
 

spinkarebbe@gmail.com 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ד"סב

 הכונח

 הכונח תאז

 הכונח ימימ דחא לכ רמוא היה ע"יז קחצי לקחה ק"הרה :וניבר רמא םייחל תרימא תעב{
 רצונומ עפשנ זא ינימשה םויה דע ,םוחר לקמ ליחתמ ,םימחרד ןיליכמ ג"יהמ דחא הדימ ררועתמ
 תורנ ו"ל ןאכ םיקילדמ ונחנא אלא ,?וללה תורנה םירמוא ונחנא המל רמוא יול תשודקה ,הקנו דע
 םימחר ןערעוו עפשנ לאז ,ד"סח הזש ב"ע הז דחיבו תורנ ו"ל כ"ג הלעמל קלדנ תאז תמועלו
  }.ןמא לארשי לכ לע םיבוט םידסחו

 ןוהב דפסמל אלד ,ןוניא אינמת  הכונחד ימוי וילסכב ה"כב ןנבר ונתד ,הכונח יאמ ):אכ( תבש 'מגב
 תיב תוכלמ הרבגשכו ,לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינווי וסנכנשכש ,ןוהב תונעתהל אלדו

 אלו ,לודג ןהכ לש ומותחב חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב ,םוחצנו יאנומשח
 םועבק תרחא הנשל ,םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ דחא םוי קילדהל אלא וב היה
 .האדוהבו ללהב םיבוט םימי םואשעו

 ןושארה םויב אלה ,םימי הנומש הז הכונח המלו ,םימי העבש היה סנה אלה הרואכל י"בה השקה
 דיב םיברו ,םישלח דיב םירובג תרסמ םיסינה לעב םירמוא דועו ,?קילדהל ןמש קיפסמ היה
 לוכי אוה אלה אחרט הזכ תושעל ךירצ היה ה"בקה המל הרואכל ,םירוהט דיב םיאמטו ,םיטעמ
 םישלחהש תושעל םיכירצ המלו ,םילודג םיסינ ולאכל ךירצ היה המלו םלוכ תא דבאל דחא הינשב
 ראשי אלש דחא הינשב תושעל לוכי ה"בקה ,םיטעמ דיב םיבר לש שודיחה המ ןכו ,המחלמב וחצני

 .?ןאכ שודיחה המו ,םהמ טילפו דירש

 ,תרחמל םוי ודבאל לוכי הכונח ימיב חיוורמ םדאש המ ע"יז רעניזורה ירבד םדקהב ץרתל הארנו
 םויב אמגודל חיוורמ םדא הנווכה תוטשפב ,ללכ ודבאל רשפא יא הכונח תאזב חיוורמ םדאש המו

 ,ודבאל רשפא יא כ"א קחשל םוי דוע ןיאש הכונח תאזב כ"אשמ ,ינשה םויב ודבאל לוכי ןושארה
 .?הזה טראווה קמועב חנומ המ ןיבהל ונא םיכירצ לבא

 םויב חבזמה תכונח תאז )דפ ,ז רבדמב( ביתכד הרותב םיארוק הכונח תאזב )ו"נרת( א"פשב אתיא
 ,ןכשמ היהו חבזמ היהש וליפא דומלל רשפא םיאישנהמ הנהו .לארשי יאישנ תאמ ותוא חשמה
 השודקה תא ךישמהל הצור התא םא לבא ,תויהל לוכי לכהו ,ידוהי תיב שיו ,שרדמה תיב שיו
 תכונח היהי אל םולכ םש סינכת אל התאו לכה תא ךל ןתי ה"בקהש הזש םיאישנה וניבה ,ךילע
 לכ לארשי יאישנ תאמ אלא ,?חבזמה תכונח תויהל לוכי היה ךיא תרמוא הרותה ,חבזמה
 לע השודק לח יכ בותכה דיעה ,חבזמה תכונח היה זאו תונברק בירקהל וליחתהו ודמענ םיאישנה
 .םיאישנה תוברקתה חוכב ןכשמה
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 תכלל ינא ימ ומצעל בשחו ,הכונח תורנ קילדהל הצר ע"יז אשוז יבר יברה ק"הרהש םירפסמ
 רמוא ן"במרה ,זונגה רוא הזכל תשגל לוכי ינא ךיאו ,םלוכמ עורג יכה ינא אלה הכונח רנ קילדהל
 'ר רמא ,?קילדהל לוכי ינא ךיא כ"א ,שדקמה תיב לש תורנ קילדמ הכונח תורנ קילדמ םדאשכ
 אל זא קילדהל יל רמוא ה"בקה םא ,קילדיש ץמוחל רמאי קילדיש ןמשל רמאש ימ ע"יז אשוז

 ץמוחהל רמוא קילדהל קידצהל רמואש ע"שבר ותוא ,עשר וא ינוניב וא קידצ םא ינא ימ הנשמ
 ,ךלש תורנ תקלדהל הכחמו דמוע ה"בקה אצמנ םדא בצמ הזיאב הנשמ אלו ,קילדהל עשרה הזש
 .הניכשה תארשה םש היה אל םיאישנה תוברקתה ילב כ"א

 לכ אלהו ,ךירצ אוה הרואל יכו ,ךורעי תודעה תכרפל ץוחמ )ג ,דכ ארקיו( בותכ ):בכ םש( 'מגב
 הניכשהש םלוע יאבל איה תודע אלא ,ורואל אלא וכלה אל רבדמב לארשי ינב וכלהש הנש םיעברא
 היה הנממו ,היתורבח תדמכ ןמש הב ןתונש יברעמ רנ וז בר רמא ,תודע יאמ ,לארשיב הרוש
 לכ קלדי יברעמה רנהש םייסמ היה הב היהיש םיצור םא אוה הנווכה .םייסמ היה הבו קילדמ
 לכ יכ ,ותוא קילדהל ןהכה הזש םדו רשב םיכירצ ונייהד קילדמ היה הנממ תויהל ךירצ ,הלילה
 לכ יכ אוה ןינעהו ,הנוילע השודקב קלח לארשי ינב השעמל שיש תודע היה שדקמו ןכשמה ןינב
 הרואל יכו ורמא ןכלו )אכ ,גי תומש( םהינפל ךלוה 'ד .עבטה ןמ הלעמל רבדמב לארשי ינב תגהנה
 אלה ונלש טושפהו ןטקה רנה תא ךירצ ה"בקה המל יברעמ רנב סנ תויהל ךרצנ היה המו ,ךירצ
 תויהל לוכי אלהו ,םויה לכ קלוד תויהל ונלש רנה תא ךירצ המלו ,םינוילעה תורוא היה רבדמב זא
 ,שאה דומעו ןנעה דומע ונל היהיש תושעל לוכי היה ה"בקה םא ,סנ יפ לע ןכשמב ומצעמ ריאמ רנ
 .?ותוא קילדיו ןהכ אוביש ךירצ היה המלו ,ןכשמב רנ דימת ונל היהיש תושעל לוכי היה אל

 ומצעל תורנ שירשהל חוכה תא ול שי םש אוה רשאב דחא לכש ונל שירשהל הצור ה"בקה אלא
 הזש קר ,היהי הז ותוא שירשמ םדא םאו ,לארשי לכלו ךלש הביבסהל ןכו ותחפשמלו וינבלו

 ךורעי רמאנש ומכ ,היהי הז הככ ךלש הנכה יפל לארשי ינב תנכה יפכ סנה השעמ לחש תודעה
 .ותוא

 לכו ,רענ עקטאמ ול וארקש רוחב היה וריעבש רפסמ היה ע"יז בושטידיזמ יבצ תרטעה ק"הרה
 תוכרב עבשה עצמאב ,הנותחה תארקל תונכה ושע םלוכו ,ןתח היהנ םימיל ,ותיא קוסע היה ריעה
 ןתח עקטאמ ינא וישכע הנע ,?הכוב התא המל עקטאמ ותוא ולאשו ,טגיילעגוצ זיא עקטאמש ואר
 ןתח עקטאמ ונייה הכונח ימי לכש אוה הנווכה .רענ עקטאמ הרזחב ינא תוכרב עבשה ירחא לבא
 החפשמב תיבב דחיב ונייה ,הכונחה לע וננובתהו זונגה רואה תא ונשגרה הכונח תורנ ונקלדה
 תויהל יברעמ רנ זמר הזו ,לארשי ללכ לכ דחיב ונפסאתה ,םירבח םע דחיב תורובח ונפסאתה
 היה ומצע הזו .אקייד לארשיב הרוש הניכשהש תודע הז .םדאה תנכהב םיסינ השעמ תוברעתה
 ךירצ היה תמאב המל הרואכל .אקייד סנ וב השענו דחא םוי לע ןמש ראשנש הכונחד סנב ןכ םג

 ןהכהמ אובי הזש הצר ה"בקה .סנ השענ ןהכה תקלדהבש תודעה רקיע הזו אלא ,?הזה סנה תא
 לקל ,רשפאש המכ ןתונ םדאש שפנ תוריסמה י"ע הזו ,ללכ סנ היה אל ןהכה תקלדה ילבו ,אקווד
 .ילע רמוג

 םוי לכו תונויסינ הברה כ"כ שי לבא ,םידליה תא ךנחל םיכירצ םויהש ןובשח השוע םדא הנהו
 הז םיסינ השודקה הרותה רמוא ,ללכב ליחתהל אל בוט רתוי ילוא כ"א ,ינשהמ השק רתוי היהנ
 ךיאו ךלש הליפתה הארנ ךיא ,םדא לש שפנ תוריסמה תא הצור ה"בקה אלא ,וליבשב ןטק רבד
 הז םא ןה ,םתוא ספספל לבחו תופסאתה לש םינמז שי דימתו ,עובש לכ הרובחה תעב הארנ התא
 התאש חוכ המכ דימת ,ק"בש לילב שיט וא הקדצ וא השודקבש רבד לכ וא הרובח וא הליפת
 ןהכה ןרהא ,וינבו ןרהא ותוא תורעי ,ךלש םידליהלו ךלש הביבסהל אלא ,ךמצעל קר אל הז סינכמ
 .ותוא קילדה וינב ינבו וינבל אלא ומצעל קר אל ותוא קילדה

 קלוד היה אלש תודעה רקיע הז הברדאו .הנושארה הלילב סנ היה אל יכ י"בה תישוק בשוימו
 חבש תתל םיכירצ ונחנא דבל ז"עו .ןהכה השעמ תופתתשהב קר ,ןהכה תופתתשה ילב סנב
 לע ךרבל הכלה שי הכונח רנב לאושש 'סותה ירבד תא ונרכזה ,ונתוא םירמ ה"בקהש האדוהו

 אתוביבח םושמ ץרתמו ,?דבל היארה לע ךרבל הכוסב ןכ ונאצמ אל אלה הרואכל ,דבלב היארה
 ,סנה תא השע ונלש הלועפהש לארשי ללכל ול שיש תוביבחה תא ונל הארמ ה"בקה ,הוצמד
 בשוי שודק התאו' ,תומלועה לכב דמוע ונלש הלועפה ,חבזמה תכונחה תא השע ונלש הלועפהו

 ,לארשי תוליהת לע בשוי ה"בקהש ע"יז שטירזעממ דיגמה ק"הרה שרפמ 'לארשי תוליהת
 תודוהל םיכירצ ונחנא דבל ז"ע השוע םדאש הליהת לכ השוע ידוהיש חבש לכ ללהלו תודוהל
 .ללהלו

 דיב םיברו םישלח דיב םירובג תרסמש המחלמב שודיחה המ ונרכזהש המ א"פשה בשיימ הזבו
 יכ םגה ,ודבאי ןכ דחא הינשב םתוא דבאלו םתוא רומגל לוכיו לוכי לכ אוה ה"בקה אלה ,םיטעמ
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 הצרש קר .םהיתומוקמב התימו הלפמ םהל היהיש תויהל לוכי היה ןכ םא עבט יפ לע היה אל
 הלעמ לש אילמפה לכ ,ותוא השעת התאש .לארשי ינב תויעצמאב העושיה השענ תויהל ה"בקה
 .ונלש הדובעל הכחמ

 וישכע ,םדאה לש תודימה דגנ הזש תורנ הנומש ונקלדה וישכע דע ,ינימש רנב וישכע ונחנא הנהו
 ירעש םישמח היתואצות הנובת שיא םלדי םיקומע םימ הנומא ילחנ רהנה תובוחר הנומש רנב
 היחמש המ חוכה זונגה רואה לש חוכה הניב לש חוכה הלגתנ וישכע הנווכה .'ד רצונ םינומא הניב
 רשפא יא זא ,ולש הדובע םוי לכ דרפנב תודימה לכ לע דבוע אל םדא םא לבא ,תודימ 'זה לכ תא
 הז םשו ןירעתמ ןיניד הינימש אמיא הזש הניבל עיגהל רשפא ךיאו ,ללכב ינימשה םויל עיגהל
  ?םשרושב םיניד תקתמה

 ,םיקומע םימ הנומא ילחנ רהנה תובוחר הז זא םימי העבש לש הדובע תסנכהש ירחא קר אלא
 ליחתה לכה הניב ירעש םישמח היתואצות ,ולש שפנה שרוש תאו דחאו דחא לכ תא םיכירצ
 ה-י יטבש הרשע םייתשל כ"חאו םיתשל היהנ םשמו דבל םצעב וליחתה םהש ,םישודקה תובאהמ
 ךל תתל לוכי ה"בקה זאו הלעמלל הטמלמ ריזחהל אוה םדאה תדובע ךא ,אוביר םישישל םשמו

 .הטמלל הלעמלמ היהי זאו םדא לצא ליחתמ תועפשה לבא ,הטמלל הלעמלמ

 ,כ"ג הלעמל תורנה קלדנ תורנה תא ןאכ קילדמ םדא םא ,הכונח רנ קילדהל םירמוא יכה םושמו
 אלו הכונח רנ קילדהל ןיכרבמ ןכלו .הכונח רנ תקלדה תוצמב םימשב סנה ררועתמ התע םג ןכו

 חוכב רנה ותוא ןיקילדמ לארשי ינבו ,הכונח רנ הלעמל שיש קר .הכונחב רנ קילדהל ורמא
 .תורנה םש םיקילדמ ןאכ תורנה תקלדה י"עו .הטמל םהישעמ

 ףסוי לוכי אלו ,הנש םיעבש םהב םהיתונש ימי ןמזה לכל והז וישכע לבקמ םדאש הנומא הנהו
 ךלוה ףסוי ,האלה קפאתהל ךישמיש קפאתהל ףסוי זא ,לוכי אלו רמוא םדא םא הנווכה ,קפאתהל
 ןוצר םילבקמ וישכע יתלוכי אל וישכע דע וליפאש ןוצרהל עיגהל רשפא הלילב םויה ,ןוצרה לע
    .לכה רובעלו האלה קפאתהל ונל רשפא הז םעו שדח

 הכונח'ד 'ה םוי

 ןמ ןירדהמהו ,דחאו דחא לכל רנ ןירדהמהו ,ותיבו שיא רנ הכונח תוצמ ר"ת ):אכ( תבש 'מגב
 םוי םירמוא ה"בו ,ךלוהו תוחפ ךליאו ןאכמ הנומש קילדמ ןושאר םוי םירמוא ש"ב ןירדהמה
 הוצמ הכונח רנ הבר רמא ).בכ( םש אתיא דועו .ךלוהו ףיסומ ךליאו ןאכמ תחא קילדמ ןושאר
 לאומש בר ,ןימימ רמא אברד הירב אחא בר ,היל חנמ אכיהו ,חתפל הכומסה חפטב החינהל
 .ןימימ הזוזמו לאמשמ הכונח רנ אהתש ידכ לאמשמ אתכליהו ,לאמשמ רמא יתפדמ

 רמ ,םייח םיקלא ירבד ולאו ולא תקולחמ לע דיגהל ףסוי ירמאהו ט"שעב ידימלת לש ךרדה הנהו
 ךלוהו תוחפ ל"ס ש"ב אלה ,ןכ רמול ןאכ ךייש ךיא הרואכל ,יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא
 .?ןכ רמול ןכתי ךיאו ,לאמשמ רמא דחו ןימימ רמא דח ךשמהב ןכו ,ךלוהו ףיסומ ל"ס ה"בו

 ,הכונח רנ תקלדה תוצמ ל"זח ונל וויצש המ ונרבד רבכ הנה )ישימח ליל( ףסוי ירמאב אתיא
 השענו ,דחא םוי לע קר קילדהל וב היה אלש ןמש ךפ ואצמש אסינ ימוסרפ םושמ 'מגב אתיאד
 חוצינ לע רכז תושעל ונקית אל עודמ ןיבהל ךירצ הרואכלו .םימי 'ח ונממ וקילדהו סנ וב
 ךפ תא כ"חא ואצמ ז"יעש ,רקיעה אוה הז אלה ,טעמ יתמב םינויהל םינהכה וחצנש המחלמה
 .?ןמשה

 וטלש םינויהש הז ,וז הוצמ י"ע לארשימ שיא לכ בלב הנומאה שירשהל וצר ל"זרש הארנ םנמא
 תא רוקעל וצרש םינושארה ויה םינויהש רמוא ל"רהמה ,הנומאב קזח ונייה אלש ללגב היה ונילע
 וצר םינויה ,כ"חא האור תמאב ןימאמ םדא םא רמוא םייח ירבדה ,לארשי ללכ לש הנומאה
 יא האור אל התא םא ןימאהל לוכי התא רבד האור התא םא וזחא םהו ,ונלש הנומאה תא רוקעל
 תעדל ךירצ םדא ןושאר רבד לארשי ללכל רמוא ה"בקה ,ןורחא ינאו ןושאר ינא ,ןימאהל רשפא
 ולטבל אוה םדאה תדובע היארה ירחא לבא ,כ"ג הארת כ"חאו הריבל גיהנמו ארוב שיש ןימאהלו
 ,הנומאל רוזחלו לכה תא לטבל הז 'תונוימדה לכב דחא ךנה ךיתעדי אלו ךנכא ךמדא' תעדלו
 דוע הנומאל רוזחל היארה ירחאו היארה ינפל ןמזה לכ הנומא םע קוסע תויהל ךירצ םדא ונייהד
 .םעפ

 רוסחמ ןיא יכ ד"הה רסוח היב תיל הארי היב תיאד ןאמ ,הנומאה תא בזוע םדאש עגרב הנהו
 הצר ה"בקהו ,ךלש םירבדב רוסחמ ךל שי ז"יעו הנומאב רוסחמ שי יכ והז רוסחמ שי םאו ,ויאריל
 ןמ ,ול שיש ןורסחה י"ע הזל רזוח ,הנומאה תא הלילח בזוע ידוהיש וליפא חדינ ונממ חדי לבל
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 י"ע ,םלענה הז ה-י הלגנה הז ה-ו ,ה-יל רזוח םדא ךל שיש רצימהו ךשוחה י"ע ה-י יתארק רצימה
 .וישכע דע ול היהש רצימה היהי אל רבכ זאו ה"בקהל םשמו הנומאל רזוח םדא רצימה

 םיכירצ ונייה אל הנומא לארשי ללכל היה םאד ,הנומאב ןורסח לש האצות היה המחלמה כ"א
 ונחנא םאו ,ה"בקהב הנומא ונל היה אלש ללגב היה וחצנ םהש רקיעה כ"א ,המחלמב חוצנל עיגהל
 תומחלמ דוע היהיש ןכתי הנומא הזש שרושה תא םינקתמ אל לבא וישכע המחלמה תא םיחצנמ
 .ךשמהב

 יתמ ירה הרואכל ,ןנא שורושחא ידבע יתכא יכ ,ללה םירופב םירמוא אל המל א"פשהמ ונרמא
 ךיא כ"א ,ירמגל ולפנש דע םינש המכ דוע חקל ןוי יכ ,ןוי ידבע ונייה ןיידע הכונחב ללה ועבקש
 תא האור םדאש הנווכה זונגה רואה יכ הכונחד סנה הזש אלא ,?הכונחב ללה םירמוא ונחנא
 םע יח התא םא ,םלוע לש ופולא הזש ףלא תוא אוה ,הלואגל תולג ןיב מ"קפנה ,רבד לכב ה"בקה
 אל דוע םירופד סנה ירחא כ"א ,תולגב התא ה"בקה םע יח אל התא םאו הלואגב התא ה"בקה
 תוריהב הזכ ונל סינכה הכונחד סנה ךא ,ןנא שורושחא ידבע יתכאו ה"בקהב תוריהב הזכ ונל היה
 ידבע אל ונחנא כ"א ,הלואגב רבכ אצמנ ינא יחישמל רנ יתכרע לבא תולגב ונחנאש וליפא ה"בקהב
 .ללה דיגהל רשפאו ןוי

 םימחלנה ךרדכ ,עבטה ךרדב היהש םדאל המדי הז יכ ,המחלמה חוצינ לע רקיעה ונקית אל ןכלו
 ל"צז ר"ומאא ק"כ ,המחלמה תמכח רתוי ןיבמו עדוי ףא םא ,טעמ יתמב ינשה לע דחאה רבגיש
 תרחא הנשל והמ ,האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו םועבק תרחא הנשל םירמואש רמוא היה
 ,המחלמה תא ולהינש םישנאו םידקפמה םדוק התיבה םיאב המחלמה ירחא אלא ,?דימ אל המלו

 דחא לכ התיבה םיאב םהש יתמ םידקפמה ,הנש ירחא קר םיאב םה םיטושפה אבצה ישנא ךא
 הינשל ובשח אל םהו ,הזה ליחה תא השע ידי םצועו יחוכ םולכ היה אל ידעלבו יתישע ינא רמוא
 המ ורמא התיבה ועיגה םיטושפ םישנאשכ תרחא הנשל לבא ,האדוהו ללה תושעל םיכירצש דחא
 דיב םיעשר םיטעמ דיב םיבר היה ,ןאכ היה םיסינ הזיא עדוי התא ,ידי םצועו וחוכ םירמוא םתא
 ,םילוכיש םיבשוח םה םולכ םיעדוי אל םה ,תושעל םיעדוי םה המו םישלח דיב םירובג םיקידצ
 ועבקו סנ ןאכ היהש וניבה םה קר יכ ,האדוהו ללהב םואשעו םועבקש היה תרחא הנשל קר כ"א
 .האדוהו ללהל

 ונל ונקיתש ומכ ,םהמע ומחלנ םימשה ןמ יכ ,עבטה ךרדל ץוח חוצינה היה תמאב יכ םגה
 םדאה לכויו ,המחלמ ךרדב היה תאז לכב ,םיאמט דיב םיברו ,םישלח דיב םירובג תרסמ ,חסונה
 ,סנה תרובג תא וינב וארו ,םימסרופמה סנה תא לכה ואר ןמשה ךפב םנמא ,עבטה ךרדב תולתל

 ונחנאו ולפנו וערכ המה ,עבטה ךרדל ץוח התיה המחלמה םגש הלגתנ ז"יעו ,ומשל ודוהו וחבש
 .םיסינ הז עגרו הקד לכו סנ היה לכהו עבט היה אלש וארו ,ללהלו תודוהל ריכזנ וניקלא 'ד םשב

 ונחנאש וליפא הכונח לש הוצמה י"ע ,המחה עקשתשמ התוצמ ורמאש 'מגה ירבד ןיבנ הזבו
 תורנה תא ונל ןתנ ,המחה תעיקשל המודה הזה רמה תולגב אצמנ םדאשכ וליפא ,המחה תעיקשב
 רקובב דיגהל םעטכו ,תייטרפ תחגשהב לכהש ןימאהלו ת"ישה תנומאב קזחתהל ידכ הכונח
 תוגרדמ לע זמור קושו לגר יכ ,קושה ןמ לגר הלכתש דע ורמאש הזו .תולילב ךתונמאו ךדסח
 המחה עקשתה ךותב ונייהד ,סנה תנומא י"ע םיכומנה תוגרדמה םג תולעהל ונייהד ,םיכומנה
 ילבו ףוס ילב ה"בקהו ודי ףכמ לודג רתוי אל ולש חומהש הנבהל עיגמ םדא הנומא י"עו ,רוא היהי
 ,לודג רוא אלא ךשוח אל הזש האור ךשוחב וליפא ךשוחל םש ץק לודג יכה ךשוחהב וליפאו ,לובג
 קיזחמ הזו זונגה רוא םש שיש ןימאמ ינא הנומא י"ע ךא ילש הנבה יפל ךשוח הזש הארנ הז יל
 .ונתוא

 ,הטמלו ךרבה ןמ הזו לגר שיש ,טראוו עגידרומ א ע"יז בונמירמ עלדנעמ יבר ק"הרה םשב איבמו
 םשו םיחפט 'גמ הלעמל אוה קושהו םיחפט 'גמ הטמל הז לגרה ,הלעמלו ךריה ןמ קלחה והז קושו
 ונייהד ,ישפנ ךתועשתל התלכ ישפנ התלכ םגו הפסכנ ,ישפנ התלכ ןושל אוה הלכת ,זונגה רואה הז
 הז םשש 'קושה ןמ' ,ה"בקהל םיעוגעג לבקי לגרה םגש השודקהל םילפשה תוגרדמה םג תולעהל
 ,ה"בקהל ולעי םה םגש םיחפט הרשעמ הטמלש תוגרדמה תא תולעהל חוכ ול היהיש זונגה רואה
 .ה"בקהל תולעהל תוצרל קשח וב סינכמו אצמנש הפיאל דחא לכל ריאמ הזש תורנ והזו

 םתוא רבע זונגה רואה וישכעמו יצח יצח היה וישכע דעש ורמא םיקידצש ישימחה רנב טרפבו
 ,תויהל לוכיש םיכומנ יכה תומוקמל וליפא רואה תא סינכהל חוכ ול שיו ,האמוטה תא חצנמו
 םילופנה תוגרדמ המהו ,רבדמב ד"ומרת ןושל י"אדומרת ,יאדומרתד אלגר אילכד דע 'מגב ש"זו

 .השודקה לא םתוא םג ברקל השודקה ןמ םיקוחרה ,םמש רבדמ ןושלמ
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 ףיסומ ללה תיבו ,ךלוהו תחופ םירמוא יאמש תיב ,ה"בו ש"בד אתגולפה שרפל איבנ ז"יפעו
 ושוריפו ,םייח םיקלא ירבד ולאו ולא יכ עודיכ ,יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא רמ יכ ,ךילוהו
 יכ ,ת"ישה תא דובעל תעדל הנומאה תא שירשהל תאזה הוצמה ונל ונקיתש ל"נה פ"ע אוה ךכ
 ונחנאש ךשוחה לכב 'יכשח' רוא ונל היהנ 'היגי' ונל ריאמ התאש תעב ,יכשח היגי ירנ ריאת התא
 תחגשהב הז לכהש האור ינא זאו ירנ ריאת התא יכ הזש יתמ ךלוהו תחופ ש"ב דמול כ"א ,םיאצמנ
 וישעמ תא ןקית אל ןיידעש עדיו ובל לכב תמאב 'ד לא בושיו וישעמ תא ןקתל הארי תויטרפ
 ידי לעו ,ךלהו תחופ הזו ,דימת ידגנ יתאטחו ה"ע ךלמה דוד ש"מכ ,וברקב ללח ובל אהיו יוארכ
 תוחפ ורמאש םהירבדב זמורמ הז םגו ,ט"שעמו תוצמו הרות םוי לכב ךלוהו ףיסומ היהי הז
 י"עו ,המילש הבושתב בישי ותותיחפ רוכזיש י"ע ל"ר ,ךלוה היהי תחופ היהיש י"ע ונייה ,ךלוהו

 .המילש הבושת תושעל ליחתיו ,ךשוחה המכ דע הארי רואה

 ןמ דיגהל ךירצ המל הרואכל .'רובה ןמ והצריו' )די ,אמ( קוספה לע לאומשמ םשה תא ונרכזה
 יתמ אלא ,?'רובה ןמ' רמול ךירצ המלו ,ותוא םיאצומ םשמו םש ותוא ומשש טושפ הז אלה רובה
 בשוחו רובב אוהש דחא לבא ,רוב בצמב אוהש עדויש דחא קר ולש בצמהמ םדא איצוהל רשפא
 אפרנו היהי ונאפר היהי םאש ,ןושל לפכה והמ ,אפרנו 'ד ונאפר ,ול רוזעל רשפא יא ןדע ןגב אוהש
 תא אצמי רבכ אוה כ"חאו האופרה תא ךירצש תעדל ךירצ םדא םדוק אלא ,?ןושל לפכה והמו

 וליפא םיעשר .ונממ םיצור המ עדוי אלו שיחכמש םדא והז השק יכה ,האופרה תא שפחל ךרדה
 םיקידצ םהש םיבשוח םה םש םגש ע"יז ןילבולמ הזוחה ק"הרה ריבסמ ,םיבש םניא םנהיג יחתפ
 םירבוע ןדע ןגל םיכלוהש ינפל םיקידצש רמוא אוה םנהיגל ךתוא םיחקולש וליפא ,םיעשר אלו

 היהיש ידכ כ"א ,עשר אוהש בשוח אלו םהייחב םתיא םירושק ויהש תומשנ תחקל םנהיגה תא
  .רוב אוהש עדיש 'רובב' תויהל ךירצ 'והצריו'

 בותכש רמוא היה ל"צז ר"ומאא ק"כש ומכ ,רוב אוהש עדיו הענכהב ןמזה לכ היה קידצה ףסיו
 יתמ כ"א ,םירצמ ןיא ץראה ןכארבוצ א שיש האר בקעי 'םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו' )א ,במ(

 עדוי אלש דחא יכ ,םשמ אצוי דימ תונמדזה שיש דימד ,םשמ אצי דימ זא ךשוחל םש ץק היהש
 ךלוה היהיו .ללכב וילא הנווכהש בשוח אלו םולכמ עדי אלו תונמדזה המכ רובעל לוכי רובב אוהש
 ךל יתתנו םעטכ ,דמוע אלו ךלוה היהיש תוצמבו הרותב תומר תולעמב ,הגרדמל הגרדממ
 .תולודג תוגרדמל רתוי םעפ לכב ךלוה ת"ישה תא דבועה קידצה יכ ,םיכלהמ

 שי יכ בקעי אריו ,תופצל ןושלמ תויהל לוכי רבש ,'םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו' ורמא םיקידצ
 רותב ןאכ ינא 'םיקלא ינחלש' רמא היהש בצמ לכבו ,ןוחטבו הנומא םע יחש םירצמב דחא
 תא םש סינכה היהש רצימ לכב 'םירצמ לכב ןודאל םיקלא ינמש ףסוי ךנב רמא הכ' ,תוחילש
  .ה"בקה

 השע  אל ןיידעש תמאב עדי זאו ,הדובעה יכרדב םעפ לכב ףיסוהל םיכירצש םירמוא ללה תיבו
 ז"יעש ל"ר ,ךלוהו ףיסומ הזו ,יבל יתיכז רמאי ימ יכ ,ה"בקה תאמ לכהש עדי םשמו ,םולכ
 רתוי הגרדמל םעפ לכב ךלוהשכ םוי לכב ומצע חיכומ קידצ יכ םימדוקה וישעמ לע הבושת השעי
 .'קה ט"שעבה ידימלת לכש ךרדה היה הזו ,םולכ השע אל ןיידע התא דעש האורו הלודג

 ברד הירב אחא בר ,והל חנמ אכיהו ,ארמגב םש אתגולפהו ל"זח ירבד דוע ןיבהל לכונ הז יפ לעו
 לאמשמ הכונח רנ אהתש ידכ לאמשמ אתכלהו ,לאמשמ רמא אתפידמ לאומש בר ,ןימימ רמא
 הרובג אנימי אעורד דסח ,תורובג לע זמור לאמשו ,םידסח לע זמור ןימיש עודי ,ןימימ הזוזמו
 ךפהתי הבושתה י"ע וז הוצמ חוכבש ,םישודקה םהירבדב ונל וזמרש ונייה ,אלאמש אעורד
 אנימיב אלאמש אללכאל השודקה הדובעב רקיעה הזש ,מ"כב ק"הוזב ש"מכ ,ןימיל לאמשה
 .םינידה תא קיתמהלו תורובגה לע םידסחה ריבגהלו

 וזמר ,עצמאב ויתויציצב ףטעתמ תיבה לעבו ןימימ הזוזמו לאמשמ הכונח רנ אתיא תותלאשבו
 'יג א"צ םע תיבה לעב ןכלו ,תובוט תועפשהו םידסח ךישמהל חוכ שי וז הוצמ י"עש םהירבדב

 זמורה ה"יהא םע ת"יציצ ה"זוזמ ר"נ תוביתו .י"רת ,ל"אס י"אפ םע ך"תח הסנרפה תומש
  .ףוסה דע ש"ייע ,דסח םעפ ג"י ,ו"לקתת 'יג ,ל"נכ הבושתל

 הכונח'ד 'ו םוי

 ןוהב דפסמל אלד ןוניא אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב ןנבר ונתד ,הכונח יאמ ):אכ( תבש 'מגב
 תיב תוכלמ הרבגשכו ,לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינווי וסנכנשכש ,ןוהב תונעתהל אלדו

 אלו ,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב ,םוחצנו יאנומשח
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 םועבק תרחא הנשל ,םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ וב השענ ,דחא םוי קילדהל אלא וב היה
 .האדוהו ללהב םיבוט םימי םואשעו

 דוע שי ירה ,ןוהב תונעתהל אלדו ןוהב דפסמל אלד הז הכונחה לכש תרמוא 'מגה המל הרואכל
 הליחתמ 'מגה המל כ"א ,האדוהו ללה ,הכונח תורנ קילדהל ןוגכ ,ולאמ ץוח הכונחב תוכלה הברה
 .?הזב חנומ המו הז םע אקווד

 דועו ,?הזב הנווכה המו וילא ןושלה והמ הרואכל .'הדוהי וילא שגיו' )חי ,דמ( בותכ עובשה תשרפב
 .'ךיניע לע ודי תישי ףסויו הלע םג ךלעא יכנאו המירצמ ךמע דרא יכנא' )ד ,ומ( בותכ ךשמהב
 אלו תדרל םיכירצ אל ,הז ינפל תדרל םיכירצ המל כ"א םילוע ונחנא כ"חא םא א"פשה השקה
 .?הזב הנווכה המו ,כ"חא תולעל םיכירצ

 אוה הלע םג אלא ,הז ינפל היהש הפיאל הרזחב הלוע םדאש קר אל כ"חא היילעבש ץרתמ אלא
 הדיריה י"ע אלא הזל עיגהל תורשפא תא ול היה אלש ,הז ינפלמ הובג רתוי דוע םוקמל הלוע
 םגו ,ךמע דרא יכנא והזו םש אצמנ םג ה"בקה רבועש המש ןימאהל ךירצ םדאו ,הז ינפל ול היהש
 לבקל ךלוהש המ הזו ,הלע םג ךלעא יכנאו והזו םש דמעמ קיזחהל תוחוכה תא ךל ןתונ ה"בקה
 .תוחוכ רתוי דוע לבקיש תישי ףסויו והז וישכע דע ול היה אלש המ םישדח תוחוכ

 וניבא בקעי ,תוראבה םע המחלמ ךלה וניבא קחצי ,םיכלמה םע המחלמ ךלה וניבא םהרבא הנהו
 דע היה אלש השדח הדובע ול היהו םירצמב היה ףסוי לבא ,םכש םע המחלמ ךלה ה-י יטבשהו
 םכתוא דמלל ידכ ןאכל יתוא חלש ה"בקה ,םהל רמא ףסוי .'םיקלא ינחלשיו' )ז ,המ( בותכ ,וישכע
 תעדל השדח הדובע לבא וישכע דע היהש הדובע ומכ אל הזו ,עבטה הזש 'םיקלא' םע םידבוע ךיא
 יכ םכיניעב רחי לאו ובצעת לא התעו' )ה םש( בותכש ומכו ,תולגב אל ינא תולגב אצמנ ינאש וליפא
 תא דובעל םכל רוזעל ידכ יתוא חלש ה"בקה .'םכינפל םיקלא ינחלש היחמל יכ הנה יתא םתרכמ
 לאוו ןוא ,טלעוו יעד ןיא ןעוועג זיאס רעוו לאוו לאוו רמוא 'קה ט"שעבה ,עבטב וליפא ה"בקה
 .אד ןעוועג טשינ ןיא אד ןעוועג זיאס רעוו לאוו

 'ד תבהאב קבדתנש ,עמש תאירק ארקש וקשנ אל בקעי ,ויבא םע שגפנ ףסויש יתמ רמוא ל"רהמה
 ,?דוע הכב ףסוי המל ל"צז ר"ומאא ק"כ ריבסה .'דוע ויראוצ לע ךביו' )טכ ,ומ( בותכ .ש"ע ךרבתי

 םע ןובשח השעו ,ותוא האר אלש םינש ירחא ותוא לבקל ךלוה ולש אבא ךיא עדי אל ףסוי אלא
 םולש ול ןתי בקעי םע לבא ,ויבא יניעב ןח אשונש ןמיס והז תוביבח םע ותוא לבקל ךלוה בקעי
 ארוק בקעיש האר ףסוי ושגפנשכ השעמלו ,ויבא יניעב ןח אשונ אל אוהש ןמיס יטמולפיד םכילע
 ארקו רמא אל םכילע םולש ושייבל אלש ידכו ,יטמולפיד םכילע םולש הזש בשח עמש תאירק
 .דוע ויראוצ לע ךביו כ"א ,ש"ק

 תבהאל םימשל וסינכמ החמשו הבהא הזיא קידצה לא אוב תעב יכ ריבסמ )ז"לרת( א"פשב
 רבכ ,תוינחורל וסינכמ תוימשגל סנכי הזש םוקמב ,עמש תאירק הנווכב זא ארק ןכל ,ארובה
 תרצ ול היהש ריבסמו .'םימחר םכל ןתי יקש לקו' )די ,גמ( קוספה לע המלש תראפתה תא ונרכזה
 תאו אצמנ אל ףסיו ,לוכאל המ ןיאש השדח הרצ שי וישכעו ,הניד תרצ האל תרצו לחר תרצ ןבל
 אלא ,ונלש באכה םע תויחל רוסאש םתוא דמיל וניבא בקעי לבא ,ןאכ היהי המו וחקל ןימינב
 תויחל ולכויש ,םכל ןתי יקש לק כ"א ,ול שי ה"בקהש באכה תמועל קל הז ונל שיש באכהש תעדל
 זא הבהא הזכ עיגהשכ וניבא בקעי כ"א ,ונל שיש באכ לכ לש רוקמה הזש ,ה"בקה לע םימחר םע
 ,תודימה הז ימי ,הנש םיעבש םהב וניתונש ימי ,ה"בקהל ותוא ריזחה ומצעל הז תא תחקל םוקמב
 רשע וכותב לולכ הדמ לכש לכה לש תוללכה הזש הנש םיעבשמ ,?תודימה לש תויחה הפיאמו

 .לכהל תויחה םשמו םיעבש הז דחיבו תודימ

 ןפ ששחו ,ארובה תבהא ונממ חכשי הבהאה הז ידי לעש ושפנל ארי יכ רבדה םעט טושפה יפ לעו
 הז ידי לעו ךרבתי וב םדוקמ קבדתמ אוה ןכל ,ארובה תבהאמ חכשי ונבב הבהא וישכע סינכיש י"ע
 .ללכב ףסוי שיש חכשו הז ינפל ה"בקהב קבדתה בקעי ,תוימשגה הבהא ונממ חכשנ

 וינדא תיבב היהש ףסוי תניחב הזש הארנו ,עמש תאירק ארק אל יאמא ףסויו )א"לרתב( בותכ
 ינינע השועש ףא 'דב קבדתהל אוה ותניחבש ,ןאכ תויהל אל ז"כעו םלועב תויהל דמלנו ,ירצמה
 וקשנל לוכי אלו ךרבתי 'דב קבדתנ ךכלו עבטהמ הלעמל אוה בקעי לבא ,ללכ דרפתי אל הזה םלוע
 אלא הזה םלועב אל ןמזה לכ היה וניבא בקעי ,'תי םשה תדובעב םיכרד יתש שיש ונייהד .ללכ
 ומכ תומוקמ הלאכל סנכנו ךופה קוידב היה ףסוי לבא ,ללכ םלועב עוגנל אלו ןיחומבו תוליצאב
 םיקלא ינמש ףסוי ךנב רמא הכ' רמא םשמו ,תויהל לוכיש םיכומנ יכה תומוקמ הזש םירצמ
 .םימלוע לכ ארובה תא תולגל םשמו 'םירצמ לכב לשומלו ןודאל
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 יואר )הק םילהת ט"חוש( ל"זח ורמא )ב"לרת( א"פשה ריבסמ .'דומעת לא ילא ודר' )ט ,המ( בותכ
 ול רמא ז"עו ,םש ראשי ילוא םשל תדרל הצר אל בקעי יכ הנווכה ,לזרב לש תואלשלשב דריל היה
 ללגב לבא ,דריל יואר תמאב היה הז ינפל ןאכ יתייה אל ינא םא ,'םיקלא ינחלש היחמל יכ' ףסוי

 רבכ ינא יכ תדרל ךירצ אל התא ילא ודר תויהל לוכי התאו ,ללכ תדרל ךירצ אל התא ןאכ ינאש
 .םדקמכו זאמכ ךלש הדובע םע ךישמהל לוכי התא ןאכל עיגמ התאשכו ךליבשב יתדרי

 )טכ ,ומ( בותכש )ה"לרת( א"פשה ריבסמ אלא ,?וזה הדובע םע םש ךישמהל רשפא תמאב ךיאו
 אוה האירבה לכ ןכלו ולש הבכרמ ארקנ םדאה תחת אוהש המ לכ יכ .'ותבכרמ ףסוי רסאיו'

 לע יכ ךרבתי 'דל ודי תחתש המ ךישמהל םדא לכ ךירצו ,םלועה ךלמ אוהש ךרבתי 'דל הבכרמ
 םדא .ךרבתי 'דל ול רשא לכ םע ומצע עינכהל ידכ ויתחת ערה רציה עינכהל םדאה ךירצ הז ךרד
 םיריבסמ 'קפאתהל ףסוי לוכי אלו' )א ,המ( בותכ ,ה"בקהמ אוהש לבקמש באכ לכש תעדל ךירצ
 הז .םעפ דוע ותוא השעי 'קפאתהל ףסוי' זא ,לוכי אל רבכש 'לוכי אלו' םישוע המ םיקידצ םשב
 זאו קפאתהל ףסוי השע אוה לבא ותכאלמ תושעל התיבה אוביו היהש וליפא ףסוי לש חוכה היה
 .הצוחה אציו סניו היה

 ,ףסוי די תחת םירצמה לכ םדוקמ תויהל ידכ ,םירצמ תולגל הנכה היה םירצמב ףסוי תכולמו
 ירה ,בקעי לש תמא תדממ םיקוחר ויה םירצמה רשאב ויבאל הלעשכו ,ףסויל הבכרמ םה ויהו
 ןינעכו .ויבאל הלעישכ ודרפתי אלש ויתחת םדוקמ םתוא רסא ןכלו ,םירצמל תדרל דחיפ בקעי

 קוספב יתבתכש ומכ ץימא רשקב םדוקמ ומצע רשק ץראל ץוחל דרישכ ךופיהל בקעיב וניצמש
 ןכלו .ךרבתי 'דל הזה םלוע לכ ברקל ךופיהל ףסוי תניחב ןכ ומכ ,'עבש ראבמ בקעי אציו' )י ,חכ(

 ןכלו ,קידצה ףסוי תדימ הז יכ ,ךרבתי 'דל לכה ךישמהל ויתחת ותבכרמ לכ תא רשק הלעשכ
 .הדירי םוש ךלצא היהי אלו תדרל לוכי התאש בקעיל רמא

 הכז ףסוי ידי לעו ,םירצמל דע הגירדמ רחא הגירדמ דריל ךירצ היהש שוריפו )ה"לרת( בותכ
 הז ללגבו ,אוהש ומכ ראשיהל לוכי היהו ללכ תונתשהל ךירצ היה אלו .תונתשה ילב םירצמל דריל
 ףסויש ןמז לכ כ"א ,הלואגב םיאצמנ ונא םירצמב ונאש וליפא ונתוא דמלל םשל ףסוי תא וחלש
 ללכש ןמז לכ כ"חא וליפא אלא יח היה ףסויש יתמ קר אל 'שדח ךלמ םקיו' ,תולג היה אל יח היה
 םע תויחל וחכשו ףסוי תא עדי אלש היהש עגרבו ,תולג היה אל ףסוי תניחב םע םייח ויה לארשי
 םהל ןיא ה"בקה הז לכהש ףסוי תניחב םע םייחש ןמז לכו ,לארשי ינב וחנאיו היה זא ףסוי תניחב
 .ונילע הטילש

 ולאש )ד"פ הכונחה רעש ח"ערפ( ל"ז י"ראה יבתכב עודיו )תישימח השודק( יול תשודקב אתיא
 אוהש םידומ ונחנאשכו .'רנ' ןינמכ אוה י"נדאו ה"יוה םיקלאו ה"יוה ה"יהאו ה"יוה תומשה
 אוה ןימזד ה"יהא ארקנ ןיאב תומלועהשכ יכ ,ה"יהא אוה ןיאמ שי ארבש םשהו ,ןיאמ שי ארב
 ,ןיאמ שי ארב אוהש םידומשכ אצמנו ,ה"יוה ומש ה"ב ת"ישהו ,):הס ג"ח ק"הוז( אילגתיאל
 לעבו ףיקת אוהש םידומ ונחנאשכו ,ה"יהא אוה ה"יוה םצעה ומשש ת"ישהש םידומ ונחנא יזא
 ונחנא יזא ,)א"ס ה 'ס ח"וא( ךורע ןחלושב רכזומכ ,םיקלא םש אוה תלוכיה לעבו ףיקתו ,תלוכיה
 ,ץראה ברקב אוהש םידומ ונחנאשכו ,םיקלא אוה ה"יוה םצעה ומשש ה"ב ת"ישהש םידומ
 ארקנ םלועה ךלמו ,םיעבטב םירתסנ םיסינ השועו ונגיהנמ אוה ונכלמ אוה עבטה םלועב וליפאש
 אוה ה"יוה םש אוהש םצעה ומשש ת"ישהל םידומ ונחנא יזא ,)םש( ע"ושב ראובמכ י"נדא
 .הכונחב םדאה תדובע והז .י"נדא

 אלא ,רורט רתוי םישוע אלו תוכמ םינתונ אל השדח ךרד ליחתה וישכע ,הדוהי וילא שגיו והזו
 ,?הדוהי וילא שגיו והמ שרדמה רמוא ,ינשהל הענכה ןתונ דחאש עגרבו הענכה תתל בייח דבל התא
 התא המל השק דבוע ינשה ירה הרואכל ,טקשב םיבשוי ונחנאו הז םע קסעתמ הדוהיש ורמא אלא
 ונחנא ותוא להנמ התאש ךיאש הדוהיל הענכנ ונתנ םלוכש א"פשה ריבסמ ,?ול רוזעל לוכי אל
 היה הענכהו ,קידצה ףסויל הענכה תתל חוכ ול היה הדוהיל ונתנ םהש הענכה םעו ,הזב םיעוגר
 רמא ףסויש עגרבו ,הבושת תושעל ולכי אל הענכה ונתנ אל דוע םהש ןמז לכו ,ףסויל תויהל ךירצ
 םיבייח הענכה תתל ךירצ הדוהי םא אליממו ,הבושת לש ךלהמ ליחתה 'ארי ינא םיקלא תא'

 אלא ףסויל רביד אל הדוהי זא הענכה ול ונתנ םהש עגרבו ,הענכה ול ונתי ה-י יטבשהש םדוק
 .ומצעל וילא שגיו ,ומצעל

 זא ,הלע םג ךלעא אלא ךמע דרא יכנא קר אל הז רבועש המ לכהש עדויו הענכה ןתונ ידוהיש עגרבו
 .לכה וילע עפשנו רתוי קפאתהל םילוכי אל תועפשה לכ זא קפאתהל ףסוי לוכי אלו

 וישכע םיכירצ ונחנא יכ ,ןוהב תונעתהל אלדו ןוהב דפסמל אלדו םע הליחתמ 'מגה יכה םושמו
 הזל חוכ ונל ןיא םויהו ,םיתינעת לש ךרד היה 'קה ט"שעבה ינפל ןרהא תיבב אתיאד ומכ ,ןיחומ
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 הפיאו ,םדא לש שיה תא ריבגהל ויה םינויה לכו ,תילכתהמ ךופה הלועפ םישוע םהש רתוי דועו
 החמש שי םש םימלוע לכ ארובו לוטיב הענכה שיש הפיאו ,תורקפהו שואי תובצע שי םש שי שיש
 ,סועכל אל אוה הלבקה דומילל יאנתש רמוא ל"ז י"ראה ,םיתפומה לכ תא שי םשו עבטה לעמ
 אל אוה זא םישנא לע סעוכ םדא םאו ,שרושה תא תוארל רבד לכב הטשפה אוה הלבקה יכ ,?המלו

 הלבקה לש תויתואה תא תחקל לוכי זא ,תואיצמ אוהש יחו ןוימד אוהש יח אלו תוביס םע יח
 .תועיטנב ץצקמ ו"ח היהי זאו תואיצמ םהמ תושעלו

 ול שי םא תרמוא 'מגה ,תיב םולש היהיש ךירצו סעכמ הקחרה תויהל בייח הכונח תורנב כ"ומכ
 שיו תיב םולש ןיא םא ונייהד ,תיב םולש םושמ ,ףידע תבש תורנ יזא ,הכונחל וא תבשל וא תורנ
 .הכונח תורנ שי תיב םולש שי םאו ,הכונח תורנ ןיא זא ,ינשה לע דחא אניטו החיצר סעכ

 םימי םהש תבט לש םימיבו ,הריבע עבארג א לע קר ,ללכ םינעתמ אל ונילצאש ןרהא תיבה קיסמו
 ורמא עקראוובו ,ללכ תובצעל סנכיהל אל ונייהד ,תולע ינפל םימח ותש םא קרו ,רתויב םירצק
 איבהל לוכיש רבד לכ ריסהל םדוק םיכירצ הכונחל סנכיהל ידכ כ"א ,גיטסיל ןיב ךיא ת"ר לבא
 רשפא כ"חא קרו ,ןוהב תונעתהל אלדו ןוהב דפסמל אלדו םדוק 'מגה תרמוא יכה םושמו ,תובצעל
 ונא םילוכי כ"חא קרו תולגתהל זונגה רואה לוכי זא קרו תודימה הזש הכונחד ימויל עיגהל
      .תורנה קילדהל

 הכונח'ד 'ז םוי  

 ןוהב דפסמל אלד ,ןוניא אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב ןנבר ונתד ,הכונח יאמ ):אכ( תבש 'מגב
 תיב תוכלמ הרבגשכו ,לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינווי וסנכנשכש ,ןוהב תונעתהל אלדו

 אלו ,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב ,םוחצנו יאנומשח
 םואשעו םועבק תרחא הנשל ,םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ השענ דחא םוי קילדהל אלא וב היה
 .האדוהו ללהב םיבוט םימי

 תא ונפו' ,'ךתיב ריבדל ךינב ואב ךכ רחאו' ,'מגב רכזומ אלש םירבד המכ דוע םיסינה לעב םירמוא
 .?רתוי הזב שיגדהל םיצור המו ,'ךישדק תורצחב וקילדהו' ,'ךשדקמ תא ורהטו' ,'ךלכיה

 א"פשה ריבסמ ,?הכונחב אקווד ותוא םיארוק המלו ,םיאישנה תא םיארוק הכונחב הנהו
 תכונחב קלח וטבשל היה אלש ןרהא תא ה"בקה םחינש )ה ,ךתולעהב אמוחנת( אתיאד )א"סרת(

 ךלש .תמייק םלועל ךלש ה"בקה ול רמא ,תעדה תשילח זא ול היהו וטבש אלו אוה אל ,םיאישנה
 הזיא לאוש א"פשה לבא .תבש תורנ לעו הכונח תורנ לע הלוע הזש רמוא ן"במרה ,םהלשמ הלודג

 שי רשק הזיאו םילאו םירפ ה"בקהל תונברק ואיבה םה אלה ,םיאישנהל הכונח תורנ ןיב שי רשק
 .?ןאכל הזל

 אל דחא ףא לבא רבד ותוא ואיבה םיאישנ ב"יה לכ ,השוע ינשהש ומכ תושעל אל אוה הנווכה אלא
 םלועמ שדח ךרד וכישמה םיאישנהו ,ןאכ שדחל רשפא המ דבל שפיח דחא לכ ,ינשהמ עדי

 ידוהיש עגרבו ,ולש שפנהל הענכה ןתנ דחא לכו ,שדחל רשפא המ ומצעב דחא לכ ושפחו ,ןוילעה
 .שדח תושדחתה םימחרד ןיליכמ ג"יהמ ךישממ יזא הענכה ןתונ

 תיבהש ונרמא ,ומצעב ז"ע דבוע םדאש תושדחתה שיו ,ךל ןתונ ה"בקהש תושדחתה שי הנהו
 אלש ימ לכ ישילשה שדקמה תיבה לבא ,תועפשה ונל ןתנ ה"בקהש היה ינשהו ןושארה שדקמה
 המו ,ותוא שדחמ התאו דבל ךמצעמ הנבנ הזו וימיב ברחנ וליאכ וימיב שדקמה תיב הנבנ

 השוע םדאש תושדחתהו ,ימינפהל ןוציחהמ אב הז ךל ןתונ ה"בקהש הראה אלא ,?מ"קפנה
 המו ,הצוחה אצוי הזו ימינפב וישכע דע היהש הראה הזש ןוציחהל ימינפהמ הז דבל ררועתמו

 הרירב שי רועישל סנכנ םדאש ומכ ,עומשל אל וא עומשל וא הרירב ונל שי ךל ןתונ ה"בקהש
 תוררועתה לכ ,עומשל אלו עומשל ןכ הרירב שי הליפתל םיסנכנ ,בישקהל אל הרירב שיו בישקהל
 ןכ תורשפא היה ינשהו ןושארה שדקמה תיבה ,בישקהל אלו בישקהל ןכ הרירב יל שי םדאל אבש
 .דמעמ וקיזחה אלו וברחנ יכה םושמו עומשל אלו עומשל

 דחא ,הצוחה ולש תוימינפהמ ומצעמ ררועתהל ךירצ םדאש ,השדח הגהנה ליחתה כ"חא ךא
 ,ה"בקה תא םש הלגמ ידוהיש הדוקנ לכ כ"א ,םימשל ובל ןיווכיש דבלבו טיעממה דחאו הברמה
 לע שדחתנ ימינפהמו ,ונילע הננוכ ונידי השעמו היהי תוימינפהמו ,ונילע וניקלא 'ד םעונ יהיו זא
 .ןוציחה

 אד ,'ד ינפ ןאמ ,ךיקלא 'ד ינפ תא ךרוכז לכ הארי הנשב םימעפ שולש לע רמוא ק"הוזהש המ הזו
 תיבה ןברוח ינפל ל"נכ אלא ,?י"בשרה הזש 'ד ינפ תא רמול רשפא ךיא הרואכל .ןועמש יבר
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 דיגהל לוכי אל דחא ףא כ"א אצמנ אל ףוס ןיאהמ רתויו הטמלל הלעמלמ תוררועתה היה שדקמה
 עומשל הדוקנ שפחמ ידוהי םאו ינפ ריתסא ריתסה יכנאו היהנש כ"חא לבא ,ינא הזש 'ד ינפ תא
 הזש 'ינפ' תא ךרוכז לכ תא הארי הנשב םימעפ שולש וישכעש י"בשר רמוא ,םימלוע לכ ארובה תא
 ,י"בשר אד ,'ד ינפ ןאמ כ"א ,ה"בקה תא עומשל לוכי ולש תוימינפהב דחא לכו ,תוימינפה לע ךלוה
 חוכ יל ןתנ ה"בקהש םוקמ לכו ,םש םישודיח יתשדחו םש יתרבשנ אלו םירבעמה לכב יתייה ינאש
 .'ד ינפ והז דמעמ יתקזחה דמעמ קיזחהל

 המ םעו תודימה םעו ולש םימיה םע דחא לכ הנווכה ,וימיב שדקמה תיב הנבנ אלש ימ לכ כ"א
 תיבה תא הנב אלש ימו ,שדקמה תיבה תא הנב ה"בקה תא עמוש אוה םא ,ןמזה לכ רבועש
 תוימינפהמ דבל ותוא תונבל ה"בקה תא תעמש אל התא םא וימיב ברחנ וליאכ וימיב שדקמה
 ינא יאנב היה רבכ הז םאו ותוא תונבל דיקפת ול שי דחא לכד ,וימיב ברחנ וליאכ זא תוינוציחהל
 ,תודימה םע וימיב והזו ה"בקה תא תולגלו תונבל דחוימ דיקפת לטומ ילעו ,ללכב ןאכ יתייה אל
  .דבל ךרד ואצמ דחא לכש םיאישנה תכונח לש חוכה היה הזו

 םדאה תא רוגסל לוכיש תעדה תשילח ותוא ,ותעד זא השלח רמוא ע"יז בונישמאמ ק"הרה
 היה אלש םימחרד ןיליכמ ג"יהמ השדח הדוקנ םש תולגל לוכי רבד ותוא ,הטמל ותוא ךושמלו

 ,ךמע דרא יכנא ,הכונחד סנה תא םילבקמ ונייה אל םינויה ילבו ,תעדה תושילחה ילב ותוא הלגמ
 כ"א ,ללכ הרותה תניתנ תויהל לוכי היה אלו ,הלע םג ךלעא יכנאו תויהל לוכי היה אל הז ילב
 דוע ותוא הליג ןורהא השעמל לבא ,םשה תדובע םיאישנהמ דומלל הצרש היה ןרהא לש חוכה
 רתוי דוע עיגמ םדא תעדה תשילח י"עו ,םהלשמ הלודג ךלשו ,תעדה תשילח זא היה יכ קומע רתוי
 ינפלמ רתוי הברה ףע הז ףוסב הטמל רתוי ותוא םיכשומש המכ ץחש םירמוא ויה םיקידצ ,הובג
 תמייק ךלש אלא הלודג קר אלו ,תעדה תושילח ירחא עיגה ךלש יכ םהלשמ הלודג ךלש כ"א ,הז
 .דעל

 אלא םש םירבשנ אלו םישנאל שיש תעדה תשילחה י"ע הנבנש ,ישילשה שדקמה תיבה הזו
 תכונח תא ושדח םיאישנה כ"א ,םימחרד ןיליכמ ג"יהמ תועפשה ךשומ התא זא האלה ןיכישממ
 םצע דע ךשמנ הזו ,ולש תעדה תושילחה י"ע הזל עיגה ןרהאו ,םהל היהש ישפנ התלכהמ חבזמה
 תדובעו ,ןוי תוכלמ הזש םוהת ינפ לע ךשוחו ,ךשוח שמיו ךשוח יבצמב םיאצמנ ונחנאש ,הזה םויה
 רוא םש שיש ךשוחה ךותב םיעמושו ,ה"בקה תאמ לכהש עומשל אלא םש רבשיהל אל אוה םדאה
 הניחבהב זונגה רואה תא הלגמ םדא זאו ,ללכ ותוא הלגמ יתייה אל יל היהש ךשוחה ילבו זונגה
 .תאזה

 ריבסמ ,לזרב לש תואלשלשב דריל בקעי היה יואר ,דומעת לא ילא ודר תרמוא הרותהש המ והזו
 תניתנל עיגהל םילוכי ונייה הזמו הדיריל עיגהל ךירצ היה בקעיש דריל היה יואר ם"ירה ישודיחה
 הדירי היה םהל הדוהי דריו םירצמל דרוה ףסוי אלא ,הדיריה תא ול ןתנ אל ה"בקה לבא ,הרותה
 דחא יח היהו ףסוי תא 'ד יהיוש תאזה הדיריהמ חקל ףסויו ,ללכ הדירי םוש ול היה אל בקעי לבא
 הניכש ,םירצמ לכלו ןודאל םיקלא ינמש ףסוי ךנב רמא הכ רמאו םיקלא ינחלש רמאו ,ה"בקה םע
 היה וניבא בקעי ,הלעמלל הטמלמ ה"בקה תא םירצמ תניחב לכב סינכה ףסויש תרמוא השודקה
 ףסוי רמא כ"א ,הדירי וליבשב היה םירצמל דרוי היה אוה םא יכה םושמו הטמלל הלעמלמ השוע
 רבכ ףסוי יכ םולכמ דחפל ךירצ אל התא ךיניע לע ודי תישי ףסוי יכ ,?המל ,דומעת לא ילא ודר
 הזה ןמזב םדאה תדובע והזו .ללכ הדירי םוש ךל היהי אלו םירצמל אובל לוכי התא ,לכה תא השע
 .ישילשה שדקמה תיבה הנבנ הזמו

 קר היה וישכע דע ,השדח הדובע ליחתה וישכעש הנווכה ,והועבק סנ הזיא לע ,הכונח יאמ והזו
 תא ארב ה"בקה ,ךלש םירוהב עגופ התא חקול אל התאו םינתונ םירוהה םא םינבו ,םינב תניחב
 םג םיכירצו םינבמ קר רשפא יא םלועה תא אורבל רמוא אינתה לעבה ,םע אלב ךלמ ןיא םלועה
 דיתעל יכה םושמו ,תוכלמב רסח זא םינב קר שי םאו ,םידבע שיו םינב שי םעה ךותב יכ ,םידבע
 הזש הלעמלל הטמלמ אלא הטמלל הלעמלמ אלו םידבעהמ שדקמה תיבה תא הנבי ה"בקה אובל
 ינא רמוא 'קה ט"שעבה ,ךלמהל בורק רתוי תויהל רשפאש המכ ןמזה לכ שפחמש ,םידבע תניחב
 ,הצוחה יתוא םיפחוד םעפ דועו הרזחב סנכנ ינאו הצוחה ותוא םיפחודש ןיחש הכומ ומכ שיגרמ
 ,רשפאש המכ ה"בקהל ברקתהל הצור ינאש הארמ ינא הזבו ,ינא הבהא תלוח יכ ישפנ התלכ והזו
 .שדקמה תיבה תא םינוב ונחנא הככו

 יכ ,סנ תושעל ךלוה ה"בקהש קיפסמ אל יכ ,םירבד דוע םיסינה לעב םירמוא יכה םושמו
 םיכירצו ךישדקמ תא ורהטו ךלכיה תא ונפו ךתיב ריבדל ךינב ואב ,השדח ךלהמ וישכע םיליחתמ
   .ל"נכו הלעמלל הטמלמ הדובע הזש ךישדק תורצחב תורנ וקילדהו היהיש הדובע דוע ףיסוהל
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 הכונח'ד 'א םוי

 .ונייחהשו םיסינ השעש י"שרפ .םיתש ךרבמ האורה ןושאר םוי הדוהי בר רמא ).גכ( תבש 'מגב
 .םיסינ השעש ךרבמ כ"ע סנה ררועתנ ותייאר י"עש

 אלש ימ ךא .הכונח רנ האורה וא קילדמה קר ןיכרבמ ןיאש עמשמ ארמגבו )ו"לרת( א"פשב אתיא
 לע קר סנה ףוגב הסיפת ןיא יכ ריבסמו .םיסינ השעש תכרב ךרבל לוכי וניא האר אל םגו קילדמ
 .ךרבל לוכיו סנב תוקבדתה תצק םדאל שי תוצמה ידי

 ןתוארל אלא הנווכה והמ הרואכל .דבלב ןתוארל אלא ןהב שמתשהל תושר ונל ןיאו םירמוא
 ימוי וילסכב ה"כב ןנבר ונתד הכונח יאמ ):אכ( תבש 'מגה לע ףסוי ירמאב אתיא אלא ,?דבלב
 לק ליחתמ הזו ,ימחרד ןיליכמ ג"ימ דחא הדמ םוי לכ ררועתנ הכונח ימיבד ,ןוניא אינמת הכונחד
 ןוניא אינמת הזש ןושארה םויבו ,הקנו דע רצ ונומ ררועתנ הכונח תאזבו האלה ןכו ןונחו םוחר
 ג"יה לכ ררועתנ ןוניא אינמת וילסכב ה"כ 'מגב הנווכה והזו ,דימ ימחרד ןיליכמ ג"יה לכ ררועתנ

 .תודימ

 הנווכה ,הכונח תורנמ םתעד חיסה אלו ,העש יצח תוחפל תורנה דיל תבשל ודיפקה םיקידצש עודי
 םידגבה לע ולש תוינוציחה לע םדא לע לכתסהל רשפא ,ימינפ היאר שיו ינוציח היאר שיד אוה
  .ותוהמ לעו ולש תוימינפה לע םדא לע לכתסהל רשפא ,שבול אוהש

 םחינהש יפל - ףסוי רכיו י"שרפ .'והרכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו' )ח ,במ תישארב( בותכ
 .ןקז תמיתחב והואצמ וישכעו ,ןקז תמיתח אלב םלצאמ אציש - והרכה אל םהו ,ןקז ימותח
 םינמיס דועו םייניעה י"ע םדא ריכהל םיכרד שי ירה ותוא והרכה אל םהש הנווכה המ הרואכל
 .?הז ימ ועדי אל םה ןאכ ךיאו

 ףסוי לוכי אלו ,םשה תדובעב וקסעו בקעי לש תיבב ובשי ה-י יטבשהש שמשו רואמה ץרתמ אלא
 רשפא כ"א ,ןאכ היה הלואגה רבכ תצק דוע קפאתמ היה ףסוי םאש א"פשה ריבסמ קפאתהל
 המ המילש הלואגה תא איבהל ולכי תוקפאתה הפיטה י"עד םהלש הדובעה לש ךרעה דומלל
 ה-י יטבשהו וניבא בקעימ הניכשה הקלתסנ ףסוי תא ורכמשכו ,וישכע תושעל םילוכי אל ונחנאש
 ועיגהשכ םתוא אצמ ךכ םתוא בזע ףסויש ומכו ,םוקמ ותוא לע הנש םיתשו םירשעה לכ וראשנ

 ךא ,בוט םיאור אל םהו םהל הרוק והשמש וטלק ונחנא םימשא לבא ורמאשכ קר ,םירצמל כ"חא
 .תוגרדמ ותואב וראשנו רבד םוש םלצא הנתשנ אל זא דע

 ןמזה לכ היהו ,רהוסה תיבו רפיטופו םינידמ הריכמו םיחא רבעו ,תולגל ךלהש קידצה ףסוי לבא
 ןמזה לכ ה"בקה םע דחא היהו ,םיקלא ינחלש ,םינורתפ םיקלאל ,םיקלא ידעלב ,ףסוי תא 'ד יהיו
 ול הארנ ויבא לש ונקויד תומד ,האלה רובעל לוכי אל אוה ונממ קתנב אוהש דחא עגרש עדיו
 אלא תואיצמ אל הזו ןולח הזש עמש תונמדזה לכב ,המכח הז ויבאש ץראה ירפה ריבסמ ,ןולחב
 עדיד ה"בקה םע ךלה רבד לכבו ,אצמת ןיאמ המכחהו המ חוכ הזש המכח הזש ויבא הזו הביס
 לע לכתסה אלו ןולח הז לכהש עמשש ולש תוננובתהו תולכתסה י"ע ףסוי ,רשפא יא הז ילבש
 ידוהיש הובג יכה הזש ,םימחרד ןיליכמ ג"יל הובג יכה הגרדל עיגה תוימינפה לע אלא תוינוציח
 .ןמזה לכ םימחרו דסחב היהו ,ןמזה לכ היה ףסוי םשו גישהל לוכי

 ריכה ןכ ףסוי ךא ,םימחרד ןיליכמ ג"י הזש ןקז תמיתח ול היה ףסויל ל"נה י"שרב הנווכה והזו
 םשה תדובעב לדג ףסוי יכ והריכה אל םה לבא ,םירצמב כ"חא םתוא אצמ םתוא בזעש ומכ םתוא
 .קידצה ףסוי הז ןאכ דמועש הזש ובשח אל םהו תוימינפ םגו תוינוציח םג עיפשה הזו

 ריבסמ ,?ותוא תונעל ולכי אלו הנווכ המ .)ג ,המ( 'וינפמ ולהבנ יכ ותוא תונעל ויחא ולכי אלו'
 לכ םלענ העבשב םלוע דוסי קידצ אוהש ףסוי הז ירה ןאכ דמוע ימ םמצע תא וספת םהש אפסה
 םע תוארל אלו קוחר כ"כ תכלל רשפא םיאטח י"עש וינפמ ולהבנ כ"א ,ודי לע דמוע םלועה
 .קידצה ףסוי הזש םייניעה

 והמ הרואכל .תעדה ץע אטחה ירחא היה הז .)ז ,ג( 'םה םמריע יכ ועדיו םהינש יניע הנחקפתו'
 אטחה ינפל ,תולכתסה שיו תולכתסה שיד תופי םינפה ריבסמ ,?ואריו ל"לוה ,םה םמריע יכ ועדיו

 ,םישנא האר אלו הניכש הארו ה-יה תא וילע התאר איהו ה-וה תא הילע האר אוה ןושארה םדא
 דחא לכ כ"א ,תוינוציח אלא תוימינפ תולכתסה האר אלו תרחא תולכתסה האר אטחה ירחא לבא
 תא דומלל בייח לכתסמש דחא לכ לעו ,ולש תויחה תאו המשנה תא תוארל בייח האורש רבד לכב
 .ותוהמ תאו ולש טייקכילרעה
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 ורזג םהו ,ךתרות םחיכשהל היהיש הצר םינויה ,היארב הוצמה הכונח תורנש 'מגב הנווכה והזו
 ואר םהו ,ןוי הז השודקה לש הז תמועל הזש התיה םהלש הנווכהו ,תונויב הרותה תא ובתכיש
 םה םג י"ע ילוא הרות דומלל כ"ג הצר כ"א ,תוקפנ המכחמ אתיירוא יכ ,ןיאל םיעיגמ םידוהיש
 ןמ םדאה רתומ ,םשל עיגהל לוכי אל יוגו ןיאהל עיגהל לוכי ידוהי קר לבא ,ה"ב ףוס ןיאהל ועיגי

 ובתכ היה הריזגה לכ כ"א ,ללכב תושעל לוכי אל יוגש המ ןיאהל עיגהל לוכי ידוהי ,ןיא המהבה
 הרותה לש תוינוציחה תא דמלנ ונחנאש וצר םה ,לארשי יקלאב קלח םכל ןיאש רושה ןרק לע םכל
 עוגנל וצר םהו ,הרותה לש תוימינפל עיגהל אלו תועידיה ליבשב קר דומלל ,תוימינפה תא אלו
 .םלועה שודיח לע הרומ הזש לארשי ללכ לש הנומאה הזש הלימ תבש שדוחב

 ףוס ןיא דע עיגהל לוכי רוהט אוהש ןמש ,המ חוכ הזש המכח הז ןמש ,םינמשה לכ ואמטו והזו
 ,םש ךייש אל האמוט כ"א תוער אצת אל ותאמ םש יכ ,םשל דע עיגהל לוכי אל אמט ןמש ךא ,ה"ב
 שמתשמ םדא םא אוה הנווכה ,ועדי אל ביטיהל ערהל המה םימכח ,בוט היהי בוט בשוח םדא םא
 םא ךא ,םשל עיגהל לוכי אלו ארוב רשקמ הז תא קתינ אוה ועדי אל ביטיהל זא ערהל המכחה םע
 בוט שי רבד לכב ונייהד ,בוט ולוכש םלועל עיגמ התא בוט בשוחש י"עד ,בוט היהי בוט בשוח התא
 אלו ער הז רבדה לש תוינוציחה לע םא ,ולש היארה תא םש אוה הפיא אוה מ"קפנה קר ער שיו
 רשוקמ היהנ זאו בוטה קלח והז רבדה לש תוימינפה לע לכתסמ אוה םא ךא ,םולכ הזמ ראשנ
 .ףוס ןיאה והזש החמשה לש רוקמה והז םשו ומוקמב הוודחו זוע הז םשו ה"בקהל

 האלה חוכ לבקמ תוצמה לע לכתסמ םדאש י"עד ,הכונח תורנה לע לכתסהל ןינעהו הנווכה והזו
 אלא ןהב שמתשהל תושר ונל ןיאו הנווכה והזו ,ירמגל רחא והשמ היהי ולש תולכתסההש
 .רבד לכ לש תוימינפה הזש ןתוארל היהיש בייח םדאו רבדה לש תוינוציחה והז שמתשהל ,ןתוארל

 ל"צז רברפש דוד יבר צ"הרה ,שדוח שאר תדועס תושעל גהונ היה ע"יז ףסוי ירמאה ק"הרה
 ע"יז ףסוי ירמאה ק"הרהל רמא דחא םעפ ,וז הדועסב ףתתשמ תועיבקב היה בושארב ק"קדבא
 ץחל שיש הברה כ"כ דמול אוה יכ דומלל קיספיש ורמא םיאפורהו ,םייניעה לע דואמ לבוס אוהש
 םיבאכ שיגרתש םעפ לכו ,וישכע דעמ רתוי דועו דומלל ךישמיש ל"נה ק"הרה הנע ,םיינעה לע
 תולכתסה י"עו היאר לש הוצמ שי םש םג ותוא םתיארו ,םהילע לכתסתו ךלש תיציצה תא םירת
 .וישכע דע היה אלש םישדח תוחוכ לבקמ םייניעה תוצמה לע

 י"עו ,םימחרד ןיליכמ ג"יה לכל תוכזל רשפא ןושארה םויב ,ןוניא אינמת וילסכב ה"כב והזו
         .תוינוציחה לע אלו תוימינפה לע רבד לכ לע לכתסהל ליחתהל תוכזל רשפא תורנה לע תולכתסה

 הכונחד 'ב םוי

 ןוהב דפסמל אלד ןוניא אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב ןנבר ונתד ,הכונח יאמ ):אכ( תבש 'מגב
 תיב תוכלמ הרבגשכו ,לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינווי וסנכנשכש ,ןוהב תונעתהל אלדו

 אלו ,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב ,םוחצנו יאנומשח
 םואשעו םועבק תרחא הנשל ,םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ השענ ,דחא םוי קילדהל אלא וב היה
 .האדוהו ללהב םיבוט םימי

 לעו ךיתואלפנ לעו ךיסנ לע ,לודגה ךמשל ללהלו תודוהל ידכ ,ןיקילדמ ונא וללה תורנה םירמוא
 שיש רכזומ קר ,'מגב אתיאד ומכ םימי הנומש וקילדה ונממו סנ היהש רכזומ אל המל .ךתעושי

 ואב ךכ רחאו םימייסמ םיסינה לעב ןכו ,רכזומ אל סנ ךא םימי הנומש הכונח תורנ קילדהל הוצמ
 היהנ הזמ אלהו סנ היהש ןינעה רכזומ אל ןאכ םג .ךשדק תורצחב תורנ וקילדהו ,ךתיב ריבדל ךינב
 תומחלמה לע ול םידומש ומכ היהש סנה לע ה"בקהל תודוהל םיכירצ הרואכל כ"א ,הכונחה לכ
 .?זא היהש

 השק דועו .?דחא רנ קר ונל ןיא וישכע אלה וללה תורנה ןושארה םויב םירמוא המל השק דועו
 ירחא ,הכונחב רנ קילדהל אלו ,הכונח רנ קילדהל הכרבב םירמוא המל א"פשה תיישוק
 .?הכונחב דיגהל םיכירצ הז ינפל לבא ,הכונח רמול רשפא זא הכונח היהנ םיקילדמש

 ןמזב םהה םימיב וניתובאל םיסינ השעש ךרבל ךירצ הכונח רנ האורה 'מגב אתיאש לומתא ונרבד
 םישוע הוצמ לש ץפח האור התא םאש ,תוצמ ראשב ןכ ונאצמ אלש הכוסב 'סות השקה ,הזה
 יתמ קר בשיל ןיכרבמש םיעדוי ונחנא ירהו ,הכוסב בשיל ךרבי הכוס האור םדא םא ז"יפלו ,הכרב
 'סותה ץרתמו ,?םיאורש יתמ אלו םיקילדמש יתמ קר ךרבי הכונחב ןאכ םג כ"א ,הכוסב םיבשויש
 הוצמ לכב ירה ,רחא םוקמ לכמ רתוי תוביבח הכונחב שי המ הרואכל .הוצמד אתוביבח םושמ
 .?רתוי ןאכ שי המו תוביבח והז רבד לכו ויתוצמב ונשדק רשא ןיכרבמ
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 ,לכיהבש םינמשה לכ ואמטש תודיסח ירפסב אתיא ,םידקהל הארנ ל"נה לכ תא ץרתל ידכ
 דועו ,רוביצב הרתוה האמוטש ןניקספד םושמ ,הזה סנה תא תושעל ךירצ היה אל ה"בקה םלועלש
 ה"בקה אלא ,ללכ ןנברדל ןנישייח אל שדקמה תיבבו ,ןנברד הזש טסיה קר היה האמוטה לכד
 ,ונב תא ןתחמ םדאשכ ע"יז ןיזורמ ק"הרה רמאש ומכ ,הוצמה תוביבח םושמ קר סנה תא השע
 ןתונ ה"בקהש יתמ קר יכ ,ןתחה ומכ שדח תיבו שדח לעמיירטש ומצעל הנוק כ"ג לכש ול שיש ימ
 תאו דובכה ינינעה תא םיכירצ ויה םשמ ואציש יתמ םירצמב ,תוביבח והז ךל עיגמש הממ רתוי ךל
 תועושתה ןמו תומחלמה ןמ ץוחש וישכע קר ,תוביבח םוש הזב היה אלו הז ילב ולכי אלו תוכסה
 ה"בקה הזב הזל םיכירצ ויה אל םצעבש ,הכונח תורנ קילדהל תוצמ תא ונל ןתנ דוע ,תומחנה ןמו

 .ל"נה 'סותה ץרית ראובמ ז"יפלו ,ידוהיל ול שיש תוביבחה תא הארמ

 ,'םכבבל לע הלא ירבד תא םתמשו' )חי ,אי םירבד( בותכש ע"יז קצוקמ ק"הרה םשב בותכ
 אוביו בלה לע םתוא םושל םיכירצ אלא ,?םכבבל ךותב בותכ אל המלו םכבבל לע והמ הרואכל
 םיכירצ אלא ,?והשמ לבקל חתפנ בלה םצעב ךיאו ,המינפ סנכי לכה החוורל חתפי בלהש הקד
 ול שי ידוהי לכו ,והשמ הווש אוהש האריש דחא רבד ךירצ םדא ונייהד ,הוושב הווש םדאל רבדל
 םיתורישה לש הקנמה וליפא רמוא ץראה ירפה ,ארבנ אוה הז ליבשבש ולש דחוימה קלחה תא
 תא השוע אוהש ךלמה לש חומל סנכי ילואו יאה ילוכ ,החמשב אוהו הוושש בשוח כ"ג ךלמה לצא
 .ולש רשהמ תוחפ אל ךירצש ומכ דיקפתה

 ,םילבקמ םהש םמצעב תונתמה םע םיחמשש םישנא שי ,תונתמ ןתונש ךלמש רמוא יול תשודקה
 יליבשב הזו ,והשמ יל תתל הצור אוהו ךלמה יניעב ןח אשונ ינאש חמש תויהל אוה רקיעה ךא
 והזו ונממ הנתמ והז הכונחה תא ונל ןתנ ה"בקהש הז כ"א ,ךלמהמ הנתמה םצעמ רתוי הברה
 יניעב ןח תאישנ והזו ה"בקהב קובד תויהל םילוכי תוצמה י"ע ונחנאש רתוי דוע ךא ,ונל תוביבח
 בשחנ דחא הוצמ קר השעש וליפא השוע ידוהיש הוצמ לכש רמוא 'קה ט"שעבהש ומכ ,ךלמה
 תוקיבדל עיגהל תוצע ג"ירת והז 'קה רהוזה רמוא תוצמ ג"ירת יכ ,תוצמ ג"ירתה לכ השעש וליאכ
 היהנש י"ע תוצמ ג"ירתה לכ ולצא ררועתמ השוע ידוהיש הוצמה י"ע כ"א ,םימלוע לכ ארובב
 ,ולצא קובד היהנ אוה הוצמ הזיא ךרד הנשמ אלו ה"בקהב קובד היהנש רקיעה יכ ,ה"בקהב קובד
 .לכה השעש וליאכ בשחנ כ"א

 אוה הנווכהו ,ומצעב ןימאהל בייח הרותבו ה"בקהב ןימאהל בייח םדאש ומכש רמוא קודצ 'ר
 קר אל הז תוביבחש ונל הארמו ,תוביבח ונב סינכמו תוחוכ תורנה תקלדה תעב ונל ןתונ ה"בקהש
 ,רנה תא קילדמ אוהש ה"בקה יניעב ביבח אוהש המכ בושחל ךירצ םדא אלא ,ונל ןתנש הוצמהמ
 קר אל ןוצרו קשח ולצא קלדנ תוביבחה י"עו ,הווש אוה המכ בושחל ןוצרו קשח םדאל סנכנ הזבו
 .תווצמה לכל אלא הוצמה הזל

 השעתש םימיכסמ םה ,ךתרות היהי אלש ךתרות םחיכשהל תושעל וצר םינויהש לומתא ונרבד
 ,ךתרות אלא ותרות אל הזש תעדל בצמל עיגהל אוה םדאה תדובע ,ךתרות היהיש ילב לבא תוצמ
 התא המכ דע תוארל עיגמ התא זאו ,ה"בקה םע דחא תויהל עיגהל אלא הרות ודמליש קר אלו

 תודוהל םיכירצ שרדמה תיבל םיסנכנש םעפ לכ ,לכה לע ה"בקהל הדומ התאו ה"בקהל ביבח
 ונתוא תבהא םימעה לכמ ונתרחב התא אלא ,ינחור רבדה תא ונל ןתנש הז לע קר אל ה"בקהל
 לודגה ךמשו ךתדבעל ונכלמ ונתברקו ךיתוצמב ונתשדקו תונושלה לכמ ונתממורו ונב תיצרו
 .ול תודוהל םיכירצ ונחנא דבל הז לע ,תארק ונילע שודקהו

 הכונח לש סנב הרואכל .ןנא שורושחא ידבע יתכא אלא ,?ללה רמול םירופב ועבק אל המל הרואכל
 ונרבד אלא ,?ללה םירמוא הכונחב המל כ"א םינויה ידי תחתמ ונאצי אל דוע סנה תא ועבקש יתמ
 י"ע ,םלוע לש ופולא הזש ,ףלא תוא הז הלואגל תולג ןיב מ"קפנה המ ךלהמ ול שי א"פשהש רבכ
 םיסינה לע הז ללהל ,ללהלו תודוהל ,הלואגב אלא תולגב אל אוה ה"בקה תאמ לכהש עדוי םדאש
 סנה היה אל ויה םינויהש ילב יכ ,ונל ןתונש ךשוחה לע ול תודוהל םיכירצ ונחנא רתוי דוע לבא
 םינתונש אל אוה הנווכהש ,ול ןיחתופ אמטיל אבה םיניע רואמה םשב ונרמא רבכו ,ללכב הכונחד
 ול חותפל םיצורו ול ןיחתופש וליבשב תונמדזה הזש תעדל ךירצ םדא אמט לכב אלא ,אמטיהל ול
 תבר היהש םינויה י"ע קר היה הכונחב הלגתנש זונגה רואה הזו ,וישכע דע ול היה אלש שדח רשק
 אלו חוכ היה אלו חור בצמ היה אלש הנווכה םישלח ,םישלח דיב םירובג םניד תא תנד םביר תא
 האלה תכלל חור בצמו קשחו חוכ ונב סינכה תורנה תקלדה י"ע ה"בקהו ,ללכב קזחתהל המב היה
 .לודג רוא שי ןאכש תעדל ךשוחה ךותב קזחתהלו ,םתיא םחליהל

 הלילה עצמאב ליחתמ יוכשה ,הליל ןיבו םוי ןיב ןיחבהל הניב יוכשל ןתונה םירמואש ונרמא
 ךשוח ןיידע ץוחבש וליפא רואה ךותב הדוקנה תא אוצמל אוה ולש חוכהש אוה הנווכהו ,ררועתהל
 ונחנא םתוא ונל ןתנ ה"בקהש יתמ הכונח תורנה לש חוכה והזו ,רוא האור רבכ אוה לבא הליפאו
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 אלא תולגב אל ונחנאו ה"בקה םע דחא תויחל ונלחתה הכונח תורנה י"עד ,םינוי ידבע אל רבכ
 .ידוהיב םימש תארי סינכהל אוה לודג יכה תפומהש רמוא ע"יז ןירבאקמ ק"הרה ,הלואגב

 לכ לצא המכחה רואה תא וקילדה אלא תורנ וקילדהש קר אלש ,ןמשה לש סנהו חוכה והז כ"א
 היהת קרש הפיאו ,םינויה לצא אצמנש וליפא ה"בקה םע רושק תויהל חוכ לבקמ דחא לכו ,דחא
 לכו ,ףוס ןיאה דע הזש המכחמ רתוי הזש הנומש ימי הניב ימי ,ה"בקה םע תויחל לכות םוקמ לכב
 ןתנש הוצמה תא קר אלו ,ונל הארמ ה"בקהש תוביבחה והזו הנומשל עיגהל וללה םימיב לוכי דחא
 .'תי וב קובד תויהל חוכה םג אלא ונל

 תמייק ךלש ם"ירה ישודיחב בותכ יכ ,ןושארה םויה הזש וליפא וללה תורנה םירמוא יכה םושמ
 יכה םושמו ,כ"ג ונילצא הז תא קילדהל םיכירצ ונחנא אלא ,הזה םויה דע אצמנ רנהש םלועל
  .םתוא קילדהל םיכירצ ונחנא אלא ןמזמ םיקלוד רבכ וללה תורנהש וללה תורנה םירמוא

 איבהל םיכירצ אל יכ ,הכונחב םירמוא אלו הכונח רנ קילדהל םירמוא תורנה תקלדה תעב כ"א
 תורנה תא ךישמהלו ילצא הכונח תורנה תא קילדהל םיכירצ אלא ,םיאצמנ רבכ םה יכ םתוא
 אוה רקיעה יכ ,הל קוקז ןיא התבכ ןניקספ יכה םושמו .קולד כ"ג ילצא היהיש רבכ םיאצמנש
 רקובב דיגהל ,בצמ לכב ה"בקה תא ולצא סינכהל לוכי ידוהיש חוכה הזש ,ולצא רנה תא קילדהל
 הזש ,הכב ואבנתנ םיאיבנה לכ ,הכ ונח הז הכונחש רמוא יול תשודקה ,תולילב ךתנומאו ךדסח
 רקיעה יכ ,הל קוקז ןיא הבכנ רנהש וליפאו ,ומש 'תי ותאמ לכהש תעדלו הנומאה םע תכלל ולכויש
 .בוש ותוא קילדהל םיכירצ אל דבוע רבכ הז ךלצא םאו קולד הז ךלצאש

 רנ לש תורואה הזש רבכ קלוד הז םא יכ ,םימיה ראשל היהש סנה תא רכזומ אל יכה םושמו
 והז ראשה לכ זא ,םיתפומה לכ ולצא קלדנו תוביבחה ולצא קלדנו ולצא הנומאה קלדנו הכונח
 האצות והז םימי ראשב סנ היהש הזו ,לארשי ללכב הנומאה תא סינכהל אוה רקיעה יכ ,םולכ
 םיכישממ זאו תורנה תא ונלצא קילדהל רקיעהש ,קילדהל קר רכזומ יכה םושמו ,ןושארה םויהמ
  .תועושיה לכ

 ל"נהלו ,םימי העבש קר תויהל ךירצ היה םימי הנומש סנ םישוע המל י"בה תיישוק ץרותי הזבו
 הדוקנה תא ועמש םידוהיו ,שפנ תוריסמ ונתנ לארשי ללכש ןושארה םויה אוה סנה רקיעה יכ הפי

 םירוהט דיב םיאמט םיטעמ דיב םיבר היהו בצמה לפש היהש וליפא ,וקזחתה םידוהיו הנומא לש
 בצמה הזמ תאצל לכונש ונל רזע ה"בקה ז"כעו ,םיקידצ דיב םיעשרו םישלח דיב םירובגו
 קילדה דחא לכ זאש ןושארה םויב היה רקיעה כ"א תויהל לוכיש לודג יכה תפומה הז ,וקזחתהו

  .םימי הנומש הכונח םישוע המל הפי כ"א תורנה תא ולצא

 תורשקתהל הז ןינעה תא ול שי עגר לכו העש לכו םוי לכ אצמנש הפיא דחא לכל שי וז הדובעו
    .ה"ב ףוס ןיאהל עיגהלו ה"בקהב

 הכונח'ד 'ג םוי

 ןוהב דפסמל אלד ןוניא אינמת הכונחד ימוי וילסכב ה"כב ןנבר ונתד ,הכונח יאמ ):אכ( תבש 'מגב
 תיב תוכלמ הרבגשכו ,לכיהבש םינמשה לכ ואמט לכיהל םינווי וסנכנשכש ,ןוהב תונעתהל אלדו

 אלו ,לודג ןהכ לש ומתוחב חנומ היהש ןמש לש דחא ךפ אלא ואצמ אלו וקדב ,םוחצנו יאנומשח
 םואשעו םועבק תרחא הנשל ,םימי הנומש ונממ וקילדהו סנ השענ ,דחא םוי קילדהל אלא וב היה
 .האדוהו ללהב םיבוט םימי

 קר םיקילדמ ןושארה םויב אלה וללה ןושלה והמ לומתא ונישקה ,םה שדוק וללה תורנה םירמוא
 ,ךתיב ריבדל ךינב ואב ךכ רחאו םיסינה לעב םירמוא דועו ,?וללה אל הזו רתוי אלו דחא רנ
 לודג םש תישע ךלו והמ דועו ,?ךינב והמו ךתיב ריבדל ואב ךכ רחאו ל"לוה ,ךינב ואב והמ הרואכל
 .?הזב הנווכה והמ ,ךמלועב שודקו

 רואה תא םיקלא אריו' )ד ,א תישארב( קוספה לע י"שרב אתיאד ,חקורה םשב רכששי ינבב אתיא
 תעב הנש לכש ריבסמו .אובל דיתעל ולידבהו םיעשר וב שמתשהל יאדכ וניאש והאר 'בוט יכ
 .אובל דיתעל זא זנג ה"בקהש זונגה רואה הלגתנ תורנה תקלדה

 ,תוצמבו הרותבו הלפתב םדאה תדובע רקיעש עודי הנה )תודגא ישוריפ( יול תשודקב אתיא
 זא ,תעדה תקמעהב 'ד תולדגב תוננובתה ידי לע ,האלפנ הקושתו הבהאב 'דל ובלו ושפנ בהלתהל
 'קה י"ראה ,הוצמ לש החמש ןינעב עודיש ומכו ,'וכ תודידי תוקיתמ תובירעב 'דל ושפנ בהלתת
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 הבהאב הוצמו הוצמ לכ תושעל רקיעהש אוה הנווכהו ,הוצמ לש החמש ללגב קר לכהל הכז
 .המוצע תובהלתהבו הלודג הקושתו

 ונב רחב רשא ,'דל םיחבשמו םיכרבמ ונאש ,'וכו קילדהל 'וכו 'ד התא ךורב הכרבה שוריפ והזו
 םנמא ,הילאמ הלועה תבהלשכ המוצע תובהלתהבו הקלדהב ויתוצמ תושעל ,ותלוגס םעל
 תובהלתהב הוצמה תושעל ול רשפא יא רשא ,םדא לש ולכשו ובל םטמטתנ רשאכ םימעפל
 ילב םג החנהב הוצמה השעי אלא ,הוצמה תושעלמ םולשו סח ענמי אל הז ליבשב ,הקושתו

 .תובהלתה

 ,הכונחב םהב ןיקילדמ תבשב ןהב ןיקילדמ ןיאש םינמשו תוליתפ ל"זח ורמא םיניע רואמב אתיא
 םינמשה לכ ואמוט לש בצמ זא היה ,חדי ונממ חדי יתלבל תובשחמ בשוח ךרבתי םשהש ריבסמו
 בבותסהל אלו ה"בקהל רוזחל םלוכ תא ריעהל םיכירצ ויהו ,םביר תא תברו ךתרות םחיכשהלו
 םדאה לא ברקתמו הרשעמ הטמל דירומ לוכיבכ םשהש סנה י"ע כ"א ,טייקטלאק הזכ םע
 הנובתו תעד ויפמ המכח ןתי 'דו ,ל"נכ המכחה לא זמרמ ןמשהש ונייה ,וילא וריזחהלו ובישהל
 רנ תקלדה תוצמ י"ע אוה הז לכו ,הנובתו לכשב ת"ישה תא דובעל ךיא לכש םדאה תא דמלמו

 כ"כו בצמה לפשב כ"כ ונחנאש םויה וליפא .וז הוצמ ןמזו תע אובב רוד לכב התע ןכ זאכו ,הכונח
 .'תי וילא רוזחל תונמדזה ונל שי ,עגרו העש לכו םוי לכ תונויסנ ולאכ שיו ה"בקהמ םיקוחר

 ולאכ שי ,הכונחב םהב ןיקילדמ תבשב ןהב ןיקילדמ ןיאש םינמשו תוליתפ ל"זח ורמא ןכלו
 ,םהב שמתשהל רשפא יאו ללכ וב זחאנ וניא רואה יכ תבשב םתוא קילדהל רשפא יאש תוליתפ
 ,תבשב ןיקלדנ ןיאש והזו ,םדאה ףוג הז תוליתפ ,םתוא קילדהל לוכי אל תבש לש רואהש  הנווכה
 ותוא תולעל רשפא יאו םהב תכסכוסמ רואהו םיבוט אל תוליתפהש תמחמ וב זחאנ ןיא רואהש
 םשה יכ ,הכונחב ל"נכ םיבוט אל רשא תוליתפב ןיקילדמ ,תבש תשודק לש רואה םהב זחאישו
 וקילדהל תוליתפ הזיא הנשמ אלו רואה תא וב זיחאמו םדאה לא ומצע תא דירומ ומצעב לוכיבכ
 לש ןמזה אובב הנש לכב השענ הזו ,ל"נכ לודג לכשבו תובהלתהב ודבועלו םשה לא רוזחלו בושלו

 .הכונח רנ תוצמ

 אתקיספ( אתיאדכ הדיתעה הלואגל הנכה אוהש ןמיס אוה םימי 'חו )ט"מרת( א"פשב אתיא
 תומיל ,ךיתללה םויב עבש םש לע ,הזה ןמזב רוניכב שי ןימינ העבש )רושע ילע ה"ד ,אכ יתבר
 איבמ ה"בקה הכונח לש הוצמה כ"א .תינימש אמינ לע – תינימשה לע חצנמל הנומש םה חישמה
 וישכע ןיקילדמ ונחנאש רנה י"ע ,הלואגהל המדקהו ךוניח אוה וז הוצמו ,אובל דיתעל לש תורוא
 .ידוהי לכב ריאמ הזש זונגה רואה לש אובל דיתעל לש יחישמ לש רנ הניחב והז ,יחישמל רנ יתכרע

 לע םירמוא הז ויפב דיצ יכ הרואכל .'ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו' )חכ ,הכ תישארב( בותכ
 י"שרפ 'ויפב' ,?ןכ רמול ןכתיה ויפב דיצ יכ וניבא קחצי לע ןושל הזכ לבא בערש טושפ םדא
 תא לאש ושעש .וירבדב והמרמו ותוא דצ היהש ,ושע לש ויפב ושרדמו .קחצי לש ויפב ,ומוגרתכ
 הזכ לודג קידצ תונקל רשפא הזב םאה הרואכל .ןבתה תאו חלמה תא ןירשעמ ךיאה אבא קחצי
 .?וניבא קחצי ומכ

 םהרבאל רמאיו ה"בקה אובי אובל דיתעל בותכש ע"יז ןאלשימרפמ ריאמ יבר ק"הרה ץרתמו
 ךינב וניבא בקעיל ךלוה ה"בקה כ"חאו ,ךמש שודיק לע וחמי הנוע םהרבא ,ואטח ךינב וניבא
 הנוע ,ואטח ךינב וניבא קחציל אובי ה"בקהשכ כ"חאו ,ךמש שודיק לע וחמי בקעי הנוע ,ואטח
 תוכזבו ךלע אגלפו ילע אגלפ ןובשח השעש דע ,ךלש אלו ילש םידליה הז םאה ,ךינב אלו ינב קחצי
 םהרבא המלו ךינב אלו ינב הבושת הזכ הנוע קחצי אקווד המל ל"נה ק"הרה השקה .םילאגנ קחצי
 הנוע קחצי אקווד המלו ,ןכ תונעל לוכי אל אוה המל וניבא בקעי ןכו ,הבושת הזכ תונעל לוכי אל
 .?ןכ

 ראבה לבא ,הרושכ גהנתה אלש ןב ול היהו ע"יז םייח םימ ראבה ק"הרה לש טייצראיה והז םויה
 היהו ,םייחב בוט ול היהיש ידכ םלועב לכה ול השעו ולצא רג היהו וברקמ היה ע"יז םייח םימ
 ךירצ התא ה"בקה רבד ותוא ,וברקמ ינאו ילש ןבהל ןמז יל שי םא ,ה"בקהל הנעט יל שיש רמוא
 .םיארנ םהש ךיאו םיאצמנ םהש הפיא םברקל ךירצ התאו ךלש םידליהל ןמז ךל היהיש

 קחצי בהאיו וניבא קחצי לש ןובשחה היה הזש ע"יז ןאלשימרפמ ריאמ יבר ק"הרה ץרתמ אלא
 לוקה רמא קחציש ונאצמ השרפבו ,ושע הז ימ קוידב עדי אוה ושע הז ימ עדי אלש אל ,ושע תא
 ושע ןכו ,ןאכ רדסב אל והשמש עדי קחצי ,ויפב רוגש םימש םש י"שרפו ,ושע ידי םידיהו בקעי לוק
 ,ה"בקהל הנעטב אובל דיתעל אובל ךירצ היה אוה אלא ,ושע הז ימ עדי קחצי ,לאעמשי תב חקל
 ואטח ךינב יל רמוא התא ,ךינב אלו ינב ה"בקהל הנוע וניבא קחצי ,ואטח ךינב רמוא ה"בקה
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 לש ויפב דיצ יכ ,?ותוא בהוא ינא המלו ,ושע תא קחצי בהאיו דלי הזכ םע גהנתמ ינא ךיא לכתסת
 יתדרי ינאש ךיא לכתסת ה"בקהל דיגי קחצי זא לארשי ללכ לע הלעמל גורטק היהי םא קחצי
 ינאו ,'תי םשה תדובעל וברקל ןמזה לכ יתיסינ ינאו ותוא יתברק ינאש ךיאו ותוא םירהל ידכ ושעל
 .ואטח ךינב תונעט ולאכ ךל שי ךיא כ"א ,ךילא רוזחי אוה ז"יע ילוא דואמ לודג הבהא וב יתסנכנ

 לצא אלו םהרבא לצא אלו קחצי לצא אלא ונאצמ אל ,ושע תא קחצי בהאיו לש ןושל הזכ הנהו
 .בקעיו םהרבא תוכזב אלו םילאגנ ונחנא קחצי תוכזב קר יכה םושמו ,בקעי

 ושע לא קחצי רבדב תעמש הקברו' )ז-ה ,זכ( תודלות תשרפב בותכ ,תרחא אישוק ץרותמ ל"נה םעו
 הלכאו יל האיבהו יתבהא רשאכ םימעטמ יל השעו' ,ושעל רמוא קחציש תעמוש איה המו ,'ונב
 הרמא הקברו' בותכ בקעיל הז תא תרמוא הקברש יתמ כ"חאו .'תומא םרטב ישפנ ךכרבת רובעב
 יל השעו דיצ יל האיבה ,רמאל ךיחא ושע לא רבדמ ךיבא תא יתעמש הנה רמאל הנב בקעי לא
 הפיסוה הקברו ,תומא םרטב רמא קחצי הרואכל .'יתומ ינפל 'ד ינפל הככרבאו הלכאו םימעטמ
 .?הזב הנווכה המו הזה הפסוה הז המ יתומ ינפל 'ד ינפל

 ,הבושתב ותוא ריזחהל הלוכי התיה ותוא האור היה הניד םא ושעש תודיסח ירפסב אתיא אלא
 הובג םוקממ אוה ולש שרושה תובאה דיל ןורבחב רובק ולש שארה יכ לודג םוקמ הזכב היה ושע
 בשוי םת שיא' היה וניבא בקעי כ"אשמ ,םילכב וסנכנ אל תורואהו ,ילכ ילב רוא הזש אלא ,דואמ
 לכ היה ושע ,המשנה םע רדתסה ףוגה ןמזה לכ דחיב וכלהו ופוג ךותל וסנכנ ולש תוגשה 'םילהא
 תא קחצי בהאיו יכה םושמו הז תא ןיבה וניבא קחציו ,רחא והשמ היה הקד לכו רחא והשמ םוי
 לע ףוגה אלו ףוגה לע טולשי המשנהש בצמ היהי וברקמ ינאש הז י"ע ילוא בשח קחצי ,ושע
 לאשו תויח םע היהי םמודה םג זא יכ אובל דיתעל לש תולאש םע עיגה ושע יכה םושמו ,המשנה
 אלא אובל דיתעל לש תוניחב תוראה ול אציש תוקד היהש חלמה תאו ןבתה תא ןירשעמ םאה
 .דימ ומלענ תורואה םילכה תא היה אלש ללגב

 והז םש הטמל ה-יוהמ יכ ,ושענ םימש 'ד רבדב ,'ד ינפל היהיש קחצי הצר תוכרבה תעב כ"א
 ,זונגה רואה הזש ה-יוה ינפל הזש םלועה תאירב ינפל ךושמל םיכירצ ושעל לבא ,םלועה תאירבה
 בקעיל הרמא הקבר לבא ,הבושתב ורזחי םלוכ יכ ואובי ןיממע 'זה לכ אובל דיתעלש בותכש ומכ
 ןכ הצר קחצי וניבאש הרמא יכ 'יתומ ינפל' בותכ הלצא יכה םושמו ,הזל ןמזה אל הז וישכעש
 תא חקית התא ךל כ"א אובל דיתעל לש ןמזה עיגה אל דוע וישכע לבא ,'ד ינפל ושע תא ךרבל
 .תוכרבה

 םימכח ,המכח דגנ הז ןויו הלעמל דע םילוע תוילגה לכש ל"רהמב בותכש ומכ ,םינויה לצא היה ןכו
 לע םכל ובתכ לש בצמ היהו ,ךתרות םחיכשהל לש בצמל עיגי לארשי ללכש הנכס היהו ,ערהל המה
 לש רואה תא ונל סינכי ה"בקהש דחא הצע קר היהו ,לארשי יקלאב קלח םכל ןיאש רושה ןרק
 ולכי םידוהיש ידכ ,בוט יכ םיקלא אריו לש רואהו ,תישארב ימי תשש לש רואה תא אובל דיתעל
 ןיא הזה םויה דעו ,טייקשידיאה תא קילדהל םעפ דוע ולכיו הכונח תורנה תא קילדהל םעפ דוע
 דחא םויה ןיאו ,םיקילדמש רקיעה לבא למשחב וליפא הכונח תורנ קילדמ אלש םלועב דחא ידוהי

 .הכונח לש רואה תא ולצא קלדנ אלש

 לכתסמ אוהש המכו הכונח תורנ קילדמ ידוהיש המכ הוצמ השוע הקלדה רמוא יול תשודקהש ומכ
 וכז םייח הימעוט זאו ,וב אצמנש זונגה רואה תא עמוש אוה הככ ,םהב ןנובתמ אוהש המכו םהילע
 .ללכב ז"ע הטילש ול ןיא ןויו ,הכונחהמ לבקי אוה הככ םועטל הצור אוהש המכ

 םיכישממו זונגה רואה לש תורנה תא םיקילדמ ונחנא ,תורנ םיקילדמ ונחנאשכ וללה תורנה והזו
 הכונח תורנה תא קילדהש ידוהי יכ הל קוקז ןיא התבכ הזש ונרכזה ,הנש לכ ןכו הטמל ותוא
 קלדנש זונגה רואה אוה רקיעה יכ רקיעה אל הז לבא הבכנ ימשגה רנהש וליפא ,םהב ןנובתמו

 .ינחורה רנה הזש ךלצא

 דירוהל םעפ דוע ךירצ היה ה"בקה ,ךמלועב שודקו לודג םש יתישע ךלו ,ךינב ואב ךכ רחאו והזו
 זאו ,ךינב ונאש םיעדוי ונחנא זאו ,ךמלועב שודקו לודג םש תושעל םעפ דוע 'ד ינפל לש בצמ
 היהש ונל ריאמ התא זאו ךלש םינב ונחנא וישכעמ יכ ,'ואטח ךינב' ונל רמול לוכי התא יא ה"בקה
          .ךישדק תורצחב תורנ וקילדהו

 

 


