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 ב"פ קלב ק"שצומ רועיש יפ לע ,םכתא יתעבשה ה"ד סחניפ 'רפ ץראה ירפ              ד"סב
 המשנהמ תשקבמו השעמה םלועב תאצמנ הניכשהש רהוזב 'יפ ,ינא הבהא תלוחש ול ודיגת 'וכו םכתא יתעבשה
 ארובהמ קלח הז הניכשה ונייהד ,וילא תעגעגתמ איהש ול רמאתו ה"בקה תא אצמת ןוילעה םלועל הלוע רשאכש
 .ךרבתי וילא ,לעממ קולא קלח םהש ,תומשנה תא רשקל ידכ דריו ןאכ אצמנש

 ,רתויב שגרומ אוהש רסוח שי ירהו ,רסוח היב תיל הארי היב תיאד ןאמ רהזה יפ לע ראובמ הבהא תלוח ןיינעו
 ,ףכית רזוח האריה רמגנשכו התמחמ םיאבחתמש הארי שיש רבדה רואיב ,תוקתנתה ינפמ האריב ןאכ רבודמש אלא
 אל םדא וילא רבוחמה תא ירהש ,הבהאה לע הרימש איהש הארי שי לבא ,םולכל האיבה אל האריה לכש אצמנו
 שיש אלא ,בוהאל ךייש אל ימצע אוהש המו ימצע ינא הז ,ילש םיילגרה תא ילש דיה תא בוהאל ךייש יכו ,בהוא
 ,הבהאב הרוקמ ירהש ,ןורסח םוש הב ןיא תאזכ הארי ,ףוגהמ לגרה וא דיה קתנתי אלש ,קזנ אהי אל הלילחש דחפ
 המכחה סופתל ךייש אלש ןויכו ,ארובה לא םישעמה רשקלו רבחל האריו הבהא ןיפדג ירת לש תומילש שי ךכבו
 .ךרבתי וילא םירבחתמ םיבוט םישעמו הרותה דומיל י"עו ,םישעמבו הרותה תויתואב ומצע םצמצ ןכל איהש ומכ

 ,ונתוא םיבבוסש םיבאכה ינימ לכבו תוינמדזה ינימ לכו םישעמ ןומהב הניכשה השבלתנו ,םידרפנה וארבנ ןכלו
 לכו ,םימלוע יחב קבדיהל תקשוחו הבהא תלוח איהש םהב תאצמנש הניכש םה אלא ,האריל דגנתהל ידכ םה ןיאו
 ,הניכשה רבד תא ול םירמואו ארובה לא םירשקתמ םישעמה האריו הבהא וזכב ,תוקתנתהמ קר אוה דחפהו האריה
 .ךממ קתנתהל האריי ינא ינא הבהא תלוח

 *רועישה תובקעב תוררועתה*

 םדא ינב םהב תונהל ..תובוט תוירב ארב רשא
 ,ועיגי אל וילא םיבר םימ ףטשל קר הליפת ונלוכו ,םהמ טלמיל ךיא ןיאו ןמזה לכ םיבבוסמ ונל שיש םיבאכה
 .ל"חר םיבר םימ ףטש ןמזב גוהנל ךיאו ,םיבאכה םהמ ןיבהל ונילעו ,תומלועה לכב החמשו תחנ ךותמ אהי לכהש
 אלו הבהא וב ךייש אל אוה ךורב ףוס ןיא אוה הנהד ,םיארבנה לש תואיצמה םצע תא ןיבהל ונילע הליחת ןכלו
 הבהא ךייש םהבש ,ונממ םידרפנ אורבל טושפה ונוצרב הלעו ,ומצעמ הארי וא ,ומצע תבהא ךייש אל ירהש ,הארי
 ,ךרבתי ונממ תוקתנתהמ דחפה אוה האריהו ,ךרבתי וילא רשקתהל קשחה אוה הבהא ,האריו הבהא םה המו ,האריו
 .םיבאכה תא םיקיתממ הז חוכבו ,ךרבתי ונוצרל תודגנתה ןיאש ירה ,ןוכנ ךרד לע אוה הז רבד רשאכו

 לע רפיס רשאכש ,עשרה ןמה לצא וניצמש לובלבה פ"ע ראוביו ,האירבה תנווכ תא לבלבל רצייה תצע שיש אלא
 יכדרמ ללגב הלודגב ןורסיח לע רפסל ףיסוהשכו ,החלצהה תביס ומצע אוהש ומצעל חקל ,ול םיוחתשמש ותלודג
 ונל ירה ,ץע לע הלתנו ,לופית לופנ ול ורמא ותליפנ לע רפיס רשאכ ףוסבלו ,ותלודג לידגהל ךיא ול וצעי ,ידוהיה
 .דגנתהל ידכ םיבאכה תאו תואגתהל ידכ תוחלצהה תא חקולש ימ הארנ ךיא םירבד רופיס

 ןיבי םדאהש הצורו הזה השעמב הניכשה תשבלתמ ,הבהאב גיהנהל ךרבתי ותמכח הרזג רשאכ ,םירבדה רואיב
 יכ רתויב השק ןויסנ אוהו ,הבהאה תא ןתנש הז אוהו השעמה לעב אוה ךרבתי ארובה אלא השעמה לעב אוה אלש
 תוימכחתה הברה ךירצ ךכלו ,יתיכזש הז אוה ינא ףוס לכ ףוס ירהש ,תוחלצהה תא ומצעל בנוג םדאה ללכ ךרדב
 ךרבתי וינפל רזגנ רשאכ ,וילא רשקתהל רחבומ רתויה אוהו ,ןכ ומכ .ולש םיאטחה תאו ולש לפשה תא ריכהל ומכ
 אלא ,האריל דגנתהל ידכ האריה ןיאש םדאה ןיביש הצורו האריה השעמב הניכשה תשבלתמ ,דחפו האריב גיהנהל
 ארונ המכ תובשחמ קימעהל קשוח םדאה ללכ ךרדב יכ ,השק ןויסנ אוהו ,ךרבתי ונממ תוקתנתהמ דחפ ררועל
  .וילא ועיגה םיבר םימ ףטש המכו ,באכה

 לכה ינממו הארי ילו הבהא יל תובשחמ בשוח םיבאכהו תוחלצהה םיאבשכ ףכיתו ,רצייה תצע ירחא ךשמנהו
 ,ותביבסלו ותיבל ומצעל לבס םרגנ קותינה תמחמו ,ונממ םיקתנתמו ןלציל אנמחר תושק תויעב םיררועתמ ,השענ
 םצע םהש ,תונוכנ האריו הבהא לש קר תובשחמ בשוחו ,ולאכ תובשחמ בושחלמ דאמ רהזנ 'ד תא דבועה לבא
 ףטושה דעו טושפהמ באכ לכבו הלודגו הנטק החלצה לכב ולאכ תובשחמ שי רשאכו ,םיארבנה תואיצמ תביס
 דרפנ ןיב רשקמ לש ,'הבהא תלוח' לש האנה והזו ,ותביבסלו ותיבל ומצעל גונעת םהב שיש תובשחמ םה ,ל"חר
 י"ע 'םדא ינב םהב תונהל' ,ונממ םידרפנ 'תובוט תוירב ארב' אוה ךורב ףוס ןיאהש הכרבה חסונכ ,וליצאמל
 . לארשי לכ לע םימחר עפשנו םשרושב םינידה תקתמה השענ ךכבו ,קתני לב רשק לש האריו הבהא תובשחמ


