








ה.רעשב

רעשב

,םורמ יקלאל ףכא 'ה םדקא המב ,הדעו םירשי דוסב בבל לכב 'ה הדוא

זפמ םירקי ,םינומטמו תורצואמ ,הזונג הדמח םלוע רואל איצוהל ינכיזש

,המכח רוקמ עבונ לחנה לש ,םתרובגו םפקת השעמ ,םתחיש ,םתרותמ ,םינינפו

.םתורודל וידימלת ידימלתו ,וידימלתו בלסרבמ ןמחנ יבר שודקה וניבר

םינופסו ,לבת תווצק לכב םירוזפ ,הגירדמה רתסב ויה םייובח ולא םינומטמ

ידסחבו .םתלודג תראפת רקי םירעשב עדונ אלו ,םישקבמו םידמולה יניעמ

ימחר וררועתנ ףכיתו ,םדובכ םוקמ היא שקבלו רותל יבל תא יתתנ ,ילע 'ה

,םירוסמו םיבותכ ,םיאלפנ םירבד ידיל ואבו ולגלגתנ ןדיעו תע לכבו ,ןוילע
,הרות ישודיח ;הזמו הזמ לחנה תפש לע םילועה ,'אתיילעמ ילימ ינה'מ

,םירורב םלוכ ,םיבוהא םלוכ ,םימיה ירבדו ,םיבתכמו תורגא ,םירופיסו תוחיש

.םיִאְצֹוי הָּמֵה ׁשָּדְקִּמַה ןִמ יִּכ

לש םישודקה וירפס תא שדחמ םיריאמ ולא תונופסו תוזונג

רואל םיאיצומו ,קידצ לש וחקמ תא םיררבמ ףא םיתעלו ,עבונ לחנה

,הלוגס םעל הלוגס תולגל בוט יכ ,יבל לא ןותנו יתיאר ןכ לע .המולעת

,תע לכב םיברה תא תוכזלו ,העושיה ינייעממ תוקשהלו תולדל

.הָפּורְתִלּ והֵלָעְו לָכֲאַמְלֹ ויְרִפ הָיָהְו ,ֹויְרִפ םֶּתִי אֹלְוּ והֵלָע לֹוּבִי אל
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הכ דע ויה רשא ,םירקי םירבד הנרוג רימעכ ופסאנ ,םירוכיב ירפ הז ץבוקב

:םירתסמב םינומט

המלש 'ר דיסחה ברהמ םיאלפנ םישודיח - "הרות דובכ" ןושארה רודמב

טעמ םניה הלא םישודיח .טפשמ ןשוח תוכלה יטוקיל רפס לע ,ל"צז רלסקו

םיפצמו ,םישודיחו תוהגהב םיאלמה ,םידבכנ םירפס הברה דועמ ריעזמ

.םישנאו םיקלא חמשלו רוא תוארל

דיסחה ברה יבתכמ ,םירקי םירופיסו תוחיש – "תוינומדק יזנג" ינשה רודמב

יניעמ הכ דע ומלענש ולא תואלפנ תוחיש .ל"צז ןמחנ ר"ב םהרבא 'ר לודגה



סינומטמו

תורקי רוא ךפושה ,םידי בחרו ףיקמ רמאמב ,הנושארל ןאכ םילוע ,םיסיפדמה

.םהילע

הרוי תוכלה יטוקיל לע תושדח תוחתפמ – "רפסה םע" ישילשה רודמב

וללה תוחתפמה .ל"צז ןתנ יבר ונירומ לש ושדק די בתכ םצעב םיבותכ ,העד

ואצמנ 'ה ידסחבו ,םידובאכ םיבשחנ ויה םויה דעו ,ותריטפ רחאל ףכית ומלענ

םע ,תורעהו תומוקמ יארמב םירטועמ ,הבחרהב ןאכ םיאב םה םג .הנורחאל

."תוחתפמ"ה תודוא בחר אובמ

שודקה וניבר תלודגמ המילש הכרעמ - "דובכ רמוא" יעיברה רודמב

'ר דיסחה ןואגהל "תורטע רשע" רפס די בתכמ ,א"עיז בלסרבמ ןמחנ יבר

,ונימב דחוימ ןונגסב הבותכ ,וז הכרעמ .טשרקוב ד"בא ל"צז רגרב לארשי

תוכז" לודגה ורפסמ קלחכ ,ה"ערת תנשב בתכה לע רבחמה הלעה התואו

.רוא האר אל ןיידעש ,אנינת ארודהמ "לארשי

בייל שריה 'ר בהלנה דיסחה לש ויתודלות - "ליח ישנא" ישימחה רודמב

םיקתרמ וייח תורוק .(ם"שת – ה"סרת) רבעה רודב ונימולש ישנא יריקימ ,לפיל

,תונמיהמ תויודעו תוטלק יפ לע ,םרדהב םילולכ ןאכ םיעיפומ םהו ,םימיהדמו

.תובבל םיעפמ רופיסל דחי םירבוחה ,תונומתו םיכמסמ ףוריצב

תורודב ונימולש ישנאמ תורגאו םיבתכמ - "הפע הליגמ" ישישה רודמב

תפוקתמ ,רדנב קחצי יול 'ר דיסחה ברהמ ןיינעמו רידנ בתכמ םהיניב .ורבעש

ובו ,ותורחב תונשמ ,לפיל בייל שריה 'ר דיסחה ברהמ בתכמ ;ןמואב וירוגמ
םיבתכמ ינש דועו ;ד"יה רטיירב קחצי 'ר לוגדה דיסחהמ םיאלפנ םירוביד

לע רוא םיכפושה ,ןמואב ונימולש ישנא ילודגמ ,רנטרצ לבייל 'ר דיסחה ברהמ

.ד"יה ,הז רקי דיסח לש ויתורוקו וימי ירבד

,"הרורב הפש" םשב שדח רודמ ,אבה ץבוקהמ לחה םסרפל הוקא 'ה תרזעב

,םינמיהמ תורוקמ יפ לע ,וידימלתו שודקה וניברמ םירופיסו תוחיש ואובי וב

.יח לכ שפנ םהב תויחהל ,תורקי תופסוהב םירטועמו ,רדהבו קוידב םיבותכ



רעשב
ז

פאס?

הלא לכלו ,שדוקה תדובעב םיעייסמהו םירזועה לכל ,יתדות הנותנ בל ברקמ

םיבתכ ,םינפח אלמ ונתנ הבידנ חורו הפי ןיעבו ,בוטה םרצוא תא וחתפ רשא

,הכרבה לע ודמעי םלוכ ,םיברה תא תוכז ןעמל ,םירפסו םירופיס ,םיבתכמו

.'ה םעמ המילש םתרוכשמ יהתו

,א"טילש םירקיה םידיסחה הלאל הכרבהו הדותה הנותנ דחוימב

ןמחנ 'ר ח"הרה ,ןישנא קחצי 'ר ח"הרה :ה"ה ,הזה ץבוקה הנבנ םהיזנגמש

'ר ח"הרה ,קיב סחנפ 'ר ח"הרה ,קוטשנניב השמ 'ר ח"הרה ,ןייטשרוב לארשי

.םיבר דועו ,ךבילרק ריאמ 'ר ח"הרה ,קוטשנייוו הירא 'ר ח"הרה ,רגרב לבייל

ברה עויסהו דודיעה לע ,ןייטשרוב ןועמש םהרבא 'ר ח"הרה רקיה יסיגל ןכו

.שדוקה תכאלמל

ברה ץמאמה לע ,'יחיש יקסבשלוג ןמחנ 'ר רקיה ךרבאהל הלופכ הדות

,'יחיש ןגד דוד 'ר רקיה ךרבאהלו ."ליח ישנא" רודמל רמוחה רודיסו ףוסיאב

שריה 'ר לש םיאלפנה וייח יקרפ תא ,העקשהו תוריסמב ,האנה הביתכה לע

.הכרבל ונורכז ,לפיל בייל

לידגהל ,םידבכנו םיבר םיצבק דוע ,תעל תעמ רואל איצוהל הנתיא יתווקת

םינמז םתוא לא ,רהוט יעוגעגו שדוק ישגר שדחמ ררועלו ,הרידאהלו הרות

רבעל ,םירשי יכרדב דועצל ונא ףא הכזנ םתוכזבש ,םיאלפומ םישיאו םימודק

םיל םימכ 'ה תא העד ץראה אלמת ידע ,םיכרחה ןיבמ ץצונתמו חרוזה דיתעה

.םיסכמ

הננוכ ונידי השעמו ,ונילע וניקלא 'ה םעונ יהיו

והננוכ ונידי השעמו ,ונילע





איהרות דובכ

המדקה

ישנא יראפו ילודגמ ,המלש יבר שיאה םש ,ומש לודג לארשיבו הדוהיב עדונ
ר"ב םהרבא יבר ונירומ שודק םיקלא שיא לש וידימלת יריחבמ ,העד רודב ונימולש

םיצבוקה דחאב ד"סב הבחרהב וראותי ,םיאלפומה וייח תורוקו וימי ירבד .ל"צז ןמחנ

העירי תודוא ,רוא יוק טעמ טוטרשב תעכ קפתסנ ךכל יא .'ליח ישנא' רודמב ,םיאבה
:רוקמה ןמ הלודה וז

,תורתסנו תולגנ ;הרהטבו השודקב הב ולמעו ,הרותב היה לודגש ,ה"ע המלש יבר
ןתניתנכו ,םירורב םלוכ דחי ,םיריאמ ויה וינפל ,תורומחו תולק ,תודגאו תוכלה

לע הלעה וישודיח תאו ,םירחאל ביטהלמ ומצע תא ענמ אל ;םיריהזמו םיחמש

וא םינש – טק טעמ םיתעו ,םיריבכ םימ םרזכ – ויה םיפטוש םיתע ,םירפסה תונוילג
.םירוד רודל ותשודקו לא דובכ ,םירפסמ דימת ולאו ולא ךא ,םירגרג השלש

םהרבא יבר תא עמש ןאמואב דוע יכ ,םירמוא יתעמש קחצי יול יבר דיסחה םשב

לארשי ץראל ותולעב ףכיתו ,המלש יבר לש ותלודגו וחבשב רבדמ ל"ז ןמחנ ר"ב
ךאלמ ינפכ איהו ותרוצ תא תוארל להבנ דאמ המו ,םירוהטה וינפ לבקל וידעצ שיחה
.םיקלא

םישודגו םיאלמ וירפס תא האר ,המלש יבר לצא ותויהב יכ ,קחצי יול יבר רפיס םג

- 'םיחבז תכסמ' :זא ונורכזב קקחנש המ ןייצ אמגודלו .םישודיחו תורקי תוהגהב

,םיחוכנ םירבד בישמ – המלש יבר לש ודי בתכב ,םיכורא תונוילגב איה ףא תרטועמ
...'םיכרכ לש ןמוקמ והזיא עדוי ימ םנמא

,םירדס השש – דומלתהו םיברה וירפס המה ןה ,ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

הלא תלודג תשרפ לכ עדונ אלו ,םירתה יניעמ ומלענו רבע לכל וצופנ םינשה ךשמבש

םינינפמ ךא ;ריעזמ טעמ םניה םנמא ,םיראשנה הלא לע יח ל-אל הלהת .םירפסה
.םירק םימכ הפיע שפנ םיבישמ ,םירקיו םיביבח המה

תרמשמל םועינציו ,םירתונה טעמ לע וסח רשא ,םירמושל ומלוע רסמש ךורב

,םירצואה ולא החמשב יל םונתנ ,םירמעב יתפסאו ישפח תעב יהיו .םירתסמב
ןאצל םכותמ הקשהו הלד ,םירקבל םישדח - םיברה תא םהב הכזו חק :ילא םרמאב

ןכל .םירשיו םימימת יבקעב דועצלו תכלל ,םירבדה הלא וררועיו וריאי יאולה ,םירדע
.םירוכיב ירפל ךדיב הלא ויהו ,םירפוס טבשב סופתו זועב קזחה

:תואלפנב שודגו אלמ ,תואבה לכל ןושאר ,תואל םכל הז ןכאו





גיהרות דובכ

טפשמ ןשוח קלח ,תוכלה יטוקיל רפס

םינייד תוכלה

:'ז תוא ,'ג הכלה ,םינייד תוכלה

בותכש ומכ ,ץראה לע ריאהל ונתינ םהש הנבלו המחה לש ריאמה רוא רקיע יכ

,תמא אוה םהלש רואה רקיע ,'וכו םידעומלו תותואלו תורואמל ויהו :(א תישארב)
ינש תניחב הז ,הנבלו ,המח :תורואמ ינש םה ןכ לעו .ל"נכ ריאמה רוא רקיע אוהש

ןולחו ,ומצעב ריאמ בוט ןבא יכ .ןולחו ,בוט ןבא :תניחב םהש ,ל"נה תמאה תוניחב
תניחב םהש ,הנבלו המח תניחב והזש .רחאמ רואה לבקמ קר ומצעב ריאמ ןיא

.ל"נה בוט ןבא תניחב ,המצעב הריאמ איהש ,המחה איהש אמרגמ ארהנד אירלקפסא
,שמשהמ תלבקמש המ םא יכ םולכ אמרגמ ארהנ אלד אירלקפסא תניחב איה הנבלו

,םש ןלהל הארו] .ל"נכ רחאמ לבקמש המ םא יכ ,ומצעב ריאמ וניאש ןולח תניחב והזש
תניחב םהש הנבלו המח תניחב והזש ,ל"נה ןולחו בוט ןבא תניחב םה הליפתו הרותש אצמנ :'ט תוא

.[עודיכ הליפתו הרות

יכאלמ) בותכש ומכ] ,הליפת תניחב ,ללוכה םע 'הנבל' אירטמיג 'ןלַח' :ודיצב בתכנ

.['ח תוא ףוסב =] 'א דומע 'ג ףד ןמקל אבומכ ,'וכו לֵא יֵנְפ אָנּ ולָח :[(ט ,א

:'ט תוא ,םש

בוט ןבא תניחב םה הליפתו הרותש אצמנ [...] תמאה םצע איה השודקה הרותה יכ
.[םינפב ןייע] ל"נה ןולחו

םיבותכה תורבדה תרשעב םילולכש ,אתיירואד םירדס ן"ג אירטמיג 'ןבא' :ב"נ

הָמֵלְׁש ןֶבֶא :(וט ,הכ םירבד) תניחב ,חישמ תניחב ,רודה קידצ תניחב ןכו .ןבאה תוחולב
החמיו ןִיַדיִב אָל יִד ןֶבֶא אבי םחכבש .ןמא ב"ב אוביש וניקדצ חישמ תניחב ,קֶדֶצָו



םינומטמ
די

בותככ ,תובוט םינבאמ היונבה בָרְ ךֶלֶמ תַיְרִקב ,(הל-דל ,ב לאינד) בכ רוטְל היהיו אָמְלִצְל
.ןמא ונימיב הרהמב ,'וגו םיריִפַּפַּב ְךיִּתְדַסיִו :(אי ,דנ היעשי

:'י תוא ,םש

.תמא ידי לע אוה הלואגה רקיע יכ

יהי ןכ ןמא ,תורצה לכמ הדופ תמאה יכ ,(כ תוא) תמא ךרע ,תודמה רפסב ןייע :ב"נ
.ןוצר

:םש

ונימיב הרהמב אוביש וניקדצ חישמ אוהש ,תמא ידי לע אוה הלואגה רקיע יכ

,'וכו יִנּואיִבְי יִנּוחְנַי הָּמֵהָ ךְּתִמֲאַו ָךְרֹוא חַלְׁש :(ג ,גמ םילהת) בותכש ומכ ,תמא ארקנש

.אבומכ ,חישמ לע י"שר שריפש

ןכו .רוא תניחב הנומא יכ ,ו"ק ןמיס ,ן"רה תוחישב אבומכ [רמול שי] ל"י :ב"נ

,אתונמיהמ אד רֹוא יִהְיַו :'ב דומע א"י ףד [ארקיו =] ,'ג קלח ,'קה רהוזב בותכ

ונייה 'ךרוא' אצמנ .יעשיו ירוא 'ה :(א ,זכ םילהת) ביתכד ,ירקא רוא אוה ךירב אשדוקד
ישנא ותמגודו .תמאה שיא :םש [י"שר] שוריפכ ,ל"ז והילא ונייה 'ךתמא'ב [ךנתנומא

.'וגו יִנּוחְנַי הָּמֵה :הז ידי לעו .תמאה

:םש

'הו :(י ,י הימרי) רמאנש ,קיספי אל 'ביציו תמא'ל םכיקלא 'ה ןיב :(.די תוכרב) תניחב הזו

יתשו [...] ןולחו בוט ןבא תניחב םהש ,ל"נה תוניחב ינשמ לולכ תמאה יכ .תמא םיקלא
,הנבלהו המחה רוא תניחב םהש ,םיקלא 'ה :תניחב ,אלמ םש תניחב םה ולא תוניחב
םצע תניחב הז - לוכיבכ ה'יוה םש יכ ;םיקלא 'ה ןגמו שמש יכ :(בי ,דפ םילהת) תניחבב

םוצמצו טועימ תניחב הז - 'םיקלא'ו .םש בותכש ומכ ,ירוא 'ה :תניחב ,ריאמה תמאה
ונייהד ,הנבלה תמיגפ תואלמל אוה רקיעהו .עודיכ הנבל תניחב ,תוכלמ תניחב ,רואה

רקיע והזש ,דחי 'םיקלא 'ה' תומשה ינש רבחל ונייהד ,דחי הנבלו המח דחיילו רבחל
.אבומכ ,תוכלמ ,םיקלא תניחב הז - 'םש' ,דחא ומשו דחא 'ה :תניחב ,דוחיה

ןמיס ,ן"רה תוחיש רפסב הז לכ ןייעו ,'הנבל' אירטמיג ללוכה םע 'םיקלא' :ב"נ

ומכ ,הנבל תניחב 'םיקלא' יכ :ונושל הז ,'ץראב בקעי בשיו' [א"סר ןמיסב ונינפל =] ר"טנ



וטהרות דובכ

ינאשכ אל - הזה םלועב :(. םיחספ) ל"זר ורמא הנהו] .םיקלא 'ה ןגמו שמש :בותכש
ארקנו בתכנ - אבה םלועלו ;ת"לד ף"לאב ארקנו א"ה ד"ויב בתכנ יכ ,ארקנ ינא בתכנ

.[םינפב ןייע] ל"נכ הנומאה םגפ ידי לע ךשמנש הנבלה תומיגפ [תמחמ והזו .א"ה ד"ויב

התאר אל םלועמ' יכ ,תחא הביתכהו האירקה היהיש רשפא יא – הזה םלועב - ןכ לע
תניחב אוהש ,שמש תניחב אוה בקעיו .'וכו ,(:גכ הנשה שאר) 'הנבל לש התמיגפ המח

.'וכו ה"ב ה'יוה

:םש

תמאה ררבלו תולעהל ונייהד ,דחי תמאה תוניחב ינש רבחל אוה רקיעה יכ ,ונייה
דחאו דחא לכ לצא שיש תמאה תדוקנ רוא תניחב והזש ,םלועה הזב שבולמה
ודחילו ורשקלו ורבחל - תוכלמ תניחב ,הנבל תניחב ,ןולח תניחב אוהש ,לארשימ

.תמאה רוא םצעב

,הליפת תניחב ,(.בכ ,'ו ןוקית ,רהוז ינוקית) אבומכ ,לא ינפ אנ ולח :תניחב 'ןולח' :ב"נ

םָתיִיָהְו :(ה ,טי תומש) בותככ ,[ד"וי ד"מל =] יולימב יל ומכ ,ד"צ אירטמיגבו ,הנומא תניחב
הנומאהו הליפתה יכ ,'ץד' אירטמיג ללוכו הביתה םע 'הנבלה'ו .םיִּמַעָה לָּכִמ הָּלַגְס יִל

ּוניִמֲאַיַו :(בי ,וק םש) ביתכו ,הָחְמִׂשְּב 'ה תֶאּ ודְבַע :(ב ,ק םילהת) בותככ ,החמשל םימרוג
.ותָּלִהְּתּ וריִׁשָי ויָרָבְדִב

:זי תוא םש

םהש ,ףסויו בקעי תניחב םהו .דיעהל הנש ג"י ינב םילודג םישנא ינש ןיכירצ ןכ לעו
םהש ,[זט תוא םינפב ןייע] ל"נכ 'ףסוהיב תודע 'בקעיב תודע' תניחב ,םידע ינש תניחב

.דחא השענו [...] ל"נה תמאה תוניחב ינש ,הנבלו המח םידחיימו םירבחמ

,ה"בוק תניחב ,בקעי תניחב 'תמא' יכ (.הרע ףד םיטפוש) 'קה רהוזב אבומ ןכו :ב"נ

תֶאְו םִיַמָּׁשַה תֶא םֶכָב יִתֹריִעַה :(וכ ,ד םירבד) בותכ םהבש ,ץרא ןכו ,םימש תניחב
אדוחיד 'דע'ו ,דחאב ת"לדו עמשב ן"יע - האליע אדוחיד ;'דע' םימעפ ינש דגנ ,ץֶרָאָה

,םלוע דוסי תניחב ,קידצה ףסוי תניחבב ,דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב - האתת
אוהש םלוע דוסי ונייה ,ץֶרָאָה תֶאְו :והזו .'דוסי' אירטמיג 'דעו' יכ ,דעו םלועל דגנכ 'א

['ףסוי' 'בקעי =] םהינשו .אדחכ ןילזאד ףסויו בקעי – ןיוו ןירת םהינשו .ץראה לצא לפטנ
הנש ג"י תויהל [םידעה =] ןיכירצו .דחאל וריבחב דחא וללכנש דגנכ ,תויוה ג"י אירטמיג



םינומטמ
ןיט

קידצ ,תמאה רוקמ שודקה וניבר םש רפסמל זמר 'דע' םימעפ יניעו ,'דחא' אירטמיג
'הניבו המכח' ןכו .תובית 'ב םע 'הנבלו המח' אירטמיגבו .[ע"יז ןמחנ וניבר] ,תמאה
.אבומכ ,הניב – 'לחנ'הו ,המכח רוקמ עבונ לחנ אוהש ,תוביתה םע

:טי תוא םש

השמ ידי לע םא יכ ,תמאה תראה ריאהל ,קלמע תמחלמ םוחלל עשוהיל רשפא יא
.תמאה םצע תניחב - השמ יכ [...] ובר

ףלא אה =] יולימב 'תמאה' תביתו .'תמאה' אירטמיג [אה ןיש םמ =] יולימב 'השמ' :ב"נ
יטוקילב אבומכ - 'וניבר השמ' אירטמיג ,ג"ירת אירטמיג ,'הרותב' אירטמיג [ו"ת םמ

וניבר] יברה תומש ינש אירטמיג 'תמא רוא' םג .'תורוא' אירטמיג םג .ו"ל ןמיס ן"רהומ
.הרהמב (די ,בק םילהת) ןֹויִצ םֵחַרְּת אירטמיג ,א"עיז [ןתנ יבר] ודימלתו [ןמחנ

:כ תוא םש

אוש רבד םהיפ רשא :(ח ,דמק םילהת) בותכש ומכ ,רקשה תניחבמ םה ם"וכעה
ידי לע היה [שורושחאמ] ונממ הלצינש [רתסא לש] התלצה רקיעו [...] רקש ןימי םנימיו
היהש שורושחא תיבל רתסא הסנכנשכ :(:וט הליגמ) ל"ז וניתובר ורמאש ומכ ,תמאה

ןמ תאצל ןוקיתה רקיע והזש ,יִנָּתְבַזֲע הָמָל יִלֵא יִלֵא :תקעוצ התיה - םילוליג אלמ
.[םינפ ןייעו] ל"נכ ךשחה

ְ.ךָלָ ךיֶבְיֹאּ וׁשֲחָּכִיְו :(טכ ,גל םירבד) בותככ ,'שחכ' תויתוא אוה 'ךשח' :ב"נ

:דכ תוא םש

תניחב והזש ,המחהב הנבלה תללכנו תמאה ריאמ ןאש תבש תניחב רקיע והז יכ
.תמאה תומילש

אירטמיג [עודיכ ך"פצנמ ןובשחב ר"ת הלועה המותס 'ם םע 'המח' תבית רמולכ =] 'הםח' :ב"נ

,'ג"ירתב' אירטמיג [תויתואה םע =] 'וית םמ ףלא' [:יולימב 'תמא' =] ןכו .תווצמ ג"ירת

,'יה ןונ תיב דמל' [אירטמיגב אוה תויתואה ילב :רמול הצר =] אירטמיגו ,'תורוא 'ב' אירטמיג
,'רתכ' אירטמיג ללוכו הביתו יולימה תויתוא םעו ,'תורא' אירטמיג ,ז"רת אירטמיג

.ןנברד תווצמ 'זו תווצמ ג"ירת ןינמכ



הרות דובכ

:הכ תוא םש

הנבלל המחב ,ןולח תניחבל - בוט ןבא תניחבמ ,תמאה םצעמ רוא ךישמהל [...]
.ל"נכ 'וכו

'ע דגנ ,'ע אירטמיג 'בוט ןבא'ו .'בוט' ןטק רפסמבו ,'ןבא' לודג רפסמב - 'המח' :ב"נ
.השודקה הרותה לש םינפ

:ב תוא ףוס ,ד הכלה ,םש

.ךרבתי ותודחאו ותוקלא איה הרותהו

םיחקול יתוא לוכיבכ הז ידי לעש ,'מ הרות' תויתוא - הָמּורְּת יִלּ וחְקִיְו :אבומכ :ב"נ
ישאר [לכ תאמ המורת יל וחקיו =] 'לָּכ תֵאַמ' תובית ישאר םעו .לכל 'ה בוט יכ ,בוט חקמב
.[םינפ ןייע] הלשמ לכבש םימש תוכלמ :תובית

:םש

לכב םלענה הרותה אוהש תוקלאה ןילגמ םה יכ ,'םיקלא' םיארקנ םיניידה ןכ לעו
ימשג ןתמו אשמ לש לוח קסע לע הרות ןיד םיקסופ םה יכ ,הרות הזמ ןישועו רבד

הרותהו ,לוח לש םיימשג םירבדמ הרות םישוע םהש ,אצמנ .םישנא ינש ןיב רבעש
.ל"נכ םיקלא םיארקנ םה ןכ לעו ,ךרבתי ותודחאו ותוקלא איה

,בפ םילהת) בותככ ,ןכ םיארקנ ויה לגעה אטח ינפל הרות ןתמב לארשי לכ ןכו :ב"נ
תא םכל יתתנשכ ,םיכאלמ :י"שר שריפ .םֶכְלֵּכ ןֹויְלֶע יֵנְבּו םֶּתַא םיִהֹלֱא יִּתְרַמָא יִנֲא :(ו

:שריפ דוד תדוצמו .םכב דוע טלוש תומה ךאלמ ןיאש תנמ לע םכל היתתנ הרותה
התימה טולשת אלו םיכאלמכ ויהת םרובעבש זא יתרמא ,םינידה לע םכתא יתיוצשכ

.'ו תוא ןמקל ןייעו .םכב

:ה תוא ,םש

המ לכ יכ ,םלועבש םירבדה לכב אוה הז ןינע יכ ,תושודק שלש תניחב הזו
השלש ןיכירצ םלוכב ,'וכו קסעו הכאלמ הזיא וא היתשו הליכא ןה ;השוע םדאהש

קזחתהלו ,רבדה הזב שבולמה הרותה לא ותבשחמ רשקל ונייהד ,ל"נה םינוקת
ידי לע תוצוצינ ררבמ הז ידי לעו ,ךרבתי ותאמ לכהש ןימאהל הריתי הנומאב



חי
םינומטמ

,תאז השודקב םלועבש םיקסעה לכ השועשכו .ל"נכו קסוע אוהש קסעהו היישעה

השעמהו ,רובידהו ,הבשחמה תשודק :םהש ,תושודק שלשב שדקתמ הז ידי לע

.[םינפ ןייע] ל"נכו

אשמ תניחב םלוכ יכ ,'ןתמו אשמ' םיארקנ םינינע יראש םג ןכ לע הנהו :ב"נ

לעו .תוצוצינ םע ,הרות ,הנומא :ונייה ,ךל ןֵּתֶא :םינוקית השלש תובית ישארו .ןתמו

לכ ןכ םג םיררבתנ 'הכלהב ןתמו אשמ' ןכ םג ארקנש השודקה הרותה דומיל ידי

אבומכ הנומאה איה רקיעהש ,יוארכ הנומאב הב וקסע ידי לע םישודקה תוצוצינה
.רחא םוקמב

:ז תוא ,םש

.הזב הז םייולת םהינש יכ ,דח אלוכ הנומאהו הרותה תמאבו

תמא ידי לע אלא הנומאל אבל רשפא יא :'ז ןמיס ן"רהומ יטוקילב אתיאדכ :ב"נ

ןמיס םש םג .'וגו תמא תרות ,(גכ ,גכ ילשמ) 'וגו הֶנְק תֶמֱא :תארקנש הרותה תניחב .'וכו
היהתש 'וכו הלואגה יולת הזבו הנומאו תמא תורבחתה תניחב םה השאו שיא :'ז

.ןוצר יהי ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב

:ט תוא ,םש

ותנומאב קידצו :(ד ,ב קוקבח) תניחב ,הנומאהו הרותה איה לארשי תקדצ רקיע

,'םיקידצ' םלוכ םיארקנ ןכ לע ,'םינימאמ ינב םינימאמ' םלוכ לארשיש תמחמו .היחי

.םיקידצ םלוכ ךמעו :(אכ ,ס היעשי) בותכש ומכ

םילהת) הָנּומֱא הֵעְרּו ץֶרֶא ןָכְׁש ,'וכו ץֶרָאּ וׁשְריִי םָלֹועְל םיִקיִּדַצ םָלָּכ ְךֵמַעְו :בותככ :ב"נ

.תומוקמ המכבו ,'ז ןמיס ן"רהומ יטוקילב בותככ ,הנומא תניחב 'ץרא' יכ ,(ג ,זל

בותככ ,"הכולמ" תויתוא רפסמב ,א"ה םהש הביתהו תויתוא 'ד םע ,'םָלּוּכ' :םגו

ּויְהִּת םֶּתַאְו =] הז קוספ תובית ישאר םג) ,םיִנֲהֹּכ תֶכֶלְמַמ יִל ּויְהִּת םֶּתַאְו :(ו ,טי תומש)
תוכלמ תניחב איהש ,'הנומא' ןינמב - ללוכה םעו ,("תוכלמ" [םיִנֲהּכ תֶכֶלְמַמ יִל

ל"זח רמאמכ 'םימש תוכלמ לוע וילע לבקמ לארשי ץראב בשויהי רשא ,םימש
אירטמיג הביתה םע 'םָּלֻּכ :םג .עודיכ הנומא תניחב איהש ,(ה"פ רהב ,םינהכ תרות)

.םָּב 'ןֵמֵא



טיהרות דובכ

:גי תוא ,םש

רשקלו תולעהל םיניידה ןילוכי םהב יכ ,םיעובק ןיניד יתב (ישימחו ינשב] םהב ןכ לעו

םה םה ישימחו ינש יכ ,ל"נכ ןיניד ילעבה ומגפש םגפה ןקתל הרותה לא ןתמו אשמה

.ל"נכו ,הרותה תניחב ,הריציה תניחב

םלוע תניחב לארשי ץרא םג יכ (די בי רהנ 'ג ןיעמ) םהרבאל דסח רפסב אבומו :ב"נ

לארשי ץראו השודקה הרותו לארשיו ךרבתי םשה :יתעד תוינעל הארנ ןכ לעו .הריציה

תֶמֲא םיִהֹלֱא 'הַו :(י ,י הימרי) תניחב .עודיכ תמא תניחב ,'ואו' אירטמיג 'דחא' ,'דחא' לכה

תשרדנ השודקה הרותהו .םיטבש ג"י ,'ואו' תניחב ,דָחֶא יֹוג לארשי ןכו .דחא אוהש -

ןכ לעו .אבל דיתעל םיקלח ג"יל קלחתת לארשי ץראו .'ואו' תניחב איהו ,תודמ ג"יב

תוצוצינה לכ ררבל םילוכי – הרותה לככ הלוקשש לארשי ץרא תבישי תוצמ ידי לע םג

'דו ,'והילא' אירטמיג 'ואו' םימעפ 'דו .ל"נכ הנומאה ףוריצב רקיעהו ,אבומכ םישודק

,ונימיב הרהמב ונילאגיו םהינש ואוביש [דוד ןב חישמ] אוה 'דיוד' אירטמיג 'ו' םימעפ

םהמ םילולכש םיעור העבשה לכ תובית ישארכ ,ו"ע אירטמיג םהינשו .ןוצר יהי ןכ ןמא

,יִצֵחָו םיִדֲעֹומ דֵעֹומְל :(ז ,בי לאינד) תובית ישארכ ,[דוד ףסוי ןרהא השמ בקעי קחצי םהרבא =]

.םיעור 'ז תניחב ,[תובית שלשכ ןאכ עורק =] םילומ לארשי לכ יכ – 'לומ"

לכה לארשי ץראו השודקה הרותו לארשיו ךרבתי םשה :תוביתה רחא ליעל ךייש]

['דחא'

:

םעו ,םולשו תמאו תעד תניחב ,ןילזאאדחכ ףסויו בקעיו השמ תניחב ,ןיוו'גשיו:ב"נ

,םֶכיֵרֲעַׁשְּבּ וטְפִׁש םֹולָׁש טָּפְׁשִמּו תֶמֱא :(זט ,ח הירכז) קוספב םלוכ םיזמרנ לארשי ץרא
לעו ,תמאה לעו ,ןידה לע ;דמוע] םלועה םירבד השלש לע :תובאב 'א קרפ ףוסב

טפשמ תמא :תובית ישארו .[םֶכיֵרֲעַׁשְּבּ וטְפִׁש םֹולָׁש טָּפְׁשִמּו תֶמֶא :רמאנש ,םולשה

,םֶכיֵרֲעַׁשְּב ,רפע יעיברהו ,('ב קרפ הריצי רפס) תודוסי 'ג דגנ תומא השלש ,'שמא' - םולש
יברד תובאב אבומו .אוה ךורב ה"יוה םש תויתוא 'ד דגנ םלוכו .םלוכמ הלולכה הלכ

דגנ תעדו .דחא םלוכ יכ ,םתשלש ושענ דחא ןידה השענ ,ןה דחא רבד ןתשלש יכ ןתנ

'וכ ןָּד :זט ,בכ הימריב) ,'וג בוט זָא ןֹויְבֶאְו יִנָע ןיִד ןָד - יִתֹא תַעַּדַה איִה אֹולֲה :בותככ ,ןיד
ּ'וטְפִׁש תביתו .(ינומכ םיינעה לע םחרל ישעמב קבדמ הזבש :דוד תדוצמ שריפ ,'וכ תַעַּדַה

,הסרפ 'ת ךלהמ איהש לארשי ץראל זמר ,הסרפ ו"ית אירטמיג הביתהו תויתואה םע

.עודיכ טפשמהו הרותה םוקמב – םֶכיֵרֲעַׁשְּב ,הנורחא א"ה תניחב



םינומטמ

םֶהיֵלֲע תֶׁשָּיַו ,םיִנָּבַה םֵא :תניחב ,'תש' 'םא' :('תה םע 'עמא' תויתוא :] תובית ישארו
'ןָּתַמ'בש ו"יתו אָׂשַמ תביתל םיזמורו .קָחְרִּת רֶקֶׁש רַבְדִמ - תמא :תובית ישאר .לֵבֵּת
'ןָּתִמ יכ .םמוקמל םישודק תוצוצינ לכ אשיל ,(י ,דכ םירבד) הָמּואְמ תאֵׁשִמ ,דחיב

ןמיס ן"רהומ יטוקילב אבומכ לארשי תסנכ תניחב ,לארשי ץרא תניחב ,ו"ית תניחב
ינונחהו ,אוה ךורב ה"יוה תויתוא םידחייתנ הנומאב ןתמו אשמ ידי לע ןכ לע .ד"נ

'ונת' תבית שארו .ןמא ,ונימיב הרהמב ,האב הלואגה הז ידי לעו ,אבומכ ןייד תניחב
ןייעו .הנומאב ןתמו אשמ תניחב ,ףתּ ונְתּו הָרְמִזּ ואְׁש :(ג ,אפ םילהת) בותככ ,ו"ת אוה

,םירבד ראש לכב לפונ - 'השונ' ןושל ,'הָמּואְמ תאֵׁשַמ :י"שר שריפ ,(ב ,דכ) ההיעשי
תודוסי 'ד דגנ 'תאַׁשַמ' :ןכ לעו .דוד תדוצמ שריפ ןכו .'הול' ןושל לפונ ובש ףסכמ ץוח

.לבת :תבית שאר - 'ת' יכ ,ל"נכ םלועה

:'ה הכלה םינייד תוכלה

יתבר בירמענ ק"קב ח"צקת ותלחתה

,ודובכ בשומ ריע ,א"עי בלסרבמ שרגתנש תעב ל"ז ת"נרהומ שדיח הז :ב"נ

הנשב ותמש רחא ,ט"צקת תנש ותיבל בש ךכ רחאש .תקולחמה ילעב רובע
ת"נרומ יבתכמ רפסב אבומכ ,תונושמ תותימב תקולחמו ערה ןושל ילעב

םוימ בתכמ ,'הפורתל םילע' רפסב קיתעמה ירבד האר =] ב"כו א"כ ףד ,[ע"רת םילשורי סופד =]
וחרט םמצעב םהו ,םיבהואל וכפהנו םיאנושה וטרחתה זאו ,[ה"צקת תנש ,ךל ךל 'א

.א"עי בלסרבב ותיבל ואיבהל

:א תוא ,םש

.'וכו חומה לא לאעמשיו ושע תפיט תניחב ןילעמש ידי לע ,ןיליפתה םגפ

לּכַה ןיֵאְו] ,לֵאָרְׂשִי ץֶרֶאְל ןיִלֲעַמ לּכַה :(גי קרפ תובותכ) הנשמל זמרנ רמול שי :ב"נ
['ןיִלֲעַמ לּכַה =] יתמ ונייהד .[ןיִאיִצֹומ לֹּכַה ןיֵאְו] ,םִיַלָׁשּוריִל ןיִלֲעַמ לּכַה ,ּ'וכ [ןיִאיִצֹומ
םִיֹוג תיִׁשאֵר אוהש ,הפילקב 'וכו רתכ דוס 'ןיא' ,'לּכַה ןיֵאְו ןיאיצומש רחא -

אירטמיג תויתואה םע ,לּכַבֹ ודָי :(בי ,זט תישארב) ביתכ לאעמשיבו ,ומש חמי קֵלָמֲע
שרושו .םיאישנב ,אָׂשַמּו הָמּודְו עָמְׁשִמ :(די ,הכ םש) בותככ ,'המוד' אירטמיג ,'לּכַה

'לּכַה ןיֵאְו' = ] םתוא םיחודש רחאו .'םודא' אירטמיג ,(.ד ןישודיק האר) אבומכ 'ןא' – 'ןיא'
.(ןיִלֲעַמ לּכַה =] לכה תולעהל םילוכי ,[ןיאיצומ -



אכהרות דובכ

:ב תוא ,םש

ּוטְפִׁש םֹולָׁש טָּפְׁשִמּו תֶמֱא :(זט ,ח הירכז) בותכש ומכ ,םולש תניחב אוהש טפשמה
.[םינפ ןייע] 'וכו

אלוכ ,תירבו ףוג ,ףסויו בקעי תניחב ,אדחכ ןילזאד ןיוו ןירת תניחב והז [ילו]א :ב"נ
הז יכ ,קידצה ףסוי תירב תרימשל הכוז ,בקעי תניחב ,תמא טפשמ ידי לע אצמנ .דח

תניחב אוהש בקֲעַיְל תֶמֱא תניחבב ,הֶדָּפִּת טָּפְׁשַמְּב ןֹויִצ :(זכ ,א היעשי) 'א ןכו .הזמ ךשמנ
ידי לע אוהש ,םולשה ןוקית ןכ םג ךשמנ הז ידי לעו .עודיכ םימחר תניחב ,טפשמ

והזו .םולָׁש הָקָדְצַה הֶׂשֲעַמ הָיָהְו :(זי ,בל היעשי) תניחב ,(ב"פ תובא) ל"זח רמאמכ הקדצ
שוריפכ) הבירחה ןויצ ךרבתי 'ה שורדיש ,טפשמ תניחבב ןויצל לאוג תאיב תניחב 'א

ואוביש הזמ ךשמי ךכ רחאו ,התונבל הלודג האנק הל אנקיו ,(כ ,טנ היעשי ;םש י"שר

בקעיד אתורעתא ידי לע הלחתב 'א והזו .הָקָדְצִּב ןויצל – ָ[היֶבָׁשְו =] בקֲעַיְּב עַׁשֶפ יֵבָׁש

אתורעתאל ששבו ,טפשמה ןקתל ףסוי ןב חישמ אבי (:ט תומש רהוז האר) םיששב
ןכ ןמא ,ונימיב הרהמב ,הז ידי לע (וט ,גל הימרי) הָקָדְצ חַמֶצ דיוד ןב חישמ אבי ףסויד

.ןוצר יהי

[טפשמה ןקתל ףסוי ןב חישמ אבי :תוביתה רחא ליעל ךייש]

'רוש' יכ ,ןידרת לע המכח ןושל ,'טפשמב רוש יל ושע' :[(:גנ ןיבוריע) תניחב הזו]

,[תחא הבית ןאכ רסח =] ,טפשמ תניחב ,הרובגל ,[תובית שלשכ ןאכ עורק =] ,ףסוי תניחב
.הבכרמה

:ד תוא ,םש

,ול םילהת) תניחבב ,םנהיגה תניחב אוהש ,תויתחת םוהתה דע לפנש טפשמה תניחב

לאעמשיו ושע תפיט חומה לא ןילעמש ידי לע ךשמנ הזש ,'הָּבַו םֹוהְּתָ ךיֶטָּפְׁשִמ' :(ז

.[םינפ ןייע] םשמ טפשמה תולעהל תאז ןקתל ךירצ ןיידהש ,ל"נכ

ךכ רחאו ,['הָּבַו םֹוהְּת' =] 'בהר' ארקנ ולש רשו ,שממ 'םוהת' אירטמיג 'לאעמשי' :ב"נ
:םלוכמו =] ,(:בס תוכרב האר) 'םודא' ארקנש ושעל זמר ,['םָדָא הָּבַר םֹוהְּת ָךיֶטָּפְׁשִמ' =] 'םדא'

עיִׁשֹות .['הַ 
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הכתוינומדק יזנג

רופיסו ,רפוס ,רפס / "םירופיסו תוחיש"

הנוכמה ,ןזח םהרבא יבר אוה ,שודק םיקלא שיא ,"םיקנעב לודגה םדאה לש וירפס
;םיריפסכ םיריהזמ םירפס העברא ,ןה 'עַּבְרַא תַיְרְק' - ןמחנ ר"ב םהרבא יבר :לכ יפב
ויז םיאלמ םלוכ ,םירופיסו תוחיש' ,'רוא יבכוכ' ,'הנובתו המכח' ,'םיטוקילה רואיב"

."ל"ז וניבר תרות דובכל םיאלפנו םירקי םירבד - הגונ םיקיפמו

יכ אלמ הפב הדוי ,םינדעמל םילכואה בלב שגרהו תעד ול רשא לכ ,םנמאו
םרואב ,םינינפמו בר זפמ המה םירקי אלה ,םינומדק םימימ ףא הארנ אל םתומכ

ליכשמ לכ ןכל ,םינומא רמוש םב אובי לכל םירעש וחתָפ יכ ,םינפ לא םינפ רוא הארנ
םידגמ לכ ויחתפ לעו ,םינומטמכו ףסככ םשפחי בוט רבד

-

.םינשי םג םישדח -

.א

.ג

.(םש י"שר האר) םהרבא - אוה םיִקָנֲעָּב לֹודָּגַה םָדָאָה :וט ,די עשוהי יפ לע

.אּוה םיִקָנֲעָּב לֹודָּגַה םָדָאָה עַּבְרַא תַיְרִק םיִנָפְל ןֹורְבֶח םֵׁשְו :םש עשוהי יפ לע

ףדב .ומצעב רבחמה י"ע ,ח"סרת תנשב ,םילשוריב הנושארל ספדנ (ן"רהומ יטוקיל לע) םיטוקילה רואיב
והצק ספא ,רבחמה ייחב דוע ספדנ רפסה' :ל"ומה בתוכ (ה"צרת םילשורי) האבה הרודהמה לש רעשה
'רב לאומש 'רה י"ע ,הבורמ החרטו העיגיו הדובע י"ע ולוככ ובור ץבקנו ףסאנ התעו ,ריעזמ טעמ

.'ודי לע רואל אצוהו ,ץיוורוה יולה 'יעשי

תנשב רואל אציו ,ץיוורוה לאומש 'ר דיסחה ברה ידי לע י"תכמ קתענ (תוישעמ ירופיס לע) הנובתו המכח
אל ךא ,ט"פרת תנשב דוע רוא תוארל רומא היה רפסה .גינק יבצ ןתנ 'ר דיסחה ברה י"ע ,ב"כשת

.זמ ןמיס ,ב"ח 'לאומש יבתכמ' ,גנ דומע ,(ב"לשת ב"ב) 'םיקידצ רוא' האר ,אתלימ אעייתסיא

הנושארל ספדנ (החמשו ןושש ,הניבו המכח ,הנומאו תמא ,ן"רהומ ישנא ;םיקלח העבראל קלוחמ) רוא יבכוכ
בתוכ (ג"צרת םילשורי) האבה הרודהמה לש רעשה ףדב .ומצעב רבחמה י"ע ,ו"נרת תנשב ,םילשוריב

ל"ז םהרבא ר"הומ יקלאה ג"הרה ,ומצעב רבחמה י"ע 'ן'ו'ש'ש תנשב םלשוריב ספדנ והצק' :ל"ומה
,ץיוורוה יולה לאומש 'רה י"ע י"תכהמ ולוכ ץבקתנו ףסאנ י"הזעב התעו ,ל"צז ןישטלוטמ ןמחנ ר"ב

'ר סיפדה ג"צרת תרודהמבו ,(ט"פרת 'זדול) 'חרוז רוא' ןוחריב ספדנ ,'הניבו המכח' ישילשה קלחה] .'ודי לע רואל אצוהו
.[הז קלחל (תופסוה טעמ ןכו) תומלשהה תא ץיוורוה לאומש

לש רעשה ףדב .ומצעב רבחמה י"ע ,ג"ערת תנשב ,םילשוריב הנושארל ספדנ ,םירופיסו תוחיש
ג"רעת ליאכ תנשב שדוקה ריע הפ ספדנ ןושארה ךרכה' :ל"ומה בתוכ (ג"צרת םילשורי) האבה הרודהמה

התעו ,ל"צז ןישטלוטמ ןמחנ ר"ב ל"ז םהרבא ר"רהומ דאמ ארונ יקלא שיא ג"הרה ,ומצעב רבחמה י"ע
.'ודי לע רואל אצוהו ,ץיוורוה יולה לאומש י"ע ,י"תכהמ םיכרכה ראש םג ץבקתנו ףסאנ ת"יהזעב

יכ םיבר יניעמ םלענ ךכו ,'רוא יבכוכ' ךרכה ךותב 'םירופיסו תוחיש' רוביחה עלבנ תואבה תוספדהב
ןייצא ,'םירופיסו תוחיש'ל הינפה לכב ,וז הביסמ) .'םירופיסו תוחיש' םשב ומצע ינפב דמועה םלש רוביח ונשי

.('רוא יבכוכ' ךרכה םש תא

,'רוא יבכוכ' ךותב ונינפל םה ףא םיעיפומה ,'לזרב ה"ינבא' 'םיאלפנ םירופיס' םשב םירחא םירוביח
םיברל המרג ,תופסונ תורחא תוביסו ,וידחי םתכירכ קרו ,ןמחנ ר"ב םהרבא יבר לש וטע ירפמ םניא

.ל"מכאו ,ךכ בושחל

.די ןמיס ,(ז"כשת קרב ינב) 'הנומא ילחנ' האר .ד



םינומטמ
וכ

התעו .רוא ואר רשא וירפס תורוק - רבעה תשרפ לכ ראבל דעומל ןוזח דוע ,ןכבו
בתכמ ,תורוהט תורמא ,תושודק תוחיש ,הזונגו הנופס הדמח ,הלוגס תולגל - יתאב
םויה הזו ,םירתסומו םירימט ויה םינש האמכ רשא ,'םירופיסו תוחיש' שודקה ורפס די

:םירומ אנ ועמש – לבת ינפ לע םתולגל ,םירוא השועל החבשנו הליגנ – 'ה השע

,שממ 'קה ודי בתכמ ספדנ אל ,רבחמה ירפס לכ ראשכ ,'םירופיסו תוחיש' רפסה
וקבדנ – ותביתכ תוריהמ בורב' לודגה רבחמה ;םינוש םיקיתעמ די יבתכמ םא יכ

וידימלת ועגיו וחרט ןכלו ,'םהמ סיפדהל השק היהש דע ,הזל הז תויתואהמ הברה
םייואר ויהיש ידכ ,םיברה ויבתכ תא קיתעהל ,ונימולש ישנאמ עדמ יניבמ ,םילודגה

ברה לוגדה וסיג :ןלהלד םישיאה םימסרופמ םיברה םיקיתעמה ןיבמ .הספדהל
קהבומה ודימלת ,'רֶכַמלטייב ןתנ יבר דיסחה רקיה וסיג ,רֶקילפט רטלא יבר דיסחה

}</?'מ ogo (Icose , DOW') .םיבר דועו ,"בושטידרבמ לרמש יבר

תחא תרבחמ יתיאר יתאצמ ,םיבתכה תוחתמאב ירבע ידימ ,םימיה דחאב יהיו
ןילופמ םסרופמה סיפדמה אוה) דלפנזור בייל יבר רקיה דיסחה ברה עבצאב הבותכ

תוחיש' ןנד רפסה תא טוהרה ודי בתכב קיתעה הב ,(רֶלֶפֹנאָרפ לבייל 'ר :םשב הנוכמה
אלפנ המו ,תרבוג תושגרתהב היפדב יתלעלע ,תרבוחה תאז יתוארכו .'םירופיסו

.תרמשמל תדמועו תחנומ תורודל ,תרתונ 'האפו החכש טקל' הב אוצמל היה

Gףס

םירבד טעמ ,הגיצא םכינפל םרטב ,'האפהו החכשה טקל' ,הטמשהה רבד הזו
.הזונגה רבד וליכשת ןעמל ,המידקא

ויבתכ לע ומצעב םהרבא יבר ירבדמ לאשומ הלעמל םירבדה ןונגס .םימסרופמו םיעודי םירבדה.ה
.זמ ןמיס ,םירופיסו תוחיש ,רוא יבכוכ האר ,ת"נרהומ לש םישודקה

.דועו ,שפנה תוכפתשה ,שפנ תבישמ :םיעדונה םירפסה רבחמ

ארי ,הלענה ח"הרה י"ע קתענ" :(ה"צרת םילשורי) 'םיטוקילה רואיב'ה לש רעשה ףדב אמגודל האר
רבחמהמ בתכמב הארו .'ה"הללז קילפעטמ גילעז רשא ר"ב [רטלא 'ר אוה =] עשוהי השמ ר"הומ ,םיקלא
דע 'ד דומע תלחתמ ,בתכמה הז קיתעהל כ"עממ שקבא' :(אי ןמיס ,ז"כשת ב"ב ,'הנומא ילחנ') םהרבא יבר

ולצא אצמנש ירפסב הפרצי רשא ,[גילעז ר"ב ;] סגעלייז ריטלא 'רל קילפעטל חולשלו ,תמיתח
'בתכב

עשוהי סחניפ ר"ב ןתנ 'ר תמשנ רכזי ,חצנ ןורכזל' :'הנובתו המכח' רפסה ףוסב 'תוחצנה'ב האר
רואיבב הברה ספדנ ל"ז םהרבא יבר לצא בתכש ודי בתכמש רובעב ,טבש ד"כ םויב רטפנש ,ל"ז

.'תוישעמ ירופיסה לע ןאכ ספדנהמ קלח ןכו ,םירופיסו תוחיש רפסה ןכו ,םיטוקילה
,ח"הרה י"עו ...קילפעטמ ...עשוהי השמ ...ח"הרה י"ע קתענ :'םיטוקילה רואיב' לש רעשה ףדב האר

רואיבב אמגודל הארו .'בושטידרבמ ה"הללז והילא םהרבא 'ר ןב לירעמש ר"רהומ ,םיקלא ארי
.זל ףנע ,'א הרות ,אנינת יטוקל ,םיטוקילה

.ז
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:םהרבא יבר בתוכ ,'םירופיסו תוחיש' לש ישילש ךרכ'ל המדקהב

לכ רשא ,ל"ז ןתנ יבר ונירומ ישנאמ תוישעמ המכ םג ,ךרכה הזב יתאבה דוע
.םהיניב יתלדג ימי

,תובגשנ תוחישב תורוזש ,תואלפנ תוישעמ ונא םיאצומ ,ישילש ךרכ ותואב ,ןכא
,רקפהל ושע םדובכ תאש - תמא ישנא תודוא ,רפסמו חש לודגה רבחמה רשא

ךשוח - ליל יַתֹותע תלפא ףא לע ,רקובל םירמוש - רמשמ לכמ תמאה לע םרמשב
רובעב תוריקפה ינימ לכב םדובכ תא וריקפה רשא ,ל"ז ת"נרהומ ישנאהמה ןה' ,רתסהו
יכ ,םהירבד תא םיאבה תורודל עידוהל ילע הבוחו הוצמ' ןכל ,רבחמה ךישממ 'תמאה
.א'םהירבד תתמא םצוע – שמשכו םויכ רורבו ,םהיפ ירמא לכ רשויבו קדצב

ךרכה' לש ומוקמ היא םילאושו םיאלפתמה ,םיבר יניעמ םלענה ףסונ רבד תאזב ןייצא ,בגא ךרד .ט
,רפסה ךותמ ורכז דבא ,הרואכל יכ ,'םירופיסו תוחיש'מ 'ינשה

קר ליכמה ,[ג"ערת =] ד"שח ,םילשורי – רבחמה הרודהמ) 'םירופיסו תוחיש' לש םינושארה םיסופדב הקידב ,ןכבו
,ונתאמ דבא אל ינשה ךרכה יכ ,לילעב הארמ ,(ג"צרת םילשורי - ץיברוה ש"ר תרודהמו [!רתויב רידנ) ,'ןושאר ךרכ' תא

.רפסה יפיעסמ ז"י תואב הז ךרכ לש ותליחתו !אל ותו ,הדבאנ ותרתוכש אלא ,ונידיב אוה אצמנ
"םיטוקילה רואיב רפסה לכב םג" םילמב חתופה ,ז"י תוא ינפלש עטקה יכ ,וז הקידב הארמ ,ןכ ומכ
,'ןושארה ךרכה' םויסב הספדנש 'העדומ' אלא ,ןייעמ לכ תאזב ןיחבי רשאכ ,רפסהמ קלח וניא -

.רפסה ףוגמ קלחכ תונורחאה תורודהמב הטלקנ תועטבו

ותוא לע םיצרחנו םירורב םירבד עידומ אוה וב ,ובתכמב רבחמה ירבד תא ןאכ ןייצא ,ןיינע ותואב
סיפדהל יתיכזש ,ועידוהל יננה אחרוא בגא' - גי ןמיס ,'הנומא ילחנ' האר) ,וייחב ספדנ ומדוקכ אוה ףאש 'ינש ךרכ'

,ונימיב יכ ,הדבועב בשחתהב ,רתויב םיאילפמ וללה םירבדה .('םירופיסו תוחיש רפסהמ ינשה סרטנוקה תא םג
ישפחמ לודגש ידכ דע ,רידנ סרטנוק ותואמ דחא ספוט וליפא דרש אל ,רתוי םימודק םימיב ףאו

וירבדלו ,הספדה התוא לע ללכ עדי אל ,ל"ז ץיברוה לאומש יבר אוה אלה ,םהרבא יבר לש ויבתכ
ףסאנ' םיכרכה ראש וליאו ,דבלב 'ןושארה ךרכה' קר רבחמה ייחב ספדנ ('ג הרעהב ליעל םיטטוצמה)

.'י"תכהמ ץבקתנו

תרודהמ) רוא יבכוכ רפסב ,ןכבו ,וז המולעת לע רוא רזפת ,םהרבא יבר לש רחא בתכמב האירק ,םנמא
םיאצמנ וב ,'ש"נא תויללכל רבחמה לעבמ בתכמ' רפסה ףוסב עיפומ ,(ז"משת םילשורי ,'לחנה ךשמ

תספדה ליבשב דאמ ול ךרצנה - 'ףסכה תשרפ' לכב םהרבא יבר לש ויתואלת תודוא םיבר םיטרפ
תוחיש םישודיח ,'תואלפנ תולוגס' - הלוגס ישנאל תולגל ,םיזעה 'םיפוסיכה תשרפ' ,ךדיאמו ;וירפס

.'ונימולש ישנאל דאמ דאמ םיצוחנו םיחרכומה' ,םירופיסו

יסרטנוקמ [!] םיקתוע האממ רתוי סיפדה אל םהרבא יבר יכ ,תושרופמ םיאור ,אלפנ בתכמ ותואב
ינפ לע םציפהל ינוצר ןיאש תמחמ אוה ,האממ רתוי יתספדה אל רשאו" :ונושלכו ,'םירופיסו תוחיש

.'ש"נאל םיבשחנ ויהי דבל םיבתכמלו ,תוצוח ינפ לע וטשפתנש הליפאהו ךשוחה םצועו בורמ ,לבת
אלפי אלא ,'ותרשמ' לאומש 'ר יניעמ ףא ,ותספדה רבד םלענש ינשה ךרכה לע דוע אלפי אל ,הז יפל

רחא םיברה ישופיח תרגסמב) .ןושיאכ לאומש 'ר והנרצי - דחא קתוע ונממ דרש ךיא ,ןושאר ךרכ לע רתוי
.(!ץיברוה לאומש 'ר לש ודי בתכב רטועמ ,דבלב דחא ספוט יתאצמ ,וז הרידנ הרודהמ

.דמ תוא ינפל ,םירופיסו תוחיש ,רוא יבכוכ

.רבד תישאר :ליחתמה רוביד ,ן"רהומ ישנא ,רוא יבכוכ האר .אי



םינומטמ
חכ

שאר תלעמו תלודג תא תורודל עידוהל רבחמה םידקה ,ולה ךרכה תישארב
,בגשנה דיסחה ,לודגה באה אוה אלה ,ל"צז ןתנ יבר ונירומ לש 'ויתרשמו וידימלת

,שמשמו תרשמ אצמנ אל ל"ז ת"נרומ ישנא לכבש' ,ל"צז ןישטלוטמ ןמחנ יבר ברה
!ול ירשא ,"הכזש המל הכזש דע ,בוהומכ ת"נרומל קובדו ויתותלד לע דקוש

םהיתומש תא טרפל ליחתמ ,הבידנ דיב הקשמו םהרבא יבר הלוד ,הָרֲאְּב םשמו
לש ונב) קחצי יבר ;רשויו םות ישנא ,םיקלא יארי ,םיפסונ םישיא לש 'םהיחבשו

יבר ,רפוס ףסוי קיזייא קחצי יבר ,רזעילא הדוהי יבר ,רזוע יבר ,םירפא יבר ,(ת"נרהומ
.דועו דועו ,ריאמ יבר ,לאוש

רופיסו ,וייח תורוק רשא ,בהלנ דיסח לש ומש טלוב ,הלאה 'םיקידצה תומש' ןיב
.הכרבל קידצ רכז ,ו-ןיזידאלמ לידנעמ יבר אוה ,הכוראב םש םיראותמ ,ותוברקתה

.דמ תואבו ,זמ תוא ,םירופיסו תוחיש ,רוא יבכוכ

המלש 'רל 'ל"זר ינינעמ תוחיש' סרטנוקב דוע הארו .םיבגשנו םיארונ םירבד ,רפסה םינפב האור
השלשהש ש"נא יפמ עודי' :ב"י תואב ,(ד"צרת םילשורי ,'ל"ז וניבר י"תכמ תורות' רפסה ףוסב ספדנה) רלסקו
'רופיסו ,רפוס ,רפס' דוסב ויה ל"ז ןישטלוטמ ןמחנ ר"הומו ,ל"ז ת"נרהומו ,'קה וניבר ;םיקידצ

.תוכיראב םש ןייע ,'...ותלחתב הריצי רפסבש

,ת"נרהומ ישנא לש 'םהיחבשו םהיתומש - תצקד תצק' קר ,(נ תואב) ונושלכ ,טרפמ רבחמה יכ ,רורב .די
ת"נרהומ ידימלתמ ,םידבכנו םיבר – 'םיחבש' םגו 'תומש' ףיסוהל ןתינ ,םיבותכב רשא ולא וירבד לעו
תא בתכה לע תולעהל דעומל ןוזח דועו ,'ףסאה תע – התע אל' םנמא ,'םיבכוככ םיברה יקידצמ –
,םיעודיו םייולג םניאש – ליח ושעו ורבג המהמ רתוי ךא .םיעודיהו םייולגה ,םיחבשהו תומשה לכ

.'רָדְעֶנ אֹלׁ שיִא אָרְקִי םֵׁשְּב םָּלַכְל םָאָבְצ רָפְסִמְב איִצֹוּפַה
,םימילש אלו םיעוטק םניה ,םיבותכב ונינפל םידמועה םהרבא יבר לש וירבד םג יכ ,רוכזל יואר ןכ ומכ

- ואצמיש 'ה רוזעישכל ,ודבאנ ,ישימחו ,יעיבר ךרכהו ,[ישילש ךרכמ =] ףוסה' :(חנ תואב) ל"ומה ירבדכו
.'וספדוי

:"םירופיסו תוחיש" יכרכ לש וז הדיבא תודוא םירבד טעמ ןייצא ,הזב יתויהבו
יקסזרב בקעי 'ר וירוענ דידיל ,ץיוורוה לאומש 'ר בתכש בתכממ לבקל ןתינ ,ךכ לע בושח עדימ .א
'לאומש יבתכמ' רפסב הנורחאל םסרפתה בתכמה .(ןמואב לאומש 'ר לש ותוהש תעב 'םיבתכה רמוש' היהש)
!יריקי יחא' :ונושל הזו ,(ד"צרת תנשב בתכנ חיכומ ונכות ךא ,הנשה טרפ ןייוצמ אל ,יחיו 'ב םוימ ,טס בתכמ ,ב"ה)

םשפחל אנ אנו ,די בתכה ךלצא דבאנש 'םירופיסו תוחיש' םיקלח 'בה אצמת ילוא ,שפחתש אנו אנ
,ךלצא םיבתכ דוע אצמנ ילואו ,בטיה םשפחל אנו אנ .תורודל םיברה תוכז ויהיו וספדויש ידכ בטיה

.'אנו אנ יל םחלשל

'םיטוקילה רואיב'ה ףוסב אצמנ 'ישימחה ךרכה' יכ ,רתא לע 'לחנה ךשמ' תרודהמב םירידהמה ירבד .ב
הביסמ םילטובמו םילטב רדענ וניא הז יפלו ,'םיטוקילה תראפת' םשב ארקנה אוהו ,'ס הרות לע

קלחה אוה 'םיטוקילה תראפת' יכ הארי ,הז רוביחל םהרבא יבר לש החיתפה ירבדב ןייעמה ,הטושפ
המו ,'םירופיסו תוחיש'מ ישימחה קלחה וניה ןנד דובאה ךרכה וליאו ,'רוא יבכוכ' רפסמ ישימחה

!?הזל הז ןינע

ריע'כ תרכזומ איה (בי ןמיס) ן"רהומ ייחב .בלסרבמ תיחרזמ תימורד תאצמנ .Ladyzhin ,'ןי'זידאל" .וט
.(דועו ,חמ-זמ ,אי ןמיס ת"נרהומ ימי ;זצק ,בסק ןמיס) םש דוע הארו .בלסרבל 'הכומסה
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:וניע התאר רשא תא ןורחא רישב ןכל ,ונימב דחוימו קתרמ וייח רופיס

לפנ םג לפוה יחד לא יחדמ / היה דגנתמ וירוענ ימיב

הרוראה הלכשההו הריקחה תולוצמ ןוי לא /

לפנ םויא רבד ונויערב תעב / היה תומה ןיבו וניב עשפכ
הראפת תרטעו תילטב רתוי ףטעתהל אל /

םימכח תא ךלוה ,דחא שיא וב עגפ / םימורממ חולש ךאלמכ זאו
םימת שיא אלפנ םכח רג בלסרבב יכ ונזא לגיו /

םימי תימֶה אלמ ,בל ךפש ןתנ יברל / םימיה תפוקת תעל יהיו
םימולש ברו ,ליגו ןנר ,אפרמו הכורא ול לעיו /

זילפרעמ תָח אלל - םיקלא לא שגיו / היהנ היה השדח הירבכ
הרעבתו בהל ,ובלב שדוק שא דקיתו /

לפואמ רֹוגמ אלל – לכ ריקפה ןעי / היהנ ותוכזב 'טעמ שדקמ'
הריבה הונ ,ןינבה דוסיל תאז יהתו /

ןייד ס'הָּכלמ דוד 'ר ברה :תומש רפסמ ונל םיעודי ל"ז וניברל םיברוקמ ויהש 'ןיזידאל ישנא' ןיבמ
ן"רהומ ישנא ,רוא יבכוכ האר) רזוע 'ר ,והיתתמ 'ר ,השמ 'ר ,אנָח לאוי 'ר ,סֶל'היח בוד 'ר ,ליצעג 'ר ,ןי'זידאלב

;'תודמה רפס' תולגתה רופיס ;ןירהעשטמ ברה תאווצ ;צש ןמיס ן"רהומ ייח ;'ט תוא 'ד ןמיס ב"ח המכחל תוארפרפ ;ל-טכ
תוחיש ,רוא יבכוכ הארו) רמאמה ךשמהב ארקנ וז ריעב ןתנ יברל ויהש םיברוקמה לע .(טע ןמיס קידצ ביתנ

.(ו"צקת ירשת 'חמ בתכמ הפורתל םילע הארו ;'ש"נאמ תצק תאזה תעב םש אצמנש' :דנ תוא ,םירופיסו

ג"רבאר תא עמשש רחאל ולצא רקיב י"לר) רזעילא 'ר :ןיזידאל'ד בלסרב ידיסח םיעודי ,רתוי תרחואמ הפוקתב
.דועו ,(ד"ישת תנשב רטפנ ,ב"הראב בשייתה) רברפ אנח לאוי 'ר ,(קילפטמ רטלא 'ר לש ויחא) דוד 'ר ,(וחבשב רבדמ

ןישטלוט ריעה יבשוימ םדוקמ היה ,ןיזידאלמ לידנעמ 'ר :םשב הפ הנוכמה ,ןנד לידנעמ יבר ףא
[Tultchin] ב"ח ת"נרהומ ימי האר) ןישטלוטמ לידנעמ 'רכ םימעפל ומש עיפומ ןכלו ,בלסרבל רתוי הבורקה
.(בכ תואבו ,םש רוא יבכוכ ;בכ ןמיס

.םיִקֹלֱאָה םָׁש רֶׁשֲא לֶפָרֲעָה לֶאׁ שַגְנ הֶׁשמּו :(חי ,כ תומש) קוספה לע ,וטק ןמיס ,ן"רהומ יטוקיל האר .זט
הכז םג .תואלפ הארתו ,דנ - בנ תוא ,םירופיסו תוחיש ,רוא יבכוכ ,ןנד רפסב ,הכוראב הז לכ האר .זי

ראותמכ ,םייח םיקלא ירבד ונממ לבקלו ,ב"פקת ףרוח'ד ויתועסמב ןתנ יבר תא תוולל לידנעמ 'ר
ל-אל הלהתו' :(י"כמ ןושל ינוקית םע ,טס תוא) םש הארו .(ע - כ תוא) 'ב קלח ת"נרהומ ימי רפסב הכוראב

חמש ,ךרדה לכ ימע היהש לידנעמ יברו ,(ב"פקת חספ =] ולא םימיב ךרבתי םשה תרזעב הברה ונחמש
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תאזב אל יכ – ועד ךא ,םילעפ בר יח שיא – לידנעמ יבר לש ויכרד תוצק הלא ןה
ויתודוא ארקנ הבה ,םילודגה דחאכ בוט םשל הכז םהב ,םילוגדה ויתולעפמ ומת

.םילואג רובעל ךרד רובע – שפנ תוריסמ לע םירפסמה ,םילמ רפסמ דוע

99 ?

.ח'םימלענ הכ דע ויהש םיעטקה דחאב ,'םירופיסו תוחיש' רפסב םהרבא יבר בתוכ

,'אקדארגוניווזמ םוחנ םייח יברו ,ל"נה [ןיזידאלמ =] לידנעמ יברו
תא תוכזל ידכ ,תויתוא רודיס תכאלמ תצק םמצע תא ודמל רשא

תיבב תוליפת יטוקילו ן"רהומ יטוקיל םירפסה תספדהב םיברה
וררועתנ ש"נא קר ,ל"ז ת"נרהממ סרפ תלבק םוש ילבו ,ל"ז ת"נרהמ

ךרדכ אלש ךכ לכ הברה דקרל חכה ןכיהמ םיאורה לכ והמת רשא דע ,דאמ הברה דקרו ,דאמ הברה
,ןידוקירו ףכ תאחמה ןיכשמנ םשמש ,'וכו ןיקרפ תישב בישנד אחור אוההמ ועדי אל םהו ...עבטה

תניחב אוה קידצו :'ו-'ה תואב םש האר =] םש ןייע ,('י ןמיס ן"רהומ יטוקיל) "םיטפשמה הלאו" הרותהב ראובמכ

תניחבמ ןיכשמנ ףכ תאחמהו ןידוקיר יכ ,ףכ תאחמהו ןידוקיר תניחב הזו ...וב חור רשא שיא :(חי ,זכ רבדמב) בותכש ומכ ,אחור

יאהו :(.גנ ףד ,א"כ רהוז ינוקית) םינוקיתב אבומכו ,ףכ לא ףכ הכמו דקרמ אוה בלה תחמש ידי לע יכ ,שוחב הארנכ ,בלבש חורה

.[ןידוקיר תניחבו ףכ תאחמה תניחב איהו ,ןיקושד ןיקרפ תישבו אעורדד ןיקרפ תישב בישנ אחור

.רמאמה ךשמהב ןלהל האר ,לידנעמ יבר לש ותריטפ ךיראת תודוא

םילמה ירחא ,גנ תוא רחאל אוה ,ונינפלש 'םירופיסו תוחיש' רפסב וז הטמשה לש קיודמה םוקימה .חי
.'בר ללש אצומכ

םוימ בתכמ ,הפורתל םילע הארו] .ןמואמ תיחרזמ תינופצ תאצמנ .Zvenigorodka ,'אקדארגוניווז' .טי
זרזל הארתו ...וילא חלוש ינאש יבתכמ םג ,י"נ םוחנ םייח 'ר יל חלשש תרגא לבקת' :ד"צקת ,אראו 'ד

.['ובתכמב בתכנ סערדאהו ,עקדאריניווז ןושאר טסאפב וחלשל

.אכ הרעה ןלהל האר ,שדוקה תכאלמב ,ןנד לידנעמ 'ר לש ופתושו ודידי ,םוחנ םייח 'ר תודוא

.(ל"ז וניבר דכנ) סל'היח ןמחנ ר"ב ףסוי בקעי 'ר ,הקדורגיניווזב רג רתוי תרחואמ הפוקתב

ןמחנ יבר ויבא לש תיאליעה שפנ תוריסמה תא ורואית תעב ,םהרבא יבר בתכ םימוד םירבד
רחואמ ,האיבהל ףאו ,'תוכלה יטוקיל' - ןתנ יבר לש תיקנעה וישודיח תרדס תא קיתעהל ,ןישטלוטמ

העודי אלה הארונה ותוינעש - ל"צז ןתנ יברמ סרפ תלבק םוש אלל תאז לכו ,סופדה תיב לא ,רתוי
.הלקנ לע הב ןיחבי (הפורתל םילע רפסב) ויבתכמב ןייעמ לכו ,תמסרופמו

לע לביק ,םהב שיגרהל הכזש ל"ז יבא תשגרה בורבו' :(זמ תוא ,םירופיסו תוחיש) םהרבא יבר ןושל הזו

םיואר ויהיש ןפואב - םיכרכ הששה לכ קיתעהל עגיו חרטו ,םינש המכ םוצעו גלפומ תוינע ומצע
היהש דע ,הזל הז תויתואהמ הברה וקבדנ ,ותוריהמ בורב ל"ז ת"נרומ תביתכמ יכ] ,םהמ סיפדהל
רגח ךכ רחאו [...] תחא הטורפ וליפא ל"ז ת"נרוממ תועמו סרפ הז לע לביק אלו ,[םהמ סיפדהל השק
ת"נרומ ררועתנ הז לע לבא ,['א קלח םייח חרוא) ןושארה ךרכה תא םינפ לכ לע סיפדהל וינתמ תא
העמששכ ,ותגוזו .[הינמור =] אייכאלאוו תנידמבש יסאי ריעל ךרדה תואצוה לע תצק ול ןתיל ל"ז



םינומטמ
בל

הלעמב םיגלפומ ויהו .הבדנ תרותב םתסנרפ לע תצק בדנל םמצעמ
.אדאמ

ת"נרהמ לא וברקתנש ןיזידאלמ םישנא וזיא דועו קיזייא יבר םג
.ל"נכ הלעמב םיגלפומו ,הלפתו הרותב 'ה ידבוע ויה םלוכ ,בכל"ד

ימי ,םילודג םימי םתוא לא ודעב טיבהל – בחר רהוצ ונל חתופ ,הז 'שדח' עטק
,הדיחיו תחא הרטמב ,לדה ותיבב ןתנ יבר םיקהש 'סופד תיב ותוא ,םיאלפומה סופדה

ןניא םלועלש - תונייעמה תא הצוח ץיפהלו ,םישודקה ל"ז וניבר ירפס תא סיפדהל
.לכל עישוהלו ןגהלו רוזעל – לודגו בר ןחוכש ,תוקסופ

רשפא יאו ,לודג רוביח הז לע ןיכירצ ,סופדה ןינעב ילע רבעש המ לכ הנהו
הברה הזמ ורבדי אבה םלועב ךרבתי 'ה תרזעבו ,ןפוא םושב בתכב וראבל
גכ...הברה

לכ לע הל קיפסי אל םאש ל"ז ת"נרומל עידוהל בלסרבל העסנ ,אייכאלאוו תנידמל עסנש ןישטלוטב
רגש ל"ז קחצי 'ר ונבל בותכל ת"נרומ חרכוהו .הערזו איה בערב ו"ח עווגת ,ץחל םימו רצ םחל םינפ

,ומצעב ל"ז יבאו .םוצמצב םינפ לכ לע סנרפתתש ןפואב ,םוכס הזיא עובש לכב הל ןתיל ,ןישטלוטב
יכ ,םימעפ המכ ילגר ךלה ךרדה תליחתב םגו ,תואצוהב טעמלו םצמצל דאמ הברה ,ךרדה ךשמ לכב
.לבת ישנאמ ותרתסהו ותוינע םצוע יפכ ,ל"ז ת"נרומ לע דבכו השק היה ,המצעב סופדה תואצוה םג

.[תואלפנ ךיניע הניזחתו ,ג"רת ,ךל ךל תשרפ ק"שעמ בתכמ ,'הפורתל םילע'ב ,וז ילגר-תכילה תודוא דוע הארו=]

ידיסח' ינהמ ,דאמ הלעמב גלפומ היהש ,ןנד םוחנ םייח 'ר תודוא םירבד רפסמ ןייצל םוקמה ןאכ .אכ
םש ,(בכ ןמיס ב"ח) ת"נרהומ ימי רפסב הנושארל רכזומ זלה שיאה םש ,ןכבו ,'והיישפנ ירסמד יאמק

ורמגנש םיבורמה ויצמאמ לעו ,ב"פקת טבש שדוח שאר ברעב ןמואב ותוהש לע ןתנ יבר רפסמ
ישנא יריקימ ,דאמ דבכנו רשכ שיא לש ונבו ,ןיירוא רב ,הזכ בושח םותי' ךדשל ,הבר החלצהב ד"סב
ןתינ ,ותלודג תשרפו וימי ירבדמ םיפסונ םיטרפ .ןירוזמ לאומש 'ר ןב םוחנ םייח 'ר אוה ,'ונימולש

וקלח תודוא .תובר ומש רכזנ םהב ,ד"צקת – ד"פקת תונשמ 'הפורתל םילע'ב םיבתכמהמ תולדל
.רמאמה ךשמהב הבחרהב האר ,סופדה תכאלמב

קיזייא 'ר ונידידימ ,הפ ףוצרה תרגא לבקתו' :ונבל ןתנ יבר בתוכ ,א"צקת םישודק 'א םוימ בתכמב .בכ
ול יתבשה רבכו .'וכו לארשי ץראל אבל ,תמאה לא ונישנא תקושת םצוע הארת ןעמל ,ןיזידאלמ

יתיוק יכ ,הזה תרגאה עינצתו .יבתכמ ךל האריש ושקבת ןיזידאלב היהת םא ה"יא ,הז לע האנ הבושת
,ותמאל תמאה תדוקנ זכרמ לע םיבבוס םלוכ יכ ,י"הזעב םיאבה םימיב םירקי ויהי וניבתכמש 'הל

...הזל וניכזש ונירשא ,םישודקה םהיכרדלו ,םייתמאה םיקידצלו ,ותרותלו ,'הל ףוסכלו קקותשהל
.'ןיזידאלמ רעב 'ר ןתח בקעי 'ר ןכו ,קיזייא 'ר לש ומש רכזומ ,א"צקת שגיו 'א םוימ רחא בתכמב

בתכמב .ןיזידאלמ הילדג 'רו ריאמ לאומש 'ר :תומשה םירכזומ ,ו"צקת אראו 'א םויל רואמ בתכמב
ומכ ,(!?ל"ז וניבר ידימלתמ ןיידאלמ והיתתמ 'ר אוה םאה) 'ןיזידאלמ 'יתתמ 'ר יסיג רכזומ ,ו"צקת תקוח 'ב םוימ
.(!?'יתתמ 'ר וסיג ןב אוה םאה) 'ןיזידאלמ מ"רב לאומש 'ר' רכזומ ןכ

.ו ןמיס ב"ח ת"נרהומ ימי ,גכ
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תיוז התע לבקל אלפנ המו ,ויתורוקו סופדה ימי ירבד םיבותכב דאמ םיטעומ ,ןכא
םייח יברו לידנעמ יבר לש לודגה םקלח לעו ,המולע הפוקת התוא לע תפסונ היאר

.המוצע שפנ תוריסמו הברקה ךותמ ,הדובעב םוחנ

פס

יבר לש םיבתכמב אוצמל ןתינ ,שדוקה תכאלמב ולא לש םקלח לע םיפסונ םיטרפ
:ונבל ןתנ יבר רשבמ ,ד"פקת [ולסכ ד"י =] חלשיו 'ב םוימ בתכמב ,הפוקת התואמ ןתנ

,י"הזעב ויתוליפתה רומגל סופדהב קוסעל ונלחתה ל-אל הלהת
תלהקל לידנעמ יבר תא יתחלש רבכש הזמ ךיתעדוה רבכש יל המודמכו

תנשב התיה הספדהה תליחת .םינש רפסמ ךשמב ,םיכשמהב ספדנש ,'תוליפת יטוקיל' רפסה אוה .דכ
יבר =] ל"נה ינב ליחתה ,ותליחתב ב"פקת תנשב' :(סצ ןמיס) 'ת"נרהומ ימי'ב ךכ לע האר ,ב"פקת

,ןכא .'תוליפת ב"כ םא יכ ורמגנ אלו ,דאמ תומוצע תועינמ ויה ךא ,תוליפתה לכ סיפדהל ףכית [אנכש
- (בע ,דס ףדב) ב"כ הליפתמ תונורחאה תורושה יכ דימ ןיחבהל ןתינ ,ןושארה סופדב לועלע ידכ ךות

.םויסל ןמיסכ - ןזואמ וקב תומייתסמו ,(ךופה 'סונוק' ןיעכ) וידחי םירבעה ינשמ תוכלוהו תומצמטצמ
תחת תנשב ותלחתה יהתו" :תושרופמ בותכ אצמנ ,(ב"ע ,ו ףדב) ןושארה סופדב אצמנה ןופולוקב

יתבהא תחת תנשב' :עיפומ רעשה ףדב םג .[(ד ,טק םילהת האר) ,ב"פקת =] 'הלפת ינאו ינונטשי יתבהא
.'ק"פל הלפת ינאו ינונטשי

וילע םימשה םידגנתמה תופידר לע רבחמה זמר ,ולא – דחי םג תוקזחו תובאוכ םילמב יכ קפס ןיא
ימי' האר) םהיתופידר תא וריבגה ףא תוליפתה תצפה בקעש – הָבֲהַא תַחַּת הָאְנִׂשְו הָבֹוט תַחַּת הָעָר

הָּתַאְו ...הרעסה הציפהו חורה האשנ םלוכ תאו ...הפב אלא יחוכ ןיא ,הָּלִפְת – יִנֲאַו :ךא ,(ה ,ב"ח ת"נרהומ
.(אמ קרפ היעשי) לָּלַהְתִּת לֵאָרְׂשִי שֹודְקִּב – 'הַּב ליִגָּת

וירופיסב ץיוורוה לאומש 'ר איבמ ,'הלפת ינאו ינונטשי יתבהא תחת' הז ןמיסל תפסונ תועמשמ לע
:די בתכ

םירוענה ינבהמ ןכ םג היה ,ל"ז ת"נרומ דימלת ,('קידצ ביתנ' – םיבתכמה ונממ שיש) ס'נבואר ילביל ןתנ 'ר'
,הברה ועגיו וחרטו ,םיקסוע ויה זאו .םמצעב תויתואה ודימעהו 'תוליפת יטוקיל' רפס וסיפדהש

,ךרבתי 'ה רזעשכו .(הלשממה קח דגנ) תויתוא ונקו ,הנידמל ץוחמ ועסנו ,דימעהל ליבשב תויתוא תונקל
תחת :תוליפת יטוקילה תספדהל ןמיסה זא ןתנו ,החמש אלמ היה ,ל"ז ת"נרהומל תויתואה ואיבהו
תויתוא :תובית ישאר ,הלפת ינאו ינונטשי יתבהא

םתכאלמ םישוע ויהו ,תרוכשמ םוש ילב - [םיִרָּדְסה=] סריֵצעֶזה ןיב היה ל"נה ס'נבואר יליביל ןתנ 'רהו
םידגנתמהו ,וניבר ירפס סיפדהל לודג רוסיא היה יכ ,הלשממה תעידיב אלש ל"צז ת"נרהומ תיבב

,ותיבב שפחל ליח ישנא ואציו ,ל"ז וניבר ירפס םש םיסיפדמו סופד תיב ל"ז ת"נרומ תיבב שיש ורסמ
,תיבב ושפח ליח ישנאה – םהו ,תוטמה תחת ויריבחו ל"נה ס'נבואר יליביל ןתנ 'רה םמצע ועינצהו

!"ונירשא" םימעפ 'ב אוה וישכע :וריבחל רמאו שחלב הטמה תחת דקר ס'נבואר יליביל ןתנ 'רהו
'םיקידצ הונ' האר) ,'צה תונש ףוסב ,רתוי רחואמ ןמזב קר היסורל עיגה ,'וניבר ירפס סיפדהל לודג רוסיא' ותוא יכ ,ןייצל שי

טכ תוא 'תואלתה ימי' האר) ,הבורמ הנכס ובוחב ןמט - ןוישר אלל סופד תיב תלעפה םצעש אלא .(ל"מכאו ,ןלהלו בק דומע
.('רוזנג ןוישר ילב סופד תיב קיזחמ אוהש' :ה"צקת םירצמה ןיב'ד תונישלמה תודוא














































































































































































































































