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 השרפב םיקויד המכ «
 ,הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" (חכ-וכ ,אי) וניתשרפב בותכ

 םכתא הוצמ יכנא רשא םכיקלא 'ה תוצמ לא ועמשת רשא הכרבה תא
 רשא ךרדה ןמ םתרסו םכיקלא 'ה תוצמ לא ועמשת אל םא הללקהו ,םויה
 ."'וכו םויה םכתא הוצמ יכנא

 רמא הכרבה לצאש ,קוספה תונושל ףוליחב םישרפמה וקדקד רבכ
 אל םא' קפס ןושל ספת הללקה לצא וליאו ,'ןועמשת רשא' יאדו ןושלב
 .הושב םירמאנ םהינש ויהיש יואר היה תוטשפבו ,'ןועמשת

 םכיהלא 'ה רחבי רשא םוקמה לא םא יכ" (ה ,בי) בותכ השרפה ךשמהב
 ם"במרהו ,"המש תאבו ושרדת ונכשל םש ומש תא םושל םכיטבש לכמ

 אלו שדקמה םוקמ תא ה"בקה הליג אל המל" השקמ (המ קרפ 'ג קלח נ"ומב)
 רחבי רשא םוקמה לא רמאו וילא זמר לבא ,טרפב רכזנ אלו הרותב ראבתה
 ."'ה

 ?ןמזב שדקמה תיב תינבב לארשי ללכ ולשרתה םאה «
 ותמש לארשי ללכ ולבקש שנועה תא ראבמ (אכ ,זט רבדמב) ל"ז ן"במרה

 לע שנוע היהש ,ארבס ךרדב רמוא ינאו" :ןלהלדכ ה"ע דוד ימיב הפיגמב
 רגכ להא לא להאמ ךלוה ןוראה היהש ,הריחבה תיב ןינב רחאתהב לארשי
 ,ומשל תיבה הנבנו 'ה תא שורדנ רמאל םיררועתמ םיטבשה ןיאו ץראב
 ."המש תאבו ושרדת ונכשל" (ה ,בי םירבד) רמאנש ןינעכ

 הנהו ,'וכו רמאנש ךורא ןמזלו םיבר םימימ רבדל דוד ררועתנש דע"
 תכפש םיבר םימד יכ" (ח ,בכ 'א םימיה ירבד) רמאש ינפמ ךרבתי םשה וענמ דוד
 םיצפח לארשי ויה ולאו ,המלש ךולמ דע ןינבה דוע רחאתנו ,"ינפל הצרא
 לואש ימיב וא םיטפושהמ דחא ימיב השענ היה הלחתמ וב וררועתנו רבדב
 אוה היה אל רבדב םיררועתמ ויה לארשי יטבש םא יכ ,דוד ימיב םג וא
 אוה דודו וחיגשה אל םעה רשאכ לבא ,םינובה ויה םה לארשי לבא הנובה
 טפשמ שיא אוהו הנובה אוה היה ,לכה ןיכה רשא אוהו ררועתמהו חיגשמה
 ימי לכ ןינבה רחאתנ ןכ לעו ,םימחרה תיבב רשכוה אלו ןידה תדמב קיזחמו
 רשא םוקמה היה ןכ לעו ,םהילע ףצקה היה ןכ לעו לארשי תעישפב דוד
  .ן"במרה ל"כע ,"'וכו םתפגמבו םשנעב עדונ- םש ומש םושל 'ה רחבי

 ,'קמו ן"במרה ירבד תא ןיבהל השקתמ (חרק תשרפ) םייח תולסמ רפסבו
 הדוהי ינב ולכי אל םילשורי יבשוי יסוביה תאו" (גס ,וט עשוהי) ביתכ אלה
 ,רמוא החרק ןב עשוהי יבר ,ירפסב ונינש" 'כש י"שרב םש ןייעו ,"םשירוהל
 םהרבא עבשנש העובשה תמחמ ,ןיאשר ויה אלש אלא ,ויה ןילוכי
 היהש דוד לדגמ אלא ,היה המואה םש לע אל הז יסוביו ,ךלמיבאל
 הדוהי ינב ושבכשכו ,ויה םיתשלפמ זוחמ ותוא ינבו ,סובי ומשו םילשוריב
 (בכ ,א) םיטפוש י"שרב םג 'יעו ."זוחמ ותוא ינב תא ושירוה אל םילשורי תא
 ,םייק ודכנ היה ןיידעש יפל ,דוד אבש דע העובשה ינפמ ושירוה אלו" 'כש
 ."ודכנלו ונינלו ול עבשנ אוהו

 ומוקמ היהש - יסוביה זוחמ תא שובכלמ םיעונמ ויה יכ ,אצוי הז לכמ
 קרו ,שדקמה תיב תא תונבלמ םיעונמ ויה ןכלו ,שדקמה תיב לש דעוימה
 כ"או ,העובשה ףקות גפ רבכ זאש םושמ ,ותוא שבכ ,דוד ימיב רתוי רחואמ
 תונבלמ ולשרתהש ינפמ הפיגמה שנוע רתוי ולבקש ן"במרה בתכ המל ב"צ
 .שדקמה תיבה תא

 ווטצנ תווצמ שולש ,רמוא יסוי יבר אינת" (.כ ןירדהנס) 'מגב 'יא אלה ,דועו
 קלמע לש וערז תא תירכהלו ךלמ םהל דימעהל ,ץראל ןתסינכב לארשי
 לע' רמוא אוהשכ ,הליחת ןהמ הזיא עדוי וניאו ,הריחבה תיב םהל תונבלו
 ,הליחת ךלמ םהל דימעהל רמוא יוה (זט ,זי תומש) 'קלמעב 'הל המחלמ הי סכ
 לש וערז תירכהל וא הליחת הריחבה תיב םהל תונבל םא עדוי יניא ןיידעו

 תירכהל רמוא יוה םכיביוא לכמ םכל חינהו רמוא אוהשכ ,הליחת קלמע
 .'מגה ל"כע ,"הליחת קלמע לש וערז

 ןינבל וררועתנ אלש לע ושנענ יכ רמוא ן"במרהש המ השק בוש כ"או
 ארמגה ירבד יפל ירהש ,לואש ימיב וא םיטפושהמ דחא ימיב שדקמה תיב
 ימיב התיה קלמע תייחמו ,קלמע תייחמ ירחא אוה שדקמה תיב ןינב רדס
 .לואש

 הילעה םצע קר אל ,וניקולא תיב תא שורדלו רבדל ךירצ «
 ול וכלתש ,'ושרדת ונכשל' םעטו" (םש) וניתשרפב ןאכ בתכ ן"במרה

 לא הלענו וכל והער לא שיא ורמאתו ,'ה ךרד הנא ולאשתו םיקחרמ ץראמ
 םהינפ הנה ךרד ולאשי ןויצ ןושלכ ,(ג-ב היעשי) בקעי יקלא תיב לא 'ה רה

 .ל"כע ,"(ה ,נ הימרי)

 ירבד לע בתוכ ,(ךרד םש ורפסב) ל"צז אדיורב לסיז החמש יבר ןואגה
 קר הניא ,ושרדת ונכשל תוצמ רדגש וירבדמ ראובמ“ :ל"הזב וללה ן"במרה
 הוצמ שי אלא 'ה תא האריל ודמלי ונממ רשא ,שדקמה םוקמל הילעה םצע
 לא שיא תורבדהה תא תללוכה ,שדקמה םוקמל הילעה תארקל הנכהב
 תיבל המצע השירדהו שוקיבה תאו ,'ה תיב הלענ ומוק רמול והער
 ".וניקלא

 םדאה בייוחמש ,'המש תאבו ושרדת ונכשל' תוצממ דומלל שיו"
 ןכו ,ונכשמ םוקמ תא ףא אלא ,'ה רבד תא קר אל שפחמו שרוד תויהל
 ןיתמת לוכי ,איבנה יפ לע שורד ,ושרדת" :ל"זו (םש) ן"במרה ירבדב ראובמ
 ךכ רחאו ,אצמו שורד ,המש תאבו ושרדת ונכשל ל"ת ,איבנ ךל רמאיש דע
 ".כ"ע ,"דודב אצומ התא ןכו ,איבנ ךל רמאי

 ,איבנל תכלל ךכ רחאו אוצמלו שורדל הוצמ שיש ן"במרה ןל הליג"
 יוארה םוקמה ןיכהל ומצע תוחוכב לומעל תדחוימ הוצמ שיש ונייהו
 קפתסהל ןיאש ,איבנה תא לואשל ךלי ךכ רחאש םגה ,שדקמה םוקמל
 הילעה תארקל ןואמיצהו הייפצה ררועל שי יכ ,שדקמה תיבל האיבב
 אל תוקקותשהו תובהלתהב ףיסוהל שיש אלא דוע אלו ,שדקמה םוקמל
 ומוק' והערל שיא םירמואש ידי לע ,םירחאל םג אלא ומצעל סחיב קר
 הילעה תארקל הבר הנוכתב וידחי קזחתהל םלוכ םירבדנו ,'ןויצ הלענ
 תוארילו אובל תוקקותשההו הנכהה ןינעמ קלחו ,הניכשה תארשה םוקמל
 םוקמ ןכיה ררבל העיגיו למעב תוחוכה תולכ דע שפנה תריסמ היה ,'ה ינפ
 תורבגתה שי הזב םג יכ ,איבנה תארוה לע קר ךמתסהל אלו ,שדקמה
 ".ןכשמה םוקמל ואוב תארקל תוררועתההו ןואמיצה

 םוקמל אובל התוויא ושפנו ולא םיטרפ לכ רחא אלממ םדאה רשאכו"
 םש גישהל הכוז ,וניקלא תיבל עיגמשכ ,זא וא ,תונכהה לכ רחאל שדקמה
 ".'ה דובכ תא גישהל קימעמו ,םימש תאריו הרותב הילעב תוגרדמ

 טעמ ישדקמ ךא ,ומוקמב שדקמ ןיא בל ןובאדלשכ ונינמזב םג כ"או"
 (זט ,אי לאקזחי) ,טעמ שדקמל םהל יהאו (.טכ הליגמ) ארמגב ראובמכ ,בורל שי

תשרפ ק"שרע

 ז"עשת תנש בא םחנמ ו"כ
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 המש אובלו םמוקמ שורדלו ףואשל שיו ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ולא
 תויסנכ יתבבו תבישיב ,הניכש תארשהו השודק לש הריוואב אצמיהל
 ".האריהו הרותה חור תא םימשונ םהב קר רשא ,תושרדמו

 ונכרצוה םאש ,ושרדת ונכשל תוצמ רדגב רומאהמ דומלל שי ןכו"
 ,םימש תאריו השודקב תוגשה שדקמה תיבמ קיפהל ידכ הנכהו השירדל
 ידי לע םימש תאריו הרות יניינק גישהל םיצור רשאכ המכו המכ תחא לע
 תורבדיהב תויהל ךירצ ןכל םדוקמ ,תויסנכה יתבבו תבישיב תופפותסה
 .ד"כע ,ךכל המיאתמ הנכהו תוקקותשהבו

 !לוכי אוהש המכ ,תצקמ קר 'יפא תושעל םדאהמ שורד «
 ,וילא המהה םישנאה ורמאיו" (ז ,ט) 'ינש חספ'ה תשרפב הרותב בותכ

 ,ודעומב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל ,םדא שפנל םיאמט ונחנא
  ."לארשי ינב ךותב

 ריבסה 'קה י"שרד ,'קה (ל"צז ןייטשנייפ השמ 'ר ןואגהמ) 'השמ שרד' רפסבו
 ,האמוטב םיברק םישדק ןיא" השמ םהל רמאש ,םיתמ יאמטה לש םתנעט
 'ואכלו ,"םיאמטל רשבה לכאיו ,םירוהט םינהכב ונילע םדה קרזי ול ורמא
 םתנווכש אמינ םא ףאו ,(.אס םיחספ) לוספ ןיאמטל ברקנד ןנירמא אהד ,השק
 רשכ ג"הכבד דחיב םיאמטלו םירוהטל היהיו ,םירוהט םע ףרטצהל התיה
 םיאמטה םיאצוי ןיא ירהש ,םולכ הזמ וחיוורי אל ,ןברקה
 .חספ ןברקה תווצמ תא

 ןיאש ףאד ,שדח רבד ל"צו" :ל"זו ,הזב בשייל בתכו
 ףתתשהל ךירצש אוה תווצמה תבהא דצמ מ"מ ,ןיאצוי

 אה ןיעכו ,שממ םייקל ול א"א םא ,אצי אלש ףא ,פ"כע
 תא םייק אלש ףא ,םירע שלש שירפהש השמ השעש
 ."'וכו ,הוצמה

 ,הוצמ הזיא םייקל ול השקש דחאל ,ףלימל שי הזמו"
 המב תוחפה לכל הב קוסעל הארי הוצמל הבהאה דצמש
 ,טעמ םועטי ,רורמ תיזכ  לוכאל ול רוסאש ןוגכ ,רשפאש
 פ"כע הארי ,הכוסב בשיל ול רוסאש ימ ןוגכ ,הוצמ לכב ןכו
 תווצמה תבהא הלודג התיה המכ ןניזחו ,הכוס תושעל
 ןפואב ,תורשעמו תומורת תוצמ ןתנ ת"ישהש ,לארשיל
 ךרד סינכהל ןוגכ ,רוסיא אלב םלועל שירפהל אלש ולכויש
 לארשי ללכ לע ה"בקה ךמס מ"מו ,(ב ,הל תוכרב) תוגג

 ,יול טבשמ הלחנה חקלש דע ,תורשעמו תומורת ומייקיש
 לארשי לכ לע אלא ,רודבש םידיסח םידיחי לע קר הז ןיאו

 תורודל דאמ לודג 'יה תווצמה תבהאש םושמ אוהו ,שממ
 בייחתהל םנוממ לכבו זוע לכב ולדתשהו ,םינושארה
 ."תווצמב

 הרותל סנכיש' ךרבל ונקתש םעטב הארנ הזו"
 םישעמ' םג לולכ 'הרותל'ב 'ואכלש ,'םיבוט םישעמלו

 לע ותיילש הכפהנש ול חונ םייקל אלש תנמ לעד ,'םיבוט
 ,והייוורת רמא המלו ,דיסח ץראה םע ןיא הרות אלבו ,וינפ
 םיבוט םישעמ השעיש ,תווצמה תבהאל הכרב אוהש אלא
 םידגב קר שובלל תיציצבו ,מ"רותב ןוגכ ,ןידב רטפיל לוכיש ולא ףא
 םיבוט םישעמל סנכיש תדחוימ הכרב ךירצ ז"עש ,'ודכו תיציצמ םירוטפש
 .השמ 'ר לש םיקותמה וירבד ל"כע ".תווצמה תבהא דצמ

 !והואשע וליאכ – 'ה תדובעל ןיפוסיכה «
 לכ" (ט"מ ג"פ) אנתה רמאש המב תובא תכסמ לע ושוריפב הנוי וניבר

 ךיא ,לואשל שי" :ל"זו בתכ "תמייקתמ ותמכח ותמכחמ ןיבורמ וישעמש
 אלא ,תווצמהו הרותה עדוי וניא םא ותמכחמ ןיבורמ וישעמ תויהל רשפא
 עדוי וניאש ימל ול שיש תלבקתמו האנ הבוט הצע יפל הרבד הנשמה וזש

 רשא םירבדה לכ תושעל ומצע לע לבקיש ,ושפנ דבאי אלש ,(הרותה תא)
 רשא הרותה פ"עו ,םעדי רשאכ לאמשו ןימי ןהמ ריסי אלו םימכחה ול ודיגי
 לע לבקי וז הלבקש דימו ,השעי ול ורמאי רשא טפשמה לעו ותוא ורוי

 ,תווצמה לכ וילע לבק וליאכ רכש הלעמ ,הצפח שפנבו םלש בבלב ומצע
 וניאו עדוי וניאש ימ ףא יכ ,ותמכחמ ןיבורמ וישעמש לכ ,ורמא וז ךרד לעו

 יפמ םאשע וליאכ םהילע רכש ול שי יכ םש לע ,השעמ ןיארקנ השוע
 .ל"כע ".הלבקה

 דחאמ יולה אובי יכו" (ו ,חי םירבד) קוספה תא רפוס םתחה ראיב ןכו
 רשא םוקמה לא ושפנ תוא לכב אבו םש רג אוה רשא לארשי לכמ ךירעש
 בתכו ,"'ה ינפל םש םידמועה םיולה ויחא לככ ויקלא 'ה םשב תרשו 'ה רחבי
 ופוגב דובעלו ומצעב אובל א"או קוחרמ ררוגתמו רג אוהש ימ ל"ר" :ל"הזב
 ץפחו קקותשמ אוה וקשחו ותואתו ושפנ תוא לכב ךא קר ,'ה תדובע שממ
 ותבשחמ היהי יזא ,הברה קשחו ץפחב 'ה םשב ארוקו ללפתמו ,'ה דובעל
 .ל"כע ,"ל"קו ,'ה ינפל לעופב םש םידמועה םיולה לככ תיצרנ הבוטה

 קשח ובלב ררועמ ידוהי שיא רשאכש ,אלפנ קוזיחו דומיל הזמ ונדמלו
 תא הלעמו ברקתמ אוה ירה ,םישעמה ןוקיתו םיקולא תברקל תוכזל ןוצרו

 .עיגהל הצורו קשוח אוה הילא תילענה ותרטמל ומצע

 שיאה ךכ..." :ל"הזב רמואו ראבמ םדא תמכח לעב לש ותמדקהבו
 ונממ תקחרתמ איה םג זא ,הנממ שאייתמו הרותה תא בוזעי םא ילארשיה
 יא סנוא תמחמ קר ,הבזענ ותעד ןיא םא לבא ,הדילה חוכ ושפנב ראשנ אלו

 התונמלאב בשת קר ,ונממ קחרתתש ו"ח ,הב הקבדלו דומלל רשפא
 .ל"כע ".שפנב חוכ ראשנו ,וילא אשניהל דוע הפצמו

 !שדקמה תיבל קיפסמ ופסכנ אלש – לארשי ללכ לע העיבתה «
 ורפסב) ל"צז קי'צייז םירפא םייח יבר ןואגה בשיימ ראבתנש המ יפל

 :ל"הזב בתוכו ,ל"נה םייח תולסמה תישוק תא (םייחה ינייעמ
 תונבל ןמזה עיגה אלש ןוכנ םנמא יכ רמול רשפאו"
 השירדה לע התיה העיבתה לבא ,שדקמה תא לעופב
 הפיאשהו םיעוגעגה רדעה לע איה העיבתה ,ןינבה תונבל
 רבכ עיגהל ללפתהלו שקבל וררועתה אלש לע ,הזה ןינבל
 לע התיה העיבתה ,תונבל רשכומהו יוצרה ןמזה ותואל
 לע ,הזה בוכיעה םהל באכ אלש לע ,הז ןינעב תשידאה
 םהרבא עבשנש העובשה דצמ םהל לפנש רמה לרוגה
 הנבנ אלש וגאדיו וחנאי תוחפל יכ ,ךלמיבאל וניבא
 ".שדקמה

 ולפנש םיסולכוא ןתוא לכ" בתכ (ד"כ ב"ש) טוקליבו"
 אלהו ,שדקמה תיב ןינב תא ועבת אלש י"ע (הפיגמב דוד ימיב)

 שדקמה תיב ןינב תא ואר אלש ולא המו ,רמוחו לק םירבד
 ויהיש םינושארה םיאיבנ וניקתה ךכל ,כ"וכאע ונא ,ךכ
 ךתניכש בשה אנא םימעפ 'ג םוי לכב ןיללפתמ לארשי
 ".טוקליה ל"כע ,"ןויצל

 ה"בקה הליג אל המל ם"במרה תוישוק ץרתמ הז פ"עו
 ידכ אוה הז םג יכ" :ל"הזב בתוכו ,שדקמה םוקמ תא
 עודי רבכ אוהש רבדל ןכש ,םיפוסיכו םיעוגעג תוברהל
 םוקמהש וא ,הבוט החטבה וא העידי ךותמ ,םדוקמ
 ולצא אוהו שדח רבד רבכ הז ןיא ירה ,עודי רבכ חטבומה
 שדח רבדמ שיש תולעפתהה תלעותו ,לגרומו ןשי רבדכ
 אלו הרותה התליג אל ןכלו ,התעפשהו הפקות הדביא רבכ
 ל"כע ,"שדקמה אוה 'ה תדובעל רחבנה םוקמה תא השריפ
 .םייחה ינייעמ רפס

 !ןיפוסיכה לע קר 'יפא – תווצמה םויק לש רכשה «

 ןושל קודקד תא (רפוס םתחהל) 'השמ תרות'ב ראבמ ל"נה לכ פ"עו
 לצא וליאו 'ןועמשת רשא' יאדו ןושלב רמא הכרבה יפלכש ,םיקוספה
 תא' הז קוספ לע 'קה י"שר בתכד ,'ןועמשת אל םא' קפס ןושל ספת הללקה
 לכ (.ד"ע ןיטיג) ל"מייקד יפל ונייהד ,וב ושריפו ,'ועמשת רשא תנמ לע הכרבה
 רחאל קרש הנווכה ןיאש ,רמולכו ,ימד וישכעמ רמואכ תנמ לע רמואה
 לע הכרבה תא ולבקי דימו ףכית אלא ,הכרבה םהילע אובת זא ועמשיש
 הכרבה תא בותכה ןושל קודקד שרפתי הזבו ,ךליאו ןאכמ ועמשיש תנמ
 הללקה תאיב לבא ,םכיקולא 'ה תווצמ לא ןועמשת רשא דימ ולבקת
 .םולשו סח אובת זא םתרסו 'וגו ןועמשת אל  םא קר יאנתב היולת

 ול שי לבא הוצמה םייקל ול רשפא יא םא וליפאד ל"נה יפלו
 תויהל לוכי הזבו ,רכש לבקמו ול בשחנ ןכ םג הוצמה תושעל תוקקותשה
 ל"ר ,ימד וישכעמ רמואכ תנמ לע רמואה לכ רמאש המ רפוס םתחה תנווכ
 .םלשמ ורכש תא לבקי רבכ דבל תוקקותשהה לע םג

 דומיל הזמ ונדמלו..."

 ,אלפנ קוזיחו

 ידוהי שיא רשאכש

 קשח ובלב ררועמ

 תברקל תוכזל ןוצרו

 ןוקיתו םיקולא

 אוה ירה ,םישעמה

 תא הלעמו ברקתמ

 ותרטמל ומצע

 אוה הילא תילענה

 הצורו קשוח

 "...עיגהל


