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 ?קחצי לצא אקוד 'םיקלא' ןושל בותכ המל «
 יקולא יכנא רמאיו אוהה הלילב 'ה וילא אריו (דכ ,וכ) וניתשרפב  בותכ

 אלו" :ל"הזב םירוטה לעבה ראיבו ,יכנא ךתא יכ ארית לא ךיבא םהרבא
 תדמ ילב םירוסיב רסייתנש יפל בקעיו םהרבאב ומכ םיהלא 'ה בתכ
 .ל"כע ,"םימחר

 ונא םירוסיב רסיתה וניבא קחציש הזמש ,וירבדמ הארנ אטהיר םופלו
 הלגנשכ ןכלו ,םימחרה תדימב אלו ןידה תדימב ה"בקה ומע גהנש םיאור
 אלו טפשמה תדימ לע הרומה תיקולא םשב הלגנ האובנה הארמב וילא
 .םימחרו דסח לע הרומה תונדא םשב

 רשאמ םירוסי רתוי לבס קחציש רמול ךרטצנ ןכ רמאנ םאש אלא
 הז רבדו ,ןידה תדמ לש ןושל עיפומ ולצא קר ןכלו בקעיו םהרבא ולבס
 לבסש ימ ,הברדא יכ ןיחבנ תובאה ייח ךלהמב ןנובתנ םאש ינפמ ,וניא
 .קחצי היה הז תורצו םירוסי רתויב תוחפה

 וניבא םהרבא .בקעיו םהרבא לש םהייח תולשלתשהב ןנובתנ הבה
 (ב ,בי ליעל) ן"במרב אבומש יפכ ,םידשכ רואב ותויהב דוע םירוסי לבס
 ומשו ותוא םיללקמו ןיזבמ ויהש םידשכ רואב ומע ושע רשאכ" :ל"הזב
 והסינו ה"בקה ול חינה אל ץראל הלעשכ ךכ רחאו ,ןשבכבו רובב ותוא
 םירוסיו תודרטב וילע ורבע וייח ימי תיברמש אצמנ ,"תונויסנ הרשעב
 .םיבר

 ויחא ושע תמיאמ ןבל תיב לא חורבל ץלאנש ,וניבא בקעי םג ךכו
 והמירש יאמרה ןבל לצא הנש םירשע ךשמב ההש םשו ,וגרהל שקיבש
 דימו ,ותארקל אב ויחא ושעש עמש ,הצרא רזח ףוס ףוסשכו ,ברעו םכשה
 ץפק ןכו ,הניד השעמב רעטצנש אלא דוע אלו ,ותשא לחר הרטפנ ךכ רחא
 ונממ הקלתסנו ורעצ לדוגב ונממ םחנתהל לכי אלש ףסוי לש וזגר וילע
 בור ךשמב םירוסיו תורצב לבוסמ היה וניבא בקעי םגש ירה ,שדוקה חור
 .ייח ימי ינש ויה םיערו טעמ (ט ,זמ) הערפל רמאש ומכו ,וייח ימי

 אל טעמכ ,וייח ימי ךשמב קחצי לע ורבעש תוערואמב תאז תמועלו
 תיבב קחצי לדג םינש ג"י ןב היהש דע ,םהשלכ םירוסי וא רעצ אצמנ
 ,תוכלמ תיב ןיעכ בוט לכב אלמ היהש תיב ,םיקלאה אישנ ויבא םהרבא
 םגו ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,רוסחמ וא הדריט לכ ונממ הענמנ םשו

 השעמ איצוהל ותוולשמ קחצי דרטנ אל וייח ימי בור ךשמב ,ךכ רחא
 ,וימי ףוסב ויניע והכש המו  ,בערה ימיב םיתשלפ ץראל ותדיריו הדיקעה
 םג ,תישאר ,תוארמ ויניע ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו (א ,זכ) בותכה ש"מכ
 ודבכ לארשי יניעו ,(י ח"מ) ביתכדכ ותונקז תעב ויניע והכש וניצמ בקעיב
 ול המרגנ קחצי יניע תוהכ תאז דבלמו ,תוארל לכוי אל ןקוזמ תוארמ
 .ןמקל ראובמדכ ,ורסייש ה"בקהל ותשקב ךותמ

 תורצ לבס קחציש רמול ךייש דציכ ,ונתהימתל ונא םיבש ןכ םאו
 .ןידה תדימ לש ןושל וב אקוד הרמאנ ןכלו בקעיו םהרבאמ רתוי םירוסיו

 !ןידה תדמ פ"ע םג םלועב תויחל חילצה קחצי «
 תנווכ ןיאש ,(ךרד םש ורפסב) ל"צז אדיורב לסיז החמש יבר ןואגה ראבמו

 ,בקעיו םהרבאמ םירוסי רתוי לבס וניבא קחציש רמול ,םירוטה לעבה

 םירוסיהמ תרחא הניחבב ויה וילע ורבעש םירוסיהש רמול הצר אלא
 :ראבמו ךלוהש ומכו .בקעיו םהרבא לע ורבעש

 ואצמ םורמל השמ הלעש העשב בר רמא' (:טכ) תוחנמב אתיא הנה"
 ימ ע"שבר וינפל רמא ,תויתואל (ןיגת-) םירתכ רשוקו בשויש ה"בקהל
 דיתעש שי דחא םדא ול רמא ,(ןיגתה ילב הרותה תתל בכעמ ימ ל"ר-) ךדי לע בכעמ
 ץוק לכ לע שורדל דיתעש ומש ףסוי ןב אביקעו תורוד המכ ףוסב תויחל
 ול רמא ,ורכש ונארה 'וכו וינפל רמא ,'וכו תוכלה לש ןילית ןילית ץוקו

 וינפל רמא ,ןילוקמב ורשב ןילקושש האר ,וירחאל רזח ,ךרוחאל רוזח
 ל"כע ,'ינפל הבשחמב התלע ךכ קותש ול רמא ,הרכש וזו הרות וז ע"שבר
 ".ארמגה

 ךכש קותש' וניבר השמל ה"בקה תבושת תא םישרפמה םיראבמו"
 ,םיקולא ארב תישארב פ"הע שרדמה ירבד יפ לע ,'ינפל הבשחמב התלע
 הליחתבש ,'ה ארב רמאנ אלו' (םש פ"הע י"שר םאיבהו ,וט ,בי ר"רב) ל"זח ורמאו

 םידקה ,םייקתמ םלועה ןיאש האר ,ןידה תדימב ותארבל הבשחמב הלע
 ".שרדמה ןושל כ"ע ,'ןידה תדימל הפתישו םימחרה תדימ

 תא אורבל ה"בקה לש ותבשחמב הלע הליחתמ תמאבש ,ראובמו"
 םדא םא ,זא ןכאו ,םימחרה תדימ אלל ןידה תדימב קרו ךא הזה םלועה
 רעשל ןיא ןידה תדימב םידדמנ וישעמ לכשכ ז"הועה ייח תא רבוע היה
 םלשומ םלועה היהו ןידה תדימ ןחבמ רוכב דמעש ,ותומלש לדוג תא
 תדימב םייקתמ םלועה ןיאש ה"בקה האר רשאכ םלוא ,תיאליע תומילשב
 ".ןידה תדימל  המידקהו םימחרה תדימ תא ףתיש דבלב ןידה

 קותש' וניבר השמ תלאשל ה"בקה לש ותבושת תראובמ הז יפלו"
 יפכ ןידה תדימ יפ לע טפשנ אביקע יברש ,'ינפל הבשחמב התלע ךכש
 ןידה תדימב םלועה תא אורבל ה"בקה ינפל הליחת הבשחמב הלעש
 אצמנו ןידה תדימב םלועה תא רבעש ,תומילשב היה אביקע יבר יכ ,דבלב
 ותולדג ךותמ ,אברדא ,ןכלו ,םימחרה תדימ ילב םג ה"בקה ינפל םלש
 תדימב אלו ןידה תדימב ומע 'ה תגהנה התיה אביקע יבר לש ותומלשו

 ".םלועה אורבל ה"בקה ינפל הבשחמב התלעש תילכתה יפכ ,םימחרה

 יפכ ןידה תדימ קודקדב התיה וניבא קחצי םע ה"בקה תגהנה הנהו"
 ןחבנ השעש השעמו השעמ לכו ,םלועה תא אורבל הבשחמב התלעש
 עודיש ומכו ,דסחו םימחר תגהנה לכ אלל ,ןידהו טפשמה תדימב קודבנו

 ".ןידהו הרובגה תדימ איה וניבא קחצי תניחבש

 בתכ אלש וירבד רואיבו ,בטיה םירוטה לעב ירבד םיראובמ התעמו"
 תדימ ילב םירוסיב רסייתנש יפל בקעיו םהרבאב ומכ קחציב םיקולא 'ה
 ,וייח ימי ךשמב םירוסי קחציל ויה אלו טעמכ ,ןכאו ,וטושפכ וניא םימחרה
 אלא ,ראבתנש ומכ ,בקעי וא םהרבאמ רתוי םירוסי לעב היה אלש יאדוובו
 אלל טפשמהו ןידה תדימב התיה קחצי םע ה"בקה תגהנהש ,רמול ותנווכ
 אלו תוקולא םשב תולגתה התיה קחציל 'ה הלגנשכ ןכלו ,םימחרה תדימ
 ,ןידהו הרובגה תדימב התיה קחצי םע ה"בקה תגהנהש ינפמ ,ה"יוה םשב
 בקעי םע הגהנההו ,דסחה תדימב התיהש םהרבא םע הגהנהה כ"אשמ
 ה"יוה םשכ אל ,ןידה תדימ לע הרומ תוקולא םשו ,תראפת תדימב התיהש
 ".דסחה תדימ לע הרומה

תשרפ ק"בש ברע

 ח"עשת תנש ןוושחרמ ח"כ
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 ירהש ,וניבא קחצי לש ותולדגב והשלכ גשומ לבקל לכונ ןאכמ"
 דומעל חילצה קחצי וליאו ,דבלב ןידה תדימב דומעל לוכי וניא םלועה
 תדימב דדמנו ןחבנ וימי ךשמב רשאכ ,דומעל לוכי אל םלועה לכש םוקמב
 לכ תא רבע ,ןידה תדימ קודקד תורמלו ,םימחרה תדימ ףוטיש ילב ןידה
 תדימ אלל טפשמהו ןידה תדימב ויה רסייתנש םירוסיהו ויתונש פ"ק
 .ד"כע ,"םימחרה

 !?ומצע לע םירוסי קחצי עבת המל «
 ןיהכתו קחצי ןקז יכ יהיו (א זכ) קוספה לע (ט ה"ס ר"רב) שרדמב 'יע הנהו

 'כש ,יננה רמאיו ינב וילא רמאיו לודגה ונב ושע תא ארקיו תארמ ויניע
 םימלועה ןובר וינפל רמא ,הנקז עבת םהרבא ןומיס רב הדוהי ר"א" :ל"הזב
 ורטעמ התאש ךותמ דבכמ ימל עדוי םדא ןיאו םוקמל ןיסנכנ ונבו םדא
 אוה ךממו תעבת בוט רבד ךייח ה"בקה ל"א ,דבכמ ימל עדוי םדא הנקזב
 ול ןתנ םהרבא דמעש ןויכו ,הנקז ביתכ ןיא ןאכ דעו רפסה תלחתמ ,ליחתמ
 ".םימיב אב ןקז םהרבאו הנקז

 רמא ,ןירוסי עבת קחצי" :רמואו ךישממ שרדמהו
 ןידה תדמ ןירוסי אלב תמ םדא םימלועה לכ ןובר וינפל
 תדמ ןיא םירוסי וילע איבמ התאש ךותמ ,ודגנכ החותמ
 תעבת בוט רבד ךייח ה"בקה ול רמא ,ודגנכ החותמ ןידה
 ביתכ ןיא ןאכ דעו רפסה תלחתמ ,ליחתמ ינא ךממו
 קחצי ןקז יכ יהיו ,םירוסי ול ןתנ קחצי דמעש ןויכו ,ןירוסי
 .שרדמה ל"כע ,"ןיהכתו

 תומי רוכז קוספה לע ינועמש טוקליב ורמא ןכו
 איבמ םוקמהש ןמז לכ ,םהל רמא"  (ז ,בל םירבד) םלוע
 ןתיל דיתע תומחנו תובוט המכ ורכזיה ,םכילע םירוסי
 ."ב"הועל םכל

 ריעה לש םירשימ דיגמה םשב םייח ץפחה ראיבו
 רשמ הריד רכש ידוהי ,לשמ י"פע שרדמה ירבד תא אנליו

 היה הרידה רכש תא ,הנשל לבור תואמ שולשב דחא
 הנש ידמ עובק ךיראתב ב"העב ידיל ריבעמ ידוהיה
 .הנשב

 ותאצ ינפלו ,הקוחר הנידמל רשה עסיו ,םויה יהיו
 הרידה לע יארחאל וידיקפמ דחא תא הנימ ךרדל
 אבשמו ,לארשי אנוש  היה דיקפ ותוא ,ידוהיל תרכשומה
 ,תאז תושעל רחא אל ,ידוהיל קיצהל תונמדזה התע ודיל
 רכש יכ רכושל עידוה תיבה לע דקפוהש רחאל דימ
 .הנשל לבור תואמ שמחל הלעוה הרידה

 םכשה ידוהיל ארקו חלש ,ןוערפה ןמז עיגה הנהו
 ידוהיה לש ודיב ,אלמה םולשתה תא ונממ שרדו רקובב
 תאמ שקיב ךכל יא ,לבור םינומשו תואמ עברא קר זא ויה
 ,םוכסה תא םילשיש דע םימי רפסמ ןיתמהל דיקפה
 םולשתהש שרד ,םיללעמ ער שיא רומאכ היהש דיקפה
 אל ידוהיה ידיבו ברעה עיגה רשאכ ,םויב וב עצובי ולוכ
 לעילבה שיא הוויצ ,ורסחש םילבורה םירשע ואצמנ
 השע ןכ ,לבור לכ רובע תחא הכמ ,תוכמ םירשע ותוכהל
 עשפ לע אטח ףיסוה דועו ,םיפסונ םידוהי המכל דיקפה
 רישעל השענ ןמזה ךשמבש דע ,םתוא קשעו לזגש המב
 .םיתב המכ הבו רצח ומצעל הנקו לודג

 ידכ רשה לא ךלוה יננה ,ותשאל ידוהיה רמא ,ותיבל רשה בש רשאכ
 הרח ,ותוא תורוקה לכ תא רשה עמש רשאכ ,דיקפה יללעמ לע ול רפסל
 הליכשכ ,הבר הבהא ותוא ותבהאב שיאה לע וימחר ורמכנו דואמ רבדה ול
 הכהש הכמ לכ לע יכ הזב ךעידומ יננה רשה ול רמא וירבד תא ידוהיה
 םייפלא ונממ ךל עיגמ ה"סו ,לבור האמ ךל םלשל ביוחי דיקפה ךתוא
 ,לבור םיפלא תעברא היוושש רצח ומצעל שכר דיקפהש רחאמו ,לבור
 .האלהו םויהמ ךל תכייש רצחה תיצחמ יכ רשאמה רטש ךל איצממ יננה

 ךל רמא המ ותשא ותוא הלאש ,תפעוזו תלופנ וינפו ותיבל ידוהיה בש
 ותוא הלאש ,דיקפה לש רצחה יצח לע לביקש רטשה תא הל הארה ,רשה
 ,תלביקש הרקיה הנתמב חומשל ךילע הברדא ,ךינפ ולפנ כ"א עודמ ותשא
 ,םויה שח יניא רבכ דיקפה ינכהש תוכמה לש באכה תא ,הלעב הל בישה

 התע הכוז יתייהו תוכמ םיעברא זא יתוא הכמ היה וליא היה בטומ כ"א
 .הווד יבל הז לע ,רצחה לכב

 אוה םדאה לע םיאב םה רשאכ ,ז"הועב םדאה ירוסי ןינעב רבדה ןכ
 לומגה םלועל אובי רשאכ ךא ,םלבוסל הצור וניאו דאמ םהילע רעטצמ
 דבלב וז אלו ,תמאה םלועמ ומצעמ ךסח םירמו םישק םירוסי הזיא האריו

 בושחי ,ז"הועב לבסש העשו העש לכ תחת בוט רכש םש לבקמ דוע אלא
 יל היה זא יכ ,ז"הועב םירוסי דוע לבוס יתייהש יוואלה ,ושפנב םדאה
 .חצנה םלועב גנוע רתוי הברה

 ומצע לע עבת קחצי אקוד המל ןבומ הלעמל ראבתנש המ יפלו
 ילואש ןידה תדממב רתויב ששח ןכל ןידה תדמב גהנ קחציד ןויכ ,םירוסי

  .וילע החותמ

 רפס רבחמ ,א"רגה יחא םהרבא יבר לש ותתמ ינפל הנורחא תעב
 היה ,םק אל ונממ רשא ילוחב תועובש המכ הלח רשאכ ,'הרותה תלעמ'

 דצב םילולח םיבקנ ויהש דע ,דואמ םילודג םירוסי לעב
 םוש ונממ העמשנ אל תאז לכבו ,ובכשמ תמחמ ופוג
 .החינג

 אוהה בצמב טניגוש לש הבר ,והילא יבר ,ונב והאר
 ול רמא דימ ,ךכב ךיתיארש יל יוא רמאו תוכבל ליחתהו
 יתוא הכיזש הנתמה לדוג לע הכוב התא המ ,םהרבא יבר
 לע ריש ילכ לכב דקרמו זזפמ יתייה חכ יב היה םא ה"בקה
 לע ךל ערו ץק התאו ,םירוסיב ידמע ביטיהש הבוטה בור
 תאצ דע ותובהלתה לדוגב ותחמשמ זז אלו ,יתנתמ לדוג
 .השודקה ושפנ

 !וילע ןגמ הז ירה םירוסיה קידצמ םדאשכ «
 ומכ ,םירוסיה ןמ ןגמ הז ןידה קידצמ םדא םא ,תמאבו

 םאו" :ל"הזב (ב"י תוא יעיבר רעש) הבושת ירעש רפסב בתכש
 וילע קידציו ,הרצ ותוא הרקתו ,האלת אטוחה תא אצמת
 ןמ ןגמל ול הז היהי ,הבהאב רסומה לבקיו ןידה תא
 (א ,בי היעשי) רמאנו ,'וכו וילע אבל םייוארה םיברה םירוסיה
 לע ךדוא 'יפ ,ונמחנתו ךפא בושי יב תפנא יכ 'ה ךדוא
 יב תפנאש לע ךדואש הז רובעבו ,הבהאב ויתלבקו ךרסומ
 ".ונמחנתו ךפא בושי

 ךדוא (אי ,בנ םילהת) רמאנ הבוטה לע האדוהה ןינעב ןכו"
 ,שוריפ ,ךדיסח דגנ בוט יכ ךמש הוקאו תישע יכ םלועל
 הוקא הז רובעבו ,ידמע תישעש הבוטה לע ךדוא
 אשא תועושי סוכ (גי ,זטק םילהת) רמאנו ,ךיתבוט תדמתהל
 ,ארקא 'ה םשבו אצמא ןוגיו הרצ ,(ד-ג םש) ארקא 'ה םשבו
 המ ןינעב ,(טע םליהת שרדמ) הכרבל םנורכז וניתובר ורמאו

 החמש ,(ו"ט א"כ ילשמ) וחרבב דודל רומזמ ,(א ,ג םליהת) בותכש
 םבוח םיערופ םיקידצ לש םתדמ ,טפשמ תושע קידצל
 ".אוה ךורב שודקהל םירמזמו

 סירא ותוא היהו סירא ול היהש תיבה לעבל לשמ"
 ,ירכ האשעו הרבצו ןרוגה תא סירא ותוא השע ,ול בייח
 היהו ,ותיבל ןקיר סיראה סנכנו ירכה תא תיבה לעב לטנ

 לע ךידיו ךנרגמ תאצי ,ול ורמא ,םקיר סנכנ היהש חמש
 קרוממ רטשה ןכ יפ לע ףא ,םהל רמא ,חמש התאו ךשאר

 .ל"כע ,"יבוח תא יתערפ

 רשאכו" :ל"זו ,תונוברדכ םירבד (ד תוא ינש רעש םש) הנוי ונבר ףיסומו
 חמשיש ול יואר ויללעמו ויכרד בטייו ,םשה רסומ תא םדאה לבקי
 הלעתי םשל תודוהל ול שיו ,תובגשנ תלעות והוליעוהש יפל ,וירוסיב
 אשא תועושי סוכ (גי ,זטק םליהת) רמאנש ,תוחלצהה ראש לע ומכ םהילע
 יבר ,(ה-ו ןנחתאו םירבד ירפס) הכרבל םנורכז וניתובר ורמאו ,ארקא 'ה םשבו

 ול רפכתמ ןיא הולשב יורש םדאהש ןמז לכ ,רמוא בקעי ןב רזעילא
 יכ ,(ב"י ג ילשמ) רמאנש ,םוקמל הצרתמ אוה םירוסיה ידי לעו םולכ ויתונועמ
 'ה הצרי ןכ ןב תא באכ ,שוריפ ,הצרי ןב תא באכו חיכוי 'ה בהאי רשא תא
 ,תוחכותה ירחא ונב תא הצרי באש ךרדכו ,ורסומ לבקו חיכוה רשא תא
 םינבה תא חיכומ ונניאו ,וב הצרי רשא ןבה תא חיכוי באכו ,דוע שרפל שיו

  .ל"כע ,"'וכו תוחכותה םולעוי אלש עדויו םהמ שעונ רשא

 לבקי רשאכו..."

 רסומ תא םדאה

 ויכרד בטייו ,םשה

 ול יואר ויללעמו

 יפל ,וירוסיב חמשיש

 תלעות והוליעוהש

 ול שיו ,תובגשנ

 הלעתי םשל תודוהל

 ראש לע ומכ םהילע

 ...תוחלצהה

 ןב רזעילא יבר...

 ןמז לכ ,רמוא בקעי

 הולשב יורש םדאהש

 ול רפכתמ ןיא

 לעו םולכ ויתונועמ

 אוה םירוסיה ידי

 "...םוקמל הצרתמ


