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לָּכ ֹׂשוׂשָמ ּהָּתִא ּוׂשיִׂש ָהיֲֶבֹהא לָּכ ּהָב ּוליִגְו ִם ַלָׁשּורְי תֶא ּוחְמִׂש "

" ָהיֶלָע םיִלְּבַאְתִּמַה

( והיעשי רפס )

םילשורי לש הדובכל םירמאמ תרבוח

שדקמה תבישי תאצוה

. לאירא לארשי ברה ...................................... ונידיב תיבה רה

. ןמדירפ עושוהי ברה הזה.... ןמזב שדקמה ןיינבו תוריחה רפוש

. רחש םייח ברה .............................................. םוקמ תשודק

. הבישיה שאר לאירא לארשי ברה / ונידיב תיבה רה

תומגרמ שא תצפנתמ שדוקה ריע תמוח ינפ לע

תויראה רעש עקבנ - ותיב לא בש םשה אבצו

םינב תארקל איה החמש תדקרמ ריעה תמוח

םינשב םיפלא הז תגרוע תלחיימ יננה םכל

תשדוקמה רהה תבחר לא םימחולה םירעתסמ

תשרומה ץראב ' םלובגל םינב ובש ' םימייקמו

המוקת הל התייה ונשדקמו וניתובא ריע

תבישיב םילשורי םוי

! שדקמה
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המואה קיח לא הרזח - הקיתעה ריעה השבכנ

ברק הדשל ךפהש תיבה רהב קוחרמ יתדמע

? ברקא ךיאו – עלסה תפיכ ינפל בצינ יננה

'! ונידיב תיבה "ט-'רה חמה אורקב שאה הקספ

? ונימיב הרהמב תיבה הנביי יתמיא - הניכשה הכחמו

תוגרדמב יננהו ברעמה רעש לא יתינפ

תועמדה לתוכ לא רהה ןמ ריהז דרוי

!? תואורש יניעה ? ןוימד הז ןיאה

תורודה הרומ הדוהי יבצ יבר ןהכה

תומולח סופת םש דמע ודילו

ריזנה ןהכה דוד יבר יברו ירומ

תועושי יפוצ הלואג יזוח ינש

ריעה ישבוכ ןיב םימחולה ינקז

םעל ןרוג ברה תזרכה תעב םמד לכה

םלועב ידוהי לכ םשב לארשי לכ םשב

םימחולהו םיצרופה ' ונייחהש ' ךרבנ

םימלוחכ ונייה לתוכה לא ונבש יכ

לוקב ונעי לתוכה ינבא ףא ריואב דהדהמ ןמא' ה'

לכה תא תפחוס תעקוב םיעישומ תחמש

ביבס ביבס ףתכ לא ףתכ םה םידקרמ

ביבאה עיפוה ברחה לתוכב הנה יכ

םילפונה ונירבח תא םיריכזמ הליפתב ונדמע

םילואג םעל שדקמ ירעש ועיקבה םנברקב

' בהז לש ריע ' תרישב םיפלחתמ באכהו ןוגיה

בהלנ דוקירבו לודגה ללהב הל', הדותב
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דקפמה תדוקפמ יבל תא האלימ תושגרתה

! דעומ להאו שדקמה םוקמ לע רומשו הלע

בהוא אלו ביוא אל - עלסה תפיכל סנכי לא

ברוח רה ילגרל םדמועב לארשיל ה' תוצמכ

םישדקה ישדוק תיב רעשב שומח יתדמע דערנ

םישד חתמ שדקמה ייח – ןברוחל ףוס עיגה הנה

םואתפ ב לסנ ונרוד כזה עודמ עדא אל יכנאו

! םולח אלו תואיצמ -! הדגא אל איה! העומש אל

הז רחא הז ןויגלה ילייח םייובש ועיפוה עתפל

הזה! םוקמב סנ ונל השעש ךורב : רמואו ארקאו

תלכתו ןבל לגד ססונתמ םש שדוקה תפיכ שארב

תלכת לילכ ליעמב ןהכ ןאכל סנכי הרהמ : יתנבה

קחצי תדיקע םוקמ הז ירה יבל: ל ינא יתרמא

קחרי אל יאדוובו תיבה ןיינב םוי בורק הנה

הכאלמה הבר דועו ךרדה השק םא םג

הכולמ ריעו ךלמ שדקמ ונל ומוקי םוק

תובברו םיפלאל םיאנב הזחנו אובי םוי

תורקי םינבא קנע ינבא ונידיב עיסנו

םיזעונ םיריעצ ועיגי ץרא יווצקמ

םיזרא יצע ותרכיו ןונבלל ולעי םהינומהב

םינבל ישבול םינהוכ וניניע וארי יזא

םינדיעו ןדיע הז ןיתממה רהה לא םיליפעמ

הראפתל יונב והירהו לכיה ב וניניע הניזחתו

הרונמה תא וב וקילדי יאנומשח ינב םינהכו

םיררושמו םינגנמ םייול ורהני םהירחא

םירהה שארב אשניי ןכודה לע םתריש לוקו
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שדח ריש הל' ורישי - לארשי תורימז םיענכ

שדקמה תיב תכונחל - ריש רומזמ תוניגנב חצנמל

ר"מ. ןמדירפ עושוהי ברה \ הזה ןמזב שדקמה ןיינבו תוריחה רפוש

֣רָֹפוׁשְּב ֘עַקָּתִי אּ֗והַה ֹם֣וּיַּב ֣הָיָהְו "

ּו֗אָבּו ֹ֒לודָּג

ם֖יִחָּדִּנַהְו רּ֔וּׁשַא ץֶ֣רֶאְּב ֙םיִדְֽבֹאָה
םִ֑יָרְצִמ ץֶ֣רֶאְּב

ׁשֶ֖דֹּקַה ֥רַהְּב ַלה' ּ֧וֲוחַּתְׁשִהְו

" םִָלָׁשּוריִּב

ו(זכ,גי) היעשי

, והיעשי איבנה תאובנב תראותמש לודג רפושב העיקת התוא קוידב יהמ ןיבהל שי

םיווחתשמו םיאב םירצמ ץראב םיחדנהו רושא ץראב םידבואה וליפאש ךכל האיבמש

שולש "ה בקהמ םישקבמ ונאש השקבה רשפ המ ןכו ? םילשוריב שדוקה הל'ברה

?" ונתור חלי לודג רפושב עקת ": הדימעה תליפתב םויב םימעפ

? שממ הטושפכ רפוש תעיקתל הנווכה םאה

יושעה יסיפ רפושב , תישממ רפוש תעיקתל הנווכה ןיאש צז"ל,1 קוק "ה יארה ריבסמ

המשנה תא אטבמו למסמ 'ה גשומ ' וניה לודג רפושב העיקתה אלא ,' ודכו ליא לש ןרקמ

רצויש רבד , לודג ףקותבו תוריהמב לעופל תאצל תפחדנו תררועתמה תילארשיה

תולגה ו דובעשה ילבכ מ ררחתשהלו תאצל המואב רידא ןוצרו השדח תינחור תואיצמ

, המואבש םידוריה תא איבהל ףא לוכי והיעשי איבנה ירבדכ הז, ןוצר . המצע תא לואגלו

הבושתב רוזחל – תוואתהו רמוחה תוברת , םירצמו רושא תוברתב םיעוקשה תא

. םילשוריב , שדוקה רהב וילא תווחתשהל אובלו , ותרותו ה' לא המילש

העיקתה תועצמאב אקווד אטבל וירחא הלודגה תסנכ ישנאו איבנה והיעשי רחב עודמ

זצ. םינתיאה חרי "ה יארה תורואמ ;' תורפוש ' רמאמב מע'268 "ה יארה ירמאמ 1
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רפושב העיקתה אקוודש , רמול נעל"ד הארנו ? הזה ריבכה ינחורה ךילהתה תא רפושב

תויח אוהש ריואהשכ , קזוחבו תוריהמב ץוחל םינפהמ ריוא תפישנ תועצמאב תישענש

הלועפ אקווד , העורת לוקכ רפושה לש ינשה דצהמ אצוי "ה) משנ תויתוא "ה מישנ ) םדאה

ידע לודג ליחו ףקותב לעופל התאיציו התפיחדו תילארשיה המשנה תוררועתהל המוד וז

. ותלואגו םלועה ירדס יוניש ידכ

םיפצמו םיללפתמ ונא , םויב םימעפ שולש םוי, לכש ולא, םירבד רואל , אופא אצמנ

ונא םיכירצו םילוכי ותועצמאבש םוצעהו לודגה יתמשנה ונחוכ לש הפישחהו יוליגל

תפשוחו תדמלמ םוי לכב וז הליפת . םימלוע תלואג ונימצע תא לואגלו לא םע לועפל

רשק אלל עגר לכב לעופל תאצל הכירצו הלוכיה תיתימאה וניתוהמו ונלדוג תא

םייקלו תידימ הבושתב בושל ונא םילוכי ןכש , הווהב םעה לש ינחורה ובצמו ותגרדמל

תע. לכב תומילשב ונוצר תא

רורחש תעב צז"ל ןרוג ברה ןרמ לש רפושה לוק עמשנ זאמ ורבע םינש שמחו םישימח

שומימל לועפל ונתוא ףחודו ונינזואב דהדהמו ךישממ הז לוקו , הקיתעה ריעהו תיבה רה

. הדובעה שודיחו שדקמה ןיינב - רהה שוביכ תרטמ תמשגהו

אלל ונל םיריכזמ ונביוא םגשכ ) רתויו רתוי ררבתמ םהבו , ורבע םינש שמחו םישימח

תיבה רהשכ הרגשבש רבדכ ונייח תא תויחלו ךישמהל םילוכי ונניאש הז) רוריב ףרה

תוכירצה הרותהמ תווצמ םייתאממ הלעמל ונא םילטבמשכו ,' ונידיב ' אלו ' ונדיל '

! תעכ שדקמב םייקתהל

לדוג תא םיצעמ קר הקיתעה םילשוריו שדקמה םוקמ רורחש זאמ ףלחש ברה ןמזה

הנושארה תימואלה המישמהמ ' חורב ל' םילוכי ונניאשכ , וניפתכ לעש אשמהו תוירחאה

וב. הדובעה שודיחו שדקמה ןיינב – ונרוד לש הלעמב

הריב ריע הניא םילשורי . םילשורי לש הזכרמו הבילו , המואה בל וניה שדקמה תיב

ייח לכשכ , ץראל םימש ןיב תרבחמש ריע , אלא , םלועה תוצראב הריבה ירע לככ הליגר

. הכותב םעופו יחה , שדקמל , שדוקה זכרמל םירבוחמ הכותב םישחרתמה השעמה

הרהמב ותונבל וניתבוח תא ונל דדחמש המ , המשנ אלל ריע הניה שדקמ אלל םילשורי

ךכ. םשל וניצמאמ לכ תא זכרלו

, המואה תמשנב םעופו ףחודה יקולאה רפושה לוקל בישקמו ונזוא תא הטמש ימ

חכונל שידא ראשיהל לוכי וניא , המילשה וניתלואג תא תעכ רבכ ךכ ךותמ שקבמו

, ץראה ראשו םילשורי ה', תיב רהב הנורחאה הפוקתב ונילע םירבועה תוערואמה

זכרמ , יתדה םזכרמל ונישדקמ םוקמ תא ךופהל םישקבמו שאר םיאשונ ונביואשכ

אצת הז םוקממש םוקמב תאזו , הלוכ ץראה יבחרב גרהו האנש , התסה תאצוי ונממש
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." םילשורימ ה' רבדו הרות אצת ןויצמ "יכ

ידימלת דימעהל ידכ המקוה "א טילש לאירא לארשי ברה ומ"ר תושארב , שדקמה תבישי

תא - םדוק העש בוטו , וישכע תונבל ונא םיכירצו םילוכיש המואל וררביש םימכח

, תעכ רבכ שדקמה תווצמ םויקל תינחור וא תיתכלה , תישעמ העינמ םוש ןיאשו , שדקמה

שדקמה ןיינב םע ךכ, קרו ךכו, . םלוע תלואג לאגיהל ותמשנ קמועב שפחמה הז, ונרודב

םיענ ירבדכ יתימאה הדמעמו התלעמל םילשורי אשנתתו הלגתת הדובעה שודיחו

ר֖יִע ְ֑ךָּב ֣רָֻּבְדמ ֹתוָדְּב֭כִנ " לארשי תורימז

זפ,ג). םילהת ))" ָהֽלֶס ם֣יִֹהֱלָאה

ר"מ. רחש םייח ברה / םוקמ תשודק

ויתורפ ןתונ םרכהש ומכ . עבטהמ אב"י- קר הרוש האובנהש ךכל היאר איבה ינש רמאמב ירזוכה

. ץראב קר שמוממ יאובנה ןורשכה ךכ םייוסמ םוקמב קר

: םינוויכ ינשמ הז לשמ לע ןנובתהל רשפא

תא םירשפאמש תויגולואג תונוכתו דחוימ םילקא םע תומוקמ םנשי . ץעה אוה אשונה א.

הז. לשמל תיסאלקה הנבהה .וז ץעה לש תוחתפתהה

זונגש דחוימה ןורשכה תא המדאהמ איצוהל תולוכיה לעב קר אוה ץעה . המדאה אוה אשונה ב.

תונורשכה לכ תא שובכלו ףוסאלו ץבקל םילוכי םה ץעה לש םידחוימה םיביכרמה אקוד הב.

. התוא ללכשלו החתפל עו"יךכ המדאב םייובחה

םנה , האובנה - שדוקב הלעמלו רבדמה דעו חמוצה ןמ םלועב שיש םייחה לכש רמול ןתינ פע"ז

דצמ אוה םהלש ךרעה לכו םמצע ינפב םיחינז םנה לוכיבכ , המדאה לש ללכושמה " הפוצרפ "

רפע "- המדאה לש לולכש םצעב איה תושונאה . המדאל ללכושמ רתוי ןויבצ תתל םהלש תלוכיה

תישונאה העפוהה תגספו , הילא הליפעמ המדאהש האשנ רתויה הגרדמה איהו ," המדאה ןמ

. המדאב םיזונגה םייקולא םיינחור תוחוכ לש לעופל האצוה הניה – האובנה תגרדמ - םלועב

ןיאש , םלועל תולגב םידמוע ויה םא ' לארשי םע לע בתוכ א) קרפ ) לארשי חצנ רפסב "ל רהמה

תושרב לארשי ץראב םתויהל תואיצמה רדס יפל םהל יוארה םמוקמ ,יכ םהל יוארה םמוקמ הז

ינפב םוקמ דחא לכל םהל שי םיעבטה םיאצמנה ןמ רבדו רבד לכ ומכ . רחא תושרב אלו , םמצע

לארשי לש םוקימה , ונייהד .' םוקמ ול ןיאש רבד ךל פ"ד,מ"ג)'ןיא תובא זח"ל( ורזגש ומכ , ומצע

םוקמב אקווד עיפומו םוקמ ול שי םלועב רבד לכש תיללכ תיקולא תינכתמ קלחכ אוה םלועב
. םיוסמ

אוה ינש)וב רמאמב ) ירזוכה לש םרכה לשמב ראבתמ ץראל לארשי םע לש דחוימה רשקה

םג ךכ ול םימיאתמה הדובעהו םילקאה יפל , םיוסמ םוקמב אקווד וירפ ןתונש םרכ שיש ראבמ

ידעלבב יהלאה ןינעה לא עיגהל תאזה הלוגסל ןכתי אל לבא ', לארשי ץראל סחיב לארשי םע

לוכי יקולאה ןינעה . ונושל ןאכ דע הזה' רהה ידעלבב םרכה חילציש ןכתי אל רשאכ הזה, םוקמה

ועיפוי ץראב םיזונגה תוחוכהש אוה רבדה ןבומ - ליעל רומאה יפל . םיוסמ םוקמב אקווד עיפוהל

. ץראב אקווד

הב רוגל תדחוימה הוצמהו , םילשורי לש התויזכרמו התובישח לע בתכ ל"ט, תרגאב קוק ברה

םדוק הבושיו , תוללכב תללוכ התשודקו , דאמ הביבח םלשוריש יפ לע ףא ןכ 'לע ףיסוה לבא

תדחוימה השודקל ךייש אוהש , ותמשנ שרוש תויטרפ יפ לע גישהש דחא לכ םוקמ לכמ לכל,
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, ןיינעה ןכ היה םיטבשה קוליח דצמ יאדובו . ותריד הב עבוק היה , ריעה התואל תכיישה תיטרפה

, ןויזח איג תארקנ ןכ לעש , םלשורימ ויה םבורש יפ לע ףא , םירע יראשמ םיאיבנ המכ ויה ןכ לע

ושרפתנ םטועימ לבא , הכיא שרדמב אתיאדכ , םלשורימ אוה וריע םש שרפתנ אלש איבנ לכו

נה"ל'. םעטמ םש ורדו םריע םשב

. ינולפ םוקמל אקווד ותמשנ שרוש דצמ םדאל דחוימ יתמשנ רשק נכ"ל.שי םיראובמ םירבדהו

אטבל תלוכיה תא שי הל קרש , תדחוימ העיטנכ אוה ירה םדא ותואש , ליעל רומאכ רמול ןתינ

'(ןיע םהרבאל דסח ב' יאלוזא םהרבא ר' ירבד תא ריכזמ קוק ברה . םוקמ ותואב זונגה תא תולגלו

דחוימה רואה והמ , דועו הירבטו ןורבחו תפצו םכשכ ץראב םירע המכ לע ריבסהש י"ג) רהנ ג'

. םהב זונגה

ה רחבי רשא םוקמה היהו ה'' רחבי רשא םוקמה לא םא '.'יכ םוקמ כ' רכזומ שדקמה תיב הרותב

.'

וב. אצמנ אוהש םוקמה תוכזב איה שדקמב שיש השודקה

בא). הריחבה תיב "ם במר ) םלועל ומוקממ ותוא ןינשמ ןיאו , רתויב ןווכמ ומוקמ חבזמה '

, הריבכ תינחור המצוע תולעב תודחוימ תולוגס שדקמה םוקמב שיש אוה רבדה ןבומ רומאל

. יוטיב ידיל ןתוא איבמ םשל ברקה םדאהו

תיללכה תודגאתהה לש הרטמל יעצמא רותב 'קר תספתנ הירוטירט , םויה לש תואיצמב

םרגנ רבדה א). לארשי ץרא ) תורואב קוק ברה ירבדכ ' ינחורה וליפא וא ירמחה המויק תקזחהו

םש )' תשטשוטמ הרוצב לארשי ץרא תשודק לש הרכהה ש' 'ךכ םיזרה תרכהמ תוקחרתה ידי 'לע

כ םה ךא , ץראב השודק לש תולוגס שיש ףא , ילנויצקנופ רשק איה םיבר לש דוסיה תחנה ב).

. תישיא תינחור תומדקתהל ' עייסמד אנת '

השודקה לע תשרדנ הרבסה המכ החיכומ םילשורי םוי תא םיגגוח םיבר אלש הדבועהש המדנ
שדקמה םוקמבו ללכב ץראב שיש השודקה יהמ קמועל ןיבהל תנמ לע ןכל, . המדאב שיש וזה

םעל תרשפאמש תיקולאה הלוגסה . ץראה תשודק לש הנינע לע קימעמ טבמ שרדנ , טרפב

תשרדנ . לארשי ץראב קר איה ה', םע תוקבדהו ינחורה רשקה תא יוטיב ידיל איבהל לארשי

,וזו םוקמב שיש תדחוימה השודקה תא ךוותל ךיא הז, תא ריבסהל ךיא הלאשב הלודג הקמעה

. שרדמה תיב יאבכ ונל ןמיז "ה בקהש הבושח המישמ טלחהב


