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 !םלועה תאירב תליחתמ הרפכל דעונ םירופיכה םוי «
 היהש" :ל"הזב כ"הוי תוצמ ישרשב בתוכ (ה"פק הוצמ) ךוניחה רפסב

 םיאטחה לע הרפכל ,הנשב דחא םוי ןהל עובקל ויתוירב לע לאה ידסחמ
 אלמתת הנש הנש תוירבה תונווע וצבקתי וליאש ,ובושיש הבושתה םע
 האר ןכ לע ,הילכ םלועה בייחתיו ,רתוי וא שולש וא םייתנש ףוסל םיתאס
 םיאטח תרפכל הנשב דחא םוי עובקל ,םלועה םויקל אוה ךורב ותמכחב
 ".ךכל ושדקו ודעי םלועה תאירב תליחתמו ,םיבשל

 ,הרפכל םויה ותוא אוה ךורב לאה ודעיש רחאו" :רמואו ךישממו
 ,הרפכב עייסמ אוהש דע הלעתי ותיאמ תוכזה חכ לביקו ,םויה שדקתנ
 רמולכ ,רפכמ םירופיכה םויו תומוקמ הברהב הכרבל םנורכז םרמא והזו

 .ל"כע ,"תולק תוריבעב הרפכב ומצעב םויל חכ שיש

 ,םויה לש ומוציעב שרשומ הזה חכהש ,'קה ךוניחה ירבדמ ונל אצויה
 שוריפה ןיא ,הבושת םע אקוד רפכמ םירופיכה םויש ד"מל וליפאו

 חכ לבא ,הרפכל יאנת הוהמ הבושתהש אלא ,תרפכמה וז איה הבושתהש
 .ךכ אוה האירבה תליחתמו ,םוי לש ומוציעב ץוענ הרפכה

 ?םירופיכה םויל םירצמ תאיצי ןיב שי תוכייש הזיא «
 הלפתה חסונב םירמוא ונאש המב הומתל שי הרואכל ךוניחה ד"יפלו

 ארקמ ,'וכו הליחמל הזה םירופכה םוי תא הבהאב וניקולא 'ה ונל ןתתו'
 תאירב תעמ רבכש ךוניחה ירבדב שרופמ אלהו ,'םירצמ תאיציל רכז שדק
 .ןאכל םירצמ תאיצי ןינע המו ,הליחמו החילסל םויה הז עבקנ םלועה

 ןנובתנ רשאכ אלה יכ ,ל"צז דרבסורג א"רגהמ אלפנ רבד הזב יתיארו
 ורבע לארשי ללכש הארנ ,םירצמ תאיצי לש םינינעה תולשלתשה רדסב
 םוי דע הז רופיכ םוימ הנשו הנש לכב םירבוע ונאש המל המוד ךלהמ
 םירתבה ןיב תירבב ה"ע וניבא םהרבאל רמא ה"בקה ירה יכ ,אבה םירופיכה

 ,םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת עדי םרבאל רמאיו' (גי ,וט תישארב)
 ,ץקה תא בשיח ה"בקהש ןויכמ אלא ,'הנש תואמ עברא םתא ונעו םודבעו
 ירעש ט"מ ךותב םיעוקש ויה יכ ,םירצמ דובעישב ויהש םינש ץ"ק ןינמכ
 אלו ,האמוטב ירמגל םיעמטנו םיעקשנ ויה דימ ולאגנ אל וליאו ,האמוט
 םירצממ ואציו ,דימ ה"בקה םאיצוה ןכל ,םלועל םירצממ ואציש ךייש היה
 םינפ ,הרותה ילבקמ רוד ויהש דע ורהטנו ושדקתנו ולעתנ דימו ,רבדמל
 .םוי םישימח ךותב הז לכו ,םכמע 'ה רביד םינפב

 ךשמב יכ ,הנשו הנש לכב ומצע לע רזוח שממ הזה ךלהמ לכ כ"או
 רמוחה תפוניט ךותל םילפונו ,םיאטחו תונוועב םילשכנו םילפונ הנשה
 אלש דע םדאה לע םימגפו םיאטח הברה ורבטצי אלש ידכו ,םלועה ילבהו

 תליחמ םויל ותוא עבקו םירופיכה םוי תא ה"בקה ארב התאס אלמתת
 .שממ םירצמ תאיצי תמגודכ שממ ןכא והז כ"או ,תונוועה

 !רהטמו רפכמ םירופיכה םוי «
 יכ" (ל ,זט ארקיו) קוספה תא םיאצומ ונא םירופיכה םוי תדובע תשרפב

 ,"ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ םכתא רהטל םכילע רפכי הזה םויב
 ,רופיכ םויב םנשיש םינינע ינש תשרפמ 'קה הרותהש הארנ קיידנ רשאכו

 אביקע יבר רמא" אמוי ףוס הנשמב םיאור ונאש ומכו ,הרהטו הרפכ
 טשפה ךרד לעו ,"םכתא רהטמ ימו ןירהטמ םתא ימ ינפל ,לארשי םכירשא
 םג הנשי הזה לודגה םויב שיש הרפכהמ ץוחש ראובמו ,כ"הוי לע יאק הז

 .הרהטה תלוגס

 תונוע תליחמ קר וניא הזש ,םירופכה םוי תרפכב דחוימה שודיחה והזו
 הזה םויב אלא ויתונווע לע אטוחל עיגמש שנועה לע הליחמו החילסו

 לא הצקה ןמ אתוילעמל םתוהמ תא הנשמו לארשי ינב תא רהטמ ה"בקה
 השדח תואיצמ תרצוי םירופכה םוי לש תונוועה תליחמו הרהטה ,הצקה
 .םדוקמ היה אל רשא

 ידי לע םדאב ללוחתמה יונישה תא ראתמשכ ם"במרה לש ונושלכו
 םוקמה ינפל יואנש הז היה שמא' בתוכ (ז-ו הכלה הבושת תוכלהמ ז"פ) הבושתה
 הז היה שמא ,דידיו בורק דמחנו בוהא אוה םויהו ,הבעותו קחורמו ץקושמ
 ןתוא ןיפרוטו תווצמ השועו ,הנענ וניאו קעוצ ,לארשי יקולא 'המ לדבומ
 ןילבקמו תווצמ השועו דימ הנענו קעוצ ,הניכשב קבדומ אוה םויהו ,וינפב
 .הרצקב ל"כע ,'םהל ןיוואתמש אלא דוע אלו החמשו תחנב ןתוא

 שדחתה םירצמ תאציב .םירצמ תאיצי תעמ ליחתמ הז יוניש לש וחוכ
 ומכ ,טרפה לשו ללכה לש ,םדאה לש תשדוחמ הריצי לש הז חכ האירבב
 םתוא התניש םירצמ תאיציו ,האמוט ירעש ט"מב םיעוקש ויה םירצמבש
 ללש לכ לע תילארשיה המואה הרצונו הצקה לא הצקה ןמ דחא עגרב
 רהטמו רפכמש וחוכ ,םירופכה םויב ךכ ,תובגשנהו תולענה היתולעמ
 לארשי םע לשו ,טרפב לארשימ דחאו דחא לכ לש ותרוצ תא שדחמו
 .יללכ ןפואב

 !ידיימו יעבט ןפואב םדאה לצא לעופש 'ה תדובעל תולגרומ «
 ונילע תלפתב םירמוא ונאש חסונה לע בתוכ ,(חי ו"ט תומש) המכח ךשמה

 םירמוא ונאו םימש תוכלמ לוע תלבק לע םיללפתמ ונא הבש ,חבשל
 שיו ,'דעו םלועל הרהמ םהילע ךולמתו ךתוכלמ לוע תא םלוכ ולבקיו'

 םוש לע וז תוריהמ יכ ,הרהמ םהילע ךולמתו ןושלה תועמשמ והמ ןיבהל
 .המ

 םישרשומה םיגשומ ינימ לכ םנשי םדאה עבטבש עודי יכ ,ראבמו
 תועונת ומכ ,תאז ודמליש דמלמל ךירצ ןיאש ןפואב ,וישוח תויעבטב
 תטשפתמ והירה ,ךכ תושעל הבשחמה חומב ץצונתמשכ דימש תומיוסמ
 דימו ףכית לעופב הבשחמה תא םיעצבמה םירביאה ראשל םשמו בלה לא
 ימינפה ףחדה לשמלו ,(ט"קניטסניא ז"עלב ארקנה) שממ קזבה תוריהמב
 .ו"ח אבו שמשממה הנכסמ רמשיהלו רהזיהל םדא לכל שיש יטמוטאהו

 דומלל ךרטצי רתויב יופשה םדאה 'יפאש םיגשומ םנשי ,תאז תמועל
 .םהמ רמשיהל ידכ םהילע ותוא ריהזהלו ,םתוא

 היהת ונלש םימש תוכלמ לוע תואיצמש ,םיללפתמ ונא הז לע ,כ"או
 היהת םימש תוכלמ לוע תלבקש ונייהד ,'הרהמ םהילע ךולמתו' לש ןפואב
 ונב ץצונתיש עגרבש ,לארשי ינב תושפנ קמועב תשרשומו הטורח ךכ לכ
 םירביאהו םישוחה לכ וררועתי דימ ,תווצמה םויקו 'ה תודבעל ןויער הזיא
 אלו ,םיבוכיעו תויהש םוש אלל לעופה לא חכה ןמ ןויערה תא איצוהל
 .השעמל הבשחממ ןובשחו תוננובתהל וכרטצי

ברע

 ח"עשת תנש
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 (טנ ,טיק םליהת) ומצע לע דיעהש ה"ע ךלמה דוד לצא וניצמש ומכו
 רמאש ,(א ה"ל ר"קיו) שרדמב ורמאו ,'ךיתודע לא ילגר הבישאו יכרד יתבשח'

 תיבו ינולפ םוקמל רמואו בשחמ יתייה םויו םוי לכב ,םלוע לש ינוביר' ,דוד
 יתבלו תויסנכ יתבל יתוא תואיבמ ילגר ויהו ,ךלוה ינא תינולפ הריד
 .'ךיתודע לא ילגר הבישאו ביתכד אוה אדה ,תושרדמ

 ,תוליגר ןושלמ אוה 'ילגר' ןושלש ,ןינעה וראיב םישודקה םירפסבו
 תויסנכ יתבל דימת ךשמנ תויהל ומצע תא ליגרה ה"ע ךלמה דודש ונייהד
 אציש תע לכבש חיוורה הזמו ,תומוקמה ראשל ךליל םוקמב תושרדמ יתבו

 תוכילומ ויה ןמצעמש אלא ,וכלי ןכיהל וילגר תא ןווכל ךירצ היה אל ותיבמ
 .שרדמה תיבל ותוא

 תא שדקמש ימ לכש (אי י ר"בדמב) ל"זח ירבדב ראבומה ןינעה םג הזו
 הנומאב גהנתמ םדאה רשאכ ונייהו ,הלעמלמ ותוא ןישדקמ הטמלמ ומצע
 הכוז והירה ,ת"ישה לא ברקתהלו םמורתהל תולועפ השועו המימת
 לכב תווצמה םויק רחא ךשמיי אליממו 'ה תדובע רחא וירבא וכלי וילאמש
 .עגרו העש

 םימש תוכלמ לוע תלבק י"ע ,ךכל עיגהל ךרדה «
 תודימתב

 לוע תלבק י"ע אוה ,וזכ הדובע תגרדל עיגהל ךרדהו
 םויו םוי לכב ונילע לבקל וניווטצנש םימש תוכלמ
 בצמב ושפנ תא דימעמ םדאה רשאכ יכ ,הבהאב םיימעפ
 השענ אוה יזא ,עגרו עגר לכב ונוק ןוצר תושעל 'לוע' לש
 רחא ךשמנ אליממו ,ונוק ןוצר יפל תויחל דבעושמ ומצעמ
 .דימת תווצמהו הרותה םויק

 עיגהל דחוימ אימשד אתעייס שי םירופכה םויבו
 'ה ינפל' לש בצמב םידמוע ונאש ןויכ ,תולקב וז הגרדמל
 םירמואש המ והזו ,םירצמ תאיציב היהש ומכו ,'ורהטת
 .םירצמ תואיציל רכז

 איבמ רוטה הנהד ,השירפה ירבדמ ונדמל וזמ הריתיו
 אלש מ"סה האר" (ה"מפ א"רדפמ ,ו"רת 'יסב) 'קה ל"זח ירבד תא
 שי םלועה ןובר רמואו ,םירופכה םויב לארשיב אטח אצמנ
 יפיחי תרשה יכאלמ המ ,תרשה יכאלמכ ץראב דחא םע ךל
 ןיא תרשה יכאלמ המ ,כ"הויב לגר יפיחי לארשי ףא לגר
 ןהילגר לע ןידמוע הציפק םהל ןיא לארשי ףא הציפק םהל
 ךכ אטח לכמ םייקנ תרשה יכאלמ המ ,םירופכה םויב
 ןמ ןתודע עמוש ה"בקהו ,'וכו אטח לכמ םייקנ לארשי

 .ל"כע ,"םהילע רפכמו ןיגרטקמה

 רתומ אלהד ,ירמגל םיפחי ןיאש פ"עא" בתכ השירדבו
 םהש רמול הצר רשפא ,רוע לשמ ץוח תואלפנאב ךליל
 וטישפה ירהש ,ךאלמכ תוימשגהמ םיטשפומו םיפחי

 דוע קבדהל םיצור םניאש ש"ע תומהבה ןמ ואבש םילענמ
 תוטשפתהל זמר כ"ג 'תוציפק םהל ןיא' ןכו ,'וכו ןתומהבב
 ,םהיכרצ רחא ךליל הנאו הנא םיטטושמ םניאש ,תוימשגה
 םידמועה םיכאלמ ומכ ,םנוק ןוצר תושעל םינמוזמו םינכומ םידמוע אלא
 .השירדה ל"כע ,םתרמשמ לע דימת

 קוספה לע 'קה י"שר 'כש המ לע (רפוס םתחהל) השמ תרותב ראבמ דוע
 תא ץחרו'מ ונדמל הלעמל" :ל"הזב ,'שודק םוקמב םימב ורשב תא ץחרו'

 הליבט ןועט ןבל ידגבל בהז ידגבמ הנשמ אוהשכש ,(ד קוספ) 'םשבלו ורשב
 ."הליבט ןועט בהז ידגבל ןבל ידגבמ הנשמ אוהשכש ונדמל ןאכו ,'וכו

 האלעה איה ןבל ידגבל בהז ידגב תפלחה אחינהש ,רואיב ךירצו 
 לבא ,הליבטב ובייחל ןבומ ריפש ןכלו ,הרמוחל הלק השודקמ שדוקב
 השודקל הרומח השודקמ ףילחמ אוה ירה ,בהז ידגבל ןבל ידגב תפלחה
 .הליבט והוכירצה המלו הלק

 םישדקה שדוקב םינפ תדובע לודג ןהכה דבעש רחאל יכ ,ראבל בתכו
 רתיב תשדקתמ תולקה תודובעה םגש דע הריתי השודקל הלעתמ והירה
 דמועו בהז ידגבל ףילחמכש םג הליבט ןועט ןכלו ,הריתי השודקב תאש
 .תונברק תודובע דובעל

 שפנמ ירמגל ןידרפנש הגרדל לארשי ללכ עיגמ רופיכ םויבש ונל ירהו
 לע לבקנ םא כ"או ,תוירמוחה ינינע לכל תוכייש ילב ,ךאלמ ומכו ,תימהבה
 ךרדה תא ךישמהל ת"ישהזעב לכונ ,םייח ךרדכ כ"הוי תגהנה תא ונימצע
 שיש ,ל"צז ןאיפאל א"רגה דימת הזב ררועמ היהש ומכו ,הלוכ הנשה לכ לע
 תויהל אוה הזל יאנתה קר ,םירופיכה םויב ומכ הנשה לכ תויהל תוחוכה
 םויב ונלש הדובעה והמ עדיל ונילע לטומ הזו ,יוארכ תומילשב כ"הויה
 .הזה אלפנו שודק

 !'תי וב הנומאב יולת רופיכה םוי תרפכ «
 םתא ימ ינפל' קוספה תא אביקע יבר איבמ ל"נה הנשמב ןושל הנהו

 ושריפ 'הוקמ' קוספה שוריפ הנהו ,''ה לארשי הוקמ רמואו ,'וכו ןירהטמ
 ל"ר ,'ןוחטבו הוקת' ןושלמ אוהש (ג ,זי םש םוגרתו ק"דר ,ח ,די הימרי י"שר) םישרפמה
 ידכ ,הז קוספמ כ"הוי תרפכ דמלנו ,םינימאמ ונא ובו ונחטבמ אוה 'הש
 חכבו ללכב ת"ישהב הנומאב אוה יולת כ"הויה תרפכ לכש תורוהל
 םוי (ז"רת ס"וס) א"מרה בתכש ומכו ,טרפב םירופיכה םויבש הבושתה
 וב טעבמה לבא ,ותרפכב םינימאמה םיבשה לע אלא רפכמ וניא םירופיכה

 .ול רפכמ וניא ,הז רופיכ םוי יל ליעומ המ ובלב בשחמו

 עדויו ,כ"הוי תרפכב תמאב ןימאמ ידוהי םא תמאבו
 לכו ,ירמגל שדקתהלו רהטיל לוכי אוה הזה םויבש
 כ"הויה לכ אלה ,םירפכתמ הלוכ הנשה לכ לש תוריבעה
 ,ירמגל רחא אוה כ"הויל הנכהה לכו ,תרחא הגהנהב אוה
 ,םייקנש םיעדוישכ יכ ,ירמגל רחא היהי כ"הוי יאצומה םגו
 .בוש ךלכלל אלש ןירהזנ

 הלעמל םירדוהמ תוצמה ישעמש םגה ונא ונירודבו
 תימינפה תדובעב םלוא ,םימדוקה תורוד לש םהיתוגשהמ
 חיגשמהו ,םיארונו םילודג תונויסנ ונל שי הנומאה לש
 ןמרסוו ןנחלא יבר ןואגהש רפיס ל"צז ןייטשנוועל י"רגה
 ול רמא תחא םעפו ,םייח ץפחה לא תכלל ליגר היה ל"צז
 ארונ המחלמ היהי םינש רשע דועבש ךל עד ,םייח ץפחה
 שממ היהי הנושארה המחלמהש דע ,םלועה לכ לע
 הקספה היהי כ"חאו ,תאזה המחלמ יפלכ םידלי קחשמכ
 .חישמ אובי זאו ,תישילש המחלמ היהיו ,םינש המכ

 ותנווכ אלש ,םייח ץפחה ירבד תא י"רגה 'יפו
 המחלמ לע אלא ,תימשג המחלמל 'תישילשה המחלמ'ב
 לש תוסרוקיפא אלמ םלועה לכ יכ ,הנומא לש תינחור
 עיקשמ ןטשהו ,הנומא םוש םיאור ןיאו ,ידי םצועו יחוכ
 .הנומאה לבלבל םילודג תוחוכ

 י"ע הלפתה חכ לקלקל תוחוכ ןטשה עיקשמ דחוימבו
 המכח ךשמבו .הלפתה לש רידאה החוכב הריפכו לוזלז
 תורצ היה תורודה לכבש הארנ ןנובתנ רשאכש בתכ
 ,והנשמל דחא םוקממ ודדנו וכלהו ,םישוריגו  תופידרו
 תופידרו תוריזג ושדחתנ יזא החונמ םש ואצמ רבכש דעו

 עדיל קר ,תולגב חונב שיגרנש הצור אל ה"בקה יכ ,תושדח
 לע ןנחתהלו ללפתהלו ,תולגב ונאש רוכזלו תויחלו

  ,הליפתה חכל רבחתהלו קזחתהל לטומ ונילעו ,המילשה הלואגה

 םוי שיש ,המילש הנומאב ןימאהל איה ולא םימיב ונלש הדובעה ןכלו
 הליחמ לש םוי ,םימחרו דסח לש םוי ,םלועה תאירב םוימ דעוימו דחוימ
 האלפנה הנתמה תא לצנלו ,םלועה תלצה לש םוי ,תוריבעה לכ לע החילסו

 .םלש בבלב ותדובעלו וילא ברקתהלו ,םיאטחה לכמ רטפיל ,תאזה

 ךירצש ,(אי קרפ) הבושתה תרגאב ע"יז אינתה לעב ק"הרה ןושלכו
 םוחרו ןונחו אוה דסח ץפח יכ ,'הב חוטב ובל ןוכנ תויהל ןוחטבהו הנומאה
 קפס םוש ילב 'תי ותאמ החילסו הליחמ שקבמש דימו ףכית ,חולסל ברו
 לע הכרב םיכרבמש הממ חיכוה ךכל הרורב היארו ,םלועב אקיפס קפסו

 ,חולסל הברמה ןונח םירמואו ,ע"ומש תלפתב םויב םימעפ שלש החילסה
 אתיא םאו ,לקהל תוכרב קפס (ו"ט ןמיס םש ש"ארבו .א"כ תוכרב) ןל אמייק ירהו

 םשב וז הכרב ךרבלמ ענמיהל ונל היה תחטבומ החילסהו הליחמה ןיאש
 ןאכ ןיאש יאדו אלא ,הלטבל הכרב ששח םושמ שחימל אכיאד ,תוכלמבו
 .ונל לחמ ונל חלס ונשקבש רחאמ ללכ קפס םוש הזב

 דבעש רחאל יכ..."

 תדובע לודג ןהכה

 שדוקב םינפ

 והירה םישדקה

 השודקל הלעתמ

 םגש דע הריתי

 תולקה תודובעה

 רתיב תשדקתמ

 השודקב תאש

 ןועט ןכלו ,הריתי

 ףילחמכש םג הליבט

 דמועו בהז ידגבל

 תודובע דובעל

 "...תונברק


