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םיהלא רבדיו    .םשה רמא םדבל םירבדה םינשה יכ םיבר ורמא .תאזה השרפב תושק תולאש שי
 תא' בותכ ישילשבו ,'אנק לא ךיהלא 'ה יכנא יכ' הינשבו 'ךיהלא 'ה יכנא' ןושאר רובדב בותכש םתודעו

 לע' ,'ה השע םימי תשש יכ' יעיברבו ,ימש רמא אלו 'אושל ומש תא אשי רשא תא' םגו 'ךיהלא 'ה םשה
  .ךל ןתונ ךיהלא 'ה רשא' רמא ישימחבו ,'ה ךרב ןכ

 
 אל תוצמ אלו השע תוצמ ונניא הנהו הוצמה אוה יכ םירבדה תרשעב יכנא רובד רפסי ךיא לואשל שיו

 תשרפו ,הנושאר ורתי עמשיו תשרפ איהש השרפה וז ונארק ונחנא הנהו .הלאמ תושק תולאשו .השעת
 יתש ןיב יונש ןיא 'אושל ומש תא אשי רשא תא' ףוס דעו יכנא תלחתמ יכ וניאר הנהו .הינש ןנחתאו

 םג .'רומש' תינשבו 'רוכז' הנושארב .םוקמ לכב יונש םירבדה תרשע ףוס דע 'רוכז' תלחתמו .תוישרפה
 .'ךרומחו ךרושו' תפסות הינשבו 'ךתמהבו' הנושארב .'ךיהלא 'ה ךוצ רשאכ' תפסות הנורחאב םש
 רמאו ,'ץראה תאו םימשה תא 'ה השע םימי תשש יכ' :תבש םעט בותכ הנושארב יכ הלא לכמ השקהו
 דבע יכ תרכזו' :רחא םעט קר תינשב םיבותכ םניא םיקוספה הלאו .'תבשה םוי תא 'ה ךרב ןכ לע' דוע
 רכש בותכ הנושארב .'תבשה םוי תא תושעל ךיהלא 'ה ךוצ ןכ לע' הנורחאב רמאו 'םירצמ ץראב תייה
 בא דובכב ףיסוה םג 'ךל בטיי ןעמלו' ףיסוה קר ,ינשב ןכו 'ךימי ןוכיראי ןעמל' אוהש םאו בא דובכ
 הינשב .'הנעת אל' ,'בונגת אל' ,'ףאנת אל' ,'חצרת אל' בותכ הנושארב .'ךיהלא 'ה ךוצ רשאכ' םאו
 .'אוש דע' תינשבו 'רקש דע' בותכ הנושארב .'הנעת אלו' ,'בונגת אלו' ,'ףאנת אלו' ,'חצרת אל' בותכ
 הואתת אלו ךער תשא דמחת אלו' תינשבו 'ךער תשא דמחת אל ךער תיב דומחת אל' בותכ הנושארב
 ורוש' םדוק 'ותמאו ודבע' הנושארב .'והדש' בותכ תינשבו 'והדש' בותכ ןיא הנושארב .'ךער תיב
 םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו' בותכ הנושארב .'ותמאו ודבע' ינפל 'ורומחו ורוש' תינשבו 'ורומחו

  .'םכלהק לכ לא 'ה רבד הלאה םירבדה תא' תינשבו 'רמאל הלאה
 

 הזו .'ורמאנ דחא רובדב רומשו רוכז' ורמאש ונאצמ הככ לע ורמא המ ל"זח ירבדב ונשפח רשאכו
 וניתעד יכ הנוכנ ורבד אלש רמואש הלילח הלילחו .שרפא רשאכ ונל אוהש תוישוקה לכמ השק רובדה
 רחא ףוסב שרפא רשאכ ןכ ונניאו םעמשמכ םהירבד יכ ובשחי ונירוד ישנא קר .םתעד דגנכ הלקנ

  .תאזה השרפבש תולאשהו תוישוקה לכ ריסהל הרשיה ךרדה שרפא הנורחאבו .תוישוקה ריכזאש
 

 בתכנ אל המל לואשל שי ןאכ םג יכ הדונ הנהו .סנ השעמב קר תחא תבב רומשו רוכז רמאיש ןכתי אלו
 רוכז ומכ תחא תבב ורמאנ םא םיקוספה םתואב השענ המ הנהו .תינשב ןכ םגו 'רומשו רוכז' הנושארב
 תחא תבב םיבר םיקוספ סנ השעמב ורמאנ ךיא הומתל שי רתוי יכ .ל"זח הז וריכזה אל המלו רומשו
 םשה רמאי ךיאו .תחא תבב תורמאנ הנייהתש הושו דחא םמעטש תולמ יתש ומכ הוש םמעט ןיאו
 בטיי ןעמל' הנושארב בותכ ןיא הנהו בא דובכ לע דמעמה הז ינפל הוצ יתמ דועו .'ךיהלא 'ה ךוצ רשאכ'

 אלו' תינשבו 'ךער תיב דמחת אל' םגו ו"יוב 'ףאנת אל' רמאי ךיאו .הז רמא אלו הז רמא ןכ םא .'ךל
 .רבדה ךפה תחא תבב רמאיו 'ורומחו ורוש' ןכ רחאו 'ותמאו ודבע' רמאי ךיא דועו .'ךער תשא דמחת
  .םירבדה הלא לכ תלבוס תעדה ןיאו
 

 הז הנהו .ןיבי ליכשמהו ןוימד ותצקמל שי השמ די לע השענש אלפ לכ יכ יתרכזהש המ לכמ השקהו
 רתוי הרותב שרופמו בותכ הז תויהל יואר היהו תחא תבב 'רומשו רוכז' רבד םשהש אלפו אלפה רבדה
 לארשי וניבה ךיא הנה םדא לכ רובידכ םשה רוביד ןיא ונרמא םאו .ובתכנש םיתפומהו תותואה לכמ
 ומכ תחא הלמ וליפאו הז אלו הז אל ןיבי אל תחא תבב 'רומשו רוכז' עמשי םא םדאה יכ םשה רובד
 ןיעה תשגרה יכ ונעדי הנהו .רבדמה רבד המ ןיבי אל ש"ירהו ף"כה ינפל ן"יזה עמשי אל םא רוכז
 ןיעה קר םערה עגר אוה ןיעל קרבה תוארה עגר יכ תורומג תויארב ונעדי יכ ןזאה תשגרהמ תדבכנ
 .עגרה רובע רחא קר ןזאה לא עיגי אלו טאל ותכילהו ןזאה לא לוקה איבמ ריואהו קוחרמ התאר
 ךרד לע אלו תומוקמ השמחהמ םאצומ ךרד לע ריואב בתכנ םתומד םב רבדמ םדאהש תויתואהו

 אלפ רמאנ םא הנהו .ש"יר ו"יו ף"כ םדוק ןזאב סנכנ ן"יזה תוא לכ הנהו םדא ןב דיב אוהש בתכמה
 תולמ יתש ןזאה עמשתש היה אלפ םג רמאנ םאו .ןזאה עמשת ךיא תחא תבב רומשו רוכז רמאנש היה
 תבב רובדה ןמ דבכ אוהש ל"ז םימכח הז וריכזה אל המל תויתוא יתש עומשל הגהנמכ אלש תחא תבב
  .תחא

 



 אלו היינשב בותכהו רומשו רוכז ומכ דחא םמעט ןיאש םיקוספה יונשמ תוראשנה תוישוקב השענ המו
 שרפל לכוא אלו .םיכופהה םג 'ךער תשא דמחת אלו' םע 'ךער תיב דמחת אל' ןקתנ ךיא םג .הנושארב
 שרפל יתכרצוהש ילול יכ ידוס עדויו ידע אוה םשהו .שדקה ןושל ךרד רסומ ךל שרפאש דע הלא לכ ךל
  .ל"זח ירבד ןקתא שרפאש ינפלו שירחמ יתייה תוישוקה הלא

 
 ךרוצה ורמאי םעפו ביטיה ראב םרובד וראבי םעפ שדקה ןושל ישנא טפשמ :רבחמה םהרבא רמא
 ףוגהו .תומשנכ םה םימעטהו תופוגכ םה תולמה יכ עדו .םמעט ןיבהל עמושה לכויש תורצק תולמב
 יונשמ םיששוח םניאו םימעטה ורמשיש ןושל לכב םימכחה לכ טפשמ ןכ לע .ילכ ומכ אוה המשנל
 יכ המדאה ןמ התא רורא' ןיקל םשה רמא .תונוימד ךל ןתא הנהו ןמעטב תווש םהש רחא תולמה
 תשרג ןה' רמא ןיקו .)בי/אי ,ד תישארב( 'ץראב היהת דנו ענ ךל החכ תת ףסות אל .המדאה תא דובעת
 יונש רובעב הוש וניא םעטה יכ בושחיש בל ול ןיאש אוה ימו .)די םש( 'המדאה ינפ לעמ םויה יתוא
 .)המ ,םש( 'אנ יניקשה הילא רמואו' :רמא אוהו )זי ,דכ םש( 'אנ יניאמגה' רזעילא רמא הנהו .תולמה
 'םיחירה רחא רשא החפשה רוכב' :בותכו )טכ ,בי תומש( 'רובה תיבב רשא יבשה רוכב' השמ רמא
 הלפתל המוד וניאו לגעה רובעב לארשי לע ללפתהש הרות הנשמב הלפתה ריכזה השמו .)ה ,אי תומש(

  .ןיבהל בל ול ןיאש ימל אשת יכ 'פב תרכזנה
 

 .הוש םעטה קר תונוש תולמ אצמת םיבר םהירחאו רצנדכובנו הערפ םולח ומכ יונש רבד לכ ,ללכהו
 עורגל וא תרשמ תוא ףיסוהל םימעפ ושעי ךכ הכורא םעפו הרצק ךרד וזחאי םעפש ךל יתרמא רשאכו

 .)ו ,חכ תומש( 'ןמגראו תלכת' רמא השמו )ד ,הכ תומש( 'ןמגראו תלכתו' 'ה רמא .הוש רבדהו ותוא
 םהינשו םיבר הלאכו .)ט ,הל תומש( 'םהש ינבאו' :רמא השמו )ז ,הכ תומש( 'םהש ינבא' :'ה רמא
 .ראבל ףיסוהש רובעב קיזי אל ו"יוב בותכה םג קיזי אלו הרצק ךרד זחא ו"יו אלב בותכה יכ םינוכנ
 הז יכ ףסונ המלו בתכנ המלו ערגנ המל םעט ול שקבמ םדא ןיא הפה אטבמב תיארנ איהש ו"יוה הנהו
 אלש םלענה חנב םעט שקבנ המל כ"א םעט בתכב וילע שקבי אל וב אטוביש הארנה לע הנהו ןוכנ הזו
 רסחל םג אלמל םעט ושקבי רודה ינב הנהו .רסח המל וא אלמ בתכנ המל 'םלועל' תלמ ומכ וב אטובי
 ןתא הנהו .שירחמ יתייה דחא ךרד לע לכה בותכל היה גהנמש וא םהמ דחאל םעט םישקבמ ויה ולאו
 'ךבהא' ו"יו אלב 'ינלפ' יתבתכו .'םלועל ךבהוא ינולפ ינא' בותכ הזו יערל בותכ דחא יל רמא :לשמ ךל
 המ קר בותכל ךרוצ יל ןיא ינאו .םירסח תבתכ המל ינלאשו ןבואר אבו .רסח 'םלועל' ו"יו אלב כ"ג

 הצרא אלו .בותכא ךיא ינעידויו יול אובי ילוא .םירסח וא םיאלמ םתויהל ץפח יל ןיאו .יל רמאש
  .ןיבי ליכשמה קר ךיראהל

 
 םרמא םשה תאזה השרפב םיבותכ םה רשאכ םירבדה תרשע יכ עד .תורכזנה תולאשה ךל שרפא התעו
 .'ךערל רשא לכו' םפוסו 'יכנא' םתלחתו .'רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיהלא רבדיו' בותכ יכ םלוכ
 ןיאו 'םכלהק לכ לא 'ה רבד הלאה םירבדה תא' תינשב םירבדה תרשע ריכזה רשאכ רמא השמ םגו

 בותכהש ואיבהש תודעהו .םלכ םשה םרמא ןכ םיהלא עבצאב םלוכ ובתכנ רשאכ דועו .םהיניב קספה
 ךל תויהל 'ה הז תלבקש ירחא בישהל שי רבדמה ךרד לע וניא ישימחהו יעיברהו ישילשה רובדב
 ישנא טפשמ יכ דועו .'ה השע םימי תשש יכ' םג 'אושל ךיהלא 'ה םש תא אשת אל' :רמא כ"ע םיהלא
 'ךיהלא 'ה תיב איבת' בותכ וירחאו )חי ,גכ תומש( 'יגח בלח ןילי אל' בותכ .הככ רבדל שדקה ןושל
  .הלאכ םיברו
 

 ,ןושארה רובדה אוה 'ךל היהי אל' א"י .וקלחנ הזב םירבדה תרשעמ וניא 'יכנא' רובד יכ םירמואהו
 תנומאב ןיב יולגב ןיב רתסב ןיב הזו הז אוה דחא ןינעמ יכ ןוכנ וניא הזו .'לספ ךל השעת אל' ינשהו

 יכ ורמא םירחאו .תחא הוצמ לכהו יולגבו רתסב ךתבו ךנבו התא רוכז רובדב הנהו .השעמב ןיב בלה
 אל' םימעפ רמא 'ה יכ םתייארו .'ךער תשא דמחת אל' ירישע רובדהו יעישת רובד 'ךער תיב דמחת אל'

 ךצרא תא שיא דמחי לאו והומכו לזג ומכ השעמל אצוי דחאה .םירבד ינש לע אוה דומחה יכ 'דמחת
  .הואתת אל שרפל השמ ךרצוה ןכ לע בלב אוה ינשה דמחת אלו ,הער י"א היה בלב דומחה הז םאש

 
 ךל ןתא הנהו .ומע םירחאה ריכזה אל הנהו ודבל תיבה םע לזגה רוכזי םעט המ יכ לבה ירבד הז םג

 דמחת אל' רמא השמו 'ךער תיב דמחת אל' רמא 'ה הנה .הנוכנ ורבד אל הלאש היאר השמ ירבדמ
 הנהו תיבה תלזג ןושארהו בלב אוה תאזה השרפב בותכה ינשה דמחת אלש םתעד יפלו .'ךער תשא
 הנהו .ךער תשא לזגה אוהש דמחת אל םע רמאו ךער תיב הואתת אלו םע רמא יכ רבדה ךפה השמ



  .ומוקמב ונשרפא רשאכ ןושארה אוה יכנא רובד יכ תמאהו םמעט תחשנ
 

 ושעל רמא וניבא קחצי הנהו .תולמה אל םירומש םה םימעטה יכ עד .רומשו רוכז לע רבדא התעו
 ינפל ךכרבאו' רמאש העמשש בקעיל הרמא הקברו )ד ,זכ תישארב( 'תומא םרטב ישפנ ךכרבת רובעב'

 קחצי יכ העדי איה הבושתה .'ה ינפל ףיסוהל םעט המ כ"א .תומא םרטב ומכ )ז םש( 'יתומ ינפל 'ה
 םעט תשרפמ ומכ איה הנהו .'ה ינפל בקעיל הרמא ןכ לע .איה האובנ ךרדב ךרביש הכרבהו .'הל איבנ

 תערגמו תפסות ילב םשה ירבד תאזה השרפב םיבותכה םירבדה תרשע יכ השמ השע הככו .הכרבה
 חולב רומשו דחאה חולב אוה רוכז יכ ןואגה רמא רשאכ אל .תירבה תוחול לע םיבותכה םדבל םהו

 םימעפ בותכ םשש הרומגה היארהו .השמ ירבד םה ןנחתאו 'פב םיבותכה םירבדה תרשעו .ינשה
 הנהו .תורוצה תרמשמ םוקמ םוקמהו הריכזה אוה שארה חומ תירחאב יכ עדו .ךיהלא 'ה ךוצ רשאכ
 רומשיש רובעב הז לכו עובשהמ אוה םוי הז יא םוי לכ רוכזיש רוכז םעטו .הרימשה תללוכ הריכזה
 לכ וניבה רוכז 'ה רמא רשאכו .הרימשה איה הריכזה םעט הנהו .הכאלמ וב השעי אלש יעיבשה םויה
 תשש יכ' םעט תינשב ריכזהל השמ ךרצוה אלו .ורמאנ תחא תבב וליאכ רומש ומכ ומעט יכ םיעמושה
 דע רוכז רובדב ךתרותב בותככ רמוא וליאכ 'ךיהלא 'ה ךוצ רשאכ' רמא הלחתב יכ 'ה השע םימי
 'ה ךוצש הז רמאו ומעט השמ 'יפ הז המל 'ה 'יפ אלו המאהו דבעה תובשיש הוצ 'הש רובעבו .והשדקיו

  .'ה ךדפיו םירצמב והומכ דבע תייהש רוכזתש רובעב דבעה תובשיש
 

 'ה עטנש תעדה לוקשמו .השע תוצמ אוה 'דבכ' רובדו השעת אל תוצמ םלוכ םירבד הנומשה יכ עדו
 םהו ויתובא די לע קר םלועל אצי אל ןבה הנהו .ול ביטייש ימל ביטהל םדא לכ בייח םדאה בלב
 הבסה ול ויה םה יכ וימי לכ םדבכל בייח והושיבלהו והוליכאהו והוקשהו והוברו והוחפטו והולמג
 תובאה ידי לע המשנ וב חפנ 'ה יכ רובעבו .ךימי ןוכיראי ןעמל ורכש ןכ לע המדאה ינפ לע יח ותויהל
 תא דבכ' רמאו שריפ השמ הנהו .'ה תא דבכמ אוה םדבכיש ימ יכ ויתובא דבכיש הוצ ףוגה ונקתש
 השעת אל תוצמ לע שנועהו השע תוצמ לע אוה רכשה יכ 'ךיהלא 'ה ךוצ רשאכ' רמאו 'ךמא תאו ךיבא
 ןוכיראי ןעמל תובאה דבכל בייח התאש השמ רמא הנהו .)הכ ,בי םש( ונלכאת אל 'פב שרפא רשאכ
 ןעמל אוהו בוט רכש דוע ךל היהי םדבכתש 'ה הוצש רובעב םג תעדה לוקשב אוה בויחה הזו .ךימי
  .הקבר ירבדב שרופמ רשאכ השמ ירבד הנהו .'ה לוקב תעמשש רובעב ךל בטיי
 

 בא ינב 'רקש'ו 'אוש'ו 'ףאנת אלו' 'ףאנת אל' כ"ג .אוה הוש 'םהש ינבאו' 'םהש ינבא' יכ יתרמא רבכו
 ונקי לכשה ישנא יכ 'ךער תיב דמחת אל' רמא 'הו .ואצי דחא ןטבמ 'הואתת'ו 'דומחת' םג .םה דחא
 .תאזה השרפב םירודס םה הככו .והדש שורחל רומחו רושו המאו דבע ןכ רחאו .השא ןכ רחאו תיב
 הדשהו תיבה דגנכו תיב ךכ רחאו הלחת השא םידמוח םה םירוחבה יכ תרחא ךרד לע םרדס השמו

 .'ה ללכ רשאכ ךערל רשא לכו הנורחאב ללכו המאו דבע כ"חאו םהב שורחיש רומחו רוש םידקה
 בותכ רשאכ 'םירבדה לכ' אלו 'םירבדה תא' :בותכ ןכ לע ןיברועמ 'ה ירבד השמ ירבדב יכ רובעבו
  .הנושארב

	


