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 ?הרות דומלל בייח םירוסי לבוסש ימ םאה

 :)ח הכלה א קרפ( הרות דומלת תוכלהב ם"במרה ירבד םיעודי

 ןיב ןירוסי לעב ןיב ופוגב םלש ןיב רישע ןיב ינע ןיב הרות דומלתב בייח לארשימ שיא לכ"

 לע רזחמו הקדצה ןמ סנרפתמה ינע היה וליפא וחכ ששתש לודג ןקז היהש ןיב רוחב

 רמאנש הלילבו םויב הרות דומלתל ןמז ול עובקל בייח םינבו השא לעב וליפאו םיחתפה

 ."הלילו םמוי וב תיגהו

 לעבב דחוימ המ .הרות דומילב בייח םירוסי לעב וליפאש ם"במרה תנווכ יהמ ,ראבל ךירצ הרואכל

 ?הרות דומילמ רוטפ היהיש בושחל הביס ויבגל שיש םירוסי

 :תויורשפא יתש עיצהל ןתינ

 בייח וניא ןכו ,ןמויק לע בר ןוה איצוה בייח םדא ןיאש וניצמ השע תווצמ לכבש םשכש ,ןכתי

 ןמיס תישארב רשא תחנמ ןייע ,תוכלה המכב וניצמש יפכ ,השע תווצמ םויקל הבר החרט חורטל

 קוסעלו חורטל בייח וניא םירוסי לעב םגש ןועטל םוקמ היה ,1תורוקמ עבש ךכל איבהש טנ

 החרטב ךורכ תויהל לולע רבדהו ,זכרתהל תורשפאה לע רתויב םישקמ םירוסייש םושמ ,הרותב

 םדאה לעש ,הז ןינעב תווצמה ראשמ הרות דומיל תוצמ הנושש ם"במרה ראבמ ןכל .ורובע הבר

 .םירוסי לעב אוה םא וליפא הרות דומלל ידכב רתויב חורטל

  :)די-אי ,ל( םיבצינ תשרפב וניצמ הז רשקהב

 םימשב אל ,איה הקוחר אלו ךממ איה תאלפנ אל םויה ךוצמ יכנא רשא תאזה הוצמה יכ"

 ךילא בורק יכ ...הנשענו התוא ונעימשיו ונל הנחקיו המימשה ונל הלעי ימ רומאל איה

 ."ותושעל ךבבלבו ךיפב דואמ רבדה

 גישהל בויחה תוללכב וא ,הבושתה תוצמב םיקסוע ולא םיקוספ םאה םינושארה וקלחנ ,עודיכ

 :בתוכ אוה ךכו ,הרותה דומיל לע ולא םיקוספ שרפמ ,י"שר .םמייקלו הרותה ירבד תא

 ."הדמוללו הירחא תולעל ךירצ תייה ,םימשב התייה וליאש - איה םימשב אל"

 
 ...תווצמ םויקמ תרטופ "החרט" לכ אלו םייתכלה םירדג םנשי ךכלש ןבומכ 1
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 ןתינ( .הרותה תא דומלל ידכב חורטל הווצמ םדאש חרוטה תבוחל לובג ןיאש י"שר ירבדמ ראובמ

 רוזחי לוכי" :ןקה חוליש תוצמ יבגל )א ,טלק( ןילוחב ארמגב רמאנש המל ולא םירבד תוושהל

 ,תווצמ יתש ונל הנה ."ךינפל ערואמב ,'ארקי יכ' רמול דומלת ?ןק אצמיש ידכ תועבגבו םירהב

 .)םימשל תולעל וליפא בייח הינשבו ,תועבגבו םירהב שפחל בייוחמ וניא תחאב

 תווצמה םויקל הבר החרט חורטל הווצמ םדאה ןיא ללכ ךרדבש תורמלש ,הארנ םירבדה רואיבב

 תיללכ הוצמ איהש םושמו ,הרות דומלת תוצמב רבדה הנוש ,)ןכ השעי םא בר ורכש יאדובש ףא(

 ,תווצמה לכ תא םייקל דציכ תעדל לוכי םדאה ןיא הרות דומיל אלל ירהש ,תווצמה לכל סיסבו

 הלודג הבוח תמייק היבגל ןכלו ,הדומיללו הרותל ורוביחב איה ידוהיה לש ותוהמו ותרוצ לכ ןכו

 .הרותה תא דומלל ידכב תלוכיה הצק דע חורטל רתוי

 רמול םוקמ היהש איה ,ם"במרה ירבדב בותכה שודיחה רואיבב עיצהל ןתינש תפסונ תורשפא

 םא יכ רשפאתמ אלו ,הרותה ירבדב הקמעהו ןויע תרשפאמ הניא ןירוסי ידי לע תדמלנה הרותש

 ןירוסיה לעב בייח תאז תורמלש ,ונדמלל ם"במרה אב הז יבגלו ,דבלב האירק וא יחטש דומיל

 .ותלוכי יפלו וחכ יפל הרותה דומילב

 יפכ דומלל ותבוח ןיידע וזש ם"במרה קסופ הרותב קימעהל לוכי וניא םא םג לעופבש ףא ,ןכאו

 רמול וא ,תיחטש הרוצב דמול אלא ןכ השוע וניאו ןויעב הרות דומלל לוכי םדאשכ תמאב ,ותלוכי

  .הרות לוטיב םושמ רבדב שי ,השעמל הכלהבו אברו ייבא תויוהב קוסעל םוקמב ,המודכו ך"נת

 דומלת ןילטבמ" :הליגמ תכסמב וניצמש המ לע םינורחאה לש העודיה הישוקב םירבדה רוקמ

 םג ירה ,הרות לוטיב תבשחנ הליגמ תאירק עודמ ,והמת םינורחאהמ םיבר ."הליגמ ארקמל הרות

  !הרות ירבד איה

 קסוע םדאשכ ,ןכאש אוה ,רתויב חוורה ץוריתה םנמא ,םיצורית רפסמ וז אישוק לע ורמאנ

  .הרות לוטיב בשחנ ,איבנב אורקל ידכב הזמ קיספהל ,השעמלו הכלהל םיקסופה ירבדבו דומלתב

 ןינעב )ט ,ומ ןמיס םייח חרוא( ע"ושב האבוהש הלודגה םיקסופה תקולחמ הז רשקהב העודי דוע

 :הרותה תוכרב

 םירמוא שיו .םינונחת ךרד םרמוא אוהש י"פעא ,הרותה תכרב םדוק םיקוספ ארקי אל"

 לבא :הגה .הנושאר ארבסל שוחל ןוכנו ,םינונחת ךרד אלא םרמוא וניאש ןויכ ,שוחל ןיאש

 לע ןיכרבמ כ"חאו תוחילסה םיללפתמ תוחילסה ימיב ירהש ,הנורחא הרבסכ גהנמה

 םיקוספ המכ םירמוא נ"כהבל ןיסנכנשכ םוי לכב ןכו ,תוכרבה ראש רדס םע הרותה

 ."הרותה לע ןיכרבמ כ"חאו םינונחתו
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 ךרד םיקוספ תאירק םאה איה תקולחמה דוסי ,ןינעה יטרפל וז תמצמוצמ תרגסמב סנכיהל ילבמ

 ןויע" ןאכ ןיאש לככש וא ,הרות דומלת ללכב איה ,רמאנה לש הנבה םיללוכ םהש ףא ,םינונחת

 .הרותה תוכרב ךכ לע ךרבמ וניאו הרות דומלת תוצמ םויקכ בשחנ הז ןיא ,"דומילו

 וקלחש שיו ,ללכ דומיל הז ןיאש )ב ק"ס 'נ ןמיס( םהרבא ןגמה בתכ רבכ ,ללכ ןיבמ וניאש ןפואבו

 לעבש ןועטל םוקמ טלחהב שיש ,רורב אוה ןורקיעה םינפ לכ לע לבא ,ןאכ הזב ךיראנ אלו ,וילע

 רוטפ היהי ודומילב קימעהלו ןייעל לכוי אל דומלל חרטי םא םגו זכרתהל לוכי וניאש םירוסי

 דומילמ ןיטולחל קתונמ היהיש הביס וז ןיא תאז תורמלש ם"במרה בתוכ ךכ לעו ,הרות דומילמ

 .ותלוכיכ – וחוכ לכב דומלל בייח ןיידעו הרות

 איבהל םוקמו םוקמ לכב חרוט עודיכ הנשמ ףסכה וניבר ,הנהו .ם"במרה ירבד רואיבב ןאכ דע

 .ולאה ם"במרה ירבדל איבהש היארה תא דומלל ןיינעמ .ם"במרה ירבדל ס"שה ןמ רוקמו היאר

 :בתוכ אוה ךכ

 אבב( םילעופהב ש"רב רזעלא 'ר ומכ ,םיינעו םילוח ויהש םימכח המכ ארמגב וניצמ"

 רמא קרפב ללהו )א ,הכ תינעת( תוינעתב אסוד ןב אנינח 'רו ,הלוח היהש )ב-א ,דפ אעיצמ

 ."הרותב םיקסוע םלוכו םיינע ויהש )הל אמוי( הנוממה םהל

 אבבב וניצמש השעמהמ ם"במרה ירבדל רוקמ איבמ אוה .םירוסי לעב ןינעל ותייארב דקמתנ

 ברוקמ היה ןועמש יבר ןב רזעלא יברש ,רפוסמ םש ארמגב .ןועמש יברב רזעלא יבר לע אעיצמ

 .ורסומל ךירצ היה אלו קידצ היה אמש קפס היהש דחא ידוהי תוכלמל ריגסה תחא םעפ .תוכלמל

 :םירוסי וילע לביק ,הז השעמ לע רפכל ידכב

 ותטמב ויתחת םיעיצמ ויה ברעב( יטמנ ןיתיש היל יכיימ ווה אתרואב .ירוסי הילע ליבק"

 ויה רקובבו( אביכו אמד ילכישמ ןיתיש היתותמ ידגנ ארפצל .)םייקנ םינידס םישש

 אדבע ,רחמל .)וילע אבש ןיחשהמ ,ןבל השענש םד תואלמ תורעק םישש ויתחתמ םיאיצומ

 לכאמ ינימ םישש( אדפל ינימ ןיתיש )האופר ול הניכמ ותשא התיה רקב לכ( והתיבד היל

 והתיבד היל אקבש תוה אלו .)אירבמו םהמ לכוא היהו( ירבו ,והל ליכאו ,)םינאתמ םייושע

 והוקחדל אלד יכיה יכ ,)שרדמה תיבל תכלל ול תנתונ התיה אל ותשא( אשרדמ יבל קפימל

 .)תוכלמל םיבנג רסומ היהש לע וילע םידיפקמ ויהש ,םימכחה ותוא ורעצי אלש ידכ( ןנבר

 רקבב( והל רמא ארפצב !ואוב ,ייערו ייחא :)םירוסיל רמוא היה ברעב( והל רמא אתרואב

 ."הרות לוטיב ינפמ )יתוא ובזיע( וליז :)םהל רמוא היה

 לעב םגש ,ולש םירוסייה בצמ תורמל הרותב קסוע היהש ךכמ הנשמ ףסכה חיכומ ,תוטשפב

 היהש ינפלש ארמגב ראובמ ירה :תנבומ הניא ותייאר הרואכל ךא .הרות דומילב בייח םירוסיי

 היה אל דמול היהשכ ןכ םאו ,הרותה ןמ לטבתהל אל ידכב ,םירוסייה תא שרגמ היה הרותב קסוע
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 םיבאכ יככשמ לוטיל וידיבו םירוסי לעב אוהש ימל הרואכל המוד רבדה !"םירוסיי לעב" לש בצמב

 ,ןכ םאו ?הרות דומלל ידכב ןכ תושעל בייח היהי אלש דצ שי םאה ,ןייוצמ שיגרמ אוה םהידי לעו

 ?הרות דומלל בייח םירוסי לש בצמב אצמנ תעכ לעופבש ימ םגש היארה המ

 רזעלא יבר ירהש ,ןירוסי לעב ראשמ ןיטולחל הנוש רזעלא יבר לש הרקמה הרואכל ,ךכמ הרתי

 תא ומצעמ ריסהל וחוכב היה אל םאש ,טושפ הרואכל !ומצע לע םירוסיה תא איבהש הז אוה

 קרש חרכהבו ,הרות לוטיבל ול םימרוג ויהש םירוסי ומצע לע איבהל ול רוסא היה ,םירוסיה

 !םירוסי לעב ראשכ ןודינ ובצמ ןיאש יאדוב ןכ םאו ,רבדה ול רתוה םקלסל לוכי היהש םושמ

 לע אוהש ,ליעל ונראיבש ומכ אלש םירבדה תא שריפ הנשמ ףסכה וניברש ןכתי ,ההימתה לדוגל

 ןיאש ,שרפמ ל"רהמ .תודגא ישודיחב ל"רהמה לש וכרד יפ לע אלא ,היגוסב י"שר לש ושוריפ יפ

 ןירוסי ה"בקה וילע איבה ורעצ תובקעבש אלא ,םויב םשרגמו הלילב וירוסיל ארוק היהש הנווכה

 ותוא הכיז ,הבהאב וילע םלביקש רחאמו ,הבהאב וילע םתוא לבקמ היה רזעלא יברו ,הרפכל

 לבוס היה ןיידע תמאב םנמא ,רקובב םישלחנו ,הלילב םירבגתמש םירוסי ולא ויהיש ה"בקה

 .םויה תועשב םג וירוסימ

 הלילב םג םתוא קליס אל עודמ ןוגכ ,הז השעמב שיש תוישוק המכ תוצרותמ הז שוריפ יפ לע(

 ומצע לע םאיבה אוה אלש דחאמ ,ץרותמ ל"רהמ יפלו ,הלילב הרות דומלל םג הבוח שי ירהש

 .)םייוסמ ןמזב

 רבגתה םוקמ לכמו ,ושלחנש אלא ,םירוסי ול ויה םויה תועשב םגש ,תוטשפב ןבומ הז רואיב יפל

 .ם"במרה ירבדל רוקמ הנשמ ףסכה איבמ הזמו ,הרותב קוסעל

 םריסהל וחוכב היה אל ,וירוסי תא קלסמ היה רקובבש ףאש רמול ןכתי י"שר תטישל םג ילואו

 םירוסיי ךותמ הז היה םוקמ לכמו ,הרותב קוסעל לכויש ידכב אעמק םתוא שילחהל אלא ,ירמגל

 .האלמ תואירבב אלו

 .שפנה תחונמו הנתיא תואירב ךותמ הרותב דימת קוסעל ונכזי ה"בקה

 


