
קשמדב םידוהיה  תורוק 
ןילביר לאוי  ףסוי  תאמ 

יששה ףלאל  תיעיברה  האמב  קשמדב  םידוהיה  תורוקל 
.םלשורי ןילביר –  לאוי  ףסויו  רזעילא  תאמ 

ןוטלשה לארשי ע”י  ץראמ  “מ  חה ונינש  ונילג  .םילגנאה  ידיב  םורדו א”י  םלשורי  שובכ  ינפל  םידחא  םימי  “ז , ערתה ולסכ  חריב 
תולגב ונייה  המימת  הנש  אבצה .) ןמ  החירבה  ” ) תוררפ לוגִר ו“ תוינויצב , ודשחנ  רשאו  םינקירמאה , םיניתנה  וניחא  תולג  םע  יקרוטה 

.אירוסו לארשי  ץרא  ןופצ  שובכ  םוי  דע  קשמדב 

תנידמ םֵא  קשמד , הלודגה  ריעה  תודלותל  ונבל  ונמש  הלאה  םירמה  םימיב  .איהה  הנשה  ךשמב  ונילע  ורבע  םישקו  םיער  םיעגפ 
.יחרזמה ןדעה  - ןג לש  וחתפו  ברע  תונידמ  תריב  הזילעה ,” הירקה  , “ אירוס

.הוהבו רבעב  קשמדב  םידוהיה  תודלותו  תינימשה , וא  ידוהיה , עבורה  תודלותל  ונרכמתה  הרתי  הבחב 

ונתדובע ירפמ  קלח  אוה  אבה  ונרמאמו  אוה , בר  םירקחממו –  וניניע  הארממ  םירופסו , םירפס  יפמ  הז  ןינעב  ונפסאש  רמוחה 
.קשמד תודלותב 

.יששה ףלאל  תיעיברה  האמב  קשמדב  וניחא  ייח  לש  תיללכ  הנומת  קר  ןתונ  הז  רמאמ 

םיברעתסמ םידוהי  לש  הדיחי  הלהק  הכותב  םיאצומ  ונא  התישארב  .תונוש –  תורוצ  תיקשמדה  תודהיה  השבלו  הטשפ  וז  האמב 
, םיברעתסמ תולהקו  םינוש  םייח  לש  םיעָּגַמו  תובורעת  רבכ  םיאצומ  ונא  ישילשהו  ינשה  רודבש  דועב  םינפלמ , ץראה  יבשות 

.םינייליקיסו םידרפס 

םידוהיה לש  תוברתהו  םייחהמ  תעפשומ  תברועמ , תחא  הלהק  לש  ןויבצ  תיאקשמדה  תודהיה  בוש  הלבק  האמה  לש  הינשה  תיצחמב 
.איליקיסו דרפס  תוצראמ  הריגההמו  קשמד  לש  םיברעהו 

וז המישר  .תיעיברה  האמב  קשמדב  ויח  רשא  םידוהיה  ןיב  םרכז  ונאצמ  רשא  תוחפשמו  םישיא  תומש  לש  המישר  אובת  רמאמה  ףוסב 
.םידחוימ םירמאמב  אובל  תויואר  תומשב  םש  ורכזנש  םיבר  תודלותו  וניתודלות , ירקוחל  ןינע  הב  שי  המצעל  איהשכ 

הנושארה לע  .אירוס  לא  לש א"י , תינופצה  התנכשל  הסחי  היה  םירצמ , תימורדה , לארשי  ץרא  תנכש  לא  תודהיה  סחימ  ירמגל  הנוש 
סחיב איבנה  רמא  הז  דגנכ  ; 2” השעת אל  לע  רבוע  םירצמל  דרויה  : “ םימכח וראבו  , 1” דוע הזה  ךרדב  בושל  ופיסות  אל  : “ רמאנ
תואב תוילגו  קשמד , דע  תעגמ  תויהל  םילשורי  הדיתע  : “ םימכח ושרדו  , 3” ותחונמ קשמדו  ךרדה  ץראב  רבד ה ' אשמ  : “ הינשל

.4” הכותב תונוחו 

ךלמ םהרבאו  וקשמד , ריע  ונָב  םהרבא ,) - דבע  ) רזעילא וא  וניבא ,)  ) םהרבא ידבע  המודק ש“ הדגאב  ןכ  םג  אטבתמ  הזה  סחיה 
.5” הילע

םיניבה ץרא  ןיעכ  יהתו  דיחי ” - שובכ  “ רותב לארשי  ץרא  תשודקב  אירוס  השדקתנ  הז  ידי  לעו  , 6 הירוסו קשמד  שבכ  לארשי  ךלמ  דוד 
.7 ןיממעה תוצרא  תוינוליח  ןיבו  לארשי  ץרא  תשודק  ןיב 

.קספה ילב  טעמכ  הזה , םויה  דע  רודו  רוד  לכב  קשמדב  םידוהי  בוש  ואצמנ  זאמ 

- ןב עשילא  . 9 קשמדב תוצוח  לארשי  ךלמ  באחאל  חיטבה  םרא  ךלמ  דדה  - ןבו , 8 לבזיא תמחמ  וחרבב  קשמד  רבדמל  ךלה  איבנה  והילא 
.11 הילע ךלמיו  תינש  קשמד  תא  שבכ  לארשי  ךלמ  שאוי  ןב  םעברי  . 10 םרא לע  ךלמל  לאזח  תא  קשמדב  חשמ  לארשי  איבנ  טפש 

בוש קשמד  החפסנ  וינבו  סונקרוה  ןנחוי  ךלמ  ימיב  ינשה , תיבה  ימיבו  , 12 תודחא םימעפ  הב  רבע  יאנומשחה  והיתתמ  ןב  ןתנוי 
.13 םיאמורה דגנ  דרמב  םידוהי  םיפלא  תרשעכ  הב  וחצרנ  ןברחה  תעבו  םיפי , םינינב  הב  הנבו  היבשוי  תא  רזע  סודרוה  .י  תכלממל א"



םהבו הבושחו  הלודג  תידוהי  הלהק  םש  זא  התיהו  . 14 קשמדב םידוהיה  לש  תויסנכה  יתבב  שרד  חילשה , סולואפ  אוה  יסרטה , לואש 
.16 יאכז ןב  ןנחוי  ןבר  דימלת  ךרע  ןב  רזעלא  יברו   15 תיקסמרד ןמד  יסוי  רכ ' םילודג  םימכח 

ףסוי יבר  “ד17 . עש תנשב ד”א  ץנציב , ידימ  תא א“י  שובכל  םיסרפל  רוזעל  הירבט  שיא  ןימינב  דסיש  דודגב  ופתתשה  קשמד  ידוהי 
.18 םש תמו  "ב –  שת ד”א  קשמדב –  בשיתה  אבודרוקמ  ותולגב  רותיבא  - ןבא

יכ ןאכ , ךרד  ורבע  ברעמה  תוצראמ  םילועה  םגו  לבבו , סרפ  ילוע  ליבשב  “י  אל רודזורפ  ןיעכ  קשמד  תא  השע  יפרגואיגה  הבצמ 
.תירוסה ילופירט  איה  םיניסב , דוחיבו  אירוסב , זא  ויה  לש א”י  םיפוחה 

הדוהי יברו   20 ארזע - ןבא םהרבא  יבר  םג  . 19 קשמדב הנורחאה  ותריש  תא  יולה  הדוהי  יבר  ונתריש  ןואג  עימשה  הרעשהה , יפל 
.21 קשמדב ורבע  יזירחלא 

םימכח ידימלת  םהיניבו  םיפלא  תשלש  היתוחפשמ  רפסמ  : “ וימיב קשמד  תלהק  חבשב  רפסל  הברמ  אלידוטמ  ןימינב  יבר  עסונה 
.22” םהילע דיגנו  םידוהי  םיפלא  תרשע   “ לש תואיצמ  לע  אוה  םג  רפסמ  גרובשנגרמ  היחתפ  יברו  םילודג .” םירישעו 

ינוטלש רשא  היקזח , ןב  ישי  ומש  םדקה , תוצראבש  לארשי  תויסנכ  שארב  דמוע  שיא  קשמדב  םיאצומ  ונא  יששה  ףלאה  תישארב 
.23 אתולג שארו  אישנ  תלעמל  ותוא  ואשנ  םימלשומה 

תומחלמ ירחא  םיאלפ  קשמדב  ידוהיה  בושיה  דרי  הארנכ  לבא  . 24 םלשורי ןברח  תא  תוכבל  םילועה  קשמד  ידוהי  תא  ריכזמ  “ן  במרה
שלשב תועסמה  ירפוס  הב  ואצמש  תואמ , עברא  וא  שלשל  אלידוטמ –  ימיב ר”ב  םיפלא  תשלשמ  דרי  תוחפשמה  רפסמו  .בלצה  יעסמ 

.25 יששה ףלאל  תונושארה  תואמה 

רבד תבסב  םיתע  ינבל א“י , טלקמ  םוקמל  םג  םינוש  םינמזב  קשמד  השמש  ץראל , - ץוחמ םילוע  תאזה  ריעב  ובשיתהש  המ  דבלמ 
םתרצ לע  לובקל  קשמדל  םידוהיה  זא  וחרבש  “י , אב םילשומהו  תוחפה  לש  תוקוצמה  תרבגת  ינפמ  םיתעו  ”י26 , אב וצרפש  הפגמו 

.27 קשמדב היה  וזכרמש  ”י , או אירוס  לש  ישארה  החפה  ינפל 

האמב קשמד  תודהיל  היה  דחוימ  החירפ ” רות   “ םלואו .תיקשמדה  תודהיה  תא  ורפִה  ןמזל  ןמזמ  ןאכ  וצרפש  םישדחה  םימרזה 
.ןורחאה ףלאל  תיעיברה 

, קשמד דע  םעיגהב  םלואו  תמאה א"י , יפל  התיה  םתעיסנ  תרטמ  .קשמד  דע  וצרפיו  אמרגות  ירע  לכ  תא  ורבעו  ופטש  דרפס  ילוג 
.הב וזחאיו  םהל  בשומל  הווא  ידוהיה , הבושי  תאו  הלובי  בֹר  תא  העבט  רשע  תא  וארו  , 28” ןדע - ןג לש  וחתפ  “

ידוהיה םע  וגזמתה  הלקנ  לעו  םתוא  הכשמ  תיברע , תוברת  לע  םינומאה  דרפס , ילוג  תובלל  רתויב  הבורקה  תיברעה  תיחרזמה  חורה 
םידרפסה יאצאצ  ןיב  תומשה , ידירש  "י  פע דבלמ  המואמב , םויכ  לידבהל  ןיאב  תחא  הביטח  דחי  םתויה  דע  םינפלמ , ץראה  בשוי 

.םירוסה יאצאצל 

"א, פר תנשב  קשמד  תא  רקבש  , 29 ינומלא עסונה  .ברו  ךולה  קשמדב  םידוהיה  רפסמ  ךלה  יששה  ףלאל  תישילשה  האמה  ףוסב  דוע 
תויסנכ יתב  םע  ןיסלכואב  הבורמ  רתוי  הלהק  רבכ  התיה  תנשב ש ' םלואו  תויסנכ , - יתב השלשו  םיתב  - ילעב תואמ  שמחכ  הב  אצמ 

.תודהיב םויה  דע  רכנ  םמתוחש  םירפוסו  םימכחו  םישדח ,

”ו חר .קשמדל  ידוהימ א“י  םיבר  ורהנ  ודי  לעו  הנימב , תדחוימ  תבאוש  - ןבא קשמדל  לאטיו  םייח  יבר  היה  האמה  לש  הינשה  תיצחמב 
.ל “י ז” ראה ובר  תוקלתסה  ירחא  תועיבקב  הב  בשיתה 

תא םיקיתעמ ”  “ רותב קשמדב  ובשיתה  םהמ  םיברו  .םימכח  ןומה  קשמדל  הילא  הכשמ  האשונ , היה  לאטיו  ”ח  רהש “י , ראה תרות 
.30 הלבקה לש  דיה  יבתכ 

דוס ”י , אל העוצרכ  הכושמו  האל , תניחבב  שדקמ  איה  קשמד  ורמאב : הלבקה  תרות  “י  פע שדחמ  קשמד  תא  שדק  לאטיו  םייח  יבר 
.32 קשמד ארקנ  לש א"י )  ) הלש  31 הפלקה םג  .ןיליפתה 

םידוהיה בשומ 



ןמ ערתשמ  החטש  .ריעה  לש  הנופצ  החרזמב  תאצמנה   33” םידוהיה תינימש  םויה ב“ לש  הז  ךרעב  היה  איהה  האמב  םידוהיה  בשומ 
לודגה ןיטקרסקה  תיב  דעו  רו ,” ’ גש  “ ארקנה םימלשומה  תינימשב  לבגת  םשש  תימורד , תיברעמב  לאטיו  םייח  “נ ר ' כהיב לש  בוחרה 

.םירצונה תינימשב  לבגת  םשש  תיחרזמ , תינופצב  אמות " - באב בורק ל”

תיב לש  ןמאנ  רויצ  .םיברעה  םיתבה  - ילעב לש  תורצחה  תינבתכ  םויה , ומכ  זא , םג  התיה  םיתבה ” - ילעב  “ לש תורצחהו  םיתבה  תינבת 
לודג רצח  : “ ןדע - ןגב הלעב  םוקמ  תא  .נ  תנשב ש" התריטפ  ינפל  התארש , ןוזחב   34 לאטיו םייח  תשא ר ' הנח  ונל  תריצמ  הזכ  רודה 
םילוע וב  ךרדש  הובג  ןוליס  העצמאבו  םייח , םימ  תעבונ  הלודג  םימ  תכירב  רצחה  עצמאבו  תובוט , תוריפו  םימשב  ינליא  עוטנ  ולכו 
םלוס רצחב  .תיכוכז  ןיעכ  תיששע  הזה  ןוליסה  ימימבו  .הכרבה  םיאלממו  םילפונו  קזוחב  ריואה  דע  הלעמל  הטמלמ  םיעבונה  םימה 
ידכ החורל  חותפ  יעיברה  לתוכהו  םילתכ , ובו ג ' גגב  הרוקמ  הרדסכא  ןיעכ  אוה  דצ  ותואב  .הלעמל  תחא  הילעל  םילוע  ובש  דחא 

.35” רצחה יגונעת  םשמ  תוארל 

םינוש םיחותפב  הזמ  רתויו  רדהנ , ספיספב  םינוש , םירויצמ  םירויצב  הפי  םיטשוקמו  םיפוימ  ויה  םינפבמ  םירדחהו  תורצחה  ילתכ 
.ןמא ידי  ישעמ 

.םינוש םינפואב  תובכרמ  תויסדנה  תורוצ  ללכבו  והנימל , ץראה  ירפ  לכ  םירעו , תורהנ  םיסדרפ  םיצע , תורוצ  םה  הלאה  םירויצה 

תדה תולובגמ  תונומתה  תא  הקיחרה  תודהיה  ןכ  םלסיאהכ  .תוירצונ  םירעב  אצמנ  רשאכ  הנומת , לכו  לספ  לכ  םש  אצמנ  אל  ללכב 
.תונמאה ייחמ  םג  אליממו 

םיעלבומ םורייצש  וא  ץעה , ילכו  םינבאה  יבג  לע  ותרח  רשא  הרותה  ןמ  םינושה  םיקוספ ” םהל ה“ םישמשמ  ויה  םידחוימ  םיטושקל 
.הבר תונמאב  הזב  הז 

לע תיבה , לע  הלפתל  םישדח  םיזורח  םיזרוח  םג  ויה  םיקוספה  דבלמ  .יברעה  רויצב  רתויב  דבכנה  םוקמה  םויה  דע  ספות  הז  ןינע 
םג .ונינב  תנשו  וילעב  םש  םיזורחב , תיבה  ןינב  תודלות  וא  רענל ,” אלו  ןקזל  אל  רעצ , אבי  אל  רעשה , הזב   “ ומכ וירקבמ , לעו  וילעב 

םידוהיה לש  םינוש  םיתבב  הזה  םויה  דע  םיאצמנ  םיאלפנ  םיטושק  ידירש  . 36 תיבה יטושק  ןיב  דקפנ  אל  ןברחל ” רכז  םוקמ ה“
”. הנובסל תיב  ו“ יחרפ , תיב  אוה  םלעומלא ,” - תיב דוחיבו ב“ קשמדב ,

ומכ הבורמ  הדמב  הב  ויה  אל  ריואה  רסחו  תופיפצה  .התע  איה  רשאמ  הפי  רתוי  אוהה  ןמזב  םידוהיה ” תינימש   “ התיה הארנה  יפל 
אל ןעמל  םיצע , - ידב תכבש  םיכוסמ  הלא  תונולח  ויה  הרירב , ןיאב  קחדה  תעשבו  תונולח , וחתפנ  אל  הירק  תובוחר  יפלכ  םנמא , .םויה 

תורצח הברה  ןיב  ךֶוָתב , תוגג  ברה  יפ  לע  ויה  הז  רוסחמ  םילשהל  םלואו  השאה .” תא  העלבו   “ המינפ תיבה  לא  םיאור  ןיע  רדחת 
לודג דחא  סדרפ  שי  םיסדרפה  ולא  ללכבו  םיסדרפו … תונגל  תונולחו  םיחתפב  םיחותפ  םיתב   “ ויהו עבורמ , תרוצב  ןגה  תא  תופיקמה 

תמוחמ אוה  סדרפה  ףקה  ראשו  תונולחב , וכותל  תוחותפ  םלכו  םיתב , םיעברא  וא  םישלש  ילתוכמ  בוביסב  דצמ א ' ףקומ  אוה  רשא 
.38 תידוהיה תינימשה  םורדב  םויה  דע  אצמנ  הזה  ןגה  . 37” ריעה

םימלשומל תורצח  םג  וב  ויה  .ברעמה  תוטיגב  ליגרכ  אב , ןיאבו  אצוי  ןיאב  רגוסמו  רוגס  וטיג  התיה  אל  םידוהיה  תינימש  םלואו 
תויסנכ יתב  תריגס  ןוגכ  תונוש , תורצל  םג  המרג  םירצונהו  םימלשומה  לש  וז  תונכש  .םש  ונבנ  םילאעמשיל  דגסמ  יתב  םג  םירצונלו ,

.39 ןלהל ריכזנ  רשאכ  לארשי , יינעל  שדקה  יתב  תסירהו  םהיתורצח  שובכ  םידוהי , לש  םיקיתע 

דחא ףא  לבא  רַזַב ,)  ) היקושבו ריעה  יעבר  ראשב  םג  תויונק  תויונחו  הישעתו  הדובע  יתב  לש  תורצח  םידוהיל  םג  ואצמנ  הז  דגנכ 
.הזה םויה  דע  קשמדב  םידוהיה  וספת  הז  גהנמו  םידוהיה , עבורל  ץוחמ  הריד  תיבב  רוגל  אצי  אל  קשמד  ידוהימ 

הז םוקמ  . 40 םידוהי לש  לודג  בושי  האמה  תישארב  אצמנ  רבוג  רפכבו  .הבישי  םידוהיה  םהל  ועבק  קשמד , תוביבסבש  םירפכב  םג 
םידוהי המש  ורהני  םויה  דעו  וב , רשא  והילא  תרעמו  עשילא  לש  "נ  כהיבל םילגר  ילועל  זכרמ  םימודק , תורודמ  ומכ  םויכ , שמשמ 

.41 לבב תולובג  דעו  אירוס  יוצק  לכמ 

םיבנוג ויהו  םרפכל  ץוחמ  םידבועו  םילכור  םבורב  ויה  רבוג  יבשותש  ינפמ  דוחיבו  ידוהיה , בושיה  םש  עגפנ  תונוש  תובס  ילגרל 
רפכבש םידוהיה  ןיסלכואה  וטעמתנ  קשמדב  חרפו  הלעו  ידוהיה  בושיה  הברתהשכו  םהילע , םילפנתמ  התביבסבש  םירפכהמ  םידדושו 

תלהקל הלפט  יהתו  המצע , ינפב  תדחוימ  הלהקכ  בשחתהל  רבוג  תלהק  האמה –  ךשמב  הקספ –  טעמ  טעמו  רפסמ , יתמל  דע 
.42 קשמד

הארמבכ אוהה , רודה  ינב  לש  תובושתהו  - תולאשה ירפס  ךותמ  הריהב  הנומתב  ונל  םיפקתשמ  אוהה  ןמזב  םיימינפה  םידוהיה  ייח 
.םייתורבחהו םיירובצה  וייח  לכו  אוהה  ןמזב  ידוהיה  לש  ודי  חלשמו  וקסע  ואובו , ותאצ  ועברו , וחרא  תא  הארנ 



םדי חלשמו  םידוהיה  תסנרפ 

םיברו בוט  היה  הכאלמה ”  “ לא סחיה  .לודגו  ןטק  רחסמו  הישעת  הכאלמב , םפכ  עיגימ  קשמד  ידוהי  בור  וסנרפתה  זא  ןכ  םויכ 
.ברעמה תולגב  וב  םיליגר  ונאש  הכאלמה  לא  הנושמ  סחי  ותוא  קשמדב  שגפנ  אל  וישכע  םג  הכאלמל , םיתע  ועבק  םימכחהמ 

, תונשי םילענ  ןוקת  איה  תופכשואהו , תושדח , םילענ  תריפת  רמולכ  תונעצרה , ויה : קשמד , ידוהי  ןיב  רתויב  תויוצמה  תוינמואה 
ימימ ברע  תונידמב  דוחיב  חרזמה , ידוהי  ןיב  דאמ  תחתופמ  ללכב  התיה  הנורחאה  וז  תונמא  .תשחנבו  ףסכב  בהזב  הפירצה  תכאלמ 

םג .םתונמוא  לע  םיזירכמו  םוקמל  םוקממ  רפכבו  ריעב  ברה  "י  פע םיבבוסמ  ויה  ולא  תונמוא  ילעב  .ןמיתב  םויה  דעו  הנידמב )  ) דמחומ
.לֵצמ הכסלו  םילתכהו  עקרקה  חטשמל  םיקד  םינקו  שק  לש  תולצחמ  תעילקב  ונייטצה  דוחיב  .דאמ  הצופנ  התיה  הגיראה  תכאלמ 

הז דבלמ  . 43 םירוזש םיזורחו  םיקוספו  םירויצ  תונוש , תונומתמ  תונומת  תעלקמה  ךותב  םעלקב  תונמא  םג  וארה  הנורחאה  הכאלמב 
.44 ”( הרישק  “ זא ורמא  הכירכ ”  “ םויה רָמֵאי  רשאל  ” ) םירפס - תרישקב  “ םג וקסע 

םירזחמ ויה  םג  .חרזמב  םויה  דע  גוהנכ  םינושה , ריעה  יקושב  רשא  תויונחה  ידצב  םאו  תויונחב  םא  םידבוע  ויה  הלאה  םינמואה  ןמ 
לודג רתויה  קלחה  םלואו  .הנידמל  םיסנכנה  םיאודבה  תכאלמ  וא  ריעה  יבשות  תכאלמ  םישועו  הלודגה  ריעה ” - תוינימש םילכורכ ב“
ןעצרה וא  ףרוצה  .םידודנ  ייח  יחו  םיקוחרהו , םיבורקה  םירפכבו  תוריעב  ורזחב  ומחל , קוחרמ  איבהל  חרכמ  היה  הכאלמה  ילעב  לש 

דע דודנ  םיקיחרמ  ויהש  הלאכ  ויה  .רחא  רפכל  רבועו  ול  האצמנש  הדובעה  תא  רמוג  רתוי , וא  עובש  םימי , וב  ההוש  רפכל , אב  היה 
וא הכנח  חספל , םא  יתלב  םהיתבל  םירזוח  ויה  אלו  זאגיח , ירע  דע  םג  םירבועו  םיכלוהו  אירוס , רבדמב  םיארפה  םיאודבה  ןיבל 

.46 םירבגה םהיבשותמ  םיקיר  דימת  םש  ויה  םידוהיה  יתבו  םידדונ , - םינמא רבוג  יבשות  בר  לשמל , ויה , הככ  . 45 םירופ

תא הב  ונכסש  יפ  לע  ףא  הב , וקיזחה  תאז  לכב  .םתיחמ  יד  םהל  הקיפסה  לודג  קחדב  קרו  הילעב , תא  הרישעה  אל  םנמא  וז  תולכור 
ייח ויה  בושיה , ןמ  קוחר  םג  םאו  יאודבה , וא  יברעה  בשומב  םג  וא  רפכב  הריעב , ןכא  .דגנמ  םהל  םיאולת  םהייח  ויה  דימתו  םשפנ ,

ןקתמהו ןעצרהו  גרואהו  ףסכבו  בהזב  ףרוצהו  ” – “ םיחרוא - תסנכה  “ תוצמב דאמ  - םיריהז ויה  םיברעה  יכ  םיחונ , םגו  םיחוטב  ןמאה 
לכ םנחב  תוריפו  שבדו  םחל  םהל  םינתונו  םה  דסח  ילמוג  םילאעמשיהו  תוריעבו , םירפכב  םירזחמ  םה  יכ  הכרב , ןמיס  האור  םילענ 

רשא םיחצור , תורואמו  םידדוש  יאובחמ  ואצמנ  םיכרדב  הנכס : תקזחב  רידת  ויה  םיכרדה  לבא  , 47” םרכש םיחפקמ  םניאו  םכרצ ,
, רפכל רפכ  ןיב  דוחיבו  הריש , אצמת  אל  רשא  שי  םלואו  תורָיַש .” קר ב“ םילכורה  םיאצוי  ויה  ברה  - יפ - לע בשו , רבוע  לכל  וברא 
ךותמ ןורכזל  וראשנ  ולא  םירקמ  .לוחב  הנימטו  הריקדו  הטיחש  לש  חצר  ירקמ  תורשע  םירכזנ  "ת  ושב .תוגוז  וא  םידיחי  םיכלוה  ויהו 

.48” תונוגעה  “ םיגורהה ישנמ  ןיאושנל  רתיה  תושקב 

ריעה לש  תימורדה  תינימשה  ןאדימ , - ןגב .ריעה  ךותב  םג  םא  - יכ ריעהמ , קחרה  רבדמהו , ראמוד  ךרדב  קר  אל  ורק  הלאכ  חצר  ירקמ 
םירקמ ורק  ידוהיה ,” ןימלעה  - תיב  “ אוה דוהי ,” לא  תאברות   “ דיל םגו  הזה , םויה  דע  לאעמשי  ינבבש  םיארפה  בשומ  םוקמ  קשמד ,

.םויה דע  קשמד  ידוהימ  תולכורה  הלדח  אל  הלא  לכ  תורמלו  . 49 ןיַד ןיאו  ןיד  ןיאב  הלאכ 

וברו “ו  חרהמ תלבק  לש  די  - יבתכ קתעה  רמאל  הביתכה ,”  “ היה תיעיברה  האמה  לש  הינשה  תיצחמב  קשמדב  חתפתהש  דחוימ  קסע 
םירפוס תואמ  שלש  ךרוצ  - תעב ואצמנ  הדגאה  יפלו  וז , הדובע  םשל  "י , אמ דוחיבו  ץוחה , ןמ  קשמדל  ורהנ  םירפוס  תורשע  .י  ” ראה

.לאטיו םייח  יבר  לבוקמה  יבתכ  לכ  תא  םימי  השלש  ךשמב  קיתעהל  ולכיש 

העיבצב ישמו , ןתשפ  רמצ  לש  היוטו  הגיראב  וקסעש  תשרח  - יתב ילעב  םידוהי  ןאכ  ואצמנ  .קשמד  ידוהי  וקסע  הישעתב  םג 
, ריעה יקושב  רשא  םהיתורצחב  הלאכ  םידוהי  תשרח  - יתב ואצמנ  ברל  ךא  .הפוג  םידוהיה  תינימשב  םג  ואצמנ  הלא  םיתב  הפירצ .” ו“

.תרחא וא  וז  הישעתל  םידחוימה 

רפס קר  םלואו  .םישנא  העברא  ודבע  ללכב , קשמדב  ןושארה  הז , סופדב  .ה  " סש תנשב  קשמדל  אבוהש  ירבעה  סופדה  םג  אנ  רכָזִי 
ףסכ ליזהש  , “ אוהה רודה  ילודגמ  דחאו  קשמד  בר  וטניפ , והישאי  יברל  הרותה , לע  תושרד  רחבנ ,” ףסכ   “ רפסה אוה  וב  ספדנ  דחא 

.50 תעכ תואיצמה  רקי  אוה  הז  רפס  קשמדל .” סופדה  תא  איבהל  וסיכמ  בהזו 

רחסמה

ןמש  “ תלכמ לש  תויונח  םהל  ויה  ריעה  יקלח  ראשב  םגו  םידוהיה  תינימשב  .לודג  רחסמב  םגו  ןטק  רחסמב  םג  וקסע  קשמדב  םידוהיה 
, םירומח לע  וא  םהיפתכב  םהיתורוחס  תוליבח  םיאשונ  םילכור  םיוצמ  ויה  הז  לע  רתי  . 51” הרוחס ינימ  ראשו  לכאמ  ינימו  תירובו 

הזיא דימת  םתא  היהש  םילכורה  הלאש  וילאמ , ןבומ  .ליעל  ונרכזהש  הכאלמה  - ילעב םהירבח  ךרדכ  םירפכבו  תוריעב  םירזחמו 
.הכאלמה - ילעב םהיחאמ  םיכרד  - תנכסל רתוי  הברה  םייופצ  ויה  שוכר ,

םגו םירצמו  םע א"י  רחסמ  ירשקב  ודמע  םה  .לזרבו  תשחנ  ישמ , רמצב  היה  םרחסמ  בר  .בושח  קלח  םידוהיה  וחקל  לודגה  רחסמב 



תוצראה ידוהי  ןיב  רשקהו  דחא , דצמ  תיקלטאו ) תידרפס  תיסרפ , תיקרות ,  ) תופש הברה  תעידי  .איציניוכ  םיה  - רבע תוצרא  ירע 
.52 ללכב תיקשמדה  הישעתהו  רחסמה  ןרק  םירהל  הברה  וליעוהו  תוצרא , - רחסמל קשמד  ידוהי  תא  ורישכה  ינש , דצמ  תונושה 

חכ - יאבו םיפתוש  םיפינס , ויה  םידוהיה  ירחוסמ  םיברל  . 53 תיברב האולהב  וא  תונחלושב  םג  וקסע  םידוהיה  ירישעמ  לודג  רפסמ 
.54 תורחא תונידמב  םג  וא  םירצמב  םיכרכב 

ר' אמגודל : .איהה  האמה  לש  תודלותה  תורוקמב  םירכזנה  םיפסכה  ימוכס  ונל  ודיעי  רשאכ  םיגלפומ , םירישע  םג  ויה  םירחוסה  ןיב 
םימכח םבֻרב  ויה  םילודגה  םירחוסה  הלא  .םינמוזמב   56 םיחרפ ףלא  םירשעמ  רתוי  וירחא  בזע  האמה , תישארב  יחש  , 55 וטניפ בלכ 

דומעל ולכי  תושרהו  םיברעה  ילודג  לא  םרחסמ , ילגרל  בורקה , םסחי  ידי  לע  םימלעומה .”  “ הדעה - יניע ברה  - יפ - לע ויהו  םימושר ,” “
.םיינעה תלכלכו  רובצה  - יכרצ לעב  ברה  - יפ - לע ואשנ  םג  םה  .הקוצמו  הרצ  לכב  ץרפב 

הדוחאו תונוש  תודעל  הלהקה  תוגלפתה 

תולהק שלשל  תיעיברה  האמה  תישארב  קשמד  ידוהי  וקלחנ  םינושארה  תורוקמה  ראשו  תובושתהו  - תולאשה ךותמ  הארנה  יפל 
חרזמה תוצראמ  קשמדל  םיאבה  הלא  לכ  םג  ובשחי  םהילעו  םדקמ ; ץראה  יבשות  םה  םיברעתסמה , להק  ( 1 וזמ : וז  תודרפנ 

דרפס ילוג  יטילפ  םהו  תישילשה , האמה  לש  הינשה  תיצחמה  ךשמב  ריעה  לא  ואבש  םידרפסה  להק  .סרפמו 2 ) לבבמ  תובורקה ,
הלהקה תפש  . 57 םידרפסה םע  דחא  ןמזב  ריעה  לא  ואבש  ללכב , אילטיאו  טרפב  איליקיס  יאהמ  םילוג  ןיאלאקס , להק  .אילגוטרופו 3 )
"י אב םידרפסה  וניחא  יפב  רשא  ידרפסה , ןוגר  ’ זה איה  ונידאל , תפשב  ורבד  תונורחאה  תולהקה  יתש  .תיברעה  התיה  הנושארה 

.הזה םויה  דע  אמרגות  - ירעבו

בושח םרוג  היהש  הפשה , יונש  דבלמ  . 58 תויפוריאה תולהקה  יתש  ןיבו  םיברעתסמה  להק  ןיב  דורפה  דאמ  לדג  האמה  תישארב 
חורל דאמ  הרז  קפס  ילב  התיה  תיחרזמה  םיברעתסמה  תשבלת  םג  .םהייח  יסומנב  ףא  םיברעתסמהמ  םייפוריאה  ודרפנ  דורפל ,

הלפתה יגהנמב  םהיניב  םייונש  לשמל , ויה , הככ  .הלאמ  הלא  ולדבנ  םיגהנמו  תד  ינינעב  םגו  .םינאלאקסהו  םידרפסה  םידוהיה 
םא יכ  קשמדב , קר  אל  ןכאו  .דורפל  ןושארה  דוסיה  הלהק –  לכל  םידחוימ  תויסנכ  - יתב דוסיל  וילאמ  םרג  ןורחאה  הז  רבד  .החסונו 

, םילשוריב ומכ  .םוקמה  יבשותמ  לכב  תודרפנ  םמצעל , תולהק  םהל  דסיל  דרפס  ילוג  ולדתשה  "י , או אירוס  ירעב  םאוב  םוקמ  לכב 
.םמצע ינפב  תורבק  - יתב םגו  רובצ  תופוק  תויסנכ , יתב  םינבר , קשמדב : םג  םהל  ויה  ןכ  ןודיצבו , תפצב 

ןיב הלאה  תולהקה  יתש  לש  רשקה  היה  תאז  - לכב םלואו  .תולהק  יתשל  םידרפסהו  ןיאלאקס  להק  םג  ודרפנ  תודעה  ינינע  ברב  םנמא 
דבלמו .תחאל  ןתוא  תדחאמה  ונידאלה  תפש  לכ , תישאר  היה , רבדל  הבסה  .םיברעתסמה  להק  ןיבו  ןניב  רשא  רשקהמ  רתי  בר  וזל  וז 

םיברעתסמה להקל  תודגנתה  תעשב  ןתודחא  תרכנ  דוחיב  .רובצה  ייחב  םינוש  םינינעב  ודחאתהו  ץראב  םירגכ  ןמצע  ןהיתש  ושח  הז 
.59” תושידק - תורבח  “ יתשל ודרפנ  ךא  תורבקה , - תיב םוקמב  תודחואמ  תוידרפסה  תולהקה  יתש  ויה  הככ  .םיבשותה 

םיירובצה םייחה 

הבוטל םישדחה  םידרפסה  דוע  ועיפשה  ילואו  .דאמ  דע  הפי  רטשמו  רדסב  תוינומדק  םינשמ  דוע  םירדוסמ  הארנכ , ויה , רובצה  ייח 
.רובצה - ייחו הדעה  תגהנהב  םיפסונ  םינוקת  םה  םג  ואיבהו 

קשמד תודהי  דרפה  ירחא  םג  אצמנ  תובושתו ,” - תולאש הרמשנ ב“ רשאכ  אוהה , ןמזב  הלהקה  - ייח תנומת  ונינפל  רייצל  ונאובב 
.לכב רטשמו  רדס  תולהק , שלשל 

, םינקסע תעבשמ  רבֻח  הז  דעו  "ה)60 . טז ” ) ריעה - יבוט - תעבש  “ וא ימשג , דעו  דחאה  ( 1 םידעו : ינש  ודמע  הלהקו  הלהק  לכ  שארב 
- לכב ולדתשהו  םילשומהו  םימילשומה  ישאר  םע  םיבורק  םיסחיב  םיאב  ויה  םה  .םלועה  - בושיב קרפ  יעדוי  םירחוס  םירישעו , םימכח 
הז דבלמ  .דיגנ 2 ) וא  אישנ  ןיעכ  , 61” םלעומלא  “ םשב ארקנש  להקה ” - שאר  “ דמע הז  דעו  שארב  .ץוחו  םינפ  ינינעב  הדעה  - תבוטל זע 

םגו "ה  טזל םג  ויה  תומיקה  תודועתה  יפכ  .םיניד  השלש  ודילו  , 62” רבח  “ קיתעה םשב  זא  ארקנש  ברה , דמע  ושארב  .ינחור  - דעו היה 
תונובשחו םירורב  םילוקוטורפ  םע  םיחותפ  תוסקנפ  םהלו  תוריכזמהו , תורפסה  תכאלמ  יעדוי  םיניוצמ , םירפוס  וניד  - תיבו ברהל 
תונקתו תוטלחה  םינידה , יקספ  לש  תונמאנו  תונוכנ  תוקתעה  ולא  םידרשמב  גישהל  ולכי  תובר  םינש  רובע  ירחא  םג  .םיטרופמ 

.63 הפי רדסב  וגהנתה  םיחבטמה  - תיבו אשידק  - הרבחה םגש  רכנ , הלאה  תודועתה  ךותמ  .תונשי 

קר קשמדב  ואצמנ  האמה  תישארב  .הזה  םויה  - דע קשמדב  םיפי  רתויה  תסנכה  - יתב ונבנ  אוהה  ןמזב  .םה  ףא  וחתפתה  תסנכה  - יתב
םידחא תסנכ  - יתב םיבשיתמה  תוברתה  םע  ופסונ  םמוקמב  םלואו  . 65 ולאמ םינש  וא  דחא  רגסנ  האמה  ךשמב  . 64 תסנכ - יתב השלש 

םידחוימ תסנכ  יתב  ויה  הלהק  לכל  . 66 גנרפלא ”נ  כהבו “ו , חרהמ ”נ  כהיבו ןיאלאקסו  ףיילכ  יקרלא , “נ  כהיב ומכ  םיפיו , םילודג 



תוכרעה וקזחוהש ע"י  , 67 םמצע - ינפב שדקהו  הרות  - דומלת יתב  הלהק  לכל  ואצמנ  תסנכה  - יתב דיל  הניגנב . םגו  חסונב  םידרפנ 
.תויסנכה - יתב תוסנכהמו 

, וניד - תיבו ברה  לש  וחכב  לודג  היה  ימשגה , דעוה  אוה  “ה , טז חכ  .ינחורה  דעוה  םע  דיב  די  דבע  הלהקו  הלהק  לכ  לש  ימשגה  דעוה 
יכ דע  קשמדב , םידוהיה  לע  דחפו  המיא  ליטה  הז  קשנו  . 68 םירוסאו תומרח  לש  קשנב  ןיוזמה  הרותה , חכב  לודג  היה  ולא  לש  םחכו 

םימעפ וענמנ  וז  הפקשה  תוכזב  . 69“ תד לע  רבועו  רֵסֹומ  זא ל” בשחנ  תואכרעל , וניד  רסמש  לארשי , .תואכרעל  תכלל  וינפמ  וששח 
םירוסמ ויה  םהירוטפו  םינברה  יונמ  יכ  .תצקמב  ףא  להקה  תוכז  תא  ללש  אל  הרותה  לש  הז  חכ  םלואו  .לארשי  םש  לולח  םרגמ  תובר 

הלהקה ינינע  לכל  רע  היה  וחורש  להקה , לכ  תמכסהב  אלא  השענ  אל  בר  וא  "ה  טז יונמכ  לודג  רבד  לכו  ולכ , להקהו  ”ה  טז ידיב 
רתויהו תוינרדומ  רתויה  תולהקב  ומכ  הנמיה , הלעמל  ןיאש  הדמב  חתופמ , היה  ירובצה  שוחה  .לודגו  ןטק  ירובצ  רבד  לכב  ףתתשהו 

.70 תוחתופמ

ןורחאה והצק  דע  עיגה  תולהקה  דורפש  ןמזב  םג  יכ  ןיצל , שי  הנה  תולהק , שלשל  האמה  תישארב  קשמד  תודהי  הקלחנ  םג  םא  םלואו 
וא , 71” דוהי - לא - ךישה  “ .םישארו םייללכ  םינינעב  קשמד  ידוהי  לכ  םידחואמ  זא  ףא  ויה  תאז  - לכב האמה ,) תישארב  דוחיב  )

תודהיל היה  .קשמד  ידוהי  לכ  לש  תורזגהו  םיסמה  רבדב  הלשממה  התנפ  וילאו  הלשממה  ינפל  םלכ  םידוהיה  חכ  - אב היה  רתכומה ,” “
התיהש םיינעל ,” הקדצה  תפק   “ לע חיגשמהו  םידוהיה  לש  ישארה  ריכזמה  ןיעכ  היה  אוה  .דחי  ןלכל  תולהקה ” - רפוס  “ םג קשמד 

.72 דאמ דע  הפי  רטשמו  רדסב  ולהנתה  הלא  לכו  לש א”י – " הפקה   “ לעו תיללכ ,

לע ולטוהש  תוכירעה ,” מ“ ( 1 התיה : הסנכהה  .הושב  תולהקה  לכמ  םיאב  ויה  םיינעל  הרזעהו  תורזגה ”  “ תואצוהו םיסמה  ימולשת 
יפ לע  תווצממ .” , “ םינושה תויסנכה  - יתבמ ( 2 דחי ; םיתשה  םע  בשחתהב  םעפו  תושפנה , יפל  םעפו  םשוכר , ךרע  יפל  םעפ  םידיחיה 

”, שדקהה  “ ונייה ףוקוה ,”  “ לש תורצחהו  םיתבה  תריכש  תסנכהמ  ( 4 אשידק ; - הרבחמ ( 3 םהיתואצוה ; לע  הרתי  םתסנכה  התיה  ברה 
.73 היינעו הדעה  יכרצ  םשל 

םירישע ןומה  דובכב  הכותב  ונכש  .לארשי  - ץראו אירוס  תולהקב  רתויב  הרשואמהו  הרישעהל  זא  הבשחנ  קשמדב  םידוהיה  תדע 
קשמד ידוהי  דבלב : וז  אלו  .תורחא  תונידמו  םירע  יבידנ  תרזע  שקבל  וקקזוה  אלו  םהיינעל , גאדל  ןוצרו  תלוכי  ילעב  םינטקו , םילודג 

” תוכרעהו םיאבג  ”, “ תועובק תודמעמ   “ ויה קשמדב  .ןורבחו  םלשורי  תפצב , םילדה  לארשי  - ץרא יבושיל  םהיתובדנב  רזעל  ומק  דוע 
.םינוגה םימוכס  הב  ץבקמו  הבורקה , קשמדל  חילש א"י  אב  היה  הרצ  תע  לכב  .לארשי  ץראב  רשא  םימכחה  - ידימלתו םיינעה  תבוטל 

לש תובישיו  םימכח  ידימלת  םיינעל , ףוקו ”  “ םיתבו תורצח  ושידקיו  םהינובזעב  שדקה ” ץרא   “ תא ורכז  םירישעה  ןמ  םיבר 
.74 ןורבח וא  תפצ  םילשורי ,

הנשמה וא  ריעה  לשומ  ינפל  הרצב , םיתעל  תונוש , תויולדתשהב  םהישאר , דוחיבו  קשמד , - ידוהי ונייטצה  וזה  תיפסכה  הרזעה  דבלמ 
.75 ץראה ינגמ  ויהיו  ומצעב , אטשוקב  ןטלושה  ינפל  ולדתשה  ףאו  .י  “ או אירוס  לש  לבגמ  - יתלבה בר  יפ  לעו  ישארה , לשומה  היהש 

םילשומה לש  תוקוצמהו  תופידרה  דגנ  יכבו  הקעצ  לוקב  םיקושב  תונגפהו  תויבמופ  תואחמ  ךרעל  זא  םג  םידוהיה  ועדי  ךרצה  תעב 
, ךורפ - ןבא תורזג  דגנ  לדתשהל  קשמדל  חלשנ  הלמרמ  שיריש ) יד  וא   ) ויהיש יד  םייח  ר '  " .םידוהיה דגנ  ”י , אב םהיתוריעב , םינטקה 

.76” האלתה לכ  תא  ול  ורפסיו  וכביו , םתולמש  וערקיו  רשה  ינפל  וכליו  םידוהי  המכ  ץבק   “ אוהו

םוקמ רבוג , יינע  תבוטל  חילש  וחלשיו  םיפסכ , תרזעל  השקבב  די  קשמד  - ינב וטישוהש  תאזה , האמב  םיאצומ  ונא  דחא  דדוב  הרקמ 
םולשתו םידבכ  םיסמ  םהילע  ולטוהו  הלודג  הקוצמב  זא  ואב  רבוג  ינב  .לגרל  הילעל  אירוס  לכל  יללכה  זכרמהו  עשילא  "נ  כהיב

השודק לש  זכרמו  המצע  - ינפב תדחוימ  הריעל  רבוג  זא  הבשחנ  ליעל , רומאכ  םלואו , . 77 הלודג תיפסכ  הרזעל  וקקזנו  םיקיתע , תובוח 
.םיבר םימי  קשמד  לע  דבכ  אשמל  רבוג  התיה  םיאלפ , בושיה  םש  תדר  ירחא  קרו  .אירוסל  יללכ 

ינב יכ  איהו  םירחא , תומוקמב  רשאמ  היוצמ  רתוי  דוע  קשמדב  התיה  תקולחמל  הבסה  .ןאכ  םג  דקפנ  אל  תקולחמה ”  “ םוקמ םלואו 
םינבר הל  ויה  ןהמ  תחא  לכש  תולהקל , ודרפנ  קשמד  ידוהי  .םהינברו  םהישאר  המה  ןשיה , בושיה  ינבל  ובשחנ  רז  ומכ  שדחה  בושיה 

, םהיתוביר ירבד  ואב  אל  תואכרע  דע  יכ  םאו  .תודסומו  םינבר  ינינעב  םיכוסכס  וצרפ  םעפב  םעפכו  .המצע  ינפב  תודסומו  םיישאר 
.אטשוק דעו  םירצממ  תודהיב  עמשנ  תובירמה  דהו  הלהקה  תוישא  לכ  תא  ועזעז  הנה 

יגהנמב םיאיקב  ארתאד ,” - יראמל  “ םמצע תא  ובשח  םיברעתסמה  ינבר  .םינברה  ןיב  סחיב  דוחיב  השגרוה  וזב  וז  תולהקה  תאנק 
, דרפס ילוגמ  םה  ףא  בור  יפ  לע  ויהש  תפצ , ינבר  ילודג  חכ  איהו  תרחא , תנעשמ  םהל  ואצמ  םידרפסה  ינבר  םלואו  .םדקמ  ץראה 

ינבר וקלחנו  תודעה , ןיב  טפשמב  וא  הכלהב  ךוסכס  הזיא  ץורפב  .בורקה  חרזמה  לכב  הלעמב  םינושאר  אכמס  - ינבל זא  ובשחנשו 
ילודג .תפצ  ינברמ  הרזע  שקבל  דימ  םינופ  םיפדרנל –  םמצע  םיבשוחה  ץראב , םירג ”  “ רותב םידרפסה  ויה  םהיתועדב , תולהקה 

אצמנ הככו  .תויתגלפממ  וקנ  אלו  הדמה  לע  םינינעה  ברב  וזירפה  םידרפסל , םחורב  םיבורקו  השעמה  םוקממ  םיקוחר  םתויהב  תפצ ,
ויה םיברה  םיבשותהו  בר  יפ  לע  וחצנ  םידרפסה  םיבשותה .”  “ םיברעתסמה חכמ  בר  םירגה ”  “ םידרפסה חכ  האמה  תישארב  רבכ 

םתלחגמ הוכנ  ותלהק –  דצל  ףקתב  דמעו  ופרע  תא  תושקהל  הסנ  םיברעתסמה  ינברמ  דחאש  הרק , רשאכו  .תמאה  - יפל םיפדרנה ,” “
, םירבדה תא  רוקחל  םהירבח  תאמ  םיחולש  םיריצ  רותב  קשמדל  םיאב  תפצ  ילודגמ  ויה  הערה , רובגב  ןמזל , ןמזמ  .תפצ  ילודג  לש 



יבר ןיב  ורבע  רשא  תובושתו ,” - תולאש ואצמי ב“ וזכ  תקולחמב  ןינע  יאלמ  םיטרפ  .לעופל  םתוכזו  רואל  םידרפסה  טפשמ  איצוהלו 
ןחלושה  “ לעב  ) וראק ףסוי  יברו  "ט ) יבמה  ) ינארטמ השמ  יבר  לארשי , - ץרא ינבר  ןיבו  קשמדב , םיברעתסמה  בר  חייאצ , ףסוי 

.78 םיברעתסמהל ברל  רחבנו  יקשמד  - ימלשורי היה  אוה  .ןיוצמ  סופט  היה  הז  חאייאצ  ףסוי  יבר  ךורע .)”

םוקמ רבד  - לע ”ג  כש תנשב  הצרפ  איה  םינינעל : תפצ  ינבר  תדמעו  םינברה  ןיב  סחיה  החכוה ע“ד  רותב  שמשל  הלוכי  וז  תקולחמ 
םידרפסה .םידרפסה  לש  תורבקה  תיבב  רבק  תזוחא  דאמ , הבושח  תיברעתסמ  החפשמ  ףיילכ , תחפשמ  התנקו  השעמ  היה  .תורבק 

אל ינפמ  םידרפסה , לש  תורבקה  - תיבמ םיברעתסמה  םיתמה  תומצע  תא  ואיצויש  ורוהש , ימ  ויהש  ךכ  ידיל  רבדה  עיגהו  .הז  דגנ  וחמ 
םיברעתסמה לע  םיסחוימה ”  “ םידרפסה לש  םתפקשה  לע  ללכב  םג  הארמ  וז  אדבוע  . 79 םידרפסה לצא  הביכש ” תוכז ה“ םהל  התיה 

.םוקמה יבשות 

עיגה רבדה  .המודכו  "נ  כהיבב םוקמ ”  “ תקזח ינפמ  .תוקזח  תוטטק  םימעפל  וצרפ  הלהקה  םינפב  תונושה  תולהקה  ישיא  ךותב  םג 
.דאמ טהלתו  וזכ  העשב  הצרפ  הבירמהו  דחוימ , תסנכ ” - תיב  “ םהל דסיל  להקה  ךותמ  םיבר  ודרפנש  ךכ , - ידיל

ןיב דימת  ורמגנ  הנה  קשמד , ירעשל  האלהמ  םג  ועמשנו  תוקלחמה  ואציש  העשב  םג  יכ  ררבל , ךירצ  קשמד  תודהי  לש  החבשל  םלואו 
ןיב םיכותמה  ויה  םינברה  .הלשממה  ינפל  ירובצ , םאו  יטרפ  םא  ידוהי , טפשמ  איבהלמ  םידוהיה  ורהזנ  .הרותה  טפשמ  "י  פע םידוהיה 

ינברל םינופ  ויה  תקולחמה , ךבסב  וכבתסנ  םמצע  םהש  וא  הושה ,” קמעל   “ רבדה איבהל  ולכי  אל  םה  םאו  .טפשמו  ביר  לכב  תודעה 
.80 םיכוסכסהו תובירה  לכב  בוט  רמג  ידיל  ףוס  - ףוס איבהו  עירכה  תועדה  בורו  תורחא , תוריעו  לילגה 

, ןמזה ךשמב  טאל  טאל  תולהקה  ודחאתנ  ןמצעמ  .האמה  לש  תונושארה  םינשה  תורשעב  םא  יתלב  ררש  אל  דורפ , לש  הז  בצמ  ךא 
הנה ירמחה , םבצמב  םגו  חורה  תולעמב  םג  קשמד  ידוהי  לע  דרפס  ילוג  ולע  םנמא  םא  תחאה : תובסה , ןה  םיתשו  .תחא  הלהקל  ויהו 

תישאר תידרפסה , הפשה  .קשמד  ריעכ  יברע  רחסמו  םייברע  םייח  זכרמו  םע  תבר  ריעב  םתציחמב  ירמגל  ראשהל  ולכי  אל  תאז  - לכב
.תחא הפש  תידוהיה  הלהקה  יהתו  התוא , השרי  תיברעה  .דרפס  יאצוי  יפמ  תונושארה  םינשה  םישמח  ךשמב  הָלָכ  החכשנ  דורפה ,
דחִאו תובבלה  תא  םג  ברק  םעפב  םעפ  תבורעת ” - יאושנ  “ .םיבשותה לא  םישדחה  תא  ברק  םוקמה  ידוהי  םעו  םיברעה  םע  רחסמה 

תא ושבכ  םג  עודי  ןבומבו  םדיל , הרבע  תישארה  - תונברה .םידרפסה  וחצנ  םנמא  ינחורה  דצהמ  הינש : הבס  דועו  .תולהקהמ  םישיא 
םק םמוקמב  םסוחי .” ואנק ל“ רשא  םינושארה  הדעה  - ישארו םינברה  םתוא  לכ  םמלועל  םימיה  ךשמב  וכלה  רחא , דצמ  ךא  .תולהקה 

ולידבה אלו  חרזמב , תוריע  ראשב  וא  קשמדב  םמצעב  םה  ודלונ  הנה  דרפס , - ילוג יאצאצ  ויה  םג  םא  רשא  הדע , - ישארו םינבר  רוד 
ומצעב היהש  האמה , לש  הינשה  תיצחמב  קשמד  ינברב  בושחה  וטניפ , והישאי  ברה  .יברעתסמל  ידרפס  ןיב  הרתי  הדפקהב  דוע 

חסונ גיהנהל  הב  םיבשיתמה  םישדחה  םידרפסל  תושר  ןיאש  ןודיצל , הרוה  אוהו  קשמד , דילי  לש  ונב  רבכ  היה  דרפס , - יאצויל סחיתמ 
, בקעי קלח  הלאכ  אל  : “ תולהקה דורפ  לע  רמא  לבוקמה  לאטיו  םייח  רו ' , 81 םיברעתסמה לצא  וישכע  דע  גוהנ  היהש  הממ  רחא  הלפת 

.82” ונלכל תחא  הפשו  דחא  םע  לארשי , - תיב םשב  ונלכ  יכ 

תחא הלהקב  ופתתשהו  ורזח  תולהקה  לכ  .הלפתה  יגהנמו  תויסנכה  - יתבב םג  תולהקה  ןיב  םידורפה  ינמיס  לכ  וחמנ  האמה  ףוס  דע 
וגזמתיו ועגנ  םיגהנמב  םיגהנמו  םיסומנב  םיסומנו  הזב  הז  וברעתה  םינוגנהו  םינומזפה  .אשידק  הרבחו  תורבקה  תיב  יקסעב  םג  הלודג 

.קשמד תודהיב  הזה  םויה  דע  ונל  ורמשנ  וז  הגיזמ  תואצותו  .דחי 

תא טעמ  טעמ  ונש  םתפש , תא  ובזע  םידרפסהו  .תיברעה  ריעה  קשמד  לש  העפשהה  חכב  םידרפסה  תא  םיברעתסמה  וחצנ 
םירבדמ םידרפסה  וראשנ  הלאה  םירעה  יתשב  םילשוריב : אלו  תפצב  אל  היה  אלש  המ   ) םיימוקמה םיסומנהל  ולגתסה  םהישובלמ ,

הביבסבו םיברע  לש  לודג  בֹרב  ולטבתנ  אלו  םמע  ךותב  קר  םידוהיה  ויח  םילשוריבו  תפצב  ןבומ : רבדהו  .םהיסומנב  םגו  םתפשב 
דרפס תוברת   “ םא יתלב  ןאכ  הארנ  אל  םנמא  םאו  .חצנ  דרפס  יליצאבש  יתוברתה  דצה  ידוהיה , דצה  םלואו  קשמדב .) ומכ  תיברע 

.83 םלועה תויוהב  םגו  הרישב  המכחב , הרותב , םילודג  םישנא  לע  תוארהל  וז  האמ  איה  הלוכי  הבכת ,” םרט 

ינחורה בצמה 

שארב םוקמ  הספת  תדה  .איהה  תעב  קשמד  ידוהי  לש  ינחורה  בצמה  לע  רוא  םיציפמה  םינוש , םיטרפ  ונל  ורמשנ  םינוש  תורוקמב 
םגו ברעבו  רקבב  םירועש  םש  םידמול  ויה  .אוהה  רודה  ינבל  םיישארה  םיזכרמה  ויה  םישרדמהו  תויסנכה  - יתב .הרותה  התִאו 

םימכחה ויה  םיבוט  - םימיו תותבשב  .דומלת  םגו  םידרפסה –  וניחא  בל  תא  דימת  הבשש  דומלה  הז  "ם –  במר הנשמ , ירועש  םירהצב 
.84 הבושתל ותוא  םיררועמו  רבוגבו  ריעב  תויסנכה  - יתבב םעה  ינפל  םישרוד 

ואצי םהמש  ארתאד , - יראמ םינברה  תושאר  תחת  םירוחב  תובישי  םג  ואצמנ  .םינטקל  הרותה  - דומלת יתבב  קר  םצמטצה  אל  ךונחה 
.ופסכב םתוא  קיזחהו  הלא  תודסומל  גאד  להקה  . 85 הכלה - ירומ לארשי  - ילודג

תבסל ברע  - יארפ ןיב  ולב  םהייח  ברש  םיברעתסמהמ , םילכורה  םתוא  ןיב  בר  - יפ - לע םעה , ןומה  ןיב  ץראה ” - ימע  “ םג ואצמנ  םנמא ,
אל .זעו  ףקת  לכב  תדה  ינינע  לע  וחיגשה  םינברה  יכ  ןהיקודקד , לכב  תדה  תווצמ  םירמוש  ויה  הלא  ץראה ” - ימע  “ םג םלואו  .םתסנרפ 



בוט - םוי לש  לילבו ב ' קשמדל , תפצמ  ךלהש  ץראה , - םעב היה  השעמו  . “ 86 תבשב בורֵעל  ץוחמ  אשמ  תאשל  םג  אוהש  - ימ לשמל , זֵעֵה ,
ירמוחכ גהנל  וילע  היהש  םושמ  ןגנל , רתומו  לוח  רבכ  לארשי  - ץראבש יפ  - לע - ףא ותודנל ,” וצפחו  ןגינו , ודיב  רונכה  תוילג  לש 

.87 םשל ךלהש  םוקמה 

, םילוקוטורפהו םהיתונובשח  תוסקנפב  רדסה  - יפיו קודקד  םירפוסהו , םינברה  דוהי , - לא - ךישה םלעומה , "ה , טזה הלהקה , - ירדס םג 
וצרפש םיכוסכסה  ןומה  לכ  ףאו  םהירחסמ  תונובשח  רחסמב , םתוחתפתה  ינש  דצמו  דחא , דצמ  תוכירעה  רדס  ךונחל  םיינעל , הגאדה 

.קיפסמ יתוברת  הבגב  אוהה  ןמזב  הדמע  קשמד  תודהיש  םידיעמ  הלא  לכ  תובושתהו – ” תולאשה   “ ינפ לע  םיעורזה  םירגתה , ןיב 

אל בר , יונמכ  דבכנ , רבד  לכ  .םיפוכת  םיקרפל  הארנכ , ויה , להקה  תופסא  .להקה  - ישיאב דאמ  חתֻפמ  אוה  ףא  היה  ירובצה  שוחה 
דחא להקמ  םיתב  - ילעב םירשע  ועסנש  םיאצומ , ונא  "ה  לש תנשב  םעפו  . 88 םתמיתחבו להקה  ישנא  לכ  תמכסהב  םא  יתלב  השענ 

.89 הלהקל בר  םשמ  איבהל  תפצל 

ירבעה ןונגסה  םתוחתפתה  לע  הארמ  ללכבו  .תיברעה  הפשה  תא  תעדל  םידוהיה  ודמל  תובישיהו  תויסנכה  - יתבב הרותה  דומל  דבלמ 
.רורבו קוידל  אמגודל  שמשל  םילוכי  םהיבתכ  יחסונש  תולהקה , לש  םירפוסה  דוחיבו  איהה , האמב  םינברה  לש 

םידרפסה תניגנ  םג  םדיב  התיה  תיברעה  הרמזה  דצל  םלואו  . 90 הרישה תא  םג  העודי  הדמבו  הרמזה , תא  םידוהיה  ודמל  םיברעהמ 
םע רשקהו  היכרתו , סרפל  קשמד  ידוהי  לש  תופוכתה  תועיסנה  ילגרלו  .םהירחא  תורודל  הושירוהו  םתולג  תוצראמ  םהמע  ואיבהש 

.91 איהה האמב  ורכנ  םהיתותואש  תויכרתו , תויסרפ  תוניגנמ  םג  םתא  ואיבה  ללכב , ולא  תוצרא 

זא ומק  רדאנה , ררושמה  הראגנ  לארשי  דבלמ ר ' . 92” ויאלטרע דעו  וישאר  קשמד מ“ ידוהי  בור  לע  התרש  הרמזהו  הרישה  חור 
קשמד ידוהי  לצא  אצמנ  הזה  םויה  דע  .תיברעב  םהיריש  ורש  םינורחאה  . 93 םעה תלדמ  םגו  ריעה  ימכחמ  םירחא  םירמזמו  םיררושמ 

.תיעיברה האמה  תוריצי  םה  םבורש  םינחל ,”  “ םע םינומזפ  ןומה 

ןומה הזל  םרגש  דאמ , רשפא  .י  " או הירוס  תוריע  ראש  ינברמ  רתוי  שורדה ,”  “ עוצקמב דוחיב  קשמד  ימכח  וניטצה  הרותה  ידומלב 
תיצחמב שורדה  רבג  דוחיב  . 94 לופלפהמ רתוי  שורדהו  הכלההמ  רתוי  הדגאה  המיאתה  הלאל  .קשמדב  רתויב  אצמנש  ץראה ,” - םע “

.האמה לש  הינשה 

"י אמ םידימלת  ןומה  וילא  ךשמ  לאטיו  םייח  .י ר ' ” ראה “י  פע השדוחמה  הלבקהו  דוסה  תמכח  לש  הזכרמל  קשמד  התיה  ןמזה  ותואב 
םעש רבדה , תא  ןיצל  יאדכ  םלואו  .ותלועפ  תא  וידימלתו  לאומש  ונבו ר ' השמ  ויחא ר ' ןאכ  וכישמה  וירחא  םגו  .תורחא  תוצראמ  םגו 

תואמב קשמדב  דחוימ  םשר  ריאשה  אל  דוסה  דומל  ןכ : לע  רתיו  .עגפנ  אל  ףאו  טשפה ”  “ לש ומוקמ  דקפנ  אל  דוסה ”  “ תעפשה לכ 
.קשמדמ ורכז  החמנ  טעמכ  התעו  ןכ , ירחאש 

, הרמזו הרישל  סחיב  םאו  .וז  העפשה  תרכנ  קשמד  תודהיב  םגו  םהיתובשומ , תוצרא  לכב  תרכנ  םידוהיה  לע  הביבסה  תעפשה 
ינימ לכ  תא  הזה )! םויה  דעו   ) קשמד ידוהיב  השירשהב  הערל  םג  העיפשה  הנה  הבוטל , הביבסה  העיפשה  תונוש  תויונמאו  תוכאלמ 
, תועימקו םימה  לע  ןמשה  תופט  דיה , יטוטרש  לוחה , - לרוג םידש , - תעבשה הארמה , - תאובנ םילוגלג , םיפשכב , תולפטה  תונומאה 

לאשל וכלה  םידוהיה  .םהינכש  םיברעהמ  םידוהיה  ודמל  רעצמ  רבד  לכ  לע  תוללקבו  תועובשב  שמתשהל  םג  .הנהכו  הנהכ  דועו 
תרות תא  ודמלש  תוידוהיו , םידוהי  םג  ויה  דבלב : וז  אלו  . 95 הז ןועמ  וקנ  אל  םימכחהמ  םידחא  םגו  םינומהב , םיברעה  םיפשכמב 

שדקו לוחש  תואובנו , םישחלו  תולרוג  וכרעיו  תידוהיה  דוסה  תרותב  וז  הרות  ובברעש  ואצמנ  .םיחמומ  רותב  הב  ונייטצהו  ףושכה 
תונוש תופוקת  ךשמב  הב  וניטצה  םידוהיהש  , 97 האופרה - תמכח ילגר  תא  וקחד   96 ולאה תולפטה  תונומאה  .איבוברעב  םהב  ושמש 

םישמתשמ ויה  ללכב  . 98” לבוקמו אפור  םכח ,  “ אוה םג  היה  הנה  תאזה , האמב  ידוהי  יעדמ  אפורל  רכז  ונאצמב  םגו  .םימיה  - ירבד לש 
.99” םיברע תופשכמו  םיפשכמל  םיבר  םיפסכ  םיאיצומ  ויה  ו“ םימה ” לע  ןמש  תופטב  ו“ תוארמ ” ב“

לגרה .שארב  םוקמ  הללקהו  רדנה  וא  העובשה  הספת  השעמו  קסע  לכב  .תאזה  האמב  בורל  אוה  םג  ץרפנ  םירדנבו  תועובשב  שומשה 
היה ןתכמות , תדהש  הלא , תועובשלש  ןבומכו  .ידוהי  ןויבצ  םירדנלו  תועובשל  ונתנ  םלואו  םיברעה , תאמ  םידוהיה  םהל  ושכר  הז 

לש םיאנתהו  םינידה  לכ  תא  עדי  ץראה , - םעו רובה  םגו  ידוהיו  ידוהי  לכש  איה , אדבועו  .םיברעה  לש  הלא  לע  רתי  יקֻח  ףֶקֹתו  קֶזח 
.המודכו םכח  - תרתה הל  ליעות  אלש  תורמסמב ,” הקזחל   “ ךיא ועדי  העובשב  ושמתשהשכ  .לארשי  תרות  “י  פע תועובשהו  םירדנה 
ןבומו .המודכו  לופכ " יאנת  עבשנ ב” היה  הזע ,” תותלד  רקעשו  ויניע  תא  םיתשלפה  ורקנש  ןושמש , תוריזנב   “ עבשנ היה  עבשנה 

תולהקהו םידיחיה  לש  תועובשהו  םירדנה  ירשק  תא  ריתהל  ידכ  הטרח  - יחתפ אצמל  קשמד  ינבר  לע  הדובעה  התיה  הברש  וילאמ ,
.100 םסעכ תעשב  ורדנש 

םייחה ןוקית  םושמ  םנוטלש , ןברח  ירחאו  םצראמ  םתולג  ירחא  םידוהיה , ןיב  בושח  םוקמ  תועובשהו  תומרחה  וספת  הארנכ 
םידיחי דגנ  ץרפב  םידמועו  רדנ  םירדונה  ויה  המודכו  תוריזנה  ירדנו  העובשהו  םרחה  .הלוגב  םידוהיה  לש  םיימינפהו  םירובצה 

.ויתונקתו רובצה  יקוח  תא  םיסרוהה 



חכב וססבתנו  וקזחתנ  תולגה  ירעב  תולהקה  תומכסה  לכו  תוכלמ , לש  הארומ  םידוהיל  התיה  אל  םידוהיה  לש  םימינפה  םינינעב  יכ 
תרמשנה הלוגה , רואמ  םושרג  וניבר  תנקת  ךותמ  םיאור  ונא  הזה  חכה  לדג  המכ  דעו  .ןהל  וולנש  תועובשהו  תומרחה  ףקותב  קר  קזח 

רמח תא  שילחהל  םהיצמאמ  לכב  ולכי  אל  תובר  תופוקת  ךשמב  רתיה  הל  ושקבש  םינברה  לכו  םינשב , תובר  תואמ  שדוק  תדרחב 
.הילא הפורצה  הללקהו  םרח ” ה“

רתי הברה  םידדצה  וחטבוה  הלאבו  .ורבחל  ידוהי  ןיבש  תומכסה  לכו  ןיאושנ  - ירמג הזוחה , ירטש  לכ  ומייקתנ  תועובשהו  םרחה  חכב 
.םירחא תוברע  ירבדו  הלשממה  חכ  ידי  לע  םמצע  חיטבהל  ולכי  רשאמ 

וא  101 תוכרעהו םיסמ  תיבג  ורוטפ , וא  בר  יונמ  יללכ , וא  יטרפ  קסע  לכש  הז  ךותמ  הארנ  איהה  תעב  הפי  העובשה  חכ  היה  המכ  דע 
עבשהל עדי  השאב  בהאתנש  ימ  ףאו  .תמיק  התיה  וז  הפוקתבו  קשמדב  קרש  המויאהו , הגלפומה  העובשה , חכב  וצרחנ  ןיאושנ –  םויק 
לדתשהל םירוהה  תא  חירכה  הזבו  . 102” ויניע תא  םיתשלפה  ורקנש  ןושמש , ריזנ  םלוע , ריזנ  יהי  אשי  םאו  התלוז , תרחא  אשי  אלש  “

.ךודשה תא  רמגלו  רבדב 

, תחא .הלאכ  םיאושנ  ינינעב  תונד  תונוש  תובושתו ” תולאש  , “ הלכה לש  התודליו  ןתחה  לש  ותורחבב  וטלחה  אוהה  ןמזב  םיכודשה 
םויב ז' הדלונ  איהו  “ח , כש תנש  ולסכ  םויב ז ' ץבעי  המלש  תב ר ' הנחל  םייח  רה ' רבחה  ןב  קחצי  ןתנש ר ' טג  רבדב  הנד  אמגודל ,

: תיסופט המגוד  דועו  .האשנשכ  הרשע  - םיתש תבמ  התוחפ  אופיא  התיהו  טגה , ינפל  המ  ןמז  םיאושנה  ויה  ירהו  ”ו103 , טש תנש  רדא 
ןב ותויהב  ןכ  יכ  לארשי , תונב  לע  קחשל  אבו  ילוח  תצק  ול  תויה  םידומ  םינכשה  לכ  .הל  לוכי  אלו  תב י”ב  השא  אשנ  דחא  רוחב  “

תדועסבו םיער  תבסמב  תחא  לגר  לע  םירמגנ  ויה  םידליה  לש  וא  םינטקה  לש  ולא  םיכודש  . 104“ אשנהל הצור  היה  אלו  הנש  כ"ג 
.הזה םויה  דע  םיברעה  לצא  הבוחכו  גהנמכ  , 106 החפשמה ינבמ  םהיבורק  םע  ךדתשהל  םילדתשמ  ויה  ”ר  יפע . 105 םירופ

לכל תדה  תווצמ  לכב  זא  םיריהז  ויהש  המ  תורמלש  הזמ , םג  ןיע  םילעהל  ןיא  אוהה  ןמזב  םידוהיה  ייח  לש  המלש  הנומת  תתל  ידכ 
ללכב וא  היונפהו , יונפה  .ללכב  םישנה  תועינצו  םיאושנ  הבהאל , עגונש  המב  הרתי  שאר  - תולק תיעיברה  האמב  םיאצומ  ונא  ןהיטרפ ,

” תובהאתה  “ ישעמ םינורחאה : וליפאו  םינומדקה  תורודב  םידרחה  םידוהיה   107 לבא גוהנכ  וזמ , הז  םיקוחר  ויה  אל  השאהו , שיאה 
יבר  “ אוהו יבר ”  “ ראתב ארקנש  קשמדב  דחא  ידוהיב  השעמו  .תואלתמא  ראשו  םירדנ  היפכב ע“י  םיאושנ  םג  ורקו  בורל , םייוצמ  ויה 

ולכאו יקר , הדוהי  םכחה ר ' תב  הסנאומ  םע  תודידיב  חחושו  קושב  דמעש  קבלעב ) ריעהמ   ) יכב - לעב לא  יבצ )  ) לנג ריאמ  - ןב רזעילא 
הזה ץורפה  בצמה  םנמא  . 108” קושב השדקו  הסנאומ  לש  העבצא  לע  ובחתו  תעבט  רזעילא  איצוה ר ' םהירבד  ךותבו  בהז , חופת  דחיב 
.109 םירצמב רשא  וריהקב  םג  זא  הרק  רכזנל  המוד  השעמ  .בלח  דעו  םירצממ  חרזמה  תוצרא  לכב  זא  ררוש  היה  םיפוטח  - ןישודקב

רתסב םידע  ינש  ינפל  הרוחב  שדק  רוחבש  , “ בלח אוה  אבוצ , - םראב הרק  תנשב ש”ב  דוע  .תומודק  םינשמ  דוע  ךשמנ  הזה  בצמהו 
םיקה גהנמ  הרשע , ינפב  שדקל כ"א  אל  ולא  תודעב  וניקתה  זאו  תפצ .” ינבר  יפ  תא  ולאשיו  ריעב , לודג  ךוסכס  איבה  רשא  המרמבו ,

.110 הזה םויה  דע 

לע תואלממו  תולוגמ , ןהידדו  ןהישארב , רשא  ףיעצ )  ) סינאגניפה ולא  , “ ומכ ןהיטישכת , ןכו  .ידמ  רתוי  םיצורפ  ויה  םישנה  ישובלמ 
תוארהל םיקד  םינפה ) הסכמ   ) סינאקונהו הב ) תופטעתמש  ןבל  דגב   ) הראזילה לא  תוכילומו  תולודג  ןהידד  ואריש  ידכ  םידגב  םזח 

דוע רכזנ  ןהיטישכתמ  . 111” םיפי תא  םימעה  תוארהל  תובוחרבו  םיקושב  םישנאב  ערה  רצי  תורגל  םימשב  ינימ  םימישמו  םפוג ,
ץראה עבט  התרמזו , התריש  םיזילעה , קשמד  ייח  יַדַו  ומרג  וז  תוצירפל  . 112” לאקתמ בהז  הרשע  הב  שיש  בהז  לש  קנע )  ) האיגירלק “

, תוצירפה לע  םינוש  תורוקמב  תואצמנה  תומשאה  ןומה  לכל  ןימאנ  אל  םג  םאו  .עפשב  יוצמהו  קותמה  הירפו  םיבורמה  הימימ  בוטה ,
.113 אוהה רודה  יאנק  הז  ןינעב  ועגפ  םנח  לע  אלו  הזב , שי  יַדַו  תמאה  ןמ  טעמ  הנה  האמה , ןמ  קלחב  קשמדב  הררשש 

הנקת “י  פע איהו  קשמד ,” גהנמכ  הבותכ   “ תדחוימ הבותכ  אוהה  ןמזב  קשמד  ידוהיל  התיהש  ריעהל , דוע  שי  ןיאושנה  ינינעב 
אלו ךיניעל  חובט  ךרוש  יהי  אלש   “ לעבה ישרוי  םע  השאה  ישרוי  וקלחי  אמיק  לש  ערז  וירחא  ריאשה  אלו  לעבה  תמ  םאש  תרמואה ,

םימיב הז  גהנמ  דוסי  תישאר  הארנכ , . 114 אלוטילוט תנקת  םשב  תיברעמה  תודהיה  לצא  אצמנ  וזל  המוד  הנקת  ונממ .” לכאת 
תופסא ופסאנ  תונידמה  ראשב  הז  ןינעב  םיגהנמה  ייונש  ינפמו  . 115 היטרפב וקפתסנ  רבכ  אוהה  רודה  ימכחש  רבדל , היארה  .םימודק 

םדקומ  “ םג היה  קשמד  תבותכב  . 116 קשמד - גהנממו הבותכה  תנקתמ  וערגו  ופיסוהו  "ט  כש תנשבו  תנשב ש”ה  תולודג  םינבר 
וז האמבו  קשמדב , קר  היה  המויקו  הרוקמש  הבותכ ,” - תפסות  “ םשב ארקל  םיליגר  ונאש  הז  ןיעכ  אוה  רחואמ ”  “ שורפ רחואמו .”

.117 וז תפסות ”  “ תודוא לע  דאמ  הברה  רַּבְדִנ 

, קספה לכ  ילב  תוינומדק  םינשמ  ידוהיה  בושיה  הב  ךשמנש  ריעה  קשמד , יגהנמש  הזב  קשמד  בושי  ךרע  תא  ריכהל  לכונ  ללכב 
הזמ תרחא  ”י  אב רחא  םוקמב  הקזחוה  אל  םאו  קפס , רבד  לכב  וכמסנ  קשמד  גהנמ  לעו  .אירוסו  ינברל א“י  דוסילו  וקל  דימת  ויה 

.118 םהב וקיזחהו  קשמד  יגהנמ  תא  תוריע  ראשב  םג  ולבקו  ומיק  קשמדב , גוהנש 

ינידמה דמעמב  םידוהיה 



סחי ןיב  לידבהל  שי  ןכאו  .םהה  םימיב  םידוהיל  הלשממהו  םיבשותה  סחי  תא  הרצקב  רוקסל  דוע  וננה  ונירבד  הלכנ  םרט  ןאכ 
הז סחי  .אירוסב  זא  הלשמש  תיכרותה , תימשרה  הלשממה  חכ  - יאב סחי  ןיבו  םידוהיה , לא  בוט  ללכב  היהש  ץראה , לש  םיבשותה 

.הנשמה וא  ריעה  לשומ  חור  הלעי  רשא  לככ  םא  - יכ אטשוקב , ףילכה  רימהב  קר  אל  ףלחתה 

דוש ירקמ  ורק  םיכרד  תשרפ  לע  םנמא  .םימעה  ינש  ןיב  הביא  ימשר  לכ  ונינפל  ןיא  .הולשבו  םולשב  םידוהיה  ובשי  םיברעה  םע 
, יברע ןיבל  ידוהי  ןיב  ולפה  אל  רשא  םידדוש , תורובח  םג  וא  תוירבדמ , יבשוי  םיארפה  םיברעה  ידיב  ושענ  הלא  ךא  םיבורמ , חצרו 

.שפנ חוצרלו  זב  זובלו  ללש  ללשל 

ויהו .םהיקושב  םיברעה  לא  ורחס  םה  .רבד  םילכמ  ןיאב  םיברעה  לש  רחסמה  יפיעס  לכל  ורדחו  הכאלמה  יגוס  לכב  וקסע  םידוהיה 
דגסמל בורק  קשמדב  םויה  דע  םיַקה  םיפרוצה , קוש  ןוגכ  םה , קר  בורל  וקסע  הז  עוצקמבש  ינפמ  םידוהיל , םלכ  םיכיש  ויהש  םיקוש 
םיענכנ םידוהיה  ויה  רשבה  רחסמב  קר  . 119 םיניבה ימי  לש  ( Zünfte ” ) ןינמואה - תודוגא  “ יקוש תא  ריכזמהו  םסרופמה , הימוא  ינב 

לש םירחוסהו  םיחבטה  םע  ףתתשהל  דימת  םידוהיה  וחרכוה  הפרטהו  הרשכה  ןינע  םושמ  יכ  הרורב , הבסה  ךא  , 120 םיברעל םיפופכו 
.םתלעותל ןבומכ , הזב , ושמתשה  םיברעהו  .הפרטב  ודיספי  אלש  םיברעה , המהבה 

.םידוהיה םע  םיברעה  ירישע  םג  הזב  וקסע  הז  תמעל  םלואו  .תיברו   121 םיפסכ ינינעב  םיברעה  םע  הברה  וקסע  םידוהיה  ירישע 
.םידדצה ינש  ןיב  התבר  הנומאהו 

, םימילשומה תדה  ישאר  וא  םיניידה ,”  “ .תוחמשמ תודבוע  םיאצומ  ונא  םימעה  ינש  לש  תותדה  - ישאר ןיב  בוטה  סחיה  תודוא  לע  םג 
.122 םתדו םידוהיה  םע  תא  ודבכ 

ינב וראשנ ע”ד  םע  - תודגא הברהו  . 123 םיערל םיעודי  רבוג  יחלפ  םלואו  .רבוג  רפכהמ  קר  דה  םיעמוש  ונא  םידוהיל  ער  סחי  ע“ד 
.ללכ ךרדב  םא  - יכ םריכזנ  אל  ןאכ  .תאזה  האמה  ךשמב  תורצ  לש  םידדוב  םירקמ  םג  ויה  .םידוהיל  םסחיו  רבוג 

דירשכ םינש  רשע  ינפל  דע  ודמע  ויתוברח  רשא  “נ , כהיב הז  רַמְכַאלִא ,” עמַאג  לש ה“ ירוטסיהה  ערואמה  הרק  האמה  תישארב 
הניקב קשמד  תודהיב  ומתוח  ריאשה  הז  השעמ  תמא ; הברה  ןהב  שיש  תונשונ , תודגא  ריכזמו  םידוהיה  תינימש  עצמאב  ירוטסיה 

םש לע  וא  םודאה ,”  “ וא ראמכאה ”  “ "נ כהיב רופס  רמאל  , ) רַאמכַאלא עמַא  ’ גלא תאצק   “ םשב תארקנה  קשמד  תלהק  לש  תדחוימה 
- יתב ןברח  םע  דחי  באב  - העשת םויב  קיתעה  “נ  כהיב ןברח  תא  וז  הניק ” םיכבמ ב” ויה  תוטעמ  םינש  ינפל  דוע  ןלהל .) יע ' ארמח ,” “

ןב ןנחוי  ןבר  ידימלת  ריחב   124 ךרע ןב  “א  רל סחוימה  ”נ  כהיבב קשמדב , םע , - תדגא יפל  היה : ךכ  היהש  השעמו  .המואהו  שדקמה 
, ומוקמ לע  בשוי  רז  שיא  הנהו  אצמיו  רקבב , תבשב  ”נ  כהיב לא  אב  םעפ  .הרמח  תחפשממ  יכדרמ  ומשו  םלעומ ”  “ וא סנרפ  היה  יאכז ,

לא ךלה  אוה  .תיחשהל  דע  הרעב  םלעומה ”  “ תמח .ואינה  להקה  ךא  רזה , תא  ומוקממ  קלַסל  הצר  סנרפה  .נ  “ כהיבב דובכה  םוקמ 
ביבסמ ’ז125 . גרמל קיתע  רתויה  “נ  כהיב ךפהנ  הככו  .םילאעמשיל  וכותב  ”נ  כהיבו ורצח  תא  שידקה  םגו  ותד  תא  רימה  םימילשומה ,
תחפשמ תא  שיבל  אלש  ידכ  יכ , רבדה  הארנ  .לארשי  יינעל  ףוקַו )  ) תושדקה םג  ןכותבו  םידוהי , לש  תורצח  המכ  דוע  וסרהנ  ”נ  כהיבל

.126” רמכאלא  “ עמא ’ גל וארקו  הלמה  תא  וכפה  הרמח ,

היה ךכש  רכנ , הפוקת  התוא  לש  תורוקמה  “י  פע םלואו  .קשמד  ינב  יפב  הז  ןינעב  תודגאה  תורפוסמ  םילק , םייונש  וזיאב  וא  ךכ ,
ונפיו וברחי  םתלפת  - תיבל ביבסמ  רשא  םיתבה  לכ  םתד  יסומנ  “י  פעו םתלפת , - תיב הזה  ”נ  כהיבל ךומס  ונב  םילאעמשיה  השעמ :
דחושב לדתשה  וטניפ  בלכ  ר ' ףוקַו .)  ) םיינעל שדקה  ויה  םבורש  םיכומסה , תורצחה  יתב  לכו  “נ  כהיב ברחנו  רגסנ  ”ז  יעו םמוקמ ,

ורכמו םיברעתסמ  תדע  ינב  וכלה  הז  ירחא  .ברחנ  ומצע  ”נ  כהיב לבא  ןוילכמ , םיתב  וזיא  ליצהל  אטשוקל , םיחילש  וחלש  םגו  ןוממ ,
בלכ תולדתשה ר ' רכז  ךותמ  .ב  ” כק ס“י  לכור " - תקבא הז ב” ןינע  לע  אצמנש  המ  והז  .שדח  “נ  כיבל םוקמ  ונקו  תונכשמהו ” תווצמה  “
םג דחוימ .” ”נ  כיב  “ קר ךרע , ןב  םש ר“א  רכזנ  אל  לכור ” - תקבא .וטניפ ב“ בלכ  יח ר ' זאש  האמה , תישארב  היה  הזש  הארנ , וטניפ ,

“נ ר”א כיב לא  אדבועה  סחי  ילב  לכור ” - תקבא  “ ירבד איבה  המרגותב  לארשי  ימי  ירבד  רפסה  רבחמ  .רכזנ  אל  םלעומה ”  “ לע רופסה 
, םלעומ קשמדב  היהש  הארנ , םשמ  ןמיס צ“ט , ”ג  חב  127 טיבמה “ת  ושב הרורב  תאצמנ  וז  אדבוע  םלואו  םלעומ .” אל ה“ םגו  ךרע  ןב 

רימהש רחא  םייוגל  ןשידקהו  רזח  “כ  חאו תויסנכ , - יתבלו תולהקל  ויתוזוחאמ  םדוקמ  שידקה  אוה  .תפצב  וירענ  השורפ ע”י  ותדוצמש 
, יוגל םרכמו  רזח  תדה  רימהשכ  ”כ  חאו תסנכה  - תיבל עקרק  תצק  שידקה  קשמדב  םג  יכ  םסרופמו  עודי  : “ ”ט יבמה ןושל  הזו  .ותד 

ןבר דימלת  ךרע , ןב  רזעילא  יבר  די  לע  “נ  כהב הנבנש  םדיב  הלבק  היהש  קשמדב , םודקה  תסנכ  - תיבה ןברחל  הביס  הז  היה  תונועבו 
' יפא יכ  רימהש , םדוק  ידוהי  םש  ותויהב  םג  תוכז  םושל  וירבד  הלתנ  אל  םיאטחו , םיער  ויה  שידקמה  שיאה  ישעמ  .יאכז  ןב  ןנחוי 

”. םיתבה ראשב  קשמדב  השעש  ומכ   “ ךכ רמא  ארהוי  ךרד  אלא  השידקהל  ותעד  התיה  אל  הנוכמ , היה  ידוהי  םשבש  שידקהש , רטשב 
“נ כהיבל תוכומס  תועקרק  ול  ויה  הזה  םלעומה  ערואמה : תא  ונל  ראבל  לכונ  לכור  - תקבאבו ”ט  יבמב ונינפלש  תובושתה  יתש  ךותמ 

” דובכ םוקמ   “ תבס ינפמ   ) דמתשנש ירחאו  ולצא , תורינה  קיזחה  לבא  “נ , כהיבל םשידקה  םדקמ  .ףוקו  יתבלו  ”ע  בארל סחוימה 
לע ונביו  םייוגל  ותמדאמ  שידקה  רימהש ) םדוק  םג  ער  היהו  שארל  וב  רחב  אל  םעהש  ירחא  תורחא , תוקלחמ  ינפמ  רשפאו  "נ , כהיבב

לש “נ  כהיב תא  בירחהל  שדקה –  הביבס  תימילשומ  היסנכ  לכש  קחה , ”י  פע הרזגה  האצי  הז  ירחאו  .םהל  הלפת  - תיב עקרקה 
.ע ” באר



םימעפ .תופוטח  תותימב  ועגפנ  וירעש  יאב  לכ  .דגסמל  המוקת  התיה  אל  “נ  כהיב ברחנ  רשא  ירחא  יכ  תרפסמ , קשמדב  םע  - תדגא
תונש דע  .ברחו  םמש  תיבה  היה  זא  ינמ  .והובזעו  ונממ  ושאונ  יכ  דע  םש , תולופמ  ויה  דימתו  וירעש , אובלו  וממוקל  וסנ  תובר 

המכו המכב  ויתוברח  תא  םלצל  קיפסה  דוע  םלשוריב ) תעכ  אצמנה   ) ראואנה רמ  דמולמה  ינקילגנאה  ןהכה  .ויתוברח  ודמע  המחלמה 
ועבקנו ויתוקיתע  ידירשו  תופיה  וינבא  וצלֻח  עודיה , החפ  למ  הדקפמו ג’ אירוס  לשומ  תדוקפ  ”י  פע םלואו  .תוטרופמ  תונומת 

.םינוש תומוקמב  קשמדב  החפ  למ  םיקהש ג’ הראפת  ינינבבו  ומש  לע  ארקנש  בוחרב  םינוש  תומוקמב 

ןנוקל םיגהונ  ויהש  ראמכאלא ,” עמ  ’ גלא תאצק   “ םשב תארקנה  הניקב  הזה  ערואמה  תא  ריכזמה  רישה  דירש  דוע  ונאצמ  קשמדב 
.ירבע םוגרת  םע  יברעה  הרוקמב  הניקה  םינתונ  וננהו  באב , םויב ט ' רפסמ  םינש  ינפל  דוע  קשמדב  תויסנכה  - יתבב

ראמכלא עמ  ’ גלא

128” רמחאלא עמא  ’ גלא תאצק  “

אנל ליוו  לא  אנל , ליוו  לא  ( 1

אנלאמש תתשתא  ןאל 

אנייאטכ ןמ  אנל  ליוו  לא 

אנל רפנא  אנקלאכ  אי 

בייאבח אי  ועמסא  ועת  ( 2

בייארק לאו  אנלהא  אי 

ביאצמ לא  עימג  אנתינ 

אנסייאנכ וברכנאו ]  ] ודהנאו

רהשלה יפ  סכעלא  ידב  ( 3

רהצלא ליט  סוכעמ  וה 

רהק אנרהקנא  יהבו 

אנרהש וה  םייאד 

הר לא ג’ אנילע  תעקו  ( 4

הראח לא  וברכ  ןמל 

אראצנו ןימלסמ  וקב 

[ הנבאברא  ] אנבאקרא יפ  וכוסי ]  ] וכס

ןיכאכדלדו תויב  לא  ובארכ  ( 5

ןיכסמלל ףקוו  ונאכ 

ןיכאכס ןוהבוליק  יפ  תיראי 

אנדובכ ותפתפ  אמכ 

בראזמ תראצ  אנעומיד  ( 6

[ ביראחמליא  ] בארחמלא וברח ]  ] ונב ןמל 



בארדא לא  אנילע  ודס 

אנוסבלי ןוהרקאחאו 

דיעבא דיעבא  ולוקי  ( 7

דיעצת תיקב  המ  ןאכמ  להל 

דיערת אנבוליק  תראצ  ןוהתוצ  ןמ 

”( אנינאמתא  “ וא  ) אנמאמתא יפ  ראבנא  לא 

ןאצקנ לאו  סכע  לא  אנא  ג’ ( 8

ןסינ ומסא  רהשלה  יפ 

ןאסנא אי  ריטפלא  דיע )  ) והב

אנדייעא םוש  ןאכ  אוה 

[ אנרכפ  ] אנכאכפא יהב  ןאכ  ידלא  רהשלא  ( 9

אנסכע רהש  ןאכ  אוה 

אנלאמש תתשתאו 

אנסייאנכ וברכ ]  ] תיברכ יהבו 

[ המתוא  ] אמתרא לכיה  לא  ןמ  ( 10

אמסלל ירבגא ]  ] ארבג לא  תעלט 

אמעלב הללא  אנאלבא  ןאכ 

אננויע ורצני  םלו 

בגע אנסייאנכ  ונאכ  ( 11

בהדלב ונמתי  םל 

בהתלא יבלק  ןוהילע 

אנסייאנכ ודדהתאו ]  ] וברכנאו

תאוולצלל אנסייאנכ  ונאכ  אמ  דעב  ( 12

תאוואלּכלל תויב  וראצ 

תאוולבלא ידאה  אלע  ליוו  לא 

אניטכא רדק  ידלא 

אניוושנא היווש  תנש  יפ  ( 13

אניווכנאו הנדקדקתא ]  ] אנאקרחנאו

[ הניוואנ הנכ  אמ  וינחנו   ] אניעוו אנוכ  אמ 



[ הנבאפחא  ] אנתעאמג קארתכא  אלע 

איאטכ לאו  בונז  לא  רתכ  ןמ  ( 14

[ היוולב  ] איאלבלא עימג  אנתינ 

איינ לא  והצ  הללאל 

אנתווזא אי  ובבחתאו 

ןאמחר לא  הללא  ןמ  בולטנ  ( 15

[ ןארמיע  ] ןאמתע אנל ן ' רוצני 

ןאמאלב אנל  ודאניו 

[ ועטקניו  ] אנאדעא ורהקניו 

רצמ ןמ  אננרכא  ידלאו  ( 16

רצנלב אנל  רומאי 

רצקלא ךאדה  אהל  ינביו 

[ הילגע לא  יפ   ] אנמייאב אערסלב 

אהתבתכו אהתפנצ  ידלא  אנאו 

אהיתנווכו אהיתפצפצ 

אנתינכ ילעמ  אסומ 

” םודאה דגסמ  רופס  “

ונל יובא  ונל , יובא 

, ונצובק ורזפנ  יכ 

, וניתואטחמ ונל  יובא 

.ונל חלס  ונרצוי  יוה 

, םיבהואה יוא  ועמש  ואוב 

, םיבורקהו ונתחפשמ  ינב 

םיעגפה לכ  ונואב 

וניתויסנכ וברחנו 

שדחב הרצה  הלחה 

תורודה לכ  ער  לזמב  אוה 

לפש ונלפשנ  ובו 

.129 ונשדח אוה  דימת 



םאתפ דגֶבה  ונילע  לפנ 

, בוחרה ובירחה  רשאמ 

םירצונו םימלשמ  וראשנ 

וניתוראוצב וכתחי 

תויונחהו םיתבה  ובירחה 

םיינעל שדקה ”  “ ויה

םיניכס םהיתובלב  ןתי  ימ 

.ונידבכ ובקנ  רשאכ 

תורונצ ויה  וניתועמד 

130” בארחמ ונב ה“ רשאמ 

םיכרדה ונילע  ורגס 

(. ולשמי רמולכ :  ) ושבלי םהיזבנו 

הרוס הרוס  ורמאי :

דוע לעת  אל  הז  םוקמל 

וניתובל ודער  םלוקמ 

”, תוינימשה  “ וא ( ) ונומידה רמולכ :  ) וניתויפב םיצירעהו 

(. בוחרה ונייה  הקוצמהו  הרצה  ונתאב 

ןסינ ומש  שדחב 

, םישנאה יוה  חספה , גח )  ) וב

.וניגחב ערה  היה  אוה 

ונתחמש התיה  וב  רשא  שדחה 

ונתרצ שדח  היה  אוה 

ונצובק וצפנו 

.וניתויסנכ וברח  ובו 

םמורתה לכיהה  ןמ 

, םימשל קבאה  הלע 

ןורועב םיהלא  ונכה 

.ונניע הניארת  אלו 

אלפ וניתויסנכ  ויה 



, בהזב ואלמי  אל 

בהלתנ יבל  ןהילע 

.וניתויסנכ וברחנו 

הלפתל וניתויסנכ  תויה  ירחא 

, תוארחמ יתבל  ויה 

ולאה תורצה  לע  יוה 

.וניתואטח ובסה  רשא 

131 ונילצנ "ח  ווש תנשב 

, וניוכנו ונפרשנ 

הכורא ונל  התלע  אל 

.וניצובק דורפ  לע 

םיאטחהו תונועה  ברמ 

תורצה לכ  ונואב 

הנוכה וככז  םיהלאל 

.132 וניחא ויחא  שיא  ובהאו 

ןמחרה םיהלא  תאמ  שקבנ 

ןאמתע ןב  ונל  רוצני 

חטב ונבישויו 

.וניביוא ולפשיו 

םירצממ ונאיצוה  רשאו 

ותעושי ונילע  הוצי 

ןומראה ותוא  ונל  ונביו 

[. אלגעב  ] ונימיב הרהמב 

היתרדסו היתרבח  רשא  ינאו 

היתננוכו היתכרע 

.133 וניונכ ילעמ  השמ 

.134 אטשוקב םידוהיה  םיסנרפהו  הלשממה  ינפל  םאו  קשמדב  הנשמה  ינפל  םא  אירוסו , ירע א"י  דעב  םג  תולדתשהה 

שדקה ילכ  תא  םינכשממ  ויהש  הזמ  םילודג , םימוכסב  ךרוצהו  קחדה  תעשב  וגישה , ףסכה  תא  .בר  ףסכב  דימת  ולע  ולא  תויולדתשה 
ולבס ונרכזהש  ומכ  םלוא  םישדקמה  ןדבא  םע  דחי  ולאה  שדקה  ילכ  םג  ןוימטל  ודרי  הככו  .תויסנכה  - יתב לש  םיקיתעהו  םיבושחה 
לשומ הנשמה ”  “ היה אטשוקמ , הקוחר , םיכרדה  ישק  ינפמ  קשמד , זא  תויהב  .תיכרותה  הלשממה , ידיקפמ  דוחיב  םיתעל  םידוהיה 



תלשממ ינפל  םתנלבוקו  םטפשמ  תא  איבהל  םידוהיה  ולכי  םרטב  לעופל  וממז  לכ  איצומו  ץפח , ובלש  המ  השועו  רזוג  הירוסו  א"י 
.המצע אטשוקמ  םג  תורזג  תואב  ויה  םימעפל  .אטשוק 

םירטושה .ןיי  תפט  לכ  ידוהי  לצא  הארת  אלו  אצמת  אלש  איהו  תומדוקה , תואמב  ללכב  היוצמ  הרזג  ןייה , תרזג  םג  הלח  וז  האמב 
.135 םשפנ תואכ  םיללושו  םיבנוג  ויה  ןבומכ , אחרוא , - בגא םיזגראבו –  תובתב  שפחלו  םידוהיה  - יתבל אובל  ושרוה 

, תסנכה - תיב דגנ  םידוהיה  קושב  ץע  לע  והלתיו  ילעאמשי , רגפ  דחא , גורה  הנשמה  ןב  איבה  תחא  םעפ  תאזכ : רפסמ  רחא  הרקמ 
ןמזב . 136 םהילע ליטהש  דבכה  סמה  תא  איבהל  ורהמיו  ולהביו  םידוהיה  ועמשי  ןעמל  ושאב , הלע  יכ  דע  םימי  השלש  םש  והחיניו 

.םתיב חתפמ  הלילב  תאצל  םידוהיל  רוסא  היה  עודי 

םעפב םעפ  םדיב  רבדה  הלע  תודידי  - יסחיב וא  ףסכ  דחושבו  "ה , טז םמעו  דוהי  - לא ךישה  םלעומה , םילדתשמ  ויה  הלאכ  םירקמב  ךא 
דירוהל םדיב  רבדה  הלע  םעפו  , 137” םישיושה  “ לעו הנשמה  לע  ןנואתהל  אטשוקל  םיחילש  םג  םיחלוש  ויה  .הרזגה  עור  תא  ריבעהל 

.םה םהיפסכ  תא  םג  ךכ  לע  איצוהל  םיברמ  םעה  ילודג  ויהש  שיו  . 138 םיקיתעה קשמדמ  האצי  ליעל , ונרכזה  רשאכ  .הנשמה  תא  םג 

וקשענש םילכורה , םידיחיה  ימד  תא  שרדל  תולדתשה  ונאצמ  אל  םעפ  ףא  .םייללכ  םינינעב  קר  דימת  התשענ  תולדתשהה  םלואו 
םע ורבד  םידוהיה  יכ  ונא , םיאצומ  םימעפלו  .םיחצורה  תא  וריכהו  ועדיש  םירקמב  דוחיבו  םיחצורהו , םידדושה  וחצרנו ע"י 

ולבס םיברעה  םג  .ךכל  םרג  בצמה  הארנכו  . 139 טפשמל םועבת  אל  םהו  ידוהיה , ינולפו  ינולפ  תא  וגרהש  םמצעב , ודוהש  םיחצורה ,
םיתעל .םהל  הלכי  אל  זא  התרוצב  הלשממה  ףאו  רבדמהו , םיכרדה  ילשומ  ויה  הלא  , 140 םינגרואמהו םידיחיה  םידדושה  הלאמ 

הנראשת אלש  ידכ  םיחצרנה , תונמלא  תבוטל  ויטרפל , ןוסאה  רבד  םהל  עדָוי  ןעמל  קר  הקיתשב  תוערואמה  ולא  לכ  לע  ורבעש  רשפא 
.תונוגע

, קחדו ינועמ  ולבסש  ןודיצו , תוריבכ  אירוסו  תוריעב א"י  םידוהיה  בצמ  לא  קשמד  ידוהי  בצמ  תא  הושנ  םא  הלא , - לכ ירחא  םלואו 
, ןתיאו בוט  קשמד  ידוהי  לש  םבצמ  אצמנ  םירזכאה – , םילשומה  תופידרמ  רתויבו  םיזורדה  תולפנתהמ  הבראמ , תופוכת , תופגממ 

בל - תמישל ןה  תויואר  אוהה  רודה  לש  םינקסעהו  להקה  - ישאר םינברה , ייח  תודלות  .ינחורה  םבצמב  ןתיאו  ירמוחה  בצמב  בוט 
.תדחוימ

קשמדב םידוהי  תוחפשמו  םישיא  תמישר 

הזה ףלאל  תיעיברה  האמב 

םג םסרפתהל  איה  היוארו  תיעיברה , האמב  קשמדב  םידוהיה  תודלותל  ונטקל  רשא  רמחה  ךותמ  בגא  ךרד  ונידיב  הפסאנ  וז  המישר 
לש המישר  רותב  םג  וז  המישר  הבושח  המצעל  איהשכו  .איהה  האמב  קשמדב  םידוהיה  םייחה  תרוצ  תא  תמלשמ  התויהב  איהש  תומכ 

.תיחרזמ ריעב  םידוהי  תוחפשמו  תומש 

ועידוהו ןועמשו ” ןבואר   “ לש םילאשומ  תומשב  וטעמש  הלאה  תורודה  ינברל  הבוט  קיזחנו  םינברה , ירפסמ  וטקלנ  תומשה  לש  םבור 
.םהש תומכ  םהיתובושתו  םהיתולאש  לש  םיאשונה  תומש  תא  בור  "י  פע ונל 

תובושח תומישרב  םיחרזמה  םינברה  םתוא  וכרעש  ןיטג  לש  המישרו  רפס  םושב  םרכז  עדנ  אלש  תוחפשמ  תומש  אצמנ  וז  המישרב 
.תודבכנו

תריחבל םידמעומ  תמישר  לא  וז  המישר  לש  האושה  ירחאו  .קשמדב  םויה  דע  םיאצמנ  וז  המישרב  םירכזנה  תוחפשמה  - תומשמ םיבר 
.המישרה התואב  רכזנש  החפשמ , - םש לכ  לצא  בכוכב *  ןייצמ  ינא  "ח , ערת תנשב  הכרענש  קשמדב , הדעה  דעו 

, ןובאסיל ודאינאל , הטוט , יחרפ , תחפשמכ  הנורחאה  הנשה  האמב  קשמדב  תוסחוימה  תוחפשמל  רכז  םוש  ונתמישרב  ןיא  הז  תמועל 
.תונורחאה תואמב  קשמדל  ואב  הלא  לכש  הארנכו  .דועו  ןושש 

, תוחפשמ םש  לע  וארקנ  םלכש  דועו , השנמ  ףיילוכ , ’י , גנרפ יקַר , קשמדב  תויסנכה  יתב  תומש  ע“ד  ונרמאמ , םינפב  ונרכזה  רבכ 
.ל " נה תוחפשמה  תובא  תיעיברה ע”י  האמב  ודסונ  הארנכ  םבורו 

( ףסכמ - רחבנ "ת  וש  ) עידיד - קאקר ןאמילוס  הרמח –  - ובא

(. ליעל ונרמאמב  רכזומ  שודק –  שיא  , ) לאומש יבר  אריצח –  - ובא



( בר - יב "י  רהמ ןתח  בר , , ) םייח יבר  איפאלובא – *

(. קשמדב עודי  הבישי  שארו  בר  םדוקה , ןב  , ) בקעי יבר  איפאלובא – 

בקעי אדיזוא – 

(. הראגנ "י  רל לארשי ” ימימ  רכזומ ב“ םידסח , תלמג  תרבח  יאבג  , ) ןנח ונאילאטיא – 

 – וגירדור םביל  הקקזנ  אלימאגו  םינב  אלב  רטפנ  םהרבא  ר '  ) םהרבא תשא  אלימאג  םדוקה ; לש  ויחא  וגירדור  םהרבא ; ובלא – 
.53 לאומש ע ' ןבא  ובלא –  קחצי  ברה  תישילשה  האמב  ורכזנ  ובלא  תחפשממ  .ג  טיבמ ח“ב פ”

"ו) חר יחבש  תיכוכזה , הארמב  םיכאלמ  דירומ  ןשחלו , םכח   ) עשוהי ר ' םובלא –  וא  בובלא – 

ירבמסל כ"י) ףסוי  ירבדב  קשמד  ינבר  ןיב  רכזנ   ) םייח ברה  ךישלא – 

(. תועודי ויתודלות  .תיעיברה  האמה  עצמאב  הב  בשיתהו  קשמדל  אב  תפצ , ינואגמ  ( ) םדוקה  ) םייח ברה ר ' ןב  השמ  ברה  ךישלא – 

(. ירבמס "י  כב תיניעברה  האמב  קשמד  ינבר  ןיב  רכזומ  .הדותל  רומזמ  לעב   ) לאומש יבר  לופירא – 

(. ןהכה ”י  רל אכבה ” קמע   – “ אירבט תסירה  תמקה  קשמד ע“ד  תחפ  ינפל  לדתשהל  אב  קשמדב , חרוא   ) ףסוי ר ' טררא –  - ןב

תחפ ינפל  םידוהיה  דעב  לדתשהלו  יינע א”י  דעב  םיפסכ  ץבקל  “ח  מש תנשב  קשמדל  אב  םלשוריב , בר   ) לאלצב יבר  יזנכשא – 
( אראגנ "י  רל לארשי ” ימימ   – “ קשמד

םהרבא יזנכשא – 

( םדוקה  ) םהרבא קחצי ב"ר  יזנכשא – 

“ה סש תנשב  ידיחיהו  ןושארה  ידוהיה  סופדה  תא  ואיבהש  םיסיפדמה  ויה  וינבו  םהרבא  ר ' ( ) םדוקה  ) םהרבא בקעי ב"ר  יזנכשא – 
תומוקמב םרכז  אצמנ  יכ  זנכשא , ץרא  ילועמ  ויה  םה  .ליעל  ונרמאמ  םינפב  יע ' .וטניפ  רל ' רחבנ ” ףסכ   “ אוה דחא , רפס  וב  ספדנש 

השעמב ”ו  חר יחבשב  םג  רכזנ  קשמדמ  יזנכשא  בקעי  .םידרפס  ויה  יזנכשא ”  “ תוחפשמה ילעב  בור  םתלוז  לבא  .ןאמילא  םשב  םירחא 
(. וינע לאפר  תב  לש  לוגלגה 

(. "ו חר יחבש  תודיתע –  ול  םילגמו  תומשנ  דירומ  םכח   ) תודיפל ר ' יזנכשא – 

“ת ר”ב וש תדרויו – ” תעקוב  הלועו  תעקוב  ךלי  שחנכ  ולוקו  ויפב  וחכ  עורז  שיא  , “ סופורטופאו ןקסע   ) ןהכה רזעלא  ר ' יעקוב – *
(. יזנכשא ט"ו

םהרבא שולילב –  וא  שיבילב 

(. טיבמ ח“א ל”ב םירחוס –   ) םדוקה ןב  השמ , שולילב –  וא  שיבילב 

(. האמה תישארב  םיניילקסיאה  תדע  בר   ) השמ יבר  ורוסיב – 

” רגה ץראמ  הפוצה  ומסרפתנ ב“ ויתודלות  האמה –  תישארב  רבוגבו  קשמדב  בר  הכימס .” לעב ה“ תפצמ ,  ) בקעי יבר  בר –  - יב
(. 25–33 “ב ח”א ע ' ערת

(. ףסכמ נ”ח רחבנ  “ת  וש ןהכה –  הפילכ  ורבח  תגירה  לע  דיעה  האמה , עצמאב  םירפכב  רחוסו  לכור   ) םיסינ ר ' ינאוריב – 

השמ ר ' יכב –  - לעב ריעה  םש  לע  יקב  לעב  וא  יכב  - לעב

הקדצ ר ' יכב –  - לעב ריעה  םש  לע  יקב  לעב  וא  יכב  - לעב

, םילכור הינפצ  רו ' הקדצ  תגירה ר ' לע  דיעה  לכור  יכב  לעב  השמ  ר '  ) הינפצ ר ' יכב –  - לעב ריעה  םש  לע  יקב  לעב  וא  יכב  - לעב
(. ןמיס מ"ג ךישלא  “ת ר”מ  וש קשמד –  תוביבסב 

הב היהו  םכשל  רבע  קשמדמ  .ג  ” פו ןמיס ט ' טיבמ ח“ב  ”ג ; יק לכור  תקבא  תנשב ש“ך –  םידרפסה  תדע  ברו  ןייד   ) השמ יבר  ךורב – 



(. ”ג כק טיבמ ח“א  ברל – 

”ג) כקו “ב ט ' חו ”ז , סרו טיבמ ח”א ר“ה  םכשב –  בר  היה  הז  ינפלו  קשמדב , ןייד  “כ  חאו תולהקה  רפוס   ) השמ יבר  רורב – 

(. אראגנ "י  רל לארשי ” ימימ  רכזומ ב“ רובצ , חילש   ) המלש ר ' הכרב – 

"ל) נה יזנכשא  םיסיפדמה  תשקבל  סופדה  איבה  אוה  קינולסמ ,  ) והיתתמ םהרבא ב"ר  עבש –  - תב

םויב ו' הלהקה , הדשב  תורבק  םוקמ  לש  רכמ  רטש  לע  םתח  האמה , תישארב  םידרפסה  לש  דמעמה  ישנאמ   ) המלש יבר  ןואגה –  ןב 
(. ”ג יק לכור  תקבא  תנש ש“ו –  ירשת 

(. ”ג יק לכור  תקבא  “ל –  נכ םידרפסה  לש  דמעמה  ישנאמ   ) לאינד יבר  רילאג –  לא 

(. כ"ו ףסכמ ” רחבנ   – “ ”ז עש רייא  םויב י“ג  תודע ע“י ב”ד , תלבקב  םותח  ןייד ,  ) רזעילא יבר  ןיגאג – 

יזנכשא ה' “ת ר”ב  וש קושב –  החרכ  לעב  יקר  הדוהי  תב ר ' הסנאומ  תא  שדק   ) יולה ריאמ  רזעלא ב"ר  ר '  – ( יכב לעב  ליא   ) לאזג
(. מ”ד יס ' ח“מ  םענ ” יכרד   “ תבושת קשמדב –  בר  -ל  כת תונשב  היהש  לאזג , השמ  אצמנ ר ' לאזג  תחפשמ  .ד  ךישלא ק” “מ  רו

.לאטיו לש ר"ח  ורבק  די  לע  קשמדב  ורבק  תפצ , ינואגמ  עשילא  ר ' וקילאג – 

(. "ו חר יחבשבש  לוגלגה  השעמב   ) ינב רודנאג – 

הדוהי ינאג – 

דוד ר ' ןוזיבג – 

ריאמ .םירצמל ר ' קשמד  ןיב  ונתנו  ואשנו  ישמב  םילודג  םירחוס  םגו  םימכח  םג  ויה  םיחאה  ינש   ) םדוקה לש  ויחא  ריאמ  ר ' ןוזיבג – 
ר“מ יע ' ונידאל –  םתפשו  םידרפס  תחפשממ  ויה  םה  .ג  נ” יס ’ בקעי  ילהא  ע ,‘ יס ' יזנכשא  ר“ב  םירצמב –  ברל  וימי  ףוסב  היה 

(. ןוזיבג השמ  ונבו  יעשי ' בלחבו  המחב  םג  ואצמנ  אוהה  ןמזב  .ד  מ” יס ' ךישלא 

(. האמה תישארב  קשמדב  יוצמ  חרוא  תפצ  ינואגמ   ) ןושארה השמ  ברה  יטנאלג – 

(. קשמד ינברמ   ) יכדרמ ברה  יטנאלג – 

(. ירבמס לצא  םג  רכזוהו  כ"ו , ףסכמ ” רחבנ   – “ וטניפ ”י  רה לש  “ד  יבמ ןייד   ) םהרבא יבר  יטנאלג – 

'(. טיבמ ח”ב ט “ה –  כש ןסינ  תודע ג ' םויקב  םותח  האמה , תישארב  םידרפסה  ידבכנמ   ) םרמע ןושרג – 

ףסוי אליוד – 

”( אייח השעמ   “ לעב אפור  אייח  יבר  אוה  ילוא  .איהה  האמב  קשמד  ינבר  ןיב  ירבמס כ”י  לצא ר“י  רכזומ   ) אייח ר ' ןייד – 

(. "ל נה תורבק  םוקמ  רכמ  רטש  לע  ”ג  כשו תונשב ש“ו  םותח  האמה , תישארב  ידרפסה  דמעמה  ישנאמ   ) רשא יבר  לאינד – 

(. ףסכמ כ"ו רחבנ  ןיידו –  םכח   ) חנ לאינד –  - רב

בתכמ םברל –  הנמתיש  םתשקב  ול  ושיגיו  םלשורי  ימכח  וינפ  ולבק  הבו  קשמד , ךרד  ”י  אל הלע  “ה  לשה  ) יולה יעשי ' יבר  ץיוורוה – 
”(. לאומש - ןבא  “ ףוסב "ה  לשה

(. דוסה תמכח  עיפשמו  ןשרדו  ןייד  .לבוקמה  ברה   ) ףסוי םייח ב"ר  יבר  לאטיו – 

(. ”ו חר יחבש  תנשב ש“נ –  הרטפנ  םייח , יבר  תשא   ) הנח לאטיו – 

(. לבוקמו ןייד  קשמד , - בר וטניפ , והישאי  יבר  ןתחו  םייח , יבר  ןב   ) לאומש לאטיו – 

םייח תב ר ' אליגנא  לאטיו – 



”(. םיסנ - השעמ  – “ לבוקמו םכח  "ו , חר לש  ויחא   ) ףסוי השמ ב"ר  יבר  לאטיו – 

םהרבא שווליוו –  וא  שאליליוו 

בקעי ארוטניו – 

(. "ג נק ףד  לארשי ” ימימ   – “ קשמדב חרוא  םכח   ) לאומש ר ' יבאז – 

(. נ"ט ףסכמ ” רחבנ   – “ האמה עצמאב  ןלהל ) ןייע   ) ’ר צחו רוצנמ  תגירה  לע  דיעה  םירפכב , לכור   ) קחצי היחרז – 

(. םלשורי - יחבש רפס  ףוסבש  ינומלא  ינולפ  עסמבו  ד ' יס ' בר  יב  ”י  רהמ “ת  וש האמה –  תישארב  קשמדב  בר   ) קחצי יבר  רבח – 

(. "ג יק לכור ” תקבא  ו“ טיבמ ח“ב פ”ח , םיניילקסיאה –  בר  היה  רבחה ,” םייח   “ םתוח היה  ( ) םדוקה  ) קחצי םייח ב"ר  יבר  רבח – 

(. םש טיבמ  ץבעי –  המלש  הנח ב”ר  ותשא  תא  שרג  “ח  כש תנשב   ) םדוקה םייח  ברהב  קחצי  רבח – 

לאומש טייח – 

(. ירבמס כ"י לצא  קשמד  ינבר  ןיב  םג  אבומו  הלבקה ,” תלשלש  ” – “ יקשמדה ןיידה  יברע  טייח  ףסוי  יבר   )“ ףסוי ר ' יברע –  טייח 

"י אב וז  החפשממ  םיבר  םימכח  ואצמנ  אוהה  ןמזל  בורק  טיבמ ח”ב ט .‘ “א –  כש תנשב  תודע  לבק  ןייד   ) םהרבא ר ' םייח –  - ןב
אצומ לאומש  - ןבאב ןיקמורפ  תרעשה  יפל  .םהרבאו  דוד  וינבו  םייח  - ןב ןרהא  .הדעה  ןברק  לעב  םייח  - ןב לאומש  ר ’ םירצמבו ,

(. םירצמב םידיגנה  ןורחא  רותב  םייח ” - ןב בקעי  ר '  “ ריכזמ ירבמסבו כ"י  ברעמה , ץראמ  החפשמה 

(. הראגנ ”י  רל לארשי ” ימימ   – “ “נ יר ררושמה  לש  ויעייסמו  ויכמותמ  הדעה , ישארמו  רישע  םכח   ) םייח םייח –  - ןב

(. םש הניק –  וילע  אשנ  "נ  ירו ויבא , ייחב  תמ   ) םדוקה ןב  םהרבא  םייח –  - ןב

( םש  ) קחצי םייח –  - ןב

( םש  ) בקעי םייח –  - ןב

לאומש םיכח – * - לא

( םדוקה לש  ודוד  ןב   ) הדוהי םיכח – * - לא

(. "ל נה תורבק  םוקמ  רכמ  רטשב  םותח  םידרפסה , לש  דמעמה  ישנאמ   ) אדוהי הואלח – * - ןב

ןסח יבילח – *

ןהכ המלש  יצמח –  עידיד 

(. כ”ו ףסכמ ” רחבנ   – “ ןישודק ןינע  לע  ינפל ב“ד  ודיעה  לאומשו  המלש   ) ןהכ לאומש  יצמח –  עידיד 

(. "ו חר יחבשבש  לוגלגה  השעמב   ) והילא ץפח – 

(. "ו חר יחבש  דוהי –  ליא  - ךיש ןתח   ) המלש ליווגת –  וא  ליוואט  - לא

(. "ל נה רכמ  רטש  לע  םותח  םידרפסה , לש  דמעמה  ישנאמ   ) המלש ר ' ורייפאט –  וא  וריפאט – 

קחצי ודילוט – 

(. “ד ע”ב מק לארשי " ימימ  הראגנ ב” וריכזמ ר“י  ררושמו , םכח   ) ףסוי סרת –  וא  סרט  לא 

(. םש םדוקה  ןב  ררושמו , םכח   ) םיסנ סרט –  לא 

המלש ץבעי – 



טיבמ ח”ב “ל –  נה םייח  ברהב  רבח  קחצי  הלעבמ  טג  הלבק  רבכ  ”ח  כש תנשבו  “ו  טש תנשב  הדלונ  הנח   ) המלש תב ר ' הנח  ץבעי – 
רכזנש הראגנ , לש ר“י  וריבח  ץבעי ” המלש  ררושמה  םכחה   “ אוה ילואו  טיבמב ח”ב ט .' תודע  םויקב  רכזומ  ץבעי  המלש  .ח ר ' פ“

(. ”ה ע"ב מק לארשי  ימימב 

”(. לארשי ימימ  רכזומ ב“ ררושמו , םכח   ) המלש בקעי – 

”(. לארשי ימימ  הראבנ ב“ וריכזמ ר”י  תופוק א“י , לש  הקדצ  יאבג   ) הבושח יסודכ – 

תולהקה ןיבו  וניב  ךוסכס  לפנ  תודחא  םינש  ירחאו  םיברעתסמה , לש  תולהק  ברל ד ' “ד  לש תנשב  לבקתנ  תפצמ ,  ) םייח יבר  ןהכה – 
(. טיבמב ברקל  - תע ”ת  וש םהיניב –  םילשה  טיבמה  ברהו 

(. "ל נה רכמ  רטש  לע  םותח  םידרפסה , לש  דמעמה  ישנאמ   ) אדוהי ר ' ןהכה – 

(. קשמדב יוצמ  חרוא  ילופירטמ ,  ) העושי ר ' ןהכה – 

(. כ”ו ףסכמ ” רחבנ   – “ וטניפ לש ר“י  וניד  תיבמ  ןייד   ) השמ ר ' ןהכ – 

לש “ד  יבל האבוה  ותנוגע  תרתהו  קשמדב , םידוהיה  לש  תורבקה  תיבל  ךומס  םיזוגאה ” לצא   “ גרהנ ןעצרו , לכור   ) הפילכ ןהכה – 
(. נ”ח ףסכמ ” רחבנ   – “ וטניפ ברה 

יולה ןאמיילוס  ףיילוכ – * - ןב

ןמיילוס ןב  הפילכ ) ךיש   ) לארשי ףיילוכ –  - ןב

ןמילוס ןב  קחצי  ףיילוכ –  - ןב

ןמילוס ןב  ףסוי  ףיילוכ –  - ןב

העבראו ןאמיילוס  החפשמה  - בא האמה , תישארב  הדבכנ  תיברעתסומ  החפשמ   ) ןמילוס ןב  םירכ  - לא דעמ  וא  לאדבע , ףיילוכ –  - ןב
ןיב תובירמ  ולפנ  “ו , כש תנשב  הפגמב  םהמ  ותמש  ירחאו  םיתמ , רפסמל  םידרפסה  להק  תאמ  תורבק  םוקמ  תנשב ש”ו  ונק  “ל  נה וינב 

דע םישנאה  תומשב  תובר  תויעט  ולפנ  טיבמבו  .ח  טיבמבו ח”ב כ“ “ג  יק וראק  ”י  רל לכור  תקבא  םידרפסה –  להק  ןיבו  םהיאצאצ 
לא ךיש  היה ה” הנממו  דאמ  הדבכנ  וז  החפשמ  התיה  םתחפשמ  תולשלתשהמו  תובושתהמ  הארנכ  .קילוכ  םש  בותכ  ףילוכ  םוקמבש 

האמב וז  החפשמ  ידי  לע  דסונ  קשמדב  םויה  דע  אצמנש  ףיילוכ ” תסנכה  תיב   “ יכ ילצא  רורבו  .ל  ” נה הפילכ  ךיש  אוה  דוהי ,“
(. תיעיברה

יאצאצמ הארנכ  יזנכשא ע .' ”ת ר“ב  וש ןוזיבג ז“ל –  דוד  יבר  לש  ופתוש  ץרא ” ץעויו  דבכנ   “ רישעו רחוס   ) יולה רזעלא  ףיילוכ – 
(. ”ל נה ןאמילוס 

יולה רזעילא  ןב  ןתנ  ףיילוכ – 

יולה רזעילא  ןב  לאפר  ףיילוכ – 

(. "ו חר יחבשב  לוגלגה  השעמב  םירכזנ  לאכימו  לאפר  ןתנ   ) יולה רזעילא  ןב  לאכימ  ףיילוכ – 

לצא םג  רכזומו  .ט  בקעי ר” ילהא  “ג –  נש תנשב  איפאלובא  ”י  רו ךישלא  “מ  רה םע  דחי  תודע  לבק  בר ,  ) יולה לאומש  ברה  ףילכ – 
(. ”ל נה ףיילוכ  תחפשממ  אוהש ג“כ  הארנכ  .ירבמס 

ףסוי יולה – 

יתש הראגנ –  ררושמה  תאמ  תירבעה  הרישה  תאנק  תא  אנקו  קשמד  רקב  םלשורי , ינברמ  תודי , יתש  לעב   ) םחנמ יבר  ונאזניל –  - יד
(. "ב מק תודי 

(. י”ט יס ' בקעי  ילהא  קשמדב –  הנמלא  ריאשהו  “ג  נש תנשב  םירצמל  ויעסמב  גרהנ   ) בקעי ירול – 

(. טיבמ ח“א ר”ז תפצמ –   ) השמ ר ' האיריל – 

'(. טיבמ ח"ב ט  ) השמ ר ' ריאמ –  - ןב



השמ תב ר ' ןוסחמ  ףסוי  תשא  הקבר  רואמ –  - ןב

אדוהי ונאסנאמ – 

לאומש תנמלא ר ' לחר  וכלומ – 

לחר תב  הרימולק  וכלומ – 

(. טיבמ ח“ב ר”ב תפצו –  קשמד  ינברל  ועיגה  םהיתונולתו  התשוריב  ובר  היחאו  התבו  הרטפנ  לחר   ) לחר לש  היחא  העושי  וכלומ – 

(. "ו חר יחבשבש  לוגלגה  השעמב   ) ר"י סרייגומ – 

(. "ל נה השעמב   ) םהרבא וריצומ – 

אצי םא  ןושמש  תוריזנב  רדנו  ”ל  נה רואמ  ןב  השמ  תב ר ' הקבר  תא  השאל  אשנ  “ג  כש תנשב   ) םהרבא ףסוי ב"ר  ןויסחמ –  וא  ןוסחמ 
'(. טיבמ ח”ב ט הנש –  ךשמ ט“ו  קשמדל  ץוח  רודל 

'(. יזנכשא ה ”ת ר"ב  וש “ט –  מש תנשב  דע  םותח   ) ר"ש רופחמ – 

(. ירבמס כ”י לצא ר“י  תיעיברה  האמה  לש  קשמד  ינבר  ןיב  רכזוה   ) ףסוי ןאלטמ – *

השמ ןאלטמ – 

(. הראגנ ”י  רל לארשי ” ימימ   – “ הפי הדועת  ול  בתכ  “נ  ירו םיפסכ , ץבקל  אב  םלשורימ  חרוא  רבוע  םכח   ) יכדרמ לווטמ – 

ףסוי ראממ – 

בקעי סאדינמ – 

םייח סאדינימ – 

םירפא רוחבה  השנמ –  - ןב

םיסנ השנמ – 

(. “ה ע”ב מק לארשי ” ימימ   – “ האמה עצמאב  םיניילקסיאה  בר   ) הדוהי ר ' דועסמ – 

.ליעל ונרמאמב  יע ' ךרע , - ןב “א  רל סחוימה  תסנכה  תיב  ןברח  לע  תיברעה  הניקה  רבחמ  ררושמו , םכח   ) השמ יבר  ןהכה –  ילעמ 
? ןקשד ןהכה  ילעמ  השמ  תא  תיעיברה  האמב  קשמד  ינבר  ןיב  בשוח  ירבמס  “י  תכבו אנתינפ ?” ןהכה  ילעמ  השמ   “ םותח ”ל  נה הניקב 

ילעמ ןימינב  יבר  חבשל  עדונ  תישמחה  האמבו  .הינב  יבוטב  העדונ  ילעמ  תחפשמ  ןקשד ." ו” אנתינפ ”  “ לש םירואיב  ונל  עדונ  אלו 
(. ילֵעמ וארקנ  ןכ  לעו  ילע ” - תיב תחפשממ  םהש  םדיב  הלבק  שיו  : “ בתוכ ירבמסו  םירצמו , םלשורי  בר  ןהכה 

(. תורודה מ“ב ע”ב ארוק  לבוקמו –  םכח   ) תפי ר ' ירצמ – 

(. ירבמס "י  כב תיעיברה  האמה  לש  קשמד  ינבר  ןיב  בשחנ   ) הדוהי ןעשמ – *

(. "ו חר יחבש  ןעשמ –  קחצי  יבר  סולברט  - םיניסב בר  םהה  םימיב  אצמנ  ןעשמ  תחפשממ   ) קחצי ר ' ןעשמ – 

“ת ר”ב ושבו ירבמס כ”י , לצא  רכזומו  “ל  נה הריצח  ובא  שודקה  לש  ומוקמ  אלממ  רבוגב  בר   ) אללאדבע וא  הידבוע  רצאנ –  - ןבא
(. ט"ו יס ' יזנכשא 

( הרישע לש  םוגרת   ) תדעס רצאנ – 

(. קשמדב בר  תפצ , ינואגמ   ) יול ןב  השמ  יבר  הראגנ – 

(. םיברל שרודו  תולהקה  רפוס  היה  םדוקה , השמ  ןב ר ' הלענה , ררושמה   ) לארשי הראגנ – 



(. הזעב ברל  "כ  חא היה  לארשי , ררושמה  ןב   ) השמ הראגנ – 

(. ”ו חר יבתכ  קיתעהל  “ד  סש תנשב  קשמדל  אב  תפצמ , לבוקמ   ) עשוהי יבר  ןונ –  - ןב

לאומש דמחנ – 

דיִשַר - םולש דמחנ – 

לאומש ןב  בקעי  דמחנ – 

(. כ”ו ףסכמ ” רחבנ   – “ ותב הסנאומל  בקעי  לש  ןישודק  לאומשמ  םולש  לבק  “ד  עש תנשב   ) םולש תב  הסנאומ  דמחנ – 

אל יכ  יקר , ”ל  צו םשב  תועט  ןאכ  שי  ילוא  ו .' יס ' בקעי  - ילהא םירצמ –  םע  רחוס  היה  “ג , נש תנשב  דע  רותב  רכזנ   ) הדוהי ר ' יקנ – 
(. ןלהל רכזומ  קשמדב  יקר  אדוהי  רו ' רחא , םוקמב  יקנ  תחפשמ  ונאצמ 

'(. ןמיס ה יזנכשא  “ת ר”ב  וש  ) םהרבא שיאוס – * - ןב ןירוקש  עבס – 

(. "ו חר יחבש  םיפשכב –  עדויו  םכח   ) ר"י ארוגס – 

(. "ל נה תורבק  לש  רכמ  רטש  לע  ”ג  כש תונשב ש“ו- םותח  האמה , תישארב  םידרפסה  לש  דמעמה  ישנאמ   ) םהרבא ר ' המאלס – 

בקעי יבר  אוה  הארנכ  .ג  ןמיס פ" טיבמ ח”ב  “ו –  כש תנשב  הפית  ןבו  ךורב  םינברה  םע  םותח  ןייד ,  ) בקעי ר ' לאידפרס – 
( ןלהל רכזומה  לאידלאבלאש 

(. "ל נה תורבק  לש  רכמ  רטשב  םותח   ) קחצי ר ' דבוע –  - ןב

רהצ הנוכמה  רוצנמ  דאווע – 

רחבנ  – “ קשמד חרזמב  רבדמל  רמודמ  ךרדב  וגרהנ  םיפרוצ  םילכור  ’ר  צחו רוצנמ  ונבו  באה   ) רוצנמ ןב  רדכ )  ) ’ר צח דאווע – 
(. והילא םשל  יונכ  ’ר  צחו רזעילא , םצעה  םשל  יונכ  רוצנמ  םשה  .ט  נ" ףסכמ ”

(. ליעל רכזנה  דבוע  - ןב אוה  אוהש  הארנכו  "ל , נה תורבק  םוקמ  רכמ  רטשב  םותח   ) קחצי ר ' ריפוע – 

(. טיבמ ח”ב פ"ג “ו –  כש תנשב  קשמד  ינבר  ינפל  דע  םתח   ) קחצי ר ' ףולע –  לא 

והילא לאימע – 

(. לאימע והילא  אוה  ילוא   ) והילא לאונמע – 

וינע לאפר  תב  לש  לוגלגה  השעמב  םג  רכזנו  תיעיברה , האמה  לש  קשמד  ינבר  ןיב  ירבמס כ“י  וריכזמ   ) לאומש יבר  ןורמע –  - ןב
(. ”ו חר יחבשב 

(. םיסנ השעמו  ”ו  חר יחבשב  אבומה  תנשב ש“נ  עודיה  לוגלגה  סנכנ  ותבב   ) לאפר ףנע –  וא  ונע 

(. ןלהל רכזומה  וגיפ  ףסוי  אוה  ילוא  .ל  " נה תורבק  םוקמ  רכמ  רטש  לע  םותח   ) ףסוי ןיגיואפ – 

(. תורודה מ“ב ע”א ארוק  ”ו –  חרהמ רבק  ורבק ע“י  לבוקמו  אפורו  םידרפסה  בר   ) םירפא ורייצנאפ –  וא  הריסנאפ 

םירפא םייח ב"ר  הריסנאפ – 

םירפא לאומש ב"ר  הריסנאפ – 

(. "ל נה רבק  םוקמ  רכמ  רטש  לע  םותח   – … ) לאופ

'(. ןמיס ט טיבמ ח”ב  “ג –  כש תנשב  דע  םותח   ) השנמ וגיפ – 

(. ןיגיואפ ףסוי  יע ' .ל –  " נה רכמ  רטש  לע  םותח  תידרפסה  הדעה  ישארמ   ) ףסוי וגיפ – 



ךורב ורטשאליפ – 

םירשעל בורק  םיוגל  תובוחב  ויסכנ  וראשנ  ותומב  .םידרפסה  לש  דמעמה  ישנאמ  דבכנ  רחוסו  רישע   ) ןושארה בלכ –  יבר  וטניפ – *
(. "ז מק יסו ' ט ' יס ' טיבמ ח”ב  “ג , יק לכור  תקבא  םיחרפ –  ףלא 

לעב בר  - יב “י  רהמ דכנ  ינשה , בר  - יב בקעי  ברה  תב  רתסא  ותשא  .םדוקה  בלכ  יבר  לש  ודכנ  הארנכ   ) ינשה בלכ –  יבר  וטניפ – 
(. ”ג נק הראגנל ע ' לארשי  תורימז  ףוסבש  תוחונמ ” - ימ  “ יע וינטוש –  וברו  דבכנו  רישע  ןושארכ  היה  .הכימסה 

(. הדעה ישארמו  םכחו  רישע   ) ףסוי יבר  וטניפ – 

” ףסכמ רחבנ   “ רפס ףוסב  תוטרפב  ובתכנ  ויתודלות  .ח  רטפנ ת“ .האמה  לש  הינשה  תיצחמב  קשמדב , בר   ) והישאי ברה  וטניפ – 
(. "ו כרת אבוצ  - םראב רואל  אציש  .וטניפ  ”י  רל

( םש ויבא –  ייחב  רטפנ   ) והישאי ברהב  ףסוי  רוחבה  וטניפ – 

םהרבא וטניפ – 

רכזנ קשמד  בשות  רותבו  םירצמ , ינבר  ןיב  והבשוח  ירבמס  .איפאלובא  ריאמ  וניבר  אצומל  וסחימ  “ג  השב  ) השמ ברה  ’י –  גנארפלא
ארקנה קשמדב  םידוהיה  תינימשבש  הפיו  לודג  רתויה  תסנכה  תיב  ומש  לע  ארקנ  ונתרעשה  יפל  .ט  ןמיס  טיבמב ח”ב  תודע  םויק  לע 

תויסנכה יתב  תומש  לכ  יכ  ונחכוה  רשאכ  םיאפוריאה , לש  תסנכה  םש  לע  ןכ  ארקנש  םירחא  ורעש  רשאכ  אלו  גנארפ .' - לא סינכ 
( .ודסונ םהידי  לעש  תודבכנה  תוחפשמה  - תומש לע  וארקנ  קשמדבש 

(. "ו חר יחבשבש  לוגלגה  השעמב   ) ריאמ ץרפ – 

ד ט )' יס ' טיבמ ח”ב  “ג –  כש תנשב  דע  םותח   ) הדוהי ולהצ – 

קיזחמ - ילכ ו“ לארשי ” ימימ   – “ הראגנ ררושמל ר”י  ברוקמו  קשמדב  יוצמ  חרוא  תפצמ , “ץ  טירהמ ןואגה   ) בוט םוי  יבר  ןולהצ – 
(. הראגנ "י  רל הכרב ”

(. נ"ט ףסכמ ” רחבנ   – “ וטניפ והישאי  יבר  לש  וניד  תיבמ  ןייד   ) השמ ר ' ןולהצ – 

(. "ל נה רבק  רכמ  רטש  לע  םותח  תידרפסה , הדעה  ישארמ   ) לאומש ר ' ולהצ – 

הלגנב לודג  תואלפנ , תונוכת  לעב  היה  הזה  ברה  .םלשוריב  בר  היה  הז  ינפל  קשמדב , םיברעתסמה  בר   ) ףסוי ברה  חאייצ –  - ןב
תמכח לעו  ”ת  וש חייצ  ברה  די  יבתכ  לש  םתואיצמ  תונורחאה  םינשה  תורשעב  ועדונ  “ג  הש לעב  ריכזהש  םינושה  וירפסמ  .רתסנו 

(. לייהטוג רוסיפורפל  םירצמב  םיירבע  די  יבתכ  תמישרבו  ןהאזנשרה , "ח  רל הנרדסמב  ורכזוה  תושדח –  תוידוס  תוטישו  ףוריצה 

(. קשמדב תולהקה  רפוס  םדוקה , ןב   ) םהרבא חאייצ – 

(. טיבמב םג  רכזומ  .ל  " נה תורבקה  םוקמ  רכמ  רטשב  םותח  הלענהו ” ןובנה   )“ םייח ב"ר  ילדג ' חמצ – 

, ידפצ לא  - ןבא קחצי  םשב ר ’ רכזומ  םשו  ךישלא ק"ד , “ת ר”מ  ושבו ןמיס ה ,‘ יזנכשא  “ת ר”ב  וש  ) רזעלא - רב קחצי  ידפצ –  עידי 
(. ידפצ רואיב  יפ  לע  רעשל  רשפאש  ומכ  תפצ , ריעמ  ותויה  םש  לע  אלו  החפשמה  םש  אוה  ידפצש  חיכומש  המ 

(. "ו כש תנשב  .ג  טיבמ ה“ב פ”  ) בקעי ץנאלטאק – 

( םש  ) בקעי ירדלאק – 

(. "ו חר יחבשב  לוגלגה  השעמב   – … ) ראיירוק - ןב

עשוהי טורוק – 

”(. תורימז םיענ   “ ררושמ  ) םהרבא רק –  - לא

תא ריכזמ  רפסה  רעשבו  .ה  “ סש תנשב  קשמד  סופדב  ספדנש  רחבנ ,” ףסכ   “ רפס לש  היגמה   ) םהרבא ףסוי ב"ר  רוחבה  ירק –  לא 
(. ”ל נה םהרבא  ררושמה  ויבא 



(. נ”ט יס ' ףסכמ ” רחבנ   – “ וטניפ לש  “ד  יבמ ןייד ,  ) הדוהי ר ' ןופשירק – 

(. לכור מ”ג תקבא  “ל –  נה הינפצו  הקדצ  תגירה  לע  דיעה  קשמד , די  לע  רבו  בשות ג’  ) דיבכ - ןב ףסוי  וניבר – 

לאינד גאמור – 

(. "ו חר יחבש  םיפשכב –  עדויו  ןשחל   ) ףסוי ר ' ונאמור –  וא  וגאמור 

םחנמ וגאמור – 

(. הרמח - ובא ליעל  יע '  ) ןאמילוס קאקר – 

(. יקנ הדוהי  ליעל  יע ' .ל –  ” נה לאזג  רזעלא  החרכ ע“י  לעב  השדקתנש  הסנאומ  לש   i היבא םכח ,  ) הדוהי יבר  יקר – 

(. ט"ו יזנכשא ס ' “ת ר”ב  וש רצאנ –  הידבוע ן ' םע ר ' םותח  האמה , עצמאב  בר   ) השמ יבר  יקר – 

(. ליעל רכזנה  לאידרפס  אוה ר"י  ילוא  .ט  יס ' טיבמ ח”ב  “ה –  כש תנשב  תודע  םויקב  םותח  בר ,  ) בקעי ר ' לאידאבלאש – 

םהרבא ודארבוש – 

(. טיבמ ח“א ל”ב  ) השמ ר ' ןשוש –  - ןב

לאומש הווחש –  - ןב

יתבש אניניש – 

(. יזנכשא ט"ו ר”ב  לארשי –  ץראל  שדקה  היתב  הריאשה  הנובזעבו  החמש  הרטפנ  “ט  לש תנשב   ) יתבש תשא ר ' החמש  אניניש – 

(. םלשורי תוברח  לארשי –  - ץרא ילבוס  דעב  ןלדתש  חרוא  .י  " אב ופי  די  לע  הלמר –  יבשותמ   ) םייח ר ' ץיריש –  וא  זיהיש  - יד

םרמע עאמש –  - ןב

(. ליוואט לא  ליעל  יע '  ) המלש ליווגת – 

המרגותב “י  ידבו .הפית  םשב  רכזומ  ירבמס  ”י  כב .ו  “ כש תנשב  םותח  .ג  טיבמ ח“ב פ” תולהקה –  רפוסו  םכח   ) ןרהא ר ' הבית –  - ןב
 – רמחא - לא - ימאג לש  ערואמה  לעב  םלעומל  ברוקמ  הבית  בקעי  תפצב ר ' אצמנ  הלאה  םימיב  .הבית  ןוכנהו  הפיח , שובשב  אבומ 

ןרהא יבר  רכזומ  ”ו  חר יחבשבש  לוגלגה  השעמב  םהרבא א“ה ד .' ערז  הבית –  ןבא  יבר  םילשוריב  אצמנ  תנשב ת”נ  .ד  טיבמ ח”ג צ“
(. אפית ןב 
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 ↩ .תוכיראב  ונרמאמב  ןלהל  ןייעו ע"ז  .ע  ” באר “נ  כהיבל רבי  ' גבש תסנכה  – תיב תא  םיסחימ 

 ↩ דומע 37 . “י ח”ג  יד  .17

 ↩ .םימכחה  – רפסבש "ד , בארהל הלבקה  רפס   .18

 ↩ .א  הרעה   IX דרופסקוא יזנג   .19

 ↩ . VII 38 יבכרהל םינשי  םג  םישדח   .20

 ↩ .נו  זמ , ומ , םירעשב  דוחיב  ןייעו  .קשמד  היפ  – הפיה ריעה  חבשב  רפסל  הברמ  אוה  .ינמכחת   .21

ויהש םהינש  תודע  ונילע  תנמאנ  .ןימינב  יבר  ריכזהש  תוחפשמ  םיפלא  תשלשל  טעמכ  םיאתמ  תושפנ  םיפלא  תרשע  רפסמ   .22
 ↩ .דחא  ןמזב 

 ↩ . 154–161 “י ח”ה ע ' יד  .23

 ↩ .ונבל  "ן  במרה בתכמ   .24

 ↩ .דועו  ינומלפ  עסונ  "ב , ערת אריטליומ , םלושמ  יבר   .25

רבדה ץרפשכו  איר .) יס ' “ת ח”ג  ושב טיבמה  ברה  לש  ונושל  “ ) םירפכל רפכמו  הצקל  הצקמ א”י  םיחרוב  ויה  רבדה  תעשב  “  .26
תנשב ומצע  “ט  יבמה וז  האמבו  תמדוקה , האמה  ףוסב  בר  – יב ”י  רה אב  וז  הבס  ינפמ  .קשמדל  דוחיבו  “ל  וחל וחרב  לכב א”י 

 ↩ .ב  ” לשו “ט  כש תונשב  ”י  אב תופגמ  וטשפ  דועו  “ג ; כש ש”ה 

ונבו הראגנ  השמ  יבר  ויה  םהיניבו  םיחלפ , תולפנתה  תמחמ  קשמדב , ובשיתהו  תפצמ  םיבר  םידוהי  וחרב  “ט  לש תנשב   .27
”י, אב םידוהיה  תורצ  לש  תוערואמ  ירופס  אצמנ  דועו  םילשורי  תוברח  אכבה , קמע  ףסוי , ירבדב  .הראגנ  לארשי  ררושמה ר '

האמה ךשמב  ”י  אמ קשמדל  ואבש  םימכחה  ןיב  .ןלהל  דוע  ןייעו ע“ז  .קשמד  לשומ  ינפל  םינלדתשו  םיחילש  ועסנ  םליבשבש 
השמ יבר  םילשורימ ,)  ) חייצ ףסוי  יבר  איפלובא , בקעי  יבר  ינארטמ , השמ  יבר  ךישלא , השמ  ר ' בר , – יב "י  רה ויה  תאזה 

 ↩ .דועו  ןונ  – ןב עשוהי  יבר  יטנלג , םהרבא  יבר  לאטיו , םייח  יבר  וקילג , עשילא  יבר  ןהכ , םייח  יבר  הראגנ , לארשי  יברו 

תודגא הברהו  ןיבוריע י“ט ע”א .) " ) וחתפ ןינקסמוד  תורהנה  ןיב  םאו  איברעב … םאו  ”י … אב םא  ןדע , – ןג לש  וחתפ  “  .28
 – םימשב אוה  םאו  קשמדב , והירה  ץראב  ןדע  ןג  םא  וז : אחסונב  הדגא  איבמ  גרובשנגרמ  היחתפ  יפרו  .הז  ןינעב  שי  תויברע 

 ↩ .ץראב  קשמד  דגנכ  ןוכמ  ומוקמ 

 ↩ .םילשורי  – יחבש רפס  ףוסב   .29

שלש וקסע  "ו  חרהמ תולחבש  תרפסמ  הדגאו  וכרעב .) םילודגה  םש   ) קשמדל הז  םשל  אב  תפצ  ינברמ  ןונ  – ןב עשוהי  יבר   .30
 ↩ .םיארוקמ  םניפצהש  ויבתכ  תקתעהב  םיקיתעמ  תואמ 



העוצרכ בקעיל , האלכ –  הניחבהמ : חכומכ  הערל , םילבוקמה  לצא  ליגרה  גשומב  אלו  ירפה  לע  רמוש  ןבומב  הפלק  ןאכ   .31
 ↩ .ירפל  הפלקכו  ןיליפתל ,

 ↩ .ו  כ” תלד ע ' תוא  רוא  ירואמו  ףד ר“ט , םייונכה  יכרע   .32

 ↩ ראמכא .” לא  עמאג   “ רישב ןלהל  ןייעו  תוינימשל , תקלחנ  קשמד   .33

 ↩ לאטיו ." יחבש ר”ח   “ אוה אוהו  תונויזחה ” רפס  ב“  .34

“א מרה תנשב  קשמד  רקבש  הרטלאוומ  םלושמ  עסונה ר ‘ ירבד  הושה  תיעיברה  האמל  בורק  ללכב  קשמד  ריעה  יתב  יפוי  לע   .35
ראש לכו  םירצמ  תרבוע  איה  רבד  לכבו  דאמ  דאמב  םיפי  ריעה  יתבו  : ” רמאו הנש א )' ץנול  לש  םלשוריב  ספדנ  ועסמ  בתכמ  )

– בוט לכו  תואצחרמהו  םיקושה  לע  וירבד  םש  יעו ’ רודיהה "… בורמ  יתיאר  אל  התומכ  יכ  הזה , םויה  דע  יתיארש  תורייעה 
 ↩ .הזה  םויכ  םש  םידמועו  םימייק  םה  ןיידעו  זא  ויהש  קשמד 

תונומת רויכו  רויצב  ןייטצהו  הז , ןיממ  רייצ  םג  היה  להקה , רפוסו  ןשרד  ןזח , םג  היהש  הראגנ  לארשי  יבר  ררושמה   .36
, בהזו ףסכ  םיקרב  םירבע  ינשמ  חופמ ) ” ) רודטנאווא : “ “ג ע”ב נק לארשי ) תורימז  רפס  ףוסב   ) לארשי – ימימ ןייע  .םיקוספו 

תריוצמ ידי  תביתכ  ותב  יאושנ  םדוק  ןיסחמ  קחצי  הלענה ה“ר  לא  יתחלש  תאזו  : ” ”ו ע“ב מק ףדבו  םיקוספ ,“ בתכ  םיבטוחמ 
 ↩ תריוכמו .”

, ןגה לעב  יוגהמ  תושר  רוכשל  םיכירצ  םידוהיה  ןיאש  בוריעה  ןמיס מ“ח ע”ד  “ת ח”ב  ושב ינארטמ  השמ  יבר  לש  ונושל   .37
תלבוג איהו  הזה  םויה  דע  םידירש  וראשנ  וז , הבושתב  תרכזנה  ריעה , – תמוחמ .םייוגל –  ךייש  זא  היה  הזה  ןגהש  הזמ  חכומו 

ודירוה סולואפ  לש  םידימלתה  םש  ךרדש  ריעה  – תמוחב םוקמה  תא  םיארמ  קשמדב  םירצונה  .םורדב  םידוהיה  בוחר  תא 
 ↩ םיחילשה פ"ט .) ישעמ   ) ותימהל ושקב  רשא  םידוהיהמ  וליצהל  לסב  ותוא 

 ↩ .םיוגל  בוש  רכמנ  רפסמ  םינש  ינפל  קרו  ישובלא " תיב   ” תידוהיה החפשמל  “כ  חא ךיש  היה  הז  ןג   .38

 ↩ .ראמכא  ליא  עמאג  ערואמה  ןלהל ע"ד  יע '  .39

הראגנ לארשי  יברו  דועו , ראמוד  רבוגכ , קשמד , תוביבסבש  םירפכהמ  םיברבו  ןרוחו , אירוס  ירע  ברב  םידוהי  זא  ובשי  ללכב   .40
, רבוג היה  םירפכב  בושחה  םלואו  קשמדל .“ ביבסמש  םירפכב  םג  יינע א”י  דעב  םיפסכ  ץבקל  בקעי  םע ר ' בבסש   “ רפסמ

– לעב בר  – יב "י  רהמ ”ת  ושב אצמנ  רבוג  רכז  .האמה  תישארב  םידחוימ  םירדסו  םינבר  םע  תדחוימ  הלהק  םש  התיהש 
(. מ”ג יס ' בר  יב  “ת  וש  ) קשמדב תודעה  ןיב  הצרפש  תקולחמ  ירחא  רבוגב  בשיתהש  הכימסה ,

– יבד אתשינכ  – יבב דדובתמ  שודק  שיא   “ אריצח ובא  לאומש  יבר  שודק ” ו“ בר ”  “ רותב רבוגב  יח  תאזה  האמה  תישארב 
ליצהש ויתואלפנו  וזוזעמ   “ ורפס םינבל  םינקזו  תישעמ  הלבקב  תושעל  אילפמכ  חרזמה  לכב  םסרופמו  לבוקמ  היהש  רבוג ,”

(. וכרעב םילודגה  םשב  "א  דיחה ןושל  ” ) תורצ המכמ  לארשיל 

יבר רמאמב  ירבמס , ףסוי  יבר  די  בתכ  ”י  פע דוחיבו  םינוש , םירוקמ  “י  פע תוטרפב  ומסרפתנ  הזה  שודקה  לש  ויתודלות 
.תדחוימ תרבחמבו  "ב , פרת םילשורי  רותה ” ספדנש ב“ ןילביר , רזעילא  תאמ  אריצח  – ובא לאומש 

הפ הפסונ  הז  ירחאו  ינופצה , ריקב  רבוגב  עשילא  איבנה  לש  "נ  כהיב דיל  אריצח  ובא  שודקה  לש  ורבק  אצמנ  תרוסמה  יפל 
.הזה קידצה  רבק  לע  תוחטתשהה  םג  רבוג  תשודקל 

“י תכב אבומ   ) רצאנ – ןבא הידבוע )  ) הללאדבע ברה  האמה  תישארב  היה  רבוגב  בר  רותב  אריצח  – ובא לש  ומוקמ  אלממ 
(. ”ל נה הריצח  – ובא לאומש  יבר  תרבוח  יע ' ירבמס ,

– רצואב ומצע  תודע   ) הנממ הבוט  לכ  איצוהו  "ט  סרת תנשב  החתפ  דראנייד  םירפא  רמו  דאמ , הקיתע  הזינג  םג  האצמנ  רבוגב 
 ↩ וכרעב .) ןייטשניזייא  לש  לארשי 

תורימז רפס  ףוסבש  לארשי “ – ימימ ב” רבוג “ דעב  קשמד  תלהק  בתכמ  ' ” יע אירוס  לכל  טעמ  – שדקמ רותב  רבוג  תשודק  ע“ד   .41
 ↩ .םעה  יפב  תויח ע"ז  תואלפנ  תוישעמו  תודגא  הברהו  .אראגנ  לש ר”י  לארשי 

םינכשה תעשרב  בושיה  לטבו  רבוגב , העובק  תדחוימ  הלהקל  רכז  דוע  אצמנ  אל  תיעיברה  האמה  לש  הינשה  תיצחמב   .42
.םתעשרב הנינשלו  לשמל  םויה  דע  םה  רבוג  ינכש  .קשמדמ  םידוהיה  רבוגל  ונתנש  תולדתשההו  הרזעה  לכ  תורמל  םיברעה ,

 ↩



תונוש תודגא  קשמד  ידוהי  םירפסמ  םויה  דעו  תולצחמ , תעילקב  אריצח  – ובא לאומש  יבר  רבוג  לש  שודקה  קסע  הדגאה  יפל   .43
תיברעב תלצחמ   ) תלצחמה – השעמ םש  לע  אריצח  – ובא ומש  ארקנ  ךכ  ליבשבש  םירמואו  וז , הכאלמל  וסחיו  אריצח  ובא  לע 

ובא לאומש  יבר  זנה ’ תרבחמב  תוכיראב  ע"ז  יע ‘  ) תורחא תודגא  איבמ  די  – בתכ ףסוי " ירבד  ירבמס ב” “י  רו אריצח ,)
 ↩ אריצח .)

םא ןימאת  : “ ונושל הזו  םינשי ,)” יתפש  בבוד   “ רמאמב הנש ג ' ץנול  םילשוריב   ) אשירפמ םהרבא  רל ' לארשי  יבר  בתכמב   .44
םימש םוקמב  םילשוריב  ובתכנ  םירבדה  " ) םירפסה תרישקב  םימה  – ימד ”י –  רא לש  תוצראה –  ולאב  ויהי  אל  קשמדב  אל 
םוש הב  ןיאו  קשמד  – תורהנ םירבוע  היתוצוח  לכב  קשמדב , לבא  האצוה ,”  “ רותב םימה  – ימד תא  ספתו  םימדב , םינקנ  ויה 

(. םימ – ימדל רויצ 

החפשמה ינקז  ירבד  יפלו  ןיאלקס .” לא   “ קושב אטמסב  םירפס  תכירכב  םיקסועש  לקס ”  “ תחפשממ קשמדב  םייח  םויה  דע 
םש לע  ןיאלקס  – לא – קוש ארקנ  קושה  םשש  רעשל  שיו  .הזה  קושב  ודבע  םלכו  ויה  םירפס  יכרוכ  םהיתובא  תובאו  םהיתובא 

 ↩ .קשמדב  ןייאלקסה  תדעו  אילטיאבש  איליציס  ילועמ  תאזה  החפשמה  אצומ  ילואו  .םירפסה  יכרוכ  םידוהיה  הידבוע 

 ↩ זנה .' לארשי  יבר  בתכמ   .45

“ד סק ףד  אראגנ , ”י  רל לארשי “ תורימז   ” ףוסבש לארשי ” ימימ  ב“ םבשומ –  סוסבו  רבוג  ידוהי  לע  קשמד  תלהק  בתכמ  ןייע   .46
 ↩ .א  ע”

 ↩ זנה .' לארשי  יבר  בתכמב   .47

תומש .םירצמבו  לארשי  ץראב  םג  קשמד  תוביבסב  םג  זא  ובר  םילכורו  םיכרד  יכלוה  לש  תובר  תושפנ  חצרו  םיכרדה  תנכס   .48
םיברעה םגו  תיללכ  – הכמ וז  התיה  ילואו  תובושתה , ירפסב  תואמל  םיאצמנ  םהה  םימיב  הלאה  תוצראב  וחצרנש  םידוהיה 

לעבמ הינפצ  יברו  הקדצ  יבר  םילכור , םיפרוצ  ינש  אמגודל : ןייצנ  קשמד  ילכור  לש  תונוסאה  ירקמב  .הזה  ןוחטבה  – יאמ ולבס 
ףסוי  ” םירחא םילכורל  הרפסש  ימודמ  תחא  היוג  עדונ ע“י  חצרה  רבדו  ימוד , רפכמ  קוחר  אל  וגרהנ  קשמדב , םיבשותו  יכב 
גרהנ ןעצרו  יפכשוא “  ” קשמדמ ןהכה  הפילכ  ןמיס מ”ג .) ךישלא  “מ  רה תובושת   ) יקיב לעב  השמו  ראבוג “ בשות  וניבר  ןב 

”ת וש דוע  הושה  נ"א .) יס ' וטניפ  ”י  רל ףסכמ  רחבנ  “ת  וש  ) קשמד ריעה  לא  בורקו  םידוהיה  תורבק  תיבל  בורק  ןגב  ןמטנו 
םשו  ) יחרזמ ע”ג ”ת ר“א  וש י“ט , יס ’ ורטשק ) "י  רל  ) בקעי ילהא  נ"ט , יס ‘ רחבנ  ףסכ  ”ט , יקו מ”ד צ“ה  יס ' ךישלא  ר“מ 

ומק םלשורימ  קוחר  יצחו  םוי  םתכלבו  םירעבו  םירפכב  םידגב  רוכמל  םכרד  יפל  ואציש  םלשורימ  םירחוס  השש  לע  רפוסמ 
 ↩ .תונוש  תובושתו  םענ  יכרד  "ת  וש ר”כ , יס ' טיבמ ח“ג  שפנ ,) םוגרהו  םמצע  םירמחה  םהילע 

– ליא ירחא  קשמדב ) םידוהיה  בוחר  חרזמב  עודי  לת   ) הַבוק – עלאטב דבוע  ןעצר  היה  תמדוקה  הרעהב  רכזנה  ןהכה  הפילכ   .49
לצא גרהנ  רפכ  לא  קשמדמ  םירומח  ינש  םע  ותכלבו  .הרוחסב  לכור  םג  היהו  םירפכב  ותדובעל  אצוי  היה  םימעפלו  אבאב ,

ןיתרמח ואמ  ןאכ  ןיכסמ , .הכאוב  ליא  ירחא  הבוק  – עלאט יפ  ןעצר  היהש  ותוא   “ םידוהיה לש  תורבקה  תיבל  ךומס  םיזוגאה 
“ת ושב ותנוגע  תרתהל  תודעה  תיבג  ןושל  …” ) ןאתסב לא  יפ  ורמטו  דוהי  לא  תברות  דנע  יזול  לא  לבק  יזו  ליא ג' תחת  ולתקו 

 ↩ נ"א .) יס ' ”ף  ירהל ףסכמ “ רחבנ  ”

 ↩ ש“א ח”ג .) ברעמו ” חרזמ   )“ ןילביר לאוי  ףסוי  תאמ  אירוסו " ”י  אב סופדה  תודלותל   “ רמאמ יע '  .50

 ↩ .ל  " נה אשירפמ  ”א  רל בתכמ ר“י   .51

םלושמ יבר  עסונה  ירבד  יע ‘ ללכב  יאקשמדה  רחסמה  לעו  ןמיס ק .’ וטניפ  "י  רל ףסכמ ” רחבנ  תשחנה ב“ רחסמ  לע  יע ‘  .52
 ↩ .ו  " יש יסו ’ ןמיס כ"ו  טיבמה ח”א  תבושתבו  הנש א )' ץנול  םלשורי –   ) “א מרה תנשמ  ועסמ  בתכמב  ארטלומ 

אצמת תוכיתחו ,” םיטניירוק  םיחרפ , : “ תועבטמה – ירעש תדיריו  תילע  ןינעב  דוחיבו  .ט  ” כק ןמיס  ךישלא  השמ  “ת ר ' וש ןייע   .53
 ↩ .ג  " נק ןמיס  וראק  ”י  רל לכור “ – תקבא  ” “ת ושב

עצמאב .םינש  תורשע  ךשמב  ןוזיבג  דוד  רו ’ ףיילוכ  רזעילא  ויה ר ‘ קשמדב  ישמ  לש  תשרח  – ילעבו םימסרופמ  םירחוס   .54
ןייע ישמב  הדובעהו  רחסמה  בצמו  םהיניב  םיכוסכסה  לעו  .ןוזיבג  ריאמ  ברה  םפתושל  םירצמל  םהיתורוחס  וחלש  םה  האמה 

 ↩ ןמיס ע .' ןולהצ  ”ט  יר “ת  וש

 ↩ .י  ” בפ תרעה  וטניפ –  בלכ  ר ' צ“ל : ספדומה , רוקמב  וטניר ” בלכ  “ר '  .55

 ↩ .ג  " נק ןמיס  לכור  – תקבא ןירולפ ,  .56

םירצמל ואבש  רי , ' גלאו סינות  וקורמ , ידוהי  םיבשחנ  םיברעמל  .םיברעמו  םידרפס  םיברעתסמ , תולהקל : זא  וקלחנ  םירצמב   .57



ןמיס ךישלא  “ת ר”מ  וש ” ) םיברעמ  “ םשב וארקנש  םידיחי  יתלב  םיברעמ ” “ המ ואצמנ  אל  קשמדב  .אקירפא  ןופצב  תנכושה 
 ↩ ”ב .) כק יס ' וראק  “י  רל לכור ” תקבא  ; “ ”ט לק יסו ' ק“ז 

 ↩ .ת  “ט ח”ב כ" יבמבו ”ו  טק ןמיס  וראק  “י  רל לכור ” – תקבא ' “ יע ףילכ  תחפשמ  לש  תורבקה  – תיב ןינעב  תובירה  רבדב   .58

בר – יב "י  רהמ ”ת  ושב קשמדב  “ז  לז תודעה  סחי  לע  דוע  יעו ‘ .וראק  ”י ] בפ תרעה  “י –  רל צ”ל   ] “ו רל לכור ” – תקבא םש ב“  .59
 ↩ .טכק  יס ' ךישלא  ”ת ר"מ  ושו ל“ג  יס ’

ךכב ז' ומיכסהו  םש … רשא  םיברעתסמה  ”א ק“ק  עי קשמד  ריעב  היה  ךכ  היהש  השעמ  : “ ”ה כק ןמיס  לכור “ – תקבא  ” “ת ושב  .60
 ↩ םהילע .” ולבק  רשא  רבחהו  ריעה … ישנא  דמעמב  ריעה  – יבוט

יאישנ םהש  םימלעומה ,”  “ תרשמ תוימינפה  לבבו  אירוס  ירע  לכב  תמיק  התיה  רצק  ןמז  ינפל  דעו  “ט .” יבמה  ” “ת ושב רכזנ   .61
םיארוק קשמד  ינבו  .חרזמה  תולהקמ  וזיאב  םימלעומ ”  “ דוע וראשנ  הזה  םויה  דע  םגו  ינשה .” ןימינב  תועסמ  ' “ יע .הדעה 

 ↩ םלעומ .” – ליא – ריד  “ םשב יחרפ  רשה  רצחל 

 ↩ הרעה 60 . ליעל  ןיע   .62

“ת וש  ) ינרדומ םגו  יקח  ןונגסב  בתכנו  תנשב ש”ה , בתכנש  אשידק , – הרבחה תאמ  רבק  – תריכמ רטש  רורב  אצמנ  “ג  כש תנשב   .63
ןונגסה לע  אלפתהל  שי  ללכב  .ו  ןמיס ט“ יזנכשא  “ת ר”ב  ושב הרירבו  האוצ  רטש  ןינעב  יעו ' ”ג .) יק ןמיס  לכור  – תקבא

םימעפ המכו  המכ  הנה  קוידל  עגונב  .םכותב  םיאבומה  םיטנמוקודב  ןהו  ”ת  ושב ןה  אוהה , רודה  לש  רורבהו  חצה  ירבעה 
.תיברעב םנושלב  הלמב  הלמ  תודעה  – תיבג תעב  םידעה  ירבד  םיאבומ 

לכ רפוס   ) חאייצ םהרבא  רו ’ הפית  – ןב ןורהא  ר ‘ ךורב , השמ  רו ’ רורב  השמ  םירכזנ ר ‘ תאזה  האמה  לש  להקה  ירפוס  ןיב 
הזה לודגה  ררושמה  לש  ויתודלות  יבתוכ  לכש  רבדה , ןינעמ  .תולהקה  רפוס  היה  ררושמה  הראגנ  לארשי  םגו ר ‘ תולהקה ,)
– ימימ ותמדקהב ל“ רמוא  אוה  ןכו  .להקה  – רפוסל היה  ויבא  תריטפ  ירחאש  איה , תמאהו  .ותדובע  התיה  המ  ונועידוה  אל 

אתעש לכ  אתיבו  אתרדב  אבו , אצוי  אבצו , תופילח  ףילחמ  ידיב  יתסקו  יטע  יתאו  (: “ “ד ע”א עק ףד  לארשי  – תורימז ” ) לארשי
דועסמ הדואי  ברהל  הראגנ  בתכמ ר“י  םש  יעו ’ אנא .” אתמד  ארפס  יכ  אנמזהד , אקיית  םייחל  בותכה  לכ  בתכל  אתעשו 

םידרפסה קשמד  תלהק  םשב  םיבתכמ  המכו  המכ  םיאצמנ  לארשי ” ימימ  “ בו .קשמדב  תונברה  לבקיש  קשמד , םשב ק”ק 
 ↩ .ןלהל  יע ' ןשרד , רותב  הראגנ  לע ר”י  .םינבר  יונמו  תורזג  לוטב  םילשורילו ע“ד  אטשוק  ירשל  קשמד  תלהק  לכ  םשבו 

 ↩ .ב  " פר תנשמ  םלשורי  יחבשב  ינומלא  עסונ   .64

 ↩ רמכאלא ." עמ  ’ גה  " ןינעב ןלהל  עו ‘ .ךרע  ןב  ”א  רל סחוימה  “נ  כהיב  .65

תיעיברה האמב  רבכ  ודמע  הארנה  יפלו  .בהובא  ”י  רמ לאשש  חנ  ןמיס  ”ט ח“ג  יבמב רכזנה  ’י  גנרפלא השמ  הארנכ ע“ש ר ‘  .66
, יקר תחפשמ  םש  לע  אוה  יקר ” לא  תסנכ  – תיב  “ .זא וחתפתנו  ונבנ  םבר  .קשמדב  םויכ  םיאצמנה  םילודגה  תסנכה  – יתב לכ 

ורעש רשאכ  אלו  ‘י , גנרפלא תחפשמ  םש  לע  'י ” גנרפלא תסנכ  – תיב ו“ יקר .” הדוהי  םכחה ר '  “ תאזה האמב  הרכז  אצמנש 
.לאטיו םייח  םש ר ’ לע  "ו  חרהמ ”נ  כהיב םיקנרפ .“  ” םשב חרזמב  םיארקנה  םיפוריאה ,“  ” לש “נ  כהיב ושורפש  םירחא ,

לא ךישה   “ זא היה  הנממו  םהה , םימיב  םיברעתסמב  הבושחהו  הרישעה  איה  ףיילוכ , תחפשמ  םש  – לע ףיילוכ ” תסנכה  – תיב “
םרצחב שרדמ ”  “ םהל דסיל  קשמדב  הילע  – ינב לצא  הברה  הקושתה  אצמנ  הדיריה , ןמזב  הלא  ונימיב  דוע  ןנובתנשכו  דוהי .”

 ↩ .םמש  לע 

“ת וש ” ) הרבחהמ ןבר  תיב  לש  תוקונית   “ םירכזנ ”ת  תה לש  םידליה  .ת  “ ושב תומוקמ  המכב  רכזנ  הרות  – דומלת לש  הז  ןינע   .67
 ↩ ןמיס ה .)' יזנכשא  ר”ב 

“ת ר”ב וש  ) הזה ןינעה  לע  ןייודנו  תומרח  ליטהל  הרבחהמ  ןבר  – תיב לש  תוקוניתו  םיעקותו  תורפוש  איבהל  םידעה  לע  ומיא  “  .68
םש “ו , פק יס ' וראק  ”י ] בפ תרעה  “י –  רל צ”ל   ] “י בל לכור ” תקבא   “ ”ת וש יע ' להק  תנקת  לש  הפקת  תודא  לעו  םש .) יזנכשא 

 ↩ םיחבטמ ." – תיב  ” ןינע אצמנ 

תואכרעל הכלה  הלעב  ןובזע  רבד  – לע הינב  םע  הבירב  רשא  ליעל , רכזנה  וטניפ , בלכ  ריבגה ר ' תנמלאל  בשחנ  הירורעשכ   .69
יאכזל וריתה  זא  ןיד  תיב  קספ  לבק  אל  בייח ” “ הש העשב  םלואו  ”ז .) יק ןמיס  ”ט ח“ב  יבמה “ת  וש ” ) םימכח תארתה  רחא  “

 ↩ בל .) ןמיס  טיבמ ח"א   ) תואכרעל תכלל 

ריעה לכ  ישנא  דמעמב  ריעה  – יבוט תמכסהב ז ' קר  דימת  ושענש  להקה , תונקת  לכו  םינברה  יונמ  ךותמ  חכומ  הז  ןינע   .70
 ↩ "ת .) וש הברהב  )



האמה יצח  ירחאו  ”ג ,) יק יס ' לכור  תקבא  “ת  וש ” ) הפילכ ךיש   “ ארקנה יולה  ןמילוס  ןב  לאומש  רישעה  יח  האמה  תישארב   .71
ויה םלשוריב  םגו  .בל  טיבמב ח"ב  דוהי  – לא ךיש  לע  דוע  יעו ‘ "ו .) חרהמ יחבשב  ” ) דוהי – לא ךישה  ןתח  המלש   “ רכזנ

 ↩ םלשורי .) תוברח   ) ןהכ ןועמש  רו ' הילדג  דוהי ר ’ – לא – םיכיש

 ↩ .וז  רחאל  הרעה  ןלהל  יע '  .72

רבד לש  םירבדו  – ןיד םיאלמ  תובושתהו  – תולאשה ירפס  .חרזמה  תולהק  בורב  הז  ירחאו  זא  וגהנוה  הלא  תוסנכה  ינימ  לכ   .73
ירבדב ןכ  ומכ  ןאכל ; תורחא  תוריעמ  ואבש  ריעב  םיבשות  סמ  תבוח  רבדבו  שוכרה , יפל  וא  תושפנ  יפל  םא  תוכירעה ,” “

 ↩ "נ .) כהיבב תורנה  לש  " ) הקלדה  ” ןוגכ “נ  כהיבב תרחא  וא  וז  הוצמ ” ב“ תוקזח ”  “ ןינעב תקולחמ 

שדקהל יצח  התומ  ירחא  ויהי  םתורפש  רומג , שדק  היתב  תא  “ט  לש תנשב  השידקה  הניניש , יתבש  תנמלא ר ' החמש , תרמ   .74
בבסש בתכמב , יזנכשא  “ב  רל הראגנ  עידומ ר”י  האמה  עצמאבו  ןמיס ט"ו .) יזנכשא  “ת ר”ב  וש  ) ןורבח שדקהל  יצחו  תפצ 

המ דבלמ  להקה ,“ ידיחי  יתב  יתלד  לע  תובגלו  תובבל  ריעהל  ”ו  צי בקעי  הלענהו ה“ר  ןובנה  םע   ” קשמד ריעב  םירופ  םויב 
תוכיתח םיחרפ  הנומש  יסודכ “ הבושח  –א“י ה”ר  יאבגה דיל  ורסמו  , ” םירפכה ןמ  ץבקל  םג  ואציו  תסנכה , – תיבב ףסאנש 

”, לארשי – ימימ ” )“ ןתיל דיתע  ימו  ןתנ  ימ  םושר  בתכב  לכה  תובגל  דיתעש  המו  רדענ , אל  שיא  רפכ  תושפנ  תסכממ  תושדח 
 ↩ “ב ע”א .) סק םש   ) דעב א”י תובדנ  קשמדב  ץבקל  ומצעב  יזנכשא  אב ר“ב  תרחא  םעפ  “ו ע”א .) מק ףד 

 ↩ .ינידמה  דמעמה  לע  ונרבדב  ןלהל  יע '  .75

 ↩ .םלשורי  תוברח  ס '  .76

 ↩ רבוגב ." בושיה  דעב  קשמד  תלבק  בתכמ   ” אראגנ “י  רל לארשי  ימימ   .77

חייאצ ףסוי  תודלותו ה”ר  “ג–י”ד ט“ו ט”ז י"ז .) יק יס ' “ ) לכור תקבא   ” “ת ושו חכ  יסב ‘ טיבמה ח ’ "ת  וש דוחיב  יע ‘  .78
, םירצמב ”ת  וש לודג  רפס  די  – בתכב ונממ  אצמנ  דועו  .סינזורל  אמרגות  ידוהי  – ימי – ירבדבו ןוזנשרה  “י  רל הנורדסמה ” ב“

 ↩ .הזה  ןיוצמה  ברה  תודלותל  בר  רמח  הז  רפסב  שי  ידו  .םירצמב  אצמש  די  – יבתכ לש  ץיויֵרטוג  פורפ ’ תומישרב  אבומ 

ונפ םהיניב  טפשמ  איצוהל  ולכי  אלש  ירחא  .רבחה  םייח  רו ' ךורב , השמ  רו ’ חייאצ  ףסוי  קשמד ר ‘ ינבר  וכבתסנ  וז  תקולחמב   .79
 ↩ םש .) לכור  תקבאו  "ט  יבמה יע '  ) םירצממ ”ק  בדרהו יזנכשא  ברה  ונארטמ , “מ  רהו וראק  ”י  רהל ינברל א“י ,

 ↩ .םלשורי  תוברח  יעו ’ "ו , פק לכור  – תקבא יע ‘ אמגודל   .80

התיהש הארנכו  תודע , – תיבגב תיברעה  ןושלב  ויתובושתב  שמתשמ  ומצע  וטניפ  רו ‘ .הנושאר  הבושת  ףסכמ  – רחבנ “ת  וש  .81
". ךאלדוכא ידב  ינבא  אי  : ” דמחנ לאומש  ירבד  םש  איבמש  ןמיס כ“ו , ףסכמ , רחבנ  ”ת  וש יע ’ .ונידאל  תפש  םוקמב  ותפשל 

 ↩

, םינורחאה וירקבמ  ירבד  םירתוסהו  “ו  חרה לדג  תא  םיחיכומה  הזה , ירותסמה  םכחה  לש  דאמ  םיניוצמה  וירבד  רתי  יעו ‘  .82
 ↩ . 8 ןיקמורפ ע ’ ”ל  ארל לאומש  – ןבא רפסב  ספדנש  םירצמ , להקל  ובתכמב 

 ↩ .הז  ונרמאמ  ףוסב  תאזה  האמה  לש  תוחפשמהו  םישיאה  תמישר  יע '  .83

 ↩ .קשמדב  שורדה  ןינעב  ןלהל  יע '  .84

היה ר' ותבישי  ילודגמו  .היפעלאובא  בקעי  ןכו ר ’ םידימלת , דימעמו  הבישי  שאר  היה  .הראגנ  יבא ר"י  הראגנ , השמ  ר ‘  .85
 ↩ .וטניפ  הישאי 

 ↩ .טמק  יס ’ “ט ח”ג  יבמה תבושת  יע ‘  .86

 ↩ .ט  ” מק האלש  ”ט ח“ב  יבמה “ת  וש  .87

ישנא דמעמב  ריעה  יבוט  ךכב ז ' ומיכסה  ו“ שדח , תסנכ  – תיב תינק  ןינעב  םיברעתסמ ,” קשמד ק“ק  ”ק  קב היהש  השעמ  “  .88
’ יס לכור " – תקבא “ט ב” כש תנשב  םיבצקה  רבדב  הנקתה  יעו ‘ "ב .) כק יס ' לכור  – תקבא ” ) םהילע ולבק … רשא  רבחהו  ריעה 

 ↩ .ו  " פק

– הלאשב יע ‘ הלהקהו  הזה  ברה  ןיבש  תובירה  תשרפ  לכו  קשמדב , ברל  תפצמ  ןהכ  םייח  יבר  ברה  יונמב  היה  הז  רבד   .89
םידוהיה ייח  םיפקשנ  םשש  םולש ,” תעו  המחלמ  תע  אנשל , תעו  בהאל  תע   “ םשב ינארטמ  השמ  לש ר ’ הפיה  הבושתהו 



 ↩ ישילש .) קלח  ”ט , יבמה “ת  וש  ) דאמ הריהב  הנומתב  איהה  האמב  הלהקב 

רש ןמענ  ושורפ :  ) ןמענ דיעי   ” וטומה תא  ררושמה  גיצה  לארשי ) תורימז  ורפסב   ) הראגנ “י  רל לארשי ” – ימימ  “ רפסה – רעשב  .90
, לֵאָוי שיא  לכ  רמאי  ילבל  ימימ , בוט  לע  םעט ) – לעב דיעי  ותנוכ  הפו  ותערצמ , ןדריה  ימימב  אפרנו  קשמדב  היהש  םרא , אבצ 

 ↩ לארשי .) ררושמה  םשו  לארשי  םע  " ) לארשי ימימ  לכמ  הבוט  םיברעה ) תריש  רמאל   ) קשמד תורהנ  תומימ  יכ 

 ↩ .הראגנ  ימיבכ ר"י  םויה  דע  םירשומה  ינמרא ” יסרפ  יקרוט   “ םינחלה םה  םידע   .91

 ↩ "ו .) חרהמ יחבש   ) ןיאליטרעה םע  רשש  לע  הראגנ  לע ר”י  סעכ  לאטיו  “ח  רהמ  .92

, ררושמו םכח  בקעי , המלש  ר ‘ םיסנ , ונבו  סרתלא  ףסוי  ר ’ דוד , ר ‘ םירמזמו : םיררושמ  קשמדב  ונמזב  ויה  הראגנ  דבלמ ר"י   .93
 ↩ דועו .) ”ז  מק “ד , מק ”ב , מק ףד  הראגנ , “י  רל לארשי ” – ימימ םירכזנ ב“ הלא  – לכ  ) העושי רו ' רובצ  – חילש הכרב  המלש  ר ’

שורדב שרד  לבוקמה  לאטיו  םייח  .הרותה ר ' לע  םישורד  רחבנ “ – ףסכ  ” ורפס תא  הנושארל  קשמדב  סיפדה  וטניפ  ר“י   .94
םגו ר' תותבשב , שרוד  היה  הראגנ  השמ  םג ר ’ .םיקלח  ב ‘ בוט " תעדה  ץע   ” רפס לע  ויתושרד  בתכו  דעומו  תבש  לכב  הלגנב 

 ↩ .רבוגב  הבושת  שרוד  היה  ונב  הראגנ  לארשי 

ךלה ומצע  “ו  חרו .לוחה  לרוגב  דחא  לילפ  תאמ  לואשל  ךלה  אריגס  רו ’ תיכוכזה , הארמב  םיכאלמ  דירוה  בוב  – לא עשוהי  ר ‘  .95
םימכחו םיבר  םישנא  םש  אצמו  ויניע  תלחמ  לע  יבויאלא  לילפהמ  לואשל  הקיתעה ) קשמד  ריעל  ץוחמ  עבר   ) איחאלאצל

 ↩ .ו  " חרהמ יחבשבו  ”י  ראה יחבשב  רכזומה  קשמדב , וינע  לאפר  תיבב  לוגלגה  לש  הרעמה  העודיו  "ו .) חרהמ יחבש  )

קשמד תא  עדויה  לכ  תונויזחה .“ – רפס  ” וא “ו  חר יחבש  רפסב  ןינעתמה  אצמי  ןבצמו  תולפטה  תונומאה  תרות  לכל  בחר  רוקמ   .96
ודי לע  םא  ”ו , חר ימיב  רפסה  בתכנ  םנמאש  הז  סרטנוק  לש  הרושו  הרוש  לכמ  הלקנ  לע  ריכי  תיעיברה  האמב  םייחה  תאו 

 ↩ .םירחא  םאו ע"י 

םיפשכל וששחו  הנש  תב י“ב  הלותב  אשנ  רוחב  ונבר  ונדמלי  : ” “ז סר יס ’ “ט ח”א  יבמה ”ת  ושבו .ו  “ חרהמ יחבשב  םש  יע ‘  .97
 ↩ הז .” לע  תואצוה  ואיצוהו 

 ↩ .וטירבנוק  "ד  רל תורודה ” – ארוק רכזנ ב“ אוהה , רודב  לבוקמו  אפור  םכח  קשמדב , אריסנפ  םירפא  ר '  .98

 ↩ זנה .' ”ז  סר יס ' ”ט ח“א  יבמה “ת  וש  .99

“י] בפ תרעה  ןב –  צ”ל   ] ןכ ןושמש  תוריזנכ  הרומח  העובש  עבשנ  ‘: “ כ יס ’ ףסכמ " – רחבנ  ” .ח ס“ יס ‘ ךישלא  “ת ר”מ  וש  .100
ריזנ היהא  : ” דחא רמאש  תורכש  תכסמב  כ“א : יס ’ םשו  תסנכה ,” – תיבל סנכיל  ןועמשל  דוע  חיני  אלש  ויאנת  לכב  חונמ 

ךישמה ונמע  ינבמ  דחא  רוחב  : “ רפוסמ מ”ז  יס ' ךישלא  ”ת ר“מ  ושבו יתשא .“ תא  שרגא  אל  םא  ויאנת  לכב  ןושמש  תוריזנכ 
םלועמש תרשה , יכאלמ  תעד  לע  ןושמש  תוריזנ  וילע  לבקש  דע  תוצירפ  ירבדב  המע  ךכ  – לכ בהלתנו  שיא  – תשא םע  םירבד 
ןיי סוכ  התש  הנש  ןב י”ד  דחא  רענ  : “ רפוסמ ורטשק  בקעי  רל ‘ בקעי ” ילהא   “ ”ת ושבו איה .“ תרחא כ”א  השא  אשי  אל 

רענהו ומא , תושר  ילב  ןיי  התשי  אלש  וילע  רוזגיש  ידכ  ברל  והונישליש  ותוא  ודיחפהו  תיבה  ינבו  ומא  וילע  וקעצו  רכתשנו 
הנשמ הפ  לע  ארק  ןיי  התשי  אלש  וילע  רוזגל  םיצפחש  רענה  תוארכ  יהיו  ךכ … לכ  הנבה  אלב  הפ  לע  תוינשמ  תצק  עדוי 

ינפל ותוא  וכילוה  ריזנ … ינא  רבכ  םש : םידמועל  רמא  הנשמה  רמגש  רחאו  הפוס , דע  וכו ’ ןושמש  ריזנל  םלוע  ריזנ  ןיב  המ  "
…" וייח ימי  לכ  ןושמש  ריזנ  רענה : בישמ  ותלוז ? ריזנ  אלו  ןושמש  ריזנ  תרמא  המל  םכחה : רמא  דחא , םכח 

הנה הרידה  בייחתהו ש“ ןתחה  בתכ  תיעיברה  האמה  תישארב  קשמדב  רואמ  ןב  השמ  הקברל ב”ר  ןסחמ  בתכש ר“י  םיאנתב 
רודא םא  ןתחה : רמא  ןכו  .הלכה  יבא  ןוצרו  תושרב  היהי  אל  םא  הנש … ןמז ט”ו  םלועב  ןפוא  םושב  רחא  םוקמב  אלו  קשמד 
תא םיתשלפ  ורקנשו  הזע  תותלד  רקעש  הלילד  לעב  חונמ  ןב  ןושמש  תוריזנ  ילע  לבקמ  ינא  הנש … ךות ט“ו  קשמדמ  ץוח 
לכב תוריזנה  םיקמו  לבקמ  ינאו  העדומה  לטבמ  ינא  התע  לטב  אהי  רודאש  רדנ  לכש  רדנ , וא  העדומ  יתישע  םא  יפאו ' ויניע ,

“ט יבמה תובושת  …“ ) התיה תועטב  תוריזנ  רמול  לכואש  ילבמ  תוריזנה  יטפשמ  יל  הרויו  םכח  רתויה  ”י  פע ויתורמוחו  ויאנת 
הושה ללכב  תועובשה  ןינע  לעו  אסר , זנר , ונר , ר”מ , בנק , דלק , דק , אק , חצ , בצ , יס ' ”ט ח“א  יבמב דוע  יעו ' ןמיס ט .)' ח”ב 

תבושתב יששה , ףלאל  הנושארה  האמב  םודק , ןמזב  החכו  העובשה  ןינע  דוע  הושהו  םענ .“ יכרד   ” “ת ושב תובושת  המכ 
יהלא םשב  דיב  ץפח  הרומח  העובש  :… ועבשנ לארשי  ץראל  תולעל  דחי … ורבחתנ  יולו  ןועמשו  ןבואר   ” ןמיס ל“ח ”נ  רה

”ת ושב רכזומ  תיעיברה  האמב  קשמדב  םרח  תזרכה  תרוצ  לע  ברה “… תעד  לעו  םיברה  תעד  לעו  םוקמה  תעד  לע  לארשי 
ליטהל “ת  תהמ ןבר  תיב  לש  תוקוניתו  םיעקותו , תורפוש  איבהל  םידעה  לע  םהה  םימויאה  הארש  , ” דק ןמיס  ךישלא  ר“מ 

 ↩ אוהה .”… ןינעה  לע  םייודנו  תומרח 

לעו .ו  “ מר יס ‘ טיבמב  תרכזומ  דחא , םוקמב  םינש  שמח  ללפתהל  םרחב , תיעיברה  האמה  תישארב  קשמדב  הלהק  תמכסה   .101



הדעה ישאר  תמכסה  רחא .) השעמ  אוה  ילואו  םינש , שלש  ריכזמ  םשו   ) ל“ג יס ’ בר  – יב "י  רהמ ”ת  ושב תוכיראב  הז  ןינע 
דועו ןהכ  םייח  יבר  םינברה  לש  םייונימה  ורכזוה  ןכו  .ו  ” פק ןמיס  וראק  “י  רל לכור  תקבאב  תרכזומ  םיבצקה  העובשב ע”ד 

 ↩ .העובשבו  םרחב  להקה  תמכסהב  לכה  םהה , םימיב 

, העובש ירדנ  לש  םירדנה  תרוש  לכבש  רומחהו  השקה  אוה  תימלוע , תוריזנ  איהש  ןושמש , תוריזנ  טרפבו  תוריזנה  ןינע   .102
.םעה ינומהו  םידיחיה  הזב  וספת  דוחיבו  הז , רומח  רשקב  תולתהל  םימודקה  םימיב  קשמד  ינב  ומכחתה  ןכ  לעו  .םרחו  רוסיא 
תא לטבל  םיליעומ  ירדנ “ לכ  ו” םירדנ “ תרתה  םאו ה” ןושמש , תוריזנל  רתה  שי  םא  לודג  ןתמו  אשמ  שי  םיקסופו  “ע  שב
ותרמוח ינפמ  .ןשיה  םירדנ  תרתה  חסונמ  ןושמש “ תוריזנ   ” תא ךכ  ליבשב  וקחמ  םינורחאהו  .רבעה  לע  וליפא  ןושמש  תוריזנ 

“ם, דשרהו .טרפב  ןושמש  תוריזנו  ללכב  תוריזנ  תלבק  םיברלו ע”י  תוחפשמל  םירוסיה  ובר  ותרתהל  וא  ותרפהל  ישוקהו 
, ןושמש תוריזנב  רבד  םוש  םייקל  אלש  םינושארהמ  המודק  המכסה  איבמ  “ד  לק יס ‘ ”ד  ויב ונרמאמ , תפוקת  ינפל  בורק  יחש 

רתויב שמתשהלמ  ורהזנ  תולהקהו  םינברה  קרש  הארנכ  םלואו  וייחב … תימה  רשאמ  ותומ  ירחא  תימה  רשא  םיבר  יכ 
לכ ידי  תאצל  ידכו  .םינושארה  תמכסה  ”ם ע“ד  דשרה תעדוה  ירחא  םג  הזב  וזחא  םתוזחפב  םידיחיה  לבא  ןושמש , תוריזנב 
הלח אל  ויניע  תא  םיתשילפ  ורקנש  וא  הלילד  לעב  וא  חונמ  ןב  רמא  אלו  ןושמש  תוריזנ  רמא  םאש  םירמואש  שיש  תוקפסה ,

לכואש ילבמו  לוסיפבו , לוטיבב  “ ” םיקושח לכ ה” תפסוהב  תוריזנה  לש  קוספה  לכ  תא  שרפל  םינומהה  ועדי  תוריזנה , וילע 
'(. ל יס ’ ”ל  בירהמ “ת  וש יע ‘ ', ) וכו וכו ’ רמול "

קספ יפל  הזה , ףלאל  תיעיברה  האמב  תמיק  אדבוע  התיה  םויה , ונימיב  רכז  םוש  טעמכ  הל  ןיאש  תוריזנה , רבדש  רבדה , ןינעמ 
, האמה תישארב  יחש  ”ט , יבמה ברהו  תיבה ,“ ינפב  אלש  ןיבו  תיבה  ינפב  ןיב  ”ל  וחב ןיב  ץראב  ןיב  גהונ  ןושמש  תוריזנ  , “ ןידה

היהו ותוריזנב  קפאתהל  לוכי  היה  אלו  ותוריזנ  גוהנל  ”י  ראל הלעש  ריזנ א ’ ינפל  הרקה ה ‘ ( “ "ט מק יס '  ) תחא הבושתב  רפסמ 
…" ופוג רעצו  ףוגיסב  ךלוהו  הנונתמ 

לכואה תעל  תבש  םוי  ןבואר  הנהו  תנש ת”נ , ךרעב  ןושמש ) לש  וריע   ) הזע הפ  היהש  השעמ  ': “ ד יס ’ ללכ ב ‘ םידרו  תנגב 
תעד לע  ויאנת  לכב  הלילד  לעב  ןושמש  תוריזנ  ריזנ  היהא )  ) ןוכא רמאו  הרומח  העובש  עבשנו  ןטשה , יהיו  ותשא , םע  סעכתנ 
ימי לכ  תחא  הרעקב  יתשא  םע  לוכאל  אלש  םוקמה ב“ה  תעד  לע  רמאו  ופא  רחיו  יתעד , לע  רמאו  ןועמש  אבו  .זנכשא  ימכח 

םישלש לכ  ללכ  ”נ  כהיבב סנכי  אלו  רבשנה  סרחכ  אוה  ירה  ןושמש  תוריזנב  עבשנש  ימ  לכש  הזע  הפ  המכסה  שיו  ”… “ ייח
רוקעל וז  המכסהב  שממ  שי  םא  ךורא  ןתמו  אשמ  שי  םשו  תוכיתח ." םישש  להקל  ןתי  הרתהה  םדוק  םוי  םישלש  רחאו  םוי ,

.רוסא

םירוראה תוצראה  ימעה  הודמל  הז  תוריזנו  : “ רמוא ןושמש , תוריזנ  ןינע  לע  ורבדב  ”ו , סק הלאש  זיגאח  “י  רל תונטק  תוכלהב 
הברה גוהנ  הזה  עוצקמה  תויהל  : ” םש הז  לע  ריאמ  זיגאח  “מ  רו םהל .” יתקקדזנ  אל  םלועמו  ילא  םיאב  ויה  םוי  אלו  יחיכשד 

 ↩ ”ש "… קירהמ תורישנ  תוכלה  רפסה  ףוסב  קיתעהל  יתיאר  “ה  עה תמחמ  המרגות  תוצראב 

תוחפ ריעצ  לע  צ“ז , יסב ‘ םש  יעו ’ קשמדמ , ברה  ןהכ  םייח  יבר  אוה  ןאכ  רכזומה  םייח  רה ‘ .ח  הלאש פ” ”ט ח“ב  יבמה “ת  וש  .103
 ↩ .ז  י" יס ' ךישלא  ”מ  רה “ת  ושב רכזומש  המ  אוה  ןודנה  ותוא  לעש  הארנכו  .םינש  תבמ ח ’ התוחפ  השא  אשנש  ”ב  ימ

 ↩ .ז  " סר יס ' טיבמה ח”א  “ת  וש  .104

ינבא אי  : ” הז ןושלב  בקעי  ונבל  רמאש  דמחנ  לאומש  לע  קשמדמ  הלאש  האבומ  כ“ו  יס ‘ וטניפ  ”י  רל ףסכמ “ – רחבנ  ” “ת ושב  .105
דישרל אטעאו  דיבנ  חדק  בקעי  ובא  דכאו  דירתב , ילא  למעא  יבא  אי  אלאקו  בקעי  ונבא  בואגו  דישר  וכא  תנב  קאלדוכא  ידב 
וברשו וכא  ןמ  חדקלא  דישר  דכאו  בקעי  ינבאל  הסנאומ  ךתנבל  ןישודק  אדאה  יכא  אי  ולקו  הדועס  לא  יפ  ריצאכ  ןאכ  יצלא 

השע יבא  יוה  רמאו : בקעי  ונב  הנעו , דישר , יחא  תב  ךל  תחקל  ינוצר  ינב , יוה  : " ורואבו תיברעב , םש  ןונגסה  הז  “ ) ולבקו
ינבל הסנאומ  ךתבל  ןישודק  הז  יחא , יוא  רמאו : הדועסב  חכונ  הפ  היהש  דישרל  ןתנו  ןיי  עיבג  בקעי  יבא  חקלו  .תצפח  רשאכ 
דוע ןייעו  קשמד .” הפ  “ק  פל ןובישי  םירופ ש ‘ לש  םויב ב ’  ” היה השעמה  ולבקו .) ותשו  ויחאמ  עיבגה  דישר  חקלו  .בקעי 

 ↩ בו .’ ןמיס א ‘ "ע  הא קלח  םענ  יכרדבו  .ו  ןמיס פ” “ג  חו ”ט , צרו נ“ז  יס ’ טיבמב ח"א  הזל  םימוד  םישעמ 

 ↩ .תומוקמ  המכב  דועו  כ"ו  יס ' ףסכמ  רחבנב  םש   .106

 ↩ .י  ” בפ תרעה  לצא –  צ“ל   .107

 ↩ .ד  ק" יס ' ךישלא  “ת ר”מ  וש  .108

יברו םכח  יולה  בקעי  חונמה  תב  רתסא  השאה  תיבל  ןומיימ  המלש  יבר  םע  סנכנ  ןושש  יברש  “ו , מש תנשב  היה  השעמה   .109
הזכ השעמ  עריא  אננאיב  ל”ח .) יס ' בקעי  ילהא  “ת  וש  ) החרכ לעב  ןישודק  םשל  השאל  ןתנו  הטורפ )  ) שידיאמ איצוה  ןושש 

הל רמאו  ינטלוש  ארקנה  בוהז  דחא  הל  ןתנו  הדיב  ספתו  ”ת  במ הטילוש  תרמ  חתפ  דצל  דמע  ןהכ  םחנמ  רה ' ש“ ”ט , לש תנשב 
.ז ק" יסו ' מ”ב  יס ' בר  יב  “י  רהמ ”ת  ושב הזל  המודו  הלאש ב ,)' יעיבר  רפס  ”ל  בירהמ “ת  וש “ ) יל תשדוקמ  תא  ירה 



ןמ הפטחו  דחא  רוחב  תארקל  תחא  הרענ  הזיעהו  הבסמב  ובשי  םירוחב  : “ רחא גוסמ  השעמ  אבומ  בר  – יב ”י  רהמ “ת  ושב
הבל התש  אלו  ויתועמ , ול  יריזחת  ינולפל ? שדקתהל  בושחת  יכו  הל : רמאו  הב  רעג  םיחאה  ןמ  דחאו  .וינפל  רשא  תועמה 

”… תועמה ול  ריזחהל  וירבדל 

שדקל תוכז  ול  אצמ  תשדוקמה  לש  חונמה  לעבהל  בורקה  שדקמהש  תושורי , תבסב  םחרכ  לעב  ןישודק  ירקמ  ורק  םימעפל 
ןיב תומוצע  תויקולחמו  תובירמל  תובס  קר  ויה  םחרכ  לעב  ןישודקה  תוערואמ  לכו  .םיפסכה  תשוריב  תוכזל  ידכ  השאה  תא 

לש תוערואמבו  .םהינפואו  ןישודקה  ירופס  תשדוקמה  דצמ  ושחכוה  תובר  םימעפל  .םינתוחמה  ןיבו  תשדוקמהו  שדקמה 
ןוקיתלו הרותה  ןיד  יפ  לע  טפשמה  איצוהל  רודה  ינבר  הברה  ודרטנ  םירחאה , תוערואמה  לכבכ  תיעיברה , האמב  קשמד 

 ↩ .בצמה 

 ↩ .ז  י" יס ’ בריב  ”י  רהמ “ת  ושו ”ז , לק “ו– לק יס ‘ “ח ח”א  בלר ”ת  וש .ב  מ“ יסו ’ ”ז  כר ר“ו  יס ‘ “ט ח”א  יבמ  .110

 ↩ .ו  " חרהמ יחבש   .111

 ↩ וט .) יס ' יזנכשא  “ת ר”ב  וש  ) תנשב ש"ן הניניש  יתבש  יבר  תנמלא  החמש  תרמ  ןובזעב  רכזנ   .112

יכ םא  הראגנ , ”י  רב ונאזניל  יד  םחנמ  םעפ ר ' אל  עגפש  הזו  ןיאליטרע  םע  רשו  בשיש  הראגנ  לע ר“י  ”ו  חרהמ ףצק  ןיבנ  “ז  יע  .113
.הרישב וילע  הלעש  הראגנ  "י  רב האנק  הזב  התיה  םג 

 ↩ .קשמדב  םידוהיה  תינימשב  םויה  דע  םירכנ  הדמה , ןמ  רתוי  טעמ  םיזילעה , םייחה  תובקע 

ןמיס ק”ץ טיבמה ח“ב  ”ת  ושב .א  ס“ יס ‘ ”ע  הא “ע  שב היתוכלהו  ללכ נ”ה  “ש  ארה תובושתבו  רוטב  תרכזנ  אלוטילוט  תנקת   .114
יכ רקפה , ןיד  תיב  רקפה  חכב  ונקתנו  וזל , וז  תונקתה  תומוד  ןרקיעבו  חמצ , ןב  “ש  רה הריכזהש  רזאגלא ” לש  הנקת   “ ריכזמ

אלש  ” ידכ אמיק  לש  ערז  ילב  התמ  םא  השאה  ישרוי  רעצב  םינומדקה  וארו  .ןפוא  לכב  ותשא  תא  שרוי  לעבה  ןידה  יפ  לע 
עד : ” כ“ח יס ’ תנש ת–ת"מ )  ) םענ יכרד  ורפסב  יולה  יכדרמ  ברה  לש  ונושל  הזו  ונממ ." לכאת  אלו  ךיניעל  חובט  ךרוש  היהי 

תומתו ותבל  ויסכנ  ןתיש  וכו ' חובט  ךרוש  באב  היב  םייקל  אלד  שפנ  תמגע  םושמ  אלוטילוטמ  האצי  רוישה  תנקת  תלחתש 
…" םהילע תולכו  תואור  היבא  יניעו  ותשאמ  שריש  ןוממב  תרחא  השא  אשיו  לעבה  ךליו  םינב  ילבמ 

עדו : “ ”ל זו הלאש מ“ו , ויתובושתב  בר  – יב ”י  רהמ ברה  ירבדכ  םינושארה , םידיגנ “ הנקתנ ע“י ה” קשמד  – תנקתש הארנכ 
םבור וא  תובותכה  לכב  הנקתה  שרפל  םירצמב , םגהנמ  ןכו  םימכחהמו  ורבעש  םידיגנהמ  תלבוקמה  קשמד  לש  הנקתה  ןושלש 

יאמ אגלפ  ארדה  יד  אבקונ  וא  רכד  הינימ  יח  דלו  אלב  אד  אתלכ  רטפת  םאד ח”ו  אנד  אנתח  יהולע  ליבק  דועו  ןפואה : הזב 
ורמאש תורחאו  רזאגלא  לש  המודק  הנקת  ירחא  הרצונ  וז  הנקתש  הארנכו  אהובא – ." תיבמ  אתריל  אתיינודנמ  רייתשיאד 

הבותכ חסונ  יע ‘  ) השאה ישרויל  בושי  לכהש  םיארקה  לש  תומודק  הבותכ  – תונקת דגנו  שילשה , קר  השאה  ישרויל  וריזחיש 
ןמ תאז  הורס  אצת  םאש ח“ו   ” 237–239 ישש ע ' ךרכ  םלשורי “ םסרפתנש ב” הריציל  “ח  פשת תנשמ ד’א  הנשי  תיארק 

…”( הישרוי לא  המע  איבהש  לכ  בושי  ונממ  דלו  אלב  םלועה 

” רוישה תנקת   “ םשב םגו  השוריה ” תנקת   “ םשב תרכזומ  םימעפלו  הבותכה ” תנקת   “ םינברה ירפסב  בור  יפ  לע  הנקתה  םש 
”. ןובשחה תנקת   “ םשב םג  הארקנ  תונורחאה  תויחרזמה  תובושתה  רפסבו  ליעל ) אבומה  ”ע  שב ןכו  כ“ח  יס ’ םענ  יכרד  יע ‘ )

 ↩

וקפתסהו הבותכה  רטשב  היטרפ  לכב  קשמד  גהנמכ  הנקתה  תא  ושרפ  אלו  וראב  אל  םינשה  ךשמבש  ירחא  ואב  תוקפסה  ידיל   .115
ךישלא “ת ר”מ  וש יע ‘  ) "י אבו םירצמבש  תיעיברה  האמה  לש  תובותכה  לכב  ובתכ  ןכ  קשמד .” גהנמכ  הבותכהו   “ םילמב קר 

קשמד תנקת  םא  ואב  תוקפסה  ירקעו  ל"ו .) יס ' בקעי  ילהא  ”ת  ושו י”ב י“ג  יס ' יזנכשא  לאלצב  בר  “ת  ושו .ח  ” כו כ“ז  יס ’
' יע  ) לזרב ןאצ  יסכנב  קר  וא  לזרב , ןאצ  יסכנ  לע  םגו  גולמ  יסכנ  לע  םג  התיה  השאה  ישרוי  םע  לעבה  ישרוי  הושב  קולחל 

אל וא  השאה  הסינכהש  לזרב  ןאצ  יסכנמ  לעבה  איצוה  לכאש  המ  תא  בושחל  םא  תוקפס  ויה  דועו  "ל .) נה יזנכשא  “ת ר”ב  וש
(. ינברמ א"י לאש  םייחו  המדאה  ירפ  םירפסבו  ןמיס ל”ג  שדק ח“א  תמדא  םינורחאב  יע ' )

השוריה אלא  םהב  בותכ  ןיא  תומדוקה  תובותכה  לכ  הנה  (; ” כ"ח יס '  ) םענ יכרד  לעב  ברה  בתוכ  תנש ה“ת  ירחא  דועו 
לפנש ינרוכז  ןלהל ) ונירבד  יע ' .הנש  האמכ  המדק  הזב  תקולחמה  יכ  קיד , אל   ) הנש םיעבראל  בורק  הזש  אלא  קשמד  גהנמכ 

 ↩ הקולחב ." םיסנכנה  םיסכנה  םה  המו  היה  ךיא  קשמד  גהנמ  לע  ושרדו  ורקחו  ריעה  ימכח  ןיב  תקולחמ 

וחקי השאה  ישרויש  ונקתו  הושב  וקולחיש  קשמד  גהנמכו  גהנמכ א”י  הבותכה  תנקת  ולטבו  תפצ  ימכח  ומיכסה  “ש  יה תנשב   .116
וקלחיש ונקתו  תמדוקה  םתנקת  ולטבו  תפצ  ימכח  בוש  וצבקתנ  “ט  כש תנשבו  המודקה .) רזאגלא  תנקתל  םיאתמ   ) שילש קר 

– זכ יס ’ ךישלא  “ת ר”מ  ושב תוכיראב  תומכסהה  ספוט  יע ‘  ) םיקלח ינש  השאה  ישרויו  םיקלח  השלש  חקי  לעבהו  םיקלח  הל ‘
קשמד גהנמ  ”י  פע “י  אבו םירצמב  וגהנ  ”כ  חא םגו  תנש ת ’ דעו  ולבקתנ , אל  הלא  תפצ  ימכח  תונקתש  הארנכ  לבא  חכ .)



תרבס איהש   “ ןויכ ץראה , גהנמ  דעב  ןעטו  ןדגנ  תפצ  לש  תונקתה  תזרכה  ןמזב  אצי  טיבמה  ברהו  הושב . קולחל  םודקה 
, המדאה ירפ   ) קשמד גהנמכ  אוה  םלשורי  גהנמ   ” יכ םידיעמ  הז  ףלאל  תיששה  האמב  ינברו א“י  ץראה ”… גהנמ  הזו  םינואגה 

גהנמ ומיקו  ךרעב  תנשב ה”ת  םירצמ  ימכח  ודעותנ  “ל  נה הבושתב  םענ  יכרד  לעב  ברה  ירבדמ  הארנכ  דועו .) שדק  תמדא 
“ק היע גהנמכ  השוריה   ” בותכ “ט ע”א ) כק ףד   ) םייח ץרא  רפסב  המסרפתנש  “ג  צקת זומת  םוימ ד ' הבותכ  חסונב  .קשמד 

.הזה שדוחמה ” שדחה   “ ןינע ונל  ררבתנ  אלו  םויה ,” שדוחמה  שדחה 

קר בותכ  ( 69 דראנייד ע ’ אל ‘ תודדוב ” םילבש   “ רפסב הספדנ   ) “ו סת טבש ה”א  םויב כ“א  הבתכנש  קשמדמ  הבותכ  חסונב 
 ↩ “א .” עי קשמד  גהנמכ  השוריהו  ”

ולפנ קשמד , גהנמכ  םהב  םג  םירצמבו  “י  אב וגהנשו  םינוש , םינפואב  הבותכ  תפסות  איהש  רחואמהו ,” םדוקמ  לע ה“ םג   .117
, בר – יב “י  רהמ ירבד  תא  איבמ  אוה  םשו  ”ז , סר יס ' טיבמה ח“א  , ) בר – יב ”י  רהמ םינברה  םרורבב  ולפטו  םהיטרפב  תוקפס 

 ↩ .ליעל  ונרכזהש  ”ח  פשת תנש ד“א  לש  תיארק  הבותכב  דוע  רכזנ  רחואמ ” רבדו ה“ חכ .) – זכ יס ' ךישלא  ”ת ר"מ  וש

 – תוקוחר תוצראמ  םיאבה  לארשי  ץראב  ונחנא –  םגו  (: “ טיבמה  ) ינארטמ השמ  תפצ ר ' ימכחמ  לודגה  ברה  לש  ונושל  הז   .118
ומכ םגהנמ  רחא  םיכשמנ  ונא  הבותכה  ינינעמ  םירבד  המכו  םימדוקה –  ץראה  ינב  לש  םגהנמ –  ירחא  ונכשמנ  דועו , דרפס 
 ↩ ונילע ”… םג  עובק  ץראה  יבשות  לש  גהנמ  הבותכב … הפ  בותכל  םיליגרש  םיאנתה  לכ  ראשו  קשמד  גהנמכ  השוריב 

היהשכש , “ וגרהנש םיפרוצה  הינפצ  רו ’ הקדצ  לע ר ‘ ראבו … בשות ג’ ונבר  ןב  ףסוי  דיעה  מ"ג  יס ‘ ךישלא  “ת ר”מ  ושב  .119
םישנאה וגרהנש  םיפרוצה –  םידוהיה –  םתא  םכתבל , הלומא  המ  תרמוא  תחא  היוג  האר  הגאס  ארקנה  םיפרוצה  קושב  דמוע 

 ↩ שקבמ .…” שיאו  שרוד  ןיאו  הלאה 

 ↩ .ו  ” פק יס ' לכור  – תקבא “ת  ושב  .120

 ↩ "ז .) מק יס ' טיבמה ח”ב  “ת  וש ” ) םיחרפ ףלא  םירשע  בורק  ומכב  םייוגל  תובוחב  ויסכנ  לכ  וראשנ   “ וטניפ בלכ  תמשכ ר '  .121

םידבעה קסע  היה  ןיידע  םהה  םימיב  יכ  הלשממה , ןוישרב  תוירצונ  תוחפש  םידוהיה  ונקו  השעמ  היה  האמה  תישארב   .122
ינפל אב  טפשמה  .ןתד  לע  תורבעומ  תוחפשה  יכ  הרמ , וקעצ  םילאעמשיה  .םלשוריב  םגו  חרזמה  לכב  ץופנ  תוחפשהו 

“ת וש  ) םישגלפ רותב  ןתחקל  םגו  ןקיזחהל , םידוהיל  רתומש  הכלה  – קספ איצוה  םהו  םילאעמשיה ,) םיי  ' צקה םה  ” ) םיניידה “
 ↩ "ט .) צק יסו ' נ”א  יס ' “ב  חו .ח  ” מר “א , עק טיבמה ח”א 

 ↩ .רבוג  רבדב  ליעל  ונתרעה  עו ’ לארשי , ימימב  קשמד  – להק בתכמ  יע ‘  .123

ותוא םיאצומ  םיבר  .ינשה  ןימינב  דעו  אלידוטמ  ןימינב  רמ ‘ תועסמה  ימשר  לכב  אצמנ  קשמדב  ךרע  – ןב לש ר”א  “נ  כיב רכז   .124
"נ כהיב לש  ויצח  וא  עשילאל ) סחוימה  הז   ) רבוג לש  ”נ  כהיב תא  ךרע  ןב  “א  רל םיסחימ  שיו  התע , םעה  תעדכ  ריעה  ךותב 

ואב הז  ךיא  אוה  אלפ  הנהו  .הירזע  ןב  רזעלא  רב ‘ ירמגל  ותוא  םיפילחמ  םג  שיו  הירזע , ןב  א ’ רל ‘ ויצחו  ךרע  ןב  רזעילא  רל ’
לע ססובמ  וז  הדגא  דוסי  יכ  ונל , הארנ  שופחו  העיגי  ירחא  קשמדל – ? לארשי  – ץראמ ךרע  ןב  רזעלא  תא ר ’ איבהל  ךכ  ידיל 

ךלא  “ רמא הירזע ) ןב  רזעלא  ר ' תיעטומ , אסריג  יפל  וא   ) ךרע ןב  רזעלא  רש ’ קרפ י"ד , ןתנ  רד ‘ תובאב  רופסמש  הז 
חכומ םשו  ” ) תסמוידל  – “ םהל עלקיא  ךרע  ןב  ר”א  : “ רכזנ “ז ע”ב  מק תבשב  םגו  םיאנו .” םיפי  םימו  הפי  םוקמל  תיסמדל 

םשב םהל  ףלחתנ  תיסמיד “ ו” תיסמויד “  ” םשהש רבדה  הארנ  הידומלת – .“ רקע  םיחולמו ) ןימח  תואצחרמ  םה  תסמוידש 
הזמ םיאנו .“ םיפי  םימו  הפי  םוקמ   ” תמאב איה  קשמדש  תויהב  דוחיבו  תיברעב ,) םויה  דע  המשכ  סמד ,” “ )“ קשמד ”

בושח לכש  העשב  ךרע , ןב  “א  רל ”נ  כיב היהי  אלש  ןכתי  ךיא  םתעד  יפל  יכ  ךרע , ןב  לש ר“א  ”נ  כהיב תדגא  םג  הבברתשנ 
דבע רזעילא  םשל  םתוכימסב  הירזע  ןב  רזעלא  וא  ךרע  ןב  רזעילא  רב ' תודגא  ולתנ  ילואו  .נ  ” כיב ול  דסיל  םלצא  גהנ 

תסנכ תיב  םג  ול  וסחי  ילואו  .קשמד  ריע  הנבש  אוה  אוה  ונרמאמ ) תישארב  ליעל  יע '  ) המודק הדגא  "י  פע רשא  םהרבא ,
 ↩ הנבש …

צ"ד יס ' ”ג  חו ןמיס מ“ד  טיבמב ח”ב  'ז  גרמ רכזנ  דועו  .הרעהב   22 ע ’ הנש ג ‘ ץנול  םלשורי –“ ב” יע ’ ‘ז  גרמ םשה  ע“ד   .125
 ↩ .םלשורי  – תוברחבו

כ”י ירבמס , “י  רל ףסוי ” ירבד   )“ םירצמב תולכיה “ תשלש  לעב   ” “נ כהיב תריגס  םע  דחא  ןמזב  הז  הרקמ  הרקש  רשפאו   .126
הרקש הזל , המוד  השעמ  יברע  די  בתכ  ”י  פע איבמ  המרגותב ) "י  ידב אבומ   ) 614 מע ' ןייטסעלאפב  קנומ  םכחהו  סנאילא )

התיב תא  השידקה  ומאו  םלשיאב  ותד  םהמ  דחא  רימה  םלשוריב , םידרפסה  לע  םינקזה  וליטהש  םיסמה , ינפמש  םלשוריב ,
 ↩ .ידוהיה  ”נ  כהיב תא  רגסל  וצפח  וז  הבס  ינפמ  דגסמ ; – תיבל “נ  כהיבל ךומס 

 ↩ .י  " בפ תרעה  ”ט –  יבמה צ“ל   .127



ךרע םא  יתלב  הזה  רישל  ןיא  יכ  .המואמ  וב  ןקתל  ילבמ  אוהש  ומכ  ותוא  ונַתנ  יכ  ריעהל  ונילע  הזה , רישה  לש  ביתכל  עגונב   .128
 ↩ .םמוקמב  םייונשה  תא  םינייצמ  וננהו  תואחסונ , יתש  ונינפל  ויה  .ירוטסה 

 ↩ הנאצמי ” השדחב  ' “ הימריב ו רמאנש  ומכ   .129

 ↩ .דגסמה  יתבב  הלפתל  דחוימ  םוקמ   .130

וא “ז  טש רמחא  ימאג  לש  ערואמה  תנש  םיפלא , ןמיסל ה ’ בושחנש ה“ה ” ירחא  ונל , אצי  היוש , אחסונ ב ‘ יפל  וא  היווש ,  .131
 ↩ וניושנ .” היוש   “ תנשב ןושל  לע  לפונ  ןושל  ןאכ  שי  תיברעב  .ןויע  ךירצ  רבדהו  ”ב – , כש

הרושה תא  וטימשה  םיקיתעמש  הארנכו  ונתמקנ , םקני  אוה  רידא  ומוגרתו : הניפכי , אוה  רידאק  ןאכ : ףסונ  רחא  חסונב   .132
 ↩ .הנוכב 

( ליעל רכזנה  "י  תכ  ) ירבמס “י  רל ףסוי ” ירבד   “ רפסב בשחנ  ורבחמ , היה  הארנכו  רישה , ףוסב  רכזנה  ןהכה , ילעמ  השמ   .133
רמוא ירבמס  כ”י  ןקשמד .) ילוא צ"ל  “ ) ןקשד ילעמ   ” השמ רה ' םשב  רכזנ  אוה  םשו  .האמ  התוא  לש  קשמד  ימכחמ  דחאל 
םישנא החפשמ  התואמ  םירצמ  הפ  םויהו  ילע “ תיבמ  םהש  םדיב , שיש  הלבק ,  ” “י פע וז  החפשמל  אב  ילעמ ”  “ םשהש םש ,

 ↩ םיסחוימו .” םירחוס 

”י רל לארשי “ – ימימ  ” לש לארשי “ – רוצמ  ” קלחב אצמת  איהה  האמב  אירוסו  ידוהי א“י  לע  ורבע  רשאו  םידוהיה  תולבס   .134
 ↩ .קורפ  – ןבא ילולעת  לע  םלשורי ” – תוברח  “ רפסו לארשי ” – תורימז  “ ףוסב אראגנ 

תרזג  ” ןינע ונל  ררבמ  אוה  “ט ע”ב ) נק ףד  לארשי  – ימימ  ) אטשוקב יגנאש  ריאמ  רל ' קשמד ) תלהק  םשב   ) אראגנ בתכמב ר“י   .135
םניאש םידוהיה , ןועב  םימשגה  םירצענ  ילאעמשיה  ירבד  יפלש  הזב , הרוקמ  .אירוסבו  ”י  אב תונוש  תופוקתב  הרזגנש  ןייה ,“

“ב פר תנשמ  ינומלא  עסונ  בתכמב  יעו ‘ םתאנהל , קר  הזב  םישמתשמ  ויה  םידיקפה  םלוא  .םילאעמשיכ  ןיי  תיתשב  םירהזנ 
 ↩ . 46 ע ’ ןיקמורפ , ”ל  ארל לאומש  – ןבאבו םלשורי , יחבשב 

 ↩ .אראגנ  לש ר”י  “ל , נה בתכמה  יע '  .136

 ↩ .אראגאנ  לש  "ל  נה בתכמה   .137

 ↩ .ב  " כק יס ' לכור , – תקבא  .138

ןויח קחצי  ר ‘ ותויהב –   ” םיחצור ינש  םידוהי ע“י  השלש  תגירה  לע  ןויח  קחצי  תודע ר ’ האבומ  צ"ד  יס ‘ ךישלא  “ת ר”מ  ושב  .139
.םנח םכל  ןתא  המ  תוזעב  בישה  םריכה , אל  אוהו  םנחב , אקלע  טעמ  והולאשו  זנה ’ םינחצרה  ואב  דחא  רפכב  לכור  – רכומ – 

 ↩ ןינחצרה ." ויה  םהש  םריכהו , ובל  ןתנ  זא  ךיריבח , תא  ונגרהש  ומכ  ךונגרה  אלש  ךמע … ןידה  זנה ' ןינחצרה  ול  ורמא 

 ↩ .םיברע  השלש  םג  םידוהי  םע  וגרהנש  מ"ג  יס ' ךישלא  “ת ר”מ  וש  .140

: האבה תבותכב  דימת  ןימז  אוה  טנרטניאב . הדוהי־ןב  טקיורפ  יבדנתמ  וקיפה  ליעל  טסקטה  תא 
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