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 ונימיב םדאה לש ומלוע ןובשח

 ב"כשת הנשה שאר ברע

 םרואל םג אלא ,שונא לש ותגהנהבו וישעמב שופשיפ קר אל ,אהיש אוה ןיד םדא לש ומלוע ןובשח
 םתואב רהרהל םדאל םוקמ וריתוה ,םרב .ןהב לולכ לכה םימכח ונקיתש תוליפת .וימי תויעב לש
 ידוהי לכש תוברע ?המל ךכ לכו .ונמזב תוצרפנה תוצרפו תויעב לע – רודלו ,דחוימב ול םיעגונה םיטרפ
 אלש טלמי אלו .היתוריבעב ותוא תבייחמו המואה ללכ לשו דיחיה לש תווצמב ותוא הכזמ ורבחל ברע
 הכורכ הלוכ המואהש ,תודהיה התזחש המ .םינוש םיגוסמ םיגוס ,םיאטוחו םיאטח לבתב ואצמי
 םידוגינ .הזמ הז םידרפנו םיקולח לבת ימע .םלועה תודלותב ונימיב ונא םיאור ,הזב הז הרושקו

 תדרפנו ינושה ףירחמ רשא לככו .םיליאמשמ הלאו םינימימ הלא .םהיניב םיצרופ םינוש םידוגינמ
 ,תומואהו תומצעמה ןיב ךרדה הלא םירושק רתויו רתוי םישענ ןכ
 תוכלמ רשאמ רתויו .הלאב  .ןלוכ לא תומצעמה לכ – התרבחב

 תנומא ןיב שרפהה לודג המ ךא ,הזב הז ןיברע לארשי לכש ,תודהיה
 המ .רמאנ בויחה ךרדב לארשי לש המו ,ןקתמו רחא אב הז תוועמש
 ,ומילשמ ורבח הז רסחמש .יבויח היהי המואה ללכ לש הנזאמו
 םישוע וללה .תומואב ןכ ןיאש המ הלא .דגנכ םילעופ םתמועלשו רבד
 םישקבמ םדגנשכו ,םיקיזחמ הלא .םהילע םצעתהלו תולעל
 קשנ ילכב םמצע ןייזל םישקבמ םלומ םיבצייתמהו – םלוע ילבחמ

 .םהילע ףיסוהל םהידעצ םיננוכמ

 םלועב םיצצורתמ םישוג ינש תא םהמע םישרוגו םיפרוגה
 םא טבשל םא ,הלוכ תושונאה תונטק תוצראו תומואו ,דסחל

 החיקל ךרדב השענ לכה .םלועב הטשפ תונרמוחה .הכלהכ ןהישעמ לכלכלו ןשפנ לע דומעל תולוכי ןניא
 אלו תחא שפנב אל ,ולוכ םלועה לש ולרוגבו תושפנ יקסעב םירומא םירבדהו ,רחסמה ךרדכ הניתנו
 איה הז ןינעבש עבטמב שמתשהל םלוע יגיהנמ םיאשר םולכ .הלוכ תושונאב אלא תחא הכלממב
 ךא איה הנומאהש ,ןושאר םכסומל רבדה השענ .הנומאה הדבאש יפל ?המל ךכ לכו ?הרקיעמ הלוספ
 תושונאהו תוצרא לש ןלרוג יעבוק םא .ויניע תוארכ ותנומא תא שרפל םדא יאשרו ,טרפה לש ןינע קרו
 איבנ ירבדל ועשי אל םא ;דיה-םצועו חכה ,תואשנתהה ,תוחצנתהה אלא םהינפ תמגמ אהת אל
 ןאכמ – ודיב ןותנ לכהשו דבלב וחוכ אלא םדא ידיב ןיאש ורבסיו ,םהינפמ ורתסי םיזוח לש םהיכרדו

  .הערה חתפת

 תרבוגו תכלוה הדרחהו ,םוי לכב ןהל ונא םידעש תוגיאדמה תואצותה םהמש ,ערה רוקמו שרוש והז    

 ב"פשת לולא ןויליג

 םדאה לש ומלוע ןובשח
 ונימיב

 תודחא םישורד וזה תעב
 םעב דוכילו

 ל"צז קוק ברה לע דפסה
 תא גיפהל ןמזה עיגה

 םיסחיב תוחיתמה
 םיירוביצה

 לש 'א לחשכ "ךילשת"
 תבשב הנשה שאר



 

 

 ונתאמ תשקבמו תשרודה ,לבתה תא תנווכמהו תרצויה ,הנוילע די שי .ולוכ םלועה תא הפיקמו
 הדבאש ןוויכו .ארונהו םרה ,אשינהו בגשנה לא ,תונוילעה לא םדאה ייחבש תונטקה ןמ תולעתהל
 .דושו גרה תומחלמ ,האלתו דחפ ונימי םיעורז – הנומאה

 שפתנ ולוכ םלועהש ןוויכו .רוחאל הגיסנ ןה תוחתפתההו תומדקתההו הריתס אלא וניא ןינבהש שיו
 לע ותעד ןתיל לוכי אוה ןיא בושו ,החפקתנ טרפה לש ותעש ףא ,רישעהל םיצא לכהו ,שומיחה ץורימל
 םילוכי דימת אלש ,תדו חור ישנא לש םימוחתב םג הלדגו תכלוה הצריפה .םוקמה ןיבל וניבש םירבד
 .תינחורה תורדרדיהה תא רוצעל

 רואל ובצמב רהרהל וילע המוש ירה ,םלועה תא ןקתל לוכי אוה ןיאו םימעב טעמה אוה לארשי םאו
 ,םהירבד וקדצנו וחכוה דציכ תוחוקפ םיניעב תוארל םהילע ,ונימכח ירבדב וקפקיפש הלא .רודה תולאש
 ונחנא .המצע לארשי תנידמב המכו המכ תחא לעו ,לילעב התע תיארנ םירחאב תולתה דציכ .הכרבל םרכז
 ונעשנ ,ורסח םימדו – ונל היה קשנו חוכ אל .ונצראמ ונייה םילגומו םיקתונמ םייפלא תונשש לדה םעה
 וטויפב טייפש ,יולה הדוהי 'ר ,ונררושמ ירבד ופי המו .ונמקו ונרצ ללכל ונלוכיו םימשבש וניבא לע דימת
 וניביוא ."לא תוממור םנורגבו םדעומ תיבב םדעווהב .םרו ךלוה וחישו לדו ךלוה לדבנ םע" :הנשה שארל
 תעב ,הרובגה יפמ ונל הנתינ רשא שדוקה ץראב ונירוענ רשנכ התע םישדחמו ונבש ונאו ,ולכו ודמשוה
 וכלה הב רשא ךרדה התואל תינחור הבישב הוולמ תינפוגה ונתביש אהת !אוה רבד אלה .םעל ונתויה
 עיגה קשנה רשאכ ,םויכ .םולה דע ונתאיבה רשאו ,םיאיבנה ונל ופיטהו הרות ונל התוויצ רשאו ,וניתובא
 ,הז לש וחוכ תולד החכוה ,ולוכ םלועה תא סורהל הלילח רשפא תחא העשבש ,ולולכישו ותמצוע אישל
 .טבשל םלועה לרוג הלילח ץרחי ,היהת םא ,הלק תועטו .והחודו רחא אב ,ולטבמו רחא אב םישועש לכש
 םהידעצ ןוניכ עובתלו הער רוחא בישהל ,ךכ לע םתעד ןתיל םיבייח לארשיבו םלועב הנומאהו חורה ישנא
 ורודרידב אלו ונוקיתבו םלוע לש ובושייב רוזעל .סרהל אלו ןינבל המחלמל אלו םולשל תומואה ישאר לש
 .הלילח ותדמשהו

 ינב .וילע אוה חיגשיש ,ונידיב דיקפהש ןודקיפה ודיב רוסמל ,םלועה ארובל תונפל אלא ונל ןיא ,ונאו
 .וסרוהל וירוצי הלילח ואובי אל ארבש םלועש וילא ללפתהל ונילע .ורמושל דבלב םחוכב ןיא התומתה
 יהמ עדנ ,םימעבש ןטקה ,ונאש אוה ןיד ,לארשי לש ולרוגב םלוע לרוג תרשוק לארשי תנומאש ןוויכ
 רשא תא םייקנ ,עמשנו השענ .ונתירחאל גאדנ ,ונישעמ ביטינ ,וניתוחרוא רשיינ .ונילע תלטומה תוירחאה
 ונאבצ תא קזחת ,ונל דומעתש איהו ולוכ םעה ברקב הנומאה תא ססבנו קזחנ ,יניס רה דמעמב ונלביק
 .האנש עדגנ ,הבהא הברנ .םוקמל םדא ןיבו ורבחל םדא ןיבש תוריבע לע רפכנ .חלצי ונדיב םשה ץפחו
 עיגהל ידכ רחאה הצקל רובעל אוה םנוקיתש )ד"פ ,םיקרפ הנומש( ם"במרה רמא םהילעש םירבדה ןמ הלאו
  .בהזה ליבשלו תיעצמאה ךרדל

 .הנרפות – םלועה תא דיחכהל וא ונדימשהל תומיזמו תוצע לכש ,ונדועייב םיחוטבו ונתנומאב םיקזח
 םכנחל ונצרמו ונחוכ שידקנ ,םהילע ונתעד רקיע ןתינ .וניתונבו ונינב םה ,ונידיבש ןודקיפה לע רומשנ
 ירבד ומייקתי ןעמל .ליכשהל םייח חרואו ץרא ךרדו הרות םדמלנ ,היתווצמ םויקו תודהיה תנומאב
 ךרב ערז םה יכ םוריכי םהיאר לכ ,םימעה ךותב םהיאצאצו םערז םיוגב עדונו" :)ט ,אס( היעשי איבנה
 ,שפנה ןובשחל םתומכ םיבוט ןיא הבושתה ימי .ולוכ םלועל הרוא אצת שדוקה ץראמו לארשי םעמו ."'ה
 םהמ םיבוט ןידה ימיש ם"במרה בתכ רבכ ,הבושתל םיפי הנשה תומי לכש יפ-לע-ףא .רוביצלו דיחיל
 םירופכה םויו הנשה שאר ןיבש םימיה הרשעב ,םלועל הפי הקעצהו הבושתהש יפ"עא" :ורמואכ .דיחיל
 ,םירומא םירבד המב .)ו ,הנ היעשי( "ואצמהב 'ה ושרד" :רמאנש ,דימ איה תלבקתמו רתויב הפי איה
 וניקלא 'הכ" :)ז ,ד םירבד( רמאנש ,ןינענ םה םלש בלב ןיקעוצו הבושת םישועש ןמז לכ רוביצ לבא ,דיחיב
 רשא לכל וארוק לכל 'ה בורקו ,ןוצר תע םה הבושתה ימי .)ו"ה ,ב"פ הבושת תוכלה( "וילא ונארוק לכב
 .תמאב והוארקי

 אלו ונבי ןעמל ,ולוכ םלועה םעו לארשי םע ביטיהל תויוכלמה בלב ןתיו ,ותבהאו ותארי ונלוכ בלב 'ה ןתי
 םייחה רפסב םתחיו לארשי תיב לכ בתכי .םולשבו זועב ומע תא 'ה ךרבי .ובישוי תומשנ םירעו וסרהי
 .תובר םינשל וכזתו ,םולשהו



 

 

 טי-זי 'מע ,םימואנו םירמאמ :תורודלו רודל ,םיסנ קחצי ברה                                                                 

 

 

 

 םעב דוכילו תודחא םישורד וזה תעב

 ך"שת הנשה שאר ברע

 .דיחיה לש שפנה ןובשחב םיחתפנ הנשו הנש לכ לש םינושארה הימי תרשעש ,תודהיב אוה אלפומ ןויער
 .תינחור תולעתהלו םירשואמ הנש ימיל הוקת אלמו ןנערתמו ךכדזמ אוה ,השדחה הנשל םדאה סנכנשכ
 – הלא םגו ,תונושה ויתובכשל ונמע תעדותב קוקחו םוקר ,הנוילעה החגשהה ונל הקינעהש הז לודג תתמ
 .שפנה ןובשחל הלא םימי םישידקמ – םייתרוסמ םייח תוחרואמ וקחרתנ ,םינוש םימרוג לש םייטעבש
 דיחיו דיחי לכ לע המוש .ורבחל םדא ןיב םג אלא ,דבלב ונוקל םדאה ןיב וניא ,דיחיה לש הז שפנ ןובשח
 הרבחה ,הרבחה יפלכ ויתובוח אלימ םאו ,ורבח םע ותוגהנתהב אוה םלש םא ,וישעמ ןזאמב רהרהל
 םיקוקז ונאש חכווינ ,וז העשב תודהיה בצמבו ונייח תועפותב שאר דבוכב רהרהנ םא .הללכב תידוהיה
 וניחא ינומה ןיידע .םהילא םיפצמ ונאש םילודגה םידועיה לא עיגנ ןעמל ונמעב יתבר תוררועתהל
 ,םלועב תודהיה יזכרממו ןויצ ץראמ םה םיקתונמ תוצעומה תירבב םיבשויה ,ונרשבו ונמצע ,םינמאנה
 דרשש ןורחאה הדמחה ילכ והז ,ונתד תא םהמ דיחכהל תונויסינהמ הנורחאל ונא םידרחנ אלא ,דוע אלו
 .םעישוהל ונידי הרצקו ,רמשמ לכמ וילע ורמששו םתודהי לע רמשש םהל

 לעש ךכמ ונתעד חיסהל לכונ אל ,תוצרא המכב ולגתנש תורוקמה לא הביש לש םינמיסמ ,םידדועמ ונא םא
 אתלחתאה רוד ,המוקתה רוד ונרודב אקוודו ,העימטו תוללובתה לש הנכס תפחרמ תובר תוידוהי תוליהק
 ונידמחמ דירשמ ןיידע םיקתונמ ונאו םימטושו םיביוא תפקומ ,לארשי תנידמ ,ונתנידמ וליאו .הלואגד
 םימייאמה רעסה ילגל לעמ ותואשנתהו ונמע לש ותוממורתה ןעמל .הניכשה ונממ הזז אלש יברעמה לתוכה
 לארשי תרות :אוהו ונלוכ תא דחאמהו ףתושמה םרוגל ביבסמ םעה לש דוכילו תודחא םישורד ,ונילע
 .ונמע לש חצנה תולוגסו ימואלה ונדוחיי לע ורמשו ,תורודה לכב םעה חור תא ולשיחש ותרוסמו

 תינחור תולעתהל תוררועתה ,םעה לש הלודג תוררועתה תנש ,הבוטל ונילע האבה הנשה אנ שמשת
 ,הירוזפ תומוקמ לכב המואה לש לרוגה תופתושב הרכהל תוררועתה ,תווצמה םויקו הרותה עדי תרבגהלו

 קודיה ןעמלו תוינחורה היתולוגסו החוכ רידאה ןעמל ונתנידמ לש התומצעתהל תרבגומ הרזעל תוררועתה
 הנשה אהתש ןוצר יהי ,רתאו רתא לכב לארשי תיב וניחא תא ךרבמ יננה .תוצופתה םע םיינחורה הירשק
 םידועייה תגשהו הבוטל ונבל תולאשמ יולימ לש הנש ,החמשו רשוא תנש ,ונמעל הרושב תנש ט"לעבה
 .םהל םיפצמ ונאש םילודגה

 .ןמא ,תובוטו תומיענ תובר םינשל וכזתו םולשהו םייחה רפסב ומתחתו ובתכת

 אנש-נש 'מע ,ךדיב םידחאל :תורודלו רודל ,םיסנ קחצי  ברה                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 םהרבא היה דחא

 לארשי-ץראל ישארה ברה ,ל"צז קוק ה"יארה לע םירבד

 ו"טשת לולאב 'ג ,ותריטפל הנש םירשע תאלמב

 םהרבא לש וראוצב היולת התיה הבוט ןבא :רמוא יאחוי ןב ןועמש יבר" :)ב ,זט ארתב אבב( ארמגב אתיא
 ומיד םימכחש ,המכחל יוניכ ,א"בשרה רמוא ,איה הבוט ןבא ."אפרתמ דימ ותוא האורש הלוח לכש וניבא
 םלש היה וניבא םהרבא יכ ,ונניינעלו ."ץפח ירבד" םג הוארקו ,תוילגרמו תובוט םינבאל המכחה תא
 יעדומה רזעלא יבר" :הז ינפלש רמאמב רמאנש ומכ ,תויהולאו תויעבטב לודג היהו ,ויתועידיו ותמכוחב
 ,רמול ונוצר ."וחתפל םימיכשמ ברעמו חרזמ יכלמ לכש וניבא םהרבאל ול התיה הלודג תונינגטצא :רמוא
 םה ולא – םיבר םידימלת וחתפל םימיכשמ ויהו ,תויהולא תודימב ויניינעו ויגהנמ גיהנה וניבא םהרבאש
 ןופצ רמא אל ךכלו .ברעמ ברעהו חרזמ הרומ רקובהש ,ברעהו םכשה וינפב ודמלש – ברעמו חרזמ יכלמ
 תילגרמ :רמול י"בשר אב הז לעו ."ןנבר ?יכלמ ןאמ" :)א ,בס ןיטיג( םרמואכ ,ןנבר ונייה "יכלמ"ו ,םורדו

 לכו ,ודובכבו וחוכב ,רמולכ ,וראוצב הברה םידימלת ךירדהו גיהנהש ,רמולכ ,וראוצב היולת התיה הבוט
 ."אפרתמ דימ" ,ורמוא והזו ,ןורתפ אלל תראשנ התיה אל וינפל האב התיהש הלאש

 ,"םהרבא היה דחא" ,לודגה וניבר לש ותומדל רואית וא הרדגה וזיא ,ל"ז וניתובר ירבדב אוצמל יתשגנשכ
 ,וראוצב ל"צז קוק ברהל ול היולת התיה הבוט ןבא יכ .וניבא םהרבא לע וז הדגהמ םיאתמ רבד יתאצמ אל
 הילא תכשומש תבאוש ןבא התיה ,היתוביבס לע הריאמ התיה ןבאהו ,ונימב דחוימו אלפומ ישיא םסק ןימ
 וילא ואב ,טפשמו רוביצ ינינע קר אל ,ןידו תד תולאש קר אלש ,ויתולוגסבו ויתודימב דיחי היה אוה .םיבר
 הארשהה חוכב ,ותניב בחורב אוהו וינפב האבוה הררועתנש השק היעב לכו הלאש לכ ,םהב וקלח ןתנו

 וילא ואב .ןורתפ אלל תראשנ התיהש היעב התיה אלו הלאש לכ רותפל עדי ,ותוא הוולמ התיהש הלודגה
 רואל ותואנ לכה ,ותלודגבו ותוכמסב וריכה לכה .םירמוש םניאשו הווצמו הרות ירמוש ,ברעממו חרזממ
 .רוא וארו – וראוצב התיהש תילגרמה

 לע ול התיה תדחוימ הסיפת .םלוע ייחו הכלה לש תולאשב המכו המכ תחא לע ,העש ייח לש תולאשב םאו
 הכלהה ירפסב תושעל אילפהו ,םיברה וירמאמבו וימואנב עיבה התוא ,ץראה ןינב לעו תווצמה לע ,הרותה
 וירפסבש ,הזב ורוד ינב םינברה רתימ דחוימב לדבנ אוה .הלוגהו ץראה יקלח לכל בישהש ויתובושתבו ולש
 וצראו םעה ןיבש תירבהו רשקה שודיח תא ,לארשי םע לש היחתה דה תא םיעמוש ונא וימואנבו

 תא 'ה ריזחי הב המילשה הלואגה היהת זאו .הרותהו וללכב לארשי ןיב תירבה תתירכ אובת ויתובקעבש
 .ןויצל ותניכש

 ענמת לא" קוספה לע .רבקב תובבוד ויהי ויתותפשש ידכ ,וללה תובושתה תחאב וירבד תא םידקהל ינוצרב
 הנוטלא ,םהרבא ר"ב השמ 'רל( "השמ ינפ רוא" לעב ברה בתכ ,)זכ ,ג ילשמ( "תושעל ךדי לאל תויהב וילעבמ בוט
 לכבו םיוגה ימכח לכב יכ" :ביתכ :י"בשר תא אנימ אוהה לאש :ל"זר ורמאש המ יפ לע )א ,ג ףד ,ב"נקת
 :רמאו י"בשר ךייח ?ךומכ לארשיב לבא ,ךומכ ןיאד איה םיוגה תמכח ,)ז ,י והימרי( "ךומכ ןיאמ םתוכלמ
 ןמזב םג יכ )דיפק ט"מ ה"ד ,ב ,וצ תומבי ,תודגא ישודיחב( א"שרהמה שריפו .םיתמ ויחה עשילאו והילא אלה
 .)ב ,צ ןירדהנס( רבקב תובבוד ורמוא לש ויתותפש ורמוא םשב רבד רמואה הז ,םיתמ תויחהל םילוכי הזה
 ענמת לא" :רמאש הזו .ומשמ ותוא םירמואש ,רבקב העש ותוא םייחמ וייחב שדחמ היהש הרות ירבד יכ
 תולועפה ,רמולכ ,לאל תויהב זאש ,םרמוא םשב הרות ירבד רמול ריהז אהת ,רמולכ ,"וילעבמ בוט
 יפל םיתמ היחת התא ןכ םיתמ היחמ לאהש ומכ יכ ,םתוא תושעל ךידיב םה הנה ,לאה הווהמש תואלפנה



 

 

 .העש

 )חעק 'יס( ןהכ תעד רפסב ולאושל בישהש ,ל"צז קוק ברה ןרמ אוה ,ורמוא םשב רבד איבהל ינבשוח ,ןכל
 תעד יפכ םאיצוהל רוסאש רמא ולכש קמועב אוהו .ל"וחל לארשי-ץרא םהב התכזש םירפס תאצוה ןינעב
 .הרתי השודקב לארשי-ץראב םתויהב וכזש םושמ ,)ט"ה ,"פ ןירדהנס( ימלשוריה
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  – םיירוביצה םיסחיב תוחיתמה תא גיפהל ןמזה עיגה

 ןיקנבט קחציו  םיסנ ברה ןיב השיגפה לע

 ט"ישת ןושחב ו"ט

 סיסבה תאיצמו הנבה לש תודוסי לע יונבה הנידמב יתרבח רטשמ לש ונונכתב תורושקה תויעב
 הדובעה תודחא תגלפמ גיהנמו םיסנ .י לארשיל ישארה ברה י"ע ונודנ – המואה יקלח לכל ףתושמה
 .םילשוריב ישארה ברה תכשלב לומתא המייקתנש השיגפב ןיקנבט .י רמ

 ינחורהו ילכלכה המודיקל גואדל ,הנידמה יניינע תא םדקל לכונ אל יכ וירבדב רמא ישארה ברה
־יאמ תועבונו תויתוכאלמ בור יפ לע ןהש – תוציחמ םעב תומייק דוע לכ ,תויולג גוזימ ןעמל לועפלו

 תרבגה י"ע איה ךכל ךרדהו ,םיירוביצה םיסחיב תוחיתמה תא גיפהל ןמזה עיגהש רמא אוה .הנבה
 .תורבדיהו הרבסהב ,תוירבה תבהאל ךוניחב ,םינושה רוביצה יקלח ןיב עגמה

 תא םש עימשהלו תונברה תודסומ ינפב עיפוהל ןיקנבט רמ תא ןימזהל ןכומ אוהש עידוה םיסנ ברה
 תורובב םחליהל ונילע .תורידתו תוידדה הנייהת הז גוסמ תוחישו תושיגפש שקיב אוהו ,וירבד
 .ברה רמא – ורבחל םדא ןיבש תווצמה תרימשב דיפקהל ןכו תודהיה עדי תרבגהל גואדלו

 רשאכ היהת תיתימאו המלש לארשי תודחאו תודהיה דוסי הניא תויתד ותעדלש רמא ןיקנבט רמ
 םיצוביק המכבשו יהמ תודהי עדי ריעצה רודהש תודגנתה ול ןיאש רמא אוה .הנידמב ינע היהי אל
 ותעדל ךא יוצר וניא קחרמהש רובס אוה םגש ןייצ ןיקנבט רמ .תודהי לש תקפסמ הדמ םידמול
 .תונברהו הנמאנה תודהיה םג ךכב המשא

 םירובידה .רוביצהמ שיא לע היתוטלחהו התעד תא הפוכ תישארה תונברה ןיאש ריבסה םיסנ ברה
 רובצל תונברה העידומ התוכמסו הדיקפת ףקותב .דוסי לכ םהל ןיא ,לוכיבכ ,תומרחו היפכ לע
 םאתהב הלא תועד לבקל אלש וא לבקל יאשר םדא לכו תונוש תולאש יבגל הכלהה רבד תא ,הילאוש
 .ונופצמלו וחורל

 םכסוה ,תויפוסוליפו תוינויע תולאש םג הב ונודנו הבוט חורב הלהנתה םייתעש הכשמנש החישה
 .ינויחו יוצר אוה הלא ןיעמ תוחישו עגמ םויק יכ
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 תבשב לח הנשה שאר לש 'א םוי רשאכ "ךילשת"

 תמאה יפ לע לבא ,יתוברו יתובא וגהנש הממו רוביצהמ תונשל ינוצרב ןיאש ,יתעד דגנ גהונ ינא הזב

 לח םא שדק תבש םויב םג ךילשת רדס תושעל דאדגבב ח"ירהומ וגיהנהש הז גהנממ החונ יתעד ןיא

 ק"ש םויב הז רדס תושעל ןוכנ דוסה יפ לע םא עדוי יניאו תורתסנב קסע יל ןיא יכ םא ,וב ה"רד 'א םוי

  .אל וא

 לע חיגשהל ןיאש בתכו ,ריתהו הז לע לאשנ )ב"מ 'יס 'ג קלח( בקעי תובש תבושתבש ,יתעדי הז םנמא

 בקעי תובשהש ,)'ג תוא ב"וט 'יס( ץמוא ףסויב א"דיח ןואגה בתכ הז לעו .רוסאל ה"לש רוציקב ש"מ

 םירבדהש רבסש םושמ הז ול םרגו ,ק"ש םויב ךילשתה רדס ורמאי אלש רמאש ימ לע םירבד חיטה

 והורמאי אלד רמול םוקמ שי ,ל"ז י"ראה יפ לע םהיגהנמ םיגהונ ויה םינושארה םנמא ,םטושפכ

 אלש לכ ,םלוע לש ומורב םידמועה םירבדב םג המו ,ףידע השעת לאו בשד יל יזח ידידל מ"מ ,תבשב

 ורמוא היה ה"הלז זאגריא י"רהמ דיסחה ברהש יתעמשד םגהו .ל"ז י"ראה וניברמ שוריפב אצמנ

 ח"ירהומו .ל"ז א"דיחה ןרמ ל"כע ,ותרימא ענמ ז"מרה שידקו ריע ברהש עדי םא ררבתנ אל ,תבשב

 אצמנ ךכ .תבשב ה"ר לח וליפא ךילשתה רדס תושעל שיש בתכ ,)ב"י תוא םיבצנ תשרפ( יח שיא ןב רפסב

 *.ל"כע ,ש"שרה םשב יבתנע י"רהמ די תביתכב בותכ

 עדי אלש ,אבה םלועבו הזה םלועב ש"שרה לש ופתושו ורבח היהש א"דיחהש ,רבדה הומת ילצאו

 תושעל וגהנמ היה ש"שרהש רמול אלפ תאז םג .אל וא ק"ש םויב ךילשת השוע היה םא וגהנממ

 ,םירתסמב י"רא היה ומצע א"דיחהש ןויכו .וירפסמ רפס לע הז רבד הלעה אלו ,תבשב ךילשתה

 םשב יכה היל עימש אל יבתנע י"רהמש ינפמ םאדו קובשנ יכיה ,ורמואלמ וענמ רהזה תיב רש ז"מרהו

 לח םאש ,קחצי חיש ורפס ףוסב בתכ ל"ז ינאמ והילא יבר דיסחהו לבוקמה ברהו ?ההמתא ,ש"שרה

 םושמ השוע אל 'א םויב ,'ב םויב אלו 'א םויב ללכ ךילשתה רדס השוע היה אל תבשב ה"רד 'א םוי

 כ"אש ,תוכייש ול ןיא 'ב םויבו .ורמאל יואר ןיא ק"ש םויד ל"ז א"דיחהו ז"מרה תעדכ היל יריבסד

 ןיאש ןויכ ,תבשב ךילשתה רדס תושעל וגהנ לא־תיבבש ףאד םייסו ,םימיה ינשב תושעל םיכירצ ויה

 םינורחא המכ דוע ובתכ ןכו .ל"כע ,זוזא אל ימוקממ ןכל ,ש"שרה ןמזב ןכ גהנמה היהש רורב רבדה

 .תבשב ךילשתה תושעל גיהנהו ומצעב םייק יגאלפ ח"רהמ םנמא .םהירבד קיתעהל תעכ יאנפ יל ןיאש

 םגו **,תבשב תושעל וגהנ םלוכ דאדגבב יכ ,רוביצהמ שורפל יתיצר אל החונ יתעד ןיאש ףא ןטקה ינאו

 לש השקבה רמוא יניאו ,הרותב ארוקכ םיקוספה רמוא ינאו ,תונשל יתיצר אל ק"היע הפל יאובב

 ט"כשת לולא ט"כ ,םירעש



 

 

 ***.הב טימשמ אלא הלוכ א"דיחה

      ת"ושב יגאלפ םייח 'רה ,ב"ע גי חי 'יס ח"וא ירויש בל ירקח ,ו ק"ס גפקת 'יס ח"וא ףסוי יכרבב א"דיחהל דוע האר*

 .המק 'יס המשל הרות ת"וש ,ע תוא גי 'יס יח לכל דעומ ,א"ע גמק א"ח םייח בל

 רפסב יסגא ןועמש ברה לבוקמה בתכ ןכו .ה"נ ח"ל 'יס תושדחה קדצ יחבז ת"ושב ךמוס הללאדבע ברה כ"שמ ןייע**

 .ב"י תוא םיבצנ תשרפ 'א הנש ח"אבב בוט ח"ירה ןרמו .ח"ק 'מע אבש בהז

 גהנמ לע ,64 'מע ט ךרכ ,ב תואב 'יס הנשה שאר 'עמ דמח ידש ,טמק 'יס ג"חו ,הנ 'יס ג"ח קדצ יחבז ת"וש האר***

 גהנמ לע דיעהש המ )זצ 'מע( די 'עס הנשה שאר תוכלה םירצמ רהנ רפסב דוע הארו .רימזיא גהנמו ,םילשורי ק"היע

 תוכלה רפסב והילא מ"רגה ל"שארלו ,)הנר 'מע( ב"ס גפקת 'יס םע יביתנ 'רהלו ,ונ 'יס א"ח ד"וחי ת"ושבו ,םירצמ

 .אכ 'עס 243 'מע םיגח

 וט 'יס דכ רעש ,ד ,תובוצק תוכלה :טרפלו ללכל ,םיסנ קחצי ברה                                                      


