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 יערדא הירא

 "ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ

 תדמע .2 :היישקו הנשמה .1 :םיה תנידמל הלעב ךלהש השאה .ב .אובמ .א

 הארוה" תיגוס .4 :םיארומאה תורמימו הנשמה תונשרפל העצה .3 :םיארומאה

 יסכנ תקולח .2 :םימותי יסכנ תריכמ .1 :הפי ןיד־תיב חוכ .ג ."תועט וא

 ןנבר והניעקפאו שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ .ד .טגב תוחילש .3 :םימותי

 .ערמ ביכש טג .3 :טגב סנוא .2 :טגב תוחילש לוטיב .1 :הינימ ןישודיקל

 1אובמ .א

 םירקחמ רפסמב תונורחאה םינשב הנחבנ תיתכלהה תוכמסה לש הדמעמ תייעב

 ונידו ,תועט תארוה לש הדמעמו הפקות :אוה היעבה לש הידדצמ דחא .2םיטלוב

 תולאשב בחרה ןוידה לע ףיסוהל הסנמ ינא ףא רחא רמאמב .הילע ךמסנה טרפה לש

 ןושמש ר"ד :םתמכחמ יתא וקלחו רמאמה לש תוטויט וארקש ירבחל תודוהל שקבמ ינא
 ישו ןוארב ינב ,ץיבוקסומ בייל ר"ד ,ץישפיל והיכרב 'םורפ ,םחנמ־ןב הנינח 'פורפ ,רגניטא

 יתושרל דימעה ףאו םירבדב ןייעל חרטש ןמדירפ אמש 'םורפל בל ברקמ הדומ ינא .רנזוו
 ףתושמ דומילמ דלונ הז רמאמל ןויערה .וירמאמ ינש תא םסרפ זאמ הז אשונב ףיסוהש םירבד

 אוהו ,ב''הרא ,דדאווראה תטיסרבינואב הקיסיפל הקלחמה ןמ ברנש בדנ ר"ד בוטה ירבח םע

 .הבהאב רמתו בדנל שדקומ

 ,יניס ,"שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ" ,סלטא 'ש :רמאמב ואוביש םירוציקה תמישר ןלהל
 אתעדא שדקמד לכל תפסות" ,סלטא 'ש ;[שדקמד לכ ,סלטא :ןלהל] טיק ימע ,(ד"לשת) הע

 ירבעה טפשמה ,ןולא 'מ ![תפסות ,סלטא :ןלהל] בק ימע ,(ו"לשת) טע ,יניס ,"שדקמ ןנברד
 ד"י ;[ירבעה טפשמה ,ןולא :ןלהל] ח"לשת ,םילשורי ,ויתונורקע ,ויתורוקמ ,ויתודלות —

 רקחל ,סייוו 'א :[םיקרפ ,תליג :ןלהל] ב"נשת ,ןג תמר ,הכלהה תולשלתשהב םיקרפ ,תליג
 הבר השאה קרפ" ,ןמדירפ י"ש :[דומלתה רקחל ,סייוו :ןלהל] ו"טשת ,קרוי־וינ ,דומלתה

 ,תודהיה יעדמל ףסאמ ,תורוקמו םירקחמ ,"איגוסה רקח ךרד לע יללכ אובמ ףוריצב ילבבב
 הכלהב הילעב ינשו השאה ןיד" ,ןמדירפ י"ש ![הבר השאה ,ןמדירפ :ןלהל] ח"לשת ,קרוי־וינ

 :ןלהל] 360 ימע ,(ה"לשת) ב ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"םודקה חרזמה יקוחבו ,תידומלתה

 הטוסה תאמוטו תאשינשמ ותשורג ריזחמה" ,ןמדירפ ע"מ :[הילעב ינשו השאה ,ןמדירפ

 ,ןמדירפ :ןלהל] ג"נשת ,םילשוריו קרוי־וינ ,ןמרביל לואש יברל ןורכזה רפס ,"הסונאהו
 .[ותשורג ריזחמה

 ,ביבא־לת ,לארשי תרוסמב הימונוטואל תוכמס ןיב ,(םיכרוע)איגש 'או יארפמ 'ז :לשמל האר

1997. 
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 (ס''שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 תא הווהמה "תועט וא הארוה" תייגוס יפ־לע אוה םש ןוידב יתעצהש לדומה .3ולא

 ןודל הסנמ ינא הז לדומ תועצמאב .הז רמאמב ןמקל ןוידה לש ךוותה ידומעמ דחא
 תוכמס תלעב הקיספכ הכלה תקיספ לש החוכבו ןידה־תיב לש תידסומה ותוכמסב

 ןיבש סחיה תא ריבסהל שקבמ ינא הזה לדומה תרגסמב .הכלהה הדשב תננוכמ
 ןידה־תיב תארוה לש הפקותב ןהיתש תוקסועה ,תוירוה תנשמ ןיבו ארממ ןקז תשרפ

 שנענ לודגה ןידה־תיב תארוהל דוגינב תושעל הרוהש ארממ ןקז .םילשוריבש לודגה

 וא תקולחמה תא העירכמ איה ,"הארוה" הווהמ לודגה ןידה־תיב תקיספש םושמ

 איה לודגה ןידה־תיב תארוהל דוגינב הארוה ךכיפלו ,הכלה תרצויו ןידב קפסה תא

 השרפ ןיב הריתס לכ ןיא .ןידה־תיב לש ותוכמס לע תרערעמו ןידל דוגינב הארוה

 לועפל רוסיא םיעוט ןידה־תיבש עדויה םכחה לע הליטמה תוירוה תשרפ ןיבו וז

 יתלב תועט תארוה איה תוירוה תנשמ תרבדמ הילעש הארוהה .םתארוה יפ־לע

 יתכלה רוקממ תומלעתה אלא ,תיתכלה תקולחמב הערכה הווהמ הנניאש תימיטיגל

 ןיד תערכה לכ יבגל םג הפקת וז הנחבה .יתכלה ףקות לכ תרסח ךכיפלו ,בייחמ

 וניצמש ללכה תא ןיבהל שי ךכ .הכלה םכח וא ןיד־תיב ינפל אבש יטרקנוק הרקמב

 ול רהטו םכחל לאשנ ,רחא םכחל לאשי אל ול אמיטו דחא םכחל לאשינ" :אתיירבב

 לאש םא דבעידב וליפא" :םינושארה בור לש םשוריפבו 4"...רחא םכחל לאשי אל

 הילע הרוהשכ הארוהל יוארו םכח אמקד ןויכד ,םולכ ןורחא לש וריתהו ותרהט ןיא

 העבק רבכ הנושארה הכלהה תקיספ ,5"הרוסיאר הכיתח הירש האמוטל וא רוסאל

 הניא וז הדבועש רורב ןאכ םג .הלאשה הלאשנ ויבגלש טקייבוסה לש סוטטסה תא

 הווהמ הנניאש הקיספ ,תיעטומ הכלה תקיספ לש המויקל תורשפאה תא תללוש

 תורוקמל הריתסב תדמועש הערכה אלא ,קרפה לעש הלאשב תימיטיגל הערכה
 ורבח תקיספש עידוהל םכחה בייח הזכ הרקמב .םהמ תמלעתמו םיבייחמה הכלהה

 .6הלטבו תיעטומ

 ןיאושינ ינידב םג םייק הז לדומש עיצהלו תוסנל שקבמ ינא הז רמאמב

 — דחא הרקמב דקמתי ורקיעב ןוידה .ןישוריגו
 לע בסנה ל"זח תורפסבש ןויד

 וז הנשמ .רחאל תאשינו םיה תנידמל הלעב ךלהש השא תודוא תומביב הנשמה

 םירבדב שדחמ ןייענ ןאכו ,7םיבושח םירמאמ המכב ונודינ תררועמ איהש תויעבהו

 איה הנעטה .ןיד־תיב תארוה לש החוכל ל"זח לש םסחי לש הביטקפסרפ ךותמ

 .(סופדב) טפשמ ינויע "ל"זח תבשחמב תויצו תוכמס לע 'תועט וא הארוה"' :ירמאמ האר
 ,ילבב םג האר .הניו י"כב םיבושח םייונישבו ,טרופרע י"כ פ"ע ה"ה א"פ תויודע ,אתפסות

 תקולחמה ,םחנמ ןב 'ח הארו .ליעל 3 הרעהב רכזנה ירמאמב טרופמ ןוידו א"ע ז הרז הדובע
 .ךליאו 641 ימע ,ינש קלח ,םילשוריו ןוטסוב ,הכלהב

 .א"ע ז הרז הדובע ,א"בטירה ןושל

 העוט"ל "הנשמ רבדב העוט" ןיב דומלתה השועש הנחבהה תא ןיבהל םג שי וז תרגסמב

 .א"ע גל ןירדהנס ,ילבב :האר ."תעדה לוקישב

 .ותשורג ריזחמה ,ןמדירפ ;הילעב ינשו השאה ,ןמדירפ :הבר השאה ,ןמדירפ :האר
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 םא ,אשניהל השא הריתמה ןידה־תיב תערכהש ארבסל םיילגר ל"זח תורפסב שיש

 השאהש תעבוקש תיפוס הערכה איה ,ןידה־תיב לש ותוכמס ףקותבו ןידכ התשענ

 הלעבל ןיאושינה רשק קותינ איה וז הערכה לש התועמשמ .אשניהל תרתומ ןכא

 ,תיתדבוע הניחבמ העט ןידה־תיבש ררבתה רבד לש ופוסבש הדבועה .ןושארה

 םושמ ,ןידה־תיב ידי־לע ןתינש רתיהה לש יתכלהה ףקותה ןמ המואמ הנשמ הנניא

 ."תועט" ורידגהל ןתינ אל ךכיפלו תיתכלה הניחבמ ןידכ ןתינ אוהש

 םיה תנידמל הלעב ךלהש השאה .ב

 היישקו הנשמה .1

 .םלועל ,8לעובל ןהו לעבל ןה ,הרוסא דיזמב הלעב תחת התנזש האושנ השא

 תרתומ ,הלעב אוהש הבשחש ךותמ ,תועטב התנזש השא ףאו ,הלעבל תרתומ הסונא

 וא הגגשב הלעב תחת התניזש השאה" :9גגוש לככ תאטח ןברק תבייחו הלעבל

 דצ הגגשהש אוה דחא תסנאנה ןידו תגגושה ןידו ...הלעבל תרתומ וז ירה סנואב

 .10"הב שי סנוא

 לש הנידב — תועט לש רחא הרקמב תקסוע תומביב ירישע קרפ שירב הנשמה

 הנשמה .תמ הלעבש תועטב הבשחש ךותמ רחאל תאשינו הכלהש האושנ השא

 תויוכז הנממ תללוש ףאו ,ינשה ןמ ןהו ןושארה ןמ ןה השאה אצתש תעבוק

 :ינשה הלעב יפלכ ןהו ןושארה הלעב יפלכ ןה תוינוממ

 ךכ רחאו תסינו ךילעב תמ הל ורמאו ואבו ,םיה תנידמל הלעב ךלהש השאה
 אלו הבותכ הל ןיאו ,הזמו הזמ טג הכירצו ,הזמו הזמ אצת — הלעב אב

 הזמו הזמ הלטנ םא .הז לע אלו הז לע אל ,תואלב אלו תונוזמ אלו תוריפ
 התצילח וא התאיב :רמוא ןועמש יבר ...הזמו הזמ רזממ דלוהו .ריזחת —

 .רזממ ונממ דלוה ןיאו ,התרצ תרטופ ןושארלש ויחאמ

 .ול רוזחל תרתומ ,תושרב אלש תסינ "םאו

 .אי 'יס ,ע"הא ,ע"ושו רוט !ב"יה ב"פ הטוס תוכלה ,ם"במר :הארו .א ,ה הטוס ,הנשמ :האר 8
 .י ,ג תומבי ,הנשמ :האר 9

 אלו ,ןידה תעידי תקזח תא החוד הכלההש ףא .ב"ה-ט"יה ד"כפ תושיא תוכלה ,ם"במר 10
 וטבלתה ,םהל "גגוש" ןיד םהינשו הדבועב תועט ןיבל ןידב תועט ןיב ,ללכ־ךרדב ,הניחבמ

 ןוצרמ התניזש השאה ,ךכיפל .התניזש השא לע ףא לוחי הזה ןורקעה םא הלאשב םיקסופה
 :האר .הלעבל תרתומה תגגושכ בשחית ,רתומ השעמהש הבשוחב ןידב תועט ךותמ ךא

 הגגש" ,ירורד 'מ :םג האר .זסק שרוש ,ק"ירהמ ת"וש :טפק ףלא 'יס ,א"ח ,א"בשרה ת"וש
 א ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"(הגגשב ףואינ ןינעל) הדבועב תועטו ןידב תועט :ירבעה טפשמב

 הכ ,םיטפשמ ,"ירבעה ילילפה טפשמב ןידה תעידי יא תנעט" ,רקנא 'א ; 72 ימע ,(ד"לשת)
 .87 ימע ,(ה"נשת)

 ,םילשורי ,ילארשיה דומלתה ןוכמ ,םלשה םירפוס יקודקד האר :חסונה ידע בורב רסח 11
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ןיד־תיב יפ־לע תסינ
 ןיד־תיב יפ־לע תסינ אל .ןברקה ןמ הרוטפו ,אצת —

 .ןברקה ןמ הרטופש ןיד־תיב חכ הפי .ןברקב תבייחו ,אצת —

 תינודינ איה ,תמ הלעבש הרבוסב ,בל םותב האשינ וז השאש הדבועה תורמל

 רואל המלוהל השק וז הכלה ."הזמו הזמ אצת" :לעובלו לעבל הרוסאה הדיזמכ

 ,12"הב שי סנוא דצ" וז םג אולהו .הלעבל תרתומ גגושב התניזש השאש ןידה

 .13"הסנא סינאמ — דבעימל הל הוה יאמ" ? ןושארה הלעבל רוזחל וז הרוסא עודמו

 :םימכח תנקתכ בתכנ אלש טג יבגל ןיטיג תנשמב םג הנשנ הנושלכ ונתנשמ ןיד

 ןינבל ,ןוי תוכלמ םושל ,ידמ תוכלמ םושל ,תנגוה הניאש תוכלמ םושל בתכ

 — חרזמב בתכו ברעמב ,ברעמב בתכו חרזמב היה ,תיבה ןברחל ,תיבה

 אלו תוריפ אלו הבותכ אל הל ןיאו ,הזמו הזמ טג הכירצו ,הזמו הזמ אצת

 .ריזחת — הזמו הזמ הלטנ םא .הז לע אלו הז לע אל ,תואלב אלו תונוזמ

 הידי השעמב אלו התאיצמב אל ןיאכז הזו הז אלו ,הל ןיאמטמ הזו הז אלו

 .14".הירדנ תרפהב אלו

 :רפסמ םירקמ יבגל ונינש ןיטיגב הנשמה ךשמהב .תומביב ונתנשמבכ קיודמב לכה

 תררועתמ ולא תוינשמב םג ,הרואכל .15"הב ולאה םיכרדה לכו ,הזמו הזמ אצת"

 ? הזמו הזמ אצת עודמו ,תושעל הל היה המו ,איה הסונא ירה :קוידב היעבה התוא

 םידומלתה ?ןושארל רוזחל הרוסא עודמ ,ינשה ןמ אצתו לוספ טגהש רמאנ םא ףאו

 ,תישאר .תומביב ונתייגוסב תררועתמ איה ךא ,וז הלאש וררוע אל ןיטיג תכסמב

 ךא .16"אטיג ייורקאל הל יעביא" :תינלשר אלא הסונא הנניא איהש ןועטל וסינ

 הסונאש יפ־לע־ףא ןיטיג תנשמב תמאבשו ,אמלעב ץורית אלא הז ןיאש אוה רורב

 :הזמו הזמ אצת ,איה

 .דבעימל הל הוה יאמב אדבוע דבעימל רבס אפפ בר

 ,ןמדירפ :האר) איה ןועמש יברמ וז הכלה ףאש ,רמול האבש הפסוה וז הארנה לככ .ט"משת
 טרופמ ןויד 21 יעהב ןמקל הארו .(70 'עהב םש םירפוס יקודקדו ,58 'עה ,הבר השאה

 .וז הלאשב

 .7 'עה דיל ,ליעל ,כ"ה ,ד"כפ תושיא ם"במרה ןושל 12

 .א"ע אצ תומבי ,ילבב 13

 בתכש ןמזהש ןוגכ ,םימכח תנקתכ אלש ובתכנש ןיטיגב תקסוע הנשמה .ה ,ח ןיטיג ,הנשמ 14

 תוכלמ וא תנגוה הניאש תוכלמ ןוגכ רחא ךלמ םושל אלא ,לשומה ךלמה תונש יפל וניא טגב

 .הנוטלש ןמז רבע רבכש

 ,ןייטשפא נ"י :םג הארו .(271-270 ימע ,ןמרביל תרודהמ)ז"ה-ו"ה ו"פ ןיטיג ,אתפסות :האר 15
 .100-99 ימע ,ז"ישת ,םילשורי ,םיאנתה תורפסל תואובמ

 םירקמה ןמ דחא לכ יבגל ךכו ,"םכח ינפל אטיג ייורקאל" :י"שר שריפ .ב"ע אצ תומבי ,ילבב 16
 .ןיטיג תנשמבש
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 אתיינתמ ינה לכ אינתהו :אפפ ברל עשוהי ברד הירב אנוה בר היל רמא

 .(ןיטיג תנשמ=)

 ?והנינש ואלו :היל רמא

 ?17ךומסילו וקיל ייונישאו :היל רמא

 ירהש ,"דבעימל הל הוה יאמ" :הנעטב ונתנשמ תא תוחדל רשפא־יא ,ןכ םאו

 ,ןכ םא ,השעמל .הדימ התואב וז הנעט תולעהל היה רשפא ןיטיג תוינשמב םג

 ונתנשמ תא תוארל שי ,וז העצה יפל .ונלש הנשמה רבסהל העצה ןאכ תרתתסמ

 וא תעשופ השאה ןיאש רורב ןיטיג תנשמבש םשכו ,ןיטיג תנשמ םע דחא רואב

 שמשל ןיטיג תנשמ הלוכי ,הארנה לככ .ונתנשמל ןידה אוה ,סנקל היוארה תינלשר

 איה ףא גגושב התניזש השא היפל רשא ,ל"זח תורפסב העד לש המויקל החכוה

 קחדנ ןיטיג תנשמ ןיבו תומבי תנשמ ןיבש רשקה .18האמטנש םושמ הלעבל הרוסא

 רוזחל תרתומ תושרב אלש תסינ םאו" :תומבי תנשמ לש אפיסה םושמ תיווז ןרקל

 ?ואל םא תושרב תאשינ םא הנימ אקפנ יאמל ,ןיטיג תנשמכ ןכא םא ירהש ."ול

 תסינ םאו" :הנשמה לש אפיסה רואל קזחתמו דדחתמ הנשמה ןידבש ישוקה

 הניחבמו ןידה תלוחת תא תמצמצמ הנשמה ןאכ ."ול רוזחל תרתומ תושרב אלש

 — םינוש םיבצמ ןיב
 םוקמב קר :תושרב אלש האשינ ןיבל תושרב האשינ ןיב

 םוקמב וליאו ,הלעבל רוזחל הרוסא ,ןידה־תיב תארוה לע בל םותב הכמסש

 .19ןושארה הלעבל רוזחל תרתומ ןידה־תיב רושיא אלל האשינש

 תסינ :אלד הרבתסמ אל" :םימשל תקעוז וז הכלה לע ימלשוריה לש ותהימת

 ךירצ ,ןידה־תיב תארוהב רבדה יולת םא ,20"!?הרוסא תושרב אלש ,תרתומ תושרב

 .21ךופה תויהל ןידה היה

 אלד ןניעמש אליממ ןנא ,הבושתה קוחדל ץרתמו קחוד הז םא" :י"שר שריפ .םש ,ילבב 17

 356-355 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ :האר חסונה יפוליח לע) ."דבעימל הל הוה יאמ ןנירמא

 (.33 הרעהב
 ןיטיג תוינשמש המודו ,ותשורג ריזחמה ,ןמדירפ :האר ,ןמדירפ ע"מ לש ותנעט איה תאז 18

 יעהל ךומסב טסקטב ןמקל טרופמ ןויד האר .תונעטל תפסונ החכוה תווהל תולוכי תורומאה

 .ךליאו 43
 ואבו םיה תנידמל הלעב ךלהש השאה" :אתפסותה ןמ םג תעמתשמ ,הנשמה ןידבש וז הנחבה 19

 הל ורמאו ואבו םיה תנידמל הלעב ךלהו המצע יפ־לע תאשינו הכלהו ךלעב תמ הל ורמאו

 ןיאבו ןישמשממ םלוכ ירהו םיה תנידמל הלעב ךלהו המצע יפ־לע תאשינו הכלהו ךלעב תמ
 ימע לדנמרקוצ תרודהמ ,ה"ה א"יפ תומבי)"ןושארל רוזחל תרתומו םלוכמ תאצוי וז ירה

 אל םנמא ןאכ .(וז הסריגב ךמתש ,110 ימע ,תומבי ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל :האר ;253

 תאשינ"ש םוקמב קרש אוה רורב םלוא ,ןיד־תיב יפ־לע תאשינש השאה ןיד שרופמב הנשנ

 :תיצילמ ךרדב ןועמש 'ר הנש אתפסותבש ד הכלהב .ןושארל רוזחל תרתומ "המצע יפ־לע

 ןתארוה ןיד־תיב ושע םא רמוא ןועמש 'ר"
— 

 — המצע יפ־לע תאשינ ,השאב שיאה ןודזב

 תושרב האשינ םאש ,תאטח ןברק בויח ןיינעל אוה םירבדה שוריפו ."השאב שיא תגגושב

 .ןברקמ הרוטפו הדיזמכ התוא םיאור ,ןיד־תיב
 .ד"ע י ,ג"ה י"פ תומבי 20

 םתסמ איה תושרב אלש האשינל תושרב האשנ ןיב וז הנחבה םא הלאשב ןודל םוקמ שי 21
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 (ס"שת-ח''נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 דומלתבש היגוסה השריפ ,הנשמה ןידבש םירומאה םיישקה לע רבגתהל ידכ

 אשירב ,דומלתה רבסה יפל .הטושפכ אלש הנשמה תא (א"ע חפ-ב"ע זפ)ילבבה

 דיעהש דחא דע קר היה אשירב :ןניקסע םידע ינשב אפיסבו ,ןניקסע דחא דעב

 הנידב ולקה אנוגיע םושמש אלא ,אשניהל הרוסא ןידה רקיעמ ךכיפלו ,לעבה תמש

 שאר לקת אלש ידכש ,אלא :ןיד־תיב תארוהב דחא דע יפ־לע אשניהל הל וריתהו

 התשקבבו ,יח ןיידע ןושארה הלעבש ררבתי םאש התוא וסנק ,ןידה־תיבל התונפב

 ןידה־תיבל הלקת המרג הריתהל ןידה־תיבמ
 י"שר שריפ ךכ .22הזמו הזמ אצת —

 :םירומאה ילבבה ירבד יפ־לע הנשמה תא

 "ול רוזחל תרתומ תושרמ אלש תסינ" םאה ,ןיעמש 'ר לש ותעדמ איהש וא ,הנשמה ירבד
 רגסומ רמאמב רובידה רחאל אשירל םירבדה םירזוחש וא ,ןועמש 'ר לש וירבד ךשמה םה
 .(ליעל 11 הרעה םג האר) הנשמה ןיד לע וקלחש םינושה םיאנתה לש
 הלעב ךלהש השאה" :ןועמש 'ר לש ותעדמ איה וז הנחבהש הלוע הנשמל אתפסותה ןמ

 הנמלא תאשינו הכלהו אשניהל ןיד־תיב הורוהו ךילעב תמ הל ורמאו ואבו םיה תנידמל

 ,רזעילא 'ר ירבד האיבו האיב לכ לע ןברק תבייח ,טוידה ןהכל הצולחו השורג לודג ןהכל
 שיאה ןודזכ ןתארוה ןיד־תיב ושע םא רמוא ןועמש 'ר ...לכה לע דחא ןברק םירמוא םימכחו
 ימע ןמרביל תרודהמ ,ד"ה א"יפ תומבי)"השאב שיא תגגושכ המצע יפ־לע תאשנ ,השאב

 תא .(108 ימע ,תומבי הטושפכ אתפסותב וירבדו ,םש ןמרביל לש ושוריפ הארו .35-34

 ,ב"ע-א"ע אצ תומבי ילבבב אניבר תעדכ שרפל שי ,הצילמכ םייונשה ,וללה ןועמש 'ר ירבד

 ינשל היאושינש םוקמב .הגגשב תונזה תריבע לע תאטח ןברק בויח יבגל ןתונ אוהש םינמיס

 — תאטח ןברק בויח ןיינעל התוא םינד ,ןיד־תיב תארוה יפ־לע ויה
 ,הדיזה וליאכ ,"ןודזכ"

 בויח ןיינעל התוא םינד "המצע יפ־לע תאשנ"ש םוקמב וליאו ,תאטח ןברקמ הרוטפ ךכיפלו

 ,הנשמה לש אפיסב םג יונש הז ןיד .תאטח ןברק תבייח ךכיפלו ,"תגגושכ" — תאטח ןברק
 ןיד־תיב יפ־לע תסינ" :וננויד אושנ איהש

 יפ־לע תסינ אל .ןברקה ןמ הרוטפו ,אצת —

 ןיד־תיב
 הארנ אתפסותה ןמ ."ןברקה ןמ הרטופל ןיד־תיב חכ הפי .ןברקב תבייחו ,אצת —

 תושרב האשינ ןיב הנחבהה לכש אופא רבתסמו ,ןועמש יבר לש וירבד ךשמה איה וז אפיסש

 .ןועמש יבר לשמ איה תושרב אלש האשינל

 ןיד־תיב ושע ,ןועמש 'ר ירבד :ןנחוי ר"א" :ימלשוריב ןנחוי 'ר לש וירבדמ הלוע םג ךכ

 ימע ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל :הארו ,ד"ע י ,ג"ה י"פ תומבי)"...השאו שיא ןודזב ןתיירוה

 יכה :בר רמא אנוה בר רמא" :ילבבב ונינפל םהש יפכ ןמחנ בר ירבדמ הלוע םג ךכ .(110

 ךל המל יבונג אבנג :ןמחנ בר היל רמא .אתכלה
 ןועמש 'רכ ךל אריבס יא י

 הכלה :אמיא —

 ,אסיג ךדיאמ .(ךליאו 372 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ :האר ךא .א"ע אצ תומבי)"ןועמש 'רכ

 דחא ףצרב ואב הנשמב ןועמש 'ר ירבדשו ,לכה תעד םה םירבדהש רורב רבדכ רבס תשש בר

 היגוסה ןמ הלוע םג ךכ ."רזממ ונממ דלוה ןיאו" :םימייתסמו רזעילא 'רו יסוי 'ר ירבד םע

 .יוכו "יאמקל ודומ יארתב" א"ע אצ ןיקריפב תידומלתה

 :373-372 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ :האר ,םירקוחה יבושחמ םיינש וקלחנ וז הלאשב

 חסונ תוטשפמ .(יא ה"ד ,ב"ע חפ ,תומבי 'סות :םג האר) 222 ימע ,ותשורג ריזחמה ,ןמדירפ

 'ר לש וירבד ךשמה אלו ,הנשמה שארל הרזח וז הנחבהב תוארל םירבדה םיטונ הנשמה

 ןיבל ןיד־תיב תושרב האשינ ןיבש הנחבהה םצע תא ררבל שקבנ ונא ,םוקמ לכמ .ןועמש
 'ר לש ותנחבה איהש ןיבו לכה תעדל איה וז הנחבהש ןיב ,ןיד־תיב תושרב אלש האשינ

 .ןועמש

 שוריפ אוהו םיארומאה ןמ דחא ירבדב אל ףא ורוקמ ןיא הז השק שוריפש ,הארה ןמדירפ

 ,ןמדירפ :האר) .ויפ־לע םיארומאה ירבד תא ףא ושריפו ורוח כ"חאש אלא ,רחואמ יאמתס
 (.330-324 ימע ,279 ימע ,הבר השאה
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 לע ףאו .איה הסונא ואל ךהד ,התניזש שיא תשא ראשכ הזמו הזמ אצת

 איהד םושמ ,יאמ אמעט ,אנוגיע םשמ השאב דחא דעל ןנבר והונמיהד בג

 .הל יסנק — אקייד אלד אהו ,אבסנימו אטשוקב העדיד דע אקייד אפוג

 .23םידע ינש יפ־לע האשינ ןיבל דחא דע יפ־לע האשינ ןיב וניחבה אל ימלשוריב

 ;גגושב התניזש השא ןידכ ןושארה הלעבל רוזחת ,המצע יפ־לע האשינש הרקמ לכב

 אהתש הב וסנק סנק" :הזמו הזמ אצת ,ןיד־תיב תארוה יפ־לע האשינש הרקמ לכבו

 .24"הפי תקדוב

 ןידל יתכלהה קודיצה ,ימלשוריה יפ־לע םגו ילבבה יפ־לע םגש תואורה וניניע

 תוירחאה תא הילע וליטהו ,השאה תא םימכח וסנקש סנקב אוה הנשמה לש השקה

 .ןידה־תיב לש ותועטל
 ףאו ,הנשמה ןידבש ירסומה ישוקה תא דדחמו ףירחמ םידומלתה לש הז רבסה

 םיסנוק ןיא ,ןיד־תיב תושר אלב האשינש השא .יתרבח יכוניח ישוק וילע ףיסומ

 אלב תאשינש ימ לש הבצמש ,הזמ אצויה .ןושארה הלעבל רוזחל תיאשרו התוא

 ימלשוריה יפ־לע יאדווב ךכ ;תושרב תאשינש יממ הברהב ףידע ןידה־תיב תושר

 אוה הנשמה ןידבש ירסומה ישוקה ךא .םידע ינשל דחא דע ןיב ןיחבה אלש

 לש ורושיאבו בל םותב האשינו ,הלעב תמש הרבסש השא :רתויב דירטמה

 ךכ־לכ השק סנקב תסנקנ המצע תאצומ ,ןידה־תיב
 ןושאר הלעבל םג הרוסא —

 — םידומלתה רבסה יפל — אוה הז לכו ;ינשה הלעבל םגו
 תא האיבהש לע סנק

 .תועט ידיל ןידה־תיב

 הנשמה ןיד לש יתכלהה ןויגהה לע ןה והת םירקוחהו םישרפמה ,םיארומאה

 הנוגיעל םימכח לש הברה םתושיגר המלענ ןכיהל :ובש ירסומה ישוקה לע ןהו

 ? 25דבכ הכ םנק הילע םליטהב השא לש

 םימכח וקבאנ םיארומאה ינושאר זאמו ,הריתסו הדיח םיארנ וז הנשמ ירבד

 ,הטושפכ אתפסות ,ןמרביל ; 339 ימע ,םישנ רדסל תומלשה ,הנשמה שוריפ ,קבלא 'ח :האר 23

 .110-109 ימע ,תומבי

 .ג"ע י ,א"ה י''פ תומבי ,ימלשורי 24

 ,הזמו הזמ אצת" :ךכ בתכ הנשמל ושוריפב .םידומלתה לש םרבסה תא ץמיא אל ם"במרה 25

 ינשה ןמ לבא .טושפ ןושארה ןמ טגה בויחו .האמט תשענש ינפמ ,תגגוש איהש יפ־לע ףאו

 םייוארו םיקתרמ ם"במרה לש ולא וירבדו ."טגב אלש האצוי שיא תשא ורמאי אמש הרזג

 תגגושה ןיב ןיחבמ אוהש אלא ,הלעבל תרתומ גגושב התנזש השאש ול רורב .בל תמושתל

 לככ איה האמט תישענ אלש תגגושה .האמט תישענ אלש תגגושה ןיבל האמט תישענש

 האמטנש תגגושה וליאו .הלעב אוהש תועטב הבשחש ,י ,ג תומבי הנשמב היונשה וז הארנה

 .הלעב תמש םושמ תרתומ איהש תועטב הבשחש אלא ,הלעב וניא אוהש העדיש וז איה

 ישפנה דוסיהו גגושה גשומ תנבה יבגל ןויעל היוארו ם"במרה לש ותעדמ איה וז הנחבה

 קמינ הרות הנשמב םג ךא ,הרות הנשמב וירבד לע רזח אל ם"במרה ,םוקמ לכמ .הריבעבש
 הרות הנשמב וירבד יבגל .םירומאה דומלתה ירבד יפ־לע אלו ותעדמ הרבסב הנשמה ןיד תא

 .ךליאו 68 יעהל ךומסב טסקטב ןמקל האר

 [ל]
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 התקדצהו יתכלהה הסוסיב ,הנשמה ןושל תנבהל תועגונ תויעבה .השוריפב
 םניאש תושגנתה ישעמל םיארומאה ואב ולא תויעב לש ןייטעב .תירסומה

 .26רתויב םימותסו םישק םה םהירבד ושענ ךאו ,םלצא םיליגר

 םיארומאה תדמע .2

 קולחל וא הנשמה תא םצמצל ושקיב אפפ ברו תשש בר ,לאומש ,בר םיארומאה

 — םידע ינש יפ־לע תסינ לבא ,דחא דעב תסינש אלא ונש אל" :רמא בר .הילע

 .ינשל היאושינב ראשית ,וירבד לש םטושפ יפלו ,(א"ע חפ)"אצת אל

 חפ) "אצת אל — ותשחכמ לבא ,ותשחכמ אלש אלא ונש אל" :רמא לאומש

 .ינשל היאושינב ראשית ותשחכמש םוקמב ,ןאכ ףאו ,27(א"ע

 םאו ,(א"ע ,אצ) "הסנא סינאימ — דבעימל הל הוה יאמ" :ההת תשש בר

 וז הרבס ץמאל שקיב אפפ בר .28ןושארה הלעבל רוזחתש ןידה ןמ ,איה הסונא

 אלא ,(ב"ע אצ) "דבעימל הל הוה יאמב הדבוע דבעימל רבס" :היפ־לע קוספלו

 רוזחל הרוסא ןיטיג תנשמב םגש הנעטב ותוא החד עשוהי ברד הירב אנוה ברש

 .29"דבעימל הל הוה יאמ" :רמול היה רשפא םש םגש ףא ,הלעבל

 התוא ריתה ןידה־תיבש הרקמב קר לוחיש ךכ הנשמה ןיד תא םצמצ בר ,רומאכ

 םידע ינש יפ־לע אשניהל התוא ריתה ןידה־תיב םא לבא ,דחא דע יפ־לע אשניהל

 וכחמ" :ךוחיג וררוע בר לש ולא וירבד .ינשל היאושינב ראשיתו אצת אל —

 לעב דימעה ךכיפל ! ? 30אצת אל תרמא תאו ,יאקו ארבג אתא :אברעמב הילע

 .278-277 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ 26

 ,םילשורי ,םידומלתל אובמ) קבלא 'ח עיצהש יפכ בר ירבדל אלו ,הנשמל םיסחייתמ וירבד 27

 .10 'עה ,339 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ :םג האר .(116 'עה ,516 ימע ,ט"כשת

 ךכ לעו ,"ול רוזחל תרתומ תושרב אלש תאשנ" :הנשמה לש אפיסה לע םיבסומ ולא םירבד 28
 :תשש בר ףקת בר לש וז ותקיספ תא .(א"ע אצ)"אתכלה יכה :בר רמא אנוה בר רמא" :רמאנ

 אפיסכ קספ ברש ןוויכ :רתויב לבקתמה אוה ןמדירפ לש ושוריפ ."דבעימל הל הוה יאמ"

 הל היה המו איה הסונא ירה :תשש בר ופקת אשירה לעו ,אשירכ םג קספ אוהש רורב אליממ

 ןיטיג תנשמל דומלתה תייגוס ונתוא העיסמ םירבדה תובקעב .הלעבל הרוסא עודמו ,תושעל

 .ךליאו 14 'עהל ךומסב ליעל האבוהש ינימש קרפ
 העצה ןאכ תרתתסמ ,םש יתרמאש יפכו .םירבדה ואבוה םש (17 יעהל ךומסב) ליעל הארו 29

 קומינה הארנה לככו ,ןיטיג תנשמל ההז וז הנשמ ,וז העצה יפל .הנשמה שוריפל תיפולח
 ריזחמה ,ןמידרפ :האר) הגגשש םוקמב ףא הלעבל התרסא התביכשש םושמ אוה רוסיאל

 האשינ ןיבל תושרב האשינ ןיב הניחבהש אפיסה םושמ לבקתהל לוכי וניא הז רבסה .(ותשורג

 ,ם"במרה .האשינ דציכ הלאשל תוקפנ לכ ןיא ,התרסוא התביכש ןכא םא :תושרב אלש

 רבסה ץמאל היה לוכי ,תושרב אלש האשינ ןיבל תושרב האשינ ןיב הנחבהה תא החד הכלהלש

 קומינהש דומלתה ירבד תא החד אוה ורבסהב .תומבי תנשמ ןידלו ןיטיג תנשמ ןידל דחא

 ןוידו .ה"ה-ד"ה י"פ ,ןישוריג תוכלה ,ם"במר :האר) התוא וסנקש סנקב אוה הנשמה ןידל

 (.72-67 'עהל ךומסב טסקטב ןמקל
 .םש תומבי ,ילבב 30
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 שיא ןיאש הרקמב רבודמה :הקוחד אתמיקואב בר לש ותרמימ תא תילבבה היגוסה

 םידעה ןמ דחאל האשינ השאהו ,םידעה ינש דבלמ רזחש ןושארה לעבה תא ריכמ

 לש ותנווכש ,רמול עיצהש ישא בר תעדכ ושריפש וא .31תמש ודיעהש םינושארה

 אצת אל רמאש בר ירבד לש םטושפל דוגינבו ,ןושארה ןמ "אצת אל" רמול התיה בר

 םשב בקעי יבר םשב ןמחנ בר רמא" :ימלשוריב םג תרכומ בר לש ותטיש .ינשה ןמ

 ההת ימלשוריה םג .32"ינת תיל הל רמא יתא אוהד וליפא םינש יפ־לע תאשינ :בר

 ןוגכ םיוסמ םדא אוהש ךמצע עגה :יעב קחצי בר רב לאומש יבר" :וז הדמע לע

 ףא לע ,םלוא .ונינפל ןושארהשכ ינשל היאושינב ראשיתש ןכתיי דציכו ,33"ימיא

 היאושינב תראשנ םהיפלו ,םטושפכ בר לש וירבדל ןמאנ ימלשוריה ראשנ ישוקה

 .34השעמל וגהנ ךכש רפוסמש אלא דוע אלו ,ינשל

 ,"הזמו הזמ אצת" הנשמה הרמאש הרקמ לע קר רבדמ ברש ,ןכ םא ,רורב

 האשינ םהבש םירקמב ,תאז תמועל .ןיד־תיב תושרב האשינש םוקמ לע רמולכ

 ברש ונדמל הז ןיד לעו ,(ןושארל)"ול רוזחל תרתומ" :הנשמה הרמא תושרב אלש

 יכה :בר רמא אתה בר רמאו .ול רוזחל תרתומ תושרב אלש תסינ :ןנתד" :ולביק

 .35"אתכלה

 ינש דגנכ יח לעבהש םינורחא םידע ינש ןאכ שי ,ךכש ןוויכו .ב"ע-א"ע חפ תומבי ,ילבב
 ול ירב ךכיפלו םינושארה םידע ינשמ דחא אוה ינשה הלעבו ,תמ לעבהש םינושאר םידע

 .דואמ םיקוחד םירבדהש היגוסב םש ןייעו .תמ ןושארה לעבהש
 השאה ,ןמדירפ :הארו .א"ע וט ,ד"ה ו"טפ ,םש :םג האר .א"ע אי ,ז"ה י"פ ,תומבי ,ימלשורי

 .332 ימע ,הבר

 .א"ע ו"ט ,ד"ה ו"טפ ,םש

 עגה יעב קחצי בר רב לאומש יבר .ונתא תיל היל ןירמא ,ןמתד ןנברד ימוק אדבוע אתא"

 .ימא יברל יימד שנ רב ןמכ תילו ןוב 'רב יסוי יבר רמא .ימיא ןוגכ םיוסמ םדא אוהש ךמצע

 ,הנדוא יוג הל שחלו אב רב אבא םק .ונתא תיל היל ןירמא ןמתד ןנברד ימוק אדבוע אתא

 לע וחמו בר ידימלת ומק=) הינוחמו ברד יודימלת ומק .קפסמ טג הל בה ךייחב הל רמא

 .דקי אלתפסו דקי אתקרע רמא ([בר תעד דגנכ ,קפסמ טג לעבה ןמ שקיבש לע] .ולא םירבד
 ןהיתש הקלש העש הילע [בכש] עברש לספסה םגו אבא הב הכוהש העוצרה :הדעה ןברק)
 אלספס אלו תדקי אתקרע אלו אניוה ןמת רמא לאומש .(הקל ןידכ אלשד תוארהל ופרשנ

 אלו האכהה תעשב יתייה םש רמא לאומש :הדע ןברק) .הל םקו .הקלד אוה אבא אלא ,תדקי
 אתכלה הל םקו א"ל ,ול ךלהו דמעו הקלנ אבאש יתיאר אלא ופרשנ לספסה אלו העוצרה
 עדוי אהת אלא ,ךל אירש איהד אירב ןיא ל"א ימיא יבר ימוק אדבוע אתא (ברד ידימלתכ

 לע אתלימ םיקמ וד היל סלקמ אריעז יבר הוהו איימש ימוק אריזממ ארבג אוההד הינבד
 .(א"ע וט ,ד"ה ו"טפ תומבי ,ימלשורי)"אררב

 ,םידע ינשב הנווכה "תושרב אלש"ש ,ילבבה לש הז ושוריפ יפל .ב"ע חפ תומבי ,ילבב
 ,ןיד־תיב תושר אלבו םידע ינשב האשינ םאש רמוא בר ןהיתשבו בר לש תורמימה יתש תוהז

 יתש ,םירבד לש םטושפל בורקה ,ימלשוריה יפל .הסונא ןידכ ןושאר הלעבל רוזחל תרתומ
 ינש יפ־לעו ןיד־תיב תושרב האשינ :ותדמע תא תומילשמו ןה תונוש בר לש ולא תורמימ

 ארמגה ןמ .ןושארל רוזחת — ןידה־תיב תושרב אלש האשינ ;ינשה ןמ אצת אל — םידע
 בר ביכשו םיינ יכ אנימא :תשש בר רמא" :בר לש וז ותכלה תא ךכ ןיבה תשש ברש הארנ
 ותיישוק ,רמולכ .(א"ע אצ)"הסנא סנאימ — דבעימל הל הוה יאמ ,אתתעמש אהל הרמא

 רורב דועב ,וילע קולחל ןכתייש רובס ברש ךכ לע אלא ,הנשמה ןיד לע הנניא תשש בר לש
 לש וירבד ,תשש ברד אבילאש ,רמולכ .התיה הסונא ירהש ןושארל רוזחל תרתומש ןוכנ אוהש
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 םצמצלו הנשמה ןיד דגנ תאצל התיה בר לש וירבד תרטמש ,ןעט ןמדירפ י"ש

 תא םצמצל בר שקיב וז ותנחבהב ;36תרצוי איהש השקה לוועה םושמ התלוחת תא

 ןיבהל ונא םיבייח ןיידע ."הזמו הזמ אצת" הנשמה ןיד לוחי םהילעש םירקמה רפסמ
 ,תיתכלה הניחבמ ותונשרפ תא קידצהל בר לוכי דציכ :בר לש ינשרפה ןויגהה תא

 ,אצת אל םאו :אצת דחא דעב תאשינ םא ךא אצת אל םידע ינשב תאשינ םא עודמ

 היה ,הנשמ ןיד לש ותלוחת תא םצמצל בר הצר ןכא םא ,הרואכל :ינשה ןמ עודמ

 התניזש השא לכ ןידכ רוזחת — םינבומ ויה וירבדו ןושארל רוזחתש רמול וילע

 ,יתכלהה םנויגה תא ,בר לש וירבד תא ןיבהל תוסנלו בושל ונילעש המוד .גגושב

 .הנשמל םסחי תאו

 אל :לאומש רמא" :רתויב השק הנשמל לאומש לש תמצמצמה ותונשרפ ףא

 הזמ אצת" הנשמה ןיד .37"אצת אל — ותשחכמ לבא ,ותשחכמ אלש אלא ונש

 ךא ,ןושארה הלעב אוה־אוה בשה שיאה ןכאש הדומ איהש םוקמב קר ףקת "הזמו

 .הלעב אוהש וב םיריכמו םיעדוי םלוכש ףאו ,אצת אל — ותשחכמ איהש םוקמב

 לש ותלוחת תא םצמצל התיה לאומש לש ותרטמש ,ןמדירפ י"ש שריפ ןאכ םג

 ןידש םירקמה רפסמ םצמוצ ןכא .ובש ירסומהו יתכלהה ישוקה םושמ ,הנשמה ןיד
 לאומש ירבד .רואיב ןועטו םותס רתונ ומצע הנשמה ןיד ךא ,םהילע לוחי הנשמה

 ןיד תא ןיבהל ונכרדב ונתוא ומדיק אלו ,ישוקה תא ומצמצ אלש דבלב וז אל

 :רתוי דוע השקומ ןיד ונינפל וישכע ירהש ,ישוקה תא ורימחה ףא אלא ,הנשמה

 ,םירזממ ונממ הינב םא הלאשהו ,ינשל היאושינב ראשיהל תרתומ םא הלאשה

 ילבבהש ףאו .ןושארה הלעב אוהש הדומ וא ותשחכמ איה םא הלאשב היולת

 הטושפכ לאומש לש ותרמימש אוה רורב ,םטושפכ אלש לאומש ירבד תא שריפ

 .38ותשחכמ םא ינשה ןמ אצת אל — לעבה אב םא ףאש ,איה

 םיארומאה תורמימו הנשמה תונשרפל העצה .3

 םיעודיה םיקוחה יצבוק לכבש ,ןמדירפ י"ש הארה 39תפלאמ תיתאוושה הריקסב

 ןה םש תונודינה תולאשה .הלעב ךלהש השא לש הנידב םינד הימטופוסממ ונל
 הניד המ ,היינשהו :רחאל אשניהל איה תיאשר םירקמ וליאבו םאה ,תחאה :םייתש

 ךא .רוזחל תרתומ ,תושרב אלש האשינב הנשמה לש אפיסה לע םיבסומ "אתכלה יכה" בר
 ירמאמב תושמתשה) דומלתה רקחל" ,קבלא 'ח :הארו .370 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ :האר

 .370-367 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ ; 172-171 ימע ,(ח"צרת) ט ,ץיברת ,"(םיארומאה

 .278 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ

 אובמ ,קבלא 'ח עיצהש יפכ בר ירבדל אלו ,הנשמל םיסחייתמ וירבדו .ב"ע חפ ,תומבי ,ילבב

 .10 'עה ,339 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ :האר .116 'עה ,516 ימע ,םידומלתל

 .339 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ :האר

 .הילעב ינשו השאה ,ןמדירפ
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 יקוחב ןידהש ,רמול רשפא ללככ .ןמז רחאל בש ןושארה הלעבו האשינ םא

 לעבהש הרקמ לכב רחאל אשניהל תיאשר השאהש ,אוה רושאו יברומח ,הנונשא

 ,ובוש רחאל ןושארה הלעבל בושת םא הלאשה .הסנרפ אלב התוא ריתוהו ךלה

 םאו :וילא בושת אל — ונוצרמ ךלה םא :לעבה לש ותומלעיה תוביסנב היולת

 .ותשאל אוה יאכז — וחרוכ לעב ךלה

 תויוברתה יתשש אוה רורב ,ןודינה הרקמה םצעב בר ןוימד שיש יפ־לע־ףא

 םיקוחה תאוושהש ,40ןמדירפ רמא קדצב .ירמגל תורחא תויעבמ תודרטומ וללה

 לש הסיפת תמועל הימטופוסמב םיאושינה לש תיתלעות הסיפת לע הארמ וללה

 לבקל לעבה לש "ותוכז" ןכו השאה תסנרפל הגאדה .ל"זח תבשחמב שדוק תירב

 ימכח תא וליאו הימטופסמב םיקקוחמה תא ודירטהש תויעבה םה ותשא תא הרזחב

 תא רפהל השאל רתומ תוביסנ וליאב :איהו ,ירמגל תרחא היעב הדירטה הנשמה

 הלוכי אל הרקמ םושבש ,איה ל"זח לש םתבושת .רחאל אשניהלו הלעבל התירב

 אלו ןיא ;ןושארה הלעבל רשקה קתונ אל דוע לכ ,הלעבל התירב תא רפהל השא

 בושת ךכ רחאו ,רחא םדאל ינמז ןפואב אשניהל השאל היהי רתומש תואיצמ ןכתית

 ןיא ,ןידה־תיב רתיה אלב האשינ םאש אוה הנשמה ןיד ,ךכיפל .ןושארה הלעבל

 תושר יפ־לע ינשל האשינ םא ,םלואו .ןושארל רוזחתו ינשל היאושינל ףקות לכ

 :ןידה־תיב

 .רבד לכל איה ותשאו ,ירמגל םיפקת הלא היאושינ ויהיש ןיד־תיב חכ הפי

 ןכש לכו ,ינשה הלעב םע ראשתש רשפא יא ,ןושארה הלעב רוזחי םא ,ןכל
 םהמ דחא לכש אצמנו ,היילע םילעב ינש תקיז ירהש ,ןושארל רוזחת אלש

 41...רחאה לע התוא רסוא

 ןיאושינה לש תויביסולקסקאהש רורבו ,שדוק תירב ןיאושינב ואר ל"זח ,רומאכ
 ,ל"זחבש ןישוריגו ןיאושינ תוכלה לכב רתויב העירכמהו תיזכרמה הדוקנה איה

 ךכיפלו ,םתעיקפו ןיאושינה תופקת תלאשב ףיקמה רוריבל ירקיעה םרוגה איהו
 שי .םירבדה תא רתוי ראבלו דדחל שי .42השק איה "םילעב ינש תקיז"ש יל הארנ

 .372 ימע ,הילעב ינשו השאה ,ןמדירפ 40

 .(רוקמב השגדהה) םש ,ןמדירפ 41
 לש בצמ הרואכל ונאצמ רפסמ תומוקמבש ,הדבועל יביל תמושת תא הנפה ןמדירפ י"ש 'פורפ 42

 וישכעמ ...יל תשדוקמ תא ירה השאל רמואה..." :ונינש א ,ג ןישודיק הנשמב ."םיינש תשא"

 לארשי תב .תשדוקמ הניאו תשדוקמ ,םוי םישולש ךותב השדיקו רחא אבו ,םוי םישולש רחאלו

 תשדוקמ" ריבסהל םיליגר ללכ־ךרדבש ףאו ."המורתב לכאת אל לארשיל ןהכ תב וא ןהכל
 אלוע" :םהינשל תשדוקמש שריפש ימ םיארומאה ןיבמ שי ,ןישודיק קפסכ "תשדוקמ הניאו

 ןיספות האמ וליפא ןנחוי יבר רמא יסא יבר רמא ןכו ,הב ןיספות האמ וליפא ןנחוי יבר רמא
 שיש וריבסה ילבבבו (ג"ע גס ,א"ה ג"פ םש ימלשוריב ןכו .א"ע ס ןישודיק ,ילבב) "הב

 ורמאמ וז היגוס לע הארו] ."קיבש הירבחל אחוור דחו דח לכד ,ינבילד אגרש יכ" םתוארל

 — 'תורשעמו המורת תצקמ שירפמה'" ,ץיבוקסומ 'ל לש
 ,"?הנשמב ילטוטסירא־אל ןויגיה
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 םה דציכ הלאשל תעדה תא תתלו לאומשו בר םיארומאה לש םהירבד תא רוכזל םג

 םע הנשמה ןיד תא ומצמצש םימוצמצה םיבשייתמ דציכו ,הנשמה ןיד תא וניבה

 .הנשמל םרבסה

 .43ןמדירפ ע''מ ףא ךלה ,המ יונישב יכ םא ,ןמדירפ י"ש לש ולא וירבד תובקעב

 תורפסבו ארקמה תורפסב וימעטו "ותשורג ריזחמ" רוסיא איה וירבדל אצומה תדוקנ

 םלוא ,הז רוסיא לש ומעטב םירקוחהו םינשרפה ועיצהו ונתנ םינוש םיקומינ .ל"זח

 :רוסיאל המצע הרותב אבומה קומינל םבל ומש אל םבורבש ןמדירפ ע"מ ןייצ רבכ

 רשא ירחא השאל ול תויהל התחקל בושל החלש רשא ןושארה הלעב לכוי אל"

 יפלכ תונז ןיעמ הישעמב שי" :ושוריפו ,44''...'ה ינפל איה הבעות יכ האמטה

 תקיחרמ איה םירבדה תועמשמ .45"ול הרסאנו האמטנ איה ןכלו ןושארה לעבה

 :אוה הזמ אצויה ירהש ,ארקמב ןישוריגהו ןיאושינה תנבה תניחבמ התובישחב תכל

 ןיידעו ,ןושארה הלעב ןיבל השאה ןיב המלש תותירכ םיתרוכ ןישוריגה ןיאש"

 התליעב לבא ,רחאל אשניהל השורגל רתומ .םהיאושינ תירבל איהשלכ הקיז תראשנ

 ,46''ןושארה לעבל סחיב ףואינ ןיעמ איה

 רמוא רפיכ ןב יסוי 'ר" :ל"זח לצא םג אבומ הרותה רוסיאל הז טושפ שוריפ

 ,תרתומ ןיסוריאה ןמ ,הרוסא ןיאושינה ןמ ותשורג ריזחמה :רזעלא יבר םושמ

 היפלו תיללכ הסיפתמ קלח אוה הז ןיד .47"...האמטוה רשא ירחא רמאנש םושמ

 האמטנש םושמ הלעבל הרוסא ,סנואב ףא ,יהשלכ הליעב הלעבנש האושנ השא

 התניזש השא קרו ,הלעבל תרתומ הסונאש ועבקו וז הסיפת ולביק אל םימכח .ול

 לבקל רשפא היה אל הז יביטמרונ רשקהב .הרוסא ןוצרבו רוסיאב הלעב תחת
 איה הליעבהש אוה עמשמהש ינפמ ןטושפכ "האמטוה רשא" םילימה עמשמ תא

 שארמ םינושארה ןישודיקהש הרקמב רבודמה ןאכש בל םישל שי ,םלואו .[(סופדב) ןויגה
 .תושיאה יניד ןבומב אלו יניינקה ןבומב םיפקת םהינש ישודיקש ןכו ,ינשל םוקמ וריתוה
 הב השעו ןהמ דחא תמו תוירכנ שלש ןיאושנ ןיחא השלש" :תעבוק ט ,ג תומביב הנשמה

 'הילע אובי המבי םהמ דחא תמו' רמאנש תומביתמ אלו תוצלוח ולא ירה תמו רמאמ ינשה
 ,םיחא ינש תומ בקע ,בצמ רצונ ןאכ ."ןימבי ינש תקיז הילעש אלו דחא םבי תקיז הילעש
 ינש תקיז' ןושל תטקונ הנשמהש ףאו ,ישילשה חאה לש הלופכ הקוקז איה תחא השאש

 ךכיפלו ,הלופכ הקיז ןיאש םושמ תאזכ הקיזל םוקמ ןיאש רמול איה הצורש לכ הנה ,ךימבי
 .םובייה ןמו הצילחה ןמ הרוטפ

 ידידיל הדומ ינאו ינממ טמשנ הז בושח רמאמ .ךליאו 190 ימע ,ותשורג ריזחמה ,ןמדירפ ע''מ

 .הגגשה ןמ יתוא ליצהש רנהו יש 'ר

 .ד ,דכ םירבד

 ול איה האמט" :רתא לע ארזע ןבא לש ושוריפ הארו .191 ימע ,ותשורג ריזחמה ,ןמדירפ

 האר ."האמט ול בשחת רחא שיא העדי רשאכ..." :ן"במרה ןכו ,"רחא שיא העדיש רובעב

 .195 ימע ,םש ,ןמדירפ לצא ןוליפ לש וירבד םג

 .195-194 ימע ,םש ,ןמדירפ

 ימע ,ןייטשלקניפ תרודהמ חער 'סיפ ,םירבד ירפסב הליבקמה הארו .ב"ע אי תומבי ,ילבב

 .200-199 ימע ,םש ,ןמדירפ לצא ןוידהו 291
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 וז תחאו וז תחא" :ושריפו רפיכ ןב י"ר לע םימכח וקלח ךכיפל .רוסיאל תמרוגש

 םירבד יפל ."הרתסנש הטוס תוברל ,האמטוה רשא ירחא םייקמ ינא המ אלא .הרוסא

 .ותשורג ריזחמ ןיד אלו ,הרתסנש הטוס ןידל הרותבש קומינה תא אורקל שי ולא

 היה ןתינ אלש םיניד ינש וב רמול היה רשפא ,ירוקמה וקומינמ ןידה קתנתנשמ

 ;(האמטנש ףא)ןיאושינ אלב התניזש םוקמב לח רוסיאה ןיאש ,דחאה :םדוק רמול

 .48(האמטנ אלש ףא) האשינ אלו הסראתנש םוקמב ףא לח רוסיאהש ,ינשהו

 הלעב ךלהש השאה" ונתנשמ תא ףא ריבסהלו תוסנל ןמדירפ שקבמ ןאכמ

 הנחבהה היפלו ,תיאדו הניא וירבדל ףאש ,החנהה לע ססובמ ורבסה ."םיה תנידמל

 תושרב אלש האשינש ימ ןיבל ןידה־תיב תושרב האשינש ימ ןיב הנשמבש

 "הזמו הזמ אצת" עבוקש ק"ת לע תלבוקמ הנניאו ,ןועמש 'ר לשמ איה ןידה־תיב

 הלבקהב הנשמבש ןועמש 'רו ק"ת תקולחמ תא תוארל אופא ןתינ .49הרקמ לכב

 םירבדהש ףא ,ק"ת ירבדל .ליעלד אתיירבבש םימכחו רפיכ ןב יסוי 'ר תקולחמל

 סחיב המודקה העדכ ,הלעבל הרוסא ךכיפלו האמטנ השאה ףוס־ףוס ,גגושב ויה

 הרקמ ןיב קלחמה ,ןועמש 'ר .ליעלד אתיירבבש רפיכ ןב יסוי 'ר תעדכו הסונאל
 םירבוסה םימכחכ רובס ,תושר אלל האשינש הרקמל ןיד־תיב תושרב האשינש

 םא" :הלעבל השא תרסואה איה המצע האמוטה אלו ,הלעבל תרתומ הסונאש

 תתל ןיד־תיב חכ הפי ,םייחב הלעבש יפ־לע ףא ,ןיד־תיב תארוה יפ־לע תאשינ

 וספת וליאכו םייקוח ןיאושינב םימוד םהו ,תיטפשמ הקנפשוג םיינשה היאושינל

 ןיא ,המצע יפ־לע תאשינ םא לבא .תאשינש השורג ןיד ןיעמ הניד ןכלו ,שממ
 הסונאכ הניד תגגוש איהש ןויכו אמלעב תונזכ וז ירה תויקוח לש ןווג לכ היאושינל

 .50"ןושארה הלעבל רוזחל תרתומו
 דחא דצמ !51"אלד ארבתסמ אל" :המוקמל תרזוח הנושארה הישוקהש הארנ

 ,ןידה־תיב תארוהב האשינש םושמ םלואו ,52םיפקת םניא ינשל היאושינש רורב

 ,ןידה־תיב תושרב אלש האשינש ימ וליאו :תפאונה ןידכ הנידו תגגושכ איה ןיא

 אלב האשינש וז :ךופה הרואכל תרמוא הטושפה הרבסה .תגגוש בשחיתש איה־איה

 התלוכיבש לכ התשע אלו ןידה־תיבל התנפ אלש ןוויכ ,הדיזמכ התוארל שי תושר

 תגגושכ בשחיתש איה ןידה־תיבל התנפש וז וליאו ,תונזה השעמ תא עונמלו ררבל

 .הלעבל תרתומ היהתו

 ןידה־תיב תושרב האשינש השא תוארל ןיאש ,עיצהל שקבמ ינא ןמקל ירבדב

 אלא ,"הילע םילעב ינש תקיז"ש השאכ וא ,"שממ וספת וליאכ" היאושינש ימכ

 .207-203 ימע ,םש ,ןמדירפ לצא תורוקמה האר 48

 ןועמש 'ר לשמ וא ק"ת לשמ אוה תושר אלב תסינל תושרב תסינ ןיב קוליחה םא הלאשה לע 49
 .21 'עהב ליעל האר

 .223 ימע ,ותשורג ריזחמה ,ןמדירפ 50

 .ליעל 20 'עה דיל ,ג" ה י" פ ,תומבי ,ימלשורי 51

 .ורמאמל 154 הרעהב םג האר 52
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 .ןושארל ןיאושינה רשק קתונ אליממו ,שממ םיפקתנ ינשל היאושינ תא תוארל שי
 לע ןתינ ןידה־קספש ףאו ,אשניהל התוא ריתמה ןידה־קספ לש ופקותו וחוכ הז

 .תועט ךמס

 :53רחאל תאשינשמ ותשורג ריזחהל רוסיאה ןמ הנשמה ןיד דמלנ ירפסב

 רחאו תאשנו ךילעב תמ הל ורמאו ,םיה תנידמל הלעב ךלהש השאל ןינמ

 אל' :רמול דומלת ?הזמו הזמ טג הכירצו הזמו הזמ אצתש ,הלעב אב ךכ

 .54חליש רשא תא תחקל בושל לכוי אל ,'לכוי

 ירהו ,55ינשל האושנכו ןושארה ןמ השורגכ השאה תא שרדמה האור הרואכל

 ןכתיי י ויה תועט יאושינ ירהש ,ןאכ ויה אל ןיאושינ ףאו ,ןאכ ויה אל ןישוריג
 השאה תא האור שרדמה .וללה שרדמה ירבדב יוצמ הנשמה תנבהל חתפמהש

 ,הפקת הארוה איה אשניהל התוא הריתהש ןידה־תיב תארוהש םושמ השורגכ
 ,ינשל ןיאושינה תקיז הרצונש םדוקש חרכהב עמשמ ,אשניהל תרתומ ןכא וז השאו

 איה ,תועטב התשענ םא ףא ,ןידה־תיב תארוה .ןושארה ןמ ןיאושינה תקיז הקתונ

 קותינ איה הז רתיה לש ותועמשמו ,אשניהל תרתומ ןכא השאהו ,תבייחמו הפקת

 הל ןיאש השא םלועל איה אשניהל תרתומה השא .ןושארה הלעבל ןיאושינה רשק

 האשינ ןיב הז ןידב הניחבה הנשמה עודמ רורב םג ןאכמ .רחא שיאל ןיאושינ תקיז

 םיפקת ,ןידה־תיב תארוה יפ־לע אלש האשינש םוקמב :תושרב אלש האשינל תושרב
 ןוויכו ,אמלעב תונז תליעב אלא ינשל היאושינ ןיאו ,ארקיעמדכ ןושארל היאושינ
 .ןושארה הלעבל תרתומ גגושב התנזש

 הבושח היגוס ילבבב האב "הזמו הזמ רזממ דלוה" העבקש הנשמה ןידל רשקהב

 סונקל םימכח ולכי דציכ הלאשה תדמוע היגוסה סיסבב .56םימכח תוכמסב תקסועה
 ןמ ול הרוסא איהש ,תרזממל ותוא וריתה ךכב ירהש ,רזממכ ןושארה ןמ דלווה תא

 :הרותה

 ?הרותה ןמ רבד רוקעל ןינתמ ןיד־תיב יכו ...אדסח ברל הבר היל רמא

 ינשמ אמלשב ,הזמו הזמ רזממ דלוה :ןנתהו ?ארבסת אל תאו :היל רמא

 היל ןנירש אקו אוה אילעמ לארשיו איה ותשא יאמא ןושארמ אלא רזממ

 יכ האמטה רשא ירחא השאל ול תויהל התחקל בושל החלש רשא ןושארה הלעב לכוי אל"
 .(ד ,דכ םירבד)"'ה ינפל איה הבעות

 .291 ימע ,ןייטשלקניפ תרודהמ ,ער 'סיפ ,םירבד ירפס

 ילבבה ירבדכ אל הנשמה ןיד תא שריפש ,ה"ה-ד"ה י"פ ןישוריג תוכלה ,ם"במר :האר

 ריזחמכ האריי אמש ורזגש םימכח תנקתכ אלא ,תועטל ןידה־תיב תא האיבהש לע סנק םושמ

 .72-67 'עה דיל ןמקל ןויד הארו .ותשורג

 .ךליאו 191 ימע ,םיקרפ ,תליג :האר וז היגוס לע .ב''ע צ-א"ע טפ תומבי ,ילבב
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יע־ודא הירא

 ר"א ץבר התא יכ ןכו תרזממב רוסא לאומש רמא יכה ל"א !?תרזממבב

 57...תרזמבב רוסא ןנחוי

 :תונוש ונתינש תובושתהש אלא ,הלאשה התוא הלאשנ ימלשוריב ףא

 ?ןושארה ןמ רזממ דלוה ,ינשה ןמ רזממ דלוה אחינ
 לע אבה רמא אביקע יברד ,איה אביקע 'רד רמא אריעז 'ר םשב אב יבר

 'ר םשב יסוי יבר ,רזממ דלוה תאשנשמ ותשורג ריזחמה .רזממ דלוה ותטוס

 .58הרזממ ןכ הטיגכ ,רשכ דלווה לכה ירבד הליה

 ינפמ שריפ השמ ינפהו ,59אתיירואדמ רזממ דלווה אב 'רלש ןמדירפ ריעה רבכו

 רזממ ןושארה ןמ דלווה ,אביקע 'ר תטישל :רמולכ .ותשורג ריזחמ לש ואלה

 יאושנו וספתש םושמ ,תאשינשמ ותשורג ריזחממ דלונש דלווה ןידכ ,הרותה ןמ

 !60ינשה

 הרוסא עודמ ונניא הנשמה ןיד לע יתימאה ישוקהש התע ררבתמ ,ונירבד םינכ םא

 ירהש ןושארל רוזחל הרוסא .ינשה ןמ תאצל הכירצ עודמ אלא ,ןושארל רוזחל

 עודמו ,ןידכו תדכ ויה ינשל היאושינ לבא .ותשורג ריזחמ ןידכו ,ינשל ןידכ האשינ

 ?ינשה ןמ אצת אופא

 ושקיב אל ,הנשמל םתונשרפב ,לאומשו בר םיארומאהש הביסה וזש המוד

 רבסה יפ־לע היה שקבתמש יפכ ,ןושארל רוזחל תרתומש םירקמה תא ביחרהל

 היאושינב ראשיתש םירקמה רפסמ תא ביחרהל ושקיב אלא ,הנשמל םידומלתה

 רקיעמ ירהש ,"הוורע חיר" םושמ הוסנקש יתימאה סנקה אוה ינשל הרוסיא .ינשל

 .ינשל הריתחלו סנקב טיעמהל וסינ לאומשו בר .ול היאושינ םיפקת ,רומאכ ,ןידה

 םוקמב ךא ,אצת דחא דע יפ־לע ןיד־תיב תושרב האשינש םוקמב קרש ,עבק בר

 תא ,יתעדל ,תששאמ וז הנחבה .אצת אל םידע ינש יפ־לע ןיד־תיב תושרב האשינש

 העש :ןידה־תיב לש תונוש תוארוה ןיב ןיחבהל שקבמ בר .הנשמל עצומה רבסהה

 יפ־לע אשניהל התוא ריתהו ןידה רקיעמ ותוכמס יפ־לע וחוכ תא ליעפה ןידה תיבש

 .ןושארה הלעב רזח וליפאו אצת אלו ,ינשל ןידכ האושנ ןכא איה — םידע ינש

 תארוה לש הפקותו החוכמ הדירומ הניאו הלעמ הניא ,תועט ןאכ התיהש הדבועה

 םושמו ,םימכח וסנקש סנקכ ינשל רוזחל רוסיאה תא ןיבמ בר ,רומאכ .ןידה־תיב

 עיצמ אוהש םוצמצל .סנקה לש ותמצע תא םצמצל שקבמ אוה השאה לש הנוקית

 .ב"ע טפ תומבי ,ילבב 57
 .ג"ע י ,א"ה י"פ תומבי ,ימלשורי 58
 .195 ימע ,םיקרפ ,תליג :352 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ :האר 59

 אורקל ןכתיי דציכ השקהש (219 ימע ,ותשורג ריזחמה)ןמדירפ תיישוקל םוקמ ןיא ךכיפלו 60
 .ותשורג הל
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 התשענש ,ןידה־תיב תארוהל אלמ ףקותו חוכ שיש םוקמב :בר ןויגה וישכע שי

 בר רמוא ,םימכח לש ןידה רקיעמ םתוכמס ףקותמו םידע ינש יפ־לע הארוהה

 יפ־לע הוריתה םימכחש םוקמב קר .השאה תא סונקל םוקמ ןיאו הפקת םתארוהש

 היהי אלש התוא וסנק ,ןידה רקיעמ אלו םימכח תנקתמ איה םתוכמסש ,דחא דע

 רוריבב הלתומ אוה םימכח תנקתמ החוכש הארוה לש הפקות .הארוהל אלמ ףקות

 בר לש וירבד וררוע ילבבה דומלתב ,רוכזכ .הנוכנכ ,ונעשנ הילעש ,תואיצמה

 לעבה אב םא ףא :םטושפכ בר לש וירבדמ זז אל ימלשוריה דומלתה ךא ,ךוחיג

 .61התא ךניא ,"ונתא תיל" ול םירמואו ,ינשה ןמ אצת אל ומצעב ןושארה

 .ילבבה תייגוסבש םיאבה םירבדה ןמ ףא החכוה שיש הארנ ליעל עצומה רבסהל

 השאמ השורג השאו..." :השורגל ןהכ יאושינ רוסיא אב םינהכה תשודק תשרפב

 ,62"...בירקמ אוה ךיהלא םחל תא יכ ותשדקו .ויהלאל אוה שדק יכ וחקי אל
 'ותשדקו' רמול דומלת — 63ונפד — הצור וניא םא ןינמו" :ךכ ושרד םינהכ תרותבו

 אצת אלש בר לש וירבד לע אבר ארומאה השקמ הז שרדממ .64וחרוכ לעב —

 .65"...ונפד הצר אל םאש ןינמ :אבר ביתמ" :םידע ינש יפ־לע האשינשכ ינשה ןמ

 ותשא איה ירהש ,שיא תשא רוסיאמ ותוא ןישירפמ ןיא עודמ איה הלאשה ,רמולכ

 לש וירבדל אצומה תדוקנ ןכא םא ?ןהכ וניא םא המו ,םישק םירבדהו ?ןושאר לש

 תשא רוסיא אוה תמאב דירטמה רוסיאה יזא ,שיא תשא יאדו איה השאהש איה אבר

 .ןהכה תשודק אלו ,שיא
 ןיאושינב ינשל האושנכ התוא םיאורש בר לש ותטישל ןיבה אבר ףא אמשו

 דוע לכ ? ןהכ ינשה םא המו :אוה לאוש ךכ לע ,ינשה ןמ אצת אל ךכיפלו ,םירומג

 ,ןושארה רזחש וישכע ;ןהכל תרתומ ךכיפלו הנמלאכ התוא וניאר ןושארה רזח אל
 ינשה ןמ תאצל הכירצ ןהכ ינשה םא ךכיפלו ,ןושארה ןמ השורגכ התוא םיאור ונא

 ."ונפד" שרדמה ירבדכו ,"ותשדק" ןידמ

 ילבבב םיאבומה וירבד תא ןיבהל םג שי בר לש וז ותטישל םאתהבש ןכתיי

 ךניא' םירמואש איה םירבדה תנווכש רמול ןכתיי אמשו .ג"ע וט ,ד"ה ו"טפ תומבי ,ימלשורי
 בר לש הז וקספש ןכתי" :בר תטיש שוריפל םימוד םירבד עיצה ןמדירפ י''ש .רז לש הלעב
 ינש לש ותשא איהו ,ןידה רקיעמ ינשה םע ןיאושינה וספת ןודנה בצמבש הרכהה לע ססובמ

 ברסלו םירעהל שיש עבק הז סיסב לעו ,ןושאר לש ותשא איהשמ ,רתוי אל םא ,תוחפ אל
 תקיזש רבס בר ,יתעצה יפלו .(375 ימע ,הילעב ינשו השאה) "השאה תנקתל ןושארב ריכהל
 ךניא ול םירמואש ,ןושארה לעבה יפלכ .ינשה ןמ אצת אל ןכלו ,ינשה תקיז קרו ,הילע ינשה

 ול םירמואש אלא ,וב םיריכמ אלכ ונמצע םישועש טושפה ןבומב המרעה ןאכ ןיא ,התא

 ךכבו ינשל אשניהל תרתומש ןידה־תיב קספ רבכ ירהש ,הלעב התא ןיא הכלהה תניחבמש

 .ךיפלכ ןיאושינה רשק תא קתינ

 .ח-ז ,אכ ארקיו

 ."וחרוכ לעב ושדקו ,והכה" :ונפד ה"ד ,ב"ע חפ תומבי ,י"שר

 .ב"ע חפ תומבי ,ילבב ונתייגוסב הארו .גי ,א קרפ ,א השרפ ,רומא ארפס

 .םש תומבי
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 — ולכאו ןמושב בלח ול ףלחתנו רתומ בלחש ןיד־תיב ורוה" :א"ע ב תוירוה

 לוכאל וריתהש ןידה־תיב תארוה םושמ לכא אל ,רוסא בלח לכאש דיחיה ."רוטפ

 אוה בר תטישל ,ןכ־יפ־לע־ףא ."ןמושב בלח ול ףלחתנ" ולש ותועטמ אלא ,66בלח

 תיעטומה הארוהה ףקותב התיה העש התואבש םושמ ,גגושכ תאטח ןברקמ רוטפ

 ,המשא רדעה םושמ רוטפה תא ןיבהל ןתינ אל .בלח לוכאל הריתמה ןידה־תיב לש

 תארוה בר תטישלש רמול םיחרכומו ,ןידה־תיב תארוה לע עמש אל ללכ אוה ירהש

 ןיד־תיבב הלת אלש ימ ףא ןכלו ,רתומ בלחהש תיתכלה תואיצמ תעבוק ןידה־תיב

 הדומ" :בר לש וירבד תא אבר ןיבה םג ךכ .ןיד־תיבב רתוה הז השעמש םושמ ,רוטפ

 הארוהב אטחש רוביצ בורל םילשמ וניאש ,רמולכ ."רוביצ בורל םילשמ וניאש בר

 ןידה־תיב לש בויח אוה רפ ירהש ,רוביצ לש רבד םלעה רפב ןידה־תיב תא בייחמו

 תארוה לע עמש אלש הז הרקמב .אוטחל רוביצה בורל ומרג םתועטבש הרקמב

 תא לכאש העשבש םושמ רוטפ אוה ןיידע ךא ,אוטחל ול ומרג םה אל ,ןידה־תיב

 .67ןידה־תיב תארוה יפ־לע רתומ בלחה היה בלחה
 ם"במרהש הארנ .ונתייגוסב ם"במרה ירבד םה םיפלאמ וללה םירבדה רואל

 תא האיבהש לע תוירחאה תא השאה לע םיליטמ םהיפלש דומלתה ירבד תא החד

 אקייד" אלש םושמ התוא וסנקש קומינה תא ריכזמ אוה ןיאו ,תועט ידיל ןידה־תיב

 :"אבסנימו

 וא דבע וא השא תודעב הרומחה הורעה םימכח וריתהש ךיניעב השקי לא

 םידע ינש תדעה לע הרות הדיפקה אלש ...ומות יפל חיסמה יוג וא החפש

 יפמ אלא וירוב לע דומעל לוכי התא ןיאש רבדב אלא תודעה יטפשמ ראשו

 רבד לבא .הז תא הולה וא הז תא גרה הזש ודיעהש ןוגכ ןתודעבו םידעה

 ןיא םא טמשהל לוכי דעה ןיאו הזה דעה יפמ אלש וירוב לע דומעל רשפאש
 רבדש ,וילע הרות הדיפקה אל — ינולפ תמש דיעהש הז ןוגכ ,תמא רבדה

 .ןמקל האר ןידה־תיב לש תועט תארוה לע
 הרוסא עודמ הלאשב השקתה אל אוה םג ךכיפלו ,הנשמה תא ךכ ןיבה לאומש ארומאה םג

 הנשמה ןיד יפ־לע עודמ הלאשב השקתה אלא ,גגושב התניזש השא ןידכ ,ןושארל רוזחל
 ןמ ןאכ ףא אמשו .ינשה ןמ אצתש םירקמה תא םצמצל שקיב ,ברכ ,אוה םג .ינשה ןמ אצת

 םירקמ לש הירוגטק אוצמל שקיב אוהש ,רמול ןתינ הנשמה ןיד תא לאומש םצמצ הבש ךרדה
 ונש אל לאומש רמא" :ינשה ןמ אצת ,ןידה־תיב תארוה לש הפקותו החוכ ףא לע ,םהבש

 אוהש הדומ המצע השאהש םוקמב .(ב"ע חפ)"אצת אל ותשחכמ לבא ותשחכמ ןיאש אלא
 ,הילעב ינשו השאה ,ןמדירפ)"תזעונ המרעה" קר אל ןאכ שיש הארנ .אצת ,ןושארה הלעב

 הפקת ןידה־תיב תטלחהש פ"עאש ,איה ותרבסש ןכתיי .יטפשמ ןויגיה םג אלא ,(376 ימע
 שי ,ותשחכמ הניאו ןידה־תיב תארוה לע תקלוח המצע השאהש םוקמב ,תואיצמל רשק אלל

 ןמזב־וב הלוכי הנניא המצע איה ."הרוסיאד הכיתח הישפנא היוש" לש היצאוטיס ןיעמ ןאכ
 םוקמ לכ :"הזמו הזמ אצת" ןכלו ,ןושארה הלעב הז ןכאש רמול םגו ןידה־קזנפב זחאיהל

 .רוריב םינועט ןיידע םירבדהו .ינשה הלעבל היאושינב ראשית ,תושרב האשינש רחא
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 וב ונימאהו הז רבדב םימכח ולקה ךכיפל .רקשב דעה וב דיעיש אוה קוחר

 .68תונוגע לארשי תונב הנראשת אלש ידכ ...דחא דע

 "רקשמ אל ייוליגל אדיבעד אתלימ" :ןמקל היגוסב תשש בר טקונש םעטה אוהו

 רחא םוקמב ?69ןושארה הלעבל רוזחל הרוסאש םעטה ,ןכ םא ,המ .(ב''ע גצ)

 :רמואו 70ליעל האבוהש ןיטיג תנשמלו ונתנשמל ם"במרה סחייתמ

 אלש ידכ ןהירבדמ ינש לעבמ טג הכירצ וז ירה לטב טגב תאשנש ימ לכ

 ראשל הריתהל ןושארה ןמ טג הכירצו .טג אלב האצוי שיא תשא ורמאי

 ורמאי אלש ידכ .הגגשב הלעבנש פ"עא םלועל םהינש לע הרסאנו םעה

 הלעב תמש םידע ואבש השאב ןידה ןכו ...תאשנש רחא ותשורג וז ריזחה

 אצת ...שרח היהש ןיבו חקפ הלעב היהש ןיב ,הלעב אב ךכ רחאו תאשנו

 .71תימלוע םהינש לע הרסאנו הזמו הזמ טג הכירצו םהינשמ

 ,דחא רואב ןיטיג תנשמ תאו תומביב ונתנשמ תא תוארל היה ןתינ אל ,ליעל רומאכ

 ,םלוא .תושרב אלש האשינ ןיבו תושרב האשינ ןיב ונתנשמבש הנחבהה םושמ

 העינמ לכ ןיא ,"הזמו הזמ אצת" הרקמ לכבו הכלהה ןמ התחדנ וז הנחבהש ירחא

 ם"במרה ראבמ ןהיתש תא .ןיטיג תנשמ םע דחא רואב תומביב ונתנשמ תא תוארל

 שרדמ לע ססבתמ ם"במרהש רבתסמ .ותשורג ריזחמכ האריי אלש ורזגש הריזגכ

 .ותשורג ריזחמ רוסיאו ונתנשמ ןיב רשקמה ירפסה

 (ב"ע בצ) "תועט וא הארוה" תיגוס .4

 ןברקב השאה לש הבויחכ הנד ,ונלש ןוידה זכרמב התיהש ,הנשמה לש אפיסה
 :גגושב התניזש השא ןידכ תאטח

 יא א"א" :ארמגה קומינ לא ונתוא ריזחמ ד"בארה ןכא .ט"כה ,ג"יפ ןישוריג תוכלה ,ם"במר 68
 ."הפוסב הילע ורימחהש רמוח ינפמ אבסנימו אקייד איהד ימנ

 תארוה יפ־לע הלעפש םושמ הרוטפ אמש וא ,תאטח ןברק השאה תבייח םא הלאשה יבגל 69

 אשנהל שיא תשא ןיד־תיב וריתה םא ןכו."" :הנשמה ןידל דוגינב ם"במרה קספ ,ןיד־תיב
 הלעבו השאהו תועט אלא הארוה וז ןיא הלעב אב ךכ רחאו הלעב תמש םהינפב ודיעהש יפל

 םישרפמה .(ג"ה ד"יפ ,תוגגש תוכלה)"הזב אצויכ לכ ןכו ןתגגש לע תאטח ןיבייח ןורחאה
 היהת םא םג ירה ,"הארוה" וז ןיאש ךכב הז וקספ תא ם"במרה קמינ עודמ והמת רבכ

 האר) תאטח ןברק בייח ןיד־תיב תארוהב השעש דיחיש איה ם"במרה לש ותעד ירה הארוה
 עודמ הנשמה ןידל רבסה ם"במרה לש ולא וירבדב שי אמשו .(א"ה ףוס ,ג"יפ תוגגש 'לה

 רורב ךכיפלו ,"תועט אלא הארוה וז ןיאש" רובס אוהש םושמ ינשה ןמ אצת .ינשה ןמ אצת
 ,רומאכ אצת ןושארה ןמ וליאו ,םיינשה ןיאושינל ףקות לכ ןיאו ינשה ןמ שורפל תבייחש

 ."תועט וא הארוה" תייגוסב טרופמ ןויד ןמקל הארו .ותשורג ריזחמב הארנש םושמ
 .14 'עהל ךומסב ליעל האר 70

 .ה"ה-ד"ה י"פ ןישורג תוכלה ,ם"במר 71
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 ןיד־תיב יפ־לע תסינ
 ןיד־תיב יפ־לע תסינ אל .ןברקה ןמ הרוטפו אצת —

 .ןברקב תבייחו אצת —

 זפ)"רוטפ ןיד־תיב תארוהב השעש דיחיד ןברקה ןמ הרוטפ" :י"שר לש ושוריפכו

 שירב הנשמב הנשנ ןידה תיב לש תועט תארוה יפ־לע השעש דיחיה לש וניד .(ב"ע

 ךלהו ,הרותב תורומאה תוצמ לכמ תחא לע רובעל ןיד־תיב ורוה" :תוירוה תכסמ

 ןיב ,ןהירחא השעו ושעש ןיב ,ןהמע השעו ושעש ןיב ,םהיפ־לע גגוש השעו דיחיה

 תומוקמ המכבש יפ־לע־ףאו .72"ןיד־תיבב הלתש ינפמ ,רוטפ — השעו ושע אלש

 ,74םיארומא תקולחמב םג היתובקעבו ,73םיאנת תקולחמב היונש וז הלאשש וניצמ

 תנשמכ אוה ןידהש םירבוס םיארומאה לכ ןאכו ,ונתייגוסב רכז ןיא וז תקולחמל

 ןיד אוה ןוכנש ,איה תשקבתמה הנקסמה .רוטפ הארוהב השעש דיחיש תוירוה

 השעש דיחי ןידכ ,ןברקה ןמ הרוטפ ןיד־תיב תושרב האשינש םוקמ לכש הנשמה

 התוא ריתהש ןידה־תיב לש הזה השעמה םא ,הלאשב םינד ןאכש אלא .הארוהב

 ,איה "תועט" אמש וא ,היפל השעש דיחי תרטופה "הארוה" רדגב ןכא אוה אשניהל

 :אתפסותה תכלהבש הנחבהה יפ־לעו

 .א ,א תוירוה ,הנשמ
 ירבד (א ,א תוירוה ,ונתנשמ=)וז :לאומש רמא הדוהי בר רמא" :ב"ע ב תוירוה ילבב האר

 :אינתד ? הדוהי 'ר יאמ .בייח ןיד־תיב תארוהב השעש דיחי םירמוא םימכח לבא ,הדוהי 'ר
 תארוהב בייח ומצע יפמ השועה ןיטועמ 'ג ולא ירה ,התושעב הגגשב אטחת תחא שפנ םא"

 ד"ב ןיאש ןיבייח ואטחש להק טועימ רמוא ינא ןיידע' :אינתד י ןנבר יאמ ."רוטפ ןיד־תיב

 ,רפ םהידי־לע ןיאיבמ ץד־תיב ירהש ןירוטפ והי ואטחש להק בור ,רפ ןהידי־לע ןיאיבמ
 ארוביד ,ארפסב תואבומ וללה תותיירבה יתש ."'הלוכ וליפא הבור וליפא ,ץראה םעמ ל"ת

 יכ שפנ ...":גגושה תשרפב קוספה לע (161 ימע ,ב"ח ,ןיטשלקניפ תרודהמ)ז השרפ ,אבוחד

 הדבועה) .(ב ,ד ארקיו) "הנהמ תחאמ השעו הנישעת אל רשא 'ה תוצמ לכמ הגגשב אטחת
 יתשש לאומשל ול רורב .(מ"כאו ,ןויעל הייואר שרדמ ותואב תואבומ תוקלוחה תועדה יתשש

 םושמ רוטפ דיחיהש ונתנשמכ איה הנושארה אתיירבה ,ןכא .וז תא וז תורתוס תותיירבה
 ןיד־תיב תארוה יפ־לע השעש דיחיש תסרוג ארפסבש היינשה אתיירבה לבא ,הארוהב לעפש
 ,הארוה אלב ,השעמ תגגשב העטש רוביצש דומלל םיסנמ היינשה אתיירבב .גגוש לככ בייח

 ונרבס וליא .רוביצ ותויה םושמ אלו הארוהה םושמ אוה רוביצה לש רוטפה :םיחודו ,רוטפ
 תגגש) הארוה אלב רוביצה תועט ןיב תוושהל םוקמ לכ היה אל ,רוטפ הארוהב השעש דיחיש
 רוטפה לכו ,רוטפ רוביצה םג ,הארוהב רוטפ דיחיה םאש רורב ירהש ,הארוהב תועטל (השעמ

 ןאכ :בייח הארוהב השעש דיחיש םירבוס םא קר ,האוושהל םוקמ היה .הארוהה םושמ אוה
 תרטופ הניא הארוהה ירהש) הארוהה ללגב וניא הזכ הרקמב רוביצל רוטפהש ,ןועטל רשפא

 ונשיש םוקמב אוה תאטח ןברקב בויחל דיחיה גירחה .רוביצ ותויה ללגב אלא (דיחיה תא

 םג ,א"ע גצ תבש ילבב םג האר .רוביצה לכ לש יללכ תאטח ןברק אוהש ןיד־תיב לש ןברק

 .םיאנת תקולחמכ ,רוטפ וא בייח "הארוהב השעש דיחי" םא הלאשה שרופמב תגצומ ןאכ
 .םיאנת תקולחמ וזש תעדוי ,א"ע בצ תומבי ,ילבבה תייגוס םג

 לאומש ,בר תוטיש" ,ןיטשלקניפ א"א :האר .תוירוה שיר ,ימלשורי :םש תוירוה ,ילבב :האר
 ,ט"משת ,קרוי־וינ ,ותרודהמ ,בר יבד ארפס ,"ד"ב תארוה פ"ע השועה דיחיל סחיב ןנחוי 'רו

 .204 ימע ,אובמ :א ךרכ
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 אלא הארוה וז ןיא ,המח החרז ךכ רחאו תבש יאצומ אוהש ןיד־תיב ורוה

 .75תועט

 תא ןוחבל שיש רורב ךכיפלו ,אתיירבה ןידל םימיכסמ היגוסב םיארומאה לכ

 ןה ,"תועט"ו "הארוה" :וללה תוירוגטקה יתש .וז הכלה לש הרואל הנשמה ןיד

 רשפא ןיד תערכה לכ .תחא הפיפכב רודל תולוכי ןניאש תויביטנרטלא תוירוגטק

 תורדגהה ןמ תחא לכ ,"תועט"כ תרדגומ היהתש רשפאו "הארוה"כ תרדגומ היהתש

 דיחיש אוה ןידהש המכסהה עקר לע תאז לכ .התרבח תא חרכהב תללוש וללה

 ןיא ךא ,תיעטומ איהשו "הארוה" התיהש רורבש ,רמולכ .רוטפ הארוהב השעש

 .דיחיה בייח "תועט"כ הארוהה תא םירידגמ ונאש םוקמב ,"תועט" תרדגומ איה

 :היגוסה ןושל אוה ךכ

 ורוה' :אשרדמ יב ינתד ,אשרדמ יב ינתדמ ןיתינתמל אתיל :יריעז רמא

 — החרז ףוסבלו המח העקשש ןיד־תיב
 .'תועט אלא הארוה וז ןיא

 .איה הארוה :רמא ןמחנ ברו

 ,ןמיהמ אל דחא דע הלוכ הרותה לכבד איה הארוהד עדת :ןמחנ בר רמא
 ? איה הארוהד םושמ ואל ,אמעט יאמ .ןמיהמ אכהו

 רדהו ,אריתיהל םדבו בלחב ןיד־תיב ורוה וליאד איה תועטד עדת :אבר רמא

 אכיה וליאו .והל ןניחגשמ אל אריתיהל ירמאו ירדה יכ ,ארוסיאל אמעט וזח

 ,הל ןנירש אנירחא דע אתא רדה יכ ,אנרסא ירת ותא ,אנירש דחא דע אתאד

 ?אוה תועטד םושמ ואל ,אמעט יאמ

 תא ןידה בוקי :רמוא רזעילא יבר אינתד ,אוה תועטד רבס רזעילא יבר ףאו

 יכה םושמ — אוה תועטד אמלשב תרמא יא .הנימש תאטח איבתו רהה

 ? ןברק איתמ יאמא — איה הארוהד תרמא יא אלא ,ןברק איתמ

 ,ןכ םא — ?בייח ןיד־תיב תארוהב השעש דיחי רזעילא יבר רבסק אמלדו
 ? 76'רהה תא ןידה בוקיי המ

 םהש אלא ,רוטפ הארוהב השעש דיחיש ןידל ,רומאכ ,םימיכסמ אברו יריעז

 יפ־לע ,ךכיפלו ,"תועט" אשניהל התוא הריתמה ןידה־תיב תארוה תא םירידגמ

 .474 ימע ,לדנמרקוצ תרודהמ ,ו"ה א"פ תוירוה ,אתפסות

 עמתשמהו חסונה יפוליחו םייונישה לע .סופדה יפ־לע אוה ןאכ אבומה .א"ע בצ תומבי ,ילבב

 רבדהש םוקמב םייונישה ןמ קלחל ןייצא ןמקל .378 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ :האר ,םהמ

 ךמת העד וזיאב ושריפש םה םתסה ילעבש רורב םיחסונה תאוושה ךותמ .ןוידה ךרוצל בושח
 טושפ ,ןמחנ בר ירבד יבגל .רבדה ררבתנ אל תירוקמה הרמימב ךא ,םיארומאה ןמ דחא לכ

 ףאו םיכבוסמ םירבדה ,אבר יבגל וליאו .ונלש ןוידה ךרוצל רקיעה אוהו ,םתסה קדוצ ןכאש
 .םתנבהב ושקתנ םינושארה
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 .ןברקב הבייחל שי הנשמה ןידל דוגינבו ,77הארוה לש ףקות הל ץא ,אתיירבה ןיד

 .78רזעילא 'רל ףא םתסה סחיימ וז הדמע

 ,"תועט" ןיבל "הארוה" ןיב הניחבמה אתיירבה ןיד תא לבקמ אוה ףא ןמחנ בר

 התוא הריתמה ןידה־תיב תארוה תאו ,םימוד םירקמה ןיאש רובס אוהש אלא

 ךכ ןמחנ בר ירבד םרוקמבש ריבס ."תועט"כ אלו "הארוה"כ תוארל שי אשניהל

 תופסותה ."ןמאנ דחא דע ןיא הלוכ הרותה לכבש עדת :ןמחנ בר רמא" :םה

 תא ןוכנ־לא שרפל ואב ,םינושה חסונה ידעב תונוש תורוצבו ,היגוסב ואבש וירבדל

 ."תועט" אלו "הארוה" אוה הנשמה לש הרקמהש הדמעב ךמותכ ןמחנ בר ירבד

 תא "תועט" רידגהל ןיא ,יח ןיידע ןושארה הלעבש ררבתה ףוסבלש ףא ,ותטישל

 .אשניהל התוא הריתמה הארוהה

 ,תועט ןאכ התיה ןכא הרואכל ?וז הבושח םיארומא תקולחמ לש הביט המ

 תארוה — "הארוה" ןאכ התיהש םג רורב אסיג ךדיאמו ,רזח ןושארה הלעב ירהש

 .אשניהל התוא הריתהש ןיד־תיב

 ןיבל ןידה־תיב ידי־לע הדבוע תעיבק ןיב הניחבמ אתפסותבש הרומאה הכלהה
 תערכהל קרו ךא סחייתמ "הארוה" גשומה .ןידה־תיב ידי־לע הכלהה תערכה

 ביחרנ .תודבוע תעיבק יבגל קר הלוחת ול שי "תועט" גשומה וליאו ,הכלה

 ןידה .וב רזח אל ומצע ןידה־תיב דוע לכ הפקת איה הכלה תערכה :םירבדה
 ירה ותארוהמ וב רזח .אל ןידה־תיב דוע לכ ךכיפלו ,ןידה־תיב לש היצקנופ אוה

 ,םלואו .תאטח ןברקמ רוטפ וז הארוה יפ־לע לעפש ימ ךכיפלו ,ףקות ותארוהל

 תיתדבוע העיבק .תודבועה יבגל אלו ןידה יבגל איה ןידה־תיב לש וז ותוכמס

 .ןידה־תיב ידי־לע תעבקנ הניא תיתדבועה תואיצמה .ףקות לכ תרסח איה היוגש

 ריכה אל ןידה־תיב םא םג ,"תועט" איה ןידה־תיב לש תיעטומ תיתדבוע העיבק

 .תטלחומ תיביטקייבוא תואיצמ שי תודבועל — ותועטב

 בצמה תעיבק רדגב אלא ,ןיד תארוה רדגב הנניא "המח העקש"ש ןיד־תיב ורוה

 לש הכלה תארוהל דוגינב ,תויתכלה תוכלשה ונממ תורזגנ םנמא רשא יתדבועה

 וז ןיא ,יתדבועה בצמה יבגל תיעטומ העיבק ועבק ןידה־תיבש םוקמב .ןידה־תיב

 "תועט" איה ,תועמשמ לכ תרסח איה תיעטומ תיתדבוע הערכה .ללכ "הארוה"

 .יתדבועה בצמה תא תונשל הלוכי הנניא ןידה־תיב תארוה :ףקות לכ הל ןיאו

 ,ןידה־תיב תארוה יפ־לע לועפל ול רוסא םיעוט םהש עדויש דיחיש ,רורב ךכיפל

 :ימלשוריב ןנחוי 'ר ירבדל םיליבקמ יריעו ירבדש (379 ימע ,הבר השאה)ןמדירפ ירבדכ ןכתיי

 פ"עאו "תועט" ןאכ שיש םושמ (ב"ע י ,ג"ה י"פ תומבי) "תבייח אלא הרוטפ ןאכ תיל"

 םושמ תבייח רמאש ןנחוי 'ר לש ומשב תרוסמ ןאכ שיש ןכתייו .רוטפ הארוהב השעש דיחיש

 .74 'עהב ל"נה ורמאמב ןיטשלקניפ :האר .בייח הארוהב השעש דיחיש

 ,רחואמ אוהש יאדו ,"בייח ןיד־תיב תארוהב השעש דיחי רזעילא יבר רבסק אמלדו" :םויסה

 השעש דיחיש הטישה יפ־לע אוה ןוידהש םכסומ וזה הרעהה לעב לש ותעדל םגש רורב לבא

 .רוטפ הארוהב
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 תא ,ןידה תא ורוה ןידה־תיבש םוקמב אוה ןכ אל .תיעטומ איהש עדוי אוה ירהש

 עבוק וניא "תועט" גשומה ןאכ .רתומהו רוסאה
— 

 תא רידגמה הז אוה ןידה־תיב

 תבשחנ איה ןיא ,ותארוהמ ןידה־תיב וב רזח אל דוע לכ ,ךכיפלו .רתומהו רוסאה

 ערפמלש ףא ,אטוחכ בשחנ וניאו ןידכ לעפ היפ־לע לעפש ימו ,תועט רדגב

 .ותארוהמ וב רזוחו ותועטב ריכמ ןידה־תיב

 תא תוארל שי םאה :אופא איה וז היגוסב םיארומאה הב וקלחנש הלאשה

 תערכה תא תוארל שיש וא ,תמ לעבהש תיתדבוע העיבקכ אשניהל השאה תרתה

 ? אשניהל תרתומ השאהש תיתכלה העיבקכ ןידה־תיב

 ,תודבוע עובקל "ןמאנ דחא דע ןיא הלוכ הרותה לכבד עדת" :ןעוט ןמחנ בר

 ןידה־תיב לוכי ןאכש הדבועה .םידע ינש ךמס לע תודבוע עבוק םלועל ןיד־תיב
 לעבהש תיתדבוע העיבקכ םתארוה תא תוארל ןיאש הרומ אשניהל הל ריתהל

 ןידה־תיב לש ותעד לוקיש יפ־לע .רתיהו רוסיא ינידב תיתכלה העיבקכ אלא ,תמ

 .אשניהל תרתומ השאהש עבוק אוה ,תוקזחו בור ילוקיש יפ־לע ,ותוכמס ףקותבו

 תא תוארל ןיא ,ינשה ןמ תאצל תבייח וישכעש ףאש ,ןמחנ בר ןעוט ,ךכיפל

 הרוטפש רורב ךכיפלו ,ןיד־תיב יפ־לע םירתומ ויה ירהש ,םירוסאב ינשל היאושינ

 .תאטח ןברקמ

 תועטש הדמעב ךמות אוהש השריפ היגוסה .ירמגל םירורב םניא אבר לש וירבד

 .79תוקפסה תא םיריתמ אל םינושארה ירבד םגו השק רבסהה ךא ,הארוה אלו איה
 תודעב אלא ארבסב יולת וניאו ליאוה הז רבד יאדו אלא..." :ראשה ןיב ,בתכ יריאמה

 קספש הדבועה .80"...ןושארה תודע יפ־לע וניעטש אוה תועט אלא הארוה וז ץא
 דוגינב תאז ."תועט"כ ותרדגהל תעבותה וז איה ,הרבס לע אלו םידע לע תתשומ

 ירהש תודע לע תתשומ הז קספש רמול ןכתיי אלש ,רבסש ןמחנ בר לש ותדמעל

 .81"הארוה"כ ןידה־קספ תא רידגהל םיחרכומ ךכיפלו ,ןמאנ דחא דע ןיא םלועל

 תארוה ידי־לע" :דואמ הרורב הרוצב םירבדה תא רמוא היגוסל ושוריפב י"שר

 אל דחא דע הרותה לכב אהד .דעא אלו אילת והיילעו ,תסינ איה ןידה־תיב

 ,82"והיימופא ןנידבעו והונימאה םהו ותנימאה אל הרותד ,ןמיהמ אכהו ,ןמיהמ

 איה ןידה־תיב לש העיבקה תוהמ ,םידע ינש ויהש םוקמב םגש ,קיסמ אוה ןאכמו

 ריתהל ןתינש עובקל םימכח ולכי ךכיפלו ,תיתדבוע העיבק אלו ,תיביטמרונ הערכה

 תיתדבוע העיבק רדגב וניא אשניהל השאל ןתינש רתיהה .דחא דע יפ־לע התוא

 לש ותעד לוקיש ךמס לע ,תיטפשמ הערכה אוה אלא ,תמ לעבהש ןידה־תיב לש

 .17 יעהב םשו 379 ימע ,הבר השאה ,ןמדירפ ירבד םג האר 79

 .331 ימע ,תומבי יריאמ 80

 .טל ןמיס ,ינימיה דומע ,ילארשי 'ש ברה םג האר 81

 .איה הארוהד ה"ד ,א"ע בצ תומבי ,י"שר 82
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 ימ ןידכ ,תאטח ןברקמ הרוטפ הזכ הרקמב .אשניהל השאה תא ריתמה ,ןידה־תיב

 .83ןיד־תיב תארוהב השעש

 הריתמה ןידה־תיב תארוה .ליעלד ונתנעט תא םיקזחמ וללה םירבדהש המוד

 תרתומ השאהש העיבק אלא ,לעבה תומ לע תיתדבוע העיבק הנניא אשניהל התוא

 בר לש ותטישל ,ךכיפל .לעבה תומל הרורב החכוה ןיאש יפ־לע ףא אשניהל

 ."הארוה"כ ןידה קספ תא רידגהל שיו ,ןאכל ךייש ונניא "תועט" גשומה ,ןמחנ

 "תועט" גשומה לעו אתפסותה ןיד םצע לע קלוח ונניא ןמחנ ברש ,רוכזל שי

 "המח העקשש ןיד־תיב ורוה" רשאכש ,הדומ ןמחנ בר .ןידה־תיב תוטלחהל רשקב

 שקבמ ןמחנ בר רמולכ ."תועט אלא הארוה וז ןיא" יזא ,ןכ רבדה ןיאש ררבתהו

 — תודבועה לע הרהצה איהש ןיד־תיב תטלחה ןיב ןיחבהל
 ןיבל ,"המח העקש"

 ןידה־תיב לש תיביטמרונ הטלחה
 ."אשניהל תרתומ" —

 וירבד שוריפבו הנשמה שוריפב ליעל ונירבדב תכמות ןמחנ בר לש וז ותדמע

 םירבדה דוסיב התיהש תושרב אלש האשינל תושרב האשינ ןיבש הנחבהה .בר לש

 ןאכ שי ירה ,תושרב האשינש םוקמב .ןמחנ בר לש וירבד דוסיב תדמוע ,הכ דע

 םוקמב .ןידכ םה ינשל היאושינ ךכיפלו ,אשניהל התוא הריתמה הפקת ןיד תארוה

 הלוכי הניא האושנ השא :תועמשמ לכ ולא ןיאושינל ןיא ,תושרב אלש האשינש

 תארוה .ןושארה הלעבל תרתומו גגושב התנזש השאכ התוארל שי ךכיפלו ,אשניהל

 .ינשל היאושינל ףקות הנתנש איה אשניהל התוא הריתמה ןידה־תיב

 ב קרפב .ליעל רומאה תא ססבל ידכ תודוקנ יתש לע הרצקב דומעא ירבדב ןלהל

 תרצויכ ותקיספ ףקותו ןידה־תיב לש וחוכ ,"הפי ןיד־תיב חוכ" גשומה לע דומעא

 ומושיי לע דומעא ג קרפב .בייחמהו ףקתה יטפשמה בצמה תא תעבוקו הכלה

 ןורקעל השדח תונשרפ עיצהל ינוצרב .ןישוריגו ןיאושינ ינידב ףא הז ןורקיע לש
 לש םתערכה תרקוע םש םג היפלו "שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ" ידומלתה

 .טג אלבו אבהלו ןאכמ ןישודיקה תא םימכח

 םיארומאה לכ םימיכסמ וילע ,ןי־דה־תיב תארוהב השעש דיחיל תאטח ןברקמ רוטפה תא
 בשח ןידה־תיב תארוה ללגב ירהש ,המשא רדעה ,תחאה :תורוצ יתשב ןיבהל רשפא ,היגוסב

 תארוה יפ־לע רתומ היה השעמה ירהש ,ללכ הריבע השעמ רדעה ,היינשהו :רתומ השעמהש

 .הריבע השעמ רדעה םושמ אוה רוטפהש המכסה הלוע ונתייגוסמש יניעב המוד .ןידה־תיב
 "הארוה" םושמ השעמה תא השע םא הנשמ הז ןיא יזא ,המשא רדעה םושמ רוטפה היה וליא

 םא ,תאז תמועל .ןידה־תיב תובקעב בל םותב השאה הלעפ הרקמ לכב — "תועט" םושמ וא
 איהו ,ןידה תא םיעבוקש םה ןידה־תיב ירהש ,ללכ הריבע השעמ ןאכ םיאור ונא ןיאש רמאנ
 "הארוה" םא תעדל בושח עודמ רורב יזא ,ןידה יפ־לע רמולכ ,ןידה־תיב תארוה יפ־לע הלעפ

 תיביטמרונ הניחבמש רורב ונתייגוסל רמולכ .ןברקב בויחה ךרוצל ,ןאכ "תועט" וא ןאכ
 לעופה ךכיפל ,ןידה־תיב וב רזח אל דוע לכ ופקותב דמועה ,ףקת ןיד תרצוי ןידה־תיב תארוה
 .תאטח ןברקמ רוטפש רורבו ןידכ לעפ היפ־לע
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 הפי ןיד־תיב חוכ .ג

 ןכו ,תיאנתה תורפסב רפסמ םימעפ עיפומ "הפי ןיד־תיב חוכ המ ןכ םא" יוטיבה

 ןידה־תיב לש הלועפל ףקות ןתמל קומינכ ,םיארומאה ירבדב
— 

 תלועפל סחיב ןה

 ,יטופיש דסומכ ןידה־תיבל סחיב ןהו ,תונקת ןיקתמה קקוחמ דסומכ ןידה־תיב

 םיתעל תשרפתמ הזה ןועיטה לש ותועמשמ .וינפל אבה יטרקנוק הרקמב עירכמה

 שי ,ןידה־תיב לש ותוכמסו וחוכ םצעמ :ןידה־תיב לש תידסומה ותוכמסל יוטיבכ

 .בייחמו יפוס ףקות ולש הכלהה קספל תתל

 םימותי יסכנ תריכמ .1

 ,ןיד־תיב ידי־לע התשענש םימותי יסכנ תריכמ לש הנידב הנשמב םיאנת וקלחנ

 :הריכמב ועט ןידה־תיבו

 ןב ןועמש ןבר .לטב ןרכמ תותש ופיסוה וא תותש ותחיפש ןיניידה םוש
 תרגא ושע םא לבא ?הפי ןיד־תיב חכ המ ןכ םא ,םייק ןרכמ :רמוא לאילמג

 ןרכמ הנמב םיתאמ הוש וא םיתאמב הנמ הוש ורכמ וליפא ,ןהיניב תרוקב

 .84םייק

 ,ןידה תיב תועטמ תעבונ איהש הרקמב ףא האנוהה יניד תא ליחמ אמק אנת

 דימת איה ןידה־תיב לש םתלועפש רובס ג"בשר וליאו :85חקמה לטב דימת ןכלו

 ,ג"בשרל םימכח םידומ םלואו .תותש וריתוה וא ותחיפ םא ףא "םייק ןרכמ" ,תיפוס

 :תרוקב תרגא" :ךכ וז הנשמ שריפ ם"במרה .םייק ןרכמ "תרוקב תרגא" ובתכ םאש
 בשיתהל וברה םהש ןיבתוכו הזרכהו המוש םש התיהש איהו ,קודקדו הריקח תרגא

 םימכח םידומ ,רמולכ .86"ותומכ הכלהו אמק אנת ירבד הז םגו ,םתלכי יפכ קדקדלו

 וליפא" ףקת השעמה ,םהילע לטומה תא ושעו ןידכ ולעפ ןידה־תיבש םוקמבש

 םירבד תריכמ ןיב וניחבה 87ילבבב ."הנמב םיתאמ הוש וא םיתאמב הנמ הוש ורכמ

 תקסוע אשירה :הזרכה םיכירצ םניאש םירבד ןיבל 88ןיד יפ־לע הזרכה םיכירצה

 .ה ,אי תובותכ ,הנשמ 84
 ןיא ירהש :תחאה .האנוה ינידל האוושהה חוכמ תוררועתמש תולאש יתשב וקסע םינושארה 85

 :האר) תועקרקב ףא האנוה וב שיש חילשכ אוה םיניידה ןידש וצריתו ,תועקרקל האנוה
 ריזחמ אלא לטב חקמה ץא תותש ידכ תועטב ירהש :היינשה .(דועו ,יריאמ !זט 'יס ,ש"אר

 :האנוה ריזחהל לוכי ןכאש רבס ם"במרהש הארנ .(ב"ע טמ אעיצמ אבב ,ילבב :האר)האנוהה
 היהי אל .ןיריזחמ היינוהה וריזחיו רכממה לטבל אלש וצר םאו .חקמה לטב תותשב ועט"

 .(י"ה ג"יפ הריכמ תוכלה)"ןהמ רומח טוידה חכ
 .(חאפק תרודהמ) םש תובותכ הנשמה שוריפב ם"במרה ןושל 86
 .ב"ע ק תובותכ ,ילבב 87

 ."...םוי םישולש םימותיה םוש" :ב"ע אכ ןיכרעב הנשמה ןידכ 88
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 תותש ופיסוה וא תותש ותחיפ" אוה ןידה ןאכו ,הזרכה םיכירצ םניאש םירבדב

 ןוויכש אוה ןידה ןאכו ,הזרכה םיכירצה םירבדב תקסוע אפיסה וליאו ;"לטב ןרכמ
 יריאמה ןושלכו ,89"םייתאמב הנמ הוש ורכמ וליפא" ףקת ןרכמ יוארכ וזירכהש

 ונמדזנש המ יפל אלא העישפב תועט ןאכ ןיא וזירכהו ליאוה" :הנשמה שוריפב

 אתה בר" :םלואו ,91אבר םג רבס ךכו ,90ג"בשרכ קוספל ענכתשה יבר ."."םיצפוקה

 .92"םימכח ירבדכ הכלה ןמחנ בר רמא אנינח רב

 רשפא .רבסה הנועט איהו הרורב הניא "הפי ןיד־תיב חכ המ" ג"בשר לש ותנעט

 ג"בשר ,הז יפל .ותקיספ ףקותו ןידה־תיב חוכ לע תיתוהמ הנעטכ וירבד תא ןיבהל

 םצע :ןידה־תיב לש תידסומה ותוכמס חוכמ אוה ןידה־קספ לש ופקותש ןעוט

 תימידקת תוכמס ,יפוס ףקות ןידה־קספל תנתונש איה קספ ןידה־תיבש הדבועה

 ןיבהל רשפאו .ללכ ןאכ יטנוולר אל "תועט" גשומה ןכלו ,ןיטסוא לש ונושלב

 לש ודובכ לע תינוציח הנעט וירבדב תוארלו ,הנוש ןפואב ג"בשר לש וירבד תא

 ,הרבחב ודמעמו ןידה־תיב לש ודובכ לע רומשל בושח יתרבח ךרע ונשי ;ןידה־תיב

 ןיד־תיב חכ המ" ,הז רבסה יפל .ןידה־קספל ףקות תתל שי תועטה םוקמב ףא ןכלו

 ןועיט אלא ,ןידה־תיב תקיספ לש התוהמו החוכ לע ימינפ יתוהמ ןועיט וניא "הפי

 הדבועל תויהל היושע העיגפ וזיאו ,הרבחה יניעב ןידה־תיב האריי דציכ :ינוציח

 .העטומ ןיד־קספכ וניד קספ תא לטבנש

 הנשמל ןמפיוק די בתכב .רחא ןפואב הנשמה התנשנ דיה יבתכ לש םבורב

 :ךכ וז הנשמ התנשנ

 ןב ןועמש ןבר רמא ,לטב ןרכמ תותש ריתוה וא תותש תחפש םיניידה םוש

 וליפא תרוקיב תרגיא ושע םא אלא ,הפי ןיד־תיב חוכ המ ןכ םא לאילמג

 .93םייק ןרכמ הנמב םייתאמ הוש וא םייתאמב הנמ הוש ורכמ

 יפכ ,ק"ת תעדב ןודל םירזוח וירחאלש רגסומ רמאמב םניא ג"בשר לש וירבד

 ,"ג"בשר רמא" אלא "רמוא ג"בשר" ןאכ ןיא ,ןכ ומכ .ונלש הנשמה ןמ עמתשמש

 ןיא ,הנשמל הז חסונ יפל .הנחבה וא תפסות אלא ונינפל תקולחמ אלש עמשמו

 לע הנעט איהש רורבו "הפי ןיד־תיב חכ המ" הנעטה תוהמ רבדב קפסל םוקמ

 ןידה תיב םאש ,אוה הז חסונ יפ־לע הנשמה ןיד ירהש .ץדה־תיב תטלחה תוהמ

 .א"יה-י"ה ב"יפ הולו הולמ תוכלה ,ם"במר :כ 'יס ש"אר :אנליו סופדב א"ע חנ ף"יר :האר
 .ג"ע ,דל ,ו"ה א"יפ םש ,ימלשורי :א"ע ק תובותכ ,ילבב :האר
 :א"ע במ ןישודיק ,ילבב :האר :הרורב אל ןמחנ בר לש ותדמע .ב"ע אמ ןישודיק ,ילבב :האר

 .דועו ,א"ע ק תובותכ
 .א"ע ק תובותכ ,ילבב

 םירפוס יקודקד :הארו ,"רקיע הז חסונ"ש רבס ,1135 ימע ,הנשמה חסונל אובמ ,ןיטשפא נ"י

 .דת ימע ,ז"לשת ,םילשורי ,תובותכל םלשה
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 (ס"שת-ח''נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 הפקת הריכמה יזא ,תבייחמה הרודצורפה יפל וילע לטומה תא השעו ןידכ לעפ
 .תקולחמ לכ ךכ לע ןיאו ,"הנמב םיתאמ הוש" ורכמ וליפא

 ולש ותעצה ךותמ תררבתמ "הפי ןיד־תיב חכ המ ןכ םא" ג"בשר לש ותנעט

 לעפ ןידה־תיבש הרקמ ןיב ןיחבהל שקבמ אוה ."."תרגיא ושע םא" :ןידל ומצע

 ןידה־תיבש בצמ ןיבל ,"הפי ןיד־תיב חכ" יזאו תבייחמה הרודצורפה יפ־לעו יוארכ
 לש וירבדב ןיא ."לטב ןרכמ" םירמוא זאש יוארכ אלש לעפו ותוכמסמ גרח

 הרקמ לכב יזא ,ונועיט היה ךכ םאש ,ןידה־תיב לש םדובכ לע הנעט ג"בשר
 לש ותלועפ תוהמ לע הנעט ןאכ שי אלא ,"הפי ןיד־תיב חכ המ" םירמוא ונייה

 שי ותלועפלש םירמוא ונא ,ןידכ לעפ ןידה־תיבש םוקמב ;94הפקותו ןידה־תיב

 םרכמ יזא ,תרוקיב תרגיא ושע אלש םוקמב וליאו ,"הפי ןיד־תיב חכ" — ףקות

 יפל אלש התשענש הלועפל ףקות ןתמל לוקיש היהי אל ןידה־תיב לש ודובכו ,לטב

 חכ המ" :איה ג"בשר תדמעש ןיבהל היה ןתינ ילבבבש הנשמה חסונמ .ןידה תרוש

 לש ודובכ םושמ איה הריכמה ףקותש רמול רתוי ריבס ךכיפלו ,דימת "הפי ןיד־תיב

 .95ןידה־תיב

 םימותי יסכנ תקולח .2

 ןמחנ בר לש וירבדמ םג הלוע "הפי ןיד־תיב חכ המ ןכ םא" ןועיטה לש ותועמשמ

 — םימותיל ולפנש םיסכנה תקולח לע ןוידב
 הקולח וא ,ןיד־תיב ידי־לע הקולח

 :רמאנ ןיד־תיב ידי־לע הקולחב .םמצעב

 ןיד־תיב ,םהיבא יסכנב קולחל ואבש םימותי :לאומש רמא ןמחנ ר"א
 םילוכי — ולידגה םאו ,הפי קלח םהל םיררובו סופורטופא םהל םידימעמ

 ןיד־תיב יפ־לע תסינ" :הז רמאמכ ןוידה זכרמכ התיהש תומביב הנשמה ןמ םג עמתשמ ךכ
 ןיד־תיב חכ הפי ,ןברקב תבייחו אצת ןיד־תיב יפ־לע תסינ אל ,ןברקה ןמ הרוטפו אצת

 .גגושכ תאטח ןברקמ םתוא רטופה ףקות הל שי ןידה־תיב לש ותטלחה ."ןברקה ןמ הרטופש
 חסונ יפ־לע ןאכ עצומה שוריפל רתוי התוהמב הבורקה ,תרחא הנבה הלוע ימלשוריה ןמ

 הימליש רב היננח" .ילבבה תנשממ הלועש יפכ הנשמה שוריפל רשאמ די יבתכב הנשמה
 לש ונב ןב אטרפ ןב רזעלא יבר ול רמא ןנברכ דבעימ אעב יבר ימוק אדבוע אתא בר םשב

 רזחו הלביקו תרוקב תרגיא ושע ןכ םא אלא ךניקז םשב ונתדמיל ןכ אל אטרפ ןב רזעלא 'ר
 תחא רמול הארנ ךכיפל .(ג"ע דל ,ו"ה א"יפ תובותכ)"לאילמג ןב ןועמש ןברכ דבעו היב

 "םייק ןרכמ" אלב ןמפיוק די בתכבש תאזכ הנשמב הסריגה םהינפל הדמעש וא :םייתשמ
 ןרכמ תותשמ רתויב וליאו תותשב םייק ןרכמ ג"בשרלש וניבה םהש וא ,ג"בשר ירבדבש

 ירבדמ איה "תרוקיב תרגיא ושע םא" אפיסה ,םוקמ לכמו .תרוקיב תרגיא ושע םא קר םייק
 ימלשוריה תא שריפש הדעה ןברק ירבדל דוגינבו)ילבבה תנשמבכ ק"תה ירבדמ אלו ,ג"בשר
 ימע ,ט"כשת ,ביבא־לת ,םישנ רדסל תורוסמו תורוקמ ,ינבלה 'ד :םג האר .ילבבה יפ־לע

 .(דמר-גמר
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 ,כ"אד ,תוחמל םילוכי םניא — ולידגה םא :רמא הידיד ןמחנ ברו :תוחמל

 .96הפי ןיד־תיב חכ המ

 חוכמש ,רבוס ןמחנ בר .ובר לאומשו ןמחנ בר ןיב תקולחמ ונינפל ,ןכ םא הרואכל

 ןידה־תיב ידי־לע התשענש הלועפל יפוס ףקות ונשי "הפי ןיד־תיב חכ המ" ןורקעה
 ,םינטק ויה םימותיה רשאכ ןידה־תיב ידי־לע התשענ הלועפהש ףאו ,ומעטמ וא

 ליבומו םירבדה תונשרפב קחדנ דומלתה םלוא .ולדגשכ ףא תוחמל םילוכי םה ןיא

 ףקות ןיא ועט םאש רובס ןמחנ בר ףאש ,ןעוטו ןמחנ בר לש וז ותדמע םוצמצל

 :ןידה־קספל

 םיניידה םוש :ןנתהו ?הפי ןיד־תיב חכ המ ןכ םא ןמחנ ברל היל תיא ימו

 — תותש וריתוה וא תותש ותחיפש
 לאילמג ןב ןועמש ןבר ,לטב ןרכמ

 בר רמא אנניח רב אנוה בר רמאו :הפי ד"ב חכ המ כ"א ,םייק ןרכמ :רמוא

 אלד יא .ועט אלד אה ,ועטד אה :אישק אל !םימכח ירבדכ הכלה :ןמחנ

 .97תוחורב תוחמל םילוכי ?תוחמל םילוכי יאמ ,ועט

 ועט אלדבד" :"תוחורב" האחמה תוכז יבגל קר איה לאומשו ןמחנ בר תקולחמ

 לכב וליפא ועטד אכיה לבא ,הפי ד"ב חכ המ ןנירמאד אוה אוההבו ןניקסע ללכ

 .98"הלטב ןתקולחש הדומ ןמחנ בר וליפא אוהש

 ידי־לע אלש ,םמצעב םימותיה וקליחש הקולח יבגל ונדמל םש ךשמהבו

 :"י"שר לש ותסריג יפ־לע סופדה תסריג איה ךכ .ןיד־תיב

 — תותשמ תוחפ ,תוחוקלכ ןה ירה וקלחש ןיחאה :ןמחנ בר רמא
 הנקנ

 — תותש ,חקמ לטב — תותש לע רתי ,חקמ
 :אבר רמא .האנוא ריזחמו הנק

 לבא ,חילש היוש אלד אלא ןרמא אל ,חקמ הנקנ תותשמ תוחפ ןרמאד אה

 תותשמ רתי ןרמאד אהו .יתוועל אלו ךיתרדש ינוקתל :רמא ,חילש היוש

 רמא לבא ,אניד יבד אמושב ןגילפינ רמא אלד אלא ןרמא אל ,חקמ לטב

 — אניד יבד אמושב גולפנ
 תותש ותחיפש םיניידה םוש :ןנתד ,םייק ןרכמ

 — תותש וריתוה וא
 .םייק ןרכמ :רמוא ג"בשר ,לטב ןרכמ

 :םירורבו םיטושפ וז הסריג יפל י"שר לש וירבדו

 גולפנ רמא אלד אלא ןרמא אל חקמ לטב תותש לע רתי ןרמאד אהו ג"ה

 אל ירמגל הקולח הלטב תותש לע רתי רמאד אה — אניד יבד אמושב

 .ב"ע במ ןישודיק ,ילבב 96
 .א"ע ק תובותכ :םג הארו .(111 ןקיתו י"כו ןכנימ י"כ פ"ע) םש ,ילבב 97

 .(אנליו סופדב א"ע זי) םש ,ןישודיק ,םיסנ ונבר ןושל 98
 .111 ןקיתו י"כו ןכנימ י"כמ תכמתנ וז הסריג 99
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 לבא ד"ב ןהש השלשב םיסכנה תמוש תויהל הליחתמ ונתה אלש אלא ןרמא

 ןרכמ תותש לע רתוי 'יפא ןיניידה םוש ןידכ םתקולח תויהל םהילע ולבק

 תינוזינ הנמלא קרפ תובותכ תכסמב םייק ןרכמ רמאד ג"בשרכ ל"יקד םייק

 .םימכח ירבדכ הכלה ליעל ןמחנ בר רמאד אה אברל ל"ס אלו (:טצ)

 :ןאכ םיסרוגו י"שר תסריג תא לבקל םיברסמ םינושארה לש םבור םלואו

 אמושב גולפנ רמא אלד אלא ןרמא אל ,האנוא ריזחמו הנק תותש רמאד אה

 — אניד יבד אמושב גולפנ רמא לבא ,אניד יבד
 .100לטב חקמה יוהו ,אל

 הקולחכ הקולחה תא םמצע לע ולביקש ןוויכ ,י"שר תסריג יפל .דח אוה לדבההו

 חוכמ הקולחה הפקת ,תותש לע הרתי תועט התיהש וליפא יזא ,ןיד־תיב לש

 ף"ירה תסריגל וליאו .ןידה־תיב תלועפל ףקות קינעמה "הפי דיב חכ המ" ןורקיעה

 תועטב וליפא יזא ,ןיד־תיב תקולחכ םתקולח תא םמצע לע ולביק םא ,םת ונברו

 השעמ ףקותש םושמ הלטב איה ןאכ ,האנוה ריזחמו הפקת ללכ ךרדבש תותש ידכ

 .תועט לש הרדעהב הנתומ ןידה־תיב

 טגב תוחילש .3

 אלו ,101תונקת ןקתמכ ןידה־תיב לש וחוכ תוהמ רוריב בגא ןוידה אב רחא םוקמב

 תרסואה םימכח תנקתב תקסוע ןיטיגב הנשמה .יטופישה ךילהב וחוכ רוריב בגא

 :חילשל רסמנש טג לוטיב

 טג ול רמאו ,חילש וירחא חלשש וא חילשב עיגהו ,ותשאל טג חלושה

 הלצא חלשש וא ותשא לצא םדיק :לטב הז ירה — אוה לטב ךל יתתנש

 עיגהשמ םא ;לטב הז ירה — אוה לטב ךל יתחלשש טג הל רמאו ,חילש

 רחא םוקממ ד"ב השוע היה הנושארב .ולטבל לוכי וניא בוש ,הדיל טג

 .102םלועה ןוקית ינפמ ,ןכ ןישוע והי אלש ןקזה לאילמג ןבר ןיקתה ,ולטבמו

 תנקתל דוגינב לעבה ולטיבש טג לש וניד המ הלאשב תועדה וקלחנ אתיירבב

 :הרומאה םימכח

 ןקיתו י"כב ןוילגב םג האר) ,סרטנוקב ג"ה ה"ד ,ב''ע ב"מ ןישודיק ,תופסותב ת''ר ןושל 100

 ם"במרה םג וקספ ךכו .ג 'יס ש"ארהו (א"ע זי ,אנליו סופד) ף"ירה םג וסרג ךכו .(ל''נה

 תוכלה :םג האר .(חל-זל 'עס ,זכר 'יס ,מ"וח) ךורע ןחלושו (ב"יה ג"יפ הריכמ תוכלה)

 .45 ימע ,ז''כשת צ"ד ,גרבסאלש תרודהמ ,(ואר) תוקוספ

 .ךליאו 391 ימע ,ירבעה טפשמה ,ןולא :ךליאו 191 ימע םיקרפ ,תליג :הז רשקהב האר 101
 .(א"ע בל) א ,ד ןיטיג ,הנשמ 102
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 ףיסוהל אלו ולטבל אל לוכי וניא :רמוא ג"בשר :יבר ירבד ,לטובמ — ולטב

 .,03הפי ד"ב חכ המ ,ןכ םאש ,ואנת לע

 לטב טגה הרות ןידמש יפ־לע־ףאש ,איה ג"בשר ירבד יפ־לע תיטפשמה האצותה

 םימכח תנקת לש הפקות חוכמ םלועל התוא םיריתמ ונא ,שיא תשא איה השאהו

 "הפי ןיד־תיב חכ המ" קומינה .לעבה לטיבש טגה לוטיבמ ףקותה תא הללשש

— 
 — '04וירבדל רחואמ שוריפ אוהש ןיבו ומצע ג"בשר ירבדמ אוהש ןיב

 ןווכמ
 לש וחוככ אוה תונקת ינקתמכ םימכח לש םחוכ םהיפלו ג"בשר לש וירבד תוהמל

 ,הרותה ןמ ףקתה ןידה תא הנשמ איהש םימכח תנקת לש הפקות .ומצע קקוחמה

 דומלתה ןכא .105ףקות תרסח תיטפשמ הלועפ איה הנקתל דוגינב התשענש הלועפו

 :קעזנ

 תשא ןנירש הפי ד"ב חכ המ םושמו ,אטיג לטב אתיירואדמד ידימ אכיא ימו

 ? אמלעל שיא

 :ךכ ןכאש איה דומלתה לש ותבושתו

 .הינימ ןישודיקל ןנבר והניעקפאו ,שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ ,ןיא

 רורב יכ התע רבכ המוד ,םלואו .דומלתה לש וז ותבושתב טרופמב ןודנ ןמקל

 רבדב ליעל הרומאה תוטבלתהה תא תופקשמ דומלתה לש ותבושתו ותלאשש

 ןמ תעבונ דומלתה תלאש ."הפי ןיד־תיב חכ המ" :ג"בשר לש וירבד תועמשמ

 ודמעמ תא רצבל ךרוצה לעו ןידה־תיב לש ודובכ לע רבדמ ג"בשרש הבשחמה

 ידכ קפסמ קומינ הווהי הזה ךרוצהש ןכתיי אלש רורבש המדנ ךכיפל ,הרבחב

 איה דומלתה לש ותבושת ,אסיג ךדיאמ .אתיירואדמ שיא תשא םלועל ריתהל

 לש וחוכ לע הנעט אלא ,ןידה־תיב לש ודובכ לע הנעט הנניא ךיד־תיב חכ"ש

 תטלחה לש הפקותו התוהמ לע הנעט איה "הפי ןיד־תיב חכ המ" .ןידה־תיב

 ,ב"ה ד"פ ןיטיג ימלשורי הארו .ב"ה ד"פ ןיטיג ,אתפסות :םג האר .א"ע גל ןיטיג ,ילבב
 ולטבל לוכי וניא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .'ר ירבד לטובמ הז ירה ולטיב םא" :ג"ע המ
 אוה הרות רבד ,'רד אמעט יאמ .לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא תואי .ואנת לע ףיסוהל אלו

 ."...הרות ירבד ןירקוע ןהירבדו לטיב אלש ורמא ןהו לטביש

 אוהש ינבלה קיסה ןאכמ .ימלשוריבו אתפסותב וניא "הפי ןיד־תיב חכ המ" הזה קומינה
 תורוקמ ,ינבלה) .ליעל האבוהש ה ,אי תובותכב הנשמה ןמ ןאכל רבעוהו תרחואמ תפסות

 ךכש היאר םש הנשמה ןמ אקוודש ,רמול ןכתייש ינמוד (.א"לקת ימע םישנ ,תורוסמו
 תלועפל ףקות ןתונש הז אוה ג"בשר הנשמב םש םג ירהש ,ג"בשר לש וירבד תרוסמ איה

 רקחל ,סייוו 'א :םג האר .םיחרכומ םניא םירבדהו ."הפי ןיד־תיב חכ המ" קמנמו ןידה־תיב
 .14 'עה 193 ימע ,םיקרפ ,תליג :85 'עה 463 ימע ירבעה טפשמה ,ןולא ;389 ימע ,דומלתה

 .םש היגוסה ךשמהו ליעל הרעה (הרות ירבד םירקוע םהירבדו) ימלשוריה לש ורבסהכו

 I. H. Haut, The Talmud as Law or Literature :הארו .םש ירבעה טפשמה ,ןולא :האר

70-75 .An Analysis of D. W. Halivni's Mekorot Umasorot) (N.Y. 19828), pp). 
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ןידה־תיב לש וחוכב שיש רבתסמ .תונקת ינקתמב תידסומה םתוכמס לעו ןידה־תיב

 שיא תשא םלועל ריתהל אליממו ,הרותה ןמ םיפקת ןישודיק לש םפקות תא לטבל

 .הבחרהו רואיב םינועט םירבדהש אלא .הרותה ןמ

 הינימ ןישודיקל ןנבר והניעקפאו שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ .ד

 אתעדא שדקמד לכ" ידומלתה ללכהש עיצהל ינוצרב הז קרפב ,ליעל רומאכ

 חוכמו טג אלב ,אבהלו ןאכמ ןישודיקה תריקעכ אוה ףא שרפתמ "שדקמ ןנברד

 לכ" :ללכה אב דומלתב תומוקמ העבראב .106ןידה־תיב לש תננוכמה ותערכה

 אשמ ויתובקעבו ,"הינימ ןישודיקל ןנבר והניעקפאו שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד

 רקיעמ רשא טגל ףקות ןתמ תורשפא לע ןוידה בסנ םירקמה תעברא לכב .ההז ןתמו

 .107ףקת טג וניא ןידה

 טגב תוחילש לוטיב .1

 דוגינב ולטיב לעבהש טג לש ופקותב הרכה ןיינעב ,ליעל האבוהש ןיטיגב היגוסב

 :םימכח תנקתל

 — ולטב
 ףיסוהל אלו ולטבל אל לוכי וניא :רמוא ג"בשר ;יבר ירבד ,לטובמ

 .הפי ןידה־תיב חכ המ ,ןכ םאש ,ואנת לע

 תשא ןנירש הפי ד"ב חכ המ םושמו ,אטיג לטב אתיירואדמד ידימ אכיא ימו

 ? אמלעל שיא

 .הינימ ןישודיקל ןנבר והניעקפאו ,שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ ,ןיא

 אכיא יאמ האיבב שידק ,אפסכב שידקד חנית :ישא ברל אניבר היל רמא

 ?רמימל

 .108תונז תליעב ותליעבל ןנבר הויוש

 ,הכלה עבוקה קקוחמ דסומ לאכ םימכחל סחייתמה הז ללכ ןיבש הנחבהל בל םישל שי
 .יטופיש דסומכ ןיד תיב תערכה ןיבו
 :ךליאו 389 ימע ,דומלתה רקחל ,סייוו :תפסות ,סלטא :שדקמד לכ ,סלטא :וז היגוסב האר

 ,ז''כשת םילשורי ,טגבו ןיאושינב יאנת ,ץיבוקרב 'א :ךליאו 518 ימע ,ירבעה טפשמה ,ןולא

 ןישודיק תעקפה" ,ןמטחוש 'א .ךליאו טיק ימע
— 

 תובכועמ תייעב ןורתפל תירשפא ךרד

 .349 ימע ,(ז"נשת-ה"נשת) כ ,ירבעה טפשמה ןותנש ,"?טגה

 .ב"ע — תומבי :א"ע גל ןיטיג ,ילבב
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 טגב םנוא .2

 טגה — םוי םישולש דע אובי אלש יאנת לע ותשאל טג ןתנש םדאש ,קספ אבר

 וניא טגה הרותה ןמ ,הרואכל .עיגהל קיפסה אל סנואה תמחמש םוקמב ףא ףקת

 ומעט תא וריבסה ארמגב .סנוא ךותמ םייקתנ יאנתה ירהש ,שיא תשא השאהו טג

 :ארמגב ולאשו ."תוצורפ םושמו תועונצ םושמ" םלועל השאה תא ריתהש אבר לש

 תשא ןנירש תוצורפ םושמו תועונצ םושמו ,טג וניא אתיירואדמד ידימ אכיא ימ"

 .109ליעלדכ היגוסה לכ רכו "שדקמד לכ" :וצריתו ,"?אמלעל שיא

 ערמ ביכש טג .3

 ,וילוח תטיממ םק ףוסבלו טג ןתנש ערמ ביכשש ,רסמנ אברו הבר לש םמשב

 דמועש ןכ תעד לע אלא טגה תא ןתנ אל ירהש — לטב טגה הרות ןידמש ףא

 — וילוח תטיממ דמעו הנתמ ןתנש ערמ ביכש ןידל המודבו ,תומל
 ןכ־יפ־לע־ףאו

 םגו ."התימ רחאל טג שי ורמאי אמש" ,תרתומ השאהו ףקת טגהש םימכח ועבק

 הריזג םושמו ,אטיג יוה אל אתיירואדמד ידימ אכיא ימו" :ארמגה השקמ ןאכ

 רומאכ היגוסה לכ יוכו "...שדקמד לכ .ןיא" :םיבישמו ,"? אמלעל שיא תשא ןנירש

 .110ליעל

 הבושחהו תידוסיה הלאשב תועגונ ןהש םושמ ,רקחמב בר ןוידל וכז ולא תויגוס

 ךרוצל הבושחה הדוקנב קר דקמתנ ןאכ .התוהמו םימכח לש תוכמסה תולובג לש

 .םיפקת ןישודיק לטבל םימכח לש םתוכמסו םחוכ :ירק ,הז רמאמב ןועיטה

 הויוש" ישא בר לש ותבושתו "יאמ האיבב שידקד" אניבר לש ותלאש חוכמ

 אוה ןאכ רבודמהש ,דומלתה ישרפמל היה רורב "תונז תליעב ותליעבל ןנבר

 ,יאנת לע וליאכ םה ןישודיקה לכ" :'11ןיאושינה תעשמ ערפמל ןישודיקה תעקפהב

 וניאו לטב םנמא ומצעלשכ טגה .ערפמל ןישודיקה ולטבי הזכ טג לש הרקמבש

 לע ויה םה ירהש ,ןישודיקה תא רקוע לוטיב השעמ םצע לבא ,ןישוריג השוע

 .112"םלועמ שיא תשא התיה אל איה הז יפל .הזכ לוטיב השעמ הרקי אלש יאנת

 שי תובישח המ ,ךליאו וז העשמ העקפהב רבודמ םא ירהש ,ךכ רמול םיחרכומו

 ןישודיקה לוטיבב רבודמ ןכא םא :דועו .האיבב וא ףסכב ,שדיק ךרד וזיאב הלאשל

 .א"ע ג תובותכ ,ילבב
 .א"ע גע ןיטיג ,ילבב
 טגב ןישודיקל והניעקפא רמימל אכיא אפסכב שידקד" :א"ע גל ןיטיג ,י"שר :לשמל האר

 .שדיק ןכ תנמ לע שדיקשכ ירהש ועקפ אליממו הנתמ ערפמל תועמ יוהיל ורמאו ןהירבדד
 םש ועקפד תונז תליעב הז טג ידי־לע ערפמל האיב איההל ןנבר הויוש ...האיבב שידק

 ."...שדיק םתד קוח גהנמ לע שדיקשכ ירהש ךכל חכ ןהב שיו הנימ ןישודיק
 .390 ימע ,דומלתה רקחל ,סייוו
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ותליעב תא םימכח וויש עודמ ,םיפקת ןיאושינה ויה התע דעו ,ךליאו וז העשמ

 תא םימכח ועיקפה התעש אלא ,ןידכו הרשכ התיה התעשב הליעבה ,תונז תליעבכ

 .ןישודיקה תעשמ ערפמל אוה הז לוטיבש הרואכל רורב ןאכמ ? ןישודיקה
 הנתומ ןישודיקה ףקות ויפלש ,אללכמ יאנת ונשי ןיאושינ לכבש אופא אצמנ

 ררבתמ ןיאושינה ייח ךלהמב אוהש לכ בלשב םא .םימכח לש םנוצרבו םתמכסהב

 םימכח לש המכסה התיה אלש ערפמל ררבתמ ,םימכח ןוצרל דוגינב לעפ לעבהש

 .טגב ךרוצ ןיא ףאו ,ףקות לכ םהל היה אלו םהל ןיא ךכיפלו ,וללה ןיאושינל

 בר לש ותבושתו אניבר לש ותלאש ללכ תנבומ אל םירבדה ינפ ולא םא ,םלואו

 הרקמ לכב ,האיבב שדיק וא ףסכב שדיק םא הנימ אקפנה המ ,ןכ םא ירהש .ישא

 ?113םימכח תעדב ןישודיקה םייולת

 תעקפהב תוקסועה תופסונ תויגוס יתש לש ןרוריבב הצוענ הז ישוקל הבושתה

 ,יתייעב טג ןתינש םירקמב רבודמ אל וללה םירקמה ינשב .םימכח ידי־לע ןישודיק

 :טג ןתינש אלל ,הייפכב ושענש ןישודיק לוטיבב אלא

 :ונדמל סנוא ישודיק ןיינעב .א

 :רמא "4ישא בר רב רמ .ןישודיק וישודיק שידקו הוילת :רמימא רמאו

 אלש ומע ושע ךכיפל ןגוהכ אלש השע אוה ,ווה אל ןישודיק יאדו השאב

 חנית :ישא ברל אניבר ול רמא .הינימ ןישודיקל ןנבר והניעיקפאו ןגוהכ

 ןנבר הויוש :היל רמא ?רמימל אכיא יאמ האיבב שידק ,אפסכב שידקד

 .115תונז תליעב ותליעבל

 הפוחל תחת הדמועב השא ףטחש םדאב שרנב היהש השעמ לע רפוסמ בושו .ב

 ידי־לע ןישודיקה לוטיב תא ישא בר ריבסמ .וישודיק תא םימכח ולטיבו ,השדיקו

 היגוסה לכ 'וכו "ןגוהכ אלש וב ושע ךכיפל ןגוהכ אלש השע אוה" :ךכ םימכח

 .116ליעלדכ

 אופא םיקלחתמ רומאה ןתמו אשמה תא םיאצומ ונא םהבש םירקמה תשש

 .ב"ע חמ ארתב אבב ,תופסות :לשמל האר :םירבדה שוריפב דואמ וטבלתה םינושארה ןכא 113

 .47 'עה 519 ימע ,ירבעה טפשמה ,ןולא לצא ןוידה םוכיס האר

 ןייצ ,אצ ימע ,(ה"לשת) זע ,יניס ,"'שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ'ל דוע" ,סוצנרפ 'י 114

 :םירפוס יקודקד :םג האר ."ישא בר" איה הסריגה םינושארבו םיבושחה דיה־יבתכמ קלחבש

 רורב ,םוקמ לכמ .גק-בק ימע ,תפסות ,סלטא ; 509 ימע ,ב"ח ,םינושאר תורוד ,יולה א"י

 .יק תומביב אוה םירבדה רוקמש הנעטב תכמות "ישא בר רב רמ" הסריגהש
 .ב"ע חמ ארתב אבב ,ילבב 115

 ימע ,(ז"לשת) אפ ,יניס ,"ןגוהכ אלש השע אוה" םחנמ ןב 'ח :האר .א"ע יק תומבי ,ילבב 116

 הלאשב אלו השעמב רבודמהש הדבועה םושמ םירבדה רוקמ ןאכש ריבס יכ ןעטש ,ונק

 Judicial Deviation in Talmudic Law, Boston 1991, pp. :ל"נה םג האר :תיטרואית
41-50 
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 ,לוספ טגל ףקות ןתמב תוקסועהו ונינמש תונושארה תויגוסה עברא .תוצובק יתשל

 ןישודיקל ןנבר והניעקפאו שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ" :ןושלב תוחתופ

 :אב הז טפשמ לש ויתחת ,ןישודיק לוטיבב תוקסועה תורחאה יתשב וליאו ,"הינימ

 ןישודיקל ןנבר והניעקפאו ,ןגוהכ אלש ומע ושע ךכיפל ןגוהכ אלש השע אוה"

 .תויגוסה שש לכב ההז ,ךשמהב אבה ישא ברו אניבר ןיבש ןתמו אשמה ."הינימ

 ןתמו אשמה לש ורוקמ ןכיה :איהו ,םידחא םירקוח הקיסעהש הלאשה תשקבתמ

 רתוי רבתסמש ,םירקוחה לכ םימיכסמ תעגמ ידיש המכ דע ?ישא ברו אניבר ןיבש

 טגב תוקסועה תויגוסל רבעוה ןאכמו ,ןישודיקה לוטיבב אוה םירבדה רוקמש רמול

 ברו אניבר ןיבש ןתמו אשמהש ,סלטא 'ש ןעט היגוסה לע ףיקמ רמאמב .117לוספ

 ,"שדקמד לכ" תויגוסל רבעוה םשמו "ןגוהכ אלש השע אוה" תויגוסב ורוקמ ישא

 .היגוסה תנבהב לובלב רצוי אוהו "שדקמ לכ" תויגוסב תועמשמ ול ןיא תמאב ךא

 השא שדיק םדאש הרקמב רבודמ ,שרנ השעמב ןידה אוהו ,הייפכ ישודיק תייגוסב

 .וללה ןיאושינל ףקות תתל םימכח ובריס ךכיפלו ,םימכח ןוצרל דוגינבו הייפכב

 איה רבדה תועמשמו ,גוזה ינב לש סוטטסה תא עבוקה דסומ אוה ןיאושינה דסומ

 .רוביצה ללכ לע אלא גוזה ינב לע קר אל תכל תוקיחרמ תויטפשמ תוכלשה ךכל שיש

 .רוביצה לש וגיצנכ ןידה־תיב תמכסהב הנתומ ןיאושינה לש םפקותש הביסה וז

 ףקות ןתונ ונניאו ,םימכח ןוצרכ םישענ םהש םוקמב קר ןיאושינל ףקות ןתונ ןידה

 :ןועיטה תועמשמ וז .הייפכ ישודיק ןוגכ ,םימכח ןוצרל דוגינב םישענה ןישודיקל

 ןישודיקל ןנבר והניעקפאו ןגוהכ אלש ומע ושע ךכיפל ןגוהכ אלש השע אוה"

 .118הייפכ וא םנוא ישודיק לש רשקהב אבה ,"הינימ

 סלטא ריבסמ ,הרותה ןמ לוספה טגל ףקות ןתמב תוקסועה תויגוסה תא

 ימע ,ירבעה טפשמה ,ןולא 'מ ! 393 ימע דחוימבו ,ךליאו 390 ימע ,דומלתה רקחל ,סייוו 'א

 ,סלטא !שדקמד לכ ,סלטא !לקת ימע ,ט"כשת ,םישנ ,תורוסמו תורוקמ ,ינבלה .47 'עה 519

 .(107 'עה ליעל)ןמטחוש 'א :תפסות
 :רמאנ היה ולא תויגוסב וליא רתוי הברה םיענכשמ ויה םהש אלא ,םרמואל םיפי םירבדהו

 .סלטא לש םירומאה וירבד תא ובוחב ןמוטה טפשמ ,"שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ"

 ,םרקיעמ ןיאושינה תלילשב רבודמה םא :ךכמ רתויו .רסח אוה ולא תויגוסב אקווד הנהו
 ? האיבב וא ףסכב ,ןישודיקה גוס תלאשל יהשלכ תובישח שי עודמ :הלאשה הלועו תרזוח

 לש םתוכמס הרורב ןכלו ןנברדמ םה ףסכ ישודיקש ויתובר שוריפ תא ףקותב החד י"שר

 ,י"שר :האר .םלטבל םימכח םילוכי דציכ ןכ םאו הרותה ןמ םה האיב ישודיק וליאו ,םימכח

 ןאכ שיש רמול ןכתיי .תויגוסה ראשב וירבדו ,"ותליעבל ןנבר הויוש" ה"ד ,א"ע ג תובותכ
 האיב ישודיק ,םימכח תעדב םייולת ןכא ףסכ ישודיק דועב :"םייעבט ןיאושינ" לש הסיפת

 אלא ,"והניעקפא" לע הניא אניבר לש ותלאש ,רמולכ .םימכח תעד אלל םג ןישודיק םה

 םימכח ידי־לע ונקתנו "ןנברד אתעדא" ןכא םה ףסכ ישודיק ."שדקמ ןנברד אתעדא" לע

 תאז תמועל ךא ,תומיוסמ תוביסנב םהב ריכהל אלש תוכזה םהל שיש רמול םוקמ שי ןכלו

 שי םימכחלש ןכתיי דציכ ךכיפלו םהב םימכח תרכה םושמ אל םיפקת ןיאושינ תרצוי האיב

 םפקות םה רשאב ןישודיק לכ יכ סרוגו הז ןויער החוד ישא בר ,םלואו .םתוא עיקפהל חוכ

 ,םינועט ולא םירבד .עיקפהל םימכח םילוכי האיב ישודיק םג ךכיפלו ,ןידה חוכמ קרו ךא

 .החכוהו סוסיב ,ןבומכ
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ,טגה לש ומויק ףקותב וישכעמ ןישודיקה תא ועיקפהש" :ליעל רומאל םאתהב

 םימכחה תעדל ותעד תא דבעשמו שדקמ ןנברד אתעדא שדקמה לכו ליאוה יכ

 םג תוברל ןיאושינה םוימ םתעדל ףופכ אוה ,תושיא יניינעב םתורמ תא לבקמו

 ןנברד אתעדא שרגמה לכ" רמאנ וליאכש איה וירבד תועמשמו ,119"טגה תניתנב

 רומאל םתנווכ "וכו שדקמד לכ' םצוריתב ..." :שיגדמו בש אוה ןכאו .120"שרגמ

 לעבה לש ותעדו ליאוה אלא ,'הפי ד"ב חכ המ' םושמ שיא תשא רתיה ןאכ ןיאש

 טגהו ,לעבה ידי־לע השענש טגה לוטיבל ףקות לכ ןיא ,ןנבר לש םתעדב היולת

 םימכחה חוכ לש ןורקיעב תדסוימ הניא ג"בשר לש ותעדש אצמנו .אתיירואדמ ףקת

 המ' םושמו ,םימכחה תעדל לעבה לש ותקיז םעטמ אלא ,הרותה ןמ רבד רוקעל

 דוגינב טגה תא לטבל וחוכב ןיאו ,םתעדל הלטב לעבה לש ותעד 'הפי ןיד תיב חכ

 .121"םימכחה תעדל

 אלש תויגוס יתש ןתואבש ,אוה דחאה .סלטא לש וירבדב םיירקיע םיישק ינש

 ,ינשהו :ךכ רמאנ ןכ וליאכ שרפל שי "שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ" ןהב רמאנ

 וליאכ שרפל שי "שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ" ןהב רמאנש תויגוסה עבראבש

 ."שרגמ ןנברד אתעדא שרגמד לכ" רמאנ

 הנוש ,םירבדל רחא שוריפ עיצהל רשפא אמש ררבל שקבמ ינא תוריהזה לכב

 ,ליעל רומאכ ?ןיינעה לכל םלוה ןורתפ וב שי רשאו ,סלטא עיצהש הזמ טעמ

 ןנברד אתעדא שדקמד לכ" :רמאנ טגל ףקות ןתמב תוקסועה תויגוסה עברא לכב

 ןתמו אשמה ןאכ רדענש ןוויכ .אל ותו ,"הינימ ןישודיקל ןנבר והניעקפאו שדקמ

 .גכק ימע ,שדקמד לכ ,סלטא
 ג תובותכ ,ןבלה י"ר תופסות :האר ,םינושארה ןמ דחא ידי־לע שרופמב ורמאנ םירבדהו

 דחוימב האר ,וז הטישב ךמותה (107 'עה ליעל) ןמטחוש 'א םג .(ד"ישת ,ןודנול) א''ע

 .361 ימעב וירבד

 ירבד לטובמ הז ירה ולטב םא" :ימלשוריה ןמ םג תכמתנ וז הדמע .זק ימע ,תפסות ,סלטא

 ןבר רמא תואי .ואנת לע ףיסוהל אלו ולטבל לוכי וניא רמוא לאילמג ןב ןועמש ןבר .'ר

 ןהירבדו .לטיב אלש ורמא ןהו לטביש אוה הרות רבד ? 'רד אמעט יאמ .לאילמג ןב ןועמש

 — לזג ינפמ םורתיש אוה הרות אל ןייה לע םיבנעו םיתז לע ןמש יכו ? הרות ירבד ןירקוע

 ,ימלשורי) "המורת ותמורת ןיא םרתו רבע ורמאש אלא דוע אלו ?םורתי אלש ורמא ןהו

 איה ג"בשרו יבר ןיבש תקולחמהש ימלשוריל ול רורב רמולכ (ג"ע המ ,ב"ה ד"פ ןיטיג

 יפ־לע־ףא ,ףקות היהי אל טגה לוטיבלש םתנקתב עובקל םימכח תוכמסב שי םא הלאשב

 וניא לעבה ידי־לע טגה לוטיבש רובס ,הז רבסה יפל ,ג"בשר .ףקות ול שי הרותה ןמש

 ירוקמה טגב אבהלו ןאכמ תשרוגמ השאה ןכלו ,םימכח תנקת לש החוכמ תאזו ,ףקת

 וזש סלטא לש וירבד תקדצב ענכושמ ינניא .ולוטיבל ףקות ןיא רשאו לעבה ידי־לע ןתינש

 תתל םיצורש ולא םירקמב ויפלו ,םינושארה לש םשוריפש סלטא קדוצ .ילבבה תנווכ םג

 רבכו ,דואמ השק שוריפ ןכא אוה ,ארקיעמ ןיאושינה תא םימכח ועיקפה ןישוריגל ףקות

 ורוקמ ישא ברו אניבר ןיב ןתמו אשמה רוקמש ותנעט ,ןכ ומכ .וב ושקתה םמצע םינושארה
 טגל ףקות ןתמב תוקסועה תויגוסל רבעוה םשמו ,שרנב השעמב א"ע יק תומביב היגוסב

 אלא .ךכ לע ומיכסה םירקוחה לכ ליעל רומאכו ,ןאכ הילע רוזחל ךרוצ ןיאו ,תענכשמ איה

 .תוקפסמ יקנ וניא םירבד לש םפוגל ורבסהש
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 ןישוריגו ןיאושינ ינידו ןיד־תיב חוכ :יערדא הירא

 ירה ("ותונז תליעב ותליעבל הויוש ...אפסכב שידקד חנית")ישא ברו אניבר ןיבש

 םשוריפל חרכה ןיאו ,ערפמל העקפהב רבודמהש הנעטל ירקיעה םרוגה םג רדענ

 רמול אופא רשפאו ,ןיאושינה תעשמ ןישודיקה תעקפהב רבודמש םינושארה לש

 שריפ אוהש אלא ,סלטא םיכסמ ןאכ דע םירבדל .אבהלו ןאכמ ןישודיקה םילטבש

 יתעד תוינעל .תשרגתמ איה טג ותוא לש וחוכמו ירוקמה טגל ףקות ונתנ םימכחש

 ךכ .םתוא ועיקפהש םימכח לש םחוכמ ועקפ ןישודיקהש רמול רתוי טושפ הארנ

 ."הינימ ןישודיקל ןנבר והניעקפא" םירבדה לש הטושפה םתועמשמ איה

 לש םפקותש איה "שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ" הרימאה לש התועמשמ

 תא תעבוקה תיקוח אקנפשוג םינתונש םה םימכח ;ןידה חוכמ אוה ןיאושינה

 יולת ןיאושינה לש םפקות ךכיפלו ,ןישודיק השעמכ תועמ ןתמ לש יזיפה השעמה

 .סלטא לש וירבדל וללה םירבדה םיבורקו ,וזה אקנפשוגה לש הפקותב דמועו

 :התעמ רומא .םילטב םה ,ןיאושינה ןמ םתמכסה תא םילטונ םימכחש םוקמב

 םהש ושוריפ ןיא "ןישודיקל ןנבר והניעקפאו שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכ"

 םהש רבדה תועמשמ ןיא םג ,םתייווה תעשמ ערפמל ןישודיקה ףקות תא םיעיקפמ

 אתעדא שדקמד לכ" לש עמשמה .עוקפל ןיאושינל םרוגש אוהו טגל ףקות םינתונ

 םימכחש םוקמבו ,םימכח לש םתמכסהב ןישודיקה םייולתש אוה "שדקמ ןנברד

 םימכח ועיקפה ךכבו ,אבהלו ןאכמ םילטב םה ,ןיאושינה ןמ םתמכסה תא םילטונ

 .םולטיבו םפקות תא

 תורפסב ןוידל התלע אל ללכ וז תינשרפ היצפואש רבדה הומת הרואכל

 אבהלו ןאכמ םיעקופ ןישודיקהש ןויערהש הארנ .רקחמה תורפסבו םינושארה

 קלחב ונארהש יפכ ,םלואו .תיתכלהה הבישחה תא םאות םהל הארנ אל טג אלבו

 תייגוסו תומבי תנשמ סיסבב תדמוע וז החנהש ןכתיי ,הז רמאמ לש ןושארה

 אתעדא שדקמד לכ" ללכה םגש תורשפאה תררועתמו הבש ,הז יפל .םש דומלתה

 עוקפל םילוכי ןישודיק ,יתכלהה םלועב החנזנש וז הסיפת ףקשמ "שדקמ ןנברד
 תא עיקפהל ,קקוחמ דסומכ וא ןיד־תיבכ ,םימכח לש םחוכב שי .122טג אלב

 .123אבהלו ןאכמ ןישודיקה

 עוקפל ןישודיק םילוכי םאה הלאשב תטבלתמ המצע ארמגהש ונא םיאצומ תפסונ הייגוסב
 המו ,הכלה ןכיהל ןהבש השודק :אנונמה בר ל"א" :א"ע טכ םירדנ ,ילבב האר .טג אלב
 אק ימ :אבר ל"א יטג אלב אקפנ ימ יתשא תא יא רחמלו יתשא תא םויה השאל רמא וליא

 .ידכב עקפ אל ףוגה תשודק ידכב העקפ םימד תשודק ףוגה תשודקל םימד תשודק תימדמ
 ייבא תעדש הארנ םוקמב ן"רה ירבדמו ,"""אינתהו ידכב העקפ אל ףוגה תשודק :ייבא ל"א
 רשפא .העקפ אל ףוגה תשודקו ייבא ל"א" :טג אלב עוקפל םייושע ןכא ןישודיקש איה

 תא יא רחמלו יתשא תא םויה השאל רמואהד היל אריבסו ימנ גילפ ,יכה השקמד ייבאד
 ."...רשפאו ,טג אלב אקפנ רחמלד יתשא

 :ב"ע-א"ע המק תבש ,ילבב האר "שדקמד לכ" ללכה ןיבו הנוגעה ןיד ןיב רושיקה ןיינעל

 ,ךילעב תמ השאל רמול .השא תודעל" :םש י"שרו ,"השא תודעל אלא רשכ דע יפמ דע ןיאו"
 ."הינימ ןישודקל ןנבר יעוקפאו שדקמ ןנברד אתעדא שדקמד לכו אנוגיע םושמ ןנבר הב וליקאו
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 (ס"שת-ח"נשת) אכ ךרכ ,ירבעה טפשמה ןותנש

 ןמדירפ הדוהי אמש
 (יערדא הירא לש ורמאמל הרעה)"םינש תשא"

 השאש ,םיחא ינש תומ בקע ,בצמ רצונ ןאכ" :ט ,ג תומבי לע רבחמה ריעה ,42 'עה ,11 ימעב

 לכ הנה ,ךימבי ינש תקיז' ןושל תטקונ הנשמהש ףאו ,ישילשה חאה לש הלופכ הקוקז איה תחא

 הצילחה ןמ הרוטפ ךכיפלו ,הלופכ הקיז ןיאש םושמ תאזכ הקיזל םוקמ ןיאש רמול איה הצורש

 ןמ הרוטפ ךכיפלו" בתכ דציכ ירהש .הנשמב ףאו ,רתוי קיידל םוקמ שי ,םלוא ."םובייה ןמו
 !"תוצלוח ולא ירה" תרמוא הנשמה וליאו ,"םובייה ןמו הצילחה

 ןיאושינב ואר ל"זח" :"הלופכ הקיז" גשומה לע ורוערע התיה יערדא לש אצומה תדוקנ
 לכב רתויב העירכמהו תיזכרמה הדוקנה איה ןיאושינה לש תויביסולקסקאהש רורבו ,שדוק תירב

 .(11 ימע) "השק איה 'םילעב ינש תקיז'ש יל הארנ ךכיפל ...ל"זחבש ןישוריגו ןיאושינ תוכלה
 הנשמה ןושל תא לרטנל יערדא תא הצירמה הכלהה תוהמל המיאתמ הניא הלופכ הקיזש הדמעה

 ."הלופכ הקיז ןיאש םושמ תאזכ הקיזל םוקמ ןיאש רמול איה הצורש לכ הנה" :ורמואב
 תוצמה גוויס .ןנברד וא אתיירואד — ןימבי ינש תקיזו רמאמ ,הלאשה יפל ןודינב ןייענ ונא

 .יתוכאלמ םאו יתוהמ םא ןנכות דדמ םג אלא ,השינעו תוכמס תוכרעמ יתש לש ןינע קר אל וב שי
 םינושארה .ןנברד םהינש וא אתיירואד םהינש ,דחי םיכורכ ןימבי ינש תקיזו רמאמ וז הנשמב

 .(ם"במר ,י"שר ,תולודג תוכלה) דבלב ןנברדמ רמאמש ועבק
 םירבד ירפסב ושרד ןכו הרות ןידמ םהינשש עמשמ הב שרדמהו הנשמ לש הטושפל וליאו

 תרחואמה תילבבה איגוסה םלוא ."םינש תשא אלו ,תמביתמ דחא תשא" (306 ימע חפר אקסיפ)

 (ב"ע אל)"אתיירואד ןימבי ינש תקיז יא" םנמא .תרחא תעבוק וז הנשמ לעש
 הנבהה וז ירה —

 :י"שר) ןנברדמ אלא" :ץרותו ."!יעבית אל ימנ הצילח" :הדיצב אישוק לבא — הטושפה

 אלו דבלב ינוציח ששחכ ןידה רבסוה ךכב ."...ורמאי אמש הריזגו ,(!ינק אל רמאמ אתיירואדמד

 .ןנברדמ רמאמש םינושארה תטיש ןאכמ .(ב"ע וצ תומבי ןייעו) תימינפ תוהמ
 איגוסה אלול .רומג ןינק הנוק וניא .ב ןנברדמ .א :רמאמל םינויפא ינש ופריצ םינושארה םלוא

 הכירצו ,ןושארה חאה תקיז הקלוס אל יקלח ןינק רמאמ תויהב .קיפסמ ינשה ןויפאה היה ,ל"נה

 ,ג"ה ח"פ תומבי) "רומג ןינק הנוק רמאמ ןיאש" :אתפסותב ךכו .םביתהל הרוסא לבא הצילח

 .אוה הרות ןיד םיתמ ינש תשא ףאו ,הרות ןיד רמאמ ,תאז יפל .(תוליבקמו 24 ימע

 תשא אמלע ילוכלד" ן"בירה שריפו ,הרות ןיד םיתמ ינש תשאש עמתשמ ב"ע בפ ןיטיגמ םג

 .דחי םיכורכ םינידה ינשש ,ןכ רמאמ ףא תאז יפל .(א"ע בל תומבי תפסות)"אתיירואד םיתמ ינש

 הז ,'השאל ול החקלו' .האיבה הז ,'הילע אבי המבי'" :אתיירואדמ רמאמש שרופמ ימלשוריבו

 ,'המביו' רמול דומלת ,הב רמוג רמאמ אהי ךכ הב תרמוג האיבהש םשכ (אהי) לוכי .רמאמה

 ינפב בתכו 1.(תוליבקמו ,ג"ע ג ,א"ה ב"פ תומבי) "םובייל הלוכ השרפה לכ תא (ל"צכ) הרוע
 ילבמ השדח הקיז רצוי ,רומג ןינק וניאש ,רמאמה 2.'"תיירואד רמאמד אכהמ עמשמו" :השמ
 .אתיירואדמ תוקיז יתש ירה .תמייקה הקיזה תא םייסל

 ילבב :ד"עו ,א"ה ה"פ תומבי ימלשורי) אתיירואדמ תוקיז יתש לש םירחאה םירקמל רשא

 אבל רוסא ןבואר 'יפא" :וז לע וז תורסוא תוקיזה יתשש ונאצמ (ב"ע בפ ןיטיג :א"ע ס ןישודיק
 א"בשרה ישודיח) "םהינשל הרוסא ךכליהו ,ןועמשל הבש שדוקמ דצב שמתשמד םושמ הילע

 .םהינש לע הרוסאה ,הילעב ינשו השא לש םגדה ירה .(םש ןיטיגל
 תואב הנה ,ל"זח תרותב תחא השאל תוקיז יתש ןיאש החוטבה תינרדומה השוחתה תורמל
 דוסיו הנשמה טשפ אוה ,םיינש תשא ,תוקיז יתש תלעב .תרחא תועבוקו תוידומלתה תודבועה

 שמשמכ הז גשומ תוארלמ םיעונמ ונא ןיא ךכ םושמ .םימודקה תורוקמב הרות ןידכ ספתנש דסומ

 .ןינעה יפל לכה ,םירחא םינידל עקר

 .1 'עה 9 ימע ,(ז''צרת) ח ץיברת ,"תותליאש ידירש" ,ןייטשפא נ"י ןייעו 1

 B. Cohen, Jewish and Roman Law, New York 1966, pp. 324-325 :ןייעו 2
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