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 חנ תשרפ

 םהרבא לש ורודל התאוושה רואיבו חנ לש ותקדצ תוהמ

 .)ט ,ו( "ַחֹנ hֶּלַהְתִה םיִהgאָה תֶא ויָתֹרֹדְּב הָיָה םיִמָּת קיִּדַצ ׁשיִא ַחֹנ ַחֹנ תֹדְלֹוּת הֶּלֵא"

 .רתוי קידצ היה םיקידצ רודב היה וליאש ןכש לכ ,חבשל ותוא םישרוד וניתוברמ שי – ויתורודב" :י"שר שרפו
 ."םולכל בשחנ היה אל םהרבא לש ורודב היה וליאו ,קידצ היה ורוד יפל ,יאנגל ותוא םישרודש שיו

 .רואיב הכירצ םהרבא לש ורודל חנ לש ורוד ןיב האוושהה לש התילכתו התוהמ ,הניינע הנה

 קלוח ןיא יכ ראבמ )א"ח תליחת( םדאה תגרדמ ורפסב ל"צז ץיבורוה לזוי ףסוי ׳ר ןואגה – קודרהבונמ אבסה
 :קידצ תויהל חנ לש עינמב וקלחנש אלא ,םהרבא לש ותוקדצל התוושהל ואב אל כ"ומכו ,חנ לש ותוקדצ תודוא
 לודג חבש והזו ,ורוד ינב פ"ע ותוקדצב תולעתהל ול םרג רשא קדצהו תמאה תשקב היה עינמה תחא העדל
 התחשה לש תונויסינ ויה אל וב רשא - םהרבא לש ורודב יח היה םאש ו"ק וז העדלו ,תמאה רחא שפחל ליכשהש
 םא-יכ ,ימצע עינמ היה אל בוטב רוחבל חנ לש עינמה הינשה העדל םלוא .רתוי ףא לודג קידצל השענ חנ היה -
 ,םתומכ תויהל הבא אלו הגרדמה לפש דע תודוריו תונוגמ םהיתודימו םיתחשומ ורוד ינב ראשש הארש המ םצעב
 היה אל ,רתוי ההובג התיה רודה ינב לש םתגרדמ ובש םהרבא לש ורודב היה וליא ןכש ,חנל יאנג והז וז העדלו
 .קידצל השענ היה אלו הזכש עינמ חנל

 ׳הב דרמה תצעמ אציש לע רושא לש ורכש

 .)אי ,י( "חַלָּכ-תֶאְו ריִע תֹבֹחְר תֶאְו הֵוְניִנ תֶא ןֶבִּיַו ,רּוּׁשַא אָצָי אוִהַה ץֶרָאָה ןִמ״

 םכותמ אצי ,לדגמה תונבל םוקמב ןידרומו דורמנל ןיעמוש וינב תא רושא הארש ןויכ – ץראה ןמ" :י"שר שרפו
 .״)ר"ב(

 ואטחשכש הכז ןכל ,'הב דורמל םתצעב תויהל ץפח אלו םהמ רושא חרבש ןויכמש אבומ )אי ,י( הדגא שרדמב
 ול רמא ,םהב תורתהל יתימא ןב הנויל הרוהו הבושתל חתפ ה"בקה םהל ןתנ - רושא לש ויאצאצ - הונינ ינב
 ףאש תומוא ראשב וניצמ אלש רבד והז ."וריע ינב לא תוחילשב ךל ךכל ,ידובכל וצראמ אצי םהיבא" :ה"בקה
 .הבושתב בושל םהב תורתהל לארשימ איבנ ה"בקה חלש אל םוקמ לכמ ,םהילע ואבנתהש

 רשאכ ףא תיתדה ותוירסומו ונופצמ רואל לועפל םדאה קזחתיו הדימבש ,לודג חקל ונא םידמל שרדמה ירבדמ
 .ןכמ רחאל בר ןמז ףא ורכש לע אובי אוב ,ללכה חורל תדגונ איה

  ךל-ךל תשרפ

 וניבא םהרבא לש ותירבב ללכנה

 רַׂשְּב תֶא לָמָּיַו םָהָרְבַא תיֵּב יֵׁשְנַאְּב רָכָז לָּכ ֹוּפְסַּכ תַנְקִמ לָּכ תֵאְו ֹותיֵב יֵדיִלְי לָּכ תֵאְו ֹונְּב לאֵעָמְׁשִי תֶא םָהָרְבַא חַּקִּיַו"
 .)גכ ,זי( "םיִהgֱא ֹוּתִא רֶּבִּד רֶׁשֲאַּכ הֶּזַה םֹוּיַה םֶצֶעְּב םָתָלְרָע
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 תא למ ןכמ רחאל קרו ,הליחת ופסכ תנקמו ותיב ידילי ,ונב לאעמשי תא למ וניבא םהרבאש עמשמ תוטישפב
 ונב לאעמשי תא םהרבא חקיו' בותכ ןכ יכ ,ותיב ינב לכו הלחתמ לומינ ונב לאעמשי" :ן"במרה בתכ ןכו .ומצע
 הלימה תוצמב זרדזנ םהרבא יכ ,םעטהו ,'ולומהב הנש עשתו םיעשת ןב םהרבאו' ןכ ירחאו ,'ותיב ידילי לכ תאו

 ,ומצע תא למ ךכ רחאו םהילע דמוע אוהו הברה םילהומ םהל ןמיזש וא ,ומצעב אוה םתוא למו הליחת םהלש
 ןבאה םג ובתכ ןכו ."םתלימב לדתשהל לוכי היה אלו ,ותנקז ינפמ הב ןכוסמ וא הלוח היה ותלימ םידקה וליאש
 .ייחב וניברו ק"דרה ,ארזע

 תאז חיכוהו .םירחאה תא למ כ"חא קרו הליחת ומצע תא למ םהרבאש ,ךפיהל בתכש םייחה רואב האר םלוא
 לָמַה היב ירק" :םש י"שר שורפכו ,"'לומי לומה' קוספהמ הלוספ ם"וכע תלימש תדמלמה )'א ,ז"כ( ז"עב 'מגהמ
 ."םירחא לומי לוהמ אוהש ימ – לּומָי

 ארקנ - לרע אוה םא וליפא ,תירב ןב לארשיש ראובמ םש איגוסה ךשמהב אלהש רואיב םיכירצ ח"הואה ירבדו
 הלוע הז יפלו .הלוספ ותלימ - לוהמ וליפא ,יוג וליאו ,)לומינ אל ךכלו הלימ תמחמ ויחא ותמש ןוגכו( לוהמ
 .ןיידע לוהמ וניאש פ"עא םירחא לומל היה לוכי ,היה תירב ןבש וניבא םהרבאש

 שיא לכש ןויכו ,'וניבא םהרבא לש ותירבב' ללכייש ךירצ ,לומל רשכ להומה היהיש ידכבש אוה ןידה רדגש הארנו
 וניאש יוג םלוא .ומצעב לוהמ וניאש פ"עא םירחא לומל לוכי ןכ לע רשא ,וניבא םהרבא לש ותירבב ללכנ לארשי
 .םירחא לומל לכוי אל – אוה לוהמ םא וליפא ,וניבא םהרבא לש ותירבב ללכנ

 היה 'וניבא םהרבא לש ותירבב' ללכיהל וניבא םהרבא לכויש תנמ לעש איה ח"הואה תעדש רמול הארנ ז"יפלו
 .תירבל יוטיב היה אל ןכ אלולו תויה ,הלימה י"ע וז תירבב לעופב סנכיהל וילע

 למ וניבא םהרבאש רבוסה ן"במרה תעד תא בשיי )ת"הע וישודיחב ןאכ בתכ ז"יעכו ,'ש 'יס ד"וי( ס"תח ת״ושבו
 לוהמכ בשחנו תירב ןב ללכל הזב סנכנ ,לומל ומצע לע לביק םהרבאש ןויכמש ,ומצע תא למש םדוק םירחאה תא
 .ומצעב לומינש םדוק ףא םירחא לומל היה לוכיו

 ׳הב ותנומא תא וניבא םהרבא ץיפה וב ןפואה

 חכ לביק תובאהמ דחא לכש בתכש יטאנקרב הארו .דסחה תדימ איה וניבא םהרבא לש ותגהנהב תטלובה הדימה
 םהרבא לצא דחוימה ףסונ רבד ."וז הדימ ול ןתנו - ותדימכ ול דדמ ה"בקהו״ הדימה התוא םש לע הנכתנו ,דחוימ
 דסחה תדימ ןיב רשק ונשי םא ררבל שיו ,דיחיו דחא לאב ותנומא תא םיברב ץיפהו וארוב תא ומצעב הליגש אוה
 .דיחיו דחא לאב ותנומא ןיבל םהרבאב וניצמש

 םהרבא לש וראווצב ול היולת התיה הבוט ןבא רמוא יחוי ןב ןועמש יבר" :)ב ,זט ארתב אבב( ארמגב וניצמ הנהו
 ה"ד( תופסותה ושקהו ."המחה לגלגב ה"בקה האלת םהרבא רטפנש העשבו אפרתמ דימ ותוא האורה לכש וניבא
 דעד )א ,זפ מ"ב( םילעופה תא רכושהב 'ירמאדכ םלועב ילוח היה אל יתכא םהרבא ימיב אהו ת"או" :)הלוח לכש
 ,תימשג האופרל 'מגה תנווכ ןיאש םישרפמה וראיבו ."חפתיאו שלחיאד הוה אל עשילא דעו אשלוח הוה אל בקעי
 תדיקעב 'יע( .הניכשה יפנכ תחת ןתסנכה י"ע ןרחב תולוחה תושפנה לכ תא םהרבא אפירש תינחור האופרל םא-יכ
 .)ה"ע שורד םיתעל הניבבו ,'ד רעש תישארב תשרפ קחצי

 :ךכ וזה תינחורה האופרה תא ראיב א"טילש ן'הפי השמ ׳ר ןואגה

 ."ךיתרגרגל םיקנעו ךשארל םה ןח תיול יכ ,ךמא תרות שטת לאו ךיבא רסומ ינב עמש" :)ט-ח ,א( ילשמב בותכ
 תרשרשכ ןניה תובוט תודימהו ,תובוט תודימ איה 'ךמא תרות'ו ,הרות דומלת אוה 'ךיבא רסומ'ש א"רגה שרפו
 .לכ ןיעל הארנ ןייפוי רשא תרגורגל
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 תוכלה( ם"במרה בתכ ,ה"בקה לש ויתודימבו ויכרדב תכלל ונתוא הווצמה ״ויכרדב תכלהו״ תוצמל ורואיבב הנהו
 ארקנ אוה המ ,םוחר היה התא ףא םוחר ארקנ אוה המ ,ןונח היה התא ףא ןונח ארקנ אוה המ" :)׳ב קרפ ףוס ,תועד
 תינוניבה ךרדה םהו ,׳וכו ,וחכ יפכ וילא תומדהלו ןהב ומצע גיהנהל םדא בייחו .'וכו ,שודק היה התא ףא שודק
 הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ' רמאנש וינבל וניבא םהרבא דמלש איהו ,'ה ךרד וז ךרד תארקנ ,הב תכלל ןיבייח ונאש
 ףתיש וז הנבותו .וארובל המדתה ךכבש תמחמ םא-יכ התיה אל םהרבא למגש םידסחה תולימגש ונייהו ."'׳וגו
 ,םתלכא ילשמ יכו םהל רמא ,וכרבל ודמע ותשו ולכאש רחאל" :)ב ,י הטוס( ארמגב אבומכ ,םירחאה םע םהרבא
 דסחב ריכהל םבל תמושת תא בסמ היהש ,"םלועה היהו רמאש ימל וכרבו וחבשו ודוה ,םתלכא םלוע יהלא לשמ
 .םשה

 תא ותצפהו ובש דסחה תדימ - וניבא םהרבאב םידחוימה תוחוכה ינש ןיב רשקה תא ן׳הפי מ״רגה ראיב הז יפלו
 ןשארבו – ויתודימ י״ע אקווד התיה ה״בקב ותנומא תא וניבא םהרבא ץיפהש ןפואה ןכש ,דיחיו דחא לאב ותנומא
 .םימשבש םהיבאל ורזחו םיקוחרה וברקתה ןדי לעו ,הב דחייתהש דסחה תדימ

 אריו תשרפ

 הדיקעה ןויסינ תילכת יולימ ןפוא

 חבזמה ךרי לע ותוא טחשו״ )אי ,א ארקיו( הלוע ןברקב רומאה קוספה תא רמואה לכש אבומ והילא יבד אנתב
 אלהש ,רבדה הומת ךכמ רתי .הנבה ךירצמ םהיניבש רשקה רשפו .קחצי לש ותדקע רוכזי ה"בקהש םרוג ,״הנופצ
 כ״א ,בכעמ הטיחשה םוקימו רחאמו ,חבזמה שאר לע דקענש קחצימ הנושב ,חבזמה ךרי לע ברקוה הלוע ןברק
 .הלוע ןברק תברקהל קחצי תדיקע תא תומדל השק

 :הדיקעה ןויסינ לש ותוהמ ףרות לע דומעל הליחת הסננ תאז בשייל ידכב

 ארמגב ורמאש המ ןוגכ ,ונב תחת חבזמה לע םהרבא בירקהש ליאה ןיינעב תדחוימ השגדה וניצמ ל״זחב הנה )א
 לש רפושב ינפל ועקת אוה ךורב שודקה רמא ,ליא לש רפושב ןיעקות המל והבא יבר רמא" :)א ,זט הנשה שאר(
 אלהש ,הומת רבדהו ."ינפל םכמצע םתדקע וליאכ םכילע ינא הלעמו םהרבא ןב קחצי תדיקע םכל רוכזאש ידכ ליא
 .הדיקעה ןויסינ תא ליאה ריכזי דציכהו ליאה תברקהב ןויסינ לכ היה אל הרואכל

 טוחשלמ ומצע תא קיזחהש רחאל דימ אלו ליאה תא טחשש רחאל קר וכרב ךאלמהש רבדה יאלפ ךכל ףסונב )ב
 יב רמאיו ,םימשה ןמ תינש םהרבא לא הוהי ךאלמ ארקיו" :)זט-וט ,בכ תישארב( בותכש ומכ ,דוקעה ונב תא
 .״'וגו ךכרבא ךרב יכ ,ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו הזה רבדה תא תישע רשא ןעי יכ הוהי םאנ יתעבשנ

 התע יכ המואמ ול שעת לאו רענה לא ךדי חלשת לא רמאיו" :)בי ,בכ תישארב( הדיקעה תשרפב רמאנ דוע )ג
 :י"שר שרפ "המואמ" הלימה רותי רשפ תנבהל ."ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו התא םיהלא ארי יכ יתעדי
 וב שעת לא המואמ ול שעת לא ל"א ,םד טעמ ונממ איצואו הלבח וב השעא ,ןאכל יתאב םנחל ןכ םא ול רמא"
 .ונבב תעגל ול ןיאו ןויסינב דמע אוהש ול רמאש רחאל ונבב לבחל ה"בקהמ שקיב םהרבאש אלפ הז הנהו ."םומ
 דמעשמו ,ןויסינב ודימעהל התיה ותאיב תרטמ אלה ,אב םניחלש םהרבא רמא עודמ ןיבהל שי הישוקה דודיחלו
 .חלשנ המשל רשא הרטמה תא םילשה בוש ןויסינב

 ,לעופה לא ויתוחוכ תא איצוהל לוכי אוהש םדאל חיכוהל איה ןויסינה תועמשמ יכ םישרפמה ודמל ולא תוישוקמ
 וללה תוחוכה תאצוהב הריבכו תדחוימ הלעמ שיש אלא ,וב דומעל לוכיש רבדב אלא םדאה תא םיסנמ ןיא אלהש
 לא וחוכ תא איצוהל ךכבו הנטק הלבח פ״הכל תושעל תושר ול ןתינ אלשכ םהרבא בצעתה ךכ םושמו .לעופה לא
 איצוהל םהרבא היה לוכי ךכב ןכש ,קחצי םוקמב שמשיש ליאה תא ה״בקה ול ןמיז ןכלו .יהשלכ הדימב לעופה
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 ושיגדה ןכ לעו .שממ קחצי תברקה תרומת ליאה תברקה תא בישחהש רבד ,לעופה לא הדיקעה ןויסינב וחוכ תא
 .הדיקעה ןויסינ רקיע תא לעופב םייק ךכב ןכש ,ליאה תברקהב ןיינעה לדוג תא ל״זח

 תאצוה תא םילשיש ךאלמה ול ןיתמה ןכש ,ליאה תברקה רחאל קר םהרבא תא ךאלמה ךריב עודמ ןבומ ךכשמו
 .הכרבל אוה ןכומ זא ואו ,ליאה תברקה י״ע לעופה לא הדיקעה ןויסינב ותדימע חוכ

 בירקהל א״נב וגהנ הדיקעה השעמ ינפל ןכאש ,ל"נה והילא יבד אנתה ירבד תא ןיקסיד ל"ירהמה ראיב הז יפלו
 תא םהרבא ריאשה ןכל ,שממ ונב תרומת תויהל היה ליאה דיקפתו רחאמש אלא ,חבזמה שאר לע םהיתונברק תא
 רבדה ןקתנ ךכ םושמו  .אקווד חבזמה ךרי לע ליאה תא טוחשל חרכוה אליממו ,חבזמה שאר לע דוקע קחצי
 .אקווד חבזמה ךרי לע התוא םיטחוש ונא ,הדיקעל רכז תויהל הדיקפתש הלוע םיטחוש רשאכש תורודל

 הרש ייח תשרפ

 הדיקעה השעמ תובקעב םהרבא תא ןטשה דימעהש ןויסינה

 .)ב ,גכ( "ּהָתֹּכְבִלְו הָרָׂשְל דֹּפְסִל םָהָרְבַא אֹבָּיַו ןַעָנְּכ ץֶרֶאְּב ןֹורְבֶח אוִה עַּבְרַא תַיְרִקְּב הָרָׂש תָמָּתַו"

 ."התיה הנקזש יפל טעמ אלא הכב אלש" רבדה םעטב בתכ םירוטה לעבהו .הנטק ף"כה תרוסמה פ"ע

 .טעמ קר םהרבא הכבש ונעידוהל הרותה התאר המ לע ןיבהל שי לכ תישאר

 טחש טעמכ םהרבאש העומשהמ התמ הרשש אבומ )ל ,אריו( אמוחנת שרדמב אלהש אילפמ רבדה ךכל ףסונב
 רמא ,ךיבא ךל השע המ ינב ול הרמא ותוא הארש ןויכ קחצי תומדכ הל ןמדזנו הרש לצא ןטשה ךלה" :הנב תא
 םיצעה תא ךירעהו הכרעמה רדסו חבזמ הנבו דחא רה שארל ינלעהו תועקב ינדירוהו םירה ינלעהו יבא ינלטנ הל
 יתייה רבכ רענה לא ךדי חלשת לא ה"בקה ול רמאש ילולאו ינטחשל ןיכסה תא חקלו חבזמה יבג לע יתוא דקעו
 הרואכלו ,"התוכבלו הרשל דופסל םהרבא אביו ד"הה ,התמשנ האציש דע רבדה תא רומגל קיפסה אל ,טחשנ

 .התונקזב אלו הימי ימדב הרש הפטקנש הזמ ראובמ

 אלא ,הדיקעה תודוא העומשה תמחמ אלו ליגרכ הנקז תמחמ הרטפנ הרש םצעבש ראיב ן'הפי השמ ׳ר ןואגהו
 ,מ ןישודיק( ןרכש תא דבאמ )םימדוקה םיבוטה וישעמ לע רעטצמש רמולכ( תונושארה לע אהותהש עדי ןטשהש
 רכש תא דבאי ךכבש ידכ הדיקעה תווצמ תמחמ התמ הרשש בושחל םהרבאל םורגל ןטשה הסינ ןכ לעו ,)ב
 תמחמ םא-יכ ,הז תמחמ התיה אל התתימש ךכב ריכהו ה"בקה לש ןויסינב דמע םהרבא םנמא ,ןויסינב ותדימע
 .התונקז

 תא ךרבל קחצי לש ונוצרל עגונבש ךכמ ,הנמז םדוק אלו תיעבט התימ התיה התתימ ןכאש ךכל היאר שיש הארנו
 םינש שמח גאדי ויתובא קרפל םדא עיגמ םא החרק ןב עשוהי ר"א" :)ב ,זכ תישארב( י"שר שרפ ותתימ םדוק וינב
 םינש 'ה ןב ינירהו התמ ז"כק תב איהו עיגמ ינא ימא קרפל אמש רמא ,ג"כק ןב היה קחציו ןכ רחאל שמחו םהינפל
 'ר לש הז ללכש הרומ ארבסה הנהו ."אבא קרפל אמש ימא קרפל אמש יתומ םוי יתעדי אל ךכיפל הקרפל ךומס
 םדוק םינש שמח קחצי גאדש ךכמו ,יעבט ןפואב התיה םאה וא באה לש התימהשכ אקווד רומא החרק ןב עשוהי

 .ק"ודו ,רומאכ תיעבט התימב התמ ןכא הרשש חכומ ומא לש הקרפל ועיגה
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 תודלות תשרפ

 ׳הב הרצפהה תילכת

 .)אכ ,הכ( "ֹוּתְׁשִא הָקְבִר רַהַּתַו הָוהְי ֹול רֶתָעֵּיַו אוִה הָרָקֲע יִּכ ֹוּתְׁשִא חַכֹנְל הָוהיַל קָחְצִי רַּתְעֶּיַו"

 ."הליפתב ריצפהו הברה - רתעיו" :י"שר שרפו

 רמאנש ללפתיו רוזחי הנענ אלו ללפתהש םדא האר םא אנינח 'רב אמח ר"א" :)ב ,בל תוכרב( ארמגב וניצמו
 ה״בקה תדימכ אלש ולא םירבדמ ודמל רסומה ילעב ."'ה לא הוקו ךבל ץמאיו קזח 'ה לא הוק' )די ,זכ םילהת(

 אקווד הרצפהה ה״בקה לצאש ירה ,קוחירל םורגת ורבחמ הרצפהה יוביר םדאה לצא דועבש ,םדו רשב תדימ
 .הכרבה תא האיבמו בוריק תרצוי

 ותשקבל ברס ורבח רשאכו ,השקבה יולימ תילכת רובע הדעונ ורבחל םדאמ הרצפהה יכ ,ןינעה רואיב הארנו
 לע הרומ איהש ןויכמ המצע תילכתה איה הרצפהה ה״בקה לצא םלוא .םהיניב קוחירל םורגת הרצפהה ךשמה
 .השקבה יולימל איבהל החוכב ןכ לעו ,ונוקל םדאה ןיב בורק רשק תרצוי איהו ה״בקה ינפל הענכהה

 ושע לש הלוספה ותטיחשמ קחצי לכא דציכה

 לש ותטיחשמ קחצי לכא דציכה ןיבהל שיו .)ב ,חכ אמוי 'יע( הרותה לכ תא ומייק תובאהש ל״זח ירבד םיעודי
 )ב ,ה ןילוח( ל"זח ירבד רואל הלדג וז ההימתו .הלוספ ותטיחשש הרז הדובעל רמומ היה ושע אלהו ,ושע ונב
 הלקת איבמ ה"בקה ןיא הליכאד ידימ אקווד" והזש תופסותה םש ובתכו ,םיקידצ י"ע הלקת איבמ ה"בקה ןיאש
 ."רוסיא רבד לכואש קידצל אוה יאנגש ,ןדי לע

 ינוציחה רוסיא יבגל אל םלוא לכאמה םצעב אוה רוסיאהשכ אלא הניא וז הרימשש ובתכ םש תופסותה הנהו
 ראיב ז"יפלו .לכאמל ינוציחה רוסיא איהש ןויכ הרוסא העשב רתיה תליכא יבגל הרימש ןיא ןכ לעו ,לכאמל
 היה אל ,תורוסא תוליכא רסואה הרות ןתמב יוויצה םדוקש רמול ןכתיש ,א"טילש ן'הפי יכדרמ ׳ר ןואגה י״הרומ
 ול התיה אל ךכ םושמו ,ולא תוליכאמ רזנתהל םמצע לע ולביק תובאהש קר ,ומצע דצמ רוסאה לכאמ אצמנב
 .ושע תטיחשמ לכאי לבל לעממ הרימש קחציל

 חלשיו תשרפ

 ושע לש ורש לש ותוהמ

 ֹוקְבָאֵהְּב בֹקֲעַי hֶרֶי ףַּכ עַקֵּתַו ֹוכֵרְי ףַכְּב עַּגִּיַו ֹול לֹכָי אg יִּכ אְרַּיַו :רַחָּׁשַה תֹולֲע דַע ֹוּמִע ׁשיִא קֵבָאֵּיַו ֹוּדַבְל בֹקֲעַי רֵתָּוִּיַו״
 .)ל-הכ ,בל( ״םָׁש ֹותֹא hֶרָבְיַו יִמְׁשִל לַאְׁשִּת הֶּז הָּמָל רֶמאֹּיַו �ֶמְׁש אָּנ הָדיִּגַה רֶמאֹּיַו בֹקֲעַי לַאְׁשִּיַו .׳וגו :ֹוּמִע

 ההומת ךכל ףסונב .ומשל לואשל ךרוצ בקעי האר ןינע הזיאל יכו ,רואיב הכירצ וישע לש ורשמ בקעי תשקב
 ןויכ עובק םש ול ןיאש רמול ןווכתה ךאלמהש י״שר שרפש המ יפל 'ימשל לאשת הז המל' ךאלמה לש ותבוגת
 .םתוחילש יפל םינתשמ םיכאלמה תומשש

 ומשל לאש ןכ לעו ,וישע לש ורש לש ותאירב תילכת לעו ותוהמ לע דומעל הצר בקעיש ראיבש ם"יבלמב הארו
 לצניהל מ״ע ושע לש ורש לש ותוהמ תא תעדל הצר בקעיש ,וירבד רואיבב הארנו .תוהמה לע הרומ םשה ןכש
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 עיגמו הרוצ שבולו הרוצ טשופ דימתו ,תידימתה ותונתשה איה ותוהממ קלחש ךאלמה הנע הז לעו ,ויתודוכלממ
 .ותשרב םדאה תא דוכלל םינוש תונויסינו תודוכלמ םע

 ההומת ןכש ,"וָׂשֵע דַּיִמ יִחָא דַּיִמ אָנ יִנֵליִּצַה" קוספה לע 'יולה תיב' לעב לש אלפנה ורואיב תא םיריכזמ ולא םירבד
 םע שגפמב םדאל תוברואה תונכס לש םינפוא ינש םנשיש ל״היבה ראבמו ,״ושע דימ יחא דימ״ ןושלה תוליפכ
 ונייהו - ״ושע״ ןושלב תאטבתמה דמשהו המחלמה תנכס ,׳א :ערה רציה תוחילשב םיאבה םייוגה ירק ,"ושע"
 ונייהו - ״יחא״ ןושלב תאטבתמה תוללובתההו תורבחתהה תנכס ,׳ב .וניפלכ םתאנש תא םיארמ םייוגהש ןמזב
 .תופי םינפ רבסב ונתוא םילבקמ םייוגהש ןמזב

 יולו ןועמשל בקעי תחכות רואיב

 יַלָע ּופְסֶאֶנְו רָּפְסִמ יֵתְמ יִנֲאַו יִּזִרְּפַבּו יִנֲעַנְּכַּב ץֶרָאָה בֵׁשֹיְּב יִנֵׁשיִאְבַהְל יִתֹא םֶּתְרַכֲע יִוֵל לֶאְו ןֹועְמִׁש לֶא בֹקֲעַי רֶמאֹּיַו"
 .)אל-ל ,דל( "ּונֵתֹוחֲא תֶא הֶׂשֲעַי הָנֹוזְכַה ּורְמאֹּיַו :יִתיֵבּו יִנֲא יִּתְדַמְׁשִנְו יִנּוּכִהְו

 .בקעי לש ותנעטל רישי הנעמ הנניא 'ונתוחא תא השעי הנוזכה' םתבוגתש ךכ לע דומעל שי לכ תישאר

 :םהב רעג )יחיו תשרפב( ותריטפ ינפל קרו ,העש התואב םתבושתל הנע אל םהיבאש הדבועה תניינעמ ךכל ףסונב
 םָנֹצְרִבּו ׁשיִא ּוגְרָה םָּפַאְב יִּכ יִדֹבְּכ דַחֵּת לַא םָלָהְקִּב יִׁשְפַנ אֹבָּת לַא םָדֹסְּב :םֶהיֵתֹרֵכְמ סָמָח יֵלְּכ םיִחַא יִוֵלְו ןֹועְמִׁש"
 .)ז-ה ,טמ( "לֵאָרְׂשִיְּב םֵציִפֲאַו בֹקֲעַיְּב םֵקְּלַחֲא הָתָׁשָק יִּכ םָתָרְבֶעְו זָע יִּכ םָּפַא רּורָא :רֹוׁש ּורְּקִע

 בשוי ברקב ותוא ורכעש אוה ןוכנ םנמאש םהיבאל ונע יולו ןועמשש רמול ןכתיש ן׳הפי השמ ׳ר ןואגה ראיבו
 הנוזכה״ םנושלב וקדקדש והזו ,רתוי הבושח םיחאה ןיב הווחאהש ןויכמ םהישעמ וקדצ תאז לכב םלוא ,ץראה
 ןיבה ,ףסוי תריכמב םהישעמ תא הארש רחאל םלוא ,העש התואב בקעי םמע םיכסה םנמאו .״ונתוחא תא השעי

 .ותריטפ םדוק םהב רעגו רזח ןכ לעו ,םכש יבשוי תא גורהל םתוא העינהש איה הווחאה אלש

 יחיו תשרפ

 ףסוי לש וחבש תוהמ

 םיאצומ ףסוי תא ךרב רשאכ םלוא ,םהישעמו םתנוכת תודוא תובושח תודוקנ בקעי םהל טרפ וינבל בקעי תוכרבב
 ותולדג תודוא ןכו ,םירצמב ןהו ויבא תיבב ןה ,ףסוי לש ולבס תודוא ביחרמ בקעי םש ןכש ,ותשיגב יוניש ונא
 לכתסהל המוחה לע תודעוצ ויה םירצמ תונב" י"שר שוריפכו ,"רוש ילע הדעצ תונב" יכ דע םירצמה יניעב
 .םירצמה יניעב לודג ונבש ךכב בקעי אצמש חבשה רשפ תא ןכו ,וז השיג יונישב םעטה תא ןיבהל שיו ."ויפויב

 וניא דלי רשאכש אצמנ םלוע לש וכרד לע טבמב הנה :םוצע חקל ןאכמ דמל ל"צז םיובנריב לאומש ׳ר ןואגה
 לכויו ולבקת רשא תינוציח הביבס רחא רת אוה ,ותחפשמ ינב ברקב תישגר הניחבמ ומוקמ תא אצומו רבחתמ
 םגש אלא ,םברקמ ותוא וחדו ותוא ואנש ויחאש דבלב וז אלש ךכ לע ףסוי תא חביש בקעי .ומוקמ תא םש אוצמל
 דמלש הנוכנה ךרדה תא ףסוי שטנ אל םוקמ לכמ ,סנכנ הילא תירצמה הביבסב הלודג הרקוהו הכרעהב לבקתה
 .ויבא תיבב

 בקעי תבוגתל ןוקיתכ ףסוי תבוגת

 .)טי ,נ( "יִנָא םיִהgֱא תַחַתֲה יִּכ ּואָריִּת לַא ףֵסֹוי םֶהֵלֲא רֶמאֹּיַו"
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 האב לחר רשאכ וז ןושלב שמתשהש בקעיב וניצמ רבכ ןכש ,ףסוי לש תירוקמ הניא "ינא םיהלא תחתה" הרמאה
 םיִהgֱא תַחַתֲה רֶמאֹּיַו לֵחָרְּב בֹקֲעַי ףַא רַחִּיַו" - קוידב ולא םילימב בקעי הל הנעו ,םידלי הל ןיאש ךכ לע יכבב וילא
 לחרל בקעי בישהש ןושלב" :םירוטה לעב ןאכ ןייצמ תמאב ךכו .)ב ,ל תישארב( "ןֶטָב יִרְּפ hֵּמִמ עַנָמ רֶׁשֲא יִכֹנָא
 ."ויחאל בישה ןושלב וב ,הב רעגו םימחר הילע שקביש ונממ השקיבשכ

 הבוגת התיה אל בקעי תבוגת יכ )ז ,אע הבר תישארב( שרדמב וניצמ ,הרמא ותואב ושמתשהש ףא לע הנהו
 תבוגתל עגונב םנמא .״הנב ינפל דומעל םידיתע ךינבש ךייח ?תוקיעמה תא םינוע ךכ :ה״בקה ול רמא״ :תיבויח
 .תיבויח הבוגת וז התיה אקווד יכ הארנ ףסוי

 וא :תונעל דציכ תויורשפא יתש ויה םהינש ינפל .ויחא םע ףסוי ןיבל ותשא םע בקעי ןיב דחאמ רבד ונשי הנהו
 לעפ אל בקעיש ל״זח ונודמילו .ה״בקל תוירחאה תא ריבעהלו ךכמ רענתהל וא ,םמכש לע תוירחאה תא תחקל
 היה לוכיש ,ףסוי אבו .ה״בקל תוירחאה תא וילעמ ריבעה ךכבש ןויכ ,"יכנא םיהלא תחתה" ותשאל והנעמב ןוכנ
 הריחבה תא ןקית ךכבו ,ה״בקל תוירחאה תא ריבעהלו םהל לוחמל - היינשה ךרדב רחבו ,ויחא דגנ ומצעב לועפל
 .ויבא לש הנוכנ אלה

 אראו תשרפ

 ונממ םיאב םירוסייהש ןיבהל םבל ומש אלש ףא לע לארשי ינב תקאנ תא עמש ה״בקה

 יֵנְּב תַקֲאַנ תֶא יִּתְעַמָׁש יִנֲא םַגְו :ּהָב ּורָּג רֶׁשֲא םֶהיֵרֻגְמ ץֶרֶא תֵא ןַעָנְּכ ץֶרֶא תֶא םֶהָל תֵתָל םָּתִא יִתיִרְּב תֶא יִתֹמִקֲה םַגְו״
 .)ה-ד ,ו( ״יִתיִרְּב תֶא רֹּכְזֶאָו םָתֹא םיִדִבֲעַמ םִיַרְצִמ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי

 ויתונווע םיקרממ םירוסייש ךכל תורוקמ יתש האיבמה )א ,ה תוכרב( ארמגה פ"ע הז קוספ ראיב ןילבולמ ם״רהמה
 ןיקרממש ןירוסי ,תוריחל ןהב אצוי דבע םדא לש וירבאמ דחא ןהש ןיעו ןש המ ,ןיעו ןשמ רמוחו לק" .א :םדא לש
 ןירוסיב תירב רמאנו ׳תירב חלמ תיבשת אלו׳ ביתכד חלמב תירב רמאנ" .ב ."המכו המכ תחא לע םדא לש ופוג לכ
 לש ויתונוע לכ ןיקרממ ןירוסי ןירוסיב רומאה תירב ףא ,רשבה תא תקתממ חלמ חלמב רומאה תירב המ ,'וכו
 ."םדא

 וקרמיש תנמ לע ה״בקהמ םיאב םירוסייהש ךכל בל תמיש תשרדנ םאה איה וללה תורוקמה יתש ןיב לדבההש הארנ
 אצויה דבע 'יפא אלהש( בל תמיש תשרדנ ןכאש הארנ ,ןיעו ןשמ אוה תאז דמלמה רוקמה םא ןכש ,תונוועה תא
 חלמ תירבמ אוה רוקמה םא לבא ,)ןידל ונודא תא דימעהלו עובתלו וינפל רשא תא תעדל ךירצ ןיעו ןשב תוריחל
 .תונוועה תא םיקרממ םירוסייה הידעלב ףאו ,וז בל תמיש תשרדנ אל

 ומש אלש תורמלו ,לארשי ינב תקאנ תא עמש ה"בקהש איה קוספה תנווכש ןילבולמ ם״רהמה ראיב תאז רואלו
 ומכ ונייהו ,״יתירב תא רוכזאו״ש ןוויכמ ,םלאגי מ"מ ,ה״בקהמ ונייהו - םיאב םירוסייה ןיאמ ןיבהל םביל תא
 .בלה תמיש אלל ףא תונוועה תא קרממש חלמ תירב

 הערפ לע ותעפשה תודוא השמ לש רמוחו לקה רואיב

 .)בי ,ו( "םִיָתָפְׂש לַרֲע יִנֲאַו הֹעְרַפ יִנֵעָמְׁשִי hיֵאְו יַלֵא ּועְמָׁש אg לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ןֵה רֹמאֵל הָוהְי יֵנְפִל הֶׁשֹמ רֵּבַדְיַו"

 ."הרותבש ו״ק הרשעמ דחא הז" י"שר שרפו
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 רבד ,השק הדובעו חור רצוקמ השמ לא ועמש אל לארשי ינב יכ קוספב שרופמ אלה ,רואיב ךירצ הז רמוחו לק
 .הערפ לצא ךייש היה אל רשא

 ורמאש ןוויכמ יול טבש תא דבעיש אל הערפש בתכש ׳ןתנוהי תראפת׳ה פ"ע רבדה תא ראיב ן'הפי השמ ׳ר ןואגה
 וירחא םעה וכלי אל ,הדובעהמ הז עישומ תא רוטפי םאש הערפ רבסו ,יול טבשמ אצי לארשי לש ןעישומש ול
 ול ועמש אל לארשי ינב םאש השמ ןעטש רמול שי ז"פעו .םלרוג תא םמע קלוח וניאו דבעושמ וניאש הנאותב
 .ול עמשי אל - הז ןובשח תמחמ ודבעשלמ ענמנש רשא הערפש ו״ק ,הז ןובשח תמחמ

 םיטפשמ תשרפ

 םוקמל םדא ןיבש תווצמה ומכ קוידב ןוילע תעד ןניה ורבחל םדא ןיבש תווצמה

 .)א ,אכ( "םֶהיֵנְפִל םיִׂשָּת רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשִּמַה הֶּלֵאְו"

 תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המלו .יניסמ ולא ףא יניסמ םינושארה המ םינושארה לע ףיסומ הלאו" :י"שר שרפו
 קרפה םהל הנשא רמול ךתעד לע הלעת אל ,השמל ה"בקה ול רמא .שדקמה לצא ןירדהנס םישתש ךל רמול ,חבזמ
 ךכל ,ושוריפו רבדה ימעט םניבהל ימצע חירטמ יניאו התנשמכ םהיפב הרודס אהתש דע םימעפ 'ג וא 'ב הכלההו
 ."םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלשכ 'םהינפל םישת רשא' 'אנ

 דיל היהי ןירדהנסה טפשמ םוקמש .ב .יניסמ ולא םיטפשמ םגש .א :םירבד השולש י״שר דמול ולא וירבדב
 םירבדה ימעט תא ףא ריבסהל שי אלא ,םתנשמכ םירודס ויהיש דע השולש וא םיימעפ םתונשל יד אלש .ג .חבזמה
 .םשוריפו

 תווצמהש םשכש ונדמלל האב הרותהש י"שר ירבדב ראיב )תועובש( קחצי דחפ ורפסב ל״צז רנטוה קחצי ׳ר ןואגה
 ,ךרבתי ותדובע ללכבו ןוילע תעד ןניה ורבחל םדא ןיבש תווצמה ךכ ,ותדובעו ןוילע תעד ןניה םוקמל םדא ןיבש
 ,דבלב השולשו םימעפ םתונשל ול יד יכ םדא בושחי לב ךכ םושמו .אדירג השעמל הכלהו תוגהנתה קר םה ןיאו
 ,חבזמה דיל ןירדהנסה תדמעה םעט קמוע והזו .ךכל םאתהב םדמלל שיו םיקולא תעד ולא םיטפשמב שי אלא
 םיתוחפ םניאו ׳ה תדובע םניה םיטפשמה םג ךכ ,םשה תדובע איה שדקמה תדובעש קפס ןיאש םשכש תורוהל
 .שדקמה תדובעמ םכרעב

 ?וקלח ימ" :י"שר שרפו ,"ַחֵּבְזִּמַה לַע קַרָז םָּדַה יִצֲחַו תֹנָּגַאָּב םֶׂשָּיַו םָּדַה יִצֲח הֶׁשֹמ חַּקִּיַו ״ רמאנ ונתשרפ ףוסב הנהו
 םוקמל םדא ןיב - תווצמה יגוס ינש תא תלמסמ םדה תקולחש ל"נה פ"ע ראבמ רנטוה ברה ."וקלחו אב ךאלמ
 .םהב גהנתהל ךירצ ךכו ןוילע תעד שי םהינשבש תורוהל האבו ,ורבחל םדא ןיבו

 רבא תחת רבא לש שנועה רואיב

 ,היוכ תחת היוכ :לגר תחת לגר ,די תחת די ,ןש תחת ןש ,ןיע תחת ןיע :שפנ תחת שפנ התתנו ,היהי ןוסא םאו"
 .)הכ-גכ ,אכ( "הרובח תחת הרובח ,עצפ תחת עצפ

 אלו ,םלוכ ןכו ,קושב רכמיל וימד ותחפש המכ וניע ימד ול ןתונ ורבח ןיע אמיס - ןיע תחת ןיע" :י"שר שרפו
 .")א ,דפ ק"ב( לבוחה קרפב וניתובר ושרדש ומכ ,שממ רבא תליטנ
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 רביא רסוחי רביא רסיחש ימ" :ל"זו ,שממ ןיע תחת ןיע אוה ןידהש בתכ )אמ ,ג( םיכובנ הרומב ם"במרהש אלא
 וישכע יתרטמ יכ ,ןימולשתב ןאכ םישנוע ונאש הזב ךתבשחמ קיסעת לא .וב ןתני ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ :ותומכ
 ."הפ-לעב עימשא התואש העד יל שי תאז הכלה לע םגש ףא ,הכלהל םימעט תתל אלו םיבותכל םימעט תתל

 םשהו ,וניברו ונירומ הנפ הנא יתעדי אל" :ל"זו תופירחב ד"ע גישה הדיקעה לעב ןכאו ,םיהומת ם״במרה ירבד
 ."ונדעבו ודעב רפכי

 םומ ןתי רשאכ' :הרותב רמאנש הז" :קיזמו לבוח תוכלה תליחתב ם"במרה בתכ הנהש ,ראיב ן׳הפי השמ ׳ר ןואגה
 ,השע רשאכ וב לובחל וא רבא ורסחל יואר אוהש אלא ,ורבחב לבחש ומכ הזב לובחל וניא 'וב ןתני ןכ םדאב
 ןורסחל לבא רפוכ וב ןיאש אוה דבלב חצורל ,חצור שפנל רפוכ וחקת אלו רמוא אוה ירהו .וקזנ םלשמ ךכיפלו
 ,לעופב רבא ונממ םירסחמ ןיא םנמאש תדמלמ הרותהש ם"במרה ירבדמ הלוע .״רפוכ וב שי תולבחל וא םירביא
 יואר היה ךכש ףא לעש ,םיכובנ הרומב ם״במרה תנווכ תנבומ תאז רואל .ול תושעל יואר היה ךכ םצעב םלוא
 .ק"ודו ,הדיקעה לעב תיישוקל םוקמ ןיא בושו ,לעופב רבאה תא ונממ םירסחמ ןיא ןכא םוקמ לכמ ,ול תושעל

 לבא ,'וכו ,םירבד השמח םלשמ לבח אוהש לבוחה הדוה" :)ו ,ה קיזמו לבוח( ם"במרה בתכ הרות הנשמב הנהו
 יופירבו תשובבו תבשב בייחו רעצה ןמו קזנה ןמ רוטפ ומצעמ הדוהו יב תלבח רמוא אוה ללכ םידע םש ויה אל םא
 יתעדי אל םהרבא רמא" :ד"בארה וילע גישהו .קזנהמ ףא רוטפ ומצע פ"ע הדומה לבוחהש ונייה ."ומצע יפ לע
 ."ולאמ רוטפ המל

 אצמנ ,״השע רשאכ וב לובחל וא אבא ורסחל יואר אוהש אלא״ ,ליעל אבומה ם״במרה ןושלב קיידנ רשאכ םנמא
 השעש קזנב םדאה הדומ רשאכ אליממו ,סנק םולשת אוה רבאה ןורסח םוקמב אבה קזנה םולשת ם״במרה תעדלש
 םגש רבוס ןכ לעו ,סנק רדגב אוה הז םולשתש רבס אל ד״בארה םנמא .סנקב הדומ ןידכ סנקה ןמ אוה רוטפ בוש
 .םולשתב בייח קזנב הדומה

 הרותה תווצמ לכל ידוהי לכ ךייתשמ וב ןפואה

 םָעָה יֵנְזָאְּב אָרְקִּיַו תיִרְּבַה רֶפֵס חַּקִּיַו״ .)ג ,דכ( "הֶׂשֲעַנ הָוהְי רֶּבִּד רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה לָּכ ּורְמאֹּיַו דָחֶא לֹוק םָעָה לָּכ ןַעַּיַו"
 .)ז ,דכ( ״עָמְׁשִנְו הֶׂשֲעַנ הָוהְי רֶּבִּד רֶׁשֲא לֹּכ ּורְמאֹּיַו

 .ינשה קוספב וז הבית תפסוהו ןושלה יוניש םעטב ןיבהל שיו

 לכ תא אל ןכש ,ומצע ינפב ידוהי לכ ינפב תיתוהמ היעבל םרוג הרותה לכ םויקל בויחהש ריבסמ המכח ךשמה
 אלא ,םינהכה לע תולטומה תווצמה וא לארשיב רדה לע תולטומה תווצמה ןוגכ ,םייקל דחא לכ לוכי תווצמה
 םויקבו ,הזל הז םיברע לארשי לכ אלהש ,תודחא י"ע .א :םיכרד יתשב תווצמה לכל ךייתשהל דחא לכ לוכיש
 .תווצמה ןתוא דומיל י"ע .ב .רכש םילבקמ םלוכ תווצמה

 י"עש ונל תורוהל אב ןושארה קוספה :ל״נה הנבותה תא ונדמלל הרותה האב ןושלה יונישבש הארנ הז יפלו
 הרותה תא דמלנ םאש דמלמ ינשה קוספהו .תווצמה לכל רבחתהל ידכב דחי דחאתהל ןתינ )״דחא לוק״( תודחאה
 .תווצמה לכ לא ךייתשהל דחאו דחא לכ לכוי )"עמשנ״(
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 אשת יכ תשרפ

 תונושארה תוחולה תריבש תילכת

 תַחַּת םָתֹא רֵּבַׁשְיַו תֹחֻּלַה תֶא ]ויָדָּיִמ[ ודימ hֵלְׁשַּיַו הֶׁשֹמ ףַא רַחִּיַו תgֹחְמּו לֶגֵעָה תֶא אְרַּיַו הֶנֲחַּמַה לֶא בַרָק רֶׁשֲאַּכ יִהְיַו"
 .)טי ,בל( "רָהָה

 לגעב לארשי םע ואטחש ןויכמש רבס וניבר השמש ןכתי יכו ,הומת הארנ תוחולה תריבש השעמ תילכת הנה
 ?הרות אלב וראשיי

 :הז השעמ ראבל םיכלהמ ינש וניצמו

 התיה תונושארה תוחולבש )א ,דנ ןיבוריע( ל"זח ל״זח ירבד פ״ע ראיב )רשוי ירעשה תמדקהב( פוקש ןועמש ׳ר .א
 בצמ רצוויהל לכויש ןויכ לודג ׳ה לוליח הז י״ע תויהל לולעש וניבר השמ שיגרהו ,החכש ןהב התיה אלש הלוגס
 לע היהו וז הלוגס התיה אל תוינשה תוחולב םנמא .הרות ירדח לכב יקב ,םיער םישעמב לאוגמו תחשומ םדא וב
 ,רתוי םילודג םימכח ידימלת ויהיש חרכהב ,העיגיו למעב היולת התיה ןתעידיו רחאמו ,בושו בוש ןננשל םדאה
 .הרותב ונממ םיממורמהו םילודגל עומשל םדא לכ בייחמה רבד

 לעו ,השודק תימשג תואיצמב היולת ה״בקה תואיצמש בושחל םתנומאב ועט לארשי ללכש ראיב המכח ךשמה .ב
 רוציל תנמ לע בהז לגע םהל ושע ותואיצמ רדעהבו ,השמ לש ודובכ תואיצמב היולת ה״בקה תואיצמש ורבס ןכ
 ןיבה םתועט תא השמ האר רשאכ .תוקולאל הבכרמ התושעלו לעממ חור הילע דירוהל ולכויש תימשג תואיצמ
 תוחולב ושמתשיש ךכב הנומאה תודוסימ דחאל אוטחל ובושי זא ןכש ,םתנומא תגרדל תומיאתמ ןניא תוחולהש
 .ןרבש ןכ לעו ,ה״בקה לש ותואיצמל תימשג תואיצמכ

 להקיו תשרפ

 הירחאל התארשה ןיבל לגעה אטח םדוק הניכשה תארשה ןיב לדבהה

 הֶׂשָעֵּת םיִמָי תֶׁשֵׁש :םָתֹא תֹׂשֲעַל הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה הֶּלֵא םֶהֵלֲא רֶמאֹּיַו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תַדֲע לָּכ תֶא הֶׁשֹמ לֵהְקַּיַו״
 לֹכְּב ׁשֵא ּורֲעַבְת אg :תָמּוי הָכאָלְמ ֹוב הֶׂשֹעָה לָּכ הָוהיַל ןֹותָּבַׁש תַּבַׁש ׁשֶדֹק םֶכָל הֶיְהִי יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַבּו הָכאָלְמ
 .)ג-א ,הל( ״תָּבַּׁשַה םֹויְּב םֶכיֵתֹבְׁשֹמ

  ."תבשה תא החוד הניאש רמול ,ןכשמה תכאלמ יווצל תבש תרהזא םהל םידקה - םימי תשש" :י"שר שרפו

 ונתשרפבש אצמנ קיידנ רשאכש אלא ,)בי ,אל( אשת יכ תשרפב םג תאצמנ תבשל ןכשמה ןיבש וז תוכימס הנהו
 ןכשמ תכאלמ הדמלנ הליחתב - ךופה רדסה אשת יכ תשרפב וליאו ,ןכשמה תכאלמל תבשה תרהזא המדקוה
 .)הסקת ׳יס םידיסח רפסב ךכ לע דמע רבכו( רדסה ךופיה םעט תא ןיבהל שיו ,תבשה לע ורהזוה כ"חאו

 תברקהש וניצמ אלהו ,דואמ הומת תבשה תא החוד הניא ןכשמה תכאלמש ונימכח לש דומילה רקיע ךכל ףסונב
 .תבשה תא החוד הניא ןכשמה תיינב עודמ ךכ םאו ,תבשה תא החוד תונברקה

 ינפמ תבשה תיחדנ ןכ לעו ,הניכשה וב הרוש רבכש םוקמ - שדקמה תיבב וברקוה תונברקהש המכח ךשמה בשייו
 ונניא הזכש הרקמבו ,הניכשה התרש םרט אלה ןכשמה תמקה םדוק םלוא .הדבעלו התרשל תנמ לע הניכשה
 .תבשה תשודק תא תדגונה הלועפב התארשהל םורגל םיאשר



 זי 

 דחא לכ לע הניכשה התרש - לגעב לארשי ואטחש םדוק - אשת יכ תשרפבש המכח ךשמה ראבמ תאז רואל
 התיה רבכש ןויכמו ,)כ ,כ תומש( ״ךיתכרבו ךילא אובא ימש תא ריכזא רשא םוקמה לכב״ רמאנש ומכ ,לארשימ
 - ונתשרפב םלוא .הניכשל הדובעו תורישכ תבשב וליפא ןכשמה תיינבב ובייחתה ןכ לע םעב היורש הניכשה
 התיה התארשהל הדיחיה ךרדהו ,לארשימ דחאו דחא לכ לע הניכשה תארשה תוכז הדבא רבכ - לגעה אטח רחאל
 .רומאכ תבשב התונבל רסאנ ןכ לעו ,ןכשמה תיינב י״ע

 ,חל( "הֶׁשֹמ תֶא הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲא לָּכ תֵא הָׂשָע הָדּוהְי הֵּטַמְל רּוח ןֶב יִרּוא ןֶּב לֵאְלַצְבּו" :רמאנ ידוקפ השרפב הנהו
 תא 'ה הוצ רשא לכ אלא ןאכ ביתכ ןיא השמ ותוא הוצ רשא" :)א ,הנ תוכרב( ארמגה ירבד תא י״שר איבהו .)בכ
 הלחת תושעל לאלצבל הוצ השמ יכ ,יניסב השמל רמאנש המל ותעד המיכסה ובר ול רמא אלש םירבד 'יפא השמ
 יתעמש ךכ ול רמא וכותב םילכ םישל כ"חאו תיב הליחת תושעל םלוע גהנמ לאלצב ול רמא ,ןכשמ כ"חאו םילכ
  ."םילכ השע כ"חאו הלחת ןכשמה השע ןכו ,ה"בקה יל הוצ ךכ יאדווב יכ תייה לא לצב השמ ל"א ,ה"בקה יפמ

 ךכל ףסונב .םשה יוויצמ הכופהה הרוצב לועפל לאלצב תא השמ הוצ ןכא עודמ תישאר ,םישק ארמגה ירבד הנהו
 תא סינכהל כ״חאו תיבה תא תונבל םדוק איה ךרדהש השמל לאלצב ביגה עודמ ,ל״צז רלדא ןתנ ׳ר ןואגה ריעה
 סינכהל םוקמ היה אל יכה ואלבש ךכ ,עקרקה לע םיחנומ ויה וישרקו םקוה אל דוע ןכשמה אליממ אלהו ,םילכה
 .םילכה תא וילא

 וב הרסחש םוקמב םילכה תא חינהל ןיאש ומיכסה לאלצבו השמש ראבל הארנ המכח ךשמה ירבד יפ לע םנמא
 ,לארשימ דחאו דחא לכ לע ןוכשל הניכשה הבשו םעה דעב ורפיכ ויתוליפתש רבס השמש אלא ,הניכשה תארשה
 ול הנע לאלצב םלוא .ןכשמה תמקה םרט דוע םילכה תא חינהל ןתינ בוש ,םעב היורש רבכ הניכשהש ןויכמו

 שי ךכ םושמו ,ןכשמב קר התרש אלא לארשימ דחאו דחא לכ לע תורשלמ הניכשה הלדח רבכ לגעה אטח רחאלש
 .םילכה תא וב חינהל ןכמ רחאל קרו ןכשמה תא הליחת תונבל




