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 טנ קרפ א קלח םיכובנה הרומ רפס

 דחייתי ראותמה יראתב ופיסוי רשא לכ ומכ יכ ...תפומה וילע אבש ומכ וענמנ רבכ בויחה יראת...
 ,הגשהה לא ברקת הלעתי ונממ הלילשב ףיסותש המ לכ ןכ ,ותתמא תגשהל ראתמה ברקיו רתוי
 תפומב ולצא ראבתיש שיא אצמי םא דע ,דימת ןכו ...ללכ ללש אלש יממ וילא בורק רתוי היהתו
 הז ןימאנ םא ןכש לכ ,ותאמ ואובי וא ול ואצמיש רשפיא ונלצא םה הלעתי ונממ םיבר םירבד ענמה
 ראבתת רשא לכ יכ ךל ראבתה רבכ הנה ,קפס אלב ונממ םלש רתוי אוהה שיאה היהי ,בייוחמ
 המדמ היהת ,ףסומ רבד ול בייחת רשא לכו ,םלש רתוי היהת ונממ דחא רבד תלילש תפומב ךל
 המ לכ תורקש עדויש דע הריקחבו ותגשהל וברקתיש ךירצ םינפה ולאבו ,ותתמא תעידימ קחרתו
 אוה ךלצא הקיתשה 'יפ ,הלהת הימוד ךל ,םילתב ורמא ןינעה הזב רמאנה ...רקש וילע אוהש
 וב ןווכנש ותוא רמאנש רבד לכ ונחנאש ,ןינעה הזב דאמ המוצע םירבד תצרמה הזו ,חבשה
 רתוי הקיתשה ןכ םא ,ןורסח תצק וב ףיקשנו הלעתי וקחב דחא סמעמ וב אצמנ ,חבשו הלודגה
 קזחה רידאה ארונהו רובגה לודגה לאה רמא אנינח יברד הימק תיחנד אוהה ,ורמא ...היואר
 ,ארונהו רובגה לודגה לאה תלת ינה המו אתשה ,ךרמד יחבש והלכל והינתמייס היל רמא ,ץימאהו
 ןירמא ןניוה אל ןנא ,הלפתב והנינקתו הלודגה תסנכ ישנא ותאו ,אתיירואב השמ והנירמאד ואל יא
 ,בהז ירנד םיפלא יפלא ול היהש ד"וב ךלמל ,המוד רבדה המל לשמ ,יאה ילוכ תרמא תאו ,ןוהל
 .ול אוה יאנג אלהו ,ףסכ לשב ותוא ןיסלקמו

 ,םשה תא דובעל ודבל םדאה ןימ תואיצמ ולכ תואיצמה תילכתש ובשחי ןכו ... :גי קרפ ג קלח םש
 ,ויכרצ איצמהלו ויתולעותל קר םיבבוס םניא םילגלגהש דע ,וללגב השענ םנמא השענש המ לכשו
 הלילו םמוי יתירב אל םא ,הרצי תבשל ,הברה הבשחמה תאז וריעי םיאיבנה ירפס יטושפ תצקו
 םייח ילעב ינימ ראש ןכש לכ םדאה רובעב ויה םילגלגה םאו ,'וגו תבשל להאכ םחתמיו ,'וגו
 ,תועטה ןמ ובש המ ראבתי ,תועדה ורקחיש םיליכשמל ךירצש ומכ רקחישכ תעדה הזו .םיחמצהו
 .לוכי ארובה םא ,םדאה תואיצמ רמולכ תילכתה תאז ינפמ לכהש הז ןימאיש ימל רמאיש אוהו
 רמוא רמאי םאו ,םהירחא אלא אצמיש רשפיא יא וא םלוכ תועצהה ולא יתלבמ והאיצמיש
 יפל ילצא תיתמאה תעדה הזה רבדה ללגבו ...םימש יתלבמ םדא איצמהל לוכי םשהשו רשפיאש
 תואיצמ ינפמ םהש םלוכ תואצמנב ןימאנ אלש אוה ,תוינויעה תועדל תואנהו תוירותה תונומאה
 תלאש כ"ג לטבתו ,רחא רבד ינפמ אל ןמצעל תונווכמ םלוכ תואצמנה ראש כ"ג ויהי לבא ,םדאה
 םלועה יקלח לכ רמאנ ונחנאש ,םלועה שודחב ונתעד יפל וליפאו ,תואצמנה ינימ לכב תילכתה
 ומכו ,ומצעל ןווכמ אוהה דחאה ,רחא רבד ינפמ םהמו ,ןמצעל םינווכמ םהמ ,ונוצרב םאיצמה
 םיכאלמה ויהיש הצר ןכו ,םיאצמנ םהיבכוכו םימשה ויהיש הצר ןכ ,אצמנ םדאה ןימ היהיש הצרש
 אוהש חמצב ורמא םנמא ...דאמ בוט הנהו השע רשא לכ תא םיהלא אריו רמא לכה לעו ...םיאצמנ
 םנמא חמצהש ,הארנ ןכו ותלוזו ו"טסירא וראב הנה ,םייח ילעב ראשלו םדא ינבל וריקפהו ונתנ
 המל ונרובעב םניאש ל"ר ןכ םיבכוכה ןיאו ,ןוזמ יתלבמ םהל א"אש רחא םייח ילעב רובעב אצמנ
 תעפושה ןהמ תעגמה תלעותב רופס ,ונראבש ומכ אוה לושמלו ריאהל ורמא יכ ,םבוטמ ונעיגיש
 עיגמה אוהה בוטהו ,רבד לע רבדמ דימת בוטה עפש עבטמ ךל יתראבש ומכ ,םינותחתה לע
 וילע עיפשמה אוהה רבדה תילכת אוה וילע עפשומה הז ולאכ .וילא עיגהש ימ קחב אוה םלועל
 הזו ,םיבנגה ןמ הלילב ותיב רומשל ךלמה תילכתש הנידמה ינבמ דחא בושחיש המכ ,ודסחו ובוט
 המוד ןינעה והכש ךלמה ינפמ תלעותה תאז וילא העיגהו ותיב רמשנש רחאש ,דחא דצמ תמא
 וטושפ אצמנש קוספ לכ שרפנש ךירצ ןינעה הז יפלו ,הזה שיאה תיב רומשל ךלמה תילכת תויהל
 ,ועבטמ אוהה רבדה בייחתה ונינעש רמאנו ,ונממ תוחפה רובעב השענ דבכנ רבד תויה לע הרומ
 תילכת אלו הלע ול שקבנ אלו ,ונוצר יפל הלעתי ונממ ןווכמ ולכ תואיצמה הזש ןימאהל דוקשנו



 ורובעב רשא ,ונוצר תילכת שקבנ אל ןכ ,'תי ותואיצמ תילכת שקבנ אלש ומכ ,ללכ תרחא
 םילגלגהש בושחתו ךשפנב העטת אלו ,אוהש המ יפכ שדחתיו שדחתהש המ לכ שדחתה
 םצעו ךמצע ןחבו ,ילדמ רמכ םיוג ןה ,ונתגרדמ ונל ראבתה רבכ הנה ,ונרובעב וארבנ םיכאלמהו
 דבכנו םלש רתוי אוה םדאהש עדתו ,תמאה ךל ראבתי זאו םידרפנה םילכשהו םיבכוכהו םילגלגה
 תואיצמל ש"כ םילגלגה תואיצמל ותואיצמ ךירעתשכו ,הז תלוז אל רמחה הזמ היהיש המ לכמ
,דאמ דאמ תוחפ היהי םידרפנה םילכשה

 איה ,'וגו תורצוצחב םתוערהו ל"ר הרצ תעב וילא קועצל ונוצ רשא הוצמה ןכו :ול קרפ ,םש ,םש
 ודיבו ונינינע גישמ הלעתי םשהש אוהו ,יתמאה תעדה הב קזחתיש הלועפ אוהש ינפמ ,ללכה הזמ
 ורמא ןינע והזו ,עריאש רבדו הרקמ אוהש ןימאנש אל ,והרמנ םא םדיספהלו והדבענ םא םנקתל
 םהש םהב ובשחת םא םכתא שונעל תורצה ולא םכל איבאשכ ינאש ל"ר ,ירק ימע וכלת םא
 ורמא ןינע אוהו ,השק רתויו קזח רתוי םכתבשחמ יפכ אוהה הרקמה ןמ םכל ףיסוא ,הרקמ
 בייחמש הממ הרקמב אוהש םנימאה יכ ,ירק תמחב םכמע ינא ףא יתכלהו ירקב ימע םתכלהו
 ןכו ,ולח אלו םתוא תיכה רמאש ומכ ,םהמ ובושי אלו לועה השעמ לעו תוערה םתועד לע םתדמתה
 ,ללכה הזמ כ"ג הבושתהש אוה ראובמו ,הרצ תעב וינפל קועצלו ול ןנחתהלו וילא ללפתהל ונוצ
 םדא םושל רשפא יאש ,םתוא ןימאהב אלא הרותה ישנא תואיצמ רדוסי אל רשא תועדה ןמ ל"ר
 תרובגתל וא תמאב תרחבנ יתלב איהו הדמ וא והרחביש תעדב לכסיש םא ,עשפיו אטחי אלש
 רשפאו ותועט לע דימתמ היה ,םלועל תועמה הז ןקתל לכוי אלש םדאה ןימאי ולו ,סעכ וא הואת
 בוטל בושיו ןקתי הבושתה תנומא םע ךא ,הלובחת ול הראשנ אלש רחא וירמב ףיסומ היהש
 יתמאה תעדה הז םימייקמה םישעמה ובר הזלו ,אטחיש םדוק היהש הממ םלש רתויו םינינעבש
 ללוכה ןינעהו ,תוינעתהו ,תונודזה תצק לע ןכו תוגגשה לע תונברקהו םיודיוה ל"ר ,דאמ ליעומה
:תראובמ םתלעות םלוכ ולאו ,תעדה הז תילכת איה תאז ,ונממ רוסל אטח לכמ הבושתל

 הרצ לכ לע תורצוצחב עירהלו קועזל הרותה ןמ השע תוצמ :א הכלה א קרפ תוינעת ם"במר
 לכ רמולכ ,תורצוצחב םתוערהו םכתא ררוצה רצה לע +'י רבדמב+ רמאנש ,רובצה לע אבתש
 .ועירהו ןהילע וקעז ןהב אצויכו הבראו רבדו תרוצב ןוגכ םכל רצייש רבד

 ללגבש לכה ועדי ועיריו הילע וקעזיו הרצ אובתש ןמזבש ,אוה הבושתה יכרדמ הז רבדו :ב הכלה
 ריסהל םהל םורגיש אוה הזו ,'וגו וטה םכיתונוע +'ה והימרי+ בותככ ןהל ערוה םיערה םהישעמ
 .םהילעמ הרצה

 הרקנ וז הרצו ונל עריא םלועה גהנממ הז רבד ורמאי אלא ועירי אלו וקעזי אל םא לבא :ג הכלה
 ,תורחא תורצ הרצה ףיסותו ,םיערה םהישעמב קבדהל םהל תמרוגו תוירזכא ךרד וז ירה ,תירקנ
 איבאשכ רמולכ ,ירק תמחב םכמע יתכלהו ירקב ימע םתכלהו +ו"כ ארקיו+ הרותב בותכש אוה
 .ירק ותוא תמח םכל ףיסוא ירק אוהש ורמאת םא ובושתש ידכ הרצ םכילע

 תא םתדבעו רמאנש םוי לכב ללפתהל השע תוצמ :א הכלה א קרפ םיפכ תאישנו הליפת ם"במר
 םימכח ורמא םכבבל לכב ודבעלו רמאנש הלפת איה וז הדובעש ודמל העומשה יפמ ,םכיהלא 'ה
 ןמ תאזה הלפתה הנשמ ןיאו ,הרותה ןמ תולפתה ןינמ ןיאו ,הלפת וז בלבש הדובע איה וז יא
 .הרותה ןמ עובק ןמז הלפתל ןיאו ,הרותה

א"ה א"פב ריכזמ הדובעה ןיינע תא אלא םימולשת ןיינעב והנינ ימחר תא ריכזמ אל ם"במרה

 'המ לדבומ הז היה שמא ,הבושתה תלעמ הלועמ המכ :ז הכלה ז קרפ הבושת תוכלה ם"במר
 יכ רמאנש הנענ וניאו קעוצ ,םכיהלא ןיבל םכיניב םילידבמ ויה םכיתונוע רמאנש לארשי יהלא
 םג ימ ,ירצח סומר םכדימ תאז שקב ימ רמאנש וינפב ןתוא ןיפרוטו תוצמ השועו 'וגו הלפת וברת
 הנענו קעוצ ,םכיהלא 'הב םיקבדה םתאו רמאנש הניכשב קבדומ אוה םויהו ,'וגו םיתלד רגסיו םכב
 רבכ יכ רמאנש החמשו תחנב ןתוא ןילבקמו תוצמ השועו ,הנעא ינאו וארקי םרט היהו רמאנש דימ



 םלשוריו הדוהי תחנמ 'הל הברעו רמאנש םהל םיואתמש אלא דוע אלו ,ךישעמ תא םיהלאה הצר
 .תוינומדק םינשכו םלוע ימיכ

 ץרשו לבוטל המוד הז ירה בוזעל ובלב רמג אלו םירבדב הדותמה לכ :ג הכלה ב קרפ םש ם"במר
 ב טורפל ךירצו ,םחורי בזועו הדומו רמוא אוה ןכו ,ץרשה ךילשיש דע ול תלעומ הליבטה ןיאש ודיב
 .בהז יהלא םהל ושעיו הלודג האטח הזה םעה אטח אנא רמאנש אטחה תא

 יפכ הקדצ ג השועו םינונחתבו יכבב םשה ינפל דימת קעוצ בשה תויהל הבושתה יכרדמ :ד הכלה
 ןתוא השעש שיאה ותוא יניאו רחא ינא רמולכ ומש הנשמו וב אטחש רבדה ןמ הברה קחרתמו וחכ
 תמרוגש ינפמ ןוע תרפכמ תולגש ,ומוקממ הלוגו הרשי ךרדלו הבוטל ןלוכ וישעמ הנשמו םישעמה
 .חור לפשו וינע תויהלו ענכהל ול

 איה םירופכה םויו הנשה שאר ןיבש םימיה הרשעב ,םלועל הפי הקעצהו הבושתהש פ"עא :ו הכלה
 רובצ לבא דיחיב םירומא םירבד המב ,ואצמהב 'ה ושרד רמאנש דימ איה תלבקתמו רתויב הפי
 .וילא ונארק לכב וניהלא 'הכ רמאנש ןינענ םה םלש בלב ןיקעוצו הבושת םישועש ןמז לכ

 גי קרפ תומש ן"במר

 ,דאמ תוביבחו תודומח ןלוכש הרומחבכ הלק הוצמב ריהז יוה )א"מ ב"פ תובא( ורמא ךכיפלו
 ,ונארב אוהש וילא הדונו וניהלאב ןימאנש תוצמה לכ תנווכו ,ויהלאל ןהב הדומ םדא העש לכבש
 דבלמ םינותחתב ץפח ןוילע לא ןיאו ,הנושארה הריציב רחא םעט ונל ןיאש ,הריציה תנווכ איהו
 תוכזו תויסנכה יתב תנווכו תולפתב לוקה תוממור תנווכו ,וארבש ויהלאל הדויו םדאה עדיש
 הז ומסרפיו םאיצמהו םארבש לאל ודויו וצבקתי םוקמ םדא ינבל היהיש והז ,םיברה תלפת
 לא וארקיו )א"ה ב"פ תינעת ימלשורי( ל"ז ורמאש המב םתנווכ וזו ,ונחנא ךיתוירב וינפל ורמאיו
 ,לוק הכירצ הלפתש דמל התא ןאכמ ,)ח ג הנוי( הקזחב םיהלא

 ה השע תוצמ תווצמה רפסל ן"במרה תוגשה

 לכב ודבעלו רמואו 'וגו םכיהלא י"י תא םתדבעו 'נש ותדובעב וניוטצנש תישמחה הוצמה ברה בתכ
 רקיעב ונראבש ומכ תונמנ ןניאש רמולכ תוללוכה תוצמה ןמ וז הוצמש פ"עאו ל"ז רמא .םכבבל
 רזעילא 'רלש ותנשמבו הלפת וז ודבעלו ירפס ןושלו הלפתב הוצמ אוהו טרפ ןכ םג וב שי יעיברה
 ותואו ארית ךיהלא י"י תא אכהמ תוצמה ךותב הלפת רקיעל ןיינמ ורמא ילילגה יסוי 'רלש ונב
 לכ .המלש ראיבש ומכ וב ללפתהל םש תכלל רמולכ ושדקמב ודבע ותרותב ודבע ורמאו דובעת
 ורמאש ומכ ןנברד הלפת ארמגב םימכחה וראב רבכש .הזב המכסה ןיאו .ברה ירבד הלא
 וניאו וירחאל ןוזמה לע ךרבמו עמש תירק ארוקש ירק לעב ןיינעל )א אכ( תוכרבלש ישילשב
 קפס )םש( דוע ורמאו .ןנברד הלפת אתיירואד ןוזמה תכרבו ש"ק אלא הזב םעטה ולעהו ללפתמ
 ללפתמו רזוח וניא ללפתה אל קפס ללפתה קפס ש"ק ארוקו רזוח ש"ק ארק אל קפס ש"ק ארק
 ןיא וליחתה םאו ןנתד הלפת יבג ורמא )א חל( הכוס רמגבו .ןנברד הלפת אתיירואד ש"קד
 אה אישוק יאמ המית ךרדב ובישהו קיספמ אמלא ונחלוש לע לטונ ינתקד בלולמ ושקהו ןיקיספמ
 הלפתב הרותה ןמ םדא בייחש רמאש )א"פר( הלפת תוכלהב וניאר רבכו .ןנברד אה אתיירואד
 'וצמב רמאמה הזב בתכ ךכו הרותה ןמ הלפתה הנשמ אלו תולפתה ןינמ ןיאש אלא םוי לכב
 ונניא הז םגו .הרותה ןמ איה המצע הלפתה תבוח לבא הרותה ןמ םניא הלפתה ינמזש תירישע
 לובטיש דע ללפתמ וניאו הרותה ןמ אוהש ינפמ וירחאל ןוזמה לע ךרבמ ירק לעבש .יניעב ןוכנ
 קפס ומצעב קפתסנ החנמבו תירחשב ללפתה אלו סנאנש ימש דועו .וירקב םימי המכ דמע וליפא
 םלועל וקספ םהו ללפתהלו רוזחל ךירצ היה ברהלש וירבד יפל ןכ םא ללפתה אל קפס ללפתה
 היהת יתמ םוי לכב הוצמ הנניא םאו .ןנברדמ איהש ינפמ ללפתמו רזוח וניאש הלפתב קפס לכב
 ורמא רבכו .תחא םעפ וימי לכב וא הנשב דחא םוי ללפתיש ת"המ ונילע תלטומה תאזה הבוחה
 לע ךמוסו הרותב קסוע היהש יפל ,ילצמ הוה ןימוי ןיתלתל ןימוי ןיתלתמד הדוהי ברב )ה"ר ףוס(



 איהש ,הלפתל ןיקיספמ ןיאו ש"קל ןיקיספמ הרותב ןיקסוע ויהש םירבח )א אי תבש( ורמאש המ
 ונילע 'תי ארובה דסח תודממ אוה לבא ללכ הבוח וניא הלפתה ןינע לכ יאדו אלא .םלועל ןנברד
 לכ היהתש השע תוצמ םכבבל לכב ודבעלו בותכה רקיעו .וילא וניארק לכב הנועו עמושש
 השענש אל ,ער רוהרה ןיאבו ומשל המילש היוצר הנווכב רמולכ ונבבל לכב 'תי לאל וניתדובע
 לכבו ךבבל לכב ךיהלא י"י תא תבהאו ןינעכ .תלעות םהב שי ילוא קפסה לע וא הנוכ אלב תוצמה
 ונשפנב ותבהאב ןכתסנשו בלו בל לכב םשה תא בוהאל איה הוצמהש ךדאמ לכבו ךשפנ
 .וננוממבו

 אכ קרפ א רמאמ םירקיעה רפס

 שפנה תוקבד לאו תיחצנה החלצהה לא םדאה תא האיבמה איה ותרותבו ךרבתי םשב הנומאה
 אל םלועל יכ ,תכשמנה הלבקה וב האבש המ יפל ןויסנה ותוא תמיא רבד הזו ,ינחורה רבדב
 םע יהלאה חורה קבדה אוהו ,האובנה תלעמל גישיש רקוח םושל אלו םיפוסוליפה ןמ דחאל אצמנ
 םתוקבדהמ עיגיש דע ,קזח קובד םשב םלכש קבדנש הרותה ילעבל אצמנש ומכ ,ישונאה לכשה
 עבט דגנכ דאמ רתוי םיתפומו תותוא םלועב ושדחיו ,םנוצרו םצפח תושעל תואיצמה עבט תונשל
 דירוהש והילא אצמת ,םהיפמ אצויה לככ םשה םהל םקיו רמוא ורזגי םיאיבנל אצמנ יכ ,תואיצמה
 ,ןכ היהו ,)'י 'א 'ב םיכלמ( םימשה ןמ שא דרת ינא םיהלא שיא םאו רמא ,ועבט ךפה הטמל שאה
 ומע תובר הלאכו ,ותומ ירחא ףאו וייחב תמה תא היחהו ןמענ תערצ אפר עשילאו ,ןדריה ימ עקבו
 עבטה ונשי םיאיבנ ןניאש יפ לע ףא םידיסחהש םינימאמה לכל ןכ םג אצמנו ,םיאיבנה ראש םעו
 ןב אנינח יברו ,ווכנ אלו שאל וכלשוה הירזעו לאשימ היננח ירהש ,םרובעב הנתשי וא םתלפתב
 ןימאמה יכ תוא הזו ,םלוע לש וגהנמו ועבט יונשב םירבד םלועב ושדח ריאי ןב סחנפ יברו אסוד
 ענכנ תואיצמה עבט לבא ,תואיצמה עבטל דבעושמ וניאו עבטה ןמ הלעמל אוה ותרותבו םשב
.ונוצרו וצפח יפכ ותונשל לוכי אוהו וילא דבעושמו

 ראות םוש ךרבתי םשל סחיל רשפא יאש םיבשוח יפוסוליפה ןויעה ילעב לכ :בכ קרפ ב רמאמ םש
 'ט קרפב ונראבש םעטה ןמ ,דבלב ויתולועפ דצמ אלא דצ םושב ומצע דצמ ירקמ אלו ימצע אל
 ל"ז ם"במרהש דע ,םיפוסוליפה תועד רחא וכשמנש םיינרותה םימכחה לכ תעד ןכו ,רמאמה הזמ
 אוה הנה ,ותומצעב יובר םיבייחמ יתלב םהשו םיימצע םיראת ול שי ךרבתי םשהש רמואהש בתכ
 רשפא יאש רמאו הזב תרחא ךרד ול חקל ןכ לעו .הזב שיגרי אלו םויקהו קולסה ןיב ץבק ולאכ
 קדציש רשפא יאו ,וילע םיקדוצ םיללושה םיראתה לכשו ,יללוש אלא יבויח ראות םוש 'הל סחיל
 הלחתה וא הבס וא הלע ארקיש ומכ יכ רמאי ןכ לעו .ויתולועפ דצמ אלא יבויח ראות םוש וילע
 ארוב לעופ וא רצוי ארקיו ,ונממ םילולע םלכו םהל הלחתהו םיאצמנה לכל הבסו הלע ותויהל
 ותויהל םכח ארקי ןכ ,חרכה ילבמ טושפה ונוצרב םיאצמנה לכ איצממ ותויהל שדחמ השועו
 לכ גיהנמ ותויהל דיסחו ןונחו םוחר ארקי ןכו ,םתריציב תיארנ הלודג המכחב םיאצמנה לכ איצממ
 ימ בותכה רמאמכ ,לומגה דצ לע אל הנינחהו הלמחהו דסחה דצ לע םהילע ןנוחו םחרמו תואצמנה
 תומלשהו בוטה עיפשמ ותויהל תוקדצ השוע וא בידנ ארקי ןכו ,)'ג א"מ בויא( םלשאו ינמידקה
הזמ וילא עיגי רכשו לומג םוש תוקת ילבמ םיאצמנה לכל

 ,ודסח םלועל יכ אוה תובוטה רקיעש םייסו ,)'א ו"ק םילהת( בוט יכ 'הל ודוה בותכה רמאש והזו
 ירשא בותכה רמא ,תע לכב תוקדצ השוע ךרבתי םשה ארקנ הז לעו ,דסחה תדמתה רמול הצור
 רמא אלו דיחי ןושלב השוע בותכש רחא הנה ,)'ג ו"ק םילהת( תע לכב הקדצ השוע טפשמ ירמוש
 טפשמ םירמושה םהירשא רמאיו ,םשה לא בש השוע יכ הארנ ,ירמוש ומכ םיבר ןושלב ד"ויב ישוע
 המ ,)'ט ח"כ םירבד( ויכרדב תכלהו ל"ז םרמאכ ,והומכ ושעיו תע לכב הקדצ השוע אוה רשא םשה
 ןוע דקופו דסח ברו םיפא ךרא ארקנ ןכו ,'וכו ןונח התא ףא ןונח אוה המ םוחר התא ףא םוחר אוה
 םיראתה הלאו ,תוירבה ןהב גיהנהל ותאמ תוכשמנה תולועפה דצמ ,)'ו ד"ל תומש( םינב לע תובא
.םינב לע תובא ןוע דקופו םוחר ומכ םייכפה םיראת םהב שיש יפ לע ףא וקחב םירתומ ןהב אצויכו



 ונממ לאשש ,)ג"י ג"ל תומש( ךיכרד תא אנ ינעידוה רמאשכ םולשה וילע וניבר השמל זמרנש והזו
 תוטישפ טושפ דחא ותויה םע תויכפה תולועפ תושעל םשה ינפלמ םדאה שקביש רשפא ךיא
 ויתוירב גיהנמ אוה תודמ ג"יב יכ ךרבתי םשה והארהו ,םיימשגה תוילעפתהה ןמ קוחרו הרומג
 יבר רמא ,)'ו ד"ל תומש( 'וגו וינפ לע 'ה רובעיו ל"ז וניתובר ורמאש ומכו ,וינפלמ שקבל יואר ןהבו
 רובצ חילשכ אוה ךורב שודקה ףטעתנש דמלמ ,ורמאל רשפא יא בותכ ארקמ אלמלא ןנחוי
 שאר( םהל לחומ ינאו הזה רדסכ ינפל ושעי ןיאטוח לארשיש ןמז לכ ול רמאו השמל ול הארהו
 ג"יה ולאב יכ האובנה תוארמב השמל אוה ךורב שודקה והארהש רמול הצור ,)ב"ע ז"י הנשה
 ,ויתוירב ןהב גיהנמ אוהש םיכרדה דצמ וילא םיסחיתמ םיראת םהש ,וינפל ללפתהל יואר תודמ
.םהב וינפלמ שקבלו םהב וללהל יאשר ם"במרה תעד יפל ולא ןוגכ ויתולועפ דצמ םהש םיראתהו

 ל"ז וניתובר ורמאש והזו ,ןהב וינפל ללפתהל אלו וללהל רתוה אל ומצע דצמ םהש םיראתה לבא
 ונמצע םיריתמ ונייה אל םולשה וילע וניבר השמ םרמאש יפ לע ףא ,ארונהו רובגה לודגה לאה לע
 תסנכ ישנא ואבש דע ,ויתולועפ דצמ אלו ומצע דצמ םיראת םהש םימוד םתויהל ,םהב ללפתהל
 ,םהב וללהל רתוהש ויתוירב םהב גיהנמ אוהש םיכרדה דצמ םיראת םה הלא ףאש וראבו הלודגה
 וריזחהש הלודגה תסנכ ישנא םמש ארקנ המל ,)ב"ע ט"ס( אמוי תכסמב ל"ז וניתובר ורמאש ומכ
 אלמלאש ותארונ איה וזו ,ונוצר ירבועל םיפא ךרא ןתונש ותרובג איה וז ורמא ,הנשויל הרטע
 דצמ םיראת םהש םש וראב םלכב ןכו ,תומואה ןיב םייקתהל הלוכי הדיחי המוא ךאיה ויתוארונ
 השמל ורמאנש תודמ ג"י ומכ הלפתב םרמאל יואר ךכ ךותמו ,תוירבה םע םהב גהונש תודמה
.ויתולועפ דצמ םיראת םתויהל ,םהב וינפל ללפתנש

 יפ לע ףא הלפתהש יפל ,הלפתב רובדה החגשהה לא ךישמנש יוארו :זט קרפ ד רמאמ םש
 לע חרכהב הרוי הלפתה תלבקש ,החגשהה ןמ ףעתסמ ףנע איה הנה הרותה ירקע ןמ רקע הניאש
 ול ליעות הלפתהש ןימאיש החגשהב ןימאמ לכ לע בייוחמו יואר רבד אוהו ,ונראבש ומכ החגשהה
 םאו ,החגשהב ןימאי אלש ינפמ םא אוה הנה ותרצ תעב םשל ללפתי אלש ימ יכ ,ותערמ וליצהל
 קפסי אלו החגשהב ןימאיש םאו ,הריפכ ןהיתשו ,ותלצה לע םשה תלוכיב קפסי לבא הב ןימאיש
 הבטהה וז ומכל יואר אוה םא קפסי לבא ,רבד לכ לע לוכי לאהש ,ותלצה לע ךרבתי םשה תלוכיב
.ותלפת עמשתש

 רובעב ענמיש יואר ןיא םוקמ לכמ לבא ויניעב קידצ תויהל אלש םדא לכ לע בייוחמו יואר רבד הזו
 םדאל עיגמה בוטהש ןימאמ אוהש יפל אוה אלה הז השוע יכ ,ול ךרטצמה לע לאל ללפתהלמ הז
 אל רמוא בותכה ירהש ,ןוכנ יתלב תעד הזו ,וימחרו 'ה דסח אל םיבוטה וישעמ לומג אוה םשהמ
 דסחה דצ לע ויאורב לכ לע וימחרו ךרבתי םשה ידסחש יפל ,םיברה ךימחר לע יכ 'וגו וניתוקדצ לע
 םולכ ל"ז וניתובר ורמאו ,םלשאו ינמידקה ימ בויאל םשה רמאש אוה ,לומגה דצ לע אל רומגה
.תילט ול יתתנ אלו ודגבב תיציצ הלת ,תיב ול יתתנ אלו הזוזמ םדא השע

 וישעמ רכש אל רומגה דסחה דצ לע םה םשהמ תועיגמה תובוטה לכש ןימאהל יוארש המ הזלו
 הנקת הלפתהש ,ןכומ יתלב וא ןכומ לבקמה היהיש ןה תובוט ותאמ ועיגי רבכ דצה הזמו ,םיבוטה
 םושמ וב אצויכו הז עיגיש רשפא יאש המ ,אוהה בוטה לבקל ועבטב הנניאש הנכה םדאה לא
 תונוילעה תוחכה לכש יפל הזו ,תיתוכאלמ םאו תיעבט םא תרחא הנכה תלוזב םשה תלוז אצמנ
 לע םידאמ חכ ןכ ררקל םימהו םמחל שאה חכש ומכ יכ ,ןכומה לע אלא ועיגי אלו תולבגומ םה
 היהי םא הז תונשל וא לבקמה לע ךפהה עיפשהל ודיב ןיאו ,דבאלו גורהל דימשהל לשמ ךרד
 תונשל ודיב ןיאו ,רישעהלו חילצהל קדצ חכ ןכו ,ררקל שאה דיב חכ ןיאש ומכ ,ןכומ לבקמה
 הז לעו ,הרקמב אלא םמחל םימה דיב חכ ןיאש ומכ ,לבקמה לע ךפהה עיפשהלו איהה הארוהה
.תונוילעה תוחכה ראש ךרדה

 תעידי קלסל םתוא איבהש המל בורק הלפתב קפקפל םישנאה איבהש המ :חי קרפ ד רמאמ םש
 אל וא המ שיא לע המ בוט םשהמ רזגנש םא הקולחמ רבדה טלמי אלש םירמוא םהש הזו .םשה



 בוט וילע רוזגל םשה ןוצר תונשל הלפתה ליעות ךיא רזגנ אל םאו ,הלפת ךירצ ןיא רזגנ םאו .רזגנ
 ורמאי הז רובעבו ,ןוצר לא ןוצר אלמ אלו ןוצר אל לא ןוצרה ןמ םשה הנתשי אלש ,רזגנ אלש רחא
 הלפתה ליעות אלש ורמאי ןכו ,המ בוט ורובעב םשהמ םדאל עיגיש לא השעמה ןורשכ ליעוי אלש
.וילע רזגנש ערמ לצנהל וא המ בוט גישהל

 הנכהו העודי הגרדמב ותויהב לבקמה לע ועפשוי תונוילעה תועפשהש ,ןוכנ וניא תעדה הזו...
 םאש ,ומצעמ בוט ענומה אוה הנה אוהה עפשה לבקל ומצע םדאה ןיכי אל םאו ,םלבקל העודי
 הנשב ערזי אלו שורחי אל אוהו תינולפ הנשב ויתואובת וחילציש לשמ ךרד לע המ שיא לע רזגנ
 שרח אלש רחא ויתואובת הנחלצת אל הצרא לבת ינפ לע וזע תורטמ םשה ריטמי םא ףא ,איהה
.ולבקל ומצע ןיכה אלשב אוהה בוטה ומצעמ ענומ אוהו ,ערזו

 ,השעמה ןורשכמ העודי הגרדמב וילע רזגנ אוה הנה המ בוט םדאה לע רזגנשכש רמאנ הז יפלו
 וא עורהמ העודי הגרדמב ותויהב רזגנ אוה הנה המ ער וילע רזגנשכ ןכו ,הרותה ידועי ללכ הזו
.ערל וא בוטל חרכהב הרזגה הנתשת איהה הנכהה וא איהה הגרדמה הנתשתשכו ,העודי הנכהב

 דחא דמעו ,בהז רככ דחא לכל ןתניש וא וגרהיש תינולפ הנידמבש םילרעה לכ לע רזגש ךלמכ הזו
 השדחתנש הנכהה יפכ בוטל וא ערל וילעמ לטבתו איהה הרזגה קפס ילב הנתשתש ,לומינו םהמ
 אוהש ,רבד לכב יחרכהו בוט השעמה ןורשכו בוטה תישעב תולדתשהה היה הזלו .אוהה שיאב
.הרזגה וילעמ לטבל וא יהלאה עפשה לובקל הנכה

 תיבדמ היל ורמא ,יאה יאמ רמא ,שאר ירוחש והנזח אלמימל עלקיא אבר ל"ז רמאמל םיכסמ הזו
 וליז והל רמא ,)ג"ל 'ב 'א לאומש( םישנא ותומי ךתיב תיברמ לכו היב ביתכד ,אניתאק ילע
 הנה ןה תויהלאה תורזגהש םהירבדמ האריש ,ךימי ךרואו ךייח איה יכ ביתכד הרותב וקסעיא
 רובעבו ,איהה הרזגה הנתשת איהה הגרדמה הנתשת םאו ,העודי הגרדמו הנכהב לבקמה תויהב
.השעמה יונש ןכו הרזגה לטבל ליעוי םשה יונשש ורמאש אוה הז

 אלש רחא שיאל ךפהנ ולאכ אוה הבושתה ידי לעש ,עשרל הבושתה ליעותש אוה דצה הזמו
 ערה תושעל רכמתה רשא באחאכ היה אל קר וילע רמאנש באחא ירהש ...רזג התוא וילע הרזגנ
 יכ ןעי והילאל רמאנ ,'ה ינפל ענכנו קשב הסכתנו םצש יפל הרזג וילע הרזגנש רחאו ,םשה יניעב
 תרזגנה הרזגהש הרוי הזו ,ותיב לע הערה איבא ונב ימיב וימיב הערה איבא אל ינפמ באחא ענכנ
 הנה ,הבושתה ידי לע אוהה ראותה ןמ הנתשישכו ,עורה ןמ אוהה ראותב ותויהב אוה עשרה לע
 .הרזג התוא וילע הרזגנ אלש רחא שיאל ךפהנ ולאכ אוה

 ה תוא ג רמאמ ירזוכה רפס

 ,החמשו תוצירחו תוזירזב ותוא םישמשמה םירבאה לכ יצפחה חכה גיהני העצהה תאז רחאו
 תוטיבמו ,הבישיה תעב ובשיו ,תווחתשהל םווציש תע ווחתשיו ,הלצע ילבמ הדימעה תעב ודמעיו
 ,תחאה םע תחאה ץבקתת אלו ,םהישעממ םידיה ודמעיו ,וינודא לא דבעה תטבה םיניעה
 אל ,םגיהנמ תוצמ תושעל םיאריה םילהבנכ םירבאה לכ ודמעיו ,הדימעל םילגרה הניותשתו
 ,וילע ףיסוי אל הבשחמה םע םיכסמ ןושלה היהיו ,םהל היהי םא דספה לע אלו שוחימ לע ושיגרי
 ,הב הנוכו הבשחמ הלמ לכ םע אלא אגבבהו ריזרזה ומכ עבטהו גהנמה ד"ע ותליפתב אטבי אלו
 הואתי ,איהה תעה לא םיעיגמה םיכרדכ ויתותע ראש ויהיו ,וירפו ונמז בל איהה תעה היהתו
 לש םהה תותע שלשה ולילו ומוי ירפ היהיו ,םיימהבהמ קחרתיו םיינחורב המדתמ ובש ותברק
 אל החמשב ותדובעו ,יהלאה ןינעב קבדהל דמועמ אוהש ינפמ ,תבשה םוי עובשה ירפו ,הלפת
 ,ופוגל ןוזנו ושפנל ללפתמ ,ףוגהמ ןוזמה רדסכ שפנהמ הזה רדסהו .ראבתה רשאכ העינכב
 ,הלילב דועסיש דע םויה תדועס חכ תדמתהכ ,תרחא הלפת תע דע הלפתה תכרב וילע תדמתמו
,םלועה יקסעמ התוא עגופש המב תרדוקו תכלוה איה שפנהמ הלפתה תע קחרת רשא לכו



.הליפתה דומע

 ,הביתל השעת רהוצ ,רמא ה"ע ש"ביר .'וגו הלעמלמ הנלכת המא לאו הביתל השעת רהוצ :וט
 ,תוהלאו תומשנו תומלוע תוא לכב שי יכ ,ריהצמ הליפתבו הרותב רבדמ םדאש הביתה היהתש
 תויתואה דחי םירשקתמו םידחיתמ ךכ רחאו ,תוהלא םע ,הז םע הז םידחיתמו םירשקתמו םילועו
 לכב ותמשנ לולכל םדאה ךירצו ,תוהלאב םייתימא םידוחי םידחיתמ ךכ רחאו ,הבית השענו
 ןיא דע לודג גונעתו החמש השענו םילועו דחאכ תומלועה לכ םידחיתמ זאו רכזנהמ הניחבו הניחב
תוהלאו תומשנו תומלוע ונייהד ,'וגו םיישילשו םיינש םייתחת והזו ,רועיש

 הנלכת המא לאו ,הביתה ריהנמ אהיש ,הביתל השעת רהוצ ,ה"ע בוט םש לעב י"ר רמא .חי
 )א"ע 'א ףד תמאה רוא( :הלעמלש תוגירדממ הניכשהל ןוזמ ןתונש שוריפ ,הלעמלמ

היקלחו הלפתה תכרדה / הלפת ינינע / היאר תלוע
 הצפח הלפתה ןיא .הלפתה לש גנעה תאו הלפתה לש ךרוצה תא שיגרהל ךירצ הלפתה ינפל :א
 לכ םע תולעתהל אלא - ,תונתשהה רדגב הניאו תויחצנה רוקמ איהש תוהלאב רבד םוש תונשל
 .תיהלאה תוממורה לא ,וב הרושק שפנהש הדמב ולוכ םלועה לכ לעו ,שפנה לע םילחה םייונשה
 הל הלגתמ הז שפוחבו ,לודג שפוחב היתודמ יפכ ,וילא תפסוכ איהש ,יהלאה ןינעב תרבדמ איה
 ,םייונישל ןכומה בא לאכ ,תונתשהל לולעה לשומ ךלמ לאכ ,'ד לא תרבדמ איה .התמאו הרוא
 הצפח איהשכש ינפמ ,רחא חורמ תוררועתה י"ע תובידנו הקדצ ףיסומה בידנו קידצ לאכ
 .התיוה תומצע לכ אוה הנוצרו ,הנוצרב הלעתמ רבכ איה ירה תוהלאה לא תולעתהל
 ביתכד ,השממ ןל אנמ ,ללפתי כ"חאו ה"בקה לש וחבש םדא רדסי םלועל יאלמש יבר שרד" :ב
 תא האראו אנ הרבעא הירתב ביתכו 'וגו תולחה התא םיהלא 'ד ביתכו איהה תעב 'ד לא ןנחתאו
 תולעפתהו ןוצר יונש לש ןויער לכמ 'יקנ 'יהת הלפתהש ךירצ .).ב"ל תוכרב( "'וגו הבוטה ץראה
 .תישונאה תומלשה ירדס תתחשהל האיבמו תוהלאל סחיב תבזוכ העד אוהש המ ,ת"ישה קחב
 שקובמה תגשה תלועפ דבלמ םג ,היאנת ץובקב התלועפ ןוחטבו הלפתה ךרע םצע הז תמועלו
 לכ ןיביש ךירצ ןכ לע .םדאה תמלשהב הלודג הנפ אוה ,הלפתה י"ע התוכזו שפנה תוממורתהו
 :ג ,תומלשה יכרד לכב וירוצי תמלשהל ,ומלועב ה"בקה קקחש ,אלפנ קח איה הלפתהש ,ללפתמ
 אוהו ,העש ייחב ןיקסועו םלוע ייח ןיחינמ רמא ,היתולצב ךיראמ אקד אנונמה ברל הייזח אבר"
 תוילכש תוגשה דימת םדאל ןתת הרותה .).י תבש( "דוחל הלפת ןמזו דוחל הרות ןמז רבס
 קוסעת הלפתה .םלוע ייח איהש ,יתמאה רוקממ דעל תומיק תויתמאו תע לכב תושדח תועבונה
 תועידיה לש ןקלחב שמתשהל םא-יכ ,ןתויתמאב םדאה לכש תרשעהו תושדח תועידי תעדוהב אל
 לע .שפנה תוחכ לע תוירסומה תועידיה לש םשורה תא שגרהה חכב קימעהלו ,תועובקו תועודיה
 לש םשורה תא םדאה שיגריש וז הדמל םינווכמו םימיאתמ םהש ,ת"ישל םיראת הלפתב ורתוה ןכ
 רמוחה דילי ותויהב רשא ,שפנה ישגרב ןהמ לעפתיו ,רבכ ול תויולגו תורורב ןהש ,תויתמאה
 ול הקיפסמ ינחורה וכרע דצמ לכשה הנהו .ומצע דצמ ךכוזמ וניאש רויצ אקוד םימעפל והררועי
 םנמא רשא ,ישפנה םשורה תקמעה לש תאזה תולדתשהל ךירצ וניאו ,המצעב תעדה תבחרה
 הלפתה לש הנכת ןכ לע .לכשה תפועת לע ףוגה ילכ לש םתדבכה ינפמ אוה ךירצ הלש עויסה
 ירקמל תורבוחמה תוגשהב םא-יכ ,םלוע ייח דצמ ,תומיקה תויחצנה תויתמאה םצעב אל אוה
 ללכ הרותב קסעה ינינע לכב םנמא .העש ייח ינפמ םלוע ייח בוזעל ןכתי אלו ,העש ייח םהש ,ףוגה
 ךרדב םדאה תא החנת תימינפה תינחורה היטנה יכ ,ץפח ובלש המ םדא דמלי םלועלש ,אוה חנומ
 יואר רתוי 'יהי הזה קלחהש ,אוה תוא הרותבש הז קלחל איה תכשמנ ותיטנש ןויכו ,םירשימה
 אל תילכשה הטיפשה .הלפתהו הרותה ןינעב םג אוה ןכו .ושפנ בצמ יפל ינחור רזעל ול תויהל
 תבונתו הרותה יקמעב תינחורה ותסנרפ סנרפתהל םדאה ךירצ המכ ,תולובג תתל כ"כ לכות
 .םדאב רשיה תא הרשי ךרדב תימינפה היטנה החנת הזב םגו ,שגרה לש ןילבתהמ המכו לכשה
 תמלשהבש ירקיעה שרשה אוהו ,הרות ןמז אוה הרותה קסע תדמחל הטונ ושפנ בצמ יפל ותויהב
 םיעוגעגה ץפחל הטונ אוהש ,םינמזה ןמ ןמזב ומצעב שיגרמ ותויהבו ,ולוכ ללכהו יטרפה ,םדאה
 ושפנ בצמ יפלש תוא אוה ,שגרהה תדמ פ"ע ,'ד ינפל ושפנ תכיפשו הלפתה תבחרהל םישורדה



 דוחל הרות ןמז .הלעמב הנממ המר איהש פ"עא ,תרחא המלשהמ רתוי ול הצוחנ הנוכתה התוא
 זא יוארש ,ללכה תדמ פ"ע ועבקנ הלפתל םיעובקה םייללכה םינמזהש אלא .דוחל הלפת ןמזו
 .הלפתל םהב הטונ תויהל


