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 !ומע עגרו םוי לכבש םיסנב ריכהל ובל םישל םדאה תבוח «
 לע רזוח רואית וניבר השמ ירבדב םיאצומ ונא וניתשרפב

 תא לארשי ינבל טרפמש יפכו ,םירצמ תאיצי זאמ םיעוריאה תולשלתשה
 םאיצוהש רחאל רבדמב םכוליה תונשב םהל ה"בקה השעש םיסינה לכ
 םעה בל תא ואינהש המב םילגרמה השעמ תא טרפמו ךלוהו ,םירצממ
 שובכל לכונ אל ורמאו וכבש המב םתנולת תא ןכו ,לארשי ץראל תולעלמ
 חיכומ הז בלשבו ,םימשב תורוצבהו תולודגה םירעה תאו ץראה יבשוי תא
 'הב םנימאמ םכניא הזה רבדבו" םהל ורמאב לארשי ללכ תא וניבר השמ
 .(בל ,א םירבד) "םכיקולא

 ,'יפ י"שר ,םינושארה וקלחנ ולא וניבר השמ ירבד תנווכב ,הנהו
 םיסנה לכ תא םתואר ירחאש ןכתי ךיאש ,םחיכוהל הזב התיה הנווכהש
 םכליבשב םחליש וב םינימאמ םכניא ןיידע ,ה"בקה םכל השעש תואלפנהו

 תבז ץרא ,השודקהו הבוטה ץראל םכתא סינכיו ,לארשי ץרא יכלמ םע
 .שבדו בלח

 ,קוספה ןושל תוטשפמ ןכ הארנ וניאש ריעה 'קה םייחה רואה םלוא
 - ונמיה הלעמלש קוספב - רומאה לא רזוח בותכהש רתוי הארנ אלא
 לכב ,ונב תא שיא אשי רשאכ ךיהלא 'ה ךאשנ רשא תיאר רשא רבדמבו"

 ךלוהו טרפמש ומכו ,"הזה םוקמה דע םכאוב דע םתכלה רשא ךרדה
 שאב םכתונחל םוקמ םכל רותל ךרדב םכינפל ךלוהה" וירחאלש קוספב
 ןיוכתהש ,ונייהו ,"םמוי ןנעבו ,הב וכלת רשא ךרדב םכתוארל הליל
 ףקותב םיריכמ םניאש ל"ר ,םינימאמ םניא הזה רבדב םגש םחיכוהל
 תואה ךל הזו ,רבדמב םכוליה ימי ךשמב ה"בקה םהל השעש ולאה םיסנה
 ."ןיא םא ונברקב 'ה שיה" (ז ,זי תומש) 'הבירמו הסמ'ה תשרפב ורמאש המ

 ןאכמ חקיל שיד ,בתכ (ןמש תחשמ ורפסב) ל"צז ןאמפיוק םייח יבר ןואגה
 ריכהל ותעדו ובל תא םישיש דחאו דחא לכ לע לטומש ,רסומ תחכות
 תואלפנהו םיסינה םצועב תוארל םיניע חוקפלו ,ומע ת"ישה ידסחב
 רבד לכש הרורבה הנומאהו הרכהה דצל ,העש לכבו תע לכב ול תישענה
 .'דומעיו הויצ אוה יהיו רמא אוה יכ' ,אוה 'תי ותאמ ערואמו

 םדאה ינב לכ לע תיבויחו הלודג הדמ איה הבוטה תרכה תדמ «
 ןב לכל המוצעו הלודג הבוח איה המצעלשכ בוטה תרכה תדימ הנהו

 לעו ,ךכ לע ול הדויו הבוטה וילא העיגה יממ ריכהל םדאה ךירצש ,שונא
 לש םתבוטב ריכהל ידכב אוהש ,םאו בא דוביכ תוצמב וניווטצנ הז דוסי

 ישרשב בתכש ךוניחה ירבד עודיכ ,םהינבל םיביטמה תוהמאהו תובאה
 ימל דסח לומגיו ריכיש םדאל ול יואר" :ל"הזב (גל הוצמ) םאו בא דוביכ תוצמ
 הער הדימ וזש ,הבוט יופכו רכנתמו לבנ היהי אלו ,הבוט ומע השעש
 םה םאהו באה יכ ובל לא ןתישו ,םישנאו םיקולא ינפל תילכתב הסואמו

 לכו דובכ לכ םהל תושעל ול יואר תמאב ןכ לעו ,םלועב ותויה תביס
 ,"ותונטקב תועיגי המכ וב ועגי םג ,םלועל והואיבה םה יכ ,לכויש תלעות
 .ל"כע

 בוטה תרכה כ"כ ןישיגרמ ונא ןיא תמאב המל ,ןנובתהל ןיכירצ ,הנהו
 לכ לצא ררועתנ דימ אלה וריבחל הבוט השעי םדא םא אלהו ,ה"בקה יפלכ
 לשככו ,הלודג רתוי הבוטהש לככו ,הזע הבוט תרכה ושפנב אירב םדא

 לצא הבוטה תרכה תשוחת לדוג ךכ ,הבוטהל ךרצנ רתוי היה םדאהש
 ונא ןיאש ןכתי ךיא כ"או ,הבוטה התוא ול למגש םדא ותוא יפלכ םדאה
 עגרו םוי לכב ונתוא היחמש ,ה"בקה יפלכ םג וזה השגרה תוחפל ןישיגרמ
 ונא ןיאשכ םג ,ודסחו ובוט בורמ בוט לכו ,ינוזמו ייח ינב ונל ןתונו ,שדחמ
 .רתויב התואנה ןפואב םיגהנתמ

 םלועב ירקמ רבד ןיאש םדאה ןנובתיש תוינעתה תילכת רקיע «
 לכש םימי םש שי" :ל"זו בתוכ (ב"ה ה"פ) תוינעת תוכלהב ם"במרה

 תובבלה ררועל ידכ ,ןהב ועריאש תורצה ינפמ םהב םינעתמ לארשי
 וניתובא השעמו םיערה ונישעמל ןורכז הז היהיו ,הבושתה יכרד חותפלו

 םירבד ןורכזבש ,תורצה ןתוא ונלו םהל םרגש דע ,התע ונישעמכ היהש
 .ל"כע ,'וכו ביטיהל בושנ ולא

 עריאש המ לע אדירג תוליבאלו ןורכזל וניא ורקיע תינעתהש ,ונייהו
 לע תוננובתהו 'ןויע םוי'כ שמשמ תינעתה אלא ,םהה םימיב וניתובאל
 המילש הבושתב בושל ונל ררועי הזש ידכו ,התע וב םיאצמנ ונאש בצמה
 .םיבוט אלה ונישעמ לע

 וילע ףיסומו ,ולא ם"במרה ירבד תא איבה (א"קס ט"מקת ןמיס) ב"נשמב
 שפשפלו םימיה ןתואב ובל לא םושל שיא לכ בייח ןכלש ,םינורחאה םשב
 םישנאה םתואו ,הבושתל הנכה אלא תינעתה ןיא יכ ,ןהב בושלו וישעמב
 רקיעה וחינהו לפטה וספת ,םילטב םירבדבו לויטב םיכלוהו םינעתמש
 .םישעמה ןוקיתל תוררועתהו הבושת בייחמ םויה לש ומוציעש אצמנ ,'וכו

 דחא לכש ,אוה ת"ישה ןוצר יכ ,אוה הזב ןומטה ירקיעה רסמה
 רשא לכבו ,םלועב וילאמ השענה רבד ןיאש ןנובתיו ליכשיו ןיבי ויאורבמ
 ,ומצעמ הז בצמ לגלגתה אל ירה ,אוה רבד אלה בושחל ןנובתי וינפל עראי

 ונל תורוהל הזב הצורש יאדו ,ואשע עודמו ,ותוא בביסו ואשע ה"בקה אלה
 .ונישעמ ןקתנשו ,הב ךלנ רשא ךרדה תא

 !!!תיבה ןברח היה אל 'ה תחגשהב הנומאב רודח אצמק היה וליא «
 עגונב הלחלח תררועמ הדוקנ ריהבמ ,ל"צז ןאמפיוק םייח יבר ןואגה

 שרוש אוה הז רבדש הארנ ןנובתנ רשאכ" :בתוכ הכו תיבה ןברח תביסל
 ,ונצראמ ונילג הדי לעו ונישדקמ תיב ברח הרובעב רשא הנעלו שאר הרופ
 אצמקא (:הנ ןיטיג) םימכח ורמא ירהש ,ונעשונ אל ןיידע םיברה וניתונוועבו
 ,םיברב אצמק רב ואנוש תא שייב אצמקש ,םילשורי בורח אצמק רבו
 רסיק ינפב ןישלהו ךלה ,ונובלע לע וקתשש לארשי ימכח לע וסעכ בורמו
 תיבה ןברוח בבתסנו םרגנ הז ידי לעו ,הדוהי ינב ךב ודרמ רומאל ימור
 ".תוכיראב םש אבומכ

 טק עגר ןנובתמ הז אצמק רב היה םאש ,תעד רב לכל טושפ הנהו"
 היה וליאו ,ללק ול רמא 'הו הז ןויזב ול היה 'ה תאמש הרכהב ול השענב
 ןכ םא אלא הטמלמ ועבצא ףקונ םדא ןיאש המילש הנומאב ןימאמ
 ןישלהלו ץורל םימכ זחפ היה אל יאדווב (:ז ןילוח) הלעמלמ וילע ןיזירכמ
 םושמ אלא תאז ןיאו ,ויניעב לארשי ינב לש םחיר שיאבהלו רסיקה ינפל
 לע רבגתהל חכ רצע אל רודה תונוועבו ,וז תכרצנ הנומא ול התיה אלש
 ".ורעצ לע גילבהלו ונויזב

תשרפ ק"שרע

 ז"עשת תנש בא םחנמ 'ה
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 המלשה הנומאה תא ובלב קוקחל לארשי רב לכוי הבש ךרדה והוזו"
 בל תמישו תוננובתה ךותמ תויחל ומצע תא ליגרי רשאכ ,תיטרפ החגשהב
 לע ומע השענה לכב הבשחמ קימעהלו ,וייח תוערואממ טרפו טרפ לכ לע
 רקפהכ גהנתמ םלועה ןיאש רוכזי וז בל תמיש ךותמ יכ ,לעשו דעצ לכ
 השועו השע ודבל אוה רשא הריבל גיהנמ שי אלא ,הרטמו ןובשח אלב
 ".רמוש  הבוג לעמ הבוגו ,טפשמבו תמאב םישעמה לכל השעיו

 םהש תמחמ – 'ה תברקו הרפכו החילס ימי םה םירצמה ןיב ימי א"כ «
 לארשי ללכ לע תויונערפו ןויסנ ימי

 וז 'דקשה ץאניו' (ה ,בי תלהק) פ"הע ושרד (גכ אתחיתפ ר"כיא) שרדמב הנהו
 לקמ רמואו ,האור התא המ ילא רמאיו' (אי ,א הימרי) ד"הה ,הימרי לש ותאובנ

 דע ץיצמ אוהש העשמ ,הז דקש לש ונמיס המ רזעלא ר"א ,'האור ינא דקש
 .םוי א"כ באב ’ט דע זומתב ז"ימ ךכ ,םוי א"כ רמוג אוהש העש

 לש ןושאר ט"וימ םימי א"כ דגנכ םהש בתכ (.ח ףד תורוכב) א"שרהמבו
 החילס ימי םהש ,המיתחה רמג םוי הבר אנעשוה אוהש ירשת א"כ דע ה"ר
 ,םימיה רועישב םיוש תובוטהו תוינערופהו ,החמשו
 אוה םהינש תילכת יכ אוה םעטהו ,םוי א"כ םה םהינשו

 דע ה"רמש םוי א"כהש ומכו ,ת"ישהל הברקהו יוצירה
 םוי א"כ ימי םג ןכ ,ןווע תרפכו ןובילל םה הבר אנעשוה
 יכ ,תונוע ןובילל םה באב ’ט דע זומתב ז"ימ תוינערופ
 אתדגאב הז זמרל בתכו ,ןירפכמ ןירוסיהו תולגה תורצה
 .ש"ע ,אנותא יבד יבסד

 (ד"ימ ב"פ תובא לארשי תדובע) ק"הפסב בתכ וזמ הריתיו
 ימימ רתוי ’ה תברק גישהל רשפא םירצמה ןיב ימי א"כבש
 תיבב בשוי ךלמהו ,הכלמהה ןמז אוה ירשתב יכ ,ירשת
 ול שיו ,תע לכב ולכיהב ךלמה לא אובל א"או ,ותוכלמ
 הרושת איבהל ךירצ וינפל אבשכ םג ,'וכו םידבעו םירמוש
 ולא םימיב לבא ,ךלמה ינפ תוארל הדבכנו הלודג הנתמו

 רבדלו ותוארל רתוי לק ךרדב ךלמהשכו ,הדשב ךלמה
 רמאנ הז לעו ,וינפל בושח תטעומ הרושת םג יזאו ,וילא
 ה-י יפדור לכ אוה זמרהו ,םירצמה ןיב הוגישה היפדור לכ
 ,ה"בקה תא גישהל רתוי לקש ,םירצמה ןיב ה-י וגישה
 ,תוכזל רשפא הגרדמה תומילשב הניאש הדובעב וליפאו
 הבושתל ונתוא ררועל תולגהו תורצה תילכת אפוג והז יכ
 .'קה ד"ותכע ,ש"תי וילא ונתוא ברקלו

 שואיה תביס איה 'ה תחגשה תחכש «
 ,הזה טושפה דוסיה תא ונתיאמ חיכשמ ר"הציהו

 ירקמכ ונל הארנ םיישקהו תורצה לכו ,ש"תי ונממ לכהש
 ,הנומאהו הוקתה תא םידבאמו םישאייתמ ןכלו ,עבטה
 שואיל םוקמ ןיא ,םה ש"תי ונממ תורצהש םירכוז םא לבא
 הליפתב רתוי קזחתהל םיררועתמ הברדא אלא ,ו"ח
 .וינפל השקבו

 םא' (:בל תוכרב) ל"זר ורמא רבכ ,העושי םילעופ ןיאש הארנ םא וליפאו
 ץמאיו קזח ’ה לא הוק רמאנש ללפתיו רוזחי הנענ אלו ללפתהש םדא האר
 .הוקו רוזח אלא ,ךדי ךושמת אלו קזחתהו הוק ,י"שריפו ,''ה לא הוקו ךבל
 שיו ללפתמו רזוחו ללפתמ יוה ,הז קוספ לע ושרד (בי,ב"פ ר"בד) שרדמבו

 תינענ איהש הלפת שי' ורמא (ד"פ לאומש שרדמ) שרדמבו ,ךל ונתיש העש
 תינענ איהש הלפת שי ,הנש תאמ ןב םהרבאו ,םהרבאמ הנש האמל
 הלפת שי ,דלת הנש םיעשת תבה הרש םאו רמאנש ,הרשמ הנש םיעשתל
 ךירצ ןכלו .''וכו הנש םינומש ןב השמו ,השממ הנש םינומשל תינענ איהש
 עמוש ה"בקהו ,הלטבל הלפת םוש ןיאו ,'ה לא תווקלו ללפתהלו ךישמהל
 תא םייקמ אוה אלא ,שאייתמ וניא םא אוה הז לכ לבא ,הפ לכ תליפת
 .''ה לא הוק'ה

 ותילכתל עיגהלמ רתוי וילע דיבכמ קר הז ,םולכ 'רזוע' וניא שואיה «
 תלטומה הדובעה ןמ חורבל קרו ךא םדאהל שמשמ שואיה תמאבו

 תא ףרצל ידכ הזה ןויסנה תא חלש ה"בקה ,הרצו ןויסנ שישכ יכ ,וילע

 תא חכה ןמ םדאה ךותב ןומטה חכ הזיא איצוהל ידכו ,וככזלו םדאה
 אצמנ ,וב דומעל אוה לוכי כ"אא ןויסנ םדאל ןתונ וניא ירה ה"בקהו ,לעופה
 וב דומעל חוכה תא ול שיש יאדובש - םדאה לע ןויסנ וא הרצ הזיא אבשכ
 שאייתמו לצעתמ אוה ירה ,הזב דומעל לוכי וניאש בשוח אוהו -
 .תושעל וילע לטומש המ תושעלמו ץמאתהלמ

 ותילכתל עיגה אל דחא דצמ ירהש ,הזמ דספנ אצוי קר אוה ירהו
 ןמזה ירקממ לבס אוה ירה ינש דצמו ,ןויסנה תא ה"בקה ול ביצה המשלש
 תא ול עיגיש ילבמ ,ויתוחוכ ונממ איצוהל ה"בקה הצר ובש יעצמאהמו

 ול ביצהש תילכתהמ קמחתהל לכוי אל ,ךכ ןיבו ךכ ןיבו ,יוצרה תלעותה
 עיגהלו תושעל וילע היהי ףוס לכ ףוסו ,ש"תי ונממ חורבל א"או ,ה"בקה
 הצע ןיאו ,ןויסנב דומעל חרכומ היהיו ,ונממ שורדה המילשה ותילכתל
 .'ה דגנ הנובת ןיאו

 ןמ הצרנה תילכתל אב היה רבכ יזא ,דימ ררועתמ היה םא כ"או
 ואובי ,הליפתו הבושתל ררועתמ וניא םא לבא ,ול רפכתמ היהו ,םירוסיה
 ורמא (:זט ףד ןיכרע) ’מגבו ,תילכתה לא אוביש דע םירחא םירוסיו תורצ וילע

 םיתש ודיב ולעו שלש לוטיל סיכל ודי טישוה וליפאש
 אובל ךרטצי אל ,הזמ ררועתמ םדאה םאו ,םירוסיל בשחנ
 המו (כ"הוי יודיוב) םיללפתמ ונא הז לעו ,םילודג םירוסיל
 םירוסי י"ע אל לבא םיברה ךימחרב קרמ ךינפל יתאטחש
 םירוסי י"ע הרפכה ונב םייקתיש הנווכהו  ,םיער םיילחו
 הבושתל דימ ררועתנ יכ ,'וכו סיכל ודי טישוה לש ולאכ

 .םיער םירוסיל אובל ךרטצנ אלו ,המילש

 תרכה שיגרנ ןכא 'ה תואיצמ וניכותב קוקחנשכ «
 ה"בקה יפלכ הזע הבוטה

 ה"בקהל בוטה תרכה ןישגרמ ונא ןיאש םעטה אצמנ
 רבדה לכש תוישחומב םייחו ןנובתמ ונא ןיאש ללגב
 רידחהל אוה ונלש הדובעה ,'ה תאמ אוה םלועב השענה
 .'ה תאמ אוה םלועב השענה לכש ,וז השגרה וניכותב

 המ לע ,ל"צז באווש ןועמש יבר ןואגה רמאש ומכו
 הרואכלש ,יניעמ הניש ריבעמה תכרב םיכרבמ ונאש
 ,םירוע חקופ תכרב ונכרב רבכש רחאל תוכרב לפככ הארנ
 ונממ הרבע רבכש ירה םיניעה תא רבכ חקפ םא אלה יכ
 .הנישה

 חקופ תכרב ,םיניינע ינשל תוכרב יתש םהש ל"צ אלא
 תומותס ויהש תוימשגה ויניע תחיקפ לע איה םירוע
 תמיק לע וניא הניש ריבעמה תכרב וליאו ,הנישה תעשב
 ויניעש םגהש םדא ךל שיש יפל אלא ,אדירג תירחש
 עוקשש ימכ םימותסו םירוגס ולכש יניע ,החוורל תוחותפ
 ששגמה רויעכ ומלועב ךלהתמ אוהו ,הקומע הנישב
 'תי ארובה תחגשה תא האור וניאו ןיבמ וניא ,הליפאב
 לכשה תניש לעו ,םימחרבו דסחבו ןחב םלועה תא גיהנמה
 איה וז הכרבו ,יניעמ הניש ריבעמה םיכרבמ ונא וזלה

 יוסיכה תא ונתיאמ ריסי ,ויניע תא ה"בקה חקפיש ,איה השקבו הליפת
 ותחגשהב ןנובתהלו בל םישל לכונש ידכ ,לכשה יניע תא הסכמו ליפאמה
 .האולמו םלוע תפקמה

 ריכהל לארשי ינב תושפנ שרושב איה שרשומ רבכש ,איה תמאהו
 ללכל ןעוט איבנהש הממ ,'והילא בל'ה חיכוהש ומכ ,ה"בקה תאמ לכהש
 אל ימע עדי אל לארשי ,וילעב סובא רומחו והנוק רוש עדי' לארשי

 ה"בקהש ירמוחה ועבט והז אלה ,הז אוה ו"ק הזיא השק 'ואכלו ,'ןנובתה
 תוכייש המו ,םסובא תאו םהילעב תא םיעדוי םהש ,רומחבו רושב עבט
 .ךכ םניא םהש לארשי ללכ יפלכ תונפהל רשפא העיבט הזיאו

 הזב איה המוד לארשי ללכ ןכאש ,הזב ונדמלל אב איבנהש יאדו אלא
 ריכהלו תעדל רומחהו רושה לש ועבט והזש םשכש ,רושהו רומחה עבטל
 םהילעב תא ריכהלו תעדל לארשי לע היה קוידב ךכ ,םסובאו םהילעב תא
 ילב 'ןנובתה אל ימע'ש ,המ אלא ,םתמשנ שרושב שרשומ הז יכ ,םסובאו

 לבא ,'הל בוטה תרכה ול ןיא אליממו 'ה תאמ לכהש ןישיגרמ אל תוננובתה
 .'הל בוטה תרכה ול היהי 'ה תאמ לכהש ןנובתי לא

 םדא ךל שיש יפל..."

 ויניעש םגהש

 יניע ,החוורל תוחותפ

 םירוגס ולכש

 עוקשש ימכ םימותסו

 אוהו ,הקומע הנישב

 ומלועב ךלהתמ

 ששגמה רויעכ

 ןיבמ וניא ,הליפאב

 תא האור וניאו

 'תי ארובה תחגשה

 םלועה תא גיהנמה

 דסחבו ןחב

 "...םימחרבו


