
 ט"עשת וניזאה

 
 הרותה רטמ
 המדאה לא םידרויה םשגה יֵמל ,'ה םע לארשי םע לש ותירב תא ,הרותה תא השמ המדמ וניזאה תריש חתפב
 :הלובי תא חימצתש ידכ

   ,יִחְקִל רָטָּמַּכ ףֹרֲעַי
  ,יִתָרְמִא לַּטַּכ לַּזִּת
  אֶׁשֶד יֵלֲע םִריִעְׂשִּכ
 .)ב ,בל םירבד( בֶׂשֵע יֵלֲע םיִביִבְרִכְו

 תושעל םילוכי ,םדאה ינב ,ונא .ּהחימצמו ּהדילומ ,המדאה תא הוורמ אוה .השבי ץראב םשגל המוד 'ה רבד
 רבדב היולת החלצהה ,וניצמאמ לכ םע לבא .לותשלו עורזל ,המדאה תא שורחל :ונילובי תחלצה ןעמל הברה
 .לארשי םַע לש ותחלצה םג ךכ .דואמ לדתשנ םא םג ,םילובי ויהי אל דריי אל םשגה םא .ונתטילשב וניאש
  .)זי ,ח םירבד( "ֶהּזַה ִליַחַה תֶא יִל הָׂשָע יִָדי םֶֹצעְו יִֹחּכ" הבשחמל תותפתהל ול רוסא

 ;תונויער לש הכורא הרוש םיאנַתה םיעיצמ ירפס הכלהה שרדמב .רטמל הרותה ןיב דיחיה ןוימדה וק הז ןיא ךא
  :םהמ דחא הנה

 המ יפל – דחאו דחא לכל םימעטמ םהב ןתונו ,תונליאה לע דרוי הז רטמ המ – "יִחְקִל רָטָּמַּכ ֹףרֲַעי"
 ארקמ םהב שיו ,תחא םלוכ :הרות ירבד ךכ – הנאתב ןהש המ יפל ,תיזב םהש המ יפל ,ןפֶגב םהש
  .תודגאו תוכלה הנשמו

 שיו םיקורי םהב שיו ,םתוא םילעמו םיבשע לע םידרוי וללה םיריעש המ – "אֶׁשֶד יֵלֲע םִריִעְׂשִּכ"
 ,םימכח ןהב שי ,םירשכ ןהב שי ,םינבר ןהב שי :הרות ירבד ךכ – םירוחש םהב שיו םימודא םהב
 1.םידיסח םהב שיו ,םיקידצ םהב שיו

 םינוש םינימו דומיל לש םינוש םיגוס הדילומ איה .תועפשהו םינפוא ןווגמב תאטבתמ איה לבא ,תחא הרותה
 ונינפלש שרדמה .תחא תינבתו דחא וצ םלוכל הביתכמו תושימג תרדענ איהש הרותה דגנ םינעוטה שי .תודימ לש
 תא שממל חמצ לכל רשפאמ םשגהש ינפמ םשגל המודמ הרותה .ןפוא םושב םירבדה ינפ תא ךכ האור וניא
 .תחא תינבתל ונסינכהל תפאוש הנניא הרותהו ,הזל הז םיהז ונניא ,םדאה ינב ,ונא .וב םולגה ידוחייה לאיצנטופה
 םיכלמה יכלמ ךלמו ,הזל הז ןימוד ןלוכו דחא םתוחב תועבטמ המכ עבוט םדא" :תמסרופמ הנשמב ל"זח רמאמכ
  2."ורבחל המוד ןהמ דחא ןיאו ןושארה םדא לש ומתוחב םדא לכ עבט אוה ךורב שודקה

 אוה ,ךישממ ול תונמל 'המ שקבמ השמ רשאכ ,לשמל .ינושה ןיינע תא בושו בוש םישיגדמ תודהיה תורוקמ
 :י"שר ראבמ .)זט ,זכ רבדמב( "הָדֵעָה לַע ׁשיִא ,רָׂשָּב לָכְל ֹתחּורָה יֵהֹל-ֱא ,'ה ֹדקְִפי" :ליגר-יתלב יוטיב טקונ



 לש ותעד ךינפל עודיו יולג ,םלוע לש ונוביר" :]'הל השמ[ וינפל רמא ?רמאנ המל "ֹתחּורָה יֵהֹל-ֱא"
 ."ותעד יפל דחאו דחא לכ לבוס אהיש גיהנמ םהילע הנמ .הזל הז ןימוד ןניאו ,דחאו דחא לכ

 ם"במרה .םדא ינב ןיבש םילדבהה תא דבכל תלוכיה איה – תורוקמה ןמ הלוע ךכ – גיהנממ ףסה תושירדמ תחא
  :'םיכובנ הרומ'ב תאז שיגדמ

 ראשכ אוה ןיא .הרבחב היהיש ועבטשו ,ועבטב ינידמ אוה םדאהש הרהבהה תילכתב רהבוה רבכ
 ,ןורחאה בכרומה אוה יכ – בכרומ הזה ןימהש בורמ .הרבחב תויחל חרכה םהל ןיאש םייחה ילעב
 ןימב םימאותה םיטרפ ינש ללכב אצומ ךניא טעמכש דע ויטרפ ןיב ינושה בר – עדוי התאש יפכ
 הז ומכ לודג ישיא ינוש ...תמאות תינוציחה םתרוצ תא אצומ התאש הדימב אלא ,תונוכתה יניממ
 ,הזכ ינוש היהי ויטרפבש ךירצמ םדאה עבטש ןוויכמ ...םייחה ילעב יניממ ןימ םושב יוצמ וניא
 רשא גיהנמ תועצמאב אלא תאז הרבח ץבקתתש ןכתיי אל חרכהב ,הרבחב םייחה םייחרכה ועבטלו
 לעש רסומ יכרדו םישעמ עבקיו ,םזגומה תא טיעמיו רסחה תא םילשי ,םהישעמל הדימו רועיש עבקי
 ,העיבק-ףקותבש םואיתה יוביר ידי לע רתסוי יעבטה ינושהש דע ,תחא ךרדב דימת םעצבל םלוכ
 3.תרדוסמ היהת הרבחה זאו

 תא דבכתש ךרדב םדאה ינב לבש םהיניינע תא רידסהל ךרוצה איה ,ם"במרה יניעב ,תידוסיה תיטילופה היעבה
   .והובו והות רוצית אל ךא םהלש תוילאודיבידניאה

 ןיאש ,'םיזרה םכח ךורב' רמוא לארשי יסולכוא האורה :ןנבר ונת" :העיתפמ ל"זח תרמיממ עמתשמ המוד ןויער
 לארשימ םישנא ינומה תייאר לע הכרבהש תופצל היה רשפא 4."הזל הז םימוד ןהיפוצרפ ןיאו הזל הז המוד םתעד
 ףוצרפו ףוצרפ לכ לש תוידוחייה ,םישנא ינומה םיאור רשאכ 5.תויביטקלוקב ;הלודגה תומכב ,יובירב קוסעת
 םדא אוה ןומהב דיחיו דיחי לכש :ךכמ ךפהל אקווד ונבל תמושת תא תונפהל ורחב ל"זח ךא .וניניעב תשטשטימ
  .תופיאשו םידחפ ,תומולח ,תווקת :ולשמ תועד לעב

  :תרמוא הנשמה .םמצע ןיבל םימכח ןיב םיסחיל רשאב םג אוה ךכ

 ולטב ,אמוז ןב תמשמ .םינדקשה ולטב ,יאזע ןב תמשמ .םילשמ ילשומ ולטָּב ,ריאמ יבר תֵמשמ
 .השעמ ישנא ולטב ,אסוד ןב אנינח יבר תמשמ .הרותה דובכ לטב ,אביקע יבר תמשמ ...םינשרדה
 תמשמ .םידיסח לש ןתונטק היהש ?אתונטק ומש ארקנ המלו .םידיסח וקספ ,אתונטק יסוי יבר תמשמ
 6.אטח תאריו הונע הלטב ,יבר תמשמ ...המכחה ויז לטב ,יאכז ןב ןנחוי ןבר

 ןפוד תאצוי המורת ,ולשמ תידוחיי הלוגס דחא לכל ."םכח" לש הדיחא תינבת ןיא .המישרהמ קלח קר והזו
 תומדל דיחי לדומ ןיא ך"נתב .ארקמה ןמ םג הלוע ךכ :ןאכ םישדחמ םניא ל"זח ,םצעבו .תפתושמה תשרומל
 םיאלממ םיאיבנו םינהוכ ,םיכלמ .תונוש תוישיא תונוכת ילעבכ םירייטצמ םירמו ןרהא ,השמ .תיתד תפומ
 איה והילא 7."דחא ןונגסב םיאבנתמ םיאיבנ ינש ןיא" ,םיאיבנה ןיב וליפא .תילארשיה הרבחב םינוש םידיקפת
  .לאקזחי תונוזחמ םיריהבו םיטושפ והיעשי תונוזח .קדצ לע סומע ,הבהא לע רביד עשוה .ןידע עשילא ,יאנק

 :ותנבה חוכ יפ לע ,טעמ הנוש המ-רבד ןמצע םילימ ןתואב עמש דיחי לכ ,ומצע יניס רה דמעמב םג

 :)ד ,טכ םיליהת( "ַֹחּכַּב 'ה לֹוק" אלא ,דומעל לוכי םלועה היה אל "ֹוֹחכב 'ה לוק" בותכ היה וליא
 ךורב שודקה רמא .ןחכ יפל םינטקהו ןחכ יפל םינקזהו ןחכ יפל םירוחבה .דחאו דחא לכ לש חכב
 אלא ;םימשב שי הברה תוהולא אמש ןירובס ויהת הברה תולוק םתעמשש ליבשב אל" ,לארשיל אוה
 8."'ָךיֶהֹל-ֱא 'ה יִֹכנָא' רמאנש ,ךיהל-א 'ה אוה ינאש םיעדוי ויהת



 תועמשמ תא ןיבהל יושע יניס רה דמעמב דיחי לכ :הרותל םיילאיצנטופ םינשרפ ףלא 600 שי ,א"שרהמה יפ לע
 :ריבסה סניול לאונמע ףוסוליפה .תרחא םירבדה

 וליאכ הרוק לוכה .תולגתהה ןמסמל םיאתמה ןומיסה הז ,יבש ידוחייל ארוקש המ רותב תולגתהה
 וליאכ ,"תטלחומה תמאה" תואלמל יאנתה אוה – ?ישיאה תועמשמ םצע וז ןיאה – םישנאה יוביר
 ויה אל רשא ,הלש םימיוסמ םידדצו תולגתהב תמאה לש ידוחיי טביה חיטבמ ,ותוידוחייב ,םדא לכ
  9.תושונאה ןמ םידקפנ ויה םימיוסמ םישנא םא םלועל םילגתמ

 ."דחא – םיברה ןמ" ,E pluribus unum ,ב"הראב תחוורה תיניטלה המסיסה לש הכופיה ןכ םא איה הרותה
 .ץראה לע תוינוגבר תרצוי םיימשבש תודחאהש אוה האירבה אלפ .יוביר חמוצ דחאה ןמ אקווד ,הרותה יפ לע
 .תויהל לוכי אוה קרש המל תושעיהל ונתיאמ דחא לכל הרשפַאב ,הזה יובירה תא ןיזמה םשגה איה הרותה
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