
 ב"פשת'ה ,ה"ב

 ול םידדומ הב – דדומ םדאש הדמב :תיעיברה היגוסה

 ארמגה ,ףסונב .הזה ןורקיעה תא הביחרמו ארמגה תטרפמ ,"ול ןידדומ הב – דדומ םדאש הדמב" הנשמה לע
 – ולש וניאש המב ויניע ןתונה לכש" ,הב שרופמ אל אוהש ףא לע ,הנשמהמ דומלל שיש ףסונ ןורקיע הדימעמ
 ."ונמיה ןילטונ ודיבש המו ,ול ןינתונ ןיא שקבמש המ

 .הדימ דגנכ הדימ לש ןורקיעב הנבהה תא תוקימעמש ,אפפ רב אנניח בר לש תושרד תואבומ היגוסה זכרמב

 

 הדימב הדמ לש ןורקיעה תבחרה :ןושארה קלחה

 ןכו ,ףסוי בר רמא ןכו ,"ליטב אל הדמב ,הליטב הדמד בג לע ףא" :הרימאה תא ףסוי בר איבמ היגוסה תליחתב
 ימש ארמגה תשרפמו ,"ולטב אל תותימ עברא ,ירדהנס הלטבש יפ לע ףא ,ק"מהב ברחש םוימ" :אייח יבר ינת
 ימ ,ושיכמ שחנ וא הקילדב לפונ וא - הפירש בייחתנש ימ ,ותסרוד היח וא גגה ןמ לפונ וא - הליקס בייחתנש
 .יכנורסב תמ וא רהנב עבוט וא - הקינח בייחתנש ימ ,וילע ןיאב ןיטסיל וא תוכלמל רסמנ וא - הגירה בייחתנש

 ?ול ןידדומ הב דדומ םדאש הדמבש ןינמ :רמוא יבר היה" :אתיירב ארמגה האיבמ הנשמה ירבדל רוקמכ
 יצחו עבור ,בק יצחו בק ,בקרת יצחו בקרת תוברל ןינמ ,האס אלא יל ןיא ;הנבירת החלשב האסאסב :רמאנש
 ןובשחל תפרטצמ הטורפו הטורפ לכש ןינמו .שערב ןאוס ןואס לכ יכ :רמול דומלת ?ןינמ אלכועו ןמות ,עבור
 :םיקוספ השלש וניצמ יבר ירבדב ."ןובשח אוצמל תחאל תחא :רמול דומלת ?לודג

 הָגָה הָּנֶביִרְּת ּהָחְלַׁשְּב הָאְּסאַסְּב .גָרֹה ויָגֻרֲה גֶרֶהְּכ םִא ּוהָּכִה ּוהֵּכַמ תַּכַמְּכַה" :)ט-ז ,זכ( והיעשי תאובנב ,ןושארה
 רִג יֵנְבַאְּכ ַחֵּבְזִמ יֵנְבַא לָּכ ֹומּוׂשְּב ֹותאָּטַח רִסָה יִרְּפ לָּכ הֶזְו בֹקֲעַי ֹ ןֹוֲע רַּפֻכְי תאֹזְּב ןֵכָל .םיִדָק םֹויְּב הָׁשָּקַה ֹוחּורְּב
 לש גרהבו תולודג תוכמב שנענש ,לארשי םע תא הכמש ימל דוגינב ,רמולכ ."םיִנָּמַחְו םיִרֵׁשֲא ּומֻקָי א[ תֹוצָֻּפנְמ
 ,ךכיפלו ,ךכמ רתוי אלו הדימב שנענ אוה ירה השק חור וילע שיש העשב וליפא לארשי םעש ירה ,םיבר םישנא
 הדימב אוה לארשי םע לש ושנועש יבר דמל ןאכמ .בקעי ןווע תא רפכל ידכ ךכב יד וצפונ חבזמה ינבאש עגרב
 .הדימ דגנכ

 לָכ יִּכ" :םש ושוריפב י"שר דיעמש יפכו ,ארקמ לש וטושפכ הז ןיא ךא ,)ד ,ט( והיעשי תאובנב אוה םג ,ינשה
 ומכ ,הדמו האס ןושל ותוא ןירתופ שי" :"ׁשֵא תֶלֹכֲאַמ הָפֵרְׂשִל הָתְיָהְו םיִמָדְב הָלָלֹוגְמ הָלְמִׂשְו ׁשַעַרְּב ןֵאֹס ןֹואְס
 רקיעמ ן"ונהו ו"יוה ןיאש רחאמ ,ותרזגמ שרפל ןכתי אל ארקמה ןושל טשפ יפל ךא ,וניתובר והושרדש
 .הדימ התואב השנוע הדמו הדמ לכש הז קוספמ יבר תשרד ,הרקמ לכב ."...הביתה

 השרד יבר שרוד ןאכ ."ןֹוּבְׁשֶח אֹצְמִל תַחַאְל תַחַא ,תֶלֶהֹק הָרְמָא יִתאָצָמ הֶז הֵאְר" :)זכ ,ז( תלהק רפסמ ,ישילשה
 תחא לכ לע אלא ףוריצ לע רבדמ וניא ללכ קוספהש ףא לע ,לודג ןובשחל תפרטצמ הטורפל הטורפש ,הרומג
 רַמ יִנֲא אֶצֹומּו" :םיכומסה םיקוספב םיאורש יפכו ,דחיב תודחא המכ אלו הבשחמ אוה ןובשחהו ,םישנהמ
 .ּהָּב דֶכָּלִי אֵטֹוחְו הָּנֶּמִמ טֵלָּמִי םיִה[-ֱאָה יֵנְפִל בֹוט ָהיֶדָי םיִרּוסֲא ּהָּבִל םיִמָרֲחַו םיִדֹוצְמ איִה רֶׁשֲא הָּׁשִאָה תֶא תֶוָּמִמ
 ףֶלֶאֵמ דָחֶא םָדָא יִתאָצָמ א[ְו יִׁשְפַנ הָׁשְקִּב דֹוע רֶׁשֲא .ןֹוּבְׁשֶח אֹצְמִל תַחַאְל תַחַא תֶלֶהֹק הָרְמָא יִתאָצָמ הֶז הֵאְר
 ּוׁשְקִב הָּמֵהְו רָׁשָי םָדָאָה תֶא םיִה[-ֱאָה הָׂשָע רֶׁשֲא יִתאָצָמ הֶז הֵאְר דַבְל .יִתאָצָמ א[ הֶּלֵא לָכְב הָּׁשִאְו יִתאָצָמ
 ."םיִּבַר תֹונֹבְּׁשִח

 הדמע איה" :הדמ דגנכ הדמ אוה הטוס השאב ןידה םהב םירבד המכ ןייצמ אוה ,אתיירבב יבר ירבדל ךשמהכ
 לע ןיאנ ןירדוס ול הסרפ איה ;לכל הנולק הארמו רונקנ רעש לע הדימעמ ןהכ ךכיפל ,ול תואריל התיב חתפ לע
 ;תוקירומ הינפ ]א ,ט[ ךכיפל ,הינפ ול הטשק איה ;הילגר תחת וחינמו השאר לעמ הפכ לטונ ןהכ ךכיפל ,השאר
 ול התארה איה ;הרעש תא רתוס ןהכ ךכיפל ,הרעש תא ול העלק איה ;תוטלוב היניע ךכיפל ,היניע ול הלחכ איה
 הלעמל הל רשוקו ירצמה לבח איבמ ןהכ ךכיפל ,לוצליצב ול הרגח איה ;תורשונ הינרופיצ ךכיפל ,עבצאב
 ותליכאה איה ;הבצ הנטב ךכיפל ,הסירכ לע ותלביק איה ;תלפונ הכירי ךכיפל ,הכירי תא ול הטשפ איה ;הידדמ
 םימ הקשמ ןהכ ךכיפל ,םיחבושמ תוסוכב חבושמ ןיי והתקשה איה ;המהב לכאמ הנברק ךכיפל ,םלוע ינדעמ
 ףשנ הרמש ףאונ ןיעו :רמאנש ,םינפ הב םש ןוילע רתסב בשוי ,רתסב התשע איה ;שרח לש הדיקמב םירמה



 ןואָׁשַמב האנש הֶסַכִת :רמאנש ,יולגב המסריפ םוקמה ,רתסב התשע איה :רחא רבד ;'וגו ןיע ינרושת אל רמאל
 ."להקב ותער הֶלָגִת

 

 אפפ רב אנניח בר תושרד :היגוסה זכרמ

 דומלל ןתינ "ןובשח אצמל תחאל תחא" קוספהמ :וללה םיקוספה לכ תא ךירצש ךכ לע העיבצמ ארמגה ,התעמ
 קוספהמו ,הדמכ הלטב אל הלטב הדמ םא םגש םידמול "שערב ןאוס ןואס לכ יכ" קוספהמו ,הדימ דגנכ הדימ
 דע המואה ןמ ערפנ אוה ךורב שודקה ןיאש ,אפפ רב אנניח בר ירבד תא םידמול "הנבירת החלשב האסאסב"
 ,םירצמהמ רתוי םדקומ ערפנ 'הש ,אבר ירבדמ אפפ רב אנניח בר ירבד לע התשקה ארמגה ,םנמא .החוליש תעש
 :רמאנש ,וחוליש תעש דע ךלמה ןמ ערפנ אוה ךורב שודקה ןיא :ךכ הנקסמל וירבד תא השריפ איה ךכיפלו
 ןיא" אלא ,ךלמל סחיב קר ןוכנ הז ןיאש דמולו ,הז ןורקיע ביחרמ אנונמה בר .'וגו הנבירת החלשב האסאסב
 ארמימ ."'וגו ול רֶצֵי וקְפִס תואלמב :)בכ ,כ בויא( רמאנש ,ותאס אלמתתש דע םדאה ןמ ערפנ אוה ךורב שודקה
 תוליחתמ זא – קיפסמ ול שיו ,עשרה לש ותדמ תאלמתמ רשאכש ,בויאל יתמענה רפוצ לש הנעמה לע תכמסנ וז
 .ולש תורצה

 אל 'ה ינא ?םתילכ אל בקעי ינב םתאו יתינש אל 'ה ינא יכ" :רחא ןפואב אפפ רב אנניח בר ירבד תא הנש רמימא
 ןהו ןילכ יצח ,םב הלכא יצח :ביתכד ונייה - םתילכ אל בקעי ינב םתאו ,הל יתינשו המואל יתיכה אל - יתינש
 ."ןילכ ןניא

 הלהת הואנ ירקת לא" :"הלהת הואנ םירשיל 'הב םיקידצ וננר" קוספהמ תפסונ השרד שרוד אפפ רב אנניח בר
 ועבט :רמאנ דוד השעמ לעש ארמגה תשרפמו ,"םהישעמב םהיאנוש וטלש אלש דודו השמ הז ,הלהת הונ אלא
 ויחירבו ויסרק ,וישרק ,דעומ להא זנגנ ,ןושאר שדקמ הנבנשמ" :רמאנ השמ לש ןכשמה לע וליאו ,הירעש ץראב
 .לכיה לש תוליחמ תחת ולוכ דעומ להוא זנגנ ימיבא םשב אדסח בר ירבדלו ,"וינדאו וידומעו

 קר ןאכ ןיא .ונתנשמב "הדמ דגנכ הדמ" ןיד לש קמועה תא תוקינעמ אפפ רב אנניח בר לש תושרדה שולש
 תומוא ,ךכיפל .ול עיגמש המ תא קוידב לבקמ םדאה – שנועב קויד אלא ,ןידל השעמה תאוושה לש ינכט ןורקע
 ובושי םהש אלא ,ולכי םהש הנניא לארשי םעל תוכמה תרטמ ךא ,תחא םעפב רבכ ןשנוע תא תולבקמ םלועה
 םיאנושהש ירה ,קידצ אוה םאו ,ותאס תאלמתמ רשאכ קר ושנוע תא לבקמ אוהש תעדל ךירצ םדא .הבושתב
 .וידי השעמב םיטלוש םניא

 

 ולש וניאש המב ויניע ןתונה :ישילשה קלחה

 ימב היניע הנתנ הטוס" :הדימ דגנכ הדימ לע הנשמב וניארש תואמגודהמ רתוי הפירח אמגוד הלוע אתיירבב
 המ ,ולש וניאש המב ויניע ןתונה לכש ;הנממ והולטנ הדיבש המו ,הל ןתינ אל השקיבש המ ,הל יואר וניאש
 ותוא שדחה ןורקיעל תופסונ תואמגוד אתיירבה האיבמ ןאכ ."ונמיה ןילטונ ודיבש המו ,ול ןינתונ ןיא שקבמש
 וניצמ ןכו" :אתיירבה ןושל וזו ,ודיבש המ תא םג ונממ םילטונ ולש וניאש המב ויניע ןתונה לכש ,הביצמ איה
 שודקה רמא ;ונממ והולטנ ודיבש המו ,ול ונתנ אל שקיבש המ ,ול יואר וניאש המב ויניע ןתנש ,ינומדקה שחנב
 ינא ;הדשה תיח לכמו המהבה לכמ אוה רורא וישכעו ,היחו המהב לכ לע ךלמ אהי יתרמא ינא :אוה ךורב
 אוה ;לכאי רפע וישכע ,םדא לכאמ ולכאמ אהי יתרמא ינא ;ךלי ונוחג לע וישכע ,הפוקז המוקב ךלהי יתרמא
 ,ןיקב וניצמ ןכו .הערז ןיבו ךערז ןיבו השאה ןיבו ךניב תישא הביא וישכע ,הוח תא אשאו םדא תא גורהא רמא
 יואר וניאש המב םהיניע ונתנש ,ןמהו ,והיזועו ,והינודאו ,םולשבאו ,יזחגו ,לפותיחאו ,גאודו ,םעלבו ,חרקו
 ."םהמ והולטנ םדיבש המו ,םהל ןתינ אל ושקיבש המ ,םהל

 ךכיפל ,ןטבה ךכ רחאו הליחת הריבעב הליחתה ךריב" :הנשמה ךשמה ירבד סיסבב דמוע הז שדוחמ ןורקע
 ראש םג ,"הדמ דגנכ הדמ"ל רבעמש ,עמשמ ןאכ ."טלפ אל ףוגה לכ ראשו ,ןטבה ךכ רחאו הליחת ךריה הקלת
 תא 'ה תתב" בותכ דחא דצמ .םיקוספה ןיב הריתס לע העיבצמ איהו ,ןידה רוקמב הנד ארמגה .טלפ אל ףוגה לכ
 ןהכה רשאכש ,ייבא ץרתמו ."הכרי הלפנו הנטב התבצו" :בותכ ינשה דצה ןמו ,"הבצ ךנטב תאו תלפונ ךכירי

 ןטבה תא לכ םדוק םכרדכ םיקדוב םימה ךא ,ןטבה תא ךכ רחאו הליחת ךריה תא הל רמוא אוה השאה תא ללקמ



 לכ םדוקש הל עידומ ןהכהש ינפמ קר אוה ,"ךרי ליפנלו ןטב תובצל" :הללקב בותכש המו .ךריה תא ןכמ רחאלו
 .םירמה םימ לע זעל איצוהל אלש ידכ ,עגפת ןטבה

* 

 .דבלב השינע ךרד ןאכ שי וליאכ הארנ "הדמ דגנכ הדמ" ןורקיעה לש תיחטש הייארב ?היגוסה זכרמ ףיסומ המ
 והירה םדאה לש ותאס תאלמתמש יתמ .קדקודמ רכשו שנוע אוה הזה ןורקיעהש הנבהל ליבומ 'ה יכרדב ןויע
 ונניא אוהו ,תוקייודמ תוכמ ןה 'ה לש ויתוכמ .הדימ התואב בוט ול עיגמ – םיבוט םירבד השוע אוה םאו ,שנענ

 .קייודמ אוה ונממ רכשה םגו ,הנושו הכמ

 

 :תעצומה הקולחה יפ לע )ב ,ט – ב ,ח( היגוסה ןושל וזו

 המצע תא התלג איה ,הלוונ םוקמה – הריבעל המצע תא הטשק איה .ול ןידדומ הב – דדומ םדאש הדמב[
 רחאו הליחת ךריה הקלת ךכיפל – ןטבה ךכ רחאו הליחת הריבעב הליחתה ךריב ,הילע הלג םוקמה – הריבעל
 .]טלפ אל ףוגה לכ ראשו ,ןטבה ךכ

 ;ליטב אל הדמב ,הליטב הדמד בג לע ףא :ףסוי בר רמא )1(
 אל תותימ עברא ,ירדהנס הלטבש יפ לע ףא ,ק"מהב ברחש םוימ :אייח 'ר ינת ןכו ,ףסוי בר רמאד
 היח וא גגה ןמ לפונ וא - הליקס בייחתנש ימ ,ולטב אל תותימ עברא ןיד אלא !ולטב אהו ;ולטב
 תוכלמל רסמנ וא - הגירה בייחתנש ימ ,ושיכמ שחנ וא הקילדב לפונ וא - הפירש בייחתנש ימ ,ותסרוד
 .יכנורסב תמ וא רהנב עבוט וא - הקינח בייחתנש ימ ,וילע ןיאב ןיטסיל וא

 ;הנבירת החלשב האסאסב :רמאנש ?ול ןידדומ הב דדומ םדאש הדמבש ןינמ :רמוא יבר היה ,אינת )2(
 ?ןינמ אלכועו ןמות ,עבור יצחו עבור ,בק יצחו בק ,בקרת יצחו בקרת תוברל ןינמ ,האס אלא יל ןיא
 דומלת ?לודג ןובשחל תפרטצמ הטורפו הטורפ לכש ןינמו .שערב ןאוס ןואס לכ יכ :רמול דומלת
 .ןובשח אוצמל תחאל תחא :רמול
 ןהכ ךכיפל ,ול תואריל התיב חתפ לע הדמע איה ;הל ודדמ הב הדדמש הדמבש ,הטוסב וניצמ ןכו

 הפכ לטונ ןהכ ךכיפל ,השאר לע ןיאנ ןירדוס ול הסרפ איה ;לכל הנולק הארמו רונקנ רעש לע הדימעמ
 ול הלחכ איה ;תוקירומ הינפ ]א ,ט[ ךכיפל ,הינפ ול הטשק איה ;הילגר תחת וחינמו השאר לעמ
 ול התארה איה ;הרעש תא רתוס ןהכ ךכיפל ,הרעש תא ול העלק איה ;תוטלוב היניע ךכיפל ,היניע
 הל רשוקו ירצמה לבח איבמ ןהכ ךכיפל ,לוצליצב ול הרגח איה ;תורשונ הינרופיצ ךכיפל ,עבצאב
 הנטב ךכיפל ,הסירכ לע ותלביק איה ;תלפונ הכירי ךכיפל ,הכירי תא ול הטשפ איה ;הידדמ הלעמל
 תוסוכב חבושמ ןיי והתקשה איה ;המהב לכאמ הנברק ךכיפל ,םלוע ינדעמ ותליכאה איה ;הבצ
 םש ןוילע רתסב בשוי ,רתסב התשע איה ;שרח לש הדיקמב םירמה םימ הקשמ ןהכ ךכיפל ,םיחבושמ
 ,רתסב התשע איה :רחא רבד ;'וגו ןיע ינרושת אל רמאל ףשנ הרמש ףאונ ןיעו :רמאנש ,םינפ הב
 .)'וגו( להקב ותער הֶלָגִת ןואָׁשַמב האנש הֶסַכִת :רמאנש ,יולגב המסריפ םוקמה

 רחאמו .הדמכל ?יל המל שערב ןאוס ןואס לכ יכ ,ןובשח אצמל תחאל תחאמ היל אקפנד רחאמו )3(
 ר"אד ,אפפ רב אנניח ברדכל ?יל המל הנבירת החלשב האסאסב ,שערב ןאוס ןואס לכ יכמ היל אקפנד
 החלשב האסאסב :רמאנש ,החוליש תעש דע המואה ןמ ערפנ אוה ךורב שודקה ןיא :אפפ רב אנניח
 .'וגו
 ימיב תתשש תחאו ,השמ ימיב תתשש תחא ?המל םירצמב תורומאה תוסוכ השלש :אבר רמאהו ?יניא
 רמא ,אינתהו ,והנינ ינירחא ינהו ודזא ךנה ,אמית יכו !היתורבח םע תותשל הדיתעש תחאו ,הכנ הערפ
 ןושאר ירצמ ינא :ירצמה רג ןימינמ רמא ,אביקע 'ר ידימלתמ רבח יל היה ירצמה רג ןימינמ :הדוהי יבר
 רמתיא יא אלא !להקב אבל רתומ ינב ןב אהיש ידכ הינש תירצמ ינבל אישא ,הנושאר תירצמ יתאשנו
 :רמאנש ,וחוליש תעש דע ךלמה ןמ ערפנ אוה ךורב שודקה ןיא :אפפ רב אנניח ר"א ,רמתיא יכה
 .'וגו הנבירת החלשב האסאסב

 ינא ?םתילכ אל בקעי ינב םתאו יתינש אל 'ה ינא יכ :ד"מ ,אהא אפפ רב אנניח ברד אהל ינתמ רמימא )4(
 ,םב הלכא יצח :ביתכד ונייה - םתילכ אל בקעי ינב םתאו ,הל יתינשו המואל יתיכה אל - יתינש אל 'ה
 .ןילכ ןניא ןהו ןילכ יצח
 וקְפִס תואלמב :רמאנש ,ותאס אלמתתש דע םדאה ןמ ערפנ אוה ךורב שודקה ןיא :אנונמה בר רמא
 .'וגו ול רֶצֵי



 אלא הלהת הואנ ירקת לא ?הלהת הואנ םירשיל 'הב םיקידצ וננר :ביתכד יאמ ,אפפ רב אנניח 'ר שרד )5(
 - השמ ,הירעש ץראב ועבט :ביתכד - דוד ;םהישעמב םהיאנוש וטלש אלש דודו השמ הז ,הלהת הונ
 רמא ?אכיה .וינדאו וידומעו ויחירבו ויסרק ,וישרק ,דעומ להא זנגנ ,ןושאר שדקמ הנבנשמ :רמ רמאד
 .לכיה לש תוליחמ תחת :ימיבא רמא אדסח בר

 ;הנממ והולטנ הדיבש המו ,הל ןתינ אל השקיבש המ ,הל יואר וניאש ימב היניע הנתנ הטוס :ןנבר ונת )6(
 ןכו ]ב ,ט[ .ונמיה ןילטונ ודיבש המו ,ול ןינתונ ןיא שקבמש המ ,ולש וניאש המב ויניע ןתונה לכש
 והולטנ ודיבש המו ,ול ונתנ אל שקיבש המ ,ול יואר וניאש המב ויניע ןתנש ,ינומדקה שחנב וניצמ
 המהבה לכמ אוה רורא וישכעו ,היחו המהב לכ לע ךלמ אהי יתרמא ינא :אוה ךורב שודקה רמא ;ונממ
 לכאמ ולכאמ אהי יתרמא ינא ;ךלי ונוחג לע וישכע ,הפוקז המוקב ךלהי יתרמא ינא ;הדשה תיח לכמו
 השאה ןיבו ךניב תישא הביא וישכע ,הוח תא אשאו םדא תא גורהא רמא אוה ;לכאי רפע וישכע ,םדא
 ,והינודאו ,םולשבאו ,יזחגו ,לפותיחאו ,גאודו ,םעלבו ,חרקו ,ןיקב וניצמ ןכו .הערז ןיבו ךערז ןיבו
 והולטנ םדיבש המו ,םהל ןתינ אל ושקיבש המ ,םהל יואר וניאש המב םהיניע ונתנש ,ןמהו ,והיזועו

  .םהמ
 ךנטב תאו תלפונ ךכירי תא 'ה תתב :ביתכד םושמ אמיליא ?מ"ה אנמ .'וכו הריבעב הליחתה ךריב )7(

 אימו ,טייל ןטב רדהו ךרי הליחת טייל - טייל יכ :ייבא רמא !הכרי הלפנו הנטב התבצו :ביתכהו ,הבצ
 .ךרי רדהו אשירב ןטב ,יקדב והייחרוא יכ - יקדב יכ
 איצוהל אלש ,ךרי רדהו אשירב ןטבד ןהכ הל עדומד אוהה !ךרי ליפנלו ןטב תובצל :ביתכ ימנ הללקב
 .םירמה םימ לע זעל


