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רמאנש ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ ל"זחא
ןיכירצ םלועבש םיאורבה לכו 'וגו ויתארב ידובכלו ימשב ארקנה לכ
דובכ 'הל ובה םימע תוחפשמ 'הל ובה ביתכדכו ומשל דובכ תתל
יל םיהלא רבד דוהא ול רמאשכ באומ ךלמ ןולגע לע ל"זחאו[ זועו
ש"יע דובכה לכל כ"חא הכז הז תוכזבש אסכה לעמ םקיו ביתכ ךילא
םינב םשב ולצא םיארקנש וקלחל 'ה רחב רשא םעה טרפבו ]ארמגב
דובכ ןתיל זרדזהל ןיכירצ יאדוב םכיהלא 'הל םתא םינב ביתכדכ
ויכרדב תכללו תמאב ונילע 'תי ותוכלמ לוע לבקל ונייהמ ומשל
םשה דובכ ללכב לכה והזש 'וגו ויטפשמו ויתוצמו ויקוח רומשלו
הנהו[  .םהב תכלל ויטפשמו ויתוצמו ויכרד תא ןיבבחמ ונא רשאכ
ומצעל םג לודג דובכ אוה דובכה ךלמל דובכ ןתונ םדאה רשאכ
דובכה ךלמ אוה רשא ץראה יהלאו םימשה יהלאל דובכ ןתיל הכזש
אוהו ריע הזיאל ךלמ אב רשאכ בל בוטו חמש םדאה המכ הנהו הלס
ךירצ ו"כאע ול יוארה ודובכ תא ול ןתילו וינפ ילבקממ תויהל ררבנ
םימלוע ארובה תא דבכל הכוז רשאכ המוצע החמשב תויהל םדאה
רכזי וייחב ול ןתנש דובכה הזש טרפבו .הטמו הלעמ ירוצי לכ ןודא
ול ןתויו םימשה יהלאל דובכ ןתנ שיאה הזש םיחצנ חצנלו דעל ול
י"שה הנהו ]דבכא ידבכמ יכ ביתכדכו הז רובע ול יוארה ודובכ
אלה ביתכדכו בא םשב וניתלפתב ותוא ונא םינכמ םלועה ךלמ אוהש
ודובכ ללחתנ ה"ועב רשאכ תושחל לכונ ךיא כ"או ךנק ךיבא אוה
ןיעגופ ויה ולא אלה ויתוצמו ותרות תרפה י"ע םוי לא םוימ 'תי
אל אלה וינבמ דחא דובכב קר וליפא וא וינפב ויבא דובכב םדאל
תושחל לכונ ךיאו והזבמה שיאה לע ויפמ ואצי םידיפלו השחמ היה
וניבא אוהו וניתומשנ רצי רשא םימלוע ךלמ 'תי לכה ןודא ןויזבב
.'וגו ידובכ היא ינא בא םא ביתכדכו םלוע דעו םלועמ

'וגו עיגפמ ןיא יכ םמותשיו שיא ןיא יכ אריו ארקב ביתכ הנהו
ףוסבלו םיתשלפ הדשב 'ה ןורא הבשנש המ לע זמרמש ז"ע ל"זחאו
רמאש ומוקמ לא וחלשל וחרכוהש דע םהילע םיהלא די דואמ הדהב
היה תואובמ המכ תחרוב התיה םכמ תחא לש תלוגנרת וליא ה"בקה
יל עשותו םיששוח םניאו םיתשלפ הדשב יתירב ןוראו הירחא רזחמ
ריעב רבד הזיא דלונ היה וליא ונינינעב רמאנ ונא ףאו 'וגו יעורז

עירפהל ידכ השוע היה יקדצט המכ וקסע לכ לקלקתמ היה ז"יעש
םיצרפתמה וברש ה"ועב ןיאור ונא רשאכ הז ןינעב ןכו אוהה רבדה
י"ע ]םיחצנ חצנלו דעל ונישפנ ייח איהש[ ונישדק תד עירפהל
קזחל ונילע פ"כע בויחה לח הנפו רבע לכב םינוצח ירפס תוטשפתה
םירענל ןהו ב"העבל ןה הרותה תצברה י"ע ריעו ריע לכב ונישדק תד
ונאו ןכ ןישוע ונא ןיאשכ לבא ןמקל ה"יא ראבנ רשאכ ןומהל ןהו
ןיעכו( ןויזב ידכו ו"ח ודובכל ןיששוח ונא ןיאש הארנ הזמ ןישחמ
ושעיש דע חורזל אלש שמשה התצרש חרקד השעמ יבג וניצמ הז
ם"וכעהשכ( םתיחמ אל ידובכל ה"בקה רמא םרמע ןב ליבשב ןיד
שגליפ ןינעל ןכו ש"יע םתיחמ ד"וב דובכלו )םכל ןויהנהו חתשמ
השעמב וחמ אל ודובכלש המ לע ה"בקה םערתהש וניצמ כ"ג העבגב
הארנ הזמ טוקליב ןייע םוקנל וצבקתנ ד"וב ליבשבו הכימ לספד
:)ב"ויכ םינינע לכ לע םדאה לע דיפקמ ה"בקהש לילעב

הדמ םדאה םע גהנתמ ה"בקהש ונל עודיש המ יפל םדאה רוכזיו
'תי ודובכ אסכ ינפל ושפנ אובת ףוס לכ ףוס רשאכ כ"עו הדמב
ותוא ולאשי םא הנעי המו הלעמ לש אילמפ ינפל והודבכיש שקביו
יכ עצב המ ורמאש[ יתרות דובכ תאו ידובכ לע תששח אל עודמ
יכ אוה אלמ ארקמו ]'ה ינפמ תינרודק ונכלה יכו ותרמשמ ונרמש
חיכומ אוה רשאכש םדאה עדי תאז םכו .ולקי יזובו דבכא ידבכמ
בייוחמו תואנ רבד אוהש ינולפו ינולפ רבד תושעל והזרזמו דחאל
ונא הנהו .הזה תואנ רבד תושעל כ"כ ומצעב פ"כע ךירצ ןכ תושעל
ובה םימע תוחפשמ 'הל ובה ןירמואו ה"ואל וליפא םוי לכב ןיזרזמ
ל"רו טומת לב לבת ןוכת ףא ץרה לכ וינפלמ ולח 'וגו זועו דובכ 'הל
יואר יאדובש ש"כ ז"פלו 'תי ומשל דובכ ונתתש יאדוב יוארד
םדאהשכ ו"ח לבא דימת ומשל דובכ תתל לארשי םע ונל בייוחמו
ונתי םהש רחא םע ינבל םוי לכב קעוצ אוה המ הזמ ןיע םילעמ
לכה וניעל ויתוצמו ותרות בבחמ םדאהשכ ארקנ 'הל דובכו .דובכ
:וירבד ונייקי םה םגש םזרזמו
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חכ םדיב היה םנמזב ד"ב םתסד םושמ ד"ב טקנד אה תמאבו
דחא לכש ה"ה לבא הרותה תא םילטבמה דיב תוחמל
תד קזחל חכ ודיב שיו וריעב םינפ אושנ אוהש לארשימ
ודיב שיש ימ לכ ל"זחאש ומכו הזה בויחה וילע לח הרותה
,וריע ישנא ןוע לע ספתנ החומ וניאו וריע ישנאב תוחמל חכ
שי ודי לע תדה קזחתנו הרשיה ךרדל םתוא הטמ אוה םאו
הטוסב( ורמא ל"זח הנהו .םיזירג רהב הרומאה הכרב וילע
ולע הששו םיזירג רה שארל ולע םיטבש השש )ז"ל ףד
וכפה עצמאב הטמל ןוראהו םיולהו םינהכהו לביע רה שארל
רשא שיאה ךורב הכרבב וחתפו םיזירג רה יפלכ םהינפ םיול
םיקי אל רשא רורא דע םלוכ ןכו 'וגו הכסמו לספ השעי אל
אציש בטומל ןיבו בוטל ןיב הזה ןינעה אוה ארונ המו 'וגו
ןוראו םיולהו םינהכה ףוריצב לארשימ אוביר םישש יפמ
המב הרותה תד םיקהל האורה לכד אצמנ םהמע 'ה תירב
לארשימ אוביר םיששו םיולהו םינהכה יפמ ךרבתמ וחכבש
ךל שי יכו עצמאב 'ד ןורא זא היהש םלועה ןודא תמכסהב
םעני םיחיכומלו ארקב רמאנש הז יתעדלו וזכ הבוט הכרב
וריבח תא חיכומש ימ לכד ונייה בוט תכרב םהילא אובתו
רובע 'ד תרותב בותכה הרשיה ךרדל ותוא הטהו םימש םשל
הנהו .ל"נה הבוט הכרב וילע אוביו וילע 'ד םעונ יהי הז
תדה םיקהל חכ ודיב שיש ימל ו"ח ךפיהל ןבומ הז לכמ
יפמ רראתנ אוהו רורא ז"ע ביתכ אלה הזב לצעתמ אוהו

וב רוראד ל"זחאש המ עודיו ל"נכו 'וכו םיטבש רשע םינש
יכ םלועה לכב העפשה רסח הז רובעו 'וכו יודינ וב הללק
תירבה תא ומתח הזבש הרותה תמקהב ה"ועב ולשרתנ
דחא לכל יולת הרותה תד םיקהל הנהו .ל"נכו באומ תוברעב
לא ל"זחאו ךנוהמ 'כ תא דבכ ביתכד ומכו 'ד וננחש המב
וננחש ימ שי ךנניחש המ לכב ונייהד ךנוחמ אלא ךנוהמ ירקת
ךל ןיא ת"ת יתבו תובישי םיקהל ודיב שיו בר רשועב 'ד
םיאבה םיקרפב ןמקל םירבדה ראבנו הזמ רתוי תדה תמקה
וא הז תודוא םיברב שורדל ויפב 'ד וננחש ימ ןכו ה"יא
ללכב הז לכ תדה תרימש םצעל םיעגונה םירקע םינינע ראש
םימרוגה םירבדה דגנ ץרפב דומעל ןכו .אוה תדה תמקה
ללכב אוה וב אצויכ םינינע לכב קסעתמה .ו"ח תדה תסירהל
.ךורב
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םםםםםתתתתתוווווחחחחח     יייייחחחחחווווותתתתתפפפפפ
הי ול רחב בקעי ,ותרות ירמושו ויתוצמ יבהוא הרחבנ המואב רחב רשא ,ארובההההה חבתשיווווו רצויההההה ךרבתייייי
בקעי ידבע לארשי התעו ]א"מ 'יעשי[ ביתכדכ ,ובהוא םהרבא ערז ,ובורק םע לארשי ינב ,ותלוגסל לארשי
ותוא ארקש םלועה תובא ראשמ ה"עא םהרבאל תעדונ הרתי הביח הז המלו יבהוא םהרבא ערז ךיתרחב רשא

ןעמל ויתעדי יכ  :)ח"י תישארב( ת"ישה ראממ ונל עדונ הז ןינע רררררוווווררררריייייבבבבב
'יפ ויתעדי( 'וגו 'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא
השעמ לכמ רתוי םהרבאל 'ה תבהא תאלפנ יכ הזב הרוה )הבח ןושל י"שר
ידיחי ויה היה וינפל םג תמאב יכ ,ומצעל ול 'יה רשא שפנה תוכזו בוטה
ונל ימ .דימת וגשי ותבהאבו וצפחי ויכרד תעדו 'ה תא ועדי רשא הלוגס
תרבח הליבחה הדרפתנ ,'הב ותקיבדו ותקושת םצועמ רשא ךונחמ לודג
םורמב םורמ אבצמ דחאכ תויהל הלעתנו םדא תויהמ לדח ,תודוסיה עברא
וניצמ אלו )םיהלא ותוא חקל יכ ונניאו( :ותרשל ךלמה ינפ תא םידמועה
ןורסחו תותיחפ דצמ אל ךא- ךכ לכ ותוירורפע ךכדזנש ה"עא םהרבאב
השע רשאכ השוע 'יה ה"עאא םא יכ ,אל ,וזה הלעמה לא עיגה אל ושפנ
יכאלממ תויהל אוה םג הלעתה םדא ינב תרבחמ ומצע דדובתהל ךונח
'ה ץפח הלאב אל יכ ותמכחב ןנובתה יכ אוה ,ןכ השע אל רשאו ,לא
םישנא תוברת וירחא ריאשי ורוד ישנא תאו ,דבל ושפנ תא םדאה םילשיש
ןויסנה ,לובמה רודו ךונח לש ורודל הרק רשא הרקמכ ,'ה יסיעכמו םיאטח
'ה דובכ תובר ןעמל ,ושפנ תמלשהב טעמל םדאל בוט יכ ותוא דמיל הזה
םדאה ףיסוי המו ןתי המ יכ ,ויעדויו וידבע תוברהלו וידרומ תא טעמל
איצממו ארוב 'ה אלה ,הלעמ יכאלמ תובבר יפלא לע דחא ךאלמ ףיסוי םא
,רודו רוד לכב הלוגס ידיחי ושעי הכ םאו ,םירקבל םישדח הנהכו הנהכ
תערמ םשת ץראה ,לקלוקמ םלועה בורו 'הל שדק ףלא ינמ  דחא אצמי
תמשנ םדאה תרוצ בייחתת הז רבדו :לעמ הראשת האירבה ץפחו היבשוי

ןוכשל םימשה ןמ הדרי םרטו לעממ יהלא קלח איה ,וברקב רשא ידש
ףוג לא האובבו ,לכב תוטטושמ 'יניעו 'ה ינופצמ הילא ולגנ רמוח יתבב
הרצל הל המו ,דלוי םדא ארפ ריע ,ורמוח תוירורפעמ 'יניע ומתסנ םדאה
,המדאה ןמ רפע בגרב חפתסהל םיאלפ דרתו 'יבא תיב תא בוזעל תאזה
ימו ,ורמוח תא םדאה שוטלי יכ דע םיבר םימי ףוגה תרבחב תנכתסמו
םילבח יכ אל םא ?התומדקל בושת םא ,תוכלמל עיגת תאזכ תעל םא עדוי
,םיבר םימי הויז טעמלו הרוא םצמצל הל בוטו ,םימיענב הל ולפי ולאה
תניחבב תויהל הרצויל הרוצה תומדתהל תומילשה תילכת לא עיגת ןעמל
ףוגה השעמ ילכ ףוריצב א"כ שפנה ץפח םלשנ אל יכ ןעיו- .עיפשמ
םדאה ול רוביש הנוכנה הלעמ ,הנוצרכ ולעפתיו התעונתכ םתעונת 'יהיש
:ת"ישה ונריהזה הז לעו ,שפנה השעמכ דימת ותלוזל ביטהלו עיפשהל
חכוה :החכותה תוצמ המודכו ,ןודמלי םהינב תאו :םכינב לא םתדמלו
האירבה ץפח םלשות אל יכ ונל םירומ תוצמה וללא לכ ,ךתימע תא חיכות
וריהזהו- .ותלוז שפנ תא םילשי אלו ודבל ושפנ תא םדאה םילשי םא
תא בהוא :וז הדמב ראפתנ ןרהא םג ,הברה םידימלת ודימעהו תובאב
,הרותל ןברקמו תוירבה

ךרדמ יכ ,זע רתיבו תאש רתיב 'ה לא ותבהא הארמ וז הדמב זזזזזחחחחחווווואאאאאהההההווווו
תחת םדא ינב סינכהל רשפאה לכב לדתשהלו ץמאתהל ךלמה תא בהוא
הדמל ה"עאא הכז יכ ןעיו ,ךלמה דיכ םידבע ול תוברהלו ,ותוכלמ לוע
הנב ,תוצוח לכ שארב דמע ותעדמו ולכשמ קר ,'ילע 'ה הויצ םרט וז
השע רשא שפנה תא ,הברה םידימלת דימעה ,'ה םשב ארקו תוחבזמ
,יבהוא םהרבא ערז ,ש"תי ךלמה לש ובהוא ארקהל תואי ול ןכל ,ןרחב
והזו ,וילא 'ה תבהא 'יה 'ה לא ותבהא ףלחו 'ה ול בישה ושפנ לומגכו

וינב תא הוצי רשא ןעמל )ויתבהא( ויתעדי יכ ורמאב ש"תי ונעידוהש
:'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו

השוע ינא רשא תא םהרבאמ ינא הסכמה ת"ישה רמא ונינעל רררררוווווזזזזזחחחחחנננננ
ךרד ורמשו וירחא וינב תאו ותיב תא הוצי רשא ןעמל ויתעדי יכ רמוגו
ןושלב קדקדל שי הרואכל וילע רביד רשא תא םהרבא לע איבה ןעמל 'ה
איבה ןעמל ארקמה ךשמה יפל רשא 'וגו םהרבא לע איבה ןעמל ארקה
מ"ע התוחפה הדובעכ ו"ח הארנ הז היהו 'ה ךרד ורמשו ךומסה לא ךשמנ
םושב אצמנ אל יכ אוה ,דוע וילע דומעל םיכירצ ונאש המו ,סרפ לבקל
דצמ האובנה וילע ליצאהל 'יואר םא הלחת 'ה ןנובתיש תננובתהה איבנ
ינא הסכמה רומאל 'ה ןנובתהש ה"עאאב אצמנש המ וישעמ ןורשכ
תגרדמב ה"עאא היה יא יאדוב ד"עלנ ןכל ?המל הזה תננובתהו םהרבאמ
אל ינולפ ריעב וא המואב השעי רשא טפשמ רבד וילא הלגיש האובנה
שירב שרופמכ לאקזחיו הימרי היעשיל הלגנש ומכ האובנה ונממ ענמי
ךא- ללכ תילארשיה המואל עגונ וניאש המב םג ךיתתנ םיוגל איבנ הימרי
דדובתהל יאנפ ול היה אל יכ ,וזכ האובנ תגרדמ לא עיגה אל תמאב ה"עאא
דימת דרטומ היהש יפל וזכ האובנ תגרדמב ושפנ רשקלו ותבשחמב ומצע
יפנכ תחת םסינכהל תוירבה ןיב ברועמ ותעד היהו םידימלתה דומילב
םתוא ודומיל היה אל הנוכנה הלעמב ולאה םידימלת ויה ולאו ,הניכשה
התוחפ הגרדמב ויה םדומיל תליחתב םה ךא הבשחמה תדדובתה תעינמ
תא דובעל םליגרה םדומיל תליחתבו טאל טאל םסינכהל ךירצ היהש דע
תעד ירצק םע קסעתהל דימת ושפנ ענונתהש לעו ,סרפ לבקל מ"ע 'ה
בוטה 'ה ךא ,וזכ האובנל ויתובשחמ דדובתהל יאנפ ול ראשנ אל ולאכ
םא ,םהרבא ידבע הז אלה רמא ,םהרבא תא עדי ,שפנו בל ינופצמ עדויה
יכ ,רבד ונממ תוסכל ןכתי אל מ"מ וזכ האובנ תגרדמ לא עיגה אל יכ םג
י"ע קר אוה האובנה לא ותנכה טועימ לכו ושפנ תומילשב ןורסח ןיא
תלעמ הנממ לזוגו דגנמ ושפנ ךילשמ ינעמלו ידובכל ומצע דירטמ אוהש
,יתוא ותבהאב ותדובע ידי לע דיספי הזכ קידצש ןכתי אל ןכ םא האובנה
,ךרבתי םשה רמא ארקה ראות והזו
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אלה ,השוע ינא רשא תא םהרבאמ הסכאש ןכתיה ,םהרבאמ ינא הסכמה
תאו ותיב תא הוצי רשא ןעמל אוה האובנל ותנכה טועימ לכ יכ ויתעדי
לבקל תנמ לע םידבועה ךרעה יתוחפ דוע םהו 'ה ךרד ורמשו וירחא וינב
ומצע ליפשמ כ"כ ,וילא רביד רשא תא םהרבא לע 'ה איבה ןעמל סרפ
אוה הז לכו ולאכ תעד ירצק םע דומלל ךומנ םוקמ לא הובג םוקממ ךלוה
אצת יתאמ ורכש תאזל יא- יעדוימו ידבע תוברהל ימש דובכל השוע
:רבד ונממ רתסי אלו ןופצ לכ ול הלגא האובנל ותנכה טועימ לכבש

הקשח ירבעה דבע רמאי רמא םא ,םלשהל לכשה רסומ אוה הז רררררבבבבבדדדדדווווו
ידומילב טעמל תאז השעא ךיאו וילא ברקתהל ינא ץפחו 'הב ישפנ
ירבד וילא הבושתה ?יריבח שפנ םילשהל ידכ ישפנ תומילש תולכשמו
אלפיה- םלוכמ רתוי ידימלתמו יריבחמ רתויו יתוברמ יתדמל הברה :ל"זח
השע התא- ומש דובכל תרסחהש המ ךשפנ תומילש ךל תואלמל רבד 'המ
השע ולש תא השעי 'הו ,םעה תא תעד דומלל תושעל ךווצ רשא תא
תומילשה תעידימ ךשפנ תואלמל ונוצרכ ךנוצר השעי אוהו ךנוצרכ ונוצר
ידכמ רתוי דוע תובגשנו תובר תוגשה גישהל טעומה ןמז ךל קיפסיו
ןמ האובנה הלטנש י"פעא ל"זח ורמא הזב אצויכו הז לעו ,ךלכש תלוכי
םהל תולגל ויאריל 'ה דוס יכ םתנווכ ,הלטנ אל םימכחה ןמ םיאיבנה
ונל ראיו 'ה לא ,הילא םתקושתו םצפחו םנוצרכ ותרות ינופס ינופצמ
ינא- ונילכש רצוק יפל ונילא עיגי אלש המ ףא םימרו םיהובג םירבד
אשינ וילא ךא ,'הל שגומו רטקומה םוקמ לכבו תע לכב יל ידודו ידודל
םידימלת דימעהל וניארי תואלפנ הנממ ,וניניע ראי ותרות רואמב וניבבל
וניחוכ תולככ הנקז תעל ונכילשת לא ונידי חני לא ברעב םג ,וניכזי הברה
-:א"בב וניכלמ תוארל ונינוצר ,וניבזעת לא


