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ה"ב  

 א"פשת בשיו - תעד ינינפ טוקיל

  א"טילש וניבר ןרממ עומשל וניכזש הממ

  תמא תפש ק"הפסב ימויה רועישב

 
 ?החלצה יהמ

 ,'החלצה' ארקנש גשומה תא ונלצא תונשל םיכירצ ונחנא ךרדל םיסנכנשכ
 לכ ונמצע תא הארנ ,םויה דע ונכנוחש המל 'החלצה' אורקל ךישמנ םא יכ
 שיאש ונתוא דמלמו ,גשומה תא הפ ונל הנשמ תמא תפשה ,ןולשיכב ןמזה
 רבד ןיא ,יונישל ןותנ עגר לכב םיכסמש םדא ,שימג שיא הנווכה חילצמ
 קוספה 'למ רבועו גלדמ הזש .זופק ,חילצמ :שרדמה 'לכו ,ולצא עבוקמש
 רבעש "חילצמ שיא יהיו" ףסוי לע הדיעמ הרותהש ומכו ,"ןדריה תא וחלצ"
 ,וילע רבועש בצמ םושמ לבלבתהל אל עדיו ,בצמ לכ לע גלידו

 

 ?םיחילצמ ךיא

 ,םלוע ארובה תא ירצמה וינודא תיבב ףסוי יח ךיא ונתוא תדמלמ הרותה
 הזש תוימינפה תא חקל ,"חילצמ שיא יהיו"ש י"ע "ףסוי תא 'ה יהיו"
 ,אצמנ התא יזיפ בצמ הזיאב הנשמ אל ,החירב ןיא ונממש ,םלוע ארובה
 ןיב תקספמ הניא לזרב לש הציחמ 'יפא ,הזה בצמב תיצר אל םא םגו
 יחכונה בצמב שמתשה תאזה תוימינפה םע ,םימשבש םהיבאל לארשי

 ,"והעד ךיכרד לכב" ,תויונמדזהה תא תוארל איה 'ה תדובע לכ ,וב היהש
 בצמ לכש עדיו גליד ץפק אלא ,עקתנ אלו תונמדזהה תא ההיז קידצה ףסוי

 ,החלצה םצעב יהוז ,תלעות איבמ

 

 תולגתהה ינמזב – הדובעה

 ראשו םידעומב וא תבשב הז םא ,תונחת ,םייוליג םימעפל םינתונ תולגב םג
 תא לצנתש יאנתב הז לבא ,ה"בקה תא תוארל חכה תא ךל שי זאש ,םינמז
 תשודקה תא םידמול ויה םידיסח ,הכונחה ימי םיעיגמ וישכע ומכו ,ןמזה
 הכונחל השיגה לכ תושודקה י"עש רמא רצלמ ןמלז רסיא 'ר ,יול
 ,םירועיש ,תורובחב ,ללהלו תודוהל רתויש המכ ולאה םימיב ,תינתשמ
 ,תעסונש תבכר ומכ רובעי לכה תרחא ,דימתל ראשיי ךכ ,תויופסאתהו
 רקובב דיגהל" ,תולגתה לש ןמזב הליחתמ הדובעהש רמא רשא 'ר ןכאו
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 לבא ,וילא ןבומכ הז תא האור ול ךלוהשכש אוה םדאה לש עבטה ,"ךדסח
 אל לכיש ,ולש תויספאה תא האורשכ קרו ,תונמדזה ספסיפ םצעב זא
 הז יל שיש בוטה ,"ךדסח"מ קר הז "רקובב" ינאש הזו ,הזה בצמב תויהל
 ינא "תולילב" םג זא ,וילאמ ןבומ אל הזו ,"לכל 'ה בוט" יתיא ביטמ 'ה יכ
 רורב "ךתנומאו" תאז תורמל ,הזה בצמב שיש בוטה המ האור אלו ןיבמ אל
 יתיארש ומכ ,"תוערה אצת אל ותאמ" בוט קר יתיא השוע התאש יל

 ,דיגמ ר'עצינ'זאקה רמוא "בוטב היה בוט םויב" ,רקובב ימע יתישעש
 ,זונגה 'בוט'ה אוהש רוקמה תא רוכזתו ,ןערבה לכ םע היחת ךל בוטשכ
 ימי ךשמהב עיפוהל םילולע דועש בוט םויב םג רוכזתו "האר הער םויבו"
 .םימי םתואב 'הארו' חכה תא ךל ןתיי הז ,'בוט'ה תא יח התאש י"עו ,הער

 

 

 ןובשח ואוב

 ,רבד לכב הבוט הדוקנ אוצמל ךירצ ,'המ' אלא 'המל' אל איה הדוקנה
 פ"כע ,ער םה תויורשפאה ינש םא םג ,ןובשח תושעל דימת ךירצ םדאה
 דמע םעפש ומכו ,שיש המ קיפסמ ,ףיסוהל ךירצ אל ,תוחפ ערב רוחביש
 םיכאלמש ךיא ןנובתהש רמאו ,תקלוד שא לע לכתסהו ר'ענירבוקה
 םימעפל ,ותיבב דחא לכ לשמלו ,רתוימ םסיק ףרשיי אלש םירמוש םיפרשו

 תורצה לכ ,םימלש תוליל תיבב םדבל םידליה תא םיריאשמ םישנא
 לכ ראשי אל ינא םאו ,החמשל תכלל ךירצ ינא יכ .ל"מכאו הזמ םיליחתמ
 החמשל ךלוה התאש קיפסמ ,קוידב הז לבא ,בלעיי החמשה לעב ןמזה
 רתויש המכ רוזחת תוחפל לבא תכלל ךירצ התא ,דבל םידליה תא ריאשמו

 הז תא בקעיל ה"בקה הליג אלש םעטה הזש תמא תפשה ריבסמ הזב ,רהמ
 םוקמל רכמנש עדוי היה םא יכ ,ותבוטל היה הז ,םירצמל רכמנ ףסויש
  .'ףרוט ףורט'ש הממ 'רתוי' רעצ ול היה האמוט

 

 תובא תוכז

 הרוחא עגונ םצעב אוה ולש תויודדומתהה לכבש תעדל ךירצ דחא לכ
 חכה תא ,העיגנ 'למ 'יתובא ישעמל ישעמ ועיגי יתמ' הרוחא ,המידקו
 רבעמ היהנ אוה תעכ םגו ,'קה תובאה דע ויתובאמ לבקמ אוה דדומתהל
 ךעבטב םא ,דדומתהל חכה תא םג וידליל רישכמ אוה ,תורודה תא ךכזל
 קר אל וישכע קפאתמ התא ,דדומתמ ,םחלנ ,רצוע התא תעכו ןסעכ התא
 יזא אל םאו ,התא קר רוצעיש ימ ןיא יכ ,םיאבה תורודל םג אלא ךל
  ,האלה תקולחמ ,סעכ ,הוואת ,האנש ,האנק לש תשרומה ךישמת
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 חכה תא ,עבטה לעמ ,תמאב לודג רבד הזש ,ותשודקב םירצמב דמע ףסוי
 לעמ תויחל ךישמהו ,םירצמל דריש עדי אל ירהש ,וניבא בקעי ול ןתנ הזל
 וליא ,עבטה לעמ תויחל חכה תא םג וינבלו ול ןתנ ,'ךליצ 'ה' זאו ,עבטה
 ףסויל רסח היה זאו ,עבטל ,תובצעל סנכנ היה ,םירצמל רכמנש עדוי היה
 המ הבוטל השע ה"בקהש ריבסמ תמא תפשה ,עבטה לעמב דומעל חכה תא
 לש תונויסנה ,לאגיהל וינבל תורשפא היה אל תרחא ,םירצמל דרי ףסויש
 .דדומתהל חכה תא ולש םידליל ונתנ ףסוי

 

 הצרת לא תוחפל

 'יפא וא ,רובידב ,םייניעב הז םא ,א"טסל עגמ והשזיא ןתונ התאשכ
 ,ר"הל תואלמש ולאה תוצובקה ,וילא רסמנ התא הזה קלחב ,תובשחמב
 הטילשמ תורבחתהה םצע ,םהילא תרבחתהש עגרב ,תונצילו ,תוליכר
 שישכ החמש לש םינמזב לשמלו ,םהמ רטפתהל ךרד ךל ןיאו ,ךילע םתוא
 הפ דרויש תעדל ,ומצע תא לרטנל זא ךירצ ,שפנ תמגעו תונובשח הברה
 ,תודחאו החמש ךותמ החמשה תא ריבעהלו ,"ךומכ ךערל תבהאו" לש רוא
  ,םכח תויהל קר קדוצ תויהל אל איה ךרדה לכ ,קדוצ התא םא םג

 ,"הצוחה אציו סניו" אלא ,רפיטופ תשא םע חכוותה אל 'יפא קידצה ףסוי
 ,םירצמב דדומתהל חכה ףסויל היהש המ לכש תמא תפשה ריבסמ םג הזבו
 תוכזב הז ,רחא םוקמב היה חמהש הז ,םהמ קלח תויהל אל לבא םש תויהל
 ,ןוצרב ,תרדוסמ הרוצב דרוי היה םא ,ןידה תוויעבו הלוועב רכמנש
 ,דגנתהל לוכי היה אל אוהו ,וילע תטלוש התיה םירצמ תאמוט ,המכסהבו
 .םתטילשב היה ולוכ יכ

 

 תעדה בושי

 דומעל לוכיש ,השגרה ול שי ,םדאל המדנש ןויסינ שיש בתוכ תמא תפשה
 םימעפל לבא ,'ול לוכי וניא ורזוע ה"בקה אלמלא' הזב םגש ןבומכו ,הזב
 לוכיש ללכב השגרהו יוכיס םוש ול ןיאש ןויסינ םדאה לע ה"בקה איבמ
 ,הריחבה תא ונממ וחקיש קדצו תמא בלו ןוצרה י"ע קר זאו ,הזב דומעל
 ינא תמאבש אל הז ,הריחב יל ונתנש ומצע הז ירה יכ ,ןויסינהמ תאצל הכוז
 ,"והשעמ'כ' שיאל םלשת התא יכ" כ"שמכ יל המדנ קר אלא ,רוחבל לוכי
 ,ה"בקה אלא רחוב ינא אלש הארי ינאש ידכ איה הריחבה תרטמ לכ קר
 בצמל רובעל איה הדובעה ,הז תא האור יתייה אל הריחב יל היה אל םא
 ץוח תרחא תואיצמ ןיאו ,םצעב רחובה אוה ה"בקהש יתיליגשכש ,'רכז' לש
 ארובה םע דחא תויהל ,'רכז'ל יתכפהנ ,אוה הז ינא אל הז ינא םגו ,ונמ
 איה "ונילפשב"ה תרטמש ר'ענירבוקה רמאש ומכו ,עיפשמה דיחיה אוהש
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 ןאכ כ"שמ םג הזו ,םלוע ארוב הז לכהש ריכהל עיגנ ,"ונל רכז" ז"יעש
  ,רכזל ךפהייש ,ותוכלמ לוע 'רוכזי'ש םדאהמ שקבמ ת"ישהש תמא תפשה

 העיסנה עצמאב בכרה תא רצע לארשי ץראל בר ר'עזלעבה חרבשכ
 םע שגפנשכ ,עסמב ךישמהל הרוה תוקד המכ רחאל קרו ,החותמה
 תא דביאש שיגרה רצעשכש ול ריבסה לארשי ץראב ה'בר ר'ענאיאבה
 ול שיש תעכש רכוזש הז ,החירבה לכ ול הווש אל כ"או ,תעדה בושיה
 תוארל ותוא חירכהל אב הז קר ,רוחבל לוכי תמאבש רמוא אל הז הריחב

 ,תעדה בושי והז ,הריבל גיהנמש

 לכמ תאצל דוסה הזו ,השוע אוה אלש השגרהב ןמזה לכ דומעל ךירצ םדא
 ינעידות ,לואשל ישפנ בוזעת אל יכ" יל רוזעת עטאט קועצל ךירצ ,רבד
 הרוצב הז תא השע ה"בקה תמאבו ,ךתוא תוארל חכ יל ןת "םייח חרוא
 הז אוה ה"בקה קרש רוריבב ףסוי האר ךכו ,תיבב היה אל דחא ףאש
 ע"שבר :ר'עני'זירה םשב ר'עמינולס לטומ 'ר רמא ,אוטחלמ ותוא ליצמש
 ומכ הפ בבותסנ אלש ,ךדובכמ ץרא ריאת ךא ,תומלוע ינש תלחנ לחומ ינא
 .תומהב

 

 ןומאה תא דבאת לא

 וא ,ה"בקה תא תולגל וא הכרד לוכי םדאה ,ןכוסמ רבד איה הריחבה
 ןומא ךב ןתנ ה"בקה יכ ,הז תא ךל ונתנ תאז תורמלו ,תולגל סנכיהל

 םדאהש ומכ :קודצ 'ר רמא ,'תי וילא לכה תא ריזחתו ,המישמב דומעתש
 ונתנש ןומאה תא תוארל .ומצעב ןימאהל הוצמ ךכ ,ה"בקב ןימאהל הווצמ
 םיכמוסש ללגב הז םיפסכה תא להניש םדא םיחקולשכש לעפמב ומכ ,וב
  ,םיכולכלה תא הלילב תוקנל ול םינתונ ויה תרחא ,וילע

 הריחבה תא םדאל ןתנ ה"בקה "ומדנ תומהבכ לשמנ ןיבי אלו רקיב םדא"
 'לכו ,תויוטשב ופילחהל אלו ןומאה תא רומשל ךירצ אוהו ,רקי רבד איהש
 תא הארתש לככ .'תי ונוצר לע רובעל 'רשוי' הז ןיאש 444תמא תפשה
 תא דבאמ םדאשכ ,ןומאב םוגפל אל האור התא ךכ ,ךב ונתנש ןומאה
 ול המדנ יכ ,םיעורג יכה םירבדה תא השוע אוה ,רומשי 'ה ,ומצעב ןומאה
 ,דיספהל המ ול ןיא לוכיבכש

 

 

 ,תמא תפש ,יול תשודק דומילב הז םא ,הכונחל ןנוכתהל ליחתהל ךירצ
 ונתאמ םיצור המ תעדל םיכירצ ונחנא ,אצומש המ דחא לכ ,ל"רהמ
 שפחי םדאהש הז הכונח לש ןיינעה לכש א"קמב בתכ תמא תפשה ,הכונחב
 ,ומצע תא תוארל דחא לכ לוכי הכונחבש א"ז ,ומצע תא
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 ךל ורמאיו ךינקז – ךוניח

 םיארקנש תובשחמה תא ליכמ םג חמה ,םירבד ליכמש םוקמ אוה לכיה
 קוסע היהי םדאהש וצר םינוויה ,"לכיהבש םינמשה לכ ואמט" ,םינמש
 קר א"א תובשחמה תא אמטלו ,תורוהט תובשחמב אל ,תואמט תובשחמב
 ומכ ,הרותה יהוזש ,"ילדגמ תומוח וצרפו" ,תומוחה תא םיצרופש י"ע
 ןכיה לאששכו ,ורדחמ רבד בנג םדאש קצאקמ יברה לצא רופיס היהש
 הרותה ירה בונגל רשפא ךיא רמאו לוקב הנענ ,בנג דחאש ול ורמא ץפחה
 הבר אנעשוהב םעפ כ"ומכ ,התוא רובעל א"אש המוח ומכ הזו תרסוא
 ופסאנ ,םידחוימ הפיכו לטיקב שובל ד"מהיבהמ השמ תועושיה אצישכ
 םא רמאו ,ד"מהיבה ךותל חרבו בבותסה תאז הארשכו ,םישנה לכ ביבסמ
 לזלזל ליחתמ םדא ,המוח ומכ הז זא לכתסהל רוסאש תרמוא הרותה
 יכה דחפהש רמא זוב'זעממ ךורב 'ר יברה ,םיגהנמב וא ןנברד םירוסיאב
 םיגהנמב םגו ,עוגיל םידחפמ אתיירואד רוסיאב יכ ,ןנברד רוסיא אוה לודג
 תרערעתמ ,המירעהמ דחא זוגא איצומ התאשכ םיזוגא תמירעל לשמנ הז
 םשמ ,סנכיל ךירצ אל התאש תומוקמל סנכנ התאשכ ,המירעה לכ תלפונו

 טרפב ,םימכח תנומאב לזלזל ליחתמ םדאה ןושאר רבד ,הרצק רבכ ךרדה
 םישנא םה םימכח ,וז הנומאב לזלזלו ,שילחהל ,שיחכהל םיצורש ונימיב

 םה ,ךממ םישקבמ םה המ ,םהילא לטבתמ התאשכ ,שרושב םיקובדש
 ןכלו ,םלוע ארובל ךלש תעדה תא לטבל ךירצ התאש ךל םיריבסמ םצעב
 .לכש י"פע םיגישמ ןיאש המב ףא םימכחה ירבדב עומשל אוה ךוניחה לכ

 

 

 תמאה תמכח

 'פב ץראה ירפה לבא ,'המכח' יתדמל ינאו ,ינאה תא שיש בושחל לבוקמ
 בגשנו לכב ץפח ול ןיא יכ לכהמ שורפ יאדו הזכ םכח :ןושל בתוכ םישודק
 ,לוטיב הזש המכחה תא שיו עדיה תא שי הרותב .אוהה םויב ודבל 'ה
 ,יל קיצמו עירפמ והשימשכ ,ףוגה תא לטבל םג ,"אצמת ןיאמ המכחהו"
 המ תא ,המכחה תא לטבל הז רקיעבו ,הביס אלא תואיצמ אל הזש תעדל
 איה המכחה תרטמ "המכחא יתרמא" ,ולש אל םג הזש לטיבו םיכחהש
 תוצצונתה הז המכח ,לוטיבל עיגהל ,"ינממ הקוחר איהו"ש הארא ז"יעש
 איה המחהש ןמז לכ ,אב הז ןכיהמ ןמזה לכ רבחתש ידכב ,עובק רבד אלו
 םינוויה וצרש המ הזו ,תוואתה תא ריבגמ דוע ,ךופה זא ,לוטיבה ליבשב אל
 הז תא םיחקולש עגרב ,הדי לע דועו דוע ולדגיש לבא ,הרות םנמא ודמליש
 ,ערו בוט םש ןיא לוטיבל האיבמ המכחהשכ יכ ,ערהל המה םימכח ,'שי'ל
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 קר הרותב וריאשהו ,לוטיבהו הנומאה ולקלק ,ילדגמ 'תומוח' וצרפשכו
  .תובשחמה ואמטנ אליממ ,עדיה תא

 

 

 

 ךנוצר - יקוח – לעמ םריבעהל

 לש ןוצרה תא תויחל איה הדובעה לבא ,ןכומ דחא לכ ה"בקה תא דובעל
 חתפ" ףוסכא ה-ק רמזב םישקבמש ומכו ,"ונוצר ינפמ ךנוצר לטב" ,ה"בקה
 ךירצ םדאה םג ,"ךנוצר ירעש חותפל" איה הרטמהשכ "ןוצרו םעונ םהל
 דע ןיבהל הצור התאש ןמז לכ ,הנומאב קר רבד לכב הנבהו םעט ילב תויחל
 המכחלו ןוצרל רבעמש תעדל ךירצ דועו ,הנומאב תויחל לוכי אל התא ףוסה
 ולא םירבד תשולש תאו ,לכה תא היחמה אוהש ,עבטה 'לעמ' והשמ שי ךלש
 לעמ רבד הזכ ןיאש "'ךנוצר' 'יקוח' 'לעמ' םריבעהל" ,רוקעל םינוויה וצר
 ,והשמ ןיבהל אל רבד הזכ ןיא ,ילש המכחה תא ,ילש הישעה תא שי ,עבטה
 וחצני םה םש הנבה לש םוקמל ךתוא ובחסי םה דימת םתא םיחוכיוב
 םע היחתש םיצור םה םגו ,הנומא לש םוקמל ךלתש םיצור אל םה ,ךתוא
 לא ךלש ןוצרה אל הזשכ לבא ,השוע ינא ,יל רדתסמ ,הצור ינא ,ךלש ןוצרה
 תא םג וקריפ ,הרותה תא וקריפש י"ע םינוויה ,הווצמל ללכב שגית
 .תוגגוח תובשחמה ,הנומאה תא תקריפש עגרבו ,הנומאה

 

 

 'ה לע גנעתהל – ומלועב ותבוח

 תא ךושמל לוכיש דיחיה רבדהש שטירזעממ דיגמה בתכ םירמא יטוקילב
 תושגר תרעס שישכ יכ ,לכשה לעמ איהש הנומא הז ביצי היהישו לכשה
 םגו ,לכשה תא םהילא תוכשומ תושגרה יכ ,לכשה םע זא שמתשהל א"א
 קר ,הנומא הז וזיזהל א"אש דיחיה רבדה ,חכוותהל דוע רשפא לכש םעש
 לכ ,לכשה ןמ הטמלש םירבדהו תושגרה לכ תא לטבל רשפא הנומא םע
 דע תכשמנש המחלמ הזו ,הנומאה תא לטבל היה םינוויה לש המחלמה
 ךותב היה סנה ןכל םגו ,הכונחה ימי תא שדחמ הנש לכ םיכירצ ןכלו ,םויה
 לעמ םצעב אוה עבט הארנש המ םגש תוארל חכ ונל תתל ידכב ,עבטה
 גונעתל ,בוט יל םיקולא תברק לש גונעתה תא ונל ושביש םינוויה ,עבטה
 ומכ אל יכ ,ונלש תונוצרה לכ םיאצמנ םש אליממו ,תוואת ,דובכ ,ףסכ לש
 אוה הצורש המ לע ,ךפיהל אלא ,הצור אוה בשוח םדאהש המ תאש המדנש
 יכ יל בוט"ל ונלש גונעתה תא הנשנש עגרב ,השוע ףאו רבדמ כ"חאו ,בשוח
 רמאש ומכו ,יתימאה בוטה הזש ןימאנש י"ע ,"ךיקוח דמלא ןעמל יתינוע
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 אצמנש ןטק דלי לש איה הלודג יכה החמשהש ,ומא ילע לומגכ רשא 'ר
 ,אמאב יולת ולוכ ,םולכ גואדל לוכי וניא אוה ומצעלו ,ולש אמא לש םיידיב
 םינוא רסוחה יכ ,שפנה תחונמ יהוז ,חמשו ,טקש ,ולש אוהש הביסה יהוזו

 הוודחו זוע" אליממו ,תרחא הרזע ןיא יכ ,ארובב תטלחומ תולתל איבמ
 ,בושחת וילע ,ךלש גונעתה היהי הז אליממ הזב ןימאתשכ ,"ומוקמב
 .השעת ףא ה"זעבו ,רבדת

 


