
 ב"פשת'ה ,ה"ב

 ךרדב הילע אב הלעבו האמט איהש םידע הל ואב :הינשה היגוסה

 תיבל הטוסה עיגת םרטב דוע ,תמדוקה הנשמב ונדמל םהילע – הריתסהו יוניקה רחאל

 ,תרמוא הנשמה ,תישאר ."ךרדב" תוינשמה תונד ,האבה הנשמב דמלנ ךכ לע – לודגה ןידה

 וא ,האמט איהש םידע ואבש וא ,"ךל ינא האמט" הריתסה רחאל תרמוא הטוסה םאש

 בייח – ךרדב הילע אב הלעבשו ,התוקשהל הצור וניא הלעבשו ,"התוש יניא" תרמוא איהש

 .ןהכ הלעב םא המורת לוכאלמ הרוסא איהו ,התוקשהל ילבמ ותשא תא שרגל שיאה

 ידימלת ינש ול ןירסומו ,םוקמ ותואבש ןיד תיבל הכילומ – אמק אנת ירבדל ,ףסונב

 .הילע ןמאנ הלעב :רמואו קלוח הדוהי יבר ,םנמא .ךרדב הילע אבי אמש םימכח

 

 םיה תנידמב םידע הל שיש הטוס :ןושארה קלחה

 םיעדויש םיה תנידמב םידע הרתסנש השאל שי םא ,הלאשב תקולחמל תנייצמ ארמגה

 אוהו ,תשש בר ירבדמ וז הכלה דמל םרמע בר .התוא םיקדוב םימה םאה ,האמט איהש

 ימ ןיאש ,"הב ןיא דעו האמטנ איהו הרתסנו" :רמאנ קוספב .הנשמהמ ויניע תא ריאה

 םיקדוב םניא םימה אליממו ,הב םיעדוי םה ירה םיה תנידמב םידע שי רשאכו ,הב עדויש

 וקדב אל םימה םאו ,"האמט איהש םידע הל ואבשו" :בותכ הנשמבו ,הזכ הרקמב התוא

 ךכל החכוה הזב התיה ןכ אל םאש ,םידע שישכ התוא םיקדוב םניא םימהש הארנכ ,התוא

 םידע הל שיש ימ תא םג םיקדוב םימה ,תאז תמועל ,ףסוי בר תטישל .רקש ידע םהש

 .םיה תנידמב

 תוכז" :יבר רמוא הנשמב ,רמולכ .יברד הנוונתמב םהיניב תקולחמה תא הלות ארמגה

 התמ איהש ףוסל ,תכלוהו הנוונתמ אלא תחבשמ הניאו תדלוי הניאו ,םירמה םימב הלות

 ףסוי בר תטישל וליאו ,הנוונתמ איה ןנברל ןיבו יברל ןיב :רבס תשש ברו ,"התימ התואב

 .הנוונתמ הניא איה ןנברל ,הנוונתמ איה יברל

 

 םיקדוב םניאש םימה :היגוסה זכרמ

 תיזכרמהו ,תשש בר ירבד לע תונוש תוינשמ שלשמ תוישוק שלשב אוה היגוסה זכרמ

 .םיארומא לש תוטיש שלש הצרתל ידכ שי ןהבש

 ,םירמה םימב הלות תוכז ןיא :רמוא ןועמש יבר" :הנשמהמ איה ישא רב ימיש בר תישוק

 ,תותושה םישנה לכ ינפב םימה תא התא החדמ ,םירמה םימב הלות תוכז :רמוא התא םאו

 ."תוכז ןהל הלתש אלא ,ויה תואמט :םירמוא ןהו ,ותשש תורוהטה לע ער םש איצומ התאו

 ןכ אל םאש ,םתוא םיקדוב םימה םיה תנידמב םידע הל שי םאש ,חכומ ןועמש יבר ירבדמ

 םידע ןהל שיש אלא ,ויה תואמט :םירמוא םהו ,ותשש תורוהטה לע ער םש איצומ התא

 ,הל הלות תוכזה ןיאש םשכ ןועמש יבר תטישלש ,אוה תשש בר לש וצורית .םיה תנידמב

 .הל םילות אל םידעה םג ךכ



 האמט תרמואה ]ב ,ו[ :תופרשנ ןהיתוחנמש ולאו" :הנשמהמ איה )אבר :א"נ( בר תיישוק

 ןכ אל םאש ,השדק החנמהש רחא ואב םידעהש רורבו "האמט איהש םידע הל ואבשו ,ינא

 !?התוא ףורשל ךירצ עודמ  -

 הז היה הליחתב השדק החנמה רשאכו ,"הרזעב התניזש ןוגכ" :אתרקסידמ הדוהי בר ץרתמ

 ארמגהו ,"!התוא ןיולמ הנוהכ יחריפ אלהו" :אישרשמ בר השקמ הז וצורית לע .ןידכ

 :ישא בר ירבדכ וא ,ןמצע הנוהכ יחריפמ התניזש וא :םינפוא ינשב הישוקה תא תבשיימ

 .רסאמב התוא םילות םניא הנוהכ יחריפו ,היבקנל הכרצנש ןוגכ

 ,תפרשנ אלא ןילוחל תאצוי אל םג איה ךא ,השודק הנניא תמאב החנמהש ,שרפמ אפפ בר

 .לוחל תרש ילכמ ןיאיצומ :ורמאי אמש הריזג

 לככ איה ירה - ילכב השדק אלש דע ,התחנמ תאמטנ" :הנשמהמ איה ירמ בר תיישוק

 קיפסה אלו ץמוקה שדק ;ףרשתו תוחנמה לככ איה ירה - ילכב השדקשמ ,הדפתו תוחנמה

 אלו ץמוקה ברק ,ףרשתו תוחנמה לככ איה ירה - איה התמש דע וא אוה תמש דע ובירקהל

 לעש ,לכאתו תוחנמה לככ איה ירה - איה התמש דע וא אוה תמש דע םיריש לוכאל קיפסה

 התחנמ - האמט איהש םידע הל ואב ;הל הכלהו הקיפס הרפיכ ,הליחתמ תאב קפסה

 ידע םהו הריתס ידע שי רשאכש ןאכמו ,"!ןילוח התחנמ - ןיממוז הידע ואצמנ ,תפרשנ

 ילכב התיה איהש ףא לע ,ןילוח התחנמו התוא םיקדוב םניא םימה ,ןיממוז םידעכ ,רקש

 ילכמ ןיאיצומ ורמאי אמש הריזג תפרשנ החנמהש אפפ בר ירבדכ רמול ןיא – ןכ םאו ,תרש

 שי םאש ,תשש בר ירבד לע השקו ,השדק החנמהש רורב תפרשנ התחנמ םאו ,לוחל תרש

 תיא אלק ןיממוז םידע" :ארמגה הבישמ .התוא םיקדוב םניא םימה םיה תנידמב םידע הל

 תנידמב םידע ךא ,ןילוח התחנמ ךכיפלו ,התוא וקדב אל םימה עודמ םלוכל רורבו ,"והל

 .לוחל תרש ילכמ ןיאיצומ ורמאי אלש ,תפרשנ התחנמ ךכיפלו ,לוק םהל ןיא םיה

 - הרוהט" :ומעטמ אל ךא ,תשש בר תטישכ אתיירב האיבמ ארמגה ,היגוסה זכרמ םויסל

 ונתיו ואשיש אלו - איה ,תוכז הל התלתש אלו - הרוהטו ,םיה תנידמב םידע הל שיש אלו

 םיה תנידמב םידע שי םאש ,"ו" תואה רותיימ דומיל ונשי וז אתיירבב ."הנבלב תורזומ הב

 ישא רב ימיש בר תיישוק תא תושקהלו רוזחל שי ,וז השרד יפל .התוא םיקדוב םניא םימה

 םידעה רשאכ התוא םיקדוב םניא םימה םנמאש ,ארמגה תצרתמו !ןועמש יבר תטישל

 לע ער םש איצומ התא ןיא אליממו ,חיכש אל אוה הז הרקמש אלא  ,םיה תנידמב םיאצמנ

 .ותשש תורוהטה

 

 ?םילשוריל הטוסה תא איבמ ימ :ישילשה קלחה

 ןיד תיבל הכילומ" :םימה תיתשל דע הרתסנש השא לש הכרדב תקסוע האבה הנשמה

 :רמוא הדוהי יבר ;ךרדב הילע אבי אמש ,םימכח ידימלת ינש ול ןירסומו ,םוקמ ותואבש

 ."הילע ןמאנ הלעב

 ארמגה תעייסמ "ךרדב הילע אובי אמש ,םימכח ידימלת ינש ול ןירסומו" הנשמה ןושלמ

 ,דוחיי רוסיאמ ליצהל ידכ םישנא השלש ךירצ ךרדבש ,הליחת .בר םשב הדוהי בר ירבדל

 אה והיאו ירת" ןאכו ,הוורעה םע סחייתמ םהמ דחא אצמנו ויבקנל םהמ דחא ךרטצי אמש



 תנעוטו קוידה תא החוד ארמגה ,םנמא .השלש םה לעבהו םימכח ידימלת ינש ,"אתלת

 תקיידמ ,ףסונב .ךרדב הילע אובי םא לעבה לע םידע ויהיש ידכ םינשל םיקוקז ונאש

 אל םה םיצורפ םישנא המכ שי םאש ןאכמו ,"אל אמלע ילוכ ,ןיא םימכח ידימלת" :ארמגה

 םיעדויש םימכח ידימלת ךירצש הרמואב ,הז קויד םג החוד ארמגה .דוחיי רוסיאמ םיליצמ

 .לעבב תורתהל

 האיבמ ארמגה הליחת ."הילע ןמאנ הלעב" :הנשמב הדוהי יבר תטישב ארמגה הנד ,ףסונב

 ןמאנ הלעב – תרכב איהש הדנ המו" :רמוחו לקמ ותטיש תא דמול הדוהי יבר הב אתיירב

 לקה תא וכרפ םימכחש תרמוא ארמגה ךא ,"!?ןכש לכ אל – ואלב איהש הטוס ,הילע

 הטוס ,ןמיהמו ול הרומח – תרכב אוה הרוסיאש הדנ ,תנתונה איה :ורמאו ,רמוחו

 :הרותה ןמ דומיל הדוהי יבר איבה ,ךכיפל .ןמיהמ אלו ול הרומח אל – ואלב אוה הרוסיאש

 יתש האיבמ ארמגה ."ותשא תא שיאה איבהו :רמאנש ,ןהכה לא ותשא תא איבמ שיאה"

 ורמא לבא ,ותשא תא איבמ שיאה הרותה ןמ :אמק אנת תטיש ,הזל סחיב תופסונ תוטיש

 הלעב :רמוא יסוי יבר וליאו ,ךרדב הילע אבי אמש ,םימכח ידימלת ינש ול ןירסומ :םימכח

 אל – ואלב איהש הטוס ,הילע ןמאנ הלעב – תרכב איהש הדנ המו ,רמוחו לקמ הילע ןמאנ

 הל ןיאש הטוסב רמאת ,רתיה הל שי ןכש – הדנב תרמא םא ,אל :ול ורמא !?ןכש לכ

 .'וגו וקתמי םיבונג םימ :רמואו ?רתיה

 וכרפ םה רשאכ ךא ,רמוחו לקה תא םימכחל הדוהי יבר רמא הליחתבש ,ארמגה תשרפמו

 יברו אמק אנת וקלחנו .ןהכה לא ותשא תא איבמ שיאה הרותה ןמ הדוהי יבר בישה ,ותוא

 ךירצ ןיאו ראשנ הרותה ןידש וא םימכח ידימלת ינש ול ורסמיש םימכח ורמא םא הדוהי

 .םימכח ידימלת ינש ול רוסמל

* 

 ?היגוסה זכרמ ונל ףיסומ המ

 החכוה וז ירה – התמ אלו התתש השא םאו ,תטלחומ איה הקידבה וליאכ הארנ הרותב
 – דימ תומת אל איה וב בצמ שיש םיאור ונא ףסוי ברו תשש בר תקולחמב .היקנ איהש
 תוינשמה תא החוד ארמגה היגוסה זכרמב .השעמה תא וארש םיה תנידמב םידע שי םא
 הטוסהש רחא םידע ואב רשאכ החנמה תפירש ףאו ,תטלחומ איה הקידבהש הארנ ןהב
 בר תקולחמל ליבקמב .ןכל םדוק השודק התייה החנמהש ךכל היאר הווהמ הנניא התתש
 אב" לע םיאנתה תקולחמ האב ,האמט איהש םידע הל ואב וב הרקמב ףסוי ברו תשש
 ינש ול רוסמל ךירצ הדוהי יבר תעדלו ,הילע ןמאנ לעבה אמק אנת תעדל :"ךרדב הילע
 .ךרדב הילע אובי אמש םימכח ידימלת

* 

 :תעצומה הקולחה יפ לע )א ,ז – א ,ו( היגוסה ןושל וזו

 ,האמט איהש םידע ואבשו ,ךל ינא האמט תרמואה :המורתב לוכאלמ תורוסא ולאו .'ינתמ[
  .]ךרדב הילע אב הלעבשו ,התוקשהל הצור וניא הלעבשו ,התוש יניא תרמואהו

 הל שיש הטוס :ןיתינתממ ןינייע ןל רהנאו ,תשש בר ןל רמא אתלימ אה :םרמע בר רמא )1(
 דעו האמטנ איהו הרתסנו :ארק רמאד ?ט"מ ,התוא ןיקדוב םימה ןיא - םיה תנידמב םידע
 :ינתקד ,'ינתממ ןינייע ןל רהנאו ;הב עדיד אכיא אהד אה יקופאל ,הב עדיד אכילד ,הב ןיא
 אלא !איה הנוז ,יתשתד ימקמ אמינ יא ?תמיא םידע ותאד ,האמט איהש םידע הל ואבשו



 םימ תרמא יא אלא ,ריפש - התוא ןיקדוב םימה ןיא אמלשב תרמא יא ,יאתשד רתבל
 .והנינ ירקש ידהסד ערפמל אתלימ ילגית ,התוא ןיקדוב

 .הל הלות תוכז רומיא אהו ,התוא ןיקדוב םימ :ךל אמיא םלועל ,ףסוי בר היל רמא )2(
 תדלוי הניאו ,םירמה םימב הלות תוכז :רמוא יבר ,ןנתד ;יברד הנוונתמב ?יגלפימק יאמב
 ןיב :רבס תשש בר ;התימ התואב התמ איהש ףוסל ,תכלוהו הנוונתמ אלא תחבשמ הניאו
 איוה אל ןנברל ,הנוונתמ איוה יברל :רבס ףסוי ברו ,הנוונתמ איוה ןנברל ןיבו יברל
 .הנוונתמ

 :רמוא התא םאו ,םירמה םימב הלות תוכז ןיא :רמוא ןועמש 'ר ,ישא רב ימיש בר ביתמ )3(
 איצומ התאו ,תותושה םישנה לכ ינפב םימה תא התא החדמ ,םירמה םימב הלות תוכז
 ,אתיא םאו ;תוכז ןהל הלתש אלא ,ויה תואמט :םירמוא ןהו ,ותשש תורוהטה לע ער םש
 :םירמוא ןהו ,ותשש תורוהטה לע ער םש איצומ התא ימנ ,םיה תנידמב םידע הל שי
 תוכזדמ ,ןועמש 'רל ?תרמאק ןועמש 'רל !םיה תנידמב םידע ןהל שיש אלא ,ויה תואמט
 .ולת אל ימנ םידע ,אילת אל

 איהש םידע הל ואבשו ,ינא האמט תרמואה ]ב ,ו[ :תופרשנ ןהיתוחנמש ולאו ,בר ביתמ )4(
 יא ,שודקד רתבל אלא !ןילוחל קופית ,שודקתד ימקמ אמיליא ?תמיא םידע ותאד ;האמט
 ריפש ארקיעמ שודק יכו ,איה ברקמו שדקמ תב אמלא ,התוא ןיקדוב םימ אמלשב תרמא
 אתלימ ילגית ,התוא ןיקדוב םימה ןיא תרמא יא אלא ;תפרשנ התחנמ יכה םושמו ,שודק
 ןוגכ :אתרקסידמ הדוהי בר רמא !ןילוחל קופיתו ,שודק תועטב ארקיעמ שודק יכד ערפמל
 יחריפ אלהו :אישרשמ בר הל ףיקתמ .שודק ריפש ארקיעמ שודק יכד ,הרזעב התניזש
 ,היבקנל הכרצנש ןוגכ :רמא ישא בר .ןמצע הנוהכ יחריפמ התניזש !התוא ןיולמ הנוהכ
 :תרמאקדו ,ארקיעמ ןנירמאדכ םלועל :רמא אפפ בר ?הל ילת הפיכב הנוהכ יחריפ וטאד
 .לוחל תרש ילכמ ןיאיצומ :ורמאי אמש הריזג ,ןנברדמ !ןילוחל קופית

 ,הדפתו תוחנמה לככ איה ירה - ילכב השדק אלש דע ,התחנמ תאמטנ :ירמ בר ביתמ )5(
 דע ובירקהל קיפסה אלו ץמוקה שדק ;ףרשתו תוחנמה לככ איה ירה - ילכב השדקשמ
 קיפסה אלו ץמוקה ברק ,ףרשתו תוחנמה לככ איה ירה - איה התמש דע וא אוה תמש
 לעש ,לכאתו תוחנמה לככ איה ירה - איה התמש דע וא אוה תמש דע םיריש לוכאל
 התחנמ - האמט איהש םידע הל ואב ;הל הכלהו הקיפס הרפיכ ,הליחתמ תאב קפסה
 אלק ןיממוז םידע ?תרמאק ןיממוז םידע !ןילוח התחנמ - ןיממוז הידע ואצמנ ,תפרשנ
 .והל תיא
 הרוהטו ,םיה תנידמב םידע הל שיש אלו - הרוהט :הימעטמ ואלו ,תשש ברד היתווכ אינת
 .הנבלב תורזומ הב ונתיו ואשיש אלו - איה ,תוכז הל התלתש אלו -
 .אחיכש אל !םיה תנידמב םידע הל שי ]א ,ז[ :אכיא אהו ,שירד אל ו"יוד יהנ ,ןועמש יברו

 אמש םימכח ידימלת ינש ול ןירסומו ,םוקמ ותואבש ןיד תיבל הכילומ ?הל השוע דציכ .'ינתמ[
 .]הילע ןמאנ הלעב :רמוא הדוהי יבר ,ךרדב הילע אבי

 ,ריעב אלא ונש אל :בר רמא הדוהי בר רמאד ,ברל 'יל עייסמ אמיל ,אתלת אה והיאו ירת )6(
 דחייתמ ןהמ דחא אצמנו ,ויבקנל ןהמ דחא ךרטצי אמש ,השלש אכיאד דע - ךרדב לבא
 .ידהס הילע ווהילד יכיה יכ ,אמעט ונייה אכה ,אל !הורעה םע
 רמא הדוהי בר רמאד ,ברד ךדיאל היל עייסמ אמיל ,אל אמלע ילוכ ,ןיא םימכח ידימלת
 הרשע הואיצוהו היה השעמ ,אל ימנ הרשע וליפא - ןיצורפ לבא ,ןירשכ אלא ונש אל :בר
 .היב ייורתאל יעדיד ,אמעט ונייה אכה ,אל !הטמב

 הדנ המו ,רמוחו לקמ ןמאנ הלעב :רמוא הדוהי יבר ,אינת .'וכו הלעב :רמוא הדוהי יבר )7(
 הדנ ,תנתונה איה ?ןנברו .ןכש לכ אל - ואלב איהש הטוס ,הילע ןמאנ הלעב - תרכב איהש
 .ןמיהמ אלו היל ארימח אל - ואלד הטוס ,ןמיהמו היל ארימח - תרכד
 תא שיאה איבהו :אינתד !הל יתיימ יארקמ הדוהי יבר אהו ?הל יתיימ ו"קמ הדוהי יברו
 ינש ול ןירסומ :םימכח ורמא לבא ,ותשא תא איבמ שיאה הרותה ןמ - ןהכה לא ותשא
 המו ,רמוחו לקמ הילע ןמאנ הלעב :רמוא יסוי יבר ;ךרדב הילע אבי אמש ,םימכח ידימלת
 םא ,אל :ול ורמא ;ש"כ אל - ואלב איהש הטוס ,הילע ןמאנ הלעב - תרכב איהש הדנ
 וקתמי םיבונג םימ :רמואו ?רתיה הל ןיאש הטוסב רמאת ,רתיה הל שי ןכש - הדנב תרמא
 תא שיאה איבהו :'אנש ,ןהכה לא ותשא תא איבמ שיאה הרותה ןמ :רמוא הדוהי 'ר ;'וגו



 אנת ונייה הדוהי יבר .ארק והל רמא רדהו ,הוכרפו אשירב רמוחו לק והל רמא !ותשא
 .ורמא לבא והייניב אכיא !אמק


