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 תידדה הבותכל םכסה תעצה
(ברה ידי לע ךרענ) אריפש סחנפ ברה

אריפש סחנפ ברה
 :םיקרפ ישאר
.םיילרביל םיגוחב םויכ םישענה ןיאושינ םדק ימכסהב תורומחה תויעבה - א קרפ
 םג תמייקה תויתייעבהו ,ןימוחתב ירמאמב יתעצהש 'ןותמ' ןיאושינ םדק םכסהל העצהה טוריפ - ב קרפ
.הב
.תידדה הבותכל םכסה תעצה טוריפ - ג קרפ
.הרות ןידל ופפכוי םיוולנה םיניינעהש ךכב םכסהה עוציב תיינתהבש תויחרכהה רואיב - ד קרפ
.'ודכו רסאמ יווצ י"ע דובעל בויחל םורגי םכסההש תיתכלה תורשפא ןיא עודמ רואיב - ה קרפ
.א"טילש רואיל ד"רגהמ המכסה בתכמ - חפסנ
א קרפ
 .םויכ םימייקה ןיאושינ םדק ימכסהב םנשיש םירומחה תונורסחה תא הרצקב ראבל שי לכ תישאר
 תיברעמה םלועה תפקשה ןיב יתוהמ לדבה ונשיש ,ןילימ ריבכהל ךרוצ ןיא תידוהיה הפקשהה תניחבמו
 .ןיאושינה ייח תוהמ לע תולכתסהה לכב תידוהיה םלועה תפקשה ןיבל
 קרפל םידדצה ןמ דחא לכ יאשר תע לכבו ,םיבייחמ םניא ןיאושינה ייחש תסרוג תיברעמה םלועה תפקשה
.הליבחה תא
 קר ומרופל ןתינ רשא בייחמ רשק המה ןיאושינה יכ תסרוג רשא ,תידוהיה םלועה תפקשה איה ךכ אל
 םג רשקה תא קרפל ןתינ זא רשא ,הכלהה י"פע תקדצומל תבשחנש הביסמ וא םידדצה ינש תמכסהב
 .דחא דצ תעדמ
 םצעבו ,תויברעמה חורל 'המיאתהל'ו תודהיה חור תא 'עיצקהל' םתרטמ םויה םיצופנה ןיאושינ םדק ימכסה
 תשודק סרטנוק'ב ספדנ רשא 'ןיאושינה תשודק רמאמ'ב הזב יתכראה רבכו .ןיאושינה תודוסי תא עקעקל
.(זי ס"וס) ג"ח םולש יתירב ת"וש ירפסב ןכו 'ןיאושינה
 תפיקעל יתימא 'ןורתיפ' םוש םהב ןיא םג ,תודהיה תפקשהל םידגונמ וללה םימכסההש ךכב יד אל ךא
 םכסאו .טגה תא לסופ רשא 'השועמ טג' לש ןידה תא ףוקעל ידכב םהב ןיאש רחאמ ,הכלההו הרותה
:עודמ הרצקב
 וקספש א"וזחהו א"מרהו ,תוסנקב םיליקמש ןומימ יברו ק"ירהמה תעד לע ךמתסהל םיצורש המ (1
 והז ל"נה ןיליקמל םגש (ג"ע זל ףד גס ןמיס ע"האח) ם"דשרהמב שרופמ אלה ךא ,דבעיד ןיינעל והייתווכ
 שרגי אלש בשח םא ךא ,שרגי ןכאש הריבס תורשפא לעבה תעדב היה סנקה תלבק תעשבש אכיה אקווד
 בל ןב י"רהמ ת"ושב םג ראובמ ם"דשרהמה ירבד ןיעכו .ע"וכל השועמ טג יוהו ,ליעומ הז םכסה ןיא ללכ
.םינורחאה ילודגמ דועב ןכו .(חי ןמיס ב"ח)
 ףא תוסנק תמחמ ןתינש טגב לקהל ךומסל ןיאש בתכ (חל ןמיס ע"האח) בקעי תונכשמ ת"ושב אלה םג (2
 סנוא יוה הישפנד אסנוא ףא טגו הנתמבש (מ ףד ב"בב) םינושאר דועו ח"רה תעדש רחאמ דבעיד ןינעל
 הנתמהו סנואב הנתמ יוהש םתעדו ,הנתמב ויסכנ לכ הל ןתי כ"אא לעבל שדקתהל המיכסה אלש השא יבג
 ומצע לע לביק הלחתמש סנק ינאשד תמחמ וילע קלחנ (אפ ןמיס ע"האח) המלש תדמח ת"ושבו .הליטב
 ןכל םדוק םותחיש אלב ול שדקתהל המיכסמ אל השאה םא ןאכ אלהו .השאהמ ץחל םוש אלל רומג ןוצרב
 א"מרה םג הזבש רשפא אליממו .המלש תדמחה ירבד םופל ףא ח"רה ןודינל שממ ימד אלה םכסהה לע
.שרגיש תורשפאה לע שארמ בשחש אכיה ףא רימחהל הדוי

 וז הנעט ןיאש הארנ ,השועמ טג ששח הזב ןיא ןכל 'תונוזמ'כ רדגומ םולשתהש ןויכש ןועטל םיצורש המו (3
 רקיעהש םינורחא דועב ןכו (םש) ם"דשרהמבו (חלק ןמיס ב"ח) ט"יבמב אידהב ראובמש ןויכ ,ללכ תקפסמ
 רחא רבד לע איה הייפכהשכ ףא השועמ טג יוה טגה רובע איה הנווכה רקיע םאו ,הרימאב אלו הנווכב יולת
 יולת רקיעה ןידכ יושיעבש ראובמ (גס ןמיס א"ח) ח"נארב םנמאו .ןידכ הייפכ איה םגו ומצע טגה לע אלו

 יריאמב אלה םג .ם"דשרהמהו ט"יבמה ירבד דגנכ לקהל השעמ תושעל לכונ ךיא ךא ,הנווכב אלו הרכזהב
 ,ט"יבמהו ם"דשרהמה תעדכ אידהב טעמכ ראובמ [ח"נארה ינפב היה אלו ,םינורחאה תורודב ספדנ רשא]
 תפרחל עיגהל ילב וב דומעל לעבה לוכיש ריבס םוכסב אקווד והז ח"נארל םג מ"מו .ח"נארה תעדכ אלו
 םיבשחנ 'תונוזמ' םא ללכ ח"נארב ראובמ אל םגו] .םינורחאהו םינושארהמ ירפסב יתחכוהדכו ,בער
 [.םינורחאה ינורחא וקלחנ וז הלאשבו ,ואל וא תשרופמ הרכזהכ
 םואתפ המד ,טגה ליבשב איה תובייחתהה תנווכ רקיעש חכומד אנדמוא ןיא ד"ודנבש רמאל רשפא יאו

 שארמ םימכסמ אלה םגו .הלש תורכתשהה תלוכיב בשחתהל אלב תונוזמ ותשאל םלשל םיכסי לעבהש
 דוריפה רחאל אקווד םואתפ המו ,רתוי םיכומנ תונוזמב קפתסהל המיכסמ איה דוריפה תפוקת דעש



 איה הרטמהש יאדווב .ךכמ תוחפב קפתסהל לחמת איהש ילב םילדגומ תונוזמב בייחתהל לעבה םיכסמ
.טגה תייפכ ליבשב
 רדסל אלב פ"לצוה י"ע ןידכ אלש יושיע םג םירשפאמ שדוקה ץראב םימייקה םימכסהה ,תאז לכ דבלמו (4
 דובעל ובייחל ןיא ותמחמ תבכועמ תונוזמבו] דבוע וניא לעבהש תמחמ רסאמ תודוקפ ןכו ,ח"עבל
 הניאש אכיה תונוזמב ש"כו ,ח"י ןמיס ב"חל םיאולימב ג"ח ףוסב םולש יתירב ת"וש ירפסב יתכראהדכ
 בייוחמ וניאש ליגר בוחכ אלא וניא ולא לכבש ,םילדגומ תונוזמב ש"כו ,תדרומ אלא ותמחמ תבכועמ
 םיקלוחה ףאו) .(יר ןמיס ה"ח) יולה טבשבו א"וזחבו ח"נארב ראובמכ השועמ טג יוה ע"וכל הזבו ,[דובעל
 אוה םג הזבש ח"נארב שרופמכ טגה רובעב איה הנווכה רקיעש אכיה םידומ ל"הבשהו א"וזחה לע
.(רימחמ
 ךותב הז ןמיס ספדנ םגו ,(זי ןמיס) ג"ח םולש יתירב ת"וש ירפסב ל"נה םיפיעסה תעבראב יתכראה רבכו
 .'ןיד' יתכלהה רתאב רמאמכ עיפומ ןכו ,'ןיאושינ םורט ימכסה תודוא ןיאושינה תשודק סרטנוק'

 ףא דוריפל חרכה תמירג רשפאמ רשא] הזכש םכסה םע םייחה תרגסמ םצעש ןויכמש ,דוע ףיסוהל שיו (5
 הבותכ אלב ותשא תא ההשמה ומכ תוחפל רומח הנידו ,הכלהל תדגונמ הניה [תקדצומ הביס אלב
 (זט ןמיס) םולש יתירב ת"וש ירפס לש ד"חב ה"זעב עיפותש א"כחל הבושתב וז הנעט סוסיבב יתכראה]

 השאמ עונמל ידכ הרות רוסיא ורקע ל"זחש וניצמדכ ךכמ רתוי ףאש הארנו ,[בורקב ה"זעב רואל אצייש
 רמאמ'ב אבוט הזב יתכראהו ,ויתחת התניזש הלעבל הרמאש השא ןידב] הלעב דימ המצע עיקפהל
 המ לע הנתמ' תניחבב אוה וזכ םייח תרגסמ רשפאל דעונש םכסה לכ אליממ ,[ל"נה 'ןיאושינה תשודק
 ןידכ אלש ןוממ יושיע יוה כ"ע רשאו ,הרות ןיד י"פע ללכ לח אל ינוממה בויחהו ,לטב ואנתש 'הרותב בותכש
.םדוקה ףיעסב יתבתכש המ אלב ףאו ,ליעל יתכראהש המ אלב ףא ל"חר טגה תא לסופש יאדווש
 ב קרפ
 הרקמב קר לעפויש ןיאושינ םדק םכסהל העצה עיצהל יתבתכ (הל ךרכ ,ה"עשת תנש) ןימוחתב ירמאמבו

 בויח ןיד ןידה יתב םיקסופ םימעפ הברה עודיכש ,הייפכ ןיד אלב ףאו ,שרגל בויח שיש וקספ ןידה תיבש
 ןיא ךא שרגל בויח שי םהבש םירקמה םיברש ןויכ ,הייפכ ןיד םג קוספל הכלהה י"פע םילוכי םניא ךא שרגל
 הספדנש ג"משת תנשמ הבושתב ל"צז יטלו'ז ב"רגה םילשורי לש הבר עיצה רבכ וז העצה .הייפכ ןיד
 הילא םיכסי םא אלא ,השעמל הניא וז העצהש גייס וירבד ףוסב םלוא ,(ל ןמיס ז תרבוח זנ הנש) 'סדרפה'ב
 אבומש יפכו ,וז העצהל ףקותב כ"חא דגנתה ןייטשנייפ מ"רגה ,עודיכו .ל"צז ןייטשנייפ מ"רגה רודה קסופ
 .(אי ןמיס ע"האח) ןגמו שמש ת"ושב
 םתוא איבאו ,ל"נה חסונב םכסה רישכהל שי הרואכל המל םיקומינ השולש יתבתכ ל"נה ןימוחתב ירמאמבו

:םהב הנשיש תויתייעבה רואיב םע דחי [בר ךפונ תפסותב] תינש
 קיפסמ אל טגלש םושמ אוה ןישוריגב תוסנקב םירימחמה םעטש בתכ (ט ק"ס) הר ןמיסב מ"היתנה (1
 ל"י ז"יפל .יבויחה ןוצרה רסח תוסנקבו ,טג תתל לעבה לש יבויח ןוצר םג ךירצ אלא סנוא היהי אלש
 אמתסמו ,םימכח ירבדל עומשל הוצמש ןויכ ,יבויחה ןוצרב ןורסח ןיא אלה שרגל בויח שיש אכיהד ,הרואכל
.(כ"ה ב"פ) ןישוריג תוכלהב ם"במרה ירבדכ ךכב הצור
 ימש בתכ (אס מ"ב) א"בטירה ישודיחב ירהד ,כ"כ םיערכומ םניא מ"היתנה ירבדש דבלמש תמאה ךא
 סנוא בשחנ מ"מ ומצע לע איבהש סנוא אוהש ףאש ירה ,סנוא םושמ הליטב הנתמה הנתמ תתל עבשנש
 בויח תמחמ םימכח ירבד עומשל ןוצר םג ז"יפלו .טגב יוציר ןורסיח ןינעל קר אלו הנתמ ןינעל םג שממ
.הייפכ ןיד ןיאש לכ ,רוזעי אל שרגל
 טגב יבויח 'ןוצר' ןיד שיש הז שודיחל ללכ ל"ס אל ומצע לע איבהש תוסנקב םיליקמה ירה ,תאז לכ דבלמ
 הזב ןייועיו] הב ןל תיל יוציר ןורסיחב ףאש (ב ק"ס טצ ןמיס) א"וזחה ירבדמ עמשמדכו ,הנתמבמ יפט
 בתכמב (ב"חל םיאולימה ינפל) רפסה ףוסבש זי ןמיסל חפסנב ג"ח םולש יתירב ת"וש ירפסב ךרואב
.[וילא יתבושתב ןכו א"טילש ראיורב א"רגה
 - היתעדא קיסא אלש אנווגב וריימ אל םיליקמה ףאש בל ןב י"רהמהו ם"דשרהמה ובתכש המ אליממו
 עומשל ןוצר םג הזל ליעוי אלש יאדוו אליממו .יוצירב ןורסיח קר אלו ,רומג סנוא בישח ג"הכבש םתנווכ
.ב"זו ,הייפכ ןיד ןיאש לכ ,שרגל בויח תמחמ םימכח ירבד
.ןמקלדכו ,ק"ירהמה ירבד י"פע רמומ לארשיב יוציר תייעב ראשית ןיידע - תאז לכ אלב םגו

 אכיה לכש ,(םש) הנוי וניברד תוילעה ןכו ,י"ר םשב (אמיליא ה"ד א"ע חמ) ב"בב תופסותה תעד (2
 המ השע ול ורמאש םיוג ידי לע וא ,לארשי לש ןיד תיב ידי לע ףוס דעו הלחתמ ןידכ התשענ הייפכהש
.םייק רכמהש סנואב רכמכ בישח ,ךל םירמוא לארשיש
 םינורחאה לכ ובתכש ומכו ,םימכח ירבדל עומשל ןוצר םג ךירצ הנוי וניברו תופסותל םגש ארבתסמ םנמאו
 קחצי רכז ,(גי ןמיס מ"וחח) המלש-תדמח ,(בכק ןמיס ע"האח) םירפא תיב ,(א ק"ס הר ןמיס) מ"היתנ]
 היהי אלש םג ךירצ טגבש [(ה ןמיס ןישודיק) ןרהא יבר תנשמ ,(פק ןמיס) ט"נרגה ישודיח ,(דמ ןמיס ב"ח)
.ןוצר היהיש םגו סנוא
.ליעלדכו ,םימכח ירבד עומשל הצור אמתסמ אלה ש�גל בויח שישכ ךא
 טג תייפכש םעטהש םירבוסו ,הזב הנוי וניברו י"רו תופסותה לע םיקלוח םינושארה לש םבור בורש ףאו
 תמחמ הצרתמ ןידכ טג תייפכב ךכ תועמה תלבקב הצרתמ רכמבש ומכש םושמ איה רכמכ תבשחנ ןידכ
.םימכח ירבדל עומשל הוצמה



 ירבדל עומשל הוצמ' לש םעטל ונא םיכירצ ןיידע ןידכ תישענ הייפכהשכ ףא םינושארה בור תעדלש ונייהו
.טגב 'ןוצר' לש תיבויחה הלעמה ליבשב קר אלו ,רכמל תומדתהלו ,סנוא לוספמ לצניהל ידכ 'םימכח
 ,שרגל בויחה תמחמ םימכח ירבדל עומשל הצורש המב יגס ל"נה םינושארה בור תעדל םגש ארבתסמ ךא
.הייפכ ןיד ןיא םא ףאו
 הנשרגיש הז תעד לע ואשינ םאש בתכש (טכ ןמיס) םישדחה ק"ירהמ יקספו ת"ושב וניצמ וזמ הלודגו

 םייקל בייוחמש ותווצמ םייקל הצורש רחאמ השועמ טג הז ןיאש ,ךכ לע עבשנו םביל קקזת אלש וילוחב
 ךכ תמחמו ,הנמא ירסוחממ תויהל אלש ידכ השרגל בייוחמ ירה ןכ תעד לע ואשינש רחאמש ןכו ,העובשה
! הצרתמו רמג
 קר אוה ינהמש יוצירש םירבוסה םינושארה וברד ןויכ ,וירבדמ קלחב ק"ירהמהד היתווכ ל"יק אל םנמאו
.החטבה וא העובש ומכ תידדצ הוצמ תמחמ אלו טגה ןתמ לש הרישי הוצמ תמחמ הצרתמשכ
 אלש המ ,סנוא וניא ומצע לע םדא איבהש סנואש םירבוסש םושמ הזש רשפא שרגל עבשנב םיליקמה ףאו

.היתעדא קיסא אלד סנוא יוהש ד"ודנב ךייש
 ינאשד ,המכסהו החטבה תמחמ הנמא ירסוחמ ןידמ שרגל בויח ול שיש רמאל ללכ ךייש אל ד"ודנב םגו

 לש בצמל אוהשלכ בלשב עיגמש םדא לכ לצא יוצמש יאדווד ,אחיכשד אתלימ והזש ט"ירהמה ןודינב םתה
 יזא הזה בצמל עיגי רשאכש ואשינ יכהד אתעדא ק"ירהמה לש ןודינבו ,ץראה לכ ךרד יהוזו ,ערמ ביכש
 אתכמסאב ןינקמ אפידע אל יאדוובו ,אתכמסא רתויה לכל איה הזב החטבהה לכש אכה כ"אשמ ,הנשרגי

.םיטושפ םירבדהו ,וירבד םייקל בויח םוש ןיאו ללכ לח אלש
 ןיד תיבש הבוח םייקל ןוצר אקווד ךירצ אל יוציר ליבשבש ,בושח דוסי ק"ירהמה ירבדמ דומלל ןתינ מ"מ ךא
 םייקל ןוצרב ומכו ,הילע ןיפוכ הטמ לש ןיד תיב ןיאש הלק הוצמ םייקל ןוצרב ףא אלא ,הילע ןיפוכ הטמ לש
.החטבה
.רומג ןוצר היהיש ידכ הזב יגסש ,הייפכ ןיד אלב ףא שרגל בויח שיש אנווגל ה"ה אליממו
 ס"שב רכזוה אלש לכ ותופכל ןיא שרגל בויח שיש םוקמב ףאש לאננח וניבר תעדל םיששוח ונא םנמאו

? םימכח ירבדל עומשל הצורש ךכב יגס אל המלו ,'ותוא ןיפוכ' אידהב
 ןויכו ,הייפכ ןיד ןיאש ןויכ ,ךכ לע ותופכל רוסא מ"מ ךא ,שרגל בויח וילע שיש יהנד ,תוטישפב ל"י הז ךא
 תמחמ הצרתמ וניאש םיוג י"ע ןידכ השועמה טגב ומכו ,טג ןתיל הצרתמ וניא ןכל ןידכ אלש ומע םיגהונש
.טגה ןתמב רומג בויח ול שי תמאד אבילאש ףא לע םיוג י"ע ותופכל רוסאש
 אכיה אליממו ,וז ארבס אכייש אל הזב ,וילע בייחתהש יפסכ בוח י"ע ןידכ תישענ הייפכהש אכיה כ"אשמ
.הז םכסהב היעב ןיאו ,רומג יוציר שי הייפכ ןיד אלב ףא 'הבותכ ןתיו איצוי' ןיד שיש
 והב ךייש דציכ םיקסופה וטבחתנ םהב רשא ,צ"מותמוש םניא ל"חרש םישנא םע תררועתמ היעבה ךא
.םימכח ירבדל עומשל הצור וניאש ידהס ןנא אלהו ,םימכח ירבד עומשל הוצמ תמחמ יוציר
 םהב הייפכהש אלא הייפכ ןיד ועבק ל"זחש ןויכד ל"צ ולאכ םישנאבש (ב ףנע גס שרוש) ק"ירהמה בתכו

 ארקיעמ הינימ ןישודיקל ל"זח והניעקפא ןכל ,םימכח ירבדל עומשל םיצור םניאש תמחמ הליעומ הניא
.ןידכ והופכיש הזכ הרקמב
 שיש םוקמ לכב ל"זח והניעקפא אל המל כ"לאד ,הייפכ ןיד שיש הרקמב אלא ךייש אל הז קומינש טושפו

 ,הייפכ ןיד שיש הרקמב אלא והניעקפא תושעל ןוכנל ואר אל ל"זחש כ"ע אלא ,טגה לע והופכו שרגל בויח
 םישנאב ז"ד ליעוי אלש ,םכסהה י"ע ותופכל םיצור ונאש אלא הייפכ ןיד ןיאש אכיה ד"ודנבש טושפ אליממו

.צ"מותמוש םניאש
 ,הזב ק"ירהמה לע קלוח (ף"ירה יפדמ ט"ע טמ ףד ,םירובגה יטלשב ד"בוה) ןיטיגב ז"אירה יקספב םנמאו
 ונינפב רמואש ןויכמד וירבדב ראבל שיו] םירבד םניא בלבש םירבד לש םעטה ךייש רמומב ףאש בתכו

 תניתנ תעשב שרופמב תאז רמוא אל ךא ,תמאב הצור וניאש ותעד תא םידמוא ונאש אלא ,שרגל הצורש
 היה תווצמ םייקל בוט המכ עדוי היה םאש יאדווש רמאלו ףסונ בלש אנדמואה םע תכלל שי ןכל ,טגה
 .[ק"ודו ,הזב הצרתמ
 םניאש םישנאב דוחל הז קומינ ךמס לע לקהל רשפא יאש אצמנו ,אקפנ אל אנידד אקיפס ללכמ מ"מ ךא
 .םיפסונ םיקזח םידדצ ךכל ףרצל שי אלא ,צ"מותמוש
 םג תוטשפב ךכו .ח"רה תעדכ אלו ,הייפכ ןיד םג שי 'הבותכ ןתיו איצוי' ורמאש םוקמ לכבש י"ר תעד (3
 לכ טעמכ ותעדל וששח מ"מש אלא ,םינומדקה ןיב ותעדב דיחי ח"רהש הארנו .ם"במרהו ף"ירה תעד
.לוספ טגהש וטקנ דבעיד יבגל ףאו ,רתוי םירחואמה םינושארה
 םינומדקה בור תעד אלה ךא ,ותעדל םיעייסמ ימלשוריה ירבדש יהנ ,ח"רה תעדל כ"כ וששח המל ב"צו

? דבעיד ןינעל פ"הכל םהילע ךומסל לכונ אל המלו ,הזב ימלשוריה לע קלוח ילבבהש
 אכיה לכד בתכש (זק ןמיס) מ"וחב יבצ תלחנ ורוביחב הבושת יחתפה לעב ירבד י"פע תאז ראבל הארנו

 ןיינעלש ומכ ןכלו ,ונומממ לק ופוג אהי אלד ,יל םיק רמאל ופוגב קזחומה יצמ הייפכ ןיד שי םא קפס שיש
 אלש טועימ תעד וליפא שיש לכד הייפכל ה"ה ,בורה תעד דגנכ ףא יל םיק ןנירמאד ל"יק ןוממ תאצוה
 .ותופכל רוסא תופכל
 ןעטימל יצמש ןויכד ,יאדוו ןידמ השועמ טג יוה םינושארה ראש םע ח"רה תקולחמ ןודינב םגש ןבומ אליממו

 .ןידכ אלש איה הייפכהש ירה ח"רכ יל םיק
 אל הזב הנוזל וילע לביקש המ לע הייפכב כ"אשמ ,שארמ םכסה י"פע אלש טג תייפכ ןינעל הז לכ ךא



.בייחתהש תונוזמה תא םלשל ןידה ןמ בייוחמש ןל רורב אלהד ,ל"נה ארבסה אכייש
 קומינב יגס אל ותעדלש ליעל ראבתנש] ק"ירהמה תעדל םגש ןויכד רמאל הרואכל רשפא היה אליממו

 הבותכ ןתיו איצוי ורמאש םוקמ לכב י"ר יפלש ,י"רו ח"רה תקולחמב ז"ד יולת ירה [לקהל יתבתכש םדוקה
 הכלה אמלידד אדח ,אקיפס קפס ןאכ שיש ירה ,ם"במרהו ף"ירה תעד תוטשפב םג ךכו ,הייפכ ןיד םג שי
 .י"רו ח"רה תקולחמב ז"ד יולת ק"ירהמל םגש דועו ,[ק"ירהמה םע ותקולחמב] ז"אירכ
.ח"רכ אלו י"רכ םינומדקה בור תעדש ןויכ ,אקיפס קפסמ רתוי ףאו

:םימעט המכ תמחמ תאזו ,ךכב יגס אל ןיידעש תמאה ךא
 אנידמ ךירצ אלא ,םיקסופה בור תעדכ ףא לקהל א"א הורע רוסיאבש םינורחאה ילודגמ המכב ראובמ (א
.םירימחמש טועימה תעדל שושחל
 בור תעדש ,וישכעמב יאנת לע ןתינה טג לוטיב תודוא ןדש (אצ ןמיס ע"האח) ם"דשרהמ ת"ושב ןייועי

.ךכב לקימד ןאמא טייל אוהש ם"דשרהמה בתכ ןכ י"פעאו ,לטבל לעבה יצמ אלש םיקסופה
 בור תעדלש םישנא תרובג ול ןיאש ימ תודוא ןדש (ג ןמיס ג"ח) ל"בירהמ ת"ושב וניצמ הזמ רתויבו

 דימ ןוממ ןיאיצומ הבותכה יבגלש ל"בירהמה בתכו ,םיקלוח םיקסופ טועימו ,הבותכ ןתיו איצוי םיקסופה
 איה אטישפד אתלמ טג ןינעל' ךא ,ותוא םיבייחמש רכנימד אבור אכיאד ןויכ ,יל םיק רמאל יצמ אלו לעבה
.'הרומחה הורעב ארמוחל ןנידבעד
 אלש רכינ וניאש טועימל ףא ןנישייח [הללכב טג תייפכו] הורע רוסיאבש ל"בירהמב אידהב ראובמ ירה
!!! יל םיק ןיינעל ינהמ
 ןיאש םימב אטועימל ףא ל"זח וששח הורע רוסיא ןינעלש וניצמש םושמ אוהש ד"נעל הארנ הזב םעטהו
 שיא תשאמ דבל ,אבור רתב ןנילזא הרותה לכב'ד רידגהש (אכ ןמיס) יבצ םכח ת"ושב ןייועי ,'ודכו ףוס םהל
.'הלחתכל ןנבר הב רומחאד
 םיקסופה תקולחמל ה"הש םיקסופה ודמל יתואיצמ טועימל ל"זח וששחש ךכמש ,םירבדה םינבומ ז"יפעו
.הרומחה הורע רוסיאב טועימה תעדל שוחל שי הלחתכלד
.הרומחה הורע רוסיאב הלחתכל ליעומ אל כ"גש ,בורכ אוהש אקיפס קפסל ה"ה אליממו
 ןהכל אשניהל הלחתכל הרוסאש (ה ףיעס ב ןמיס ע"הא) הסיע קפס תנמלא לש ןידהמ ךכל הרורב היארו

.הורע רוסיאל ש"כו .ןיסחויב ושע הלעמש םעטמו ,אקיפס קפס אכיאש ףא לע
 ד"נעלנ ךא ,ליגר ס"סמ אפידע 'ואכל כ"או ,ליעל רומאכו ,אקיפס קפסה דבלמ בור םג אכיא ןאכש ףאו
 ו ןמיס ש"ב ןייועי) רבוסה ם"במרה ירבדמ תאזו ,הורע רוסיא הלחתכל ריתהל ידכ ינהמ אל הז םגש חיכוהל
 הכלה איה ילואו ,[יבור ירת] רומג בור שיו הילא ךלה אוה ילוא ,תוקיפס המכ שיו ינולפל הלעבנבש (דל ק"ס
 'ג רמולכ ,[עובק ןידמ] קפס יוה זאו ריעהמ אוה ילואו בור שי ןיידעו העיסהמ אוה ילואש קפס שי זאו וילא
 ילוא :תורחא םילימבו .עובק יוה יתכא ולא לכ אלול םגו ,העיסהמ אוה אמלידו ,הילא ךלה אמליד ,תוקיפס
 בור שיו העיסהמ אוה אמש ,לקהל םידדצ בור שי וילא הכלה איה םא םגו ,ןיטולחל תרתומו הילא ךלה אוה
 ראובמ כ"או .ןהכל אשניהל הלחתכל הרוסאש ם"במרה הזב רבוס מ"מו .קפס יוה יתכא אל םא םגו

 ףאו .יפט הרומחד הורעל ש"כו ,ןיסחויל הלחתכל ריתהל ידכ ינהמ אל בור ףוריצב ס"ס םג ם"במרלש
 יפט רימחש הורעב םג ריתיש היאר ךכמ ןיאש דבלמ ךא ,ג"הכב הלחתכל ריתהל (םש) רוטה תעדש
 ,שיא תשא תקזחב איהש אכה כ"אשמ ,הנוהכל תרתומ התיהש ףוגה תקזח הל שי םש אלה םג ,ןיסחוימ
 דומלל רשפאד יאדוו ם"במרה תעדמ כ"אשמ .ד"ודנב םג לקהל םשד רוטה ירבדמ דומלל ןיאד יאדווש ךכ
.ב"זו ,הרומחה הורעב הלחתכל לקהל ןיאש ד"ודנל ש"כש
 א"מרה תערכהש ,הלעב תחת הנזמה השאב אוהו ,ונרודב חיכש ברה ונירעצלש רויצל בל םישל שי םג (ב
 תופסותה תעדכו ,טגב השרגל ותוא ןיפוכ ןיא דחא תיבב המע רוגל הצור וניאש אכיהד (א ףיעס זיק ןמיס)
 ,טג תשרוד השאהש אנווגב םג הז ןיד רמאנ םא םינורחאה וקלחנש ףאו ,גרובנטורמ ם"רהמהו םיחבזב
 מ"ע הנווכב ןכ התשע אלש אנווגב קר והז אלה ךא ,ןיפוכ ןכ ג"הכבש המלש ןינבהו האלפההו ס"תחה תעדו

 המבי ןידכ הנידו ,היניש ןיב עבצא הנתנ איה ירה הנווכב ןכ התשע םאש המלש ןינבב ראובמכו ,הנשרגיש
 מ"מו ,(ב ףיעס הסק ןמיסב אתיאדכ) ץולחל ותוא ןיבייחמ ןיאש וילע הרסואל הנווכב םביהמ האנה הרדנש
 ותוא ןיפוכ ןיאש ףאש יאדוו זאש םלועל םירזממ איבתש ריבס ששח שיש הריעצ השא איה םאש ד"נעלנ
 וקלחנ אל ןאכ דעד ,לארשיב םירזממ תוברהל הנממ עונמל ידכ תוברע ןידמ ותוא ןיבייחמ מ"מ האיצוהל
 ךכלו ,םירזממ םידליה ןיאש ,יוג םע היחה שיא תשאב אלא וריע ימכחמ תצקמו (חי ןמיסב) ןסאב י"רהמה
 ןינעל עגונש אכיה ךא ,רוסיאמ העשרה ליצהל לש םעטהמ בייוחמ וניא לעבהש ןסאב י"רהמה רבוס
 וכלי םירזממהש שחימל אכיאד אכיה ש"כו ,תוברע ןידמ בייוחמש טושפד ד"נעלנ לארשיב םירזממ תוברהל
 ל"צכעו ,'תוצורפ םושמ' תונקת ושעש וניצמ תושרופמ תורמג אלהו ,םירשכ םילארשי םע ונתחתיו כ"חא
 אלא ,התניזש םירשכ םידע ןיאש דואמ יוצמ ולאכ םינפואבו .לארשיב םירזממ תוברהל אלש ידכ הזד
 הרקמבש אלא ,האיצוהל בייחו ארוסיאד הכיתח הישפנא איוושו ,ויתחת התניזש ול רורבש רמוא לעבהש
 ג"מסה תעד םנמאו ,(ו ףיעס וטק ןמיסב) ע"ושה פ"כו ,האיצוהל ותוא ןיפוכ ןיאש רבוס ם"במרה םג הז
 ףוריצב אלה ,ןיפוכש תועד בור שיש רמאל ןיא רבכ דוחל הזבש דבלמ ךא ,ןיפוכ ג"הכב םגש א"בטירהו
 ןיאש םידדצ בור שיש אלא ,לוקשה קפס ףא הז ןיאש ירה גרובנטורמ ם"רהמהו םיחבזב תופסותה תעד
 טועימ דצ אלהו ,ע"ושהו ם"במרה תעד ףוריצב גרובנטורמ ם"רהמו םיחבזב תופסותה תעד םושמ ,תופכל
 אקיפס קפסה ינהי אל הזכ רויצב אליממו ,('יאו' ה"ד א"ע ט) תובותכב תופסותה ובתכדכ ס"סל ףרטצמ וניא



.דבעיד ןינעל ףא
 וניא םלועל םירזממ תאבה םגו ,םהיניעב םולכ וניא 'ףאנת אל' רוסיא ברה ונירעצלש םישנ םנשי אלה םג (ג
 ונתיש תע לכב ןהילעב דימ ןמצע עיקפהל תורשפא ןהל ןתי הז םכסהש הרואכל אצייו ,םהיניעב ארונ כ"כ
 ןתיל לעבה תא ובייחי אל םאש ד"היב תא ענכשת כ"חאו ,תוצלצמ יניעל רחא םע הנזתש י"ע רחאב ןהיניע
 המ לע הנתמ יוהו ,הרותה תפקשהל דגונמ הז םכסה יוה ולאכ םישנבש אצמנו ,םלועל םירזממ איבת טג

.(5 ףיעס א קרפב ליעלדכו) לטב ואנתש הרותב בותכש
 ףא אקיפס קפסל ןיפוכש תועדה תא ףרצל רשפא םא אבוט ע"צ ,םימדוקה םיפיעסב רומאה לכ דבלמו (ד
 השעמל הכלה י"פעש רויצב קר והז והניעקפאל עיגהל ךירצש ק"ירהמה תעדלש רשפאד ,םכסה לש אנווגב
 אלה ךא ןיפוכ הזב םגש םירבוס הברהש ףא לע 'ןיפוכ' אלו 'איצוי' קר רמאנש ןודינב אלה ךא ,הייפכ ןיד שי

 ןיד ןיאש יאדוו אלא קפס הז ןיאש רשפא כ"או ,יל םיק רמימל יצמ לעבהש תמחמ ןיפוכ ןיא אנידל ס"וס
.הייפכ
 ,הגהנה וא הערכה אוה בורה רחא ןוממב ןיכלוה ןיאד אה םא םינורחאה תקולחמב הז קפס יולתד הארנו
 תועדה תא ףרצל ןיא יזא הערכה אוה םא וליאו ,םכסה לש הרקמב ןפרצל ימד ריפש יזא הגהנה אוה םאד
 .םכסה לש אנווגב ףא קפסל ןיפוכש
 ליעל הילע יתעבצהש הצריפה תא םותסל םגו ,אלוקל ףסונ דצ םכסהל ףיסוהל שיש רורב ןיליא לכמ
 ,ןהיניעב כ"כ רומח וניא םלועל םירזממ איבהל םגו ןהילעב תחת תונזל ןהיניעב לקש םישנב (ג ףיעסב)
.ל"חר
תידדה הבותכל םכסה תעצה - ג קרפ
 תניתנ ףא טגב וליאו ,יניבז היניבז ןיבזו והוילת םא רכמבש ,רכממ הנוש טגש םעטה המ םינושארה וקלחנ
 .השועמ טג רישכהל הליעומ אל תועמ
 (זכק ןמיס) ש"בירהו (א"ע חמ) ב"בל ויקספב ד"ירהו ('שידק' ה"דוס ב"ע חמ) ב"בב תופסותה תטיש
 ןתי ול רשא לכו השאל םימד ןיאש ןויכ אוה טגב ןיבזו הוילת ליעומ אלש םעטהש (גלק שרוש) ק"ירהמהו

.(ב"ע חמ) ב"בל וישודיחב א"בשרה תעד םג תיארנ ךכו .ותשא דעב
 רזנ ינבא ת"ושב םג ז"יעכו ,(פ ןמיס ףוס ע"האח) המלש תדמח ת"וש] םינורחא המכ ובתכ וז הטישלו
 זאש ,תיב םולשל הוקת ןיאש ןיטולחל רורב היהש אכיה טגה תא רישכהל שיש [(ו תוא זסק ןמיס ע"האח)
 .'השאל םימד ןיא'ש ל"נה םעטה ךייש אל
 הז ןיא מ"מ ,טגה תרומת רתוי בר ןוממ לבקל לעבה היה לוכי יושיעה אלולש ףאד ,רזנ ינבאה ףיסוהו
.ןיבזו והוילתכ תושעיהל ידכ תועמ לביקש המ ינהמ ןכלו ,חויר תעינמ אלא דספה בשחנ
 קוליחה ןינעב בתכש ,הזב רזנ ינבאכ אלש הארנ (חפ ןמיס ע"האח ק"ודהמ) הדוהיב עדונ ת"ושב ,םנמא
 אלול תרתומ התיה ןיחש הכומ םבי ינפל הלפנבש ,לעבל םבי ןיב (ב"ע זמ) תובותכב תופסותה וקליחש
 היה אל אמתסמ לעבהש רחאמ ךכ ז"יא ןיחש הכומ השענש לעבב וליאו ,'וד ןט בתימל בט'ש ארבסה
 ןידה היהי המ י"בונה ןדו ,ןישודיקה ולטבתיש ןיחש הכומ השעיי םאש יאנת תושעל ןישודיקה תעשב םיכסמ
 קיסהו ,השדקתנ אל יכהד אתעדאש חכומד אנדמוא ןידמ אמלעל ותשא תא ריתנ םאה רימהש לעבב
 ןכומ היה אל אמתסמ ןכל 'ירנידד אבקרתב תוצרל איה הכירצ היב אדיגא איהש ןויכ'ש רחאמד י"בונה
 .ערפמל ןישודיקה ולטבתי רימי םאש הזכ יאנתב לעבה
 .רזנ ינבאהו המלש תדמחה תעדכ אלש איה ל"נה י"בונה תרבסש ד"נעלנו
 ןיטיגב םינומדק תוטישו המר דיב אבומ) ה"מרה תעדש ,ע"וכל םכסומ וניא ל"נה םינושארה םעט םצע םגו

 ןנירמא ףסכב הנקנש רבדב קרש םושמ אוה השועמ טג רישכהל תועמ ןתמ ינהמ אלש םעטהש (ב"ע חפ
.ךייש ז"יא טגבו ,הנוק אוה תועמ םתואבש ןויכ ,יניבז היניבז ןיבזו הוילתד
 רכמב תועמ ןתמ ינהמש םעטהד בתכש (א"ער מ ףדב) ב"ב לע הנוי וניברד תוילעב םג תשרופמ וז ארבסו

.ללכ טגב ךייש ז"יא וירבדלש יאדוובו .'ול רכומ אוה יזוז ינהב'ד םושמ אוה
 אל ריחמ ול ןיאש רבד לכבש בתכש ('ונבתכש לכ' ה"ד ,א"ע טמ ףד) ב"בב יריאמב אצמנ ףסונ םעטו

.תיב םולשל הוקת ןיאש אכיה ףא תועמ ןתמ ינהי אל הז םעטל םגו .תועמ ןתמב הצרתנד ןנירמא
 ,ב קרפב ליעל רומאה לכל ףסונ קזח ףוריצ והז מ"מ ךא .דוחל הז םעט ךמס לע טג רדסל ןיאש רורב כ"עו
.צ"מותמוש וניאש לעבב ףא טג רדסל ךכ י"ע לקהל רשפאו
 איבהש ןויכ ,תידדה הבותכל םכסהה י"ע תבשייתמ (ג ףיעסב) םדוקה קרפב הילע יתעבצהש הצריפה םג
 סיאמב ם"במרה תטיש לע םלוכ םישקמש אישוקה תא בשייל בתכש ימ שיש (ב"ע גס) תובותכב יריאמה
 אבוט וששח ל"זחש םירדנ ףוסב וניצמ אלהו ,ילע סיאמ רמאת רחאב היניע ןתתש השא לכ כ"אד ילע
 רהמת אלד ,ןנישייח אל ןכל התבותכ תדספמש ןויכד ץורית יריאמה איבהו ,'רחאב הנתנ היניע אמש'ל
.רחאב היניע הנתנש ליבשב התבותכ לע רתוול
 םיששוח אל הזב כ"א ,טגה תרומת יוציפ םלשל הכירצ השאהש ,תידדה הבותכל םכסהל ה"ה אליממו

.רחאב היניע ןתיל רהמתש ל"זח
 םיבר ונירעצל ובש ןדיעב םיכרצה לע הנועו ,הפקשההו הכלהה םע ןיטולחל בשוימ הז םכסהש ד"נעלנ כ"עו

 אל םת וניברד תוקחרה ףאו ,ןיד תיבה םתוא םיבייחמש שרגל בויח לע םישח םניאש םיקוחרה המה
.םתוא תועיתרמ
 םישועש תמחמ ןידה י"פע תמאבש ןויכ ,תידדה הבותכל םכסה םשב הז םכסהל אורקל דואמ םיאתמו



 תמחמ לכהו ,תידדה היהת הבותכה םגש יתכלה ךרוצ רצונ ןכל טג לבקל השאל עייסל ותרטמש םכסה
.םישודקה ל"זח ועבקש הכלהה ירדג
 ד קרפ
 בויחה ןונגנמ לעפוי אלש ןקתל הבוחש יאדוו ןכל ,'ןישוריג בויח' לע ססובמ םכסהה רקיעש ןויכ םנמא
 דגנכ תואכרעל הנפת טגה רחאלש ריבס ששח ונשי טגה ינפל השאה תוגהנתה תמחמש אכיה תונוזמב
 חיטבהל שרודש אכיה לכ טגב [ובייחל אל ףאו] ותופכל ןיאש יאדוו הזכ הרקמב אלהד ,ןידכ אלש לעבה
 דע טגה תא בכעל ותוכז הזכ הרקמבש יאדווד ,וילע איבהל הלולע השאהש קזיה ינפמ ודיתע תא ןכ ינפל
 ךירצ וניא הז לכו .תואכרעל כ"חא הנפתש הרקמל תיפסכ תובייחתה לע םיבוט םיברע איבת לשמלש
.םירורבו םיטושפ םירבד םהש ,םינפל
 ןיאש ןוגכו ,תואכרעל ודגנכ הנפת ןכאש לעבה יפלכ השאה תוגהנתה תמחמ אתועירו החכוה ןיא םא ףאו

 בכעל ןיא זאש ,תואכרעב לעבה תא עובתל ןכל םדוק לעופב תאז התשע אל םגו ,ךכב וילע המייאש החכוה
 איהש קיפסמש ול רמאל הלוכיד ,תואכרעל ךלת אלש ךכ לע םיברע שרודש תמחמ טג ןתיל לעבה בויח תא
 תא כ"חא ולטבי טפשמה יתבש רשפאש םושמ כ"כ קיפסמ הז ןיאש המו ,ךכ לע םותחת המצע
 ותובייחתה תא בכעל לוכי וניאש ארבתסמ אלה טג ןתמב ןידה ןמ בייוחמ אוהש ןויכ אלה ךא ,התובייחתה
.ךשמהב תאז השעת ןכאש ויפלכ התעישפ דצמ החכוה ןיאש לכ ,םיינוציח םיברע ול איצמתש השירדב
 לולע תינוציחה תוברעה אלב טגה ןתמש ןויכ ,ג"הכב ךייש היהי אל תועמ ןתמ לש בושחה ףוריצה מ"מ ךא
 .םיטושפ םירבדהו ,חויר תעינמ קר ז"יאו ,יפסכ דספה ול םורגל
ה קרפ
 ןויכ ,ותובייחתה תא םלשל מ"ע דובעל תאצל םידדצהמ ימ לע בויח םכסהב רשפאל ןכתי אל ,כ"ומכו

 הכאלמ םוש תושעל אלו ומצע ריכשהל ותוא ןיפוכ ןיא לבא' (וט ףיעס זצ ןמיס) מ"וחב איה הקוספ הכלהש
 אל לוכי וניאו ,ליעומ וניא רטשב הז ול בתכו ופוג תא הולמה שופתיש ומצע לע הנתה וליפאו ,עורפל ידכ
.'וב דבעתשהל אלו ורסאל
 םינושארה וקלחנ 'ותמחמ תבכועמ' תונוזמב ךא ,ךכ ז"יאש םינושארב העד שי ותשאל תונוזמ בויחב םנמאו

 ,ליגרה 'תונוזמ' ןידמ ז"יאש תועדכ יל םיק רמימל לעבה יצמש יאדוובו .אל וא ליגרה 'תונוזמ' ןידמ הז םא
 ,ןדיד םכסהבכ ,םילדגומ תונוזמב ש"כו .הז יבגל ליעות אל יל םיק רמאל לכוי אלש תשרופמ תובייחתה ףאו

 .ליגרה תונוזמ ןיד תמחמ ז"יאש
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