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 'וכו ידי םצועו יחכש םישיגרמ דימ ה"בקהמ םיחכוש םא «
 תבשיו הנבת םיבוט םיתבו תעבשו לכאת ןפ" (זי-בי ,ח) וניתשרפב בותכ

 םצעו יחכ תרמאו 'וכו ךיקלא 'ה תא תחכשו ךבבל םרו ,ןויברי ךנאצו ךרקבו
 אלש קיידמו רמוא היה ,ל"צז םלקמ אבסה ."הזה ליחה תא יל השע ידי
 תרמאו' רמאנ אלא ,'וכו ידי םצועו יחכ ךבבלב רמאת 'ןפ' בותכב רמאנ
 תא יל השע ידי םצועו יחכ רמאתש יאדו אלא ,ששח תרותב וניאש 'ךבבלב
 וחוכב אוהש בושחיו רמאיש ותאיצמו םדאה לש ועבט הז יכ ,הזה ליחה
 .לכה השוע ותלועפבו

 תא (ב"יק הנומא לאקזחי רוא) ל"צז ןייטשניול לאקזחי יבר חיגשמה ראיבו
 טקנ ךרדה ןמ ורוסי אלש ריהזהל שקיבשכ ליעלש ,םלקמ אבסה ירבד
 ,תעבשו לכאת ןפ וא ,(אי קוספ םש) ךיקלא 'ה תא חכשת ןפ ךל רמשה ,ןפ ןושל
 תטקונ איה הוהב לוכיבכ בצמה תא תראתמ 'קה הרותהשכ ןאכ וליאו
 .'ךבבלב תרמאו' יאדו ןושלב

 ,ויקלא תא םדאה רכוז דוע לכ יכ ,אוה הזב ןומטה לכשה רסומה ,אלא
 וב םייקתנ ךא םא וליאו ,ידי םצועו יחוכ תבשחמל אובי יכ ששח וליפא ןיא
 ,םידבע תיבמ םירצמ ץראמ ךאיצמה ךיקלא 'ה תא תחכשו ,ךבבל םרו
 'ןפ' קר ששחה ןיא יזא ,םירצמ תאיצי דמעממ תאצויה הנומא ןמ קחרתהו
 ,וז אטוידל דע רדרדתיש ,היהי ךכש אוה חטבומ אלא ,ידי םצועו יחכ רמאי
 .הזה ליחה תא יל ושע ידי םצעו יחכ יכ בושחל

 תשוחת תא םדאה לש תימהבה ושפנ ךות שרשומש ןויכ ,התעמ
 עבטה תונשל ידכ הארונו השק המחלמ הזל שורד ,ידי םצועו יחוכה
  .שממ הרז הדובע תשוחת ,ובלב קומע שרשומהו עבטומה

 ןויכ ,ידי םצעו יחכ תובשחמ תא רוקעל םיחילצמ ךיא ןנובתהל ךירצו
 ונל התוצ הרותהש ןויכש רורב םנמא ,םדאה עבטב שרשומ ךכ לכש
 אב ה"בקה ןיא אהד ,תלוכיהו תורשפאה ונל שיש יאדוב הבשחמה רוקעל
 .ויתוירב םע אינורטב

 ת"ישה לא לטבתהלו תודוהל םדאה תא ליגרהל תוכרב האמה ןינע «
 ךמעמ לאוש ךיקלא 'ה המ לארשי התעו" (בי י) ביתכ השרפה ךשמהב

 'ה תא דובעלו ותוא הבהאלו ויכרד לכב תכלל ךיקלא 'ה תא האריל םא יכ
 לכה איננח יבר רמאו ,(:גל תוכרב) ל"זח ורמא ,"ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקלא
 וטא ,'מגה לאושו ,ל"נה קוספהמ והודמלו ,םימש תארימ ץוח םימש ידיב
 יחוי ןב ןועמש יבר םושמ אנינח ר"אהו ,איה אתרטוז אתלימ םימש תארי

 איה 'ה תארי רמאנש םימש תארי לש רצוא אלא ויזנג תיבב ה"בקה ול ןיא
 ש"ייעו ,'איה אתרטוז אתלימ השמ יבגל ,ןיא' 'מגה ץרתמו ,ורצוא
 האריל 'ה ןאכ שקבמ השממ אל ירה ,'מגה תיישוק לע השקהד א"שרהמב
 אתלימ השמ לצאש םהל עייסמו ליעומ הז המו ,לארשי ללכמ אלא ותוא
 .איה אתרטוז

 'מגה ירבד י"פע ל"נה אישוק ץרתל בתכ ,(:גמ תוחנמ תכסמב) א"שרהמהו
 תוכרב האמ ךרבל םדא בייח ,רמוא ריאמ יבר היה אינת' 'יאש (םש) תוחנמב
 ,'האריל םא יכ ךמעמ לאוש ךיקלא 'ה המ לארשי התעו רמאנש םוי לכב
 .'תוכרב האמ בייחש רמולכ ,האמ אלא המ ירקת לא' י"שר שוריפו

 ןכ םנמא ,ההימתו אישוק לכ ןאכ ןיאש רשפא ז"יפלש ראבל בתכו
 תוכרב האמ ןינעב קסוע בותכה םלוא ,םוצעו בר רבד הניה םימש תארי
 םדאה ןמ תשרוד הניא יאדווב םוי לכב תוכרב האמ לע הדפקההו ,םוי לכב

 ,יתימא ןוצרו בל תמיש ונממ איה תשרוד רתויה לכל ,הלודג הדובע
 תארי םג אובת ,השק רבד אל ןהש - םוי לכבש תוכרב האמה תובקעבו

 .א"שרהמה ד"ותכע ,דואמ דע הגשהל השק רבד אוהש ,םימש

 םדאה תא איבי תוכרב האמה ךיא ,'קה א"שרהמה ירבד ןיבהל ידכו
 תעדה ירבדב םידקנ ,םימש תארי – הגשהל השקהו הלודגה הגרדה ידיל
 הכרבה חסונ תויהל יואר היה תמאבש 'כש ,תופסותה ילעבמ םינקז
 ןושל וספת אלא ,'ךל ונא םיוחתשמ' הליפתבש תונורחא שלשמ הנושארה
 (ל ,וט 'א לאומש) ןתנוי םגרתש ומכ ,היוחתשה ןושל עמשמ אוה םג יכ 'םידומ'

 וספת אקודבש שרפמו ,ךהלא 'ה םדק יתידואו ךיהלא 'הל יתיוחתשהו לע
 םידומ תביתש יפל ,רתוי ררובמ ןושל אוהש םיוחתשמ ורמא אלו הז ןושל
 ,ןידכ ערכש ונייהד ןגוהכ םידומ רמואה לכש רמול ,האמ איירטמיגב הלוע
 .ד"ותכע ,תוכרב האמ םייק וליאכ

 היוחתשה ןושל איה הלפתבש םידומ תביתש םהירבדב ראובמ
 תוכרב האמל םידומבש וז היוחתשה ןינע המ ןיבהל שי ךא ,תולטבתהו

 .םוי לכב רמאיהל תוכירצש

 'מגה ןושלב יכ ראבמ ,(ןמש תחשמ ורפסב) ל"צז ןאמפיוק םייח יבר ןואגה
 תימויק הוצמ ןיעכ וז ןיאש עמשמ םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדא בייח
 ,הליכאה םדוק ינפל ךרבל בייחתי לוכאל הצרי םאש ,םדאה ןוצרב היולתה
 האמ ,הכרב תבוח ידיל ומצע תא איצמהל םדאה לע לטומ בויח אלא
 .םויו םוי לכב םימעפ

 תרימא תילכת יכ ,'קה םירפסב ראובמ וז הבוח םעטו" :ל"הזב בתוכו
 ידי לע ,תילכתב ה"בקהל תולטבתה ידיל םדאה תא איבהל איה הכרבה
 ,טרפו טרפ לכב ותחגשהו ש"תי ארובה תגהנהב הרורב הרכהל עיגיש
 לע םישיש ,התא ךורב חכונ ןושלב תוכרבה תא ונקת אפוג אמעט יאהמו
 חגשומו ,ויתוחרואו וישעמ לכב 'ה רבדב גהנומ אוהו ,דימת ודגנל 'הש ובל
 ".לעשו דעצ לכ לע תיטרפה ותחגשהב

 ונקת ןכל ,ובלמ םריסהלו םירבדה חוכשל אוה םדאה עבטש רחאמו"
 ירובידב דימתהל ידכ ,םויו םוי לכב םימעפ האמ ךרביו רוזחיו ךרביש
 ךכו ,החכש ידכב בר ןמז וילע רובעי אל ךכ ךותמו ,םעפ רחא םעפ הכרבה
 ןונישה ידי לע יכ דועו ,ונמיה ותעד חיסי אלו דימת וינפל הז ןורכז היהי
 ,וחומב יחצנ םשור וטרחיו ובבל יקמעב םירבדה ועבקוי דימתה הרזחהו

 לעו ,םלועה לכ לע ה"בקה לש ותחגשהו ותאיצמ ןורכז ונממ שומת אלש
 לש ונוברל תילכתב לטב היהיש ונייהד ,הרטמה רקיעל אבי ךכ ידי

 ".םלועה

 לוטיב ךותמ ןגוהכ םידומ רמואה לכ יכ ,ןווכמה לא ונאב הזבו"
 תחא אדו אד יכ ,תוכרב האמ תרימא םייקמ אוה ירה ,'ה ינפל היוחתשהו

 ".ןה

 ןיכה דעו ,תוכרבה תרימאב תילכתה והמ רסומ םדא דמלי הזבו"
 תוכרב םא 'ה ינפל ךרבל דמוע אוהש העשב אליממו ,םיעיגמ םירבדה
 ירהש ,היואר הנווכ אלב ויפמ תוכרבה קורזי אל ,תווצמה תוכרב וא ןינהנה
 ובל לע םישי אלא ,הרטמה לא עיגי אלו תיצרנה תילכתה תא גישי אל הזב
 תא ריכי ךכ ךותמו ,היואר הנוכב ויפ םע ובל םילשיו ויפמ איצומ אוה המ
  .ד"כע ,"םלועה רמאו היהש ימ

 ירמא'ה לעב תא לאש םידיסחה דחא יכ ,אבומ 'הדוהי יטוקל' רפסב
 וניתוברש ,ול בישהו ,םימש תארי ידיל עיגהלו תוכזל רשפא דציכ ,'תמא
 בייחש האריל םא יכ ךמעמ לאוש ךיקולא 'ה המ קוספהמ ושרד םישודקה

תשרפ ק"שרע

 ז"עשת תנש בא םחנמ ט"י

 



 { ב } 

 ץפחה יכ ,אוה ןבומו רורב אליממו ,םוי לכב תוכרב האמ ךרבל םדאה
 .תוחפל םוי לכב תוכרב האמ ךרביו ךכ לע דיפקי םימש תאריל תוכזל

 לכב תוכרב האמ ךרבמ םדא רשאכ יכ ,דאמ ןבומ רבדה ראבתנש ומכו
 תודוהל דמוע אוה ימ ינפבו ךרבמ אוה ימל ןנובתמ אוה ירה םעפ לכבו ,םוי
 לכב םימעפ האמ ,רעשל ןיא דע ובלב שירשת םימש תאריש ירה ללהלו
 יאדווב אלה ,אוה ךכב המ רבד םאה םוי לכב תוננובתה םימעפ האמ ,םוי
 .אילפהל ןיא לע םימש תארי ובלב שירשי

 םימלוע לכ ארובב רשוקמ תויהל ךיא התומכ ןיאמ הבוט הצע יהוז
 ןובשח תע לכב וינפל היהיש ,ותוקיבדמ רוסי אלו םויה תועש לכ ךשמב
 אצמנ ךכ ידי לעו ,הז םויב ךרבל דיתע אוה רשאו ךריב רבכש תוכרבה ןינמ
 .ורבדב היהנ לכהשו ךרבתי ארובה תא תע לכב רכוז

 אוה ימ ינפל רכוז אוה הכרבה תעשב םא קרו ךא אוה הז לכ םנמא
 ישומי אלו ובל לע םירבדה םישמ אצמנ ןורכזה ידי לע זאו ,ךרבמו דמוע
 .ונממ

 ?תוכרב האמל ןכשמה ינדא ןיבש תוכיישה המ «
 תאש בתוכ (זכ ,חל תומש) הרותל ושוריפב םירוטה לעבה

 ךירצו .'םינדאה תאמ' דגנ ל"זח ונקת 'תוכרב האמ'ה
 .םהיניב תוכיישה המ ןנובתהל

 ידי לע םידמוע ויהש ןכשמה ישרק לצא וניצמ ,הנהו
 תומש) רומאכו ינשה והצקל דחא הצקמ סנכנש ךורא חירב

 לא הצקה ןמ חירבמ םישרקה ךותב ןוכיתה חירבהו' (חכ ,וכ
 תומש) םינקז תעדב בתכ ,הז חירב םהל היה ןכיהמו ,'הצקה

 תאד המכ בקעי לש ולקממ היה אוהש שרדמה םשב (ה ,הכ
 ,הזה ןדריה תא יתרבע ילקמב יכ (אי ,בל תישארב) תרמא
 .ומע והולעה ואצישכו םירצמל ואיבהו

 לע ןכשמה תא וב דימעהל הז לקמ אקוד רחבנ עודמו
 ןוחטיבהו הנומאה דוסי לע הרומ אוהש ינפמ ,ולית
 ותנומא תא ה"ע וניבא בקעי הארה וב ירהש ,ת"ישהב
 וניאו םדא ינב ידסח לע ךמתסמ וניאש ה"בקהב הנתיאה
 תשרפ) 'קה רהוזב אתיאש ומכ ,םדו רשב םישנאב ובהי הלות

 וב הרגתהש רחא וניבא בקעי דמע רשאכש (.חצק ףד להקיו
 ומאב אלו ויבאב אל חטב אל ,םולכ ודיב ריאשה אלו זפילא
 לוכי היה אולה יכ אוה טשפהו ,'הב וחטבמ לכ םש אלא
 היה יאדובו ,והרק רשא לכ תא ול רפסלו ויבא לא חולשל
 וניבא בקעי םלואו ,הליחתבכ הברה ןוממ ול חלושו רזוח
 'הב וחטבמ םש אלא ,שיא לע ובהי ךילשהל הככ השע אל
 ותורישע הכשמנ םשמו ,ןבל תיבל ידיחי ךלהו ויקולא
 ורזעב בקעי לאש ירשא (ה ו"מק םליהת) רמאנ הז לעו ,הלודגה
 .ויקלא 'ה לע ורבש

 לקמ לש תובית ישארהש ,האנ זמר דחא רפסב יתיארו
 בקעי לש ותדמ היה הז ןכא יכ ,ך'ל יניוו'ק םלוע'מ איה
 ,וניבא

 ומכש ,םירוטה לעבב רואיבה תויהל לוכי הז ז"יפלו
 ןוכיתה חירבה וב היהו םינדא האמב היה ןכשמה תדמעהש
 לכב דימת ךרבתי 'הב וחטבמ םושל ונל תורוהל וניבא בקעי לש ולקמ לש
 ודבלמ דוע ןיאש ונבילב שירשהל ןכ םג איה תוכרב האמה ןכ ומכ ,תע
 .ל"נכו ,ה"בקה תאמ לכה תולתל

 אקוד 'האמ' רפסמב ימינפ דוס «
 יכ ,אקוד 'תוכרב האמ' רפסמ לש ונינע לע בתכ (ךל ךל) תוקומע הלגמה

 ןגהל תוכרב האמ לש ןחוכב שי ןכלו ,האמ דע אלא חוכ ןיא ארחא ארטסל
 תוגוז ששח ןינעב (.יק) םיחספ 'מגב רבכ ראובמ ןינעה דוסיו ,םיקיזמה ינפמ

 םידשל חוכ ןתונ אוה ירה ,המודכו תוסוכ יתש ,םילכאמ ינש ,תוגוזב התוש וא לכוא םדא רשאכ יכ)

 קלתסמ האממ רתויב וליאו ,האמ דע אלא תוגוזל שושחל ןיא יכ ,(וב עוגפל
 .םידשה חוכ

 םדאב תטלוש הניא ,ארחא ארטסה ןמ אלא תעבונ הניאש ,החכשה םג
 חכשמ וניא םימעפ תחאו האמ ודומלת לע רזוחה ןכ לעו ,האמ דע אלא
 (.נ םיחספ) ארמגה רמאמב (םיבצנ) תוקומע הלגמה זמרש יפכו ,ודומלת תא

 ,דחאו האמ אירטמיגב 'ןאכל' הלימה יכ ,ודיב ודומלתו ןאכל אבש ימ ירשא
 אוה ירה זא יכ ,םימעפ דחאו האמ ודומלת הנושו ןאכל אבש ימ ירשאו
 .ונממ חכתשמ וניאו ודיב

 תוחדל תוכרב האמ לש ןחוכב שי ,תוקומע הלגמה בתוכ הדימ התואב
 הלעתמו הלוע תוכרב האמ ךרבמה ןכש ,םיינוציחה תוחוכ תא לטבלו
 ןינמ רשא ,לאכימ ךאלמה לש וחוכב רטעתמו האממ הלעמל לש הניחבל
 .דחאו האמל הלוע ומש

 !תוכרבה האמ תכרבב עפשהו החמשה לדוג «
 לזוג וליאכ הכרב אלב ז"הועה ןמ הנהנה לכ' בתוכ (.הל) תוכרבב 'מגה

 תוריפה ואטחשכש ,לארשי תסנכ' םש י"שר 'יפו ,'לארשי תסנכו ה"בקהל
 ןמ עפשה תדרוהל תומרוג תוכרבהש ןויכמ יכ ,א"שרהמה ראיבו ,'ןיקול
 דירפמ ,הכרב אלב לכואהש ירה ,ןותחתה םלועה לא םינוילעה תומלועה
 .לארשי תסנכ לא תדרלמ הכרבה תא ענומו ,השודקה עפש תא

 אלב לכואה יכ ,אוה עפשה בוכיע ןינע קמועד רמול רשפא ל"נה יפלו
 ןזה םימשבש ויבא תא ותרכהב טעממ אוה ירה הכרב
 בוכיעל םרוג וזה תושחכתה תואיצמ םצעו ,ותוא סנרפמו
 וניא אוה ךורב שודקהש םושמ ,םלועל עפשה תדרוהב
 ןיאו וב םיריכמ ןיא רשאכ םלועל עפש דירוהל ץפח
 .וינפל םיחבשמו ןיכרבמ

 ,א"טילש רטכש ריאמ בקעי יבר צ"הגהמ םעפ יתעמש
 לעו האנהו האנה לכ לע הנווכב ךרבל דיפקמ םדא רשאכש
 םרוג אוה ירה ,וניתובר ונל ונקיתש יפכ הלועפו הליכא לכ

 האלפומ חור תחנו םינוילעה תמלועב הרידא החמש
 בטיהל ץפח אוה ךורב שודקה ,אליממו ,םימלוע לכ ארובל
 ול תועיגמ תובוטה לכ יכ שח אוה ןיא םא ךא ,דועו דוע ול
 םינוילעה תומלועב ןוצר לכ ןיאש ירה ,ה"בקה לש ודימ
 .הכרבו הבוט וילע עיפשהל

 ,ןוזמה ינפל ןיכרבמש ןינמ ,תלאוש (.הל תוכרב) 'מגה
 שוריפב ש"מכ-) ךרבמ עבש אוהשכ' ,רמוחו לקב 'יאד וצריתו

 תכרבבו ,'ןכש לכ אל בער אוהשכ ('וגו תכרבו תעבשו תלכאו
 איה הינפלש הכרבה הרותה תכרבבש ,ךפיהל אוה הרותה
 ,וניקלאל לדוג ובה ארקא 'ה םש יכ ביתכדמ ,אתיירואדמ
 .רמוחו לקמ ןניפלי הירחאלש הכרבהו

 ירבדל הליכא ןיבש וז יוניש לע דמוע המכח ךשמה
 םדאה תא ענכשל ךרוצ ןיא ןוזמ יבגלש ראבמו ,הרות
 קקותשמו ,אוה בער ירהש ,םוקמ לש ותבוטב ריכהל
 ,ונתונל הבוט ריכמו ,לכואה תבוטב ריכמ אליממו ,לוכאל
 םתיערמכ וב םייקתיש שוחל שי עבשו לכאש רחאל לבא
 השעיו ,(ו ג"י עשוה) ינוחכש ןכ לע ,םבל םריו ועבש ,ועבשיו
 ךכ לע ,(ד"ל ה"כ תישארב) ,ךליו םקיו תשיו לכאיו ,ושע השעמכ
 .ךרבל אלב םוקי אלש וריהזהל ךירצ

 תא איבי עבושהד ששח שי הליכאה ירחאש ונייהד
 ונייה 'מגה רמאמכו ,וביטימ וארובב הלילח טועבל םדאה

 סרכה יולימ ,י"שר שרפמו (.ב"ל תוכרב) ישיב ינז היסירכ ילמ ישניא ירמאד
 ,עבשיו םדא לכאי רשאכש ךרבתי 'ה הוויצ ןכל ,םיער םאטח יניממ אוה
 ,ליח תושעל חכ ךל ןתונה אוה יכ רוכזיו והכרביו הדותב םיקלא םש ריכזי
 .הבערה ושפנ עיבשהל לכואה תא לביק ודימו

 אל םאב יכ ,דומילה ינפל הכרב הרותה העבק ,הרות ירבדב הז תמועל
 שי ,ונימי ךרואו ונייח הרותה ירבד תויה תאו ךרבתי 'ה תא םדאה ריכזי
 לדגתהל הרטע הרותה תיישעלו ,הלילח הואג ידיל םדאה אביש שושחל
 אובי הכרבה ידי לע ,'וניקלאל לדוג ובה ארקא 'ה םש יכ' 'ה הויצ ןכל ,הב
 םדוק רומא הז לכ ,םימשל םהב רבדלו םלעופ םשל הירובד תא תושעל
 המצע הרותה ןכש ,הרותה ןמ הכרבל קוקז םדא ןיא וירחא לבא ,דומילה
 .ד"כע ,הידמול לע הניגמ

 םצועו יחוכ לש הערה הדממ לצניהל ךיא הצועי הצע ונל שי ז"יפלו
 שירשי ז"יעו ,ךרבמ אוהש תוכרב האמב בטיה ןיווכי םויו םוי לכבש ,ידי
 .תוימשגו תוינחור ,תוכרב עפשב עפשוי ז"יע םגו ,םימש תארי ובלב

 אלב לכואה יכ..."

 אוה ירה הכרב

 תא ותרכהב טעממ

 ןזה םימשבש ויבא

 םצעו ,ותוא סנרפמו

 תושחכתה תואיצמ

 בוכיעל םרוג וזה

 עפשה תדרוהב

 םושמ ,םלועל

 אוה ךורב שודקהש

 דירוהל ץפח וניא

 רשאכ םלועל עפש

 ןיאו וב םיריכמ ןיא

 םיחבשמו ןיכרבמ

 "...וינפל


