
ירדק אגרש 

תורובגב ירעי הדוהי 

המידק יוטנ ,ויתורובגב ףופכ אוה ךלהמ 
ךלוה - םינש לבוי ותכילה וז םצעב .והשלכ 
לש תונרדנג הב שי .הטאוהש אלא - המידק 
תורובגה גח .םידודמו םינטק וידעצ .תוליצא 
ןהב אוה ץולח .המינפ ושפנב אוה לודג גח 
ןוניש ןוצר יהי .הכז .ויבא תיב ,ותיב תורודב 
ןאמורב תירבעה תורפסה תא הרפ?ו ןהב 
תובשחמה ןאמור ,םיבותכב ותא רשא שדחה 
ךכ לע ."תרחואמה הבישה" לש תואידיאהו 

."הפוצה" כ"ב םע החישב עידוה 

וחמהו בוצקהו דודמהו לוקשה שיאה ,אוה 
,ינאטנופס ,רעוס גזמ לעב ,ותימאל ,אוה ,בש 
.הנובתהו תוליצאה ידי-לע שבכנש 
תשדחמה ,תרצויה איה תוינאטנופסה 
ןוירוטסיה ותאשע ובש הרעסה .העיתפמהו 
,התשבוכה ,תולצאה .םייחה תויעב לש 
ץראל תוילעהו הלוגה ייח ןוירוטסיה ותאשע 
ושפנ ירעש וינפל החתפ תושיגרה .לארשי 
םניא דיחיהו םייחה תויעב ירהו .דיחיה לש 
.ומצעל - דיחיהו ,ןמצעל תויעבה .םיהז 
םגו ,ןנימזמ אוה וא ול תונמוזמ ןה םנמא 
תפוקת לעו תופוקת לש ןהיתודילי ןה .ןרצוי 
לכבו םיאנתה לכב ,ןמזה ללחב תופחרמ - תוי 
:רמולכ .ןוילעה חוכה תוחילשב ,םירטשמה 
תונוסא ןיעמ - ויפאו םדאב תויולת יתלב 
לש ותורפס יקרפ -ידיחיה םע ןנומיז .עבט 

.ירעי הדוהי 

תראתמ תוליצאה ,תולילע תרצוי הרעסה 
תודוסיה ינש .איהש תומכ תואיצמה תא 
יא - ןוכית חירב ידי לע םירבוחמ ותריציב 
תדרל ,וריכהל םיבייח ,ןורתפה יא .ןורתפ 
תופוקתו םיבצמ שיש םגה ,וב ריכהלו ותוהמל 
,קיעזהלו קועזל - םהב דרמתהל שיש םיאנתו 
ןוגכ ,תושפנ תנכסב וליפא ,ןיגפהלו עירתהל 
ץראל תוילעה ."להי רואכ"ב םיתילטה תריכמ 
םה תויצולחה ייחבש םיכרעה יונישו לארשי 
והזש רמאת לאו .ןורתפה יאב לודגה דרמה 
לש ודרמ םג אוה .דבלב ילאיצוסו ימואל דרמ 

יא - ןכש וליפא :ךבסה ןאכו .לארשיב דיחיה 
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תולובג רבוע אוה .ותמקנ תא םקונ ןורתפה 
תושדח תויעב ךכל ףסונב דילומו תוכפהמלש 
שדחה םדאה ארבנ אל .דיחיהו ללכה ייחב - 

ופיסב ןוגכ ,םילשהל אופיא שי .תויעב אלב 
"?םרוי הכב המ לע"ו "המלש טפשמ" םיר 
איה תדרומה הרעסב תפשחנה תואיצמה תלבק 

ףושיחה .ליצא אוה םילשמ םדא .תוליצא 
'ןיאל םוליש ןיעמ אוה דרמה דוסימ אוהש 
קר .הרואכל ?תוימיספ .העידיה היד .ןורתפ 
יוליג .םינוא רסוח לש יוליג ילואו .הרואכל 
םייזכרמה םיביטומה דחא אוה םינוא רסוח לש 

.תימויק היווה ,ירעי הדוהי לש ותריציב 
.םירחאבו םירכזומה םירופיסה ינשב החכוהה 

הז ,תורענ ללכמ אצי אל ןיידעש ,הז םרוי" 
אוהשכ םדא ותוא האר אלש םינש המכ 
"?םרוי הכב המ לע" רופיסה חתופ ,"הכוב 
'ע ד ךרכ ,"התיבה דע" ,ירעי הדוהי ירופיס) 
האושה ןמ הלעש ,שיא :ונכת רקיע .(112 
דיל רבע ,דיחיה ודלי תאו ותשא תא הב דביאו 

ודליל המודה ,םרוי רענב ןיחבהו רפסיתיב 
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וימה ותעונתל המוד ויתועונתמ תחא .דובאה 

שיא .זאמ םינש ורבע .ןטקה ונב לש תדח 
תעדל ההות ,המודה רענה ירחא ךלוה האושה 
שיאה לע המת םרוי ?לדגש הז אוה ונבה - 
?םוי ,םוי ונממ ונוצר המ .וירחא בקועה רזומה 
התא המי :הצורמב וילא שגינו זוע שבל" 

.(124 'ע) "הרוצע הקעצב רמא '?ןאכ השוע 
ושב ולש הידגארטה רופיסב שיאה ול בישה 
ןימאמ אוה הנושארל והאר זאמ יכ ,רמאו הא 
וניא םרוי םלוא .דובאה ףסוי ונב תא אצמ יכ 
רענה הזו .ץראה דילי ,וירוהל ןב אוה .ףסוי 
לע ומצע ליפה תיבב" - הכב אל םעפ ףאש 
:האילפ .(129) "הלודג הייכבב ץרפו ותטימ 
,ולוכשכ ראשנש לוכשה באה ,בזכואמה שיאה 

:םרוי ינפל לצנתה שפנ-ןידעכ .הכב אל 
.ןכבו .דבאש ינב תא ךב יתאצמש יתבשח" 
ךל םורגל יתנווכתנ אלש יל ןימאת ?ךכב המ 
סנ הז היה סנה שחרתנ וליא ירהש .רעצ 
התאש חוטב ינא .יליבשב ומכ קוידב ךליבשב 
ןיידע אמש וא .התא ןובנ רענ אלה .יתוא ןיבמ 
.(םש) "!םרוי ,המ ?עגושמ ינאש רובס התא 
רבסה שפיחו הכב ,ושפנ תא עדי אל םרוי 
:ותדיח ול רתפו ותרזעל רבחמה אב .ויכבל 
לש דובאה ונב תויהל ךממ רצבנש םוש לע" 
םינואה רסח םרוי .(130) " ,םדא ותוא 
הידגארטה .ןורתפל םוקמ לכ ןאכ ןיא יכ ,הכב 
.המיוק אלש הילשא הדצבו האושה ןמ האבוה 
לש הידגארטה - רופיס תמועל רופיס הנהו 
:ןורתפ ןיא דבלב ךכ ללגבו םינוא רסוח 
באה .האושה תעב הינמרגב םיאפור תחפשמ 
הדל תא החלש םאה .םיצאנה ידיב גרהנ 
לש תובוטה הידיל רסמנ ץראב .לארשי ץראל 
התיה וז .הדומלג השא - הרישע הליצא השא 
יכ הל תרפסמו הינמרגל דליה םאל תבתוכ 
הצרא התלע ףוסבל .החמש םאה .ול בוט 
.הידגארטה הליחתמ ןאכו .ךרד-אליר-ודב 
םא תא תוארל תרשואמ הניא הליצאה השאה 
ורכ הדובעב הרדתסהש ירחא ,םאה .דליה 
הליצאה השאה .הרזחב הדלי תא השקיב ,האפ 
יתשחכה אל םלעמ'" .הל וריזחהל תברסמ 
הדימב לבא .ותדלוי ומא תאש ינא תעדוי .תאז 

ךניא תאש המוד .יננה ומא ינא םג העודי 
.םילכה ןמ יתאצי .רז הדבועב ריכהל הצור 
!דליה תא יל ינת' :יתננחתה ,יתיכב ,יתקעצ 
ותחקל תא הצור םא .יל יבישה ידלי תא 
תא ילאשתש וא :ךינפל תויורשפא יתש ,ינממ 
הזיעמ ךניא ,הארנה יפכ ,תא לבא - ויפ 
תכלל הצריש ךכ לכ החוטב ךניא .תאז תושעל 
:תרחא תורשפא הראשנ ןכבו - ,ךתא 
.יתמהדנ .'טפשמ ידי לע ,חוכב והיחקתש 
.ןכ' .תורירמב יתרמא '?שדח המלש טפשמ' 

"המלש טפשמ" ,םש) " - 'שדח המלש טפשמ 
.(111-110 'ע 

:םינוא תרסחמ האושה קרש רובסל רשפא 
,ץראה ןינבבו תינויצה הכפהמבש הקיאורקה 
םדא הארב ,םירוביג םיצולח רוד התלעהש 
הימהה ,הברדא .איה אלו .םינוא-בר שדח 
דיחיבש םינואה רסוח תא הטילבמ הלודגה 
"שיא יכרד"ב ךלמ שריה הנה .ולבס תאו 
"וטיס .רוביג היה אלו ,רוביג תויהל שקיב 
היצאוטיס - תורשפא ול הנמיז תירקמ היצא 
יגכ הארייש ךכל ואיבהל - הדיחפמ ,הכיבמ 
,רוביג לש םש וילע האיצוה הרבחה .רוב 
ומסריפ רקשה .ול היה בוטו ,ןבומכ ,ותרזעב 
לא ואובב יכ .וריחמ םלישש דע ול ףינחהו 
בושש ול דמע אל "ותרובג" חוכ ץוביקה 
םייחהו ,ץוביקה ייח לש םזכרמב היהיו טלבתי 
.ושפנ תא ולכא ,רגסמב ,םיינוגדחה םיילושה 
.הולכא והנהש יפכ תויהל השלוחהו רקשה 
.םילשוריב ותעדמ אציו ץוביקה ןמ אצי 
רקשה ,רקשה ןמ חורבל שקבמהו רקשמה 
רצי - ותוא לכוא לודג בער ,וירחא ףדור 
.ךרענ תויהל אלש תלוכיה רסוח ,תוטלבתהה 
אצוי והירה ,ותוא העיבשמ הניא הרבחה םאו 

ןמ אצוי - דבלב ץוביקה ןמ אלו - הרבחה ןמ 
תרבח :ותוא לבקתש הרבח ול שפחמו תעדה 
םויסב .ךלמכ ומצע תא ריתכה הבש םיעגושמ 
שקיבש דבוא רוצי" :רפסמה רמוא רופיסה 
:ותוהז תא חפיק ךכ ךותמו 'לכו לכה' תויהל 
הצרו םלוסה יבלש לע ספיטש בולע םדא 
רדרדינש ופוסו ,ותלוכי יפכמ הלעמל תולעל 
התא המ ידוע םוקל לבויה .הטמל הטמל לפנו 
לש םויס .(64 'ע ,"םילהאו םיכרד") "?רמוא 
,ארוקה לא וא ,םרוי ,רוביגה לא רפסמה תיינפ 

איה הבושתה יכ ,תירוטר אלא הניא ,ןאכ 
:רופיסה תחיתפב - ןאכ .ומצע רופיסב 
ושארו םוהת יפ לע בצינ ףפורו לקועמ םלוס" 
,ונא ...םייחה םה ךכ .ןכיהל עדוי ימ עיגמ 
,םיעוערה ויבלש ינפ לע םיספטמ ,תוירבה 
דעצו דעצ לכ .הטמל םידרויו הלעמל םיספטמ 

רובל לגלגתתו ךלגר דעמת אמש ,ומע הנכס 
"ורוביג" תא איבמ ירעי .(51 'ע ,םש) "תחש 
םדוק ,האושה םדוק םיעגושמה תרבח לא 
ללגב ,ורוביג תא הילא איבה לזיו ילאש 
םג םייק היה ,הל םדק םינואה-רסוח .האושה 
הרבח תריצי לש תיאליעה הרובגה תפוקתב 

.ץוביקה לש ושודיח תפוקתב ,השדח 
םינדחפהו םישלחה לש םרפוס אוה ירעי 
יטנאה לש ורפוס וניא אוה .םינואה ירסחו 
וביג תויהל םישקבמ וירוביג .רפיהל .רוביג 
שיגדהל ידכ .שרופמב ,םינוא ירסח םהו םיר 
דימ "ימרוי הכב המ לע" תא רדיס הז דצ 
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"התיבה דע" ךיכב "המלש טפשמ" ירחא 
ירחא דימ רדיס "םילהאו םיכרד" ךרכבו 
שלחש /'רוביגה" רופיסה תא "שיא יכרד" 
םויב דליה לש ותלאש ללגב קרו ,ןדחפ ,היה 
דחפה לע רבגתהל טילחה ץוביקה לע תוירי 
תנמ ויהש השובה תאו ןובלעה תא תוחמלו 
...?הפ השוע התא המ" :ותוא לאש דליה .וייח 

ול המדנ ...?םלוכ ומכ ץוחב התא ןיא עודמ 
ץוחב םש םירודכה םימזמזמ ותמשאב וליאכ 
אציו .(85 'ע ,םש) "ןוילכו תוומ םיערוזו 
,םייברעב םחליהל חבטמה ןיכס םע הלילב 
דחפה לע רבגתהש ירחא .ץוביקל םיברואה 
.םיבורב םהו ןיכסב אוה .ברקב וייח ןתנ 
(115 'ע ,םש) "תירב" רופיסב לדנמ וליפא 
ורשא תא תויחלו ץוביקב דרמתהל זעהש 
לש דיפי חוכב םא יכ ,חצינ וחוכב אל יטרפה 
זחי" .ץוביקה ירבח תא שבכש ,ילהא ודלי 
,ץראב םילודגה תורואמה ןמ וניא שברב לאק 
- אוה ץוביק רבח .וינפל ךלוה וניא ומש 
'ע ,םש ,"םישישל עיגהש קיתו") "קיתו 
בתוכ ינא ,ואר :תינרדנג הזרכה וז ןיא .(201 
ימאו םתוטשפ אלא.םהב ןיאש םע יטושפ לע 
יטתסא הניא וז .תיתורפסה היווהה יהוז .םת 

- תיתורפס תוברועמ םא יכ ,תיתורפס הק 
,וירוביג ייחב ברועמ רפוסה .תירסומ תורפס 
- הרקיע .םהל ףיטמ ףא ,םהייח תא יח 
אלא הניא הרוצה ,הלילעה לש הנכות ,ןכותה 
לע תנתונ תעדה .הלילעה הצר םהילעש םיספ 

ילעה ,הלילעה לש הפוס לע ,תיפוסה הרטמה 

לכ היספ_לעמ הריסמו ףוס ותוא לא תרתוח הל 
תז^התנולכ תא שארמ תעדוי איה .ףגנ ינבא 
ירגתאב ,ךלהמב איה תוינאטנופסה ".הנוויכ 
,תידגנה חורהו ףונה ייוריג ,היוריגו ךרדה 
וכרדבו עובקה ונוויכב םרוז רהנה םרזש םשכ 
ימיב קר .םרזה ךות לא ןמדזמה לכ ףרוג אוה 
,ןכש וליפא .ויתודג לע אוה הלוע תואיג 

.ותוא םינווכמש םה םיקיפאה 
ראתמה יטסילאיר רפוס אוה ירעי הדוהי 
לכ ,הפוקת לכ .הינוג ללש לע תואיצמה תא 
םג שי ךא .הלש יווהו הניגו ,ץראל היילע 
רבעמש ןוילע-ימש לא עיגמה ,לעיסזילאיר 
ןיב דוגינ ןיאה .ןירותסמל - םוקמלו ןמזל 
,ילע המוד .יאדו ?ןירותסמ ןיבל םזילאיר 
הכרענש הביסמב הירבדב ןירבוג תירונש 
התסינ ,תורובגל ועיגהב ירעי הדוהי דובכל 
,םזילאיר וניא ולש םזילאירהש ,ךכב ובשייל 
הנושה החנה חינהל רתומ .ןירותסמ םג וב שי 
ןכ לע ,רוהט םזילאיר אוה םזילאירה :וזמ 
.ןורתפ ןיא ובו ,הלגנ עטק םצעב ,אוה לבגומ 
- וב קדקדמ ,ורואיתל ןמאנ טסילאירה ירעי 
ליאוה ךא .ויעצמאו וילכו ,ותימאו םלוע לכ 
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ויתוגרדמש םלועל סנכנ אוה ןורתפ ןיא ובו 
םלועל רבעמ ,תונורתפ - ובו רתוי תוהובג 
יל רבעמ ,ארבנה ןמזל ,האירבל רבעמ ,הזה 
םא יכ הגוהכ אל סנכנ ןירותסמה לא .יפוסה םוק 
במ ןמחנ 'ר לש וירופיס ךרד ,רפסמכ 
התואב החנמה ,םולש םושרג המת .בלסר 
הביסמה ןתח תא איבה המ ,דובכ תביסמ 
הרעשהב בישהו ,בלסרבמ ןמחנ יברב קובדל 
הקדוי םג .שאוימ היה ןמחנ יבר :ולש תישיא 
היילעהמ שאוימ היה (ירעי הדוהי אוה) 
לא ואיבה שואיהו ,ריעצה רמושהמ ,תישילשה 

דדומתהל הסינ ,הקדוי ,אוה םנמא .ןמחנ יבר 
"להי רואכ" ורפסב תישילשה היילעה םע 

טסיב ןתנ ,לשמל ,רפוס לכמ רתוי - לוכיו 
."תולילו םימי"ב יקיציר 

לא ירעי הדוהי תא איבה שואיה אל .אל 

.הנומא שיא אוה דיסח .בלסרבמ ןמחנ יבר 
ללגב - םילודג םירוסי שיא היה ןמחנ יבר 
יברה ותמועל .ותלחמ ללגבו ויבורק תומ 
םהמ היה שאוימ יכ לע .וידיסחמ שאונ קצוקמ 
.ןמחנ יבר ןכ אל .תודיסחב ןפוד אצי .רגתסה 
וניא "םתו םכחב השעמ"ה תא רפיסש שיא 

ותוא ףוסב ירעי איבמש המ הנהו .שואי שיא 
וניבר היהשכ" :בורימנמ ןתנ יבר םשב השעמ 
םלועה לצא :רמאו הנע הנומא ינינעב רבדמ 

רבד אוה הנומא ילצאו ןטק רבד אוה הנומא 
רבדל הברמ וניבר היה ןכ דואמ לודג 
דימת חבשמ היהו תומימתה תלעמ לדוג לע 
דואמ םיבוט וייחש םימתה הנומאה שיא תא 

דחו החמשב יורש אוה ותולפש תעב וליפאו 

יסש תוינומדק םינשמ תוישעמ ירופיס) "הוו 
לע םתוא הלעה ,בלסרבמ ןמחנ יבר וניבר רפ 
רזח ויפ לעו בורימנמ ןתנ 'ר ודימלת בתכה 
.(טק 'ע ,ירעי הדוהי אובמ ףיסוהו םבתכו 
ןינעב הרות רמאש העשב ,תחא םעפ בושייו 
רוסא :םואתפ ארק ,תוטישפב גהנתמה קידצה 

קעצו !ללכ אצמנב שואי ןיא !םלועל שאןתהל 
הזב ,ויעמוש תא ריהזמש ימכ בלה קמועמ 
'אוויג .ןייז שאןמ טשינ ךיז ראט ןעמ :ןושלה 
:ירעי ףיסומו "!שאןמ טשינ ךייא טייז ,דל 
םוקמ לכב םויה דע תדהדהמ הנדוע וז הקעצו" 
ןמחנ 'ר רחא ההונ םבלש םישנא םיאצמנ םש 
.םהמ דחא אוהו .(אמ 'ע ,אובמ ,םש) "ותרותו 
דוע םגפנש םלועה ןוקיתב קסע ןמחנ יבר יכ 
םירופיס ידי-לע ןוקיתב קסע .האירבה םדוק 
ירופיסבש תואיצמה םלוע .ט"שעבה ,ונקזכ 
לולע ןורתפה יא ,ןכאו .ןורתפ וב ןיא ירעי 
םע םילשהל תדמלמ תוליצאה ןיא םא ,שאיל 
לע .תוליצאל םיכוז לכה אל .וז תימויק היווה 
רבעמש ןירותסמה םלוע לא ץורפל אב ןכ 
ןמחנ יבר .תלבגומהו תעטוקמה תואיצמל 
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לא וריבעהו הנש םישימח וכילוהו דיב וחקל 
רמגש דע האירבה םדוקש תוינומדק םינש 
אנכ ,וכילומה לש וירופיסמ השש לע דובעל 
ותויהב ,תחא םעפ" :םש אובמה תחיתפב רמ 

:בלסרבמ ןמחנ יבר רמא ,ודימלת םע חישמ 
תולכיה וב שיש ןיטלפ ומכ ןה ילש תורותה 
םיאלפנו םיאנ ןישפשפו תוארדסכאו םירדחו 
ןיטלפל ויתורות ולשמנ םאו ...דואמ םיארונו 
ירופיס ירה ,רכו םירדחו תולכיה וב שיש 
האנ רודה ןגל םלישמהל ןתינ ויתוישעמ 
בורל םיחרפו םיציצ תואלמ ויתוגורעש 
םיאלפנו םינוש תוריפ םיחימצמ ויתונליאו 
לכל םיטשפתמ ויליבשו ויתורדשש ןג :דואמ 
יאדו הזכש אלפומ ןגל סנכנש ימ .םלועה יתאפ 
ויליבשב והכירדיש ךרד הרומל קוקז אוהש 
ונל ימו .ויתואלפו ורדה תוארל ויניע ריאיו 

ןמ רתוי ןגה יאבל ךרדיהרומ שמשל יואר 
שבכ ןגבש תוגורע ששב .(ז 'ע) "?ומצע ןנגה 
ולש וירופיסב ומכ ,תינוציחה הרעסה תא ירעי 
- םירדרדו םיצוק - ארפ ילודיג חסכו ,ומצע 
,שדחמ דבועמה ןגל סנכנהש דע ןושלה לש 
גזוממה ינרדומה ריוואה תא תומשונ ויתואיר 

םג .תישארב ימי תשש ינפלש ןומדקה ריוואב 
אוה אובמה .למס רפסבש םירופיסה תששב 
יבר תודלות - תבשה רופיס ,יעיבשה רופיסה 
הזה רופיסהש אלא .ויתורות לש אלו ,ןמחנ 
הז רכשב .ירעי הדוהי יבתכ לכב עיפומ וניא 

שהו יבלסרבה רופיסה תרותמ ומצעל חקל 
ןוגכ ,ןירותסמה ירופיסב קר אל הב שמת 
,"לצ אצמ לאימולש" ,"רוויעהו העותה" 
,וידי לע ,רופיסב ןוקיתה ."םימ ילא שרוש" 
וב ןיקתה - "לצ אצמ לאימולש"ב ןקתומ 
יתשריפ רופיסה תא .ותוא ןקיתו ידוהי לצא 
לע דחוימ רמאמ יתבתכ ןכו ,רחא םוקמב 
שיש ןירותסמה ירופיס ."םימ ילא שרוש" 
םזימיטפוא - םייטסימיטפוא םה ןוקית םהב 
לש ותעפשה ןאכ םגש רשפא .דיתעה קיחב 
רפיס וניברש יפ-לע*ףאו" :וילע ןמחנ יבר 
'האיצוה ףוסבו' םייס םדק ימיב היהש השעמ 

.(הע 'ע) "אובל דיתעל היהיש זמרמ אוהש 
דע" :ךכ םייתסמ "םימ ילא שרוש" רפסה 
יתבש תב הרש לש היתורוק יתרפיס ןאכ 
דעו התודלי ןמל התוא תואצומה לכו טרחה 
תעב המע היהש המ - רמולכ ,התומחייתה 
ץראל התיילע .ףנעה ןמ חופתה תא וכתחש 
השעמ אוהש ,ץראב הייח תשרפו לארשי 
,ונייה ,רתוי םודק ןורכזמ עבונו רתוי רחואמ 
לע ,קלוד רנה היהש תעב התוא אצמש המ 
."'ריצקב לט' ומשו אוביש רפסב רפוסי הלא 
לבא ,המיוק אל החטבהה ,בתכנ אל רפסה 
תירונ .ךכל רבסה שי םיבותכבש ןאמורב 
דובכל הביסמ התואב הירבדב הדמע ךירבוג 
חוקלה "םימ ילא שרוש" םשה לע ,הקדוי 
חותפ ישרש" קוספה ןמ ,בויא רפסמ אקווד 
,(טי ,טכ בויא) "יריצקב ןילי לטו םימיילא 
רבעה ןמ חוקל אוה .וטומכ םג ול שמיש רשא 
לע רפוסמה ,רישעה ,ןנערה ,הרפמה ,בוטה 
םגש זמרל ידכ ,םיארונה וירוסי תעב בויא ידי 
תמאב קובדל שיו אוטחל ןיא םירוסי ימיב 
בוטו עשרו ול ערו קידצ" ימיב םג ,קדצבו 
,בויא .אובל דיתע בוטה ףוסה ,ןכא ."ול 
לש רפס ,הייחתה רפס אוה ,רבד לש ופוסב 
דיתעו קידצה תא הסנמ םשה יכ ,"שואי לא" 
.םידיתעה תומלועה דחאב ולומגכ ול בישהל 

,לארשי ץראל התלע ,טרחה יתבש תב ,הרש 
חישמ םג .תיטסימיטפואה הלואגה ץרא 

.אובל דיתע המהמתמה 

למסמ לטו דימת ןנער אוה םימ ילא שרוש 
ןתח תא ךרבנ .שדחתמה רקוב לכ ,רקובה תא 
םימ ילא םיחותפ וישרוש ויהיש תורובגה 

םיבר םימי וריצקב ןילי לטו תובר םינש 
.תיתורפסה ותריצי תא הרפיו 

ורחא תועידי"ב ךכ רחא המסריפ הירבד תא 

ןיא" תרתוכה תחת ,א"משת תבט ט"י /'תונ 
האבומ - "ונוגימ םדאה תא האיצומ תדלומה 

."להי רואכ"מ 
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