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dlek dxezd lk z` zvnzn llde zg` elbx lr xb el cner

.sirzi mxha edcnlne

?el xqen `ed dxez efi` la`!exiagl mc` oia zxez
dfa llkp weica ji` ."jxiagl dyrz l` jilr iepyy dn"

...miyxtnl xi`yp z`f ?mewnl mc` oiay dxezd lk mb

exiagl mc` oia zeceqi z` xeqnl ep` mb d"fra dqpp la`

."zg` lbx lr"

lr miqqean "mc`l mc`" zxcqa elld miphwd mixtqd

"exiagl mc` oia" zxcqa mitiwnde milecbd mixtqd

iyeniy jixcn `ed ohw xtq lk .epici lr xe` mi`exd

.zg` devnl

epgqip mipeebn mibegl ef dxez xicgdl ickwlgzeklddn

.xeaivd llkl mi`znd oepbqae "zeheyt milina" mb

e` cg` "gzepn" xetiq ,dtwyde daygn ixac zvw eptqed

df lk z` epqgc .milecbd mixtqay mixetiqd sqe`n mizy

jziaa jzaya oiirnd jilr lwdl ick qik hnxet jezl

.jxca jzkla xwirae

– milecbd mixtqa – xewna mb cenll i`cky oiivl xzein

.oda miwinrne zeevnd z` mitiwnd

`le"l dkfp zg` lbx lr dxqnpy z`fd dxezd zekfa

izcnrd xy` dnc`d lrn l`xyi lbx z` xiqdl siqe`

'ebe "mdizea`l(b"l a"dc)mdizexye jipne` mikln eide" .

zrcie ,ekgli jilbx xtre jl eegzyi ux` mit` jizewipn

"iew eyeai `l 'd ip` ik(hn diryi).

utg jexa xbxapie iav

mc`l mc`d zxez oekn

e"z ztv w"dir ,d"qyz a` mgpn
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‚"‰¯‰¯�Ê‡Â ÈÂÏ‰ Ï‡ÂÓ˘‡"ËÈÏ˘
˜"ÙÏ ‰"�˘˙ ‡˘˙ ÈÎ '‰ ÌÂÈ ,‰"·

„Â·Î Ï˘ ÌÏÓÚ È¯Ù Y Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· È�È„· Y „ÂÓÈÏ ˙ÂˆÓ ¯ÙÒ È˙È‡¯
Ï·˜˙ÓÂ ‰‡� ¯·„ Â‡ÈˆÂ‰Â ...ıÙÁ ÍÂ¯· ¯"‚‰‰ '·ÎÂ ¯‚¯·�ÈÂ È·ˆ ¯"‚‰‰
È˙ÂÈ‰Â .Â· ÈÂÏ˙ Â�ÓÂÈ˜ ÏÎ˘ Y ˜"‰Â˙·˘ ‰Ê ·Â˘Á ÚÂˆ˜Ó ¯‡·ÏÂ ˘¯ÙÏ
ÌÈ�·¯‰ 'Î˘ ‰Ó ÏÚ È�‡ ÍÓÂÒ .È˙Â„¯Ë Ï„Â‚Ó È"Î· ‡ÓÏÚ· ËÈ·Ó ˜¯
Ï˘ ˙Ó‡ ˙ÚÈ‚ÈÂ ,˙‡Ê‰ ˘„Â˜‰ ˙Î‡ÏÓÏ ÚÈ‚Ó‰ Á·˘· Ë"È‡Ï ÌÈ·Â˘Á‰

...ÌÈ¯·ÁÓ‰

Ô¯Ó ˜"ÎıÈ�ÊÈÂÓ ¯"ÂÓ„‡‡"ËÈÏ˘
‰"�˘˙ ,ÂÏÒÎ Â"Ë '‰ ÌÂÈ ,„"Ò·

˙ÂÈ‚ÂÒ· ˙"„Á ÈÒ¯Ë�Â˜ ‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ Ô¯Ó ˜"Î È�ÈÚ ‰‡¯ÓÏ ‰È‰ Ô‰
...ÛÈ˜Ó ‰ÎÏ‰ ¯Â¯È· ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÂˆÓ ÏÚ ÌÈ˜ÒÂÙÂ Ò"˘‰
Ì„‡ ÔÈ·Ï ÌÈÚ‚Â�‰ ˙ÂÎÏ‰Â ÌÈ�È„ Ô·ÏÏÂ ¯¯·Ï ˘„Â˜‰ ˙Î‡ÏÓ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰
,‡˙ÎÏÈ‰„ ‡·ÈÏ‡ ‡˙˙ÚÓ˘ È˜ÂÒ‡Ï ‰¯Â˙ Ï˘ ‰ÏÓÚ ÂÏÓÚÂ ,Â¯È·ÁÏ
ÂÎÊÈÂ ...˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË· Ì˙Â‡ Â¯„ÒÂ ,ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ Ï"ÊÁ È¯·„ ÂÙÒ‡Â

...‰¯Â˙Ï ÌÈÏÚÙ ˙Â·¯‰Ï

‚"‰¯‰ıÈÏ¯˜ ÌÈÒ� .È .˘‡"ËÈÏ˘
Ô„ ¯˘‡ ..."Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï" ‡ÏÙ�‰ ¯ÙÒ‰ È�ÈÚ ‰‡¯ÓÏ ‰È‰
ÌÈ�Â˘‡¯Â Ò"˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ È"ÙÚ ÌÈ�È�Ú‰ ¯¯·ÓÂ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· È�È�Ú·
ÂÎÊ ‡˜ ÌÈÓ˘ÓÂ .ÌÂÈ ÌÂÈ ÈÈÁ· ‰˘ÚÓÏ Ú‚Â� ¯˘‡ ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰· ÌÈ�Â¯Á‡Â
‰Î ¯Â¯È· Â�È‡¯ ‡Ï ‰˙Ú „Ú˘ ‰ÊÎ ·‚˘� ¯·„· ÌÈ·¯‰ ˙‡ ˙ÂÎÊÏ Â‰Ï
...ÔÂ˘ÚÈ ¯˘‡ ‰˘ÚÓ‰ ˙‡ ˙Ú„Ï ˙Â˘ÁÓ‰ ÛÂ¯Èˆ· Ô‰ÈË¯Ù ÏÎ ÏÚ ÛÈ˜Ó
...ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú· ÌÈ¯ÙÒ‰ ¯‡˘ ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ˘„Â˜‰ ˙„Â·Ú· ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÎÊ˙˘

‚"‰¯‰ÏÂ‡˘ ‡·‡ ÔÂÈˆ Ô·[Ï"ˆÊ]
‰Î¯· ·˙ÎÓ ,Â"˙ ˜"‰ÈÚÙ ,‰"�˘˙ ¯ÈÈ‡ 'È „"Ò·

‰¯Â‡Ï ÌÈ‡ÈˆÂÓ ¯˘‡ "Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·" ¯ÙÒÓ ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ È˙È‡¯ ‰‡¯
‡�˘˙ ‡Ï ˙"Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ÍÏÂ‰ ··ÂÒ Ï"�‰ ¯ÙÒ‰ ...ÌÈ·¯‰ ÈÂÎÈÊÏÂ ˙ÏÚÂ˙Ï
Â˙Ú· ¯·„Â ,Ì�Á ˙‡�˘Â ˙˜ÂÏÁÓ‰ ÔÓ ˙Â˜Á¯˙‰ ÏÚÂ ,Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡
„Â·Î ¯È„‡‰ÏÂ ‰˘Â„˜‰ ˙ÂÏÂ·‚ ˙Â·¯‰Ï ÁÏˆÈ Ì„È· '‰ ıÙÁ ...·ÂË ‰Ó

...Ï‡¯˘È ÏÏÎ Ï˘ Ô˙ÂÓÏ˘·Â Ô˙Â„Á‡· ÌÈÓ˘
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‚"‰¯‰¯·ÏÈÊ Ú˘Â‰È ÔÈÓÈ�·‡"ËÈÏ˘
‰"�˘˙ ,'‡ ¯„‡ ˘„ÂÁ ,'Ë ÌÂÈ ,„"Ò·

¯‡Ù˙‰Ï Ì‰È„È ‰˘ÚÓ ‡Â‰Â ..."Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·" ¯ÙÒ‰Ó ˜ÏÁ ÈÏ ˘‚Â‰
,È‡�Ù‰ ˙ÒÓ ÈÙÏ ˙ˆ˜ È˙�ÈÈÚ ¯˘‡ÎÂ ...ÌÈ‚ÏÙÂÓ Á"˙ ˙¯Â·Á Ï‚Ò Ï˘
ÌÈ˜ÒÂÙ ÌÈ˘¯ÙÓÂ Ò"˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒÓ ‡ÏÙ� ˙Â‡È˜·Â ˙Â¯˘È ˙Â˜ÓÚ È˙È‡¯
¯ÙÒ˘ ˜ÙÒ ÔÈ‡Â .ÔÈÈÚÓ‰ ÏÚ Ï˜‰Ï ·ËÈ‰ ¯„ÂÒÓ ,ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ˙"Â˘

...ÌÈ·¯‰ ˙ÂÎÊ ÌÂ˘Ó ‰Ê· ˘È ‰ÊÎ

˜"‰‚‰ ,ÔÈÏ·˙ ‰¯Â˙ È˙‡¯· ¯"‰ˆÈ È˙‡¯· Ï"Ê Â¯Ó‡„ ‡‰·˘ ÌÒ¯ÂÙÓ ‰�‰Â
:Ï"ÊÂ ,¯ÒÂÓ‰ ˙¯‚‡· ÍÈ¯‡‰ „ÂÁÈ·Â ÂÈ·˙ÎÓ· Ï"ˆÊ ¯Ë�ÏÒ Ï‡¯˘È '¯
ÊÂÚ· „ÂÓÏÏ ‡Â‰ ,¯ˆÈ‰ È‡ÂÏÁ˙Ï ‰¯Â˙‰ ˙Â‡ÂÙ¯ ˘ÂÓÈ˘· ¯˜ÈÚ‰Â ·‚˘�‰
:·˙Î Ì˘Â .‰ÈÙÈÚÒ ÏÎ ÌÚ ‰ÎÏ‰‰ ‰ÓˆÚ ‰¯È·Ú‰ È�È„ ·ËÈ‰ ˜ÂÓÚ ÔÂÈÚ·Â
È¯ÙÒÂ Ï"ÊÁ È˘¯„ÓÂ ˙Â„‚‡Ó ¯ÒÂÓ‰Â ‰‡¯È‰ ˙Â��Â·˙‰ „·ÏÓ Â˙‡ÂÙ¯ ¯˜ÈÚ
Ó"Ú Ë¯Ù·Â ,ÔÂÈÚ· ‰ÊÏ ˙ÂÎÈÈ˘‰ ˙ÂÎÏ‰‰ „ÂÓÈÏ ‡Â‰ ,‰ÊÏ ÍÈÈ˘‰ ¯ÒÂÓ
ÏÂ‡˘Ó ËÚÓ ¯Ó˘‰Ï ˘Ù�· ÊÂÚ ˙˙Ï Ë‡Ï Ë‡Ï ‰È¯Ù Ô˙˙ ˙‡Ê ,˙Â˘ÚÏ

...Ï"ÎÚ ,ÒÈÚÎ‰Ï 'ÈÁ·· ‰¯È·Ú‰ ˙Â˘ÚÏÓ Ù"‰ÎÏ ˙È˙Á˙

‰Ê‰ ¯ÙÒ‰ ÈÎ ‡�Ï ÂÎÂÓÒ ÔÈ„ ÔÓ ÏÎÂ Ï‡¯˘È· Â·¯È ÂÏ‡Î ÌÈ¯ÙÒ ‡�ÈÓ‡Â
...Â¯Â‡Ï Â�‰È ÌÈ·¯Â ÌÈ�ÈÈÚÓ‰ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰È‰È

‚"‰¯‰‚¯·�ÈÈ˘ ÒÁ�ÈÙ ÌÈÈÁ‡"ËÈÏ˘
‰ÏÈ‰˙ ·˙ÎÓ ,‰"�˘˙ ,'‡ ¯„‡ Á"Î ,„"Ò·

˙ÂÎ¯ÚÓ Í¯ÂÚ‰ ‡ÏÙ� ¯ÙÒ ,Ì„È· ÌÏÓÚ È¯ÙÂ ...‚"‰¯‰ È�ÙÏ Â‡· ‰�‰
ÔÈ·˘ ˙ÂˆÓ È�È�Ú· ,ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â Ò"˘‰ È¯·„· ˙Â˜ÂÓÚ
,·ËÈ‰ ¯‡· "Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï" ˙ÂˆÓ ˙‡ Â¯‡È·Â ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡
...ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â Ò"˘Ï „ÚÂ ,ÌÈ˘¯ÙÓ‰Â ‰¯Â˙‰ È˜ÂÒÙÓ ,ÂÈ�ÙÂ‡ ÏÚ ¯·„ ¯·„
‰Ê ¯ÙÒ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰Â ÌÈ¯·ÁÓ‰ Ï˘ Ì˙ÚÈ‚È Ï„Â‚ ÌÈ¯·„‰ ÔÓ ¯ÎÈ� Ì�Ó‡
Ì„È· '‰ ıÙÁ˘ ÌÎ¯·‡ Î"ÚÂ „‡Ó „Ú ‰¯Â¯·Â ‰‡� ‰¯Âˆ· ÌÈ¯·„‰ ¯„ÒÏ
‰¯Â˙ ˙Â·¯‰Ï ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú· ÌÈÚ‚Â�‰ ÌÈ¯ÙÒ „ÂÚ ‡ÈˆÂ‰Ï ÂÎÊÈÂ ÁÏˆÈ

...Ï‡¯˘È·

‚"‰¯‰‡È¯ÂÏ ‡˘ÂÊ ÌÏÂ˘Ó‡"ËÈÏ˘
˜"ÙÏ „"�˘˙ È‡˙ÈÏ˙ ‡Á¯È ,„"Ò·

˙Â˜ÓÚ· Ô·ÏÏÂ ¯¯·Ï ÌÈÚ‚ÈÂ ÌÈÏÓÚ ¯˘‡ ...‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ È˙È‡¯ ‰‡¯
‰ÙÈ ‰¯Âˆ· ‰¯ËÓ‰ Ï‡ ÌÈÚÏÂ˜Â ...‰ÓÂˆÚ ˙Â‡È˜··Â ‰¯˘È ‡¯·Ò· ‰‡ÏÙ�

...ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘Î ÔÎÂÓ ‡‰È˘ „Ú Ì¯„ÒÏ ˙¯„ÂÒÓÂÌ˜ÏÁ· ‰ÏÙ� ‰ÏÂ„‚ ˙ÂÎÊ
,˘Ù� ÏÎÏ ÌÈÂÂ˘Â ,Ô‰ ˙Â¯ÂÓ‚ ˙ÂÎÏ‰ ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰˘ ¯Ú˘· ÁÈÎÂ‰ÏÂ ˙Â‡¯‰Ï
Ì‚˘Â Y ˙Â„ÈÒÁÂ '‰ ˙„Â·Ú· ÌÎ¯Ú ÌÂ¯ ÏÎÏ ÚÂ„È˘ ‰Ó ÏÚ ÛÒÂ�·
,ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯· ‡¯·ÒÂ ÏÂÙÏÙ· ‰ÎÏ‰ È¯Â¯È·Â ˙ÂÈ‚ÂÒ ˘È ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰·

...‰¯Â˙· ˙Â¯ÂÓÁ ˙ÂÎÏ‰ ¯‡˘ ÏÎ· ÂÓÎ
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Ú"Â˘Î ‰ÎÂ¯ÚÂ ˙¯ÂÂÁÓÂ ‰¯Â¯· ‰ÎÏ‰ ÔÈ‡ ‰ÓÏ Ê"Ú È‡Ó˜ ÂÁÂÂˆ ¯·ÎÂ
‰˜ÊÁ‰ „È· ÂÏ‡ ˙ÂÎÏ‰ Ú·˜˘ Ì"·Ó¯‰ Í¯„Ó ÂË� ‰ÓÏÂ ÂÏ‡ ÌÈ‡˘Â�·

...‰¯Â˙‰ È„ÂÒÈ ˙ÂÎÏ‰ ÌÚ ‰ÏÈÁ˙· ÌÓÈ„˜‰ Û‡Â

‚"‰¯‰Ì‡Ë˘¯·Ï‰ ‰˘Ó‡"ËÈÏ˘
ÔÈ·" Ì˘· ¯˘‡ ‡¯È˜È ‡¯ÙÒ È‡‰Ó ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ È�ÈÚ ‰˙‡¯ ¯˜È ÏÎ Ô‰
‡¯ÈÓÁ ÏÎ ¯¯·ÏÂ ¯‡·Ï ÏÂ„‚‰ ÌÁÂÎ ˙Â‡¯Ï È˙È�‰�Â ...‰�ÂÎÈ "Â¯È·ÁÏ Ì„‡
˙ÂÎÏ‰‰ ˙Â¯Â˜ÓÓ ÏÁ‰ ,·ÁÂ¯·Â ˜ÓÂÚ· ,ÏÎ˘‰·Â ‰�Â·˙· ·ÈËÈ‰ ˜„‰
ÍÂ¯Ú ÏÎ‰Â ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰Ï ‡˙˙ÚÓ˘ È˜ÂÒ‡Ï „Ú ‰È˘¯ÙÓÂ ˜"‰Â˙·

...˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË· ¯„ÂÒÓÂ

‚"‰¯‰˘ËÈÂ‡˜˘¯Ú‰ Ï˘ÈÙ ÌÈ¯Ù‡‡"ËÈÏ˘
ÌÈÓ· ËËÂ˘Ï Â‡ˆÈ ¯˘‡ ...ÌÈÏÂ„‚‰ ÌÈ�·¯‰ „Â·ÎÏ Ì˙ÂÁ ÈÁÂ˙ÈÙ ·˙ÎÓ
...‡¯ÈÓÁ ÏÎ ¯¯·Ï ÂÏÓÚÂ ...ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÈÎ·�Ó ÌÈ�È�Ù‰ ˙ÂÏ„Ï ÔÈÙÈ¯ÁÂ ÌÈ˜ÂÓÚ
˙ÂÎÏ‰ Ô·ÏÏÂ ¯¯·Ï Ì‰È¯·„ ÌÈÏ˜Â˘ ,‰¯Â˙ Ï˘ ‰˙ÓÁÏÓ· Ì‰Ï ·¯ Ì‰È„ÈÂ

...‰¯·Â ‰ÙÈ ‰Ù˜˘‰· ÂÏ‡

‚"‰¯‰¯Ú„‚ÈÂÂ ‰ÓÏ˘ È˙·˘‡"ËÈÏ˘
È˘È˘‰ ÛÏ‡· „"�˘˙ ˜Ï· ˙˘¯Ù '‚ ÌÂÈ ,„"Ò·

ÔÂÎÓ‰ Â˘Ú ÏÂ„‚ ¯·„˘ È˙È‡¯Â ...‰·Á¯ÏÂ ‰Î¯‡Ï ÔÂÎÓ‰ È¯·Á ÂË˜Ï...
,ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ· ÔÈ·Â Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·· ÔÈ· ,ÏÏÎ· ÂÊ ‰ÂˆÓ È�È�Ú ˜ÂÊÈÁÏ

...‰ÚÈ„È ÔÂ¯ÒÁ ˙ÓÁÓ ÌÚ‰ È�ÈÚ· ‰Ê·�Â ÈÂÊ· ¯"‰ÂÚ· ‰˘Ú�˘ ‰Ó

‚"‰¯‰ÛÒÂÈ ‰È„·ÂÚ‡"ËÈÏ˘
‚"Ò˘˙ ÔÂ˘Á Â"Î ÌÈÏ˘Â¯È

‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï" È�È„· ,·"Á "Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·" ¯ÙÒ‰ ˙Â�ÂÈÏ‚ È�ÙÏ Â‡·Â‰
Â�È˙Â·¯ È¯·„Â ,Ò"˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ Ù"Ú ˙ÂÎÏ‰‰ Â¯¯·Â ...ÌÈ�·¯‰ ˙‡Ó ,"¯ÂË˙
.‡˙ÈÈ¯Â‡Ï Â‰ÈÏÈÁ ¯˘ÈÈ‡ ,ÌÈ�˘È Ì‚ ÌÈ˘„Á ,ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰
‰ˆÂÁ Ì‰È˙Â�ÈÚÓ ÂˆÂÙÈ „ÂÚÂ ,·Â¯˜· ¯Ó‚ÂÓ‰ ÏÚ Í¯·Ï ÂÎÊÈ˘ ‡ÂÚ¯ ‡‰ÈÂ
ÌÈÓÈ Í¯Â‡Ï ‰·È˘Â ‰�˜Ê „Ú Ì‚ ‰·ÂË‰ ˙Â·¯· ,‰¯È„‡‰ÏÂ ‰¯Â˙ ÏÈ„‚‰Ï

·ÎÂ ¯˘ÂÚ ¯˘Â‡ ·Â¯· ÌÈÈÁ ˙Â�˘Â...·ÂË ÏÎÂ „Â
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ˆ"‰¯‰,ÔÓ¯„È· ÚË
 Ô˙
 ÔÂÚÓ˘‡"ËÈÏ˘
·"· ‡"ËÈÏ˘ ·ÂÏÚÏÓ ¯"ÂÓ„‡

‚"Ò˘˙ Ë·˘ ‡"Î ,Ï‡¯˘È Ì˘ ÔÁÈÂ 'ÒÏ ˜"˘ÚÂ ÌÂÈ ,„"Ò·

˙¯Â˙ ÔÂÎÓÏ ˙Ú„Â� ‰¯È˙È ‰·ÈÁ ,‰ÎÏ‰· ÌÈ�ÈÂˆÓ‰ ÔÂÈˆ È¯Ú˘ '‰ ·‰Â‡
˙È· ,‰¯Â˙ Ï˘ ‰È�ÒÎ‡ ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÊ ¯˘‡ Â"˙ ˙Ùˆ ˜"‰ÈÚ· Ì„‡Ï Ì„‡‰
ÌÈ¯·Á ˜Â·È„·Â È�ÂÓÎÁ˙ ˙·˘· ÂÏÈˆ· ÌÈÒÂÁ‰ ˙Â„ÈÓ‰ ˙¯Â˙Ï ˘¯„Ó‰
È�‰· ‡˙ÎÏ‰„ ‡·ÈÏ‡ ‡˙˙ÚÓ˘ È˜ÂÒ‡Ï ÂÎÊ ¯˘‡ ...‰‡¯ÈÂ ‰¯Â˙ È‚ÏÙÂÓ

.Â¯È·ÁÏ Ì„‡ È�· ˙Â„ÈÓ ˙ÎÒÓ„ ‡˙¯È·‚ ‡˙ÎÏ‰

˙ÂÎÏ‰‰ „ÂÓÈÏÏ ÌÈ¯˜È ÌÈ¯ÙÒ ÌÏÂÚ ¯Â‡Ï Â‡ÈˆÂ‰Â Â‰Ï ÂÎÊ ‡˜ ‡ÈÓ˘ÓÂ
,Ì‰È�ÙÏ ÍÂ¯Ú‰ ÔÁÏÂ˘Î ,¯‡ÂÙÓ ÈÏÎ· ‰¯‡ÂÙÓ ‰¯Â˙ ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘
˙Â�Â‚‰ ˙ÂÚ„· ,˙Â·‡„ ÈÏÈÓ ÌÈÈ˜Ï ‡„ÈÒÁ ÈÂ‰Ï ÈÚ·„ Ô‡Ó ÏÎ ÂÚ„È ÔÚÓÏ
ÌÈ¯ÂÒÈ‡‰Â ˙ÂˆÓ‰ Ï˘ Ì‡Â·ÓÂ Ì‡ˆÂÓ ˙Ú„ÏÂ ,Ì„‡‰ ˙Â‚‰�˙‰ È„ÂÒÈ·
,„Â‡Ó ˙Â¯ÂÓÁÎ ÌÈÏÂ˜˘ Ì‰Ó ‰ÓÎ ¯˘‡ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ÌÈ¯ÂÓÁ‰
ÌÈÁÂ� ˙ÂÈ‰ÏÂ ‡¯ÈÓÁ È�‰ ÏÎÓ Ïˆ�‰Ï ‰· ÂÎÏÈ ¯˘‡ Í¯„‰ ÏÈÎ˘‰ÏÂ ÔÈ·‰Ï

...ÌÈÈ˜ÏÂ ˙Â˘ÚÏÂ ¯ÂÓ˘Ï ,‰ÊÏ ‰Ê

‚"‰¯‰ÍÂ·�¯Ë˘ ‰˘Ó‡"ËÈÏ˘
‚"Ò˘˙ ÔÂ˘‡¯ ¯„‡ Á"È ÌÂÈ ,˙"È‰ÊÚ·

˙¯Â˙" ÔÂÎÓ È„È ÏÚ "Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ˙ÂÎÏ‰" „ÂÓÈÏ ¯ÙÒ È„ÈÏ ‡· Ô‰
‡ÏÂ ,‰¯Â˙‰ È¯˜ÈÚÂ È„ÂÒÈÓ Ì‰ ÂÏ‡ ˙ÂˆÓÂ ,˙Ùˆ ˜"‰ÈÚ· "Ì„‡Ï Ì„‡‰
,Ï"�‰ ÔÂÎÓ „„ÂÚÏÂ Í¯·Ï ÈÂ‡¯ ÔÎÏÂ .ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯·„· ˜ÈÙÒÓ Ê"Ú Â�ÈˆÓ
ÌÈ¯Â¯È· ‰ÓÎ ÂÎÂ˙· ÏÏÂÎÂ ,ÌÈ�È„‰ ÈË¯Ù ÏÎ Ï˜Â Áˆ ÔÂ˘Ï· Ï"Â‰˘
ÒÈ�Î‰Ï ÈÂ‡¯Â .˘ÓÓ ÌÈ·¯‰ ÈÎÊÓ Ì‰˘ Ì˜ÏÁ È¯˘‡Â Ì‰È¯˘‡ ,ÌÈ˘„ÂÁÓ
‡"¯‚‰ Â�È·¯ ¯Ó‡ ¯·ÎÂ .‰˘ÚÓ È„ÈÏ ‡È·Ó „ÂÓÏ˙˘ Â˙È· ÍÂ˙Ï ¯ÙÒ‰
Ì„‡ ÔÈ· ÌÈÈˆÁÂ ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ È�È„· ÌÈÈˆÁ ,˙È¯·‰ ˙ÂÁÂÏ È˙˘˘ Ï"ˆÊ
‰‡�Â ¯·„‰ ·ÂËÂ ,Í¯Âˆ È„Î ÔÈ¯‰Ê� ‡Ï ‰"ÂÚ·Â ,ÔÈÂÂ˘ Ì‰È�˘˘ ,ÌÂ˜ÓÏ

...ÌÈ¯·„‰ ÌÈˆÈÙÓÂ ‰¯Â·Á· ‰¯Â˙‰ Ï˘ ‰Ê ˜ÏÁ ÌÈ„ÓÂÏ˘

‚"‰¯‰‡¯ÈÙ˘ ‰˘Ó‡"ËÈÏ˘
‚"Ò˘˙ ÔÈÙ˜ÂÓ„ ÔË˜ ÌÈ¯ÂÙ· ÌÏ˘Â¯È ,„"Ò·

Ì‡˘� ¯˘‡ ...‰ÏÚÓ È˘�‡Â ÌÈ˜‰·ÂÓ Á"˙ È„È„È Ï˘ ÌÁ·˘ „È‚‰Ï ‰Ê· È��‰
·¯ Û˜È‰·Â ÔÂÈÚ‰ ˜ÓÂÚ· „ÂÓÏÏ „‡Ó ‰ÏÚ�Â „ÁÂÈÓ „"ÓÈ· ÌÈ˜‰Ï Ì·Ï
˜"‰ÈÚ· ,"Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙ ÔÂÎÓ" Ì˘· ‡¯˜�Â ,Â¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÂˆÓ‰

Â¯·ÁÏ Ì„‡ È·ÂÈÁ ¯¯·Ï Â�È�ÚÂ ,Â"˙ ˙ÙˆÂ‡ÈˆÂ‰ ¯·ÎÂ .ÔÂÓÓ È·ÂÈÁ Ì�È‡˘
ÌÈ¯‡Â·Ó Â·Â Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ÏÂ„‚Â ·Â˘Á ¯ÙÒ ¯Â‡Ï
ÏÚ ÌÈ¯Ó‡ÓÂ ÌÈˆ·Â˜ ‰ÓÎ „ÂÚÂ ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ 'ÈË¯Ù ÏÎÂ ‰ÂˆÓ‰ È˘¯˘
‰�·‰ ÏÚ ÛÒÂ� ,˘ÂÙÈÁÂ ‰ÚÈ‚È ‰·¯‰ ÍÈ¯ˆÓ ÂÏ‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ¯Â¯È·Â ,ÂÏ‡ ˙ÂÂˆÓ
˜ÓÂÚ ‡ˆÓÏÂ ÔÂÎ� ¯„Ò· ÌÈ¯·„‰ ÍÂ¯ÚÏÂ „ÈÓÚ‰Ï ÔÂÎ� ˙Ú„ ÏÂ˜È˘Â ‰¯˘È

.ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú· ‡˙˙ÚÓ˘„ ‡˙¯Âˆ‰
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˙ÂÂˆÓ· Í¯„ ÏÂÏÒÏ ‰Ê· ‰"‰ÏÏˆÊ Á"Á‰ ÏÚ· Â�·¯ Á¯Ë ˙ÂÁ¯Ë ‰ÓÎÂ
ÂÎ¯„ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ¯„‚˙‰Ï ·¯ ÌÂ˜Ó Â�Ï ÁÈ�‰Â ,ÂÏ ÌÏÂÚ ˙ÂÎÈÏ‰Â ,ÂÏ‡
.Ï‡¯˘È ÈÏÂ„‚Ó ˙Â·¯ ˙Â„·ÂÚ Ì‚Â ˙Â˘„Á ˙ÂÏ‡˘· Ì‚ ‰·¯‰ ·ÈÁ¯‰ÏÂ

...‰ÁÏˆ‰·Â ˙Ú„Â ÌÚË ·ÂË· Ï"�‰ È„È„È ÌÈ˘ÂÚ ‰Ê ÏÎÂ

‚"‰¯‰·ÂÏ¯Ù ·˜ÚÈ‡"ËÈÏ˘ ˜Ò�ÈÓÂ·Â�Ó ¯"ÂÓ„‡
È"� ÔÈÏ˜Â¯· ,‚"Ò˘˙ Ë·˘ ‰"Î ÚÓ˘�Â ‰˘Ú� 'ÒÏ '‚ ÌÂÈ „"Ò·

Ú ÔÂ˘‡¯· Ì‰È˘ÚÓÎÂ ...·"Á Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ¯ÙÒÓ ˙Â�ÂÈÏ‚‰ È˙È‡¯Ï
‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï ÏÚ È�˘· Ì‰È˘ÚÓ ÔÎ Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙ÂËÈ˘ÓÂ Ï"ÊÁ È¯·„Â Ò"˘‰ ˙ÂÈ‚ÂÒÓ ÂË˜ÈÏÂ Âˆ·È˜ ,¯ÂË˙
¯Â·Ú ‰ÏÂ„‚ ˙ÏÚÂ˙Ï ,Ô˜Â˙ÓÂ ‰‡� ¯·„ ,ÌÏ˘ ÔÈ�· ,ÌÈ�Â¯Á‡‰Â ÌÈ�Â˘‡¯‰
„Ú Í¯Ú‰ ˙·¯ ‡È‰ ‰ÂˆÓ‰ ˙ÂÎÊÂ .‰ÎÏ‰· ÌÈ˜„˜„ÓÂ '‰ È˘¯Â„ ÌÈ·¯‰
Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÂˆÓ· ˙Â¯È‰Ê‰Â ·ÂÈÁ‰ Ï„Â‚ È"·Á‡ ˙Â·Î˘· ¯È„Á‰Ï „‡Ó
ÌÈ¯‰ÏÂ ÌÈ·¯‰ ˙‡ ˙ÂÎÊÏ Â�ÓÊ· Ú"ÈÊ ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ Â�¯È‰Ê‰˘ ÂÓÎÂ Â¯È·ÁÏ

...‡·Ò Ï‡¯˘È Ô¯˜

·˙ÎÓ‚"‰¯‰ÓÈ˜ˆÈÏ·„ ‰È¯˘‡"ËÈÏ˘
Á"�˘˙ ‡"�Ó Â"Î ,˜¯· È�·

.‰Î¯·Â 'ÂÏ˘ .Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙ ¯ÙÒ È¯·ÁÓ ÌÈ„·Î�‰ ÌÈ�·¯‰ „Â·ÎÏ
‰¯È„˙ ˙ÂÈÎ˘Ó‰· ÈÁÏ ‰ÎÂ ,ÏÂ„‚‰Â ·‚˘�‰ ÌÎÏÚÙÓ ÏÚ „‡Ó ÁÓ˘ È��‰
ÌÂ˜Ó·Â ¯È„˙ ÂÈÏÚ ¯¯ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ˘ ¯·„ ‰Ê· ÌÎÏ ·˙ÂÎ È��‰ ...„"Ò· ‰¯È„ÒÂ
,‡È‰Â ,˙ÂÁÙ˘Ó ‰·¯‰ ‰·¯‰· Ú"Ï ˙ÓÈÈ˜˘ „‡Ó ˙¯ÚˆÓ ‰ÚÙÂ˙ .ÔÂ˘‡¯‰
ÌÈ¯˘Ú ‰Ê Â�˙ÂÁ ÌÚ È�ÂÓÏ‡Â ,‰�˘ ÌÈ˘ÂÏ˘ ¯·Î ÂÒÈ‚ ÌÚ ¯·„Ó ‡Ï È�ÂÏÙ
Ì�Á ˙‡�˘ Ï˘ ÔÈÂÂ‡Ï ÈÙÏ‡ ‰ÓÎ ...˙ÂÁÙ˘Ó ‰·¯‰· ÌÈÈ˜‰ ¯·„ ,‰�˘
ÌÈÏÂÎÈ ‰Ï‡ ÏÎÂ .Â"Á ‰�˜˙ ‡ÏÏÂ ÌÈ¯·ÂÚ ÌÈ¯ÂÙÈÎ ÈÓÈ ‰ÓÎÂ .‰Ê· ÌÈ¯·ÂÚ
˙ÒÂ¯Á· Ì‰Ï ¯ÒÁÈ ‡Ï ÔÈÏ·˙ ÌÂ˘˘ ,È¯ÙÂ˘„ È¯ÙÂ˘Ó ÌÈ˘�‡ Ì‚ ˙ÂÈ‰Ï

...‰ÓÂ„ÎÂ

‚"‰¯‰‰˘Ó Ô· ÔÂÚ„‚‡"ËÈÏ˘
‰Î¯· ·˙ÎÓ ,˜"ÙÏ ‚"Ò˘˙ ÔÂ˘Á ¯Ó· 'Ê ÌÈÏ˘Â¯È ,„"Ò·

˙‡ ı·˜Ï ..."Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·" ÌÈ¯ÙÒ‰ ˙¯„ÒÓ ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ È�ÙÏ Â‡·Â‰
‰ÎÏ‰‰ „Ú ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÂˆÓ· ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ‡¯Ó‚‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ
Ô‰˘ ‰Ï‡ ˙ÂÂˆÓ· ¯˙ÂÓ‰Â ¯ÂÒ‡‰ ˙‡ „Á‡Â „Á‡ ÏÎ Ú„È ÔÚÓÏ ,‰˘ÚÓÏ
‰·¯ ÈÎ Ï"ˆÊ ÌÈÈÁ ıÙÁ‰ Ô¯Ó ÍÎ ÏÚ ÚÈ¯˙‰ ¯·ÎÂ .‰ÂÂˆÓ ˙Ó ˙�ÈÁ··
Ì˘ ˘È‡ ÔÈ‡˘ ÔÈ˜ÈÊ�· ‡Ó¯‚ ÔÈ„Â Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰Ï‡ ˙ÂÂˆÓ· ‰·ÂÊÚ‰
.ÔÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘Â ˙Â¯ÂÒ‡ ˙ÂÏÎ‡Ó È¯ÂÒÈ‡· ÔÈ¯‰Ê�˘ ÂÓÎ Ì‰Ó ¯Ó˘‰Ï ·Ï ÏÚ

‰¯Â¯· ‰Ù˘· ‰¯˘È ‡¯·Ò· ˜ÈÓÚÓ ÔÂÈÚ· ‰ÙÈ Â˘Ú ÏÎ‰ ˙‡ ÈÎ È˙È‡¯Â
,Ì˙„Ó È„Î ÂÚ‚ÈÂ ÂÏÓÚÂ ...ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯ÙÒ· ˘ÂÙÈÁÓ ˘ÂÙÈÁ Â„ÓÏÂ ,‰ÓÈÚ�·Â
ÌÂ˜˙ ‡Ï" È�È„· ¯‡ÂÙÓ ÈÏÎ· ‰¯‡ÂÙÓ ‰¯Â˙ ˘„Á‰ ÔÓ Â‡È·‰ ‰˙Ú Ô‰Â
...È˘Ù� È˙ÈÎÊ ¯Ó‡È ÈÓÂ ,ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ÈÈÁ· ¯˙ÂÈ· ˙ÂÈÂˆÓ‰ ÔÓ Ô‰˘ ,"¯ÂË˙ ‡ÏÂ
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zexfen zepekz!

opina zecigilk ."dxihp"e "dniwp" zeig`d zepekzd od

lw .mikxrd mleqa dnewn z` zeiraha z`ven zxg` dpekz

dxihpe dniwp la` .day rxd z`e aehd z` xicbdl xzei

xhepd e` mwepde cgi mb rxe aehn zeaxernk myex zeyer

.mdizeyegza milalean mi`vei

mwepd la` ,dribta ligzna xaecn zexeq`d zeribt x`ya

`ed dcin cbpk dcin .weica elenbk rbetl xifgn wx `ed ixd

z` jka mlbn mwepd .el mi`zn ikd ypera eyiprne el ccen

dribxd lr xacl `ly ,dxe`kl ,dahina htynd zcin

.ditpka dnwpd d`iany rebt all dweznd

daeh `l dyegze dta xn mrh dnwpd dxi`yn ipy cvn

miqgid z` zkaqnd dniwpd enk oi` ,cere .dnypa

,micigi oia mikynznd mizenird lk hrnk .miizexagd

.zenwp lr zenwpe zenwp lr miqqean zepicn oia s`e mixeav

df lk ji` migkey dai` zelerte zenwp ly jex` xexgq ixg`

i`e ,mwepd edine rbetd edin mircei `le milalazn ...ligzd

.jaqdn z`vl xyt`

lr zepeayg ledip"k zxcben ixwird dciwtz .dxihpd ok enk

!dti ."xtrk didz `l eytpe xwtdk didi `l mc`dy zpn

rixtn .ytpl oeq` daega zpneh zicinz zepaygzd mle`

daxne mc` ipa iqgia zeirahd z` d`iven ,miig zgnyl

zicinzd ytpd znbere dxihpa zewqrzdd llkae .mi`pey

dxeva dt lka mc` ly eail zlke` dribtd oexkfn d`vezk

.rxe aehn zaxern dpekz epiptl aey ixd .xzeia zpkeqn

zepekzl zpfe`ne dlewy dyib epze` zcnln dxezdy ,oiiprn

.qp lr oze` dlrn `l mbe sqd lr oze` zlley `l .dl`

z` aihid cenll epl aeyg okl .dxizn mbe zxqe` mb dkldd

lawp jk wx .epita mixeby eidiy cr mdilr xefgl mbe mipicd

.zeiceqi ytp zepekz izyl dpekpd dyibd z` ipiqn
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oepiyl gep xfr ilk d"fra ynyl xen` ,jciay ,df ohw xtq

.ytpd zepekz ly okez jezl dxicge zeevnd zpad ,zekldd

oia" – lecbd eig` lr qqean df qxhpew ly dxwir lkmc`

zivnze xeviwk `ede – xehz `le mewz `l 'a jxk "exiagl

:mixecn drax`l wlegn xtqd .lecbd xtqa dagxda x`eanl

oey`xd xecnd"dyrnl dkldligzn

zegiky zekld zvw ephwl ea dxdad xn`na

lw oepbqa oze` epkxrezehEWR miNnA§¦¦§Ÿ
ick df lk .miigdn zencbde zeygnd ztqeza

leki df wlg .ytp lkl mzeeydle jig lkl ef dxez mirhdl

a .eixg` `ad "zekld xeviw"l dncwd oirk mb ynylxeviw"
"zekld.l"pd lecbd xtqdn dkldd zpwqne zivnz ep`ad

elit` e` dkldd oeira winrdle jizerici z` aigxdl jzevxa

xtqa oiirl dvxz i`cea xtqay mieqn oicl xewnd `evnl wx

.d"fra zgp `vnze lecbd

xecn"zeevnd zaygn"min dtih `ian

xeywd lka zicedid dtwydde daygnd

riaydl xen` epi` xecnd .zepecipd zeevnl

xxerl ezxhn `axc` ,`xewd ly epearx

.aeygle ...zeciqge xqen ,daygn ixtqa yetigl ,oea`iz

xecn"ytpd znkg"xn`nd zivnz mvra `ed

mc` oia" xtqay "?od dn dxihpde dniwpd"

ocd epina cgein xwgn xn`na xaecn ."exiagl

lk ly oail al jezl xceg .zepekzd ly ozedna

ytpay mikildzd z` xiaqne odigzpl oze` gzpn ,odn zg`

.dkldl rbepy dnk cr xhepd e` mwepd

xecn ,iriaxdmei mei""micnel ep`y epixy` .

ick la` ,exiagl mc` oia zxeza dyrnl dkld

dbdpdl jetdz ,dyrnl zn`a xywzz dklddy

zekldd z` yigndl migxken ,mei mei iiga

mei mei iign mixetiqd xexv .xzeia ziyrne dxexa dxeva

ep` df xecna .zeax xfer hxetn "izkld gezip" sexiva

oia" zxcqn milecbd mixtqdn mipy e` cg` xetiq mi`ian

.xenb lif jci`e ."exiagl mc`
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נקימה ְְִִֵָֹמהלכות
dribR mr ligzn xERqd©¦©§¦¦§¦¨

�ל ס��ר �באפ�נקמה�ל נפ�ע�! �גיעה. ע� מתחיל ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹ
לצער, להכאיב, �להחזיר, ל� � צרְ! !ָ" מתעורר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֹטבעי
זה וכל וכ�'... מ)צ�קה להתע � טובה, לסרב ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹלב(ות,
*עולל מה על אותו �להעני� �גמ�לו ל�וגע ל� � ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹֹֹֹֹ�די

ְלָ!.
נקמה! אי� �גיעה, מחבר,אי� עזרה מונע א�ה א� ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

!ָ" �גע �ה�א מ"לי מ)�ית, �גיעה "ו �וגע אפ � ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹאו
�א� אי� חטאי�א-�רמ,ד�, לפעמי� �א� [י� נקמה. ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֹ

אי�]. "נקמה" אבל ל�מ. ור�ע�ת ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָאחרי�
נקמה. י� �גיעה, ולפגע��נתָ�א�י� להחזיר ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָֹ

לפני היתה ה�גיעה א� מ�/ה לא "עבר, �גיעה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹעב�ר
עב�ר "ל� �" �מח�ב�ָ! ��נתָ! �ני�, לפני או 0ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹֹ,ות
אות. �מג0ירה ל�גיעה �ע תָ! ק�1רת ההיא, 2ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹה�גיעה

ְִָָ�"נקמה".

E˙�ek Ì‡ Y ‰Ó˜�a ˙Ú·B˜ Ez·LÁÓ«¿«¿¿««ƒ¿»»ƒ«»»¿

"Ì˜B�" Ep‰ ,¯·Úa ‰ÚÈ‚t ¯e·Ú "¯ÈÊÁ‰Ï"¿«¿ƒ¬¿ƒ»∆»»ƒ¿≈
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נקמה ה/קמה. למע3י הס"רי� להוסי4 צריְ! ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאינָ!
מח�ב�ָ! "מס"רת". נקמה �מו "ד�5ק אס�רה 2ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ�קטה

ה,ובעת. ִַַַֹהיא
יודע אינו הרא�ו�] ה�וגע �] ��ה/נק� �א�הואפ � ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹ

עובר א�ה "/קמה, "כלל הבחי� לא א� ואפ � "ו ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹֹנוק�
"מ6רת מ07ָ! "פעל �גיעה �א� �5� �ל ת,ו�" ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹֹ""לא

ְָָנקמה.
0 = dnwp + dribR(oeAWg zxibq) §¦¨§¨¨§¦©¤§Ÿ

עוד... קרא נכונה? ה��ואה �ְְְִִַַָָָָֹֹהא
אבלנכו�! מס�מת. 
מ	ה ה�פגע את מרגיעה ה�קמה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹ�ֲֶֶָ

�וללת לא ה�ורה ממלצת. לא זאת אר�עה" ְֶֶֶֶַָֹֹֹ�ְְַַָָֹֹ"�ר�פת
.!
 ה#"�� את מאד מג
ילה אבל לגמרי, ה�קמה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאת
מפר�ת, תע&ה" "לא מצות על טעמי' לח(& צרְ+ ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹאי,
א' 
י, .כתב', ה�ורה 	ברי .ל את מק�מי' ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאנ�

לא. א' �בי, אות' ְִִִֵָֹֹמביני'
הר1ת �וצאותיה את מפרטי� ה"רא�וני�" ְְְְֲִִִֶֶָָָָָֹֹֹאמנ�
"לב ה/פלאה ה�ח��ה א4 על ה/קמה. �ל ְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָֹהאסו�
ה/נק� אצל כ� לא ח�"ו�, סגירת וא�לית ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹה/1ק�
"נקמה לראות נוטה �)*���מה הרא�ו�], ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֹֹ[ה�וגע

חד�ה �גיעה 0וקא�תח�תמעי� מפרטח�"ו� (הס�ר ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
(113 עמ' ה�" מה וה�טירה "ה�קימה לו�מאמר מת��ח וכְ! . ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ

וכ�' נקמה על �נקמה נקמה �ל סופי אי� איבה ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָָֹמע�ל
(108 בעמ' המח�ה וקצ4.(ראה "(יו� �כדי ְְְִֵֶַַָָָָָֹ

עדי4 ��היה, �כל צודקת הענ�ה, מלאכת ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ�"כלל,
מלְ! ית"רְ!, ה"ורא �ל האמ�נות "ידיו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹלהפקיד.

לאמ�ו. אמת 0י� ה�0 �מ��ט צדקה ְְֱֲִִִֵֶַַָָָָֹֹאוהב

˙‡Ê Ï·‡ ,‰Úe‚t LÙ� ‰ÚÈb¯Ó ‰Ó˜p‰«¿»»«¿ƒ»∆∆¿»¬»…
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לנקם סבלמתּכונן ל� ּגרם הּוא ׁשּל�? ּבמּוס�'ניק ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשלם חדׁש מכֹונית� את ּכׁשעּכב ְְְִִֵֵֶֶֶַָֹרב
ּבטּוח ּכמעט אּתה ׁשעה... חצי ּבן קל ּתּקּון ְֲֲִִִֶַַַַָָָָעבּור
ׁשּבת מחּלל ּגמּור! חּלוני הּוא הרי ּבו, לנקם ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹֻׁשּמּתר

ְְְֶַָּבפרהסיה...
*/�אר מה �לל. מח 1ני לנק� ה�ר אי� להלכה ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹאבל
אפ � לָ! מ�ר וזה אחר, למ�סְ! לעבר ���ט זה 2ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָֹלָ!

"עתיד. לתועלת ולא "כְ! א1תו לצער ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ����נתָ!
���

מדמין ׁשּל�אּתה חוב" ּב"בעל נוקם ׁשאּתה אי� ְְְְֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
"מצפצף" ּופׁשּוט ּכסף המון ל� ְְְֲֵֶֶֶַַָָֹׁשחּיב
מחּי� ּתמיד ללּבו. נוגע ׁשהּדבר רׁשם עֹוׂשה לא ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹעלי�.

אּת ּבדמיֹונ� חדׁש... ּתרּוץ מּמּנּוּוממציא מונע ה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
נטּויה... יד� ועוד ּבהן רגיל ׁשהיית ְְְִִֶֶָָָָָָֹֹֹטובות

איְ!עצר! עצמָ! את 0מי� א ה 0מיונות "מקו� ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַֹֹֹֹ
נקימה הלכות "ע��5 ולומד ה)דר� "בית יו�ב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹ�א�ה
על �לצערו ���טה נקמה � נק� �למד א�1אז ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹֹ�נטירה.

אס�ר. � אב�די� [�0י�]מ�רחובות ה�ל לע3ות רק ֲִָֹֹ2ֲִַַַַָֹֹ
"חזרה. �ס�ָ! את לק"ל ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹ"נ-יו�

���

˙Ba‚Ï ÔBÈq�a YÔÈckY Ïk‰ ˙BNÚÏ ¯zÓÀ»«¬«…«ƒ¿ƒ»ƒ¿

ÌÈ„e·‡ ˙B·BÁ ÏÚ Ì˜�Ï ¯eÒ‡ Ï·‡ ,·BÁ¬»»ƒ¿…«¬ƒ



‰ÓÁ�‰Â ‰Ó˜�‰‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ /

M M M

22

ׁשּל� מחוריהן!העינים מּמּוליוצאות החנּות ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹ
ּפֹורקֹות מּׂשאּיות אדם, ְִַָָָָֹֹהומה
ּלא מה ׁשוממה. עומדת ׁשּל� ּדומה וחנּות ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹֹֹֹֹסחורה...
מסּפיק אּתה זאת ּובכל קונים. למׁש� ּבמאמץ ְְְְֲִִִִַַַָָָָָֹֹֹעׂשית
וגם [אׁשרי�!] הּתהּלים ספר את ּבחנּות לגמר ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַֹֹֹיום=יום
קטּנות הכי האותּיות עד חרדי יומי עּתון על ְֲֲִִִִִֵַַַַָָֹֹֹֹֹֹלעבר

לנּׂשּואין"]. ּׁשאּתהקנאה["נרׁשמּו מה זה ּגדולה! ְְְְְִִִִֶֶַַָָָֹ
אות�. ּתרגיע (!?) "נקמה" ׁשּקצת ּבטּוח הּנ� ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹמרּגיׁש.
ח"ו ולא ּבהן מחּיב ׁשאינ� טובות למנע רק ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֻ[ּכּמּובן

מּמׁש]. ּבו ְִַַָֹֹלפּגע

עצ' ה0ה �הרי נקימה, א1�ר 
כְ+ �אי, לָ+ ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמס�
ר
ה	רְ+ נקמה", אי, (גיעה "אי, ה.לל �לפי ,+ָ
 (גע ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלא
.ותב זצ"ל �הסטי(לר �ע&ה מה אבל לפניָ+. ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ(ת�חה
ו.�נת2 ח�' ו&נאת קנאה מ#�' טובות ה"ונע '��ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ
	רכי' ��ח(& עדי3 ת4ו'". 
"לא ע2בר ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹֹ"לנק'"
מ�סר ��למד עדי3 אפ0� אר�עה? �ל�ל2ת א�לי ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָֹח0�פ�ות.

ר�איו .ל �מפרנס ה5, 
ורא
 אמ�נתָ+ ְְְְְֱֵֵֵַַַַָָָָֹ�תח5ק
מרא��ה#נה לו קצ�בי, אד' �ל ְְְִֵֶֶַָָָָָֹֹֹֹו�"זונותיו
א0א (רנסתָ+ לק(ח יכול אינו אחד א3 ְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֹלרא��ה#נה.


#מי'. עליָ+ נגזר ,. ְִִִֵֶַַַָָא'
���

להאמין! וריצותלא טרחה עזרה, ׁשל ׁשנים אחרי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
ׁשּל� ּבּבנין הּגר הּגלמּוד הּזקן ְְְֲִֵֶַַַַַָָָעבּור
ּבׁשאט קטּנה טובה ל� מסרב הּוא הּקרקע, ְְְְְְִֵַַַַַָָָָֹֹּבקומת
ׁשּל�: הּמסקנה ּבׁשבילו? עׂשית ּלא מה ּכזאת... ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹנפׁש
ולכן ׁשּל� הּמאמצים ּכל את מערי� לא ּפׁשּוט ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהּוא
להמׁשי� עלי "מּדּוע ּכלּפי�. מחּיבּות מרּגיׁש לא ְְְְְִִֶַַַַַַָָֹֻהּוא
ּכל מערי� ׁשאינו אדם ּבׁשביל הּנׁשמה את ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּולהוציא
יבאּו ּבחּנם? לעמל לּמה עבּורו? עֹוׂשה ּׁשאני ְֲֲֲִִֶֶַַָָָָֹֹֹמה

,ÌpÁ ˙‡�NÂ ‰‡�˜ CBzÓ Ì˜Bp‰«≈ƒƒ¿»¿ƒ¿«ƒ»
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אבל ח"ו ּבו לנקם רצון ּבלּבי אין ּבו. ויטּפלּו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָֹֹֹֹאחרים
המהּדרין..." מן למהּדרין ּתרמּתי ּכבר חלקי את ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָאני

#מח�ב�ָ� ע$בר זה טוב�ל ה�ל � מעמד. "אותו ְְְְֲֲֵֶַַַַָָֹֹֹֹ
נוספות "דרכי� לעצמָ! להוכיח יכול א�ה א� ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹֹֹֹויפה
טובה ס"ה וזו מאמציָ!. את מעריְ! אינו ה(ק� ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ�"אמת
לא �עמי, חד טובה סר�ב סמְ! על לק"ע אבל ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹֹֹלהפסיק.
�)א יודע �מי 0אוריתא. א-�ר לה�יר 50ו מב-ס 2ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֹנראה
נקמה �ל ערמ�מית �ח��ה ל. מס��רת זאת ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָֹ"כל

?!ָ � ה)�כנעי� ל6ע�ני� ְְְְִִִִֶַַַַַמ�חת
מ��4 מאמ9 או �היא, �ל �"��פ�ת הר"ה קורה 2ְֲִֶַָָָֹ2ְְֵֵֶֶַָָֹאכ�
מזלזל ��אחד "תא��, יחד העובדי� אנ�י� ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ�ל
מ*�� ולא "מאמציו. לזלזל "*ני �� ח�ק ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹמתעורר
לה�קיע �דא�5ת חסר �ח��ת מ*�� א א ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹנקמה
ואי� יותר מב-סת זו �ח��ה מזלזל. אחד וצד 2ְְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמאחר
מ)� נקמה �ח��ת מתערבת �� א� א א א-�ר ."ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָ

ה*�4. 2ְֵַַָ�ל�י
���

א ידידי! "מנין"ּתׁשמע לארּגן קׁשה עמלּתי ּכׁשאני ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
"ּכמו [מניןלׁשחרית מעות" נה ְְְֲִִֶַָָֹֹ

מעותׁשּמתּפּללי ׁשמונה ּכמי ּבמּלה מּלה לאט ּבו ם ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֹ
סרבּת ואפּלּו לי עזרּת לא תפּלה], הלכות ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָֹֹּכבשו"ע
חׁשק ּב� התעורר ּפתאם ועכׁשיו ּבעצמ�, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹֹלהׁשּתּתף
עכׁשיו... עבּור� אתאּמץ ׁשאני לּמה ּכזה, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלמנין

ב הּׁשכן ׁשהרּכבּת"אדֹוני הּמּוצרים רׁשימת הּיקר! ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
וגם מגּונת ּבאמת הּמרּכזת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַַָֻֻלּקנּיה

‰Ó˜� ˙�ek ˙¯zzÒÓ ‡Ï Ì‡ ˜„·Ï EÈÏÚ»∆ƒ¿…ƒ…ƒ¿«∆∆«»«¿»»
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איפה טחּון. קמח טוחן אּתה אבל מׁשמעּותית. ְֲִֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹזולה
קׁשה עבדּתי ּכׁשאני ׁשעברה ּבּׁשנה ּכּלכם ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻהייתם
התקּׁשרּתי אפּלּו הּׁשכנים. ּכל ׁשל מרּכזת קנּיה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻלארּגן
מפלגת. אדיׁשּות אז הפּגנּתם ואּתם סּפקים עם ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֻּכבר

אּתכם". להׁשּתּתף לי מתחּׁשק לא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹעכׁשו
ג

הּמעמד"מׁשה"ּדוד, ּבהרצת ׁשּל� הּמאמצים ְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָָָֹ
מרׁשימים. מּמׁש לעירּיה ְֲִִִִִֵַַַַָָהחרדי
אבל לּכנסת! חתּול אפּלּו מכניס היית ּכזאת ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹּבפעילּות
את לבּסס יגעּתי ּכׁשאני ּמעמדנּו, ׁשל דרּכו ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבתחּלת
לא ואפּלּו עזרה מּמ� ּבּקׁשּתי היית? איפה ְְְֲֳִִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹהּמעמדּות,
ּכל ּפעילּות ּכעת מּמּני לראות ּתׁשּכח אלי. ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹהתיחסּת

ִֶׁשהיא".
.�א�ה אפ0� ה7יטט2ת. מ#ל�ת אחת 
כל ע4רו, ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹאותו
א' ,!
 מעני, א�ה וג' לָ+ '� טובה �ה�א 	בר ְִָָ�ְְְֵֶַַַַָָָָֹֹמונע

�מ�ל, ות�ל�' נקמה היא אס�רה"2טיבציה עלה�בר . ְְְְְִִַַַַַָָָָָָ
ע מעות".,, ".מונה ה"ני, ,��
אר לעזר ,. ליָ+ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

.ל וה5ולה ה"ר.זת 
4נ�ה לה���3 עליָ+ 
ו. ְֶֶַָָֹ�ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹ�לה���3
החרדי המעמד את לדח3 	וד למ�ה לעזר ואפ0� .+ְ.ְְֲֲֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹ

לה"נע. אחרות ס
ות לָ+ אי, א' � ְְֲִִִִִֵֵַָָָֹֹלעיר�ה.
���

הּסףהּׁשדכן: על ּדוחים אּתם אי� מבין לא אני ְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹ
הּמעלות ּבכל מׁשלם מּמׁש הּבחּור ּכזה. טוב ְְֲִֶַַַַָָָָָֹֹֻׁשּדּו�
ּב"ה... יׁש אמצעים ּומיחסת, חׁשּובה ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָֻוהמׁשּפחה

הּנערה: נקלענּואבי ּכׁשנתים לפני ּפׁשּוט. הּסּפּור ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָָ
ׁשלם ׁשבּוע ׁשם ׁשהינּו ׁשּלהם. לעירה הּמׁשּפחה ְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָּכל
אכסניה מּבלי והתּגלּגלנּו ׁשם סבלנּו מסּימת. ְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָֻמּסּבה

‰·BË ‡e‰L ¯·c E¯·ÁÓ Ú�BÓ ‰z‡Lk¿∆«»≈«≈«≈¿»»∆»
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ּבהכנסת לעזר אצּבע נקפּו ולא הּכל ידעּו הם ְְְְְְְֲֵֶַַַַַָָָָֹֹֹראּויה.
ׁשהּוא. ּכל ּבסּדּור או ְְִִֶָֹֹאורחים

ּבהם...הּׁשדכן: נוקמים ּפׁשּוט אּתם נכון? הבנּתי ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבסרּוב אּלא לנקם אחרת ּדר� מצאתם לא ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמּוזר.

ִׁשּדּו�?!
הּנערה: עניןאבי ׁשּום לנּו אין נכון. הבנּת לא ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹ

- ּבׂשרנּו על - ללמד ההזּדמנּות לנּו היתה רק ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹֹלנקום.
נכללת לא הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ׁשל ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּמּדתו
מהּמכּבדּות ׁשּלהם, מהּיחּוס לנּו ּיׁש מה מּדותיהם. ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבין
מׁשּפחה עם להתקּׁשר מענינים אנּו אין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻׁשּלהם...

ָֹּכזאת.
אומריםהּׁשדכן: אּתם מה עכׁשיו מּזה. נרד הבנּתי. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

הּמעלות ּכליל מּמׁש ּפלוני. ׁשל ּבנו ּפלוני ּבחּור ְְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹֹֹעל
ּג אורחים דול...ּומכניס ְְִִַָֹֹ

ה-"ה את ל*0כ� *� ה "מה טעה ה/ערה אבי �ל, ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹקד�
הרע ל�ו� 0"�ר א-�רי על עובר ה�א "כְ! ְְִִֵֵֵַַָָָֹֹלסר�ב1.
לסרב לו היה הרע. ל�ו� "�מיעת ה*דכ� את ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹ�מכ�יל
ת,ו�" "לא מ*�� "סר�בו אי� אבל ה�מ�ס". ְֲִִִֵֵַַַָָֹֹֹמ"6ע�

העבר. על �מ�ל ל� � מ6רתו ואי� מאחר ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ"אמת,
,!ְ�0� "סר�ב לנק� ��)ת��� אפ � �להלכה לצ�5 ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹי�
עובר �אינו �מו נקמה "א-�ר עובר � א ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹֹֹמס�"ר
0ברי� ,1" �15צא וכל ה�3רה או מכירה קנ5ה, ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֹֹ"מונע
טובת �ה� או ה� מי טובת "ר�ר לא �לל ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹֹ�"דרְ!
"טובות א א מפר� א-�ר מצאנ� ולא "עצ�. ְְְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹֹֹֹ�ניה�

וכ0ומה. �לי� ה�אלת �מו ְְְִֵֶַַַַָָֹֹמ)�
���
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יקרה ׁשלמה,"מׁשקפת מּמ�, מבּקׁש אני זו. היא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָֹֹֹ
אני היטב. עליה ְֲִִֵֵֶֶָָֹׁשּתׁשמור
לנחלים ּתתקרב ׁשלא ּבתנאי רק אותּה ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹֹמׁשאיל
לאׁש ּתתקרב אל ּגם לּמים. ּתּפל לא ׁשח"ו ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹּוליּמים
ּבהרים ּתטּפס אל ּובכלל, ּתּׂשרף. לא ׁשח"ו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּפתּוחה
ולא ותּׁשבר. הּמׁשקפת ּתּפל ׁשּלא ּבואדּיֹות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹולא
ּכל אחרי ח"ו. ּתּגנב ׁשּלא אנׁשים, ׁשּׁשכיחים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּבמקום
זמן ּכל ּכלל רגּוע לא עדין אני האּלה ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹהאזהרות
על לׁשמר ׁשּתדע ׁשלמה, ּבטּוח, לא אני אצל�. ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹׁשהיא
היא אם ׁשלמה, יודע, מי ׁשּצרי�. ּכמו ׁשּלי ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹהּמׁשקפת
ּתחזר היא אם יודע מי אותּה. ׁשּנתּתי ּכפי ְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֹֹֹֹּתחזר
אותּה. רואה ׁשאני האחרונה הּפעם זו אּולי ְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֹּבכלל.

נכנסת?" היא ידים ְְִִִֵֶֶַָלאלּו
את"אּבא, להזהיר מגזם היה ׁשּזה חוׁשב לא אּתה ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ

היה ּכאּלּו אליו דּברּת הרּבה. ּכה ְְְְִִֵֵַַָָָָֹֹֹׁשלמה
לא הּוא ּתּגיד, חפציו. על לׁשמר יודע ׁשאינו קטן ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹילד

זה?" מּכל ֱִֶֶַָנעלב
מזהיר"מׁשה'לה, ׁשהּוא אי� ׁשומע היית אם ְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ

ּפׁשּוט, הכי הּדבר את מׁשאיל ְְֲִִֶֶַַָָָּכׁשהּוא
רציתי יחסית. הרּבה, לא זה ׁשאמרּתי ׁשּמה ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּתבין
הּזה. והּמׁשּפיל הּתפל הּטעם את קצת לו ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹלהטעים
ּוּכלּפי ּכלּפי נוהג ׁשהּוא ּבּדר� ּכלּפיו ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹלהתנהג

ֲִֵאחרים".
לא א� נקמה. לא-�ר לח�� לו י� ה)�קפת ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹ"על
�למה את �לח/ְ! לקח לל)ד מת��� רק ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹֹ�"אמת
מאד נדיר זה אבל לב. �ברחב "נעימ�ת חפציו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹלה�איל
�למידו, ולא "נו �אינו אד� לח/ְ! טהור רצו� ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹ�יהיה
�ל 0ח4 מס��ר �מ-תמא "ו. ��גע אחרי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹודוקא

"ח/�ְ!". לטענת מ�חת ְְֲִִַַַַָָנקמה
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�ל הדדית. ועזרה הטבה ה�א ידיד�ת "כל "ולט ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹמר�יב
אז� �מיד ימצא ה7רְ! �"עת !ְ� על וסומְ! יודע ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹידיד
��א�ר "ר�ר ידידו. אצל לעזרה מ��טת ויד ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹק*בת
א� ולכ� מה5דיד�ת. ע,רי מר�יב חסר זה, מר�יב ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחסר

� מס�5 "עת ידיד �)ק"ל, לָ!, להיטיב מסרב !ָ ְִָ2ְְְְְִֵֵֶַָָ2ְֵָ
א�ה א� ית� א � א נפ�ָ!, �למ�ח לאכזבתָ! ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹה7רְ!,
ידיד לטובת ה5דיד�ת את "�צ/�" לפחות או אותו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹֹֹֹֹ�עזב

ה0חק. "�עת לָ! �להיטיב לעזר �35מח ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹאחר
רמת �� "דר�ה, ה5דיד�ת והורדת צ/�� �אחרי ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹמ�ב�
נראה �טחית "רא5ה "התא�. �רד מ07ָ! ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָההטבה

מ א�ה נוק�. ���ט א�ה "תור�א � להיטיב פסיק ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹֹ
א "אמת אבל לָ!. להיטיב סרב �ה�א מ*�� י��גמ�ל ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָ

�לפי אנו�ית התנהג�ת �א� י� נקמה. ��� ְְְֱֲִִִֵַָָָָֹ�א�
"ר5ות. �ל 0ר�� !ְ� הרי "סיס5י�. חברת5י� ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�רמטרי�
� ה�. ה5דיד�ת ס � את לפע� מ�ע� 2ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָמעד�ני�
�ל "כְ! ואי� חד�י�. ק�רי� ויוצרי� חבר�ת ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָֹמפסיקי�
חד טובה סר�ב על די� ולחר9 למהר �אי� א א ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹרע.
מ0רכי ��פא וזה זכ�ת לל)ד יש אדר"א! ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ�עמי.

�5ד�ע. ְִַַַָה5דיד�ת,
או �כנ�ת יחסי רק ח)י�, ידיד�ת יחסי ��אי� ��ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַֹ
�,�ל ה�וסקי� מביאי� ,1" וכ15צא עבודה ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָֹֹיחסי
אוהב �אינו חסכ1ני אד� נקימה. מ*�� "ו ואי� 2ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹה)�ר
לו י�איל� �אחרי� �די רק �מ�איל� �ליו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹלה�איל
"כלי� ��)ד"ר אד� "כל �� !ְ5� ס��ר [אותו 2ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ�ליה�.
מצלמה מכונית, �מו לה�איל� ה0רְ! �אי� ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹיקרי�
לה�איל מסרב ה*כני� אחד והנה וכדומה]. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיקרה

¯È„z ÌÈ�k„ÚnL ˙Bi¯a ÏL Ìk¯c«¿»∆¿ƒ∆¿«¿¿ƒ»ƒ
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החסכ� את מביא מהיר ח*�ב עליה�. חס ה�א ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ�ליו,
ולכ� �ועלת �ל לו �צמח לא �/((� למסקנה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ� נ�
אי� � �נקמה �/ראה א4 לו. לה�איל מע�ה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמסרב
וחסר �דא�5ת רק ה/1 ה*,�ל �ל ��"אמת .!ְ� ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹה0בר

לקח". �"לל)ד הענ�ה ולא ְְְֲִֵֶַַַָָָֹ�דא�5ת
[עריכת �"ג�4 ה6ובות ס�גי �ל לג"י �� נכו� זה ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹ�ל
�לי�. "ה�אלת �מו וכ�'] פיזית עזרה וס�0רי�, ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֹקנ5ות
ולפעמי� הר"ה �מד"ר �כיח לנו3א מ�יעי� אנ� 2ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ�מ�א�
המערבי�: ה7דדי� לכל רא�" ""כאב ְְְְִִִֵַַָָָָֹֹ�ר�ְ!

#"'מח$ת". ְְְִִַָה���פ�ת
"mklEnbM mkl aiWp mkzgnUaE"§¦§©§¤¨¦¨¤¦§§¤

ח(ב ה*,�לי�,אינָ� אבל החת/ות! �ל על לרקד ְְֲִֵַַַָָֹ2ֲִִַָֹ
לפעמי�. מס�"כי� לא, �באיזו �� ְְְְְִִִִֵֵֵַָֹֹֹ"איזו

#יותר�*�ל לא���ט "ה�א � ה"ר5ות "פי ה*כיח ְְְִִִִֵַַַָָֹֹֹ
לא אני חד�י�, לפני �חגג�י � י "';מחה' ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹה���4

�עת". � ו "';מחה' ְְִִֵֵֶַַָָֹמ���4
נקמה על לכאורה מל"דת ה	ברי' �ל ה#טחית ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹה�ימה
לכ, הופיע, .�0א אותי צער ה�א �מ�ל. '�0� (��ט �1ה,ְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹ
הר���י. #אני מה ��ר�י� 
העדר�תי, אותו ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹאעני�


רא�ו". לו י�יב �מ�לו לו, יע&ה ,. ע&ה ְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹֹֹ".א�ר
חודר #מ#ט מד"ראבל �מיד לא � הלכתי "מ"ט � ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֹֹ2ָ

או ה5דיד�ת רמת עד��� "ח*�בי מד"ר 2ְְְְְִִִִִֵַַָָָֹ"נקימה.
ע�ה. זה עליה� � מדנ� �דא�5ת ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ"ח*�בי

�דע צריְ!איְ� �א�ה אליָ! מקרב מס�יק �לוני א� ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
� ה "'3מחתָ!' ה���4 �לא "כְ! "3מחתו? ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹלה���4
וא� אליָ! !ְ� �ל מקרב עצמו את מר�י� �אינו 0ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹע�ו

‡Ï È�‡ ,ÈlL '‰ÁÓO'a ÛzzL‰ ‡Ï ‡e‰"…ƒ¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¬ƒ…
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נקמה]. מ*�� [ולא ה6וב �גמ�לו לו ה�ב א�ה �� ��ְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹֹֹ
ידיד�ת 0ר�ת "קביעת "עצ� עוסק ה/ָ! א � ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַֹ"ח*�בי�

האנו�י. ")י� טבעי 0בר סביבָ!, החברה ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָֹ�ל
�ה���פ�ת .יו, רלונטיי'. '� ה".דא��ת" ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָח#�בי
הרי מס�מת 
טרחה '�ו זמ, 
הקרבת .ר�כה 
&מחהְְְְְְְְְְִִַַַַָָָָ�ֲֵֶֶ
מח�ב�ת מר�י� א�ה 
&מחתָ+ ה���3 ָ�ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָ.�ה0ה
טרח לא ה�א א' אבל ה9וב. .גמ�לו 
�0ו ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֹֹלה���3

� 
אר�ע חבל לה���03לקחת מח�ב מר�י� אינָ+ ,+ָ ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָ�ְְִֵַָ
אי, �מ"ילא .לל הענ�ה .�נת .א, �אי, נמצא 
�0ו.ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ְָָנקמה.
�דולנ.ב. נו3א ה�א "'3מח1ת' ה���פ�ת ְְְִִֵֵַָָֹֹֹנו3א

מה7ד �� הח5י�. �ל ה5פי� ה7דדי� אחד ְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָוח��ב,
�מוְ!]. לרעָ! [ואהב� ה5ה�די מה7ד וג� ְְְְְֱֲִִֵֵַַַַַָָָָֹֹהאנו�י
על לד"ר � א ה(�לת, "3מחת �נה ה���פ�ת ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹח��בה
ח"ו. �נטל לראות� אי� �"ו0אי ה,רובי� אצל 3ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹמחות
העולה ה/קמה ל�אלת רק �א� הצטמצמנ� �אנ� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹא א

�ע� "עני�.מ0י ְִִֵַַָָ

...mlerd xheW ,cAkpd ipc ©̀Ÿ¦©¦§¨Ÿ¥¨Ÿ¨

�מ,רו מזרח נקמת�רחוק ה/1ק� �"י� ה)רחק !ְ� ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
מ/קיפ1ת סובל הרא�ו� אחרי�. נקמת ל/1ק� ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֹֹעצמו
ולכ� מהחברה "��ה וג� מר לואי טע� מר�י� ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָמצ���,

" ילה. �ג/ב "-תר, �לל "דרְ! לפעל ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמעדי4
ה�א ול��ר. ל7דק �מק�א אחרי', נקמת ה�2ק' ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹלא�כ,
"�מי'" �ל �תח��ה 
פיו מתוק טע' 
מע&יו, �אהְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
ה7לת �למע, ה7דק למע, א"י: לוח' 
תור א2תו. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹֹֹאופפת

ÌÈ„„v‰ „Á‡ Y "˙BÁÓNa ˙eÙzzL‰"ƒ¿«¿ƒ¿»«««¿»ƒ
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.בוד. א2מר וכ0ו ה
ר�ות 
עיני עולה קרנו ֵָֹֹ�ְְְְְִִִֵֵַַָָֹֹֹנד.אי',
א�ה,- �אחד �ל מס5מי�,�מו "מקרי� על�ל, אחר, ְְְְִִֵֶַַַָָָָֹ2ִָ

." לה�קיע ה(את. ה)ת,ה ה/קמה אחר 2ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָָֹֹלהת��ות
מ�כנע ��ה/ָ! !ָ � �ל ." ל�קע �זמ/ָ!. מרצָ! �ל 2ְְְְִֶ2ְְְְְְִִֶַַָָָָֹאת

�מלואו... עול� מתק�5 ה6ובי� מע3יָ! ְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹֹ�"זכ�ת
לָ� עקרונית,,ע �ונה, אינ. אחרי� נקמת � הלכה ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

עליָ! �/פ�ע, זה אינָ! א� וג� עצמו. ה/פ�ע ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹמ/קמת
א�ה א� �בפרט �נק�! א� דאוריתא לנקימה ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָֹֹֹלח*ו�
וכ)ה �מה אחת [ועל ה/פ�ע. �ל ה6וב ידידו או ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹקרובו
נקמת נוקמת א*ה או א��ו נקמת נ1ק� ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹֹ��"על

מ)�]. עצמו" "נקמת נח�בת �ה/קמה ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ"על.,
ה נקמת לנק� �לל "דעתָ! ��אי� "מקומו,/אבל פ�ע, ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ

מ�ירו... אינָ! אפ � ולפעמי� עליו, מרח� א�ה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹאי�
ה5ו� לסדר ולעבר להבליג מס�ל לא ���ט 2ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹֹא�ה
מהרע ה-לידה �זאת. ור�ע�ת עול מת"7ע ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ�� עיניָ!
מתק1ממת זועקת, � האד� נפ� � "נפ�ָ! עמק ְְְְְִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹה6ב�עה
�ידָ! �)ה עד הר�ע�ת �בע�ר ה7דק ה�לטת ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָות1בעת

ַַַמ�עת.
א א נקמה צ�רת �א� אי� העני�, "כל צד �אינָ! ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָ�יו�

מ)�הענ�ה �וגע �אינָ! עוד ��ל סביר הרע. �בע�ר ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
� ה0י� מע,ר "ה� מח5ב �אינָ! טובות מונע 2ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹא א

מ�רת. ֶֶ.ְְִָ"נקמתָ�"
עלּדּוגמה: ערבּות ל� לחּתם ממאנת ׁשּלי "הּיד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָֹ

לחּתם נפׁש ּבׁשאט מסרב ּתמיד אּתה ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהלואה.
לבּקׁש..." אפּלּו מּצּד� חצּפה ְְְֲֲִִִִֵֵַַָֻלאחרים.

Ì˜B� ÚbÙp‰ Ì‡ Ïc·‰ ÔÈ‡ ˙È�B¯˜Ú∆¿ƒ≈∆¿≈ƒ«ƒ¿»≈
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זו. להלכה המ�ְ� ��י� מ/קמתָ! ה/הנה ה/פ�ע ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ולמנע למחות "ידו �5�� אפ � � למחות מח5ב 2ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹֹֹֹאינו
ו�לח עליו �רח� לה' �מודה �ותק ה�א � ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֹנקמתָ!

נקמתו. ְְִִָֹֹלנק�
אחר ואד' ה�פ�ע ה�א .�א�ה '� �ק3 זה �	י, ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָמ�ב,
י�נ! אמנ' ה	י,. מע4ר ה�קמה למנע מח�ב אינָ+ ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָֹ�ְְֵֵנ2ק'.
�למידי [�אינ' ל"דק	קי' רא�י ולכ, ה"חמירה ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ	עה

עב�ר'. .��וקמי' למחות 
המ�ְ+] ראה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָֹֹחכמי',

"xYd"e xEQ` zekld¦§Ÿ¦§¤¥

�ה� וה�ורה מ"א-�ר" "מקו�"ה�ר"מר�בת . ַָֹ.ָ2ְְְִֵֵֶֶֶָֹ
" �� "סמ�ְ! �ת�ב "אס�ר" �"סופומ�ר��ת�ב �יו� ." ְֶַָָָָ2ְֵֶָָֹֹ

אד� לבני א א ה*רת למלאכי �ורה נ�נה לא 0בר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹ�ל
אד� �"י� "מצוות ��� וכל אד�]. "ני �/היה ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ[והלואי
לאנ�י� �5ראה �כל מ�זר ה�רי�, י�נ� �� ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלחברו

2ְִָמס5מי�.
ל�ל �עפר "ונפ�י מתח/ני� אנ� יו� "כל �עמי� ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹֹֹ�ל�
"רצנ�ת לכְ! �יתיחס למי ואבוי אוי אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָֹֹ�היה"...

מ�סר].דר$ְ�ו( [ספרי ה(ה... העפר �תבעל �כבר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ
של"ח)הח/�ְ! להיות(מצוה ה�ורה �צ�ה לא "...�באמת : ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ

�צ�ה אבל למברכיו, �מו למחרפיו �ותק �אב�, ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֹֹהאד�
ה(את ה)0ה מ� �/תרחק �ברי�]אותנ� ו� א[
אונאת ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ

מ�לנתחיל אד� י/צל �בכ� אד� "ני �לחר4 להתקוטט ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָָֹ
אד�". "ני יחרפ�ה� לא קטטה "על �אינו מי �י ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹזה,
0רכי� ק5מ1ת ת,ו�" "לא "לאו ��� מ�ב� �� ְְִִֵֶַַַָָָָֹֹעל
�ל ��בודו להפ�י� יד� על ה�ירה �ה�ורה 2ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹמס5מ1ת
"יקר. י� � ה�וגע וכל הפקר לא ה� ��לומו ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹה/פ�ע

ÈB·‡ Ï·‡ "...‰È‰z ÏkÏ ¯ÙÚk ÈLÙ�Â"¿«¿ƒ∆»»«…ƒ¿∆¬»¬
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#נקמה הרי�במיחד "ד�5ק, מ0ה �נגד מ0ה ��היא ְִ.ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ
ה�ל "סְ! הרי וי�ר. צדק �ל מס5מת מ0ה על 2ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ�"נ�יה
�מ�לו לו �מ� � לו מחזיר הרע, ה�וגע את ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָֹֹֹֹמעני�
ל�אר 0ומה זה אי� לו. יע3ה �� ע3ה �א�ר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ"רא�ו

אד �"י� �מוא-�רי� "ה� ה)תחיל �ה�א לחברו � ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ל�ו� 0"�ר �ני�, הל"נת 0ברי�, אונאת קללה, ְְְִִִַַַַָָָָָָָָָֹֹה�אה,

ועוד. ְַָֹהרע
"LOr ipa" llkA epi`W in¦¤¥Ÿ¦§¨§¥©¤

גויּגוי: ה�א �ָ# ��גע זה �א �ל, �"וקד נק� , ְְִֶֶֶַָֹֹֹֹֹֹ
מ�)ה �וי "נקמת י� מצוה אפ � ה ב. �ל ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָֹע�
נכסיה� י3ראל, �0 יהיה �לא �די �בע,ר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹטעמי�
לדאבוננ� �*כיח �פי ה�ויי� "עיני הפקר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ�כבוד�
ולא א�� �ס�"! �לא � �)�ב� � �בלבד ה(את. ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹ"�ל�ת
הרוח� לא �� �א� ל5ה�די�, ואיבת� �עס� את ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ�ל"ה

הפסד�! רק "/קמה, ְְְְִַַַָָָ�ל��
א�חּלוני: ��� וכל ר�ע יה�די ה�א ה�וגע א� אבל ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

�ינוק אפ � (וא�לי סת� "ח וני" רק ְְֲִִִִַַָֹֹה�א
ת,�1 "לא "כלל ה�א �הרי מ)/�, לנק� אי� ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ�/�"ה),

את ע�ָ�וגו' �#ני �)מ�ר", "אפני� רק "ו �רלנק� ְֵֶֶַ2ְֳִִֶַָָָֹֹ2ָ
�5ת"אר. �מו ��ר "יה�די ְְְְִִִִֵֵֶָָֹֹלנק�

?xWM icEdiA mwpl xYn iznE¨©ª¨¦§Ÿ¦¦¨¥

"zlrezl" xYd¤¥§Ÿ¤¤

היא ��)6רתָ! לנק� לָ! 0הינ�לתועלתמ�ר "עתיד, 2ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
"ו �5וצא או ��ב מ פגע ה�וגע את �ר�יע ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹֹֹ�ה/קמה
�ה��נה �ל מה/קמה. �5צא "עתיד �ועלת ס�גי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ�ל

"לבד. העבר על והענ�ה נקמה ל�� ולא ְְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָֹלכְ!

ÈeˆÓ È�BlÁ È„e‰Èa Ì˜�Ï ¯z‰ ÔÈ‡≈∆≈ƒ¿…ƒƒƒƒ»
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הה�ר �ל �הרי מ)� נקימה" ""ה�ר מד"ר לא 2ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ"עצ�
�גיעה מניעת א א � ל "נקמה" זו �אי� מ*�� ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹה�א
"ח5י "נקמה", לא או "נקמה" �� "ר�, "עתיד. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹנוספת
�א �, "נקמות" לס�ג אחת לא מז0,קי� אנ� יו� ְְְְִִֵַַַָָָֹֹֹֹיו�
הה�ר: לג"י "הלכה י�נ� �נאי� ��)ה לדעת ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָוי�

"צד2 � א �גיעה י� �"אמת לָ! ק.הת"רר ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָֹ
�וכחה2 �גו� ה�וגע, את לעצר אחרת 0רְ! לָ! ְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹאי�

חברת לח9 וכ0ומה.או י ְְִֶֶַַַָֹֹ
�לס ק2 להר�יע �די *7ריְ! מ)ה יותר נוק� ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָֹֹאינָ!

"עתיד. ה�גיעה ְִִִֶַָָא��5
!sgQdl `l dWTaA§©¨¨Ÿ§¦¨¥

�ועלת �ל קרטוב למצא �מיד ��כל חזק �רצה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹא�
מ0ה על "נ�יה "ע,ר. ה/קמה �ל הרי ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָ"נקמתָ!.
לקח", ה�וגע את "לל)ד לעתיד. �ועלת �ל 2ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹמס5מת
0י� "אית הפקר", אינו � י �ה�בוד �לפרס� ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ"להודיע

וכ�'. ."�50 ְְִַָואית
אנחנ� "לאאבל �ל החמ�ר "עוו� לה��ל מעניני� לא ְְֲֲַָֹ2ְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

עצמנ�. ע� �ני� להיות ח5בי� אנ� לפיכְ! ְְְִִִִִִֵֵַַָָָֹֹתקו�",
�כגו� �מ�ח�ית, "ר�רה �ועלת י� הא� היטב ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹֹלבדק
"/קמה ." וי� חד��עמית ולא מתמ*כת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ�ה�גיעה
חד "פגיעה וג� �גיעתו. �להפסיק ה�וגע את ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹֹלהר�יע
"עתיד, 0ומות �גיעות מ�ני רציני ח�� �5,�� ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹֹ�עמית,
אבל �מ�רת. � אמ�ית לתועלת היא �ה/קמה 2ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹהרי
וכ0ומה, העבר נחלת �היא �גיעה על לקח" ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ"לל)ד
"ה� אי� ה/וקמי�, "פי ה*ג�רות ואחרות �א ה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹסברות

מעלה. של 0י� "בית קביל1ת אינ� �מ-תמא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמ)�

ÏÎez ,˜ÊÁ ‰ˆ¯z Ì‡ !˙BÈÏL‡Ó ¯‰f‰ƒ»≈≈«¿»ƒƒ¿∆»»«
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א�ה �"ה�א מח5ב �אינָ! טובות "מניעת רק נוק� ְְְִִִֵֵֶַַַָֹֹֹ2ֶָָ
�מ/ינ� ה�נאי� אי� מ)�5ות, "פגיעות נוק� א�ה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹואי�
היא "נקמתָ! �ה)6רה עוד �ל מע�בי�, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹלעיל

נקמה.לתועלת ל�� נקמה ולא ְְְְְֵֶֶָָָָֹֹ
ח5בתאזהרה! מ)�ית �גיעה ידי על לתועלת נקמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ

לג�פו. מקרה "כל רב ְְְְִֵֶַַָֹ�אלת
"mEOg zrW"E "sEBd xrv" lr dnwp xYd¤¥§¨¨©©©©§©¦

מ)�. נקמה "ה�ר �א� מד"ר "לתועלת", לה�ר 2ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ"נ��ד
�בע,ר מס5מי� "מקרי� ה/קמה את ה�ירה 2ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָֹה�ורה
ה�ר�כה �גיעה �ל להבליג. ה)צ�י האנו�י "כח ְְְְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ��אי�
�/וגעת 0הינ� מ �לית, א ימ�ת או פיזית ְְְִִִִִִֶַַַַַֹֹ"א מ�ת
�מ�רת ה��4 צער נקרא "נפ�ו, או האד� �ל 2ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹ"ג�פו
נו3א מ0ה. �נגד מ0ה מ)�ית "פגיעה אפ � ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹה/קמה
נקמה הלכות "כל "יותר ה)ד"ר ה/ו3א ה�א 2ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹֹהה�ר
א�ה א� להלכה, א�ל� והח �קי�. ה*יטות 1" ְְֲִִִִַַַַַָָָָֹור"�
לסמְ!. מי על "החלט לָ! י� ה��4, צער על ונוק� ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַֹֹמקל
מניעת רק אלא עצמו, "אד� ה�גיעה ��אי� ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ"ר�,
אפ � או �לי�, ה�אלת סר�ב 0הינ� "ממו�, ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹֹֹֹטובות
לנק� ה�ר ��� אי� ה0עות לכל ממו�, מ)� ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹמפסיד
צער לָ! נגר� � פעמי� א4 "ממונא". "חז"ל נקרא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹוזה
מכ�יר [�גו� �לי ה�אלת סר�ב "גלל מחלה ואפ � ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָֹרב

לנק�. ואס�ר ל"ממ1נא" ה0בר נח�ב ְְְְְִִֶַָָָָָָֹרפ�אי]
�$אבת! טבעה�גיעה פיזית. אפ � ולפעמי� נפ�ית, ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָ

�די "פע ה מ5ד לנקט � אחר חי "על �ל �מו � 2ְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹֹהאד�
ה�ורה מאד. ח�5בי ה)צער. או ה)כאיב ה0בר ְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָֹֹֹלס ק

Úˆ" ÏL ¯z‰‰ ‡NB�‡NBp‰ ‡e‰ "Ûeb‰ ¯ ≈«∆≈∆««««≈
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"�עת לאחריה �קצת ה�גיעה �ב�עת "כְ!, ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָמתח*בת
!ְ� �ל אחראי נח�ב אד� אי� לבב1] יח� [�י ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹח)��"

הלכתית. מ"חינה מע3יו ְְֲִִִִַַָָָעל
"מ0ה נר�ע� למחרת, מע3ה, לאחר �בר ��א�ה ְְְְְְְֲֲֳִִֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
ה�גיעה את "דמי1נָ! מ�חזר א�ה זאת �בכל 2ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹמס5מת
ה6בעי ה0בר �עת מחד�, ." "מת"*ל" �ע� ְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָוכל

��ע3ה לנקמה�"יותר �מוהח�ר "אמת, ה/קמה, . ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ
א מר�יעה היא ארגעה. "מ0ה�גל�לת ה10אבת ה/פ� ת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

יקרה אפ � �לע�י� מאד יקרה זו �ל�לה אבל 2ְְְְְְֲֲִִִֶֶָָָָָָֹֹמס5מת.
צפ�יי�, �בל�י צפ�יי� לואי ותופעות ס"�כי� ְְְְְִִִִִִִַַָֹֹמ0י.
�מה ה/1ק�. לָ! מח�ה זה �ל טר0ה, והמו� נפ� ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעגמת
� �/קמה אכזר�5ת, מ0ת �בפרט ה)0ות ה�חתת ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹע�
"�ה מר טע� על לד"ר � א מביאה. � צודקת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאפ �

מצ���]. נקיפת �] ה/קמה גל�לת ְְְְְִִֶַַַַַָָָ�)�אירה
מס�ל א�ה א� �א�, �רטנ� * א �מה זאת, �ל 2ְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעקב
להיות לָ! ממל9 זו, לתר�פה להז0,ק "לי 2ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֹלהס�0ר
מ�יבי�, ואינ� חר�ת� �ומעי� ע1לבי�, ואינ� ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹמ"ה/עלבי�
ה�ת�ב �עליה� "י-�רי�" �3מחי� מאהבה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹעו3י�
יבהיק לבוא לעתיד "גב�רתו". ה*מ� "�צאת ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאומר

ה5ו� "חצות ה*מ� �מו כג.)אורָ! יומא �עבר(גמ' . ְְֲֲֶֶַַַַָֹֹֹֹֹֹ
ה(מ� "מ�ְ! אחרי�, "דברי� התע-ק י1מָ!, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָלסדר

ה-��ר מ�ל א,יר!���ח רוח והרוח� ְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
את טורדת ה�גיעה ז1, לדר�ה ה�ע� לא עדי� ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹא�
לעבר מס�ל ואינָ! �מתס�ל �א�ב מר�י� א�ה 2ְְְְֵָ2ְְְְֲִַַַָָָָֹמנ�חתָ!,
לא ה��4 צער על ה/קמה �א�1צית הרי י1מָ!... ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָֹלסדר
*אסרה מה וכל ה�וסקי� �מרוב מה�מרא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹנמחקה

ילתא. �דברי �נג0. ה�ירה קט:)�ורה ד# (ח%לי� ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹ

ÈÏa ¯czÒ‰Ï ÏÎez Ì‡ ,Ì˜�Ï ¯zÓLk Ìb«¿∆À»ƒ¿…ƒ«¿ƒ¿«≈¿ƒ
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להד-י� מי�ר "צער�מעט ה�ר לנ7ל ���� � פני ְְִַ.ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
""ק�7ר לפחות ההלכות היטב ללמד עליָ! ְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹֹה��4",

ה' �רק זה �"ספר 64)הלכות" .(עמ' ְֲֵֶֶֶֶֶָֹ
להד-י� יד�מי�ר ההוראות, לפי "ד�5ק ��פעל ְ.ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹ

לא *ח"ו �די "-פר, אוחזת �נ5ה ויד נוקמת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹאחת
0אוריתא. חמ�ר תע3ה "לא ְְְֲִֵֶַַָָָֹֹ���ל

���

הּדּקה עדיןמּמׁש ׁשאּתה נדמה ׁשּוב! קרה זה ְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
את הּקׁשּוח, ּגּבו את מרחוק ֵֶֶֶַַַָָֹֹֹרואה
ּבעקבּיּות חותר ׁשּמּׁשּום=מה אדם ׁשל הּקׁשה ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹערּפו
הּוא הזּדּמנּות ּבכל חּיים. אות� לקּבר ּפׁשּוט ְְְְְִִִַַַָָָֹֹרּבה
והּמורים. הּמלּמדים ׁשאר ּכל ּבפני אות� ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹמבּזה
ה"ּלא את נס על הּמעלות עֹוקצניֹות הערות ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹמׁשמיע
סּכּוי ל� ׁשאין להדּגיׁש טרח אפּלּו הּוא ׁשּב�. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֻיצלח"
ּבעד מונע לא החניכים נוכחות ּפעם. אי ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַַֹֹֹֹלהצליח
הּבלּתי ּבהתנהגּותו ולעקץ. מּלסנט הּזה ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַַֹֹֹהּמנהל
מוּדא הּוא ׁשּיוצר העכּורה ּובאוירה ּבעליל ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹחּנּוכית
ּבמלֹואם. יתקּימּו ׁשּלו הּׁשחורות ׁשהּתחזּיֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּבעצם,
ואּתו - הּדם ׁשּכל אי� מרּגיׁש הּנ� ּכזאת התקפה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹּבכל
לבן הופ� וכּל� מּפני� ּובורח עוזב - החּיים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹֹֹֻרצון
לאיד ׂשמחה ׁשל מעּוטם ננעצים, הּמּבטים ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּכּׁשלג.
[ּגם ּבצער והׁשּתּתפּות רחמים ׁשל ורּבם ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָֹֻ[ּכואב!]

ֵֹּכואב!].
מבזיקה לאּכברק יותר "זהּו! - - הּמחׁשבה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֹ

להפסיד. הרּבה לי אין ְְְְִִֵֵֶַַֹאׁשּתק!
ועמלּתי עליה חלמּתי ּכ� ׁשּכל ההוראה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹמׂשרת
הּכל. יסּתּים ּבמאחר או ּבמקּדם אבּודה. ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹֻֻלהּׂשיגּה,
אני יודע הפקר. אינו ׁשהעולם לקח ללּמדו לא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֹֹלמה

EÈÏÚ ,"Ûeb‰ ¯Úˆ" ¯z‰ Ïev� È�ÙlL ËeLt»∆ƒ¿≈ƒ∆≈«««»∆
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יודעים. לא ּׁשרּבים מה והּקׁשּוח הּגאה הּמנהל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹעל
מהּזמּנים עוד מחמיא לא מאד ּפרק עליו אני ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹיודע
ּבׁשּום ּבחל לא ּכׁשעדין לגדּלה, עלה טרם ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻההם
ּבּמּטרֹות. ּבחל לא ואפּלּו מּטרֹותיו את לקּדם ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאמצעי
ׁשאּתה אות� ׂשונא הּוא זה ּבגלל אּולי המּגיּה: ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ[הערת

מּדי?] יותר עליו הּפהיודע את לפּתח הּזמן הּגיע . ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹֹ
חזק. הד יעוררּו ּבודאי הּדברים לרּבים. ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָֹֹּולהרצות
מׁשלמת. הּנפׁש עגמת עצּום. יהיה הּתדמיתי ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻהּנזק
ּכזאת?" מתּקה נקמה על הּיום עד חׁשבּתי לא ְְְִֵַַַַָָָָָֹֹֹֻאי�

הּנפׁש ל�סערת נותנת לא ּבעּצּומּה ׁשרּוי ׁשהּנ� ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ההלכה. ּבמׁשקל צעדי� את ְְְְֲִִֶֶַַָָָֹלׁשקל
להוציאּה ואי� נקמה ׁשל ּגדול אחד רּכּוז ּכּל� ְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹֹֻּכל
אינ� ּביותר. וה"ּמהּדרת" הּמצלחת ּבּצּורה ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹֻֻלּפועל

אחר... ּדבר ׁשּום על לחּׁשוב אפּלּו ְֲֲִֵַַַָָָֹֻמסּגל
ה�וגעות הלכות עכ�יו לכ�ב אמ�רי' אנ� הא' 
עצ',ְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ
ה9רחה? על חבל לא לכ�ב? למי 
כלל י� ה5את? ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹל�קמה
מ"ה וה.ריכה? ה	יו ה�יר, ה	פ�ס, הוצאות על חבל ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָֹֹֹֹלא
על לנק' קודח �מחָ+ רותח א�ה 
אמת א' ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹֹ�פ�ְ+,
עכ�יו 
ספרי' לקרא מס�ל אינָ+ מ"ילא ה�רמס, ְְְִִִַָָָֹ�ְְְְְִִֵֵַָָֹ.בודָ+
�ה�ורה .יו, �באמת נקמה". "א1�ר 
ספרי לא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹ�בפרט
וכמוָ+, .מונ� אד' לבני א0א ה#רת למלאכי נ�נה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֹלא
יח' [".י .זה. ח"�'" 
�עת" עברה נח�בת ה�קמה ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאי,

וה(וסק]. ה(ס�ק 
ל�ו, ְְְִֵַַָָֹֹֹלבבו"
הנ"ל ה�א�ר את נת*� ק י�הבה �/�יי� אחרי . ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָ

א א לריק זה, �ל "כתיבת יגיעתנ�, �היה לא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ�בר
"/-ח נכ�ב "ערְ! וכְ! �0מ5א. "ס5ע�א 2ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלתועלת

2ְַָה)ת,�:
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קולואתמול, ׁשּוב! קרה זה ּכזאת, ּבׁשעה מּמׁש ְְֶֶַָָָָָָֹֹֹֹ
אּתה ּבאזני�. מצלצל והּקׁשּוח ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָהּיבׁש
הּמי=יודע=ּכּמה. ּבּפעם הּמעמד את ּבדמיֹונ� ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָֹמׁשחזר
הּמפנים הּמּבטים והמׁשּתקת. הּנוראה הּתחּוׁשה ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֻאת
מּתחּתי� ּפיה ּפֹוצחת היתה האדמה לּו אלי�. ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻּכּלם
היית - ּבׁשעתו ּכקרח - ל� אׁשר וכל אות� ְְְְְֲִִֶַַַָָָָֹֹֹּובֹולעת

ְָֻמאּׁשר...
לֹוגםמּסב ּבית�, ּבסלֹון נוחה סּפה על ּכעת הּנ� ְְְִֵֵֵֵֵַַָָָָֹ

הּביׁש הּמּצב ּכקרח. קר סודה מי מּכוס ְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹלסרּוגין
לרדת לא אּת� וּגמּור מנּוי אּולם מאחורי� ְְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹּבעצם
מחּׁשבת. ּובצּורה רּוח ּבקר מתכנן אּתה ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻמהּנוׂשא.

מראׁש. ּומסּמנת ּברּורה אי�!"נקמה"הּמּטרה ועוד ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻ
מן אלי� צועק ּתמימה ׁשנה ּבמׁש� ּכּמים הּנׁשּפ� ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּדמ�

ֲָָָהאדמה...
�מוָ� מי/ב �אד �לה�קיעע �דאי מה ד"ר! י� ְִָָ.ְְְְִֵֵַַַַַָָֹ

זמ�, עבר לילה, י�נ� �בהד�סה. "כתיבה מ ה ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָָ"כל
�עת לח�ב מס�ל וה/ָ! �לל] ["דרְ! עברה הח)�� 2ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ��עת
�לה��יל מה)נהל לנק� לי מ�ר ה�ורה �י על הא� ��ִִַַַַָֹ2ְְְְִִִֵֵַַַָֹ
חמ�ר. "א-�ר אס�ר ה0בר �)א או �ל, "עיני ְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹ�בודו
�כל מהר לרדת לָ! מיעצי� אנ� אס�רה, ה/קמה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָא�
"עברות חלילה �ס�"ְ! א� העני�. מ� ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹהאפ�ר
נוק� א�ה 41-" עליָ!! רחמנ�ת "נקמתָ!, 0ְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹאוריתא
סביר ס��י י� א�ל� ")נהל. מא�ר יותר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ"עצמָ!

מס5מי�. "תנאי� מ�רת, 2ְְִִֶֶָ2ְִֶָָָ�/קמה
ה/ת�ני�: את יחד ננ�ח ְְִֵֶַַַַַָָהבה

וה/קמה רא�ונה, מ)דרגה ה��4" "צער "פגיעת 2ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹמד"ר
מ0ה, �נגד מ0ה �כעי� ה��4" "צער היא א4 2ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָה)יחלת
�א� י� עקרונית ויפה. טוב ה�ל על"ו�. עב�ר ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹעל"ו�

,ÔÓÊ ¯·Ú ,‰ÏÈÏ z�LÈ»«¿»«¿»»«¿»
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ה�רה. �גיעה �ל לא נקמה? איזו אבל נקמה. 2ְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָָֹֹה�ר
ל�ו� וד"�ר ה�מצה "עצ� �היא א�ה �"חר� ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹה/קמה
�ס�ר א� �ני� [והל"נת אד� �דמית להרס �די ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָָָֹהרע

"עיה. ." י� ה)נהל] ְְְִֵֵֵַַָָָ"פני
לנק� לא לה�הר �מיד צריְ� ה��� צער יותר�נקמת ְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹ

יהיה ה�נהל �ל ��ה��יו סביר ��ח �י �"א ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמה$גיעה.
�ָ'� ה(ל�מיאל)�ת �הד��ת �ע*ר �הס�"� מ�זי+נָ� ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיותר

� "לל קבע� חז"ל ועוד, המב)��כ�ס$ר. לפי "ה"ל על�ונות ְַ/ְְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֹֹֹ
"�פג:)וה�ת�) מנהל(ב"ק �מעמד אד� �'ב�ות �וי�כ , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

�מ מורה מ'ב�ות יותר �דול ���יו נח�ב �'ו, ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹֹֹ��וסד
לנקמהה(�רה ה$גיעה ��י ��ויו לאי מ�יעי� אנ� ו��ב . ְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹ

מה$גיעה. יותר ��ד+לה מ0י חריפה �ה1קמה"ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
!ְ� "ערְ! עוני� היינ� לנהג, �יצד א1תנ� �ואל היית ְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹא�

ההלכה: "חלק ה"ר�ר �י רקעל לנק' עדי3 לכ�ח0ה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

יותר. ה"מלצת ה�קמה זוהי טובות. מניעת ידי ְְֵֶֶֹ�ְְְִִֵַַַַָָֹֹֹעל

מע&יו אי, � ה	י, מ, 
ה, מח�ב �אינו � טובות ְֲִִֵֶַַָָָ�ְֵֵֶַַֹֹֹֹה"ונע
[לא יותר הר
ה ינק' ואפ0� לעיל �"נינ� ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹֹהח��ות


דבר. עובר אינו ְְֵֵָָָֹֹ�ממל:!]
וצ�רת לטובתָ� יז0*ק �ה�נהל �אפק רואה אינָ� א� ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹאבל
לה3יע לעצמנ� נר�ה �בילָ�,� אקט�אלית אינ4 ז+ ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנקמה
אומרת זאת והפחדה. א)�� ידי על ה�נהל את לצער ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלָ�
הר��ה לו ולתת עליו, לָ� ה)ד�ע "ל לו להז"יר או לו ְְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹֹֹֹלס$ר
מע*ר מ�ר ��ה מס��ר ה0ברי�. לפרס� עומד �א�הְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ/ִֵָָ
[וג� �עתיד מ'פ�ע אותו לעצר "�נתָ� �אי א� אפ'� �ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָֹֹֹֹה0י
רק $ועל וא�ה נוספות] $גיעות �ל ��ח "בר ��אי �ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹֹ�אפ
�1פער החור" את ו"לס�� ה"ואבת �ָ�נפ את להר�יע ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹֹ"די

זה. אד� ידי על 4�ְֵֶַָָָ

¯˙BÈ Ûeb‰ ¯Úˆ ÏÚ Ì˜�Ï ‡Ï ¯‰ÊÈÏ CÈ¯»̂ƒƒ»≈…ƒ¿…««««≈
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ה"#א�ר". �ולל ה1ו0! עד זה קטע לקרא ְִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹנא
���ט2 לו לגר� ואפ � 3נאָ!, �ל עיניו לנ,ר לָ! 2ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמ�ר

ְֵֵָלהרקב!
רא�ו!2 על "וערות �חלי� ל��ְ! לָ! 2ְְֲִִֶַָָֹֹֹֹֹמ�ר
להביְ!2 לָ! "עצהמ�ר אותו להכ�יל וג� אותו 2ְְְְְְִִֵַַָָָֹֹֹֹ

לו! הוגנת ֵֶֶֶָֹֹ�אינ.
אותו2 למסר ואפ � �5מ�ת, �ע ות לע3ות לָ! 2ְְֲַָֹ2ְֲִִֶַָֹֹֹֹמ�ר

ְַַל)לכ�ת!

:xE`A¥

ר*בו�. לו �ולגר עיניו לנ*ר לָ!מ�רמ�ר .ְְְִִֵֵַָָָֹֹֹ2ְָ
3נאָ! �ל עיניו אתמ*נאה"להוציא" ����ר ידי על , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

אפ או הר�חני את מ7בָ! ותעלה החמרי מ7בָ! את � ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
וכיו� ה�לות". ו"עיניו ה;ונא �ל ל"ו למג/ת ח5יָ!, ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹרמת

קנאה" עצמות ל)�"רקב יד ��(מ�לי �א�ה הרי ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
קנאתו. עקב [נפ�י] ר,בו� �ל למ7ב ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹמכניסו

#וערות... �-חלי ל��ְ� 3נאָ!מ�ר רעב "א� .ְְֲֲִִִֵֶָָָֹֹֹ
רא�ו. על ח1תה א�ה �חלי� �י לח�... (מ�ליהאכילה� ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

כא
כב) הטבהכה, ידי על ה/קמה "עצמת לזלזל אי� .ְְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָָ

.‡�BOÏ ‰·Ë‰ ÏL ‰Ó˜p‰ ˙ÓˆÚa ÏÊÏÊÏ ÔÈ‡≈¿«¿≈¿»¿««¿»»∆¬»»«≈
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לנפ�ו עמק חודרות ה ל� ה"�חלי�" דחק1. "עת ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹֹֹֹל;ונא
"חז"ל. �)תאר �כפי 2ְְְֲִֶֶֶַַַָֹה)י-רת

אותו, להביְ� רעמ�ר יודע �ה/ָ! לו ��ג ה ידי על .ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹ
עליָ!. *0"ר �מה "סתר !ָ" ��גע מה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמעלליו

#עצה,� �"ר�רלהכ�יל א4 "אמת, טובה �היא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וי��ל. ההפְ! את יע3ה ה�א !ָ" א)�� ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹ�)חסר

�ימ�ת. �ע�לות לע'ות י�יל�מ�ר וה�א לה' "0ו� .ְְְֲִֵֶַַָָֹֹֹ
והערב ה��� חללי�. חללי� ה;ונאי�] [�את ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָֹלָ!

מאליה�" �לי� וה� ה)דר� לבית ז.)עליה� .(ג'י� ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָ
ל�לכ�ת, �אות 0וקא.ולמסר �מי� למלכ�ת � ְְְְְְִִַַַַַָָָֹֹ

�*כיח [�פי 0י� "בית 0י� לע3ות אפ�ר�ת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ��אי�
"ממו�], �אינ� לחברו אד� �"י� למסרמ�ר"פגיעות ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ2ְִָֹ

ל*מי�, ויעני�0ינו ה0י� יע3ה �ה' ��ת� ל 0הינ� ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
תכ"ד. סי' חו"מ �"שו"ע ל�נאי� "כפ�4 � ה�וגע ְְְִֵֶֶַַַָָֹאת

.!ְ� �ל ממל9 ה0בר אי� 2ְֵַַָָָָָאְ!
להר�יע לָ! �)�ר ��רות" ""נקמ1ת נוספי� 2ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹלפרטי�
נקימה הלכות "ק�7ר ראה ה�ג�עה, נפ�ָ! את ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ"ה�

י' �רק סו4 זה �"ספר 86)�נטירה יתרה(עמ' �בהרחבה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹ
י'. ס�גיא סו4 ב' �רְ! לחברו" אד� ""י� ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"ספר

���

Y¯e‡a‰ ÏÏBkY ÛBq‰ „Ú ‡¯B˜ ‡lL ÈÓƒ∆…≈««≈«≈

„·Ïa B˙eÈ¯Á‡ ÏÚ ÏÚBt≈««¿»ƒ¿»



‰ÓÁ�‰Â ‰Ó˜�‰‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ /

M M M

42

נטירה ְְִִֵָֹמהלכות

zepeAWg lEdpl KNdn cxUn¦§¨§©¥§¦¤§ŸŸ
�ל ח5ה, �ל חי0ק, ועד �חל מלוית� נמלה, ועד ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָָָֹמ�יל

וחרק 0ג עצמו!צ�ור, על ל�מר חקקיודע חק ְְְִִֵֶֶַַַַָֹֹֹֹֹ
ודואגת �לומ. על �ומרת "ר5ה ��ל "בריאת1 ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹה,""ה

�למרמס. �הפקר �היה � א ְְְְְְִִֵֶֶֶָָֹלכְ!
יהיה ה"ריאה, מלְ! האד�, �0וקא ה�יו� ��� ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאי�
ה�א 0וקא למיניה�. מפ�עי� �ל לחס�0 ונת�� ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ�הפקר
יותר וגר�ע �ברכ��ו, "ג�פו פיז15ת לפגיעות ח4�3 ְְְְְִִִִִִֵֶַָָֹֹֹֹיהיה

נפ�15ת. �גיעות –ְְִִַֹ
ל�לו� �דאגתו ה1בראי� �אר על עולה אפ'� האד� ,�ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹֹואכ
�ל� מ5רד .���� ��ה �עו5ה ה��כללות �ב(יטות ְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ/ְְִַַַֹֹעצמו
ה�עוררת �צ�רה האד� מנהל ח��ונות נה�ל �לְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
�מ�י להתקרב למי ח(�בי� על ח(�בי� ְְְְֲִִִִִִִִִֵַָָהת$על�ת.
��רותחי �לד� מי את אחד. לכל להתיחס איְ� ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹלהתרחק.
ר+�מת וה)ד $ת�חה ��'ב ה"רטסת ...��צ+נני ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָ�מי
ה�א �וכ��ב ממונו �"בודו, "די זאת "ל .�ה�מ "ל ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹֹ�מעד"נת

עליו. 0ורכי� �ה"ל "עפר הפקר יהי� לא ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹעצמו
ה�א ח�"ונותיו "נה�ל האד� את ה)�רת הע,רי ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹה�לי

נקראה�3רו� "(�רו� ה�גיעות �רטי �מירת �ע ת . ְִַָֹ2ְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹ
ה,ד� �ר��.נטירה"ל�ו� נטירה �מירת�מירה. . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹֹ

ÌBÏLÏ B˙‚‡„a ÌÈiÁ ÈÏÚa ¯‡L ÏÚ ‰ÏBÚ Ì„‡»»∆«¿»«¬≈«ƒ¿«¬»ƒ¿
'‰¯ÈËp'‰ Ô‰È�È·e ˙BÏÏÎLÓ ˙BËÈLa BÓˆÚ«¿¿ƒ¿À¿»≈≈∆«¿ƒ»



/ ˙BËeLt ÌÈÏÈÓa˙Â�ÂaLÁ Ïe‰�Ï Cl‰Ó „¯NÓ ¿ƒƒ¿ƒ¿»¿«≈¿ƒ∆¿……

M M M

43

יותר מאחר לזמ� ל�גיעה ה,��רה 2ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָֹאינפ1רמציה
�יה.. על "עתיד לנה1ג היא ְְִִִִֶֶַַַָָָָ��ה)6רה

"/פ� יסוד �כ�נת היא �ה/טירה זאת מ�ל ְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹה)סקנה
ע,ר. �ל ." לזלזל ְְְִֵֵַָָָואי�
`weC xEAcA dxihPd©§¦¨§¦©§¨

רב � פי ��כח נטירה הלכות ���למד ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַָָֹֹ�באמת,
מה "מח�בה. נטירה על א-�ר חל לא ְְְְִִִַַַַָָָָֹֹה�וסקי�
�להז�יר "ד"�ר ה/טירה את לב6א זה �ורה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ*אסרה
א-�ר 0ומה 0בריה� לפי ה�גיעה. את ל�וגע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹ"הז0)נ�ת

�"ד"�ר. מצוות ��אר הרע ל�ו� לא-�ר ְְְְִִִֶֶַָָָֹֹזה
אומר זה רבאי� לפי א0ר"א רצ�יה. �ה/טירה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

�היא א4 �כלל, �לל רצ�יה "לב ה/טירה אי� ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹה�וסקי�
ה/ט5ה על להת�"ר �ורה של 0ר�. ה0י�. מ� 2ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹמ�רת
אד� �מ1תר �גיעה. �ל על �להתח�"� לנטר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָֹה6בעית
על להעביר �5ודע וחי0ק, לוית� וה/מלה, ה�יל ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹמ�
– �דולות להרויח !ְ� ידי ועל ז�ט1ת על �לו�ר ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָֹֹֹמ0ותיו
עוד ולא �למה. �בריא�ת ה"ריות אהבת רג�עי�, ְְְְְֲִִִִֵַַַַָֹֹֹח5י�
�ל על לו מעבירי� מ0ותיו על ה)עביר "��ל ֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹא א

יז.)��עיו" ה)נה נוהגי�(רא� ה0י�, ��רת היא !ְ� הלא . ְֲֲִִִַַַָָָָָֹֹֹ
על עומד אינָ! א�ה מ0ה, �נגד מ0ה האד� ע� ְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"*מי�

�ל�יָ!. ה)0ה על עומדי� אי� �� ְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹמ0ותיָ!,
mwpl eYrcA oi ¥̀§©£Ÿ¦§Ÿ

היא ה/טירה מ6רת �לל �"דרְ! הרי �ראינ� ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ�פי
לפחות או "ג-�ת א� ההז0)נ�ת. "בוא ְְְְְְִִִַַַַָָֹֹֹה/קימה
��אי� אפ � לנטר �ורה אסרה זאת �בכל ְְְְְֲִִֵֶַָָָָֹֹֹ"ד,�ת.

?¯Ë�Ï ¯zÓ È˙Ó»«À»ƒ¿…

ÏÏk C¯„a Y Ì˜�Ï ¯zÓ ¯L‡k«¬∆À»ƒ¿…¿∆∆¿»



‰ÓÁ�‰Â ‰Ó˜�‰‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ /

M M M

44

�" ולעסק לד"ר לָ! אס�ר �לל. לנק� ה/וטר גיעה"דעת ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹֹֹ
לנק�. �תעורר !ְ� מ�וְ! ְְִִִֵֶָָֹֹֹ�)א

?xhpl xYn izn̈©ª¨¦§Ÿ
לנק�! �)�ר 2ְִֶַָָֹ...מתי

�לל. "דרְ! נטירה על �� חלי� נקימה של הה�ר ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאופ/י
על לנטר ח)��, "�עת נטירה ה�ר לגוי, לנטר ְְְְְְִִִִִֵֶַַָֹֹֹֹ�כגו�:
�לתועלת �לי�י, צד נטירת ה��4, צער של ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָֹ�גיעה
את לו �להז�יר ה�וגע ע� לד"ר מ�ר א ה "כל 2ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"עתיד.
מז�ירי� אחרי� אנ�י� �לי�י צד ["נטירת ְְְְֲֲִִִִִִִִִֵַַַַָָה�גיעה.

ה�גיעה]. את ְִֵֶַַַָֹל�וגע
נח�ב �מתי �נטירה �גיעה על ה0"�ר נח�ב ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָ[מתי

ג']. סעי4 ט' �רק הלכות "ק�7ר ראה ְְְְֲִִֵֶֶָָָֹֹ�תוכחה?
���

חסדים""ניחא, "חסדי לגמ"ח ערבּות ל� אחּתם ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָֹ
אפּלּו מהם, מבּקׁש ׁשאּתה להלואה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבקׁשר
אני עבּורי. לחּתם ּבעבר ּפעמים מסּפר סרבּת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשאּתה
על מוּתר אני ליהּודי לעזר ּכׁשּבא אחר טּפּוס ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבכלל

איּׁשּיים"... ְִִִֶֹֹחׁשּבונות
***

לא"ּבבּקׁשה ׁשהּמטרּיה לׁשמר רק לרכב, להּכנס ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
מתּפּלא אּתה החדׁש. הרּפּוד את ְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתרטיב
לא אני ּגם ּבאמת ל�? עצרּתי ּבכלל לּמה הא? ְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹעלי
היית ׁשאּתה ּכפי ּבדּיּוק "טרמּפיסטים", לאסף ְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָֹאהבּתי
ׁשּניתי לאחרונה אבל ּברכב, ׁשּנהגּת ּבּתקּופה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמסרב
ּבעת ׁשּסבלּתי הּסבל ּבגלל הּכל מדינּיּותי... ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאת

¯ÈkÊÓ ˜¯ Ì‡ ‰¯Ò‡ ¯eaca ‰¯ÈË� Ïk»¿ƒ»¿ƒ¬À»ƒ««¿ƒ
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ּבֹוססּתיׁשהּמכונית ׁשבּועות ּבתּקּון. היתה ׁשּלי ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹ
החלק אותו את ּבמיחד ׁשּייּבאּו עד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻּבׁשלּולּיות
של הּׁשני הּצד את ׁשהרּגׁשּתי מאז ּבקֹוראה. ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָמהּמפעל
את נׂשים זאת ּבכל אּולי ׁשונה... הּכל ְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהּמטּבע
ירטב?" לא החדׁש ׁשהרּפּוד ּכדי הּמטען ּבתא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמטרּיה

רק ולא נטירה. 0"�רי מס��רי� ה�67טי� ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַָֹ"�ני
עריכת – �מוָ!" "איני נטירת א א רגילה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹנטירה
ה/נטר רעת לע)ת ה/וטר צדק�ת והד��ת 2ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָֹה�ואה
לא�ר �די ה�67טי� "�ני ��ב [ע�5 "קלונו. ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַֹֹוהת�"ד�ת
ס�ג אחרוני�, �)ה לפי ה ל�]. האס�רות ה) י� ְֲֲִִִִֶַַַַָָָֹֹאת

יותר, חמ�ר �זאת �לנטירה הב,ל, אי� להלכה אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹ
אס�רה #ד#�ר ה�גיעהנטירה את מז�יר רק א� , ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָ

�5היה. הק�ר ְְְִֵֵֶֶֶֶ"איזה
���

א
הּדברים הּנאּום"אחד הּוא לׁשּכח מסּגל ׁשאינּני ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ועד ּבאספת ׁשּל� ְְְֲֵֶַַַַַָֻהּמפלּפל
ּכדי ּכּׁשרון ּברב ּפלּפלּת ׁשנתים. מּלפני ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָֹֹהּקהּלה
ׁשּנפל האּדיר לּגרעון אחריּות מּכל עצמ� את ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֹלנּקות
עצּומות! ּבעינים ל� האמין ׁשהּצּבּור אי� ּכתפי. ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַֹעל

לעולם"... אׁשּכח לא הּזה הּבּזיון ְְִֶֶֶַַַָָֹֹֹאת
ב

מפּצל' לּמּׂשג"'מזגן נתּת ּומקורי חדׁש ּפרּוׁש ְְְִֵַַַָָָָָָָֹֻֻ
החם אצלי, והּנעימּות הּקר ְְְִִֶֶַַַַֹֹהּזה.
ּבדיעבד. מתרּגלים לצרות ּגם לּׁשכן! ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֹוהרעׁש
ׁשּתרחיק מּמ� ּתובע ואינּני המּצב עם ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהׁשּלמּתי

'ÏvÙÓ Ô‚ÊÓ'Y˙eÓÈÚp‰Â ¯w‰ «¿»¿À»«…¿«¿ƒ
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אבל ׁשּלי, הּׁשנה חדר מחּלון ׁשּל� הּמזגן מדחס ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאת
הּסבל על ׁשלם ּבלב ל� מוחל ׁשאני חוׁשב ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹאּתה
מטרד עם הּיום לסדר לעבר אפׁשר אי� ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹהּתמידי?

ֶָּכזה?!"
ג

הּיקר. אׁשּכח"מלּמדי אי� אבל עברּו רּבות ׁשנים ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ
לקטע הּׂשנאה ואת הּסלידה ְְְְִִֶֶֶַַַָָאת
ּכדי לעמל עלי היה ּכּמה ּבי. להכניס ׁשהצלחּת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹּגמרא
הּמקל ּבעזרת ׁשּל� הּצעקות ּגמרא. ּבׁשעּור ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהׁשּתּתף
סוף=סוף ּכׁשהצלחּתי עלי. טובה עבודה ְְְֲִִֶַַָָָָֹֹֹֹעׂשּו
את מקּבל ׁשאני הרּגׁשּתי מהּסּיּוטים, ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַלהׁשּתחרר

מחדׁש". סיני ּבהר ְִֵַַַָָָֹהּתורה
הח�י' אבל "רגילה". נטירה �ל 	גמאות �ל� ְְְֲִִִֶַַָָָָֹ�ֲֵָֹהרי

.�מד
רי' לב ל&י' וי� יותר הר
ה הר
ה לאמכילי' ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹ
�העול מ� �בטל� עבר� ��בר �גיעות ולאלהחיות ְְְְְְֲִִֶַָָָָָֹֹֹֹ

"מזג, ה#נ�ה 
	גמה� �בחי, 
ו	אי זכר'. את ְְְִַַָָָ�ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָל�ר
ב
נטירה א1�ר 
זה �אי, �מס�
ר ק�' עדי, ה1בל ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ�ְמפ7ל"

ה"7ב. ע' 
דיעבד ה�לי' ה�פ�ע א' ְְְֲֲִִִִִִִַַַַָָאפ0�

minkg lW micinlYl cgin xecn̈Ÿ§ª¨§©§¦¦¤£¨¦

לכבוד ל"נטירה" ה/וגעי� מ י� �מה ְְְְְִִִִִִִֶַַָָֹֹ"ר��תכ�,
ַָֹה�ורה.

0גל. נו3א ה�א הרי רגיל, מאד� "�ונה חכ�, ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ�למיד
"ו �גיעה �ל לפיכְ! הע�. �ל�י �מי7ג. ה�ורה ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹ�ל
ה�ורה, 0גל נו3א �ל וה��לה �גיעה היא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ�בכבודו

Ba ‰ÚÈ‚t ,‰¯Bz‰ Ï‚c ‡NB� ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»≈∆∆«»¿ƒ»
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לסדר לעבר אס�ר זה על עצמ.. "�ורה �גיעה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹוהינ�
�א� י� אבל �נטירה נקימה "ה�ר" �א� אי� ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹה5ו�.
�בוד �בודו, על לו�ר לא חכ� לתלמיד �מ�רה ְְְְְְִֵַַַָָָָֹֹֹֹֹחובה
"עיני �מ��לת מב(ה �הא לא �ה�ורה �די 2ָ2ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹה�ורה,
ונוטר נוק� �אינו חכ� �למיד "�ל וחלילה. חס ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹֹה7"�ר

חכ�" �למיד אינו כב:)(יו�נח� .מא ְְִֵַָָָָָֹֹ
רק אלה "עצמו נוק� חכ� ה�למיד אי� נוטרלהלכה ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹֹ

אותו �5פ5ס� עד מו�ר ואינו מוחל אינו "ל"ו. ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹֹֹֹֹה0בר
�ותק��0י�. ה�א לכבודו �נוקמי �ואינוכ�אחרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַֹֹֹֹֹ

ה*מי� מ� א א נוקמי� אחרי� אי� וא� "ה�. ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹמוחה
�ותק �� �� חכ� ה�למיד ה�וגע, את ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹמעני�י�

וה�ל #זיו��מתע �. יותר יסבב �א� #תנאי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַֹֹֹֹֹ
זאת התנהג�תו ידי על �)וסיפי�ה�ורה �פי ְְְֲִִִִֵֶַַַָֹֹֹֹ

ֲִַֹאחרוני�.
ה3ה? 3#מ� �חכ �למיד נח�ב מסקנתמי ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָ

ה0בר ואי� !ְ� �ל "ציצ5ות לבדק צריְ! �אי� ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹֹה�וסקי�
"עיני ה�ורה את מי7ג �ה�א �ל א א "גא1נ�ת. ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ�ל�י
�ה�א �יו� �פקיד, "לי או ר�מי "תפקיד א� ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָֹהע�,
"עיניה� נח�ב �כבודו חכ� לתלמיד "7"�ר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנח�ב

זה.לכ לעני� חכ� �למיד 0י� לו י� ה�ורה, בוד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹֹֹ
וה�א נקמתו את ונוקמי� לכב1דו מק/אי� ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָֹֹֹ"אחרי�"

ֵֹ�ותק.
להרחיב ה1�גיא 
ג�3 לע�, ירצ� 
ו	אי ְְְְְְְְִִִֵַַַַַַָה20מדי'
ו'. ס�גיא ב' .רְ+ לחברו" אד' 
י,"
 
עני,, ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ�להעמיק

���

ÔBÈfa ¯˙BÈ Â"Á ··BÒÈ ‡lL È‡�˙a Ïk‰«…ƒ¿«∆…¿≈≈ƒ¿

Á"˙‰ ˙˜È˙Le ÌÈ¯Á‡‰ ˙Ó˜� È„È ÏÚ ‰¯Bz‰«»«¿≈ƒ¿«»¬≈ƒ¿ƒ«
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dnwPd ipgan¦§£¥©§¨¨
:"çëåð" ïåLìa älàä úåëìää ìk úà íéáúåk íä"ÅÉÀÄÆÈÇÂÈÉÈÅÆÀÈÉÉÇ

íéðekúî íäL elàk ..."Cëå Ck äzàå ,Ck äNåò äzà"ÇÈÉÆÈÀÇÈÈÀÈÀÄÆÅÄÀÇÀÄ

ìk .eðekúä àì éàcåa éìà ìáà .ãçàå ãçà ìëìÀÈÆÈÀÆÈÂÈÅÇÀÇÇÉÄÀÇÀÈ

éðà ìk íã÷ .ììëa éìà CiL àì äî÷ð ìL äfä àNåpäÇÉÅÇÆÆÀÈÈÉÇÈÅÇÄÀÈÉÆÉÂÄ

.éì íéNåòL úBìåòä úà çëåL ãàî øäî ,ìåãb ïøzåÇÀÈÈÉÇÅÀÉÉÅÆÈÂÈÆÉÄÄ

èeLt éðà ,äî÷ð àì ììëa äæ í÷åð éðàLk äfî õeçÄÆÀÆÂÄÉÅÆÄÀÈÉÀÈÈÂÄÈ

åúåà eLéðòä àlL äàøpk] CéøvL éî úà LéðòîÇÂÄÆÄÆÈÄÇÄÀÆÆÉÆÁÄÉÉ

.[åúeøéòöa ÷étñîÇÀÄÄÀÄÉ

éî÷Bð íäL íéLðà øékî éðà !åäåà.òáèa íéøèBðå í ÉÉÂÄÇÄÂÈÄÆÅÀÄÀÀÄÀÆÇ

ålL ãåcäå .ë ïåòîL] ...ízà ìéçúnL éîì éåáàå éåàÉÇÂÉÀÄÆÇÀÄÄÈÄÀÉÀÇÉÆÉ

øôkî .â eäéøîL íb .ô øéòäî .ç íéçàä ,òáL øàaîÄÀÅÆÇÈÇÄÅÈÄÇÀÇÀÈÄÀÈ

[...äøîâð àì ãåò äîéLøäå .íúnòì øéåçî àì ïâîÈÅÉÇÀÄÀËÈÈÀÈÀÄÈÉÉÄÀÀÈ

äæ øôñ íäì çìLì éeàø !íäéúBî÷pî 'ä eðøîLéÄÀÀÅÄÀÀÅÆÈÄÀÉÇÈÆÅÆÆ

äNåò äfä "íãàì äøåz ïåëî" íà ïéðòî .äðzîaÀÇÈÈÀÇÀÅÄÈÉÉÈÀÈÈÇÆÉÆ

...úenk úið÷a äçðäÂÈÈÄÀÄÇÇ

אצלו] ׁשמּור הּׁשם הּקוראים, אחד ְְֲִִֵֶַַַַַָָֹֹֹ[מּמחׁשבות

hlgdA Epgp` ,xwi `xewoMwx ixd !Lil` mipEMzn Ÿ¥¨¨£©§§¤§¥¥¦§©§¦¥¤£¥©
,LzEbdpzd lW zwCwcn dpigA xg`ldkldd xe`l, §©©§¦¨§ª§¤¤¤¦§©£§§Ÿ©£¨¨

zexarA lWkp `l zn`A dY` m`d zrcl lkEY©¨©©©¦©¨¤¡¤Ÿ¦§©¨£¥Ÿ
.ElNd zexEngd©£Ÿ©¨

cginA Epkxr ,mitqep mixwi micEdi liaWaE ,LliaWA¦§¦§¦§¦§¦§¨¦Ÿ¨¦¨©§¦§ª¨
lEnbYd zeNrR z` mdA ogaYW icM mipgan xRqn¦§¨¦§¨¦§¥¤¦§©¨¤¤§ªŸ©©§

.LNWmipgaOd lM z` zexaerW zeNrRd wx ¤§©©§ªŸ¤Ÿ§Ÿ¤¨©¦§¨¦
zexYnLilr ,mipgaOd cg`A "zrwzPW" dNrR . ª¨Ÿ§ª¨¤¦§©©§©©©¦§¨¦¨¤

.cIA wqtn mr cA`zn lAgOn enM DPOn wgxzdl§¦§©¥¦¤¨§Ÿ¦§©¥¦§©¥¦©§¥©¨

[e"g] ENt` e` ,`idW daeh lM ,daeh Yaxq dY`W ciBp©¦¤©¨¥©§¨Ÿ¨¨Ÿ¨¤¦Ÿ£¦©
dY` ...xg` icEdi lM e` aexw ,okW ,xagA WOn YrbR̈©§¨©¨§¨¥¨¥¨ŸŸ¨§¦©¥©¨
LiUrnA Wi m` zrcl icM eA `xewe df xtqA sCtcn§©§¥§¥¤¤§Ÿ¥Ÿ§¥¨©©¦¥§©£¤
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eA YtCtC `NW lag] .dnwp xEQ` mEXniptl ¦¦§¨¨£¨¤Ÿ¦§©§¨Ÿ¦§¥
YgzR m` .`xew dY` eiWkr zegtNW aeh .[dUrOd©©£¤Ÿ¤§¨Ÿ©§¨©¨Ÿ¥¦¨©§¨

`xwYX dn df ,igkePd ,df cEOrA wEIcAdNn §¦§©¤©Ÿ§¦¤©¤¦§¨¦¨
dNnA. §¦¨

:rwxd ,lM mcwŸ¤Ÿ¨¤©

dY` zegtNW e` xarA df mc`n YrBtPW migipn Ep`̈§¦¦¤¦§©§¨¥¨¨¤¤¨¨Ÿ¤§¨Ÿ©¨
rEbR WiBxnlr qpxRzn e` gilvn `EdW ,eci lr ©§¦¨©©¨Ÿ¤©§¦©Ÿ¦§©§¥©

ziid `l zxg` .dvEgp daeh Ll axq mzq e` LpeAWg¤§Ÿ§Ÿ§¨¥¥§Ÿ¨§¨©¤¤Ÿ¨¦¨
lr xtq gzeRdnwp.mixg` mixtq URgn ziid `N` , Ÿ¥©¥¤©§¨¨¤¨¨¦¨§©¥§¨¦£¥¦

iqiqAd ogaOd©¦§¨©§¦¦

2?äáåè áeøña åà ,Eúlòôa ElL äøhnä éäîÇÄÇÇÈÈÆÀÄÀËÈÀÉÀÅÉÈ
ìò ílLìe øéæçäì ,Léðòäì ïekúî äzà íàäÇÄÇÈÄÀÇÅÀÇÂÄÀÇÂÄÀÇÅÇ

?øáòa ìáñ Eì íøâå Ea òât äläM äîÇÆÇÈÈÇÀÀÈÇÀÅÆÆÈÈ

`id daEWYd m`,`lz` zipexwr dxar dNrRd ¦©§¨¦Ÿ©§ª¨¨§¨¤§Ÿ¦¤
xearl dilr ,dUrnl dkld DxiYdl icM mlE` .ogaOd©¦§¨¨§¥§©¦¨£¨¨§©£¤¨¤¨©£Ÿ

50 'nr oNdl ,"zlrezl" ogan ± sqep cg` ogan¦§¨¤¨Ÿ¨¦§¨§Ÿ¤¤§©¨

`id daEWYd m`,oMogaOA zipexwr dlWkp dNrRd ¦©§¨¦¥©§ª¨¦§§¨¤§Ÿ¦©¦§¨
"sEBd xrv" ogan oNdl cer d`x mlE` !dxEq` `ide§¦£¨¨§¥Ÿ§©¨¦§¨©©©

51 'nrA§

meiÎmei iIgA zenwp oga`l xfr ilM ipW§¥§¥¥¤§©§¥§¨Ÿ§©¥ŸŸ

mpWi ,zizkld raew `Ed wxW "iqiqAd ogaO"l sqepŸ¨©¦§¨©§¦¦¤©Ÿ¥©¦§¨¦¤§¨
Ep` .`UePA mc`d z` KixcdlE xfrl mgkAW xfr ilM§¥¥¤¤§Ÿ¨©£Ÿ§©§¦¤¨¨¨©Ÿ¥¨
lr xTrA miEpAd ElNd milMd z` xESwA o`M mixqenŸ§¦¨§¦¤©¥¦©¨©§¦§¦¨©

.iqiqAd ogaOl mixfer wxe zeWEgY§Ÿ§©Ÿ§¦©¦§¨©§¦¦

be` dribRA fMxzn `Ed .xard l` eipR mwePd©Ÿ¥¨¨¤¤¨¨¦§©¥©§¦¨Ÿ
dilr xearl lBqn epi`e xarAW daeh aExqA§¥Ÿ¨¤¤¨¨§¥Ÿ§ª¨©£Ÿ¨¤¨
- dedA zcTnzOW daWgn lM ,Kkitl .DgkWlE§¨§¨§¦¨¨©§¨¨¤¦§©¤¤©Ÿ¤
cizrA zcTnzn e` - zkXnzn dribR wiqtdl§©§¦§¦¨¦§©¤¤Ÿ¦§©¤¤¤¨¦
...cizrA dribRd dpXY `NW zlrezl dpEM oebM§Ÿ©¨¨§Ÿ¤¤¤Ÿ¦¨¤©§¦¨¤¨¦

.dniwp zaWgn Dpi` ,zilkY ly daWgn©§¨¨¤©§¦¥¨©§¤¤§¦¨
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b`id mwePd zxHn ?dNrRd zrWA dWEgYd idn©¦©§¨¦§©©§ª¨©§©©Ÿ¥¦
liRWdl ,oeAlr ,Wtp znbr ,xrv ,a`M xifgdl§©£¦§¥©©¨§©¤¤¤§Ÿ§©§¦

gY ,zEpeilr hiladlElaQW dlRWd e` a`M z §©§¦¤§Ÿ©©§¥Ÿ©§¨¨¤¨©
e` xrvl oiprn "mweP"d oi` m`W `vnp .`Ed¦§¨¤¦¥©Ÿ¥§ª§¨§©¥Ÿ
lr xrhvn ENt` `Ed miYrl dAxc`e ,ailrdl§©£¦§©§©¨§¦¦£¦¦§©¥©
oi`W ixd - eiUrn ici lr EnxbPW oeAlrde xrSd©©©§¨¤§Ÿ¤¦§§©§¥©£¨£¥¤¥

.DnWl dnwpl ezpEM©¨¨Ÿ¦§¨¨¦§¨

���

`l `id ,"iqiqAd ogaO"d z` dxar LzNrRE dxwnA§¦§¤§ª¨§¨§¨¤©¦§¨©§¦¦¦Ÿ
e` cizr ornl wx xard lr xifgdlE mNWl icM d`Ä¨§¥§©¥§©£¦©¤¨¨©§©©¨¦Ÿ
dnwp" oiCn zipexwr zxYn `idW ixd ,xzei aeh dedŸ¤ŸŸ¥£¥¤¦ª¤¤¤§Ÿ¦¦¦§¨¨
."zlrezl" ogan z` melWA xarYW i`pzA ,"zlrezl§Ÿ¤¤¦§©¤©£Ÿ§¨Ÿ¤¦§¨§Ÿ¤¤

.oixCdnl ENt` xWkd znzeg lAwY f` e`Ÿ¨§©¥Ÿ¤¤¤§¥£¦¦§©§¦

"zlrezl" ogan¦§¨§Ÿ¤¤

2úøbñîa úéLnî äòéât òâåt äzà íàäÇÄÇÈÉÅÇÀÄÈÇÈÄÀÄÀÆÆ
úòéðîa ÷tzñî äzà ïéàå úìòåúì EúlòtÀËÈÀÀÉÆÆÀÅÇÈÄÀÇÅÄÀÄÇ
ìáà ïúåNòì ìéâø úééäL úåáåè åà] úåáåèÉÉÉÉÉÆÈÄÈÈÄÇÂÉÈÂÈ

?[ïäa áiçî EðéàÅÀÀËÈÈÆ

daEWYd`lLPdW cer lMW !ogaOd z` dxar Lznwp ? ©§¨Ÿ¦§¨§¨§¨¤©¦§¨¤¨Ÿ¤¦§
Lpi`W mdA `veIke milM zl`Wd ,sEBA zeaeh rpen wx©Ÿ¥©ŸŸ©©§¨©¥¦§©Ÿ¥¨¤¤¥§

LzpEke ,zeUrl aIgnzlrezlmEW ilA xYn xaCd , §ª¨©£Ÿ§©¨¨§§Ÿ¤¤©¨¨ª¨§¦
.sqep i`pY mEW ilaE wERwR¦§§¦§©Ÿ¨

dY` m` la`oMe` eceakA ,epennA ,etEbA WOn rbeR £¨¦©¨¥Ÿ¥©©¨§Ÿ§¨ŸŸ¦§ŸŸŸ
...zlreY `iadl Livn`n zxBqnA ,dneCke eYgRWnA§¦§©§Ÿ§©Ÿ¤§¦§¤¤©£¨¤§¨¦Ÿ¤¤
zcner Lznwp m`d `Cel Lilre !c`n xdGd¦¨¥§Ÿ§¨¤§©¥©¦¦§¨§Ÿ¤¤

mipeixhixwA/.zlrezl dnwp ly mi`pY ©§¦¤§Ÿ¦§¨¦¤§¨¨§Ÿ¤¤

- ixTrde oeW`xd i`pYd!mkg zl`W ©§©¨¦Ÿ§¨¦¨¦§¥©¨¨
lkA dxeY ixEQ` dOke dOkA xAcn llM KxcAW oeiM¥¨¤§¤¤§¨§ª¨§©¨§©¨¦¥Ÿ̈§¨
dpeW dxwn lMW oeike ,ziWOn dribR ici lrW dnwp§¨¨¤©§¥§¦¨©¨¦§¥¨¤¨¦§¤Ÿ¤
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e exagnoM lr ,dpeW oiCd mbmiaIglkA mkg l`Wl ¥£¥Ÿ§©©¦Ÿ¤©¥©¨¦¦§Ÿ¨¨§¨
.etEbl dxwn¦§¤§Ÿ

xdhaE rbeRd lW eillrn rxA mkgd rpkYWi m` dide§¨¨¦¦§©§¥©¤¨¨§Ÿ©©£¨¨¤©Ÿ¥©§Ÿ©
,xarze ,LNW dpEMd,zipexwr,aeHde KGd epgan z` ©©¨¨¤§§©£Ÿ¤§Ÿ¦¤¦§¨Ÿ©©§©Ÿ

i`pY z` gMWY `p l` dk`lOl LYWbA f`Îe`Ÿ¨§¦§§©§¨¨©¨¦§©¤§¨¥
.cg` mdW mi`pY ipW .mixzePd "zlrezl"§Ÿ¤¤©Ÿ¨¦§¥§¨¦¤¥¤¨

bl xzei dpEzn KxC oi` m`d?rbeRd z` xvr ©¦¥¤¤§¨Ÿ¥©£Ÿ¤©Ÿ¥©

bz` riYxdl icM KixSW xErWM wx mwep dY` m`d©¦©¨Ÿ¥©§¦¤¨¦§¥§©§¦©¤
znvrA mifbn dY` `OW e` ,aEW rbtNn rbeRd©Ÿ¥©¦¦§Ÿ©Ÿ¤¨©¨©§¦§¨§©

!?dnwPd©§¨¨

ogan z` YxarW ixd ,EN` mi`pzA mB cner dY` m ¦̀©¨Ÿ¥©¦§¨¦¥£¥¤¨©§¨¤¦§¨
.zxYn Lznwpe ,"zlrezl"§Ÿ¤¤§¦§¨§ª¤¤

���

zaWgp `ide iqiqAd ogaOA zipexwr dlWkp LzNrR§ª¨§¦§§¨¤§Ÿ¦©¦§¨©§¦¦§¦¤§¤¤
dwizWA xarl lBqn Lpi`W Wg dY` la` ,"dnwp"§¨¨£¨©¨¨¤¥§§ª¨©£Ÿ¦§¦¨
mwpl KxC Wi m`d ddeY LPd ,LizeCn lr xiardlE§©£¦©¦Ÿ¤¦§Ÿ¤©¦¥¤¤¦§Ÿ
ogaOl KWnd ...drEbRd LWtp z` riBxdl icM xYdA§¤¥§¥§©§¦©¤©§§©§¨©§¥©¦§¨

."sEBd xrv" ogan .`Ad©¨¦§¨©©©

"sEBdÎxrv" ogan¦§¨©©©
xAcn .dxEnB dnwp mwpl cigie cg` xYd dxeYA mIw©¨©Ÿ̈¤¥¤¨§¨¦¦§Ÿ§¨¨§¨§ª¨
i`CeA ,xarA dribR lr WOn dWprde lEnB mElWzA§©§§§©£¨¨©¨©§¦¨¤¨¨§©©
± minIqn miPt`A zxYn z`f lkA la` ,zvlnn Dpi`W¤¥¨ª§¤¤£¨§¨Ÿª¤¤¨¢¨¦§ª¨¦

.miwqeRde l"fg oeWlA "sEBd xrv" xYd¤¥©©©¦§Ÿ£©§©Ÿ§¦

2,úéLnî äòéât ,úéLéà äzà ,zòbôð íàäÇÄÄÀÇÀÈÇÈÄÄÀÄÈÇÈÄ
åîk Eãåáëa äòéât åà úéæéô äòéât eðéäcÀÇÀÀÄÈÄÄÉÀÄÈÄÀÉÀÀÉ
åîk] úøçà úéìelî úeîélà ìk åà ïåaìòÆÀÉÉÈÇÄÄÄÇÆÆÀÉ
øòö" ïçáî úà zøáòL éøä ,[íéøác úàðåàÉÈÇÀÈÄÂÅÆÈÇÀÈÆÄÀÈÇÇ

.úéðåø÷ò - í÷ðì Eì øzîe "óebäÇËÈÀÄÀÉÆÀÉÄ
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id dribRd m` la`aExq ,LWEkxA ,"oenn"A wx dz £¨¦©§¦¨¨§¨©§¨¨Ÿ¦§§¥
dribRd ,oennA zxg` dxfr aExq e` milM zl`Wd`l ©§¨©¥¦Ÿ¥¤§¨©¤¤§¨Ÿ©§¦¨Ÿ

dilr dnwPde "sEBd xrv" ogan z` zxaer.dxEq` Ÿ¤¤¤¦§¨©©©§©§¨¨¨¤¨£¨
zizkld dpigAn zlAwn zElCYWdA xAcn `NW oaEn]¨¤Ÿ§ª¨§¦§©§§ª¤¤¦§¦¨¦§¨¦

wx xAcn ,LRqM z` Lnvrl xifgdl zpn lrzenwpA ©§¨§©£¦§©§§¤©§§§ª¨©¦§¨Ÿ
.[.odA `veIke micEa` zeaeg lr©ŸŸ£¦§©Ÿ¥¨¥

znwpl mi`pYd md dnE mwpY cviM ,xgaY dnwp efi`A§¥Ÿ§¨¨¦§©¥©¦§Ÿ©¥©§¨¦§¦§©
dvxYW migEhA Ep` .o`kl Epwzrd `l ,"sEBd xrv"©©©Ÿ¤¡©§§¨¨§¦¤¦§¤

df xtqAW "zekld xESw"A ahid oIrl(68 'nr 'd wxt), §©¥¥¥§¦£¨Ÿ¤§¥¥¤
x`W zekld cnll libx dY`W itM ,Lznwpl xaerŸ¥§¦§¨§§¦¤©¨¨¦¦§Ÿ¦§Ÿ§¨

.[oziUr i`l e`] ozIUrl xaer zeevn¦§ŸŸ¥©£¦¨¨Ÿ§¦£¦¨¨

dxihpE dniwp xYd" - 'd wxR "zekld xESw"A d`x§¥§¦£¨Ÿ¤¤¤¥§¦¨§¦¨
:mitirqA xTraE "sEBd xrvA§©©©§¦¨¦§¦¦

.mzxCbde `pennE `tEbc `xrv mibVOd WExR" - 'b¥©ª¨¦©£¨§¨¨Ÿ¨§©§¨¨¨

"?mixEQ` x`W mB sEBd xrv znwpA ExYd m`d" - 'd©¦ª§§¦§©©©©©§¨¦¦

."wxRd i`Uep lkA dUrnl dkldd mEMq" - 'f¦©£¨¨§©£¤§¨Ÿ§¥©¤¤

"mixg` znwp mwePd" ogan¦§¨©Ÿ¥¦§©£¥¦

dti !mdiwWer icin miwEWrd zernC z` mwpl YaCpzd¦§©©§¨¦§Ÿ¤¦§Ÿ¨£¦¦¥Ÿ§¥¤¨¤
zEadlzdA dUer dY`X dOW xdGdl Lilr la` .LCSn¦¦§£¨¨¤§¦¨¥¤©¤©¨Ÿ¤§¦§©£

dlilg didY `l ,devn xezA!`zixe`Cn dxar §Ÿ¦§¨Ÿ¦§¤¨¦¨£¥¨¦§Ÿ©§¨
2ïäa áiçî EðéàL úåáåè òðåî ÷ø äzà íàäÇÄÇÈÇÉÅÇÉÉÆÅÀÀËÈÈÆ

?úåiLnî úåòéât òâåt EðéàåÀÅÀÉÅÇÀÄÉÇÈÄÉ

2ãâðk äcî ìåòä äNåò úà Léðòäì Eúðek íàäÇÄÇÈÈÀÀÇÂÄÆÉÆÈÈÆÄÈÀÆÆ
íé÷eLòä ìò íéîçø Cåzî ìòåt Eðéàå äcîÄÈÀÅÀÉÅÄÉÇÂÄÇÈÂÄ
ììëa äzà éìeàå] ?íúî÷ð úà íîå÷îa í÷ðìÄÀÉÄÀÉÈÆÄÀÈÈÀÇÇÈÄÀÈ

.[íúåà øékî àìÉÇÄÉÈ
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`id daEWYd m`oM minrR,zel`Xd iYW lr ¦©§¨¦©£©¦¥©§¥©§¥Ÿ
zrwzp `id m` la` .zxYnE ogaOd z` zxaer Lznwp¦§¨§Ÿ¤¤¤©¦§¨ª¤¤£¨¦¦¦§©©
dribtA mwep dY`W EpidC] zel`Xdn zg`A ENt £̀¦§©©¥©§¥Ÿ§©§¤©¨Ÿ¥¦§¦¨
.xiYdl oi` ± [mirBtPd mewnA mwpl oEMzn ,e` ,ziWOn©¨¦Ÿ¦§©¥¦§Ÿ¦§Ÿ©¦§¨¦¥§©¦

m` oMW lMmirBtPdxAcl `NW ,Licici e` jiaexw md ¨¤¥¦©¦§¨¦¥§Ÿ¤Ÿ§¦¤¤Ÿ§©¥
mwep dY` i`CeA daxTd KeYOW ,eYW`e lrA lr©©©§¦§Ÿ¤¦Ÿ©¦§¨§©©©¨Ÿ¥
`l" dUrz `lA KAYqn dY` ixde mxEare mnewnA¦§Ÿ¨©£¨©£¥©¨¦§©¥§Ÿ©£¤Ÿ

.`zixe`Cn "mewz¦Ÿ¦§Ÿ©§¨

envraE eceakA rBtPd z`n gElXd gilW dY` m`e§¦©¨¨¦©©¨©¥¥©¦§¨¦§ŸŸ§©§Ÿ
!xzei cer xEng xaCd ± LznwpA eze` bSin dY`e§©¨§©¥ŸŸ§¦§¨§©¨¨¨ŸŸ¥

���

dxihpE dniwp mEXn mdA oi`W mitqep milETW mpWi¤§¨¦¦Ÿ¨¦¤¥¨¤¦§¦¨§¦¨
zepeW zeNrR mdA ogal WIW'c miwxtA zekld xESwA d`x] ¤¥¦§Ÿ¨¤§ªŸŸŸ§¥§¦£¨Ÿ¦§¨¦

['i 'emiIxTrd mipgaOd z` wx o`M Ep`ad la` ,£¨¥¥¨©¤©¦§¨¦¨¦¨¦¦
.migikXde§©§¦¦
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Enò éða úà øhú àìå íwú àìÉÄÉÀÉÄÉÆÀÅÇÆ
.'ä éðà Eåîk Eòøì záäàåÀÈÇÀÈÀÅÂÈÉÂÄ

יח) יט, (ויקרא

ההלכה ממקורות מעט
:ÌÈ�‰Î ˙¯Â˙[Ì˘]ÌÂ˜˙ ‡Ï,,‰ÓÈ˜� Ï˘ ‰ÁÂÎ ‡Â‰ ÔÎÈ‰ „Ú

,ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯ÁÓÏ ,ÂÏÈ‡˘‰ ‡ÏÂ ÍÏ‚Ó È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡
‡Ï ¯Ó‡� ÍÎÏ ,ÍÏ‚Ó ÈÏ ˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘ Ì˘Î ÍÏÈ‡˘Ó È�È‡ ÂÏ ¯Ó‡

.ÌÂ˜˙
,¯ÂË˙ ‡Ï‡ÏÂ ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,‰¯ÈË� Ï˘ ‰ÁÎ ÔÎÈ‰ „Ú

Í˙ÂÓÎ È�È‡ ÍÏ ‡‰ ÂÏ ¯Ó‡ ÍÏ‚Ó È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯ÁÓÏ ,ÂÏÈ‡˘‰
¯ÂË˙ ‡Ï ¯Ó‡� ÍÎÏ ,ÍÓÂ„¯˜ ÈÏ ˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘

˙‡ÍÓÚ È�·.ÌÈ¯Á‡Ï ¯ËÂ�Â ‰˙‡ Ì˜Â� ,

יומא כגגמרא כב: .דף
Ô�ÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ÂÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÏÎ ˜„ˆÂ‰È Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯ ÌÂ˘Ó

.ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Â�È‡ ˘Á�Î ¯ËÂ�Â Ì˜Â� Â�È‡˘
·È˙Î‰Â(יט „È˙Î·;(ויקרא ‡Â‰ ÔÂÓÓ· ‡Â‰‰ ?¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï

ÊÈ‡ ‡È�˙„È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,‰ÓÈ˜� ,‰¯ÈË� ‡È‰ ÂÊÈ‡Â ‰ÓÈ˜� ‡È‰ Â
È�È‡ ÂÏ ¯Ó‡ ,ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ‡Â‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯ÁÓÏ ,Â‡Ï ÂÏ ¯Ó‡ ,ÍÏ‚Ó
Ï"‡ ,‰¯ÈË� ‡È‰ ÂÊÈ‡Â ,‰ÓÈ˜� ‡È‰ ÂÊ ,È�˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘ Í¯„Î ÍÏÈ‡˘Ó
ÂÏ ¯Ó‡ ,Í˜ÂÏÁ È�ÏÈ‡˘‰ Ï"‡ ¯ÁÓÏ ,‡Ï ‰ÈÏ ¯Ó‡ ,ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰

.‰¯ÈË� ‡È‰ ÂÊ È�˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘ Í˙ÂÓÎ È�È‡Â ÍÏÈ‰
Ô�È‡Â Ô˙Ù¯Á ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ·ÏÂÚ Ô�È‡Â ÔÈ·ÏÚ�‰ ‡È�˙ ‡‰Â ,‡Ï ‡ÙÂ‚„ ‡¯ÚˆÂ

¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯ÂÒÈ· ÔÈÁÓ˘Â ‰·‰‡Ó ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ·È˘Óשופטי�)
Ó‡‰Â¯ה) ,‰È·ÈÏ· ‰ÈÏ ËÈ˜�„ ÌÏÂÚÏ ,Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰ ˙‡ˆÎ ÂÈ·‰Â‡Â

‰ÈÏ ÂÒÈÈÙÓ„ ,ÂÈÚ˘Ù ÏÎ ÏÚ ÂÏ ÔÈ¯È·ÚÓ ÂÈ˙Â„Ó ÏÚ ¯È·ÚÓ‰ ÏÎ ‡·¯
.ÒÈÈÙÓÂ
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רמב"ם
,˙ÂÂˆÓ‰ ¯ÙÒ:„"˘ ˙"Ï.Â�˙ˆ˜Ó Â�˙ˆ˜ ÌÂ˜�Ï ‡Ï˘ Â�¯È‰Ê‰˘

Â‰ÏÓ‚È˘ „Ú ÂÈ¯Á‡ ˘ÙÁÏÓ ¯ÂÒÈ ‡ÏÂ „Á‡ ‰˘ÚÓ ÂÏ ‰˘Ú˘ ‡Â‰Â
.ÌÂ˜˙ ‡Ï Â¯Ó‡· ‰ÊÓ ¯È‰Ê‰Â ,Â·È‡Î‰˘ ÂÓÎ Â‰·È‡ÎÈ Â‡ Ú¯‰ Â‰˘ÚÓÎ
ÂÏÈ‡˘‰ ‡ÏÂ ÍÏ‚Ó È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ‰ÓÈ˜� Ï˘ ‰ÁÂÎ ÔÎÈ‰ „Ú ‡¯ÙÒ·Â
‡Ï˘ Ì˘Î ÍÏÈ‡˘Ó È�È‡ ÂÏ ¯Ó‡ ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯ÁÓÏ
.ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎ· ˘˜‰ ÔÂÈÓ„‰ ‰Ê ÏÚÂ ,ÌÂ˜˙ ‡Ï ¯Ó‡� ÍÎÏ ,ÍÏ‚Ó È�˙Ï‡˘‰

:‰"˘ ˙"Ï‡Â‰Â ,ÏÂÓ‚ ÌÏ˘� ‡Ï˘ Ù"Ú‡Â ¯ÂË�Ï ‡Ï˘ Â�¯È‰Ê‰˘
,¯ÂË˙ ‡Ï ‰ÏÚ˙È ¯Ó‡ ,ÂÏ Â‰¯ÈÎÊ�Â ‡ËÂÁ‰ Â�Ï ‡ËÁ˘ ÔÂÚ‰ ¯ÂÎÊ�˘
‡ÏÂ ÍÏ‚Ó È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ‰¯ÈË� Ï˘ ‰ÁÂÎ ÔÎÈ‰ „Ú ‡¯ÙÒ ÔÂ˘ÏÂ
Í˙ÂÓÎ È�È‡ ÍÏÈ‰ ÂÏ ¯Ó‡ ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯ÁÓÏ ÂÏÈ‡˘‰

.¯ÂË˙ ‡ÏÂ ¯Ó‡� ÍÎÏ ,ÍÏ‚Ó È�˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘

:Ê"‰ Ê"Ù ˙ÂÚ„ ˙ÂÎÏ‰‰˘Ú˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ Â¯È·Á ˙‡ Ì˜Â�‰
,„‡Ó „Ú ‡È‰ ‰Ú¯ ‰Ú„ ÂÈÏÚ ‰˜ÂÏ Â�È‡˘ Ù"Ú‡Â ,ÌÂ˜˙ ‡Ï ¯Ó‡�˘
ÌÈ�È·Ó‰ Ïˆ‡ ÏÎ‰˘ ÌÏÂÚ‰ È¯·„ ÏÎ ¯È·ÚÓ ˙ÂÈ‰Ï Ì„‡Ï ÂÏ ÈÂ‡¯ ‡Ï‡
¯Ó‡ ‰ÓÈ˜�‰ ‡È‰ „ˆÈÎ :Ì‰ÈÏÚ ÌÂ˜�Ï È‡„Î Ô�È‡Â È‡·‰Â Ï·‰ È¯·„
ÏÂ‡˘Ï Í¯ˆ ¯ÁÓÏ ,ÍÏÈ‡˘Ó È�È‡ ÂÏ ¯Ó‡ ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ Â¯È·Á ÂÏ
‡Ï˘ Í¯„Î ÍÏÈ‡˘Ó È�È‡ ÂÏ ¯Ó‡ ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,Â�ÓÓ
Ô˙È ÏÂ‡˘Ï ÂÏ ‡Â·È˘Î ‡Ï‡ ,Ì˜Â� ‰Ê È¯‰ ,ÍÓÓ È˙Ï‡˘˘Î È�˙Ï‡˘‰
„Â„ ¯Ó‡ ÔÎÂ ,ÂÏ‡· ‡ˆÂÈÎ ÏÎ ÔÎÂ ÂÏÓ‚ ¯˘‡Î ÂÏ ÏÂÓ‚È ‡ÏÂ ÌÏ˘ ·Ï·
'ÂÎÂ 'Ì˜È¯ È¯¯Âˆ ‰ˆÏÁ‡Â Ú¯ ÈÓÏÂ˘ È˙ÏÓ‚ Ì‡' ˙Â·ÂË‰ ÂÈ˙ÂÚ„·

:(‰ Ê ÌÈÏ‰˙)

'Á ‰ÎÏ‰:¯Ó‡�˘ ‰˘Ú˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡Ï ¯ËÂ�‰ ÏÎ ÔÎÂ
‰Ê ˙È· ÈÏ ¯ÂÎ˘ ÔÂÚÓ˘Ï ¯Ó‡˘ Ô·Â‡¯ ,„ˆÈÎ .ÍÓÚ È�· ˙‡ ¯ÂË˙ ‡ÏÂ
ÏÂ‡˘Ï Ô·Â‡¯Ï ÔÂÚÓ˘ Í¯ˆ ÌÈÓÈÏ ,ÔÂÚÓ˘ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,‰Ê ¯Â˘ È�ÏÈ‡˘‰ Â‡
È�È‡Â ÍÏÈ‡˘Ó È�È¯‰ ÍÏ ‡‰ Ô·Â‡¯ ÂÏ ¯Ó‡Â ,Â�ÓÓ ¯ÂÎ˘Ï Â‡ Â�ÓÓ
‡Ï‡ :¯ÂË˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ‰ÊÎ ‰˘ÂÚ‰ .ÍÈ˘ÚÓÎ ÍÏ ÌÏ˘‡ ‡ÏÂ Í˙ÂÓÎ
Â¯ÎÂÊÂ ¯·„‰ ˙‡ ¯ËÂ� ‡Â‰˘ ÔÓÊ ÏÎ˘ Â�¯ËÈ ‡ÏÂ Â·ÏÓ ¯·„‰ ‰ÁÓÈ
ÔÂÚ‰ ‰ÁÓÈ˘ „Ú ‰¯ÈË�‰ ÏÚ ‰¯Â˙ ‰„ÈÙ˜‰ ÍÎÈÙÏ ,ÌÂ˜�Ï ‡·È ‡Ó˘
‰· ÌÈÈ˜˙È˘ ¯˘Ù‡˘ ‰�ÂÎ�‰ ‰Ú„‰ ‡È‰ ÂÊÂ .ÏÏÎ Â�¯ÎÊÈ ‡ÏÂ Â·ÏÓ

:‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì„‡ È�· Ï˘ Ì�˙ÓÂ Ì‡˘ÓÂ ı¯‡‰ ·Â˘ÈÈ

החינוך ספר
:‡"Ó¯ ‰ÂˆÓ,Ï‡¯˘ÈÓ ‰Ó˜� ˙Á˜ÏÓ Â�Ú�Ó�˘ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÂ˜�Ï ‡Ï˘

,ÌÈ¯·„‰ ÏÎÓ „Á‡· Â¯È·ÁÏ ¯Úˆ Â‡ Ú¯‰˘ Ï‡¯˘È ÔÂ‚Î ‡Â‰ ÔÈ�Ú‰Â
Ú¯‰˘ ÈÓ È¯Á‡ ˘ÙÁÏÓ Â¯ÂÒÈ ‡Ï˘ ‡Â‰ ÌÏÂÚ·˘ Ì„‡ È�· ·Â¯ ‚‰Â�Â
‰ÊÓÂ ,Ì·È‡Î‰˘ ÂÓÎ Â‰Â·È‡ÎÈ Â‡ Ú¯‰ Â‰˘ÚÓÎ Â‰ÂÏÓ‚È˘ „Ú Ô‰Ï
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„Ú ,‡¯ÙÒ ÔÂ˘ÏÂ ."ÌÂ˜˙ ‡Ï" Â¯ÓÂ‡· ‡Â‰ ÍÂ¯· Ì˘‰ Â�Ú�Ó ÔÈ�Ú‰
¯Ó‡ ¯ÁÓÏ ,ÂÏÈ‡˘‰ ‡ÏÂ ÍÏ‚Ó È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,‰Ó˜� Ï˘ ‰ÁÂÎ ÔÎÈ‰
ÈÏ ˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘ Í¯„Î ÍÏÈ‡˘Ó È�È‡ ÂÏ ¯Ó‡ ,ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ

.ÌÈ�È�Ú‰ ÏÎ ˘˜È‰ ‰Ê ÔÂ‚Î ÏÚÂ ,ÌÂ˜˙ ‡Ï ¯Ó‡� ÍÎÏ ,ÍÏ‚Ó

·ÂËÓ Â‰¯˜È ¯˘‡ ÏÎ ÈÎ Â·Ï Ï‡ Ô˙ÈÂ Ì„‡‰ Ú„È˘ ,‰ÂˆÓ‰ È˘¯˘Ó
Ì„‡‰ „ÈÓÂ ,‡Â‰ ÍÂ¯· Ì˘‰ ˙‡Ó ÂÈÏÚ ‡Â·˙˘ ‰·ÈÒ ‡Â‰ ,Ú¯ „ÚÂ
ÔÎ ÏÚ ,‡Â‰ ÍÂ¯· Ì˘‰ ÔÂˆ¯ È˙Ï· ¯·„ ‰È‰È ‡Ï ÂÈÁ‡ ˘È‡ „ÈÓ
'˙È Ì˘‰Â ,ÂÓ¯‚ ÂÈ˙Â�ÂÚ ÈÎ Â˘Ù�· Ú„È Ì„‡ Â‰·È‡ÎÈ Â‡ Â‰¯ÚˆÈ˘Î
˙·ÈÒ Â�È‡ ‡Â‰ ÈÎ Â�ÓÓ ÌÂ˜�Ï ÂÈ˙Â·˘ÁÓ ˙È˘È ‡ÏÂ ,ÍÎ· ÂÈÏÚ ¯Ê‚
ÂÏ ÂÁÈ�‰ ,ÌÂÏ˘‰ ÂÈÏÚ „Â„ ¯Ó‡˘ ÂÓÎÂ ,··ÒÓ‰ ‡Â‰ ÔÂÚ‰ ÈÎ ,Â˙Ú¯
.‡¯‚ Ô· ÈÚÓ˘· ‡ÏÂ Â‡ËÁ· ÔÈ�Ú‰ ‰Ï˙ ,'˙È Ì˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ÈÎ ÏÏ˜ÈÂ
·ÏÓ ˙ÂÓË˘Ó‰ ¯È·Ú‰ÏÂ ·È¯ ˙È·˘‰Ï ·¯ ˙ÏÚÂ˙ ‰ÂˆÓ· ‡ˆÓ� „ÂÚÂ

ÌÂÏ˘ Ì˘‰ ‰˘ÚÈ ÌÈ˘�‡ ÔÈ· ÌÂÏ˘ ˙ÂÈ‰·Â ,Ì„‡ È�·.Ì‰Ï

ÌÂ˜Ó ÏÎ· ˙‚‰Â�Â .‰‡¯�‰ ÈÙÏ Ô·Â¯ Â�¯ÎÊ ¯·Î ,ÌÈ¯ˆ˜ ‰ÂˆÓ‰ È�È„
ÏÚ Â¯È·Á ‡Â�˘Ï Â·Ï· Ú·˜Â ‰ÈÏÚ ¯·ÂÚÂ ,˙Â·˜�·Â ÌÈ¯ÎÊ· ÔÓÊ ÏÎ·Â
‡Â‰ ÈÎ ,‰·¯ Â˙Ú¯Â ,‰Ê Â‡Ï ÏÚ ¯·Ú ,Â˙Ú¯Î Â‰ÏÓ‚È˘ „Ú ÂÏ Ú¯‰˘
,‰˘ÚÓ Â· ÔÈ‡˘ ÈÙÏ Â‡Ï‰ ‰Ê ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ Ï·‡ ,‰·Â¯Ó ‰Ï˜˙Ï ‰·ÈÒ
ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡ ‰˘ÚÓ Â· ÔÈ‡˘ Â‡Ï ¯Ó‡�˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ· Í„È· ‰È‰È ‰Ê ÏÏÎÂ
ÔÂÈÎÓ ,ÔÎ È�ÙÓ ÂÈÏÚ ‰˜ÂÏ Â�È‡ ‰˘ÚÓ ÌÂ˘ Â· ‰˘Ú˘ ÈÙ ÏÚ Û‡˘ ,ÂÈÏÚ
¯·„ ÈÎ ,ÔÏÂÎ· ‰Ê ¯·„ ¯ÂÎÊ˙Â ,‰˘ÚÓ ÈÏ·Ó Â‡Ï‰ ÏÚ ¯Â·ÚÏ ¯˘Ù‡˘

.¯Á‡ ÌÂ˜Ó· Â˙Â�˘Ï Í¯Âˆ ÔÈ‡ ‡Â‰ ¯Â¯·

:·"Ó¯ ‰ÂˆÓ‰Ó Â�È··Ï· ¯ÂË�ÏÓ Â�Ú�Ó�˘ ¯ÓÂÏÎ ,¯ÂË�Ï ‡Ï˘
ÂÏ ÌÏ˘Ï ‡Ï˘ Â�È˙Â˘Ù�· ÌÈÎÒ�˘ Ù"Ú‡Â ,Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ Â�Ï Ú¯‰˘
¯Ó‡� ‰Ê ÏÚÂ ,Â�Ú�Ó� „·Ï ·Ï· Â‡ËÁ ˙¯ÈÎÊ· ÂÏÈÙ‡ ,ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ÏÂÓ‚
È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,‰¯ÈË� Ï˘ ‰ÁÂÎ ÔÎÈ‰ „Ú È¯ÙÒ ÔÂ˘ÏÂ ,"¯ÂË˙ ‡ÏÂ"
ÍÏÈ‰ ÂÏ ¯Ó‡ ,ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯ÁÓÏ ,ÂÏÈ‡˘‰ ‡ÏÂ ÍÏ‚Ó
ÔÈ�Ú ÏÎ ,¯ÂË˙ ‡ÏÂ ¯Ó‡� ÍÎÏ ,ÍÏ‚Ó È�˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘ Í˙ÂÓÎ È�È‡Â

.˙Ó„Â˜‰ ‰ÓÈ˜�‰ ˙ÂˆÓÎ ÂÊ ‰ÂˆÓ

רמב"ן
[Ì˘ ‡¯˜ÈÂ]‰Ó Í··Ï· ¯ÂË˙ ‡ÏÂ Â�ÓÓ ÌÂ˜�˙ ‡Ï˘ ¯È‰ÊÈ ÔÎ È¯Á‡Â...

ÍÎÈÙÏÂ ,Â·Ï· ‡ËÁ‰ ¯ÂÎÊÈ Ï·‡ Â˙Â‡ ‡�˘È ‡Ï˘ ÔÎ˙È ÈÎ ÍÏ ‰˘Ú˘
...Â·ÏÓ Â˙‡ËÁÂ ÂÈÁ‡ Ú˘Ù ‰ÁÓÈ˘ Â�¯È‰ÊÈ

·ÂÈÁ Â· ÔÈ‡˘ ¯·„· ‡Â‰˘ Â�È˙Â·¯ Â‰Â˘¯ÈÙ ¯·Î ‰¯ÈË�‰Â ‰ÓÈ˜�‰ ÔÈ�ÚÂ
Â¯È·Á ÂÏ ·ÈÈÁ˙�˘ ¯·„· ÈÎ ,ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ÍÏ‚Ó È�ÏÈ‡˘‰ ÔÂÓÓ
˙È·· Â�Ú·˙È Ï·‡ ,ÂÏ ÁÈ�‰Ï ·ÈÈÂÁÓ Â�È‡ Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ ÔÈ˜ÈÊ�· ÔÂ‚Î ÔÂÓÓ

ÂÏ ‰˘ÚÈ ÔÎ ‰˘Ú ¯˘‡Î ˜ÂÒÙÓ Â�ÓÓ ÌÏÂ˘ÈÂ ÔÈ„(יט כד Â‰Â‡(ויקרא ,
ÔÈ�Ú· ÔÎ˘ ÏÎÂ ,ÏÊ‚˘ ‰Ó Â‡ ‰ÂÏ˘ ‰Ó ÌÏ˘È ¯˘‡Î ÌÏ˘Ï ·ÈÈÁ ÂÓˆÚÓ
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ÌÈ¯ÂÓ‰ „"· ÈÙ ÏÚ Â„ÈÓ ÂÈÁ‡ ÈÓ„ Ï‡‚È˘ „Ú ÂÏ ¯ËÂ�Â Ì˜Â� ‰È‰È˘ ˘Ù�
.‰¯Â˙‰ ÈËÙ˘Ó·

ברורה משנה
:„"˜Ò Â"�˜ 'ÈÒ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï ¯Ó‡�˘ ˙"Ï· ¯·ÂÚ Â¯È·ÁÓ Ì˜Â�‰

È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ ¯ÁÓÏ ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÍÓÂ„¯˜ È�ÏÈ‡˘‰ ÂÏ ¯Ó‡ „ˆÈÎ ,¯ÂË˙
·˙ÎÂ] .‰ÓÈ˜� ‡È‰ ÂÊ È�˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘ Í¯„Î ÍÏÈ‡˘Ó È�È‡ ÂÏ ¯Ó‡ ÍÏ‚Ó
‡‰„ ÌÈÏÎ ˙ÏÈ‡˘ ‡˜Â„ Â‡Ï Ï"ÊÂ ÂÏ˘ ÌÈ‡¯È ¯ÙÒ· ıÈÓÓ ¯ÊÚÈÏ‡ Â�È·¯
Â�„ÓÏ ,Â‰�È� ÌÈÏÎ ‡Ï„ ÔÂÓÓ ¯‡˘ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ‡¯˜· ·È˙Î ÌÈÏÎ Â‡Ï
‡Ï˘ ÏÈ·˘· ÔÂÓÓ· Á"Ó‚Â ‰˜„ˆ ˙Â˘ÚÏ ÚÂ�ÓÏ ‡Ï˘ Ï‡¯˘È ÌÈ¯‰ÊÂÓ˘
ÍÏ ‡‰ ÂÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .[Ì˘ ÔÈÈÚ 'ÂÎÂ ‰ÓÈ˜� ‡È‰ ÂÊ˘ ÂÓÚ ‡Â‰ ‰˘Ú
‡ÏÂ Â·ÏÓ ¯·„‰ ‰ÁÓÈ ‡Ï‡ ‰¯ÈË� ‡È‰ ÂÊ Í˙ÂÓÎ È�È‡Â ÍÏÈ‡˘Ó È�È¯‰

.Ì"·Ó¯‰ Ï"ÎÚ ÏÏÎ Â�¯ÎÊÈ

חיים חפץ
ÌÈÈÁ ¯Â˜Ó:['Ë 'Á ÔÈÂ‡Ï ,‰ÁÈ˙Ù]Î"‚ ¯·ÂÚ ¯ÙÒÓ‰˘ ÌÈÓÚÙÏÂ

˘˜È·˘ ¯·„ ÏÚ ÂÈÏÚ ‰‡�˘ ÂÏ ˘È˘ ÔÂ‚Î ,¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï„ Â‡Ï ÏÚ
ÔÂÓÓ ˙ÏÈ‡˘ ¯·„· ‰·ÂË ÂÏ ˙Â˘ÚÏ Â�ÓÓÈ˙·˙Î˘ ÂÓÎ) ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ

‰‡�˘ ÂÏ ¯ËÂ� ‰Ê ¯Â·ÚÂ ,Â·ÈË‰ ‡ÏÂ (Ì"‡¯‰ Ì˘· ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡··
‡Â‰Â ,ÌÈ˘�‡ È�Ù· ÂÓÒ¯ÙÓ È‡�‚ ¯·„ ÌÂ˘ ÂÈÏÚ Î"Á‡ ‰‡Â¯˘ÎÂ ,Â·Ï·
Ì˜Â�˘Î Î"Á‡Â ,¯ÂË˙ ‡Ï„ Â‡Ï ÏÚ ·Ï·˘ ‰¯ÈË�‰ ÏÚ ‰ÏÈÁ˙Ó ¯·ÂÚ
‡Ï„ Â‡Ï ÏÚ ¯·ÂÚ ÂÈÏÚ ‰‡¯˘ È‡�‚ È¯·„‰ ‰Ê ¯Â·Ú ÂÈÏÚ ¯ÙÈÒÂ Â�ÓÓ

.Â·ÏÓ ¯·„‰ ‰ÁÓÈ˘ ÍÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,ÌÂ˜˙

חסד אהבת
:'· ˙Â‡ ‰ÁÈ˙ÙÂ‡Ï ÏÚ ‰·ÂË‰ ˙ÚÈ�Ó È"Ú Î"‚ ¯·ÂÚ ‡Â‰˘ ÌÈÓÚÙÏÂ

ÔÂÓÓ ˙ÏÈ‡˘ ¯·„· ‰·ÂË ÂÏ ˙Â˘ÚÏ Â�ÓÓ ˘˜È· ‡Â‰˘ ÔÂ‚Î ,ÌÂ˜˙ ‡Ï„
Â�ÓÓ ˘˜·ÓÂ ÂÏˆ‡ ‡Â‰ Î"Á‡ ‡·˘Î ‰Ê ¯Â·ÚÂ Â·ÈË‰ ‡ÏÂ ‰Ê· ‡ˆÂÈÎÂ
‡È‰‰ ‰·ÂË‰ ˙ÚÈ�Ó È"Ú ¯·ÂÚ ,ÂÏÚÙÓÎ ÂÏ ÏÓÂ‚Â Â�ÓÓ Ì˜Â� ‰·ÂË ‰ÊÈ‡
Â��È‡˘ ¯ÈÚ· ÂÓÒ¯ÙÓ Â˙Â‡ Â˙‡�˘Ó Ì‡ ˘"ÎÂ .ÌÂ˜˙ ‡Ï„ Â‡Ï‰ ÏÚ
ÏÚ ‰Ê· ¯·ÂÚ ‡Â‰˘ „·ÏÓ ,È‡„Â· Â‰ÂÏÈ ‡Ï ÌÈ¯Á‡ Ì‚˘ È„Î ÁÂË·
‰¯ÂÓ‚ ¯"‰˘Ï ¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ‰Ê· ¯·ÂÚ ‡Â‰ „ÂÚ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ¯ÂÒÈ‡
ÛÂÒ·Â '‰ ÛÈÚÒ '‰ ÏÏÎ ÌÈÈÁ ıÙÁ· ÔÈÈÚÂ ,˘ÓÓ ÂÈÈÁÏ ‰Ê· „¯ÂÈ ‡Â‰˘

.·"˜Ò ÌÈÈÁ ÌÈÓ ¯‡·· È�˘‰ ¯ÂÈˆ· ¯ÙÒ‰

Í˙ÂÓÎ È�È‡" :ÂÏ ·È˘Ó ‡Â‰˘ Í‡ ÂÓÚ ·ÈËÓ ‡Â‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡„ ‰ÊÓ ¯˙ÂÈÂ
‡Â‰˘ ‰¯ÂÓ ‰Ê·„ ,¯ÂË˙ ‡Ï„ Â‡Ï‰ ÏÚ ¯·ÂÚ ,"È„ÓÚ ˙Â·ÈË‰ ‡Ï˘
Â·ÏÓ ¯·„‰ ‰ÁÓÈÂ ÌÏ˘ ·Ï· Â�ÂÏÈ ‡Ï‡ ,Â·Ï· ‰‡�˘‰ ÔÈÈ„Ú ¯ËÂ�
¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï È‡„Î Ô�È‡Â È‡·‰Â Ï·‰ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ‰ È¯·„ ÏÎ˘ Ô�Â·˙ÈÂ

.'‰Â '„ ˙Â‡· ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù· ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ ,Ì‰ÈÏÚ
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¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï" ¯Ó‡�˘ ,¯ÂË�Ï Ì‚Â ÌÂ˜�Ï ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡
‰¯ÂÒ‡ Ô‰Ó ÂÊÈ‡ ?‰¯ÈË� È‰ÓÂ ‰ÓÈ˜� È‰Ó .'Â‚Â "ÍÓÚ È�· ˙‡
‰ÎÏ‰‰ ˙�˜ÒÓ Â�‡·‰ Â�È�ÙÏ˘ ÌÈ˜¯Ù· ?˙¯˙ÂÓ Ô‰Ó ÂÊÈ‡Â
¯ÙÒ‰Ó ‡È‚ÂÒ ÏÎ .'· Í¯Î "Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·" ÏÂ„‚‰ ¯ÙÒ‰Ó
˜ÓËˆÓ ¯ÙÒ‰Ó ˜¯Ù ÏÎÂ ,"˙ÂÎÏ‰ ¯ÂˆÈ˜"· ˜¯ÙÏ ˙ÓˆÓËˆÓ

Ô‡Î „ÈÁÈ ÛÈÚÒ È„ÎÏ

˙ÂÂˆÓ‰ ˙Â„ÂÒÈ

úåññåáî íäéìòù úåãåñéä ïî äîëá ÷ñåò ïåùàøä ÷øôä
äîã÷ä ïéòë ùîùî àåäå ,"øåèú àì"å "íå÷ú àì" úååöîä

.úéììëä ïúøåöå úååöîä úåäî úðáäì

Â‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÂÒÈ‡ ˜¯ Â˘Â¯ÈÙ "ÌÂ˜˙ ‡Ï" Ì‡‰ (‡)
?‰ÚÈ‚Ù ÏÎ ÏÏÂÎ˘

ÂÏÈÙ‡Â ÌÂ˜�ÏÂ ¯ÈÊÁ‰Ï Ú‚Ù�‰ ÏÚ ‰¯Ò‡Â ‰„ÈÙ˜‰ ‰¯Â˙‰
,‰ÚÈ‚Ù· ÏÈÁ˙Ó‰ ÔÂ˘‡¯‰ ¯·„· ‰Ó Í‡ .‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ¯ÂË�Ï
˜¯˘ ÈÓ Ì‡ ,¯ÓÂÁÂ Ï˜· "ÌÂ˜˙ ‡Ï" Ï˘ Â‡Ï· ÏÏÎÈ ‡Ï ‰ÓÏ

!?ÔÎ˘ ÏÎ ‡Ï ‰Ï˜Ï˜· ÏÈÁ˙Ó˘ ÈÓ ,¯·ÂÚ ¯ÈÊÁÓ

ÍÎÂ ,Â‡Ï‰ ÏÏÎ· ‡Â‰ Ú‚ÂÙ ÏÎ˘ ·˙Î˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÔÓ ˘È Ì�Ó‡
ÌÈ¯·ÂÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ¯Á‡ Í‡ .Â�È�ÓÊ È¯·ÁÓÓ ˙ˆ˜Ó Â˜ÈÒ‰
ÏÂÓ‚ ÌÏ˘ÓÂ "¯ÈÊÁÓ"Ï ‡Ï‡ ¯Ó‡� ‡Ï È‡„Â "ÌÂ˜˙ ‡Ï" Â‡Ï‰˘

.ÌÈ˘¯ÙÓ‰ ÏÎ·Â Ï"ÊÁ· ˙ÂË˘Ù‰ ‡Â‰ ÔÎÂ .‰ÚÈ‚Ù ÏÚ

Á"¯‚‰ ÏÂ„‚‰ Â�· Ï˘ Â¯·Ò‰ ÈÙÏ Y "·˜ÚÈ ˙ÂÏ‰˜"‰ ˙Ú„
ÔÈ‡˘ "¯ÓÂÁÂ Ï˜" ˘„ÁÏ ÔÈ‡ Ì�Ó‡˘ Y ‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·ÈÈ�˜
˙‡�˘Â ‰‡�˜ ˙ÓÁÓ Â¯È·ÁÓ ‰·Ë‰ Ú�ÂÓ‰ ˙‡Ê ÏÎ·Â Ï"ÊÁ·
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ÏÂÓ‚ ÌÂÏÈ˘Â ‰ÓÈ˜� ˙¯Âˆ ÍÎ· ˘È ÈÎ "ÌÂ˜˙ ‡Ï"· ¯·ÂÚ Ì�ÈÁ
.Â¯È·ÁÓ Ï·ÂÒÂ "Ú‚Ù�"Î ÂÓˆÚ ˙‡ ˘È‚¯Ó‰ "Ì˜Â�"‰ È�ÈÚ·

Ú‚ÂÙ‰ Â‡ ˙ÂÚË· ‰Ó˜� Â‡ „·Ï· ˙ÂÚ˘¯ Ì˘Ï Ú‚ÂÙ‰ ÌÏÂ‡
ÍÎ· ÔÈ‡ ,‰‡�˜ Â‡ ÏÂÓ‚ ÌÂÏÈ˘ Ì˘Ï ‡ÏÂ ˙¯Á‡ ‰·ÈÒ ÏÎÓ
Ô‰· ·ÈÂÁÓ Â�È‡˘ ˙Â·ÂË ˜¯ Ú�ÂÓ ‡Â‰ Ì‡Â ."ÌÂ˜˙ ‡Ï" ÌÂ˘Ó

.ÏÏÎ ¯ÂÒÈ‡ ¯·„· ÔÈ‡ ,‡‰˙ ¯˘‡ ‰·ÈÒ‰ ‡‰˙ ,ÔÈ„‰ ÔÓ

.[‰Ú¯‰ Â˙·˘ÁÓ ÏÚ ‰¯ÙÎ ÍÈ¯ˆ ˙ÂÚË· Ì˜Â�‰]

¯ÂÒÈ‡ ˙ÓÂÚÏ ·"ÂÈÎÂ ÏÊ‚Â ˜Ê� ÈÓÂÏ˘˙ ˙ÚÈ·˙ ¯˙È‰ (·)
:‰ÓÈ˜�

Y ‰ÓÈ˜�‰ ˙‡ ˙Â„„ÂÚÓÎ ˙Â‡¯� ‰¯Â˙· ˙ÂÓÏ˘ ˙ÂÈ˘¯Ù
‰˘Ú ¯˘‡Î" ,"ÔÈÚ ˙Á˙ ÔÈÚ" ˙ÂÏ·Á ÈÓÂÏ˘˙ ,ÔÈ˜ÈÊ� ÈÓÂÏ˘˙
˙Â·˘ÈÈ˙Ó Í‡È‰ .Ô‰È˘�ÂÚÂ ‰ÏÈÊ‚Â ‰·È�‚ ˙·˘‰ ,"ÂÏ ‰˘ÚÈ ÔÎ

?ÌÂ˜˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ÌÚ ÂÏ‡ ÏÎ

‰ÓÈ˜� ÌÈ·˘Á� ÂÏ‡ Ì‚˘ ˙ÂÚÓ˘Ó ‰�˘È ÌÈ�Â˘‡¯ ˙ˆ˜Ó·
ÏÚ ‰˙ÂÈˆÂ ‰¯Â˙ ‰¯È˙‰˘ ÈÙÎ ·Â˙Î‰ ˙¯ÈÊ‚Ó Â¯˙Â‰˘ ‡Ï‡
.‰Ó˜� ˙ÏÂÚÙ È‰ÂÊ˘ ˙Â¯ÓÏ ÁˆÂ¯‰ ˙‡ ‚Â¯‰Ï Ì„‰ Ï‡Â‚
ÔÏÊ‚Â ˜ÈÊÓ ÈÙÏÎ ‰Ó˜�‰ ‰¯˙Â‰ Ì‡˘ ÔÂ„Ï ÌÂ˜Ó ‰È‰ Ê"ÈÙÏÂ
¯˘Ù‡ È‡˘ ÌÈ�ÙÂ‡· Ù"ÎÚÂ ?‰Ó˜�‰ È‚ÂÒ ÏÎ Â¯˙Â‰ ‡Ó˘
ÌÈ„Ú ÔÈ‡˘ Â‡ ‡Ó¯‚· ˜ÊÈ‰ ÔÂ‚Î] ÔÈ„ ˙È·· ÔÈÓÂÏ˘˙ ˙Â·‚Ï
ÚÂ�ÓÏ ˙ÂÁÙÏ ÏÊ‚� Â‡ Ï·Á� ,˜ÊÈ�Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ ÈÏÂ‡ [·"ÂÈÎÂ
Â˘Ù� ÚÈ‚¯‰Ï È„Î ‰Ó˜� ¯Â˙· ÔÏÊ‚ Â‡ Ï·ÂÁ ,˜ÈÊÓ‰Ó ˙Â·ÂË

?˙·‡Â„‰

‚˘ÂÓ‰ Ï˘ ËÂ˘Ù‰ Â˘Â¯ÈÙ Ì‚Â ÌÈ�Â˘‡¯ ¯‡˘· ˙ÂË˘Ù‰ ÌÏÂ‡
.ÔÈÓÂÏ˘˙ ˙ÚÈ·˙ ¯„‚Ó ‰˜ÂÁ¯ Ï"ÊÁ·Â ˘„Â˜‰ È·˙Î· "‰Ó˜�"
˙‡ ÌÈÏ˘Ó Ì„‡‰ ÔÈÓÂÏ˘˙ ˙ÚÈ·˙·˘ ÌÈ�Â¯Á‡ ÌÈ¯È·ÒÓÂ
ÌÈÏ˘Ó Â�È‡˘ ‰ÓÈ˜�Ï „Â‚È�· ,‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÍÎ· Ô˜˙ÓÂ Â�Â¯ÒÁ
‰Ó ‰ÊÂ ,Â¯È·Á· Ú‚ÂÙÂ ˜ÈÊÓ˘ ‰Ó· Ú‚¯� ˜¯ ÏÏÎ Â�Â¯ÒÁ ˙‡
ÔÈÓÂÏ˘˙ ˙ÚÈ·˙ ‰¯˙Â‰ ¯˘‡Î˘ Ô·ÂÓ ‰Ê ÈÙÏÂ .‰¯Â˙ ‰¯Ò‡˘

˙¯ÈÊ‚ ‰˘„Á˙� ‡Ï.˙Â�ÂÓÓ· ‰ÓÈ˜� ¯È˙‰Ï ·Â˙Î‰

Ì„‡ ÔÈ· Â‡ ÌÂ˜ÓÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰¯È·Ú Y ‰ÓÈ˜�‰ (‚)
?Â¯È·ÁÏ

Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÂˆÓÎ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ˙ÂÂˆÓ ˙Â·˘Á� ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡·
Ï˘ "‡ˆÙÁ"‰ ‡Â‰˘ Â¯È·ÁÏ ˙ÂÒÁÈÈ˙Ó Ô‰Â ¯Á‡Ó Â¯È·ÁÏ
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ÌÈÈÂÏ˙‰ ÌÈ�È„ ÈË¯Ù ‰ÓÎ· ÔÈÈÚÏ ˘È ÔÈÈ„Ú ÌÏÂ‡ .‰ÂˆÓ‰
:ÂÊ ‰¯„‚‰·

¯˙ÂÂÏ Ì„‡ ÏÂÎÈ Ì‡‰Â Ì˜Â�‰ ÏÚ ÒÂÈÙ ˙·ÂÁ ‰ÏÁ Ì‡‰
?Â· ÂÓ˜�È˘ ‰ÏÈÁ˙Ó ÌÈÎÒ‰ÏÂ˙ÂÈÂÏ˙‰ Y ÂÏ‡ ˙ÂÏ‡˘·

‰ÓÎ Â˜Ù˙Ò� Y Â¯È·ÁÏ Â‡ ÌÂ˜ÓÏ Ô‰ Ì‡ ˙ÂÂˆÓ‰ Ï˘ Ô˙Â‰Ó·
˙ÂÂˆÓÎ ˙Â·˘Á� Ì‡ Û‡˘ ¯·˙ÒÓ ‰ÎÏ‰Ï .Â�È�ÓÊ È¯·ÁÓÓ
˙·˘‰ Ï˘ ‚ÂÒ‰Ó ˙ÂÂˆÓÏ Ô˙ÂÓ„Ï ˘È Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘
‰·Ë‰Â „ÒÁ Ï˘ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÂˆÓÂ ‰˜„ˆ ,‰�ÈÚËÂ ‰˜È¯Ù ,‰„È·‡
˙‡ ÚÂ·˙Ï ˙ÂÏÚ·Â ˙ÂÎÊ ¯·ÁÏ ÔÈ‡˘ ‰ÎÏ‰‰ ‰˜ÒÙ� Ô‰·˘
˙·ÂÁ ‰ÏÁ ‡Ï Ì‚ .‰ÈÏÚ ¯˙ÂÂÏ ÂÁÂÎ· ÔÈ‡ Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ‰·Ë‰‰

.˜ÂÈ„· ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÂÚÈ˘Î ‰˙È‰ ‰Ó˜�‰ Ì‡ ÂÈÙÏÎ ÒÂÈÙ

Ú‚Ù�‰Ó ‰ÏÈÁÓ ˘˜·Ï ·ÈÈÁ ÔÈÈ„Ú ,"ÏÈÁ˙Ó"‰ ,Ú‚ÂÙ‰ Ì‡‰
?Ì˜� ‡Â‰˘ È¯Á‡ÌÂÓÈÁ" ÍÂ˙Ó ‰˘ÚÓ ˙Ú˘· Ì˜� Ú‚Ù�‰ Ì‡

˙ˆ˜Ó· ¯‡Â·Ó ,‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ‰ÓÎ ÈÙ ÛÈÒÂ‰ ÂÏÈÙ‡ ,"·Ï‰
‰Ï˜Ï˜· ÏÈÁ˙‰˘ Ú‚ÂÙ‰ ÏÚ ÒÂÈÙ ˙·ÂÁ ÔÈÈ„Ú ‰ÏÁ˘ ÌÈ�Â¯Á‡
‰ÓÈ˜� ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï Ì˜� Ú‚Ù�‰ Ì‡ Ì�Ó‡ .˘‡‰ ˙‡ ˙Èˆ‰Â
ÒÂÈÙ ˙·ÂÁÓ ÏÈÁ˙Ó‰ ˙‡ ¯ÂËÙÏ ‡¯·Ò ˘È ,"‰¯˜"Â ˙·˘ÂÁÓ
‰È‡¯ ÔÈ‡ Í‡ .Â˙Ó˜� È"Ú ‰ˆ¯˙�Â Ú‚¯� ¯·Î Ú‚Ù�‰Â ¯Á‡Ó
ÒÂÈÙÂ ÈÂˆÈ¯ ˙·ÂÁ· ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÂ˜Ó ˘ÈÂ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯·„Ó ÍÎÏ
ÏÎÂ .Â¯È·Á ˙‡ ‰ˆ¯È˘ „Ú ¯ÙÎÓ Â�È‡ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ÂÏÈÙ‡˘
·ÈÈÁ˘ ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÂÚÈ˘Ó ˙ÂÁÙ Ì˜� Ú‚Ù�‰ Ì‡ ÔÎ˘

.ÂÒÈÈÙÏÂ Â˙Âˆ¯Ï ÏÈÁ˙Ó‰YÚ‚ÂÙ‰

‰¯ÂÒ‡‰ ‰ÓÈ˜�‰ ˙Â‰Ó

àåä ïéà ,åìåîâë åì íìùî ïåòîùå ïåòîùá òâåô ïáåàø
øùàë àìà ,ãáìá íéîåéàá åà úåîåìçá ,úåôéàùá ÷ôúñî
.úéìëúá äîéìù äî÷ð åðéðôì éøä ,åì äùåò ïë ïáåàø äùò
,àì åà øáñäá äååìî äî÷ðä íà ìãáä ïéà úåèùôáå
äî÷ð' í÷åðù åà éåìâá í÷åð íà ÷åìéç ïéà åìéôà äøåàëìå
òáå÷ ïëù äî .äî÷ðä ìò òãåé í÷ððä ïéàù åðééäã 'úøúñð
.ìòåô àåä äî÷ð íùìù í÷åðä úðååëå äîé÷ðä úìåòô àåä
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íéøåøéá êåøòì íéëéøö íéîòôì êà !èåùô êë ìë äæ éøä
êøãä úà íúçúî úåìâì éãë úåáø íéðáà ì÷ñìå íéëåøà
ìù äúåäî úà åæ àéâåñá ä"æòá øøáðå ïåãð êëéôì .äøùéä

.úéúëìää äúøåöå äøåñàä äîé÷ðä

‰ÓÈ˜�‰ (‡)Z?‰˘ÚÓ·˘ ‰ÂˆÓ Â‡ ‰Ú¯ ‰Ú„

.‰˘ÚÓ·˘ "‰˘Ú˙ ‡Ï" ˙ÂˆÓ ‡È‰ Y ‰¯ÈË�Ï „Â‚È�· Y ‰ÓÈ˜�‰
˙‡Ê ÏÎ·Â ,[ÌÈ˘ÚÓ ˙ÚÈ�ÓÏ Â‡] ÌÈ˘ÚÓÏ ‰¯Â˘˜ ‡È‰¯ÂÒÈ‡‰

ÍÎÈÙÏÂ ,ÏÂÓ‚ ÌÏ˘Ï Ì˜Â�‰ Ï˘ Â˙�ÂÂÎÂ Â˙·˘ÁÓ· Ì‚ ÈÂÏ˙
ÌÈ˘ÚÓ· ˙ÂÈÂÏ˙‰ ˙Â¯Á‡ ˙ÂÈ˘ÚÓ ˙ÂÂˆÓÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ ‰�Â˘

.„·Ï·ÚÂ·˜Ï Â�È�ÓÊ È�Â¯Á‡ ‰ÓÎ· ‰ÈË� ‰�˘È ÍÎÏ Í˘Ó‰Î
Ì‰ ,ÍÎ· ‰ÎÂ¯Î‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÈÓ‰Â ,ÌÂ˜�Ï ÔÂˆ¯‰Â ‰·˘ÁÓ‰˘
ÌÈ‡ÈˆÂÓ˘Î ˜¯ Â‡Ï‰ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ˘ Ù"Ú‡Â .¯ÂÒÈ‡‰ ¯˜ÈÚ Ì‰
.[‰˘ÚÓ ˙ÚÈ�Ó· Â‡ ‰˘ÚÓ·] ÌÈÓ˜Â�Â ÏÚÂÙÏ ‰·˘ÁÓ‰ ˙‡

:Ì˜��‰ ˙ÚÈ„È ‡ÏÏ ‰Ó˜� (·)

˜ÏÁ ‡È‰ Ì˜��‰ Ï˘ Â˙ÚÈ„È˘ Â·˙Î˘ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÔÓ ˘È
Ú„ÂÈ ‡Â‰˘ Â‡ Â· Ú‚Ù Ì˜Â�‰˘ Ú„ÂÈ Ì˜��‰ ÔÈ‡ Ì‡ .‰Ó˜�‰Ó
ÌˆÚ· ¯ÒÁ ,Â· Ú‚Ù ‰Ó˜� Ì˘Ï˘ Ú„ÂÈ Â�È‡ Ï·‡ ‰ÚÈ‚Ù‰Ó

."ÌÂ˜˙ ‡Ï" ÌÂ˘Ó ¯·„· ÔÈ‡Â ‰Ó˜�‰

‰ÏÚÓ ‡Ï Ì˜��‰ Ï˘ Â˙ÚÈ„È˘ ÌÈ¯·ÂÒ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ÌÏÂ‡
Ú‚Ù Ì‡ .˙Ú·Â˜ Ì˜Â�‰ Ï˘ Â˙·˘ÁÓÂ Â˙�ÂÂÎ ˜¯Â ‰„È¯ÂÓ ‡ÏÂ
‡Ï· ¯·ÂÚÂ ,‰Ó˜� ˙ÏÂÚÙ ˙·˘Á� Â˙ÏÂÚÙ È¯‰ ‰Ó˜� Ì˘Ï Â·
Ì˘Ï ‰˘ÂÚ Â�È‡ Ì‡Â .¯·„ Ú„ÂÈ Â�È‡ Ì˜��‰ Ì‡ Ì‚ ÌÂ˜˙
ÔÈ‡ ,˙¯Á‡ ‰·ÈÒ ÏÎÓ Â· Ú‚ÂÙ ‡Ï‡ ,˙Ó„Â˜ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ‰Ó˜�
¯ÙÒÓ‰˘ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˜ÒÙ ÍÎÈÙÏ .‰Ó˜� ˙·˘Á� ‰ÏÂÚÙ‰
ÌÂ˜�Ï È„Î Â„Â·Î ÏÈÙ˘ÓÂ ,Â· Ú‚Ù˘ Ì„‡ ÏÚ ¯˙Ò· Ú¯‰ ÔÂ˘Ï
Ú„ÂÈ Â�È‡ ‰Ï‰˘ Û‡ ,¯ÂË˙ ‡Ï·Â ÌÂ˜˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ,Â�ÓÓ

.‰Ó˜�‰Ó

:‰Ó˜� ‡ÏÏ Ì˜�� ˙ÚÈ„È‰ÈÏ˘‡ ¯ˆÂÈ Ú‚Ù�‰˘Î ,ÍÙÈ‰ÏÂ
,ÏÏÎ Ì˜Â� Â�È‡˘ ÔÓÊ· ,Â�ÓÓ Ì˜Â� ÂÏÈ‡Î Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ ‰Ó¯ÓÂ
¯ÂÒÈ‡ Í¯Ò ÔÈ‡ È‡„Â ,ÌÈ¯Á‡ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù ÂÓ˘Ï Û˜ÂÊ˘ Â‡
˙‡�Â‡ ÂÓÎ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ�ÚÏ ÔÂ„Ï ˘È ÌÏÂ‡ .ÍÎ· ‰ÓÈ˜�

.['„ ÛÈÚÒ ÛÂÒ· ÔÈÈÚÂ] .·"ÂÈÎÂ ÌÈ¯·„



‰ÓÁ�‰Â ‰Ó˜�‰‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ / 62

:¯Â·È„ ‡ÏÏ ‰Ó˜� (‚)

˙ÏÂÚÙ ˙‡ ‰ÂÂÏÓ Ì˜Â�‰˘Î ˜¯˘ Â·˙Î ÌÈ�Â¯Á‡ ˙ˆ˜Ó
‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ÏÂÓ‚ ÌÏ˘Ï Â˙�ÂÂÎ˘ ¯È‰ˆÓÂ ,¯·Ò‰· ‰ÓÈ˜�‰
È�È‡" :¯ÓÂ‡ Ì˜Â�‰˘ ‡˙ÈÈ¯·‰ ÔÂ˘ÏÎÂ .¯·ÂÚ Ê‡ ˜¯ ,¯·Ú·
Ï˘ Ì·Â¯ ·Â¯ ˙Ú„ ÌÏÂ‡ ."È�˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘ Í¯„Î ÍÏÈ‡˘Ó
ÏÎ˘ .‡Ï Ì‡ ¯·„Ó Ì˜Â�‰ Ì‡ ‰ÎÏ‰Ï ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰
.ÌÂ˜˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ,ÌÂ˜�Ï Â˙�ÂÂÎÂ ‰ÓÈ˜� ˙ÏÂÚÙ ‰˘ÂÚ‰
˙ÏÂÚÙÓ Ú�ÓÈ‰Ï Z "ÌÂ˜˙ ‡Ï" ÌÈÏÈÓ· ËÂ˘Ù‰ ˘Â¯ÈÙÎ
.¯Â·È„ ÈÏ· Ì‚ ["‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘"· Â‡ "‰˘ÚÂ ÌÂ˜"·] ‰ÓÈ˜�

:ÌÂ˜�Ï Â˙�ÂÂÎ ÔÈ‡ ˙Ó‡·˘Î Ì˜Â� È�Ù „ÈÓÚÓ („)

‰�ÂÂÎ ÈÏ· ‰ÓÈ˜� ˙ÏÂÚÙ ‰˘ÂÚ‰˘ Â˘„ÈÁ ÌÈ�Â¯Á‡ ˙ˆ˜Ó
.‰¯Â˙ ¯ÂÒÈ‡· ¯·ÂÚ ,ÌÂ˜�Ï Â˙�ÂÂÎ˘ ¯ÓÂ‡ ÂÈÙ· ˜¯Â ,ÌÂ˜�Ï

,¯·Ú· ÂÏ ÏÈ‡˘‰Ï ·¯ÈÒ˘ ÈÓÏ ÈÏÎ ÏÈ‡˘‰Ï ·¯ÒÓ‰ :‡Ó‚Â„Ï
ÏÚ ÒÁ˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ‰ÓÈ˜� ÌÂ˘Ó ‰�È‡ ·Â¯ÈÒ‰ ˙·ÈÒ Í‡
¯Ó‡ÈÂ ˙Â�Ó„Ê‰‰ ˙‡ Ïˆ�È Ì‡ ÌÂ˜˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ Y ÈÏÎ‰

.‰Ó˜� ÌÂ˘Ó ·¯ÒÓ˘ Â¯È·ÁÏ

[·"ÂÈÎÂ ÍÂ�ÈÁ ÌÂ˘Ó] ˙ÏÚÂ˙Ï Ì„‡ ·ÈÏÚÓ‰ :˙ÙÒÂ� ‡Ó‚Â„
Ú‚Ù ‡Â‰˘ ‰Ó ÏÚ ‰Ó˜� ÌÂ˘Ó Â·ÈÏÚÓ˘ ÂÏ ¯ÓÂÏ ¯ÂÒ‡

.¯·Ú· ÌÚÙ Â·

‰˘ÚÓ ˘È˘ ÔÙÂ‡· ,‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˙"Ï· Ì‰È¯·„Ï ˘ÂÁÏ ÌÂ˜Ó ˘È
¯ÒÁ˘Î Ï·‡ .Ï"�‰ ˙Â‡Ó‚Â„ÎÂ ÍÎÏ Â˙�ÂÂÎ ÔÈ‡˘ ˜¯Â ‰ÓÈ˜�
ÔÈ‡˘ ÔÂ‚ÎÂ ,Ú‚ÂÙ ÂÏÈ‡Î ÌÈ�Ù „ÈÓÚÓ ˜¯Â ‰ÓÈ˜�‰ ‰˘ÚÓ ÌˆÚ
·¯ÒÓ ‡Â‰˘ ÌÈ�Ù „ÈÓÚÓ ˜¯Â ˘˜·Ó ‰Ï‰˘ ÈÏÎ‰ ˙‡ ÂÏ
,Â·ÈÏÚÓÂ ¯"‰˘Ï ¯·„Ó ÂÏÈ‡Î ÌÈ�Ù „ÈÓÚÓ˘ Â‡ ,‰ÓÈ˜� ÌÂ˘Ó
ÍÎÓ Ú�ÓÈ‰Ï ˘È˘ ÔÎ˙È Í‡] ."ÌÂ˜˙ ‡Ï" ÌÂ˘Ó ˘Â˘ÁÏ ÔÈ‡
Â‡ Ï‡¯˘ÈÓÂ '‰Ó ÌÈÈ˜� Ì˙ÈÈ‰Â Y ÔÂ‚Î ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó

.[ÌÈ¯·„ ˙‡�Â‡ ÌÂ˘Ó

:‰ÓÈ˜�· ¯ÂÚÈ˘‰ (‰)

˙ÚÓ ˙Â·¯ ÌÈ�˘ Â¯·Ú ÂÏÈÙ‡ .ÛÂÒ· ¯ÂÚÈ˘ ‰Ó˜�Ï ‰Ï ÔÈ‡
ÚÂ‚ÙÏÂ ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Â�Ó„Ê‰ ‡ˆÂÓ Ú‚Ù�‰˘ ˙Ú ÏÎ· ,‰ÚÈ‚Ù‰
,˙ÂÈ�ÂÓ„˜ ÌÈ�˘Ó ‡È‰‰ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ÌÂ˜�Ï Â˙�ÂÂÎÂ ,Ú‚ÂÙ·

.ÌÂ˜˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ ‡Â‰ È¯‰
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‰Ï ˘È Y "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ Ì‰È�È·Â Y ÌÈ˜ÒÂÙ ‰ÓÎ ÈÙÏ ÌÏÂ‡
,Á˙Â¯ Ú‚Ù�‰ Ï˘ Â·Ï „ÂÚ ÏÎ˘ Â�ÈÈ‰ .‰ÏÈÁ˙· ¯ÂÚÈ˘ ‰Ó˜�Ï
˜¯Â ,‰ÓÈ˜�‰ ˙‡ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ‡Ï ,‰ÚÈ‚Ù‰Ó ˙¯ÚÒ� ÂÁÂ¯Â
¯„ÒÏ ¯Â·ÚÏ Ï‚ÂÒÓÂ ÂÊ‚Â¯Ó Ú‚Ù�‰ Á�˘Î ,ËÚÂÓ ÔÓÊ ¯Â·ÚÎ

.ÌÂ˜�ÏÂ ÂÁÂ¯ ¯ÈÚ‰Ï ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ,ÂÓÂÈ‰¯ÈË�‰ ˙Â‰Ó' '‚ ˜¯Ù ‰‡¯]

['Â ÛÈÚÒ '‰¯ÂÒ‡‰.

Ú‚Ù� ÌÈ¯ËÂÙ‰ ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎ Ï˘ Ì‰È˜ÒÙ ÏÚ ÈÂ�· ‰Ê ¯˙È‰
ÌÈ˜ÒÂÙ ÌÏÂ‡ .ÌÈ�Â˘ ÌÈ˘ÚÓ ÏÚ ˙ÂÈ¯Á‡Ó "Â··Ï ÌÁÈ ÈÎ"
,˙ÏÚÂ˙ Ô‰· ˘È˘ ˙ÂÏÂÚÙ ˜¯ "ÌÂÓÈÁ ˙Ú˘"· ÌÈ¯È˙Ó ÌÈ¯Á‡
ÏÚ ÏÂÓ‚ ÌÂÏÈ˘Â ‡„È¯‚ ‰Ó˜� ‡ÏÂ ,˙ÙÒÂ� ‰ÚÈ‚ÙÓ ÏÈˆ‰Ï
,"ÌÂÓÈÁ ˙Ú˘·" ÌÂ˜�Ï ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯È˙‰Ï ‰˘˜ ÍÎÈÙÏÂ .¯·Ú‰
ÔÈÈÚÏ ‰ÏÂÏˆ Â˙Ú„˘ Â‡ ÏÂ‡˘ÏÂ ıÚÈÈ˙‰Ï ‡· Ì‡ Ë¯Ù·Â
Ï·‡ .ÌÂÓÈÁ ˙Ú˘ Ï˘ ‰Ù˜Â˙ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ ¯·Î È¯‰ ,¯·„·
ÌÂ˜˙ ‡Ï· ¯·Ú ‡Ï ,·Ï‰ ÌÂÓÈÁ ÍÂ˙Ó Ì˜�Â ıÙ˜ Ì‡ „·ÚÈ„·

.Ò�Â‡Î ·˘Á� ÈÎ

‰¯ÂÒ‡‰ ‰¯ÈË�‰ ˙Â‰Ó

."øåèú àì" úåöî àéä äøåúá øúåéá úåîåúñä úååöîä úçà
,"øåîùú àì" ïòîùîù ,ïäî úáëøåî äåöîäù íéìéî éúù ïúåà
äî .äåöîä ìù äðáåî åäîå øáåãî ÷åéãá äîá úåøéäáî àì
,äáùçîáù äåöîá øáåãî íàä ?øåîùì àì äôéà ?øåîùì àì
äéåðù òåãîå åøéáçá øèåðä òâåô êéà ,ãåòå ?äùòî åà øåáéã
ïëà äøéèðä íàå ?åøéáçì íãà ïéáù úååöîä ïéá åæ äåöî
Y "åðåú àì" åîë íéøçà ïéåàìá úììëð äðéà òåãî ,úòâåô

?íéøáã úàðåà

.øñç àø÷îëå áúëáù äøåúá äîåúñ äãéçë àéä äåöîä íðîà
íâå ,åðøëæäù úåìàùä áéèéä úåøàáúî äô ìòáù äøåúá íøá
àéä éøä äæ ìëî úéöîú .ïðåøúô ìò úåàá úåøçà úåìàù

.íëéðôì úçðåî
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ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡·˘Î ˜¯ Â‡ ·Ï· ‰¯ÈË‰ Ì‡‰ (‡)
?¯Â·È„·

‰¯ÈË�‰ ˙Â‰Ó· ,Ì‰È¯Á‡˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰Â ÌÈ�Â˘‡¯‰ Â˜ÏÁ�
·Ï‰ ˙·˘ÁÓ· ‰¯ÈË� ÂÏÈÙ‡ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ Ì‡‰ .‰¯ÂÒ‡‰
?¯ÂÓ˘˙ ‡Ï Y "¯ÂË˙ ‡Ï" ˜ÂÒÙ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙ÂË˘ÙÎ ,‡„È¯‚
Ï"ÊÁ È¯·„ ÌÈÁÈÎÂÓ˘ ÈÙÎ ,¯Â·È„· ˜¯ ‰¯ÈË�‰ ‰¯ÂÒ‡ ‡Ó˘ Â‡

.‡ÓÂÈ 'ÒÓ· ‡˙ÈÈ¯··˘ ‡Ó‚Â„·

‰ËÈ˘Î ‰˙Â‡¯Ï ¯˘Ù‡˘ Y ÌÈ˜ÒÂÙ· ˙È˘ÈÏ˘ ‰ËÈ˘ ‰�˘È
·Ï‰ ˙¯ÈË� ÏÚ ˙Ó‡· ‰„ÈÙ˜‰ ‰¯Â˙‰˘ ˙¯·ÂÒ‰ Y ‰ÚÈ¯ÎÓ
„Ú ¯ÂË˙ ‡Ï· ÌÈ¯·ÂÚ ÔÈ‡ ‰˘ÚÓÏ Í‡ ,¯ÂÒÈ‡‰ ¯˜ÈÚ Â‰ÊÂ
ÔÎÂ ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎ· ÚÓ˘Ó ÍÎÂ .¯Â·È„· Ì‚ Â·Ï ˙¯ÈË� ‡Ë·È˘

.ÂÈ¯·„· ˜„˜Â„Ó ÔÂÈÚ È¯Á‡ Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„· Ì‚ ‰‡¯�

Y ¯Â·È„· ˜¯ ‰¯ÈË�‰˘ ˙¯·ÂÒ‰ Y ‰È�˘‰ ‰ËÈ˘‰ Û¯ˆ� Ì‡
˙¯·ÂÒÂ ¯Â·È„Â ‰·˘ÁÓ ˙·Ï˘Ó‰ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ËÈ˘‰ ÌÚ „ÁÈ
‡ˆÓ� ,¯Â·È„· ˙‡Ë·˙Ó ‡È‰˘Î ˜¯ ‰¯ÂÒ‡ ·Ï· ‰¯ÈË�˘
‡„È¯‚ ·Ï‰ ˙¯ÈË� ¯ÂÒ‡ÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„Ï˘
Û‡ ,ÍÂÓÒÏ ÈÓ ÏÚ ÂÏ ˘È È‡„Â· Ì‰È¯·„Î ‚‰Â�‰Â .ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ

.ÏÏÎÂ ÏÏÎ ıÏÓÂÓ ¯·„‰ ÔÈ‡˘

?¯Â·È„ ‰ÊÈ‡ Y ¯Â·È„· ‰¯ÈË�‰˘ ÌÈ¯·ÂÒÏ (·)

‡Ï˘ Í˙ÂÓÎ È�È‡" ¯ÓÂ‡· ˜¯˘ ÌÈ�Â¯Á‡ ˙ˆ˜Ó Â·˙Î
'ÒÓ· ‡˙ÈÈ¯·· ‡Ó‚Â„‰ ÔÂ˘ÏÎ ,‰¯ÈË�· ÌÈ¯·ÂÚ "È�˙Ï‡˘‰
˜¯ ÌÈ¯·ÂÚ Ì‰È¯·„Ï .ÌÈ˜ÒÂÙ· ‰ÎÏ‰Ï ‰˜˙ÚÂ‰˘ ‡ÓÂÈ
È„Î ÍÂ˙Â ˙¯Á‡ ‰·ÂË ÂÏ ‰˘ÂÚ Â‡ Ú‚ÂÙÏ ÏÈ‡˘Ó ¯ËÂ�‰˘Î
‡È‰ ¯ËÂ�‰ ˙¯È·Ú .·ÈËÈ‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï ‡Â‰˘ ÍÈ‡ ÂÏ ¯ÈÎÊÓ ÍÎ
Í¯„ ÌÈ¯Ó‡�‰ ÂÈ¯·„·˘ ÌÈ�Ù‰ ˙�·Ï‰Â ‰ˆÈ˜Ú‰ ÌÂ˘Ó
ÔÈ‡ ·"ÂÈÎÂ ÌÈ¯·„ ¯ÂÙÈÒ Í¯„ ‰¯ÈË�‰ ¯ÈÎÊÓ˘Î Ï·‡ .‰·È¯Ó
ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÏÎ ËÚÓÎ· ˙ÂÚÓ˘Ó‰ ÈÙÏ ÌÏÂ‡ .ÂÊ ‰ËÈ˘Ï ÌÈ¯·ÂÚ
¯ÓÂ‡˘ ¯Â·È„ ÏÎÂ ÌÈ¯Â·È„‰ È‚ÂÒ· Ï„·‰ ÌÂ˘ ÔÈ‡ ,ÌÈ�Â˘‡¯‰Â
ÔÂ˘Ï‰Â .¯ËÂ� Â‰È¯‰ ,‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ÂÏ ¯ÈÎÊÓÂ Ú‚ÂÙÏ Ú‚Ù�‰
¯Â¯·Â .‡˜Â„ ‡Ï ‡Â‰˘ Â·˙Î ,'ÂÎÂ "Í˙ÂÓÎ È�È‡" ‡˙ÈÈ¯··˘

.‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰˘Ú˙ ‡Ï· Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ‰ÎÏ‰Ï˘

,·Ï· ‰¯ÈË�‰˘ ÌÈ¯·ÂÒÏ (‚)Z˜¯ Â‡ ‰„Ù˜‰ ,‰‡�˘
?‰¯˜Ó‰ ˙¯ÈÎÊ

¯ÂÓ˘Ï ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ˜ÂÈ„· ‰Ó .·Ï· ¯ÂÓ˘˙ ‡Ï Y ¯ÂË˙ ‡Ï



‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ˙ÂÎÏ‰ ¯Âˆ˜‰¯ÂÒ‡‰ ‰¯ÈË�‰ ˙Â‰Ó /65

,·Ï·˘ ‰·È‡‰ ¯ÂÓ˘Ï ¯ÂÒ‡˘ Â˘¯ÈÙ ÌÈ·¯ ÌÈ˘¯ÙÓ ?·Ï·
‡Ï"· ¯·ÂÚ Â�È‡Â Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ ÏÚÂÙ· ÂÈ˘ÎÚ ‡�Â˘ Â�È‡˘ Ù"Ú‡Â
˙‡ "¯ÂÓ˘Ï"Â Â�Â¯ÎÊ· ˜Â˜ÁÏ ¯ÂÒ‡ ,"Í··Ï· ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙
‰¯ÈË�‰ ÔÈ‡˘ ÌÈ˜ÒÂÙ· ÚÓ˘Ó ‰ÎÏ‰Ï ÌÏÂ‡ .‰�˘È‰ ‰‡�˘‰
ÌÏÂÚÓ ‰‡�˘ ¯ËÂ�Ï ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ Û‡Â ,ÏÏÎ ‰‡�˘Ï ‰¯Â˘˜
¯ËÂ�Â Â„‚� ˙ÓÈÂÒÓ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ÒÚÂÎÂ „ÈÙ˜Ó ˜¯Â Ú‚ÂÙ‰ ÈÙÏÎ
‰‡�˘ ÔÈ·˘ ˜ÂÏÈÁ· ·"Ò 'Ë ˜¯Ù Ú"ÚÂ] ¯·ÂÚ Â‰È¯‰ ,¯·„‰ ˙‡

[‰¯ÈË�Ï.

‰„Ù˜‰Â ·‡Î· ‰ÂÂÏÓ ‰�È‡˘ ,ÔÂ¯ÎÊ· ‰¯ÈÓ˘Â ‰¯ÈË� ÏÎ Í‡
‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ ÔÂ¯ÎÊÏ ÂÈÈÁ ˙Â¯Â˜ ÂÓˆÚÏ Ì˘Â¯‰ Ì„‡ ÔÂ‚ÎÂ ,ÏÏÎ
˜¯ ‰Ê ÏÎ] .‰¯Â˙ ‰¯Ò‡˘ ‰¯ÈË� ÏÏÎ· ‰Ê ÔÈ‡ ˙ÂË˘Ù· ,Â·
˜¯ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÎ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯Ï Í‡ ,·Ï· ‰¯ÈË�‰˘ ‰ËÈ˘Ï

.[¯Â·È„· Ì‚ ‰„Ù˜‰‰Â ‰¯ÈË�‰ ˙Â˘‚¯ ‡Ë·Ó˘Î

·Ï· ‰¯ÈË�‰˘ ÌÈ¯·ÂÒÏ („)Z˜¯ Â‡ ‰˘Ú˙ Ï‡Â ·˘·
?‰˘Ú ÌÂ˜·

¯·„ ÁÂÎ˘Ï Ì„‡ Ï˘ Â„È· ˘È ÈÎÂ .ÁÎ˘˙ ‡Ï‡ Y "¯ÂË˙ ‡Ï"
‡Â‰ ÈÂÂÈˆ‰ ‡Ï‡ ?Â�Âˆ¯Î‰˘ÚÈ ‡Ï˘˙ÂÏ„˙˘‰ ÌÂ˘ Ì„‡‰

¯·„‰ ÁÎ˘È ¯ÂÎÊÏ Ï„˙˘È ‡Ï Ì‡Â ,Â�Â¯ÎÊ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ˜Â˜ÁÏ
Ì„‡‰˘ ÌÈ�Â˘‡¯· ˙ÂÚÓ˘Ó ‰�˘È Ì�Ó‡ .ÔÓÊ‰ Í˘Ó· ÂÈÏ‡Ó

‰ÂÂˆÓ ÔÎÁÂÎ˘ÏÔÈ�Ú‰Ó Â˙Ú„ ÁÈÒÈ˘ ‰�ÂÂÎ‰˘ ‰‡¯�Â ,
„ÂÚ ÏÎ ÌÏÂ‡ .¯ÎÂÊ Â�È‡ ¯·Î˘ ÂÏÈ‡ÎÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯·„· ˜ÒÚ˙ÈÂ
,ÔÈ�Ú· ˘„Â ·˘ÂÈ Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ Â˙Ú„ ˙‡ ÁÈÒ‰Ï Ï„˙˘Ó Â�È‡
ÈÙÏ ‰Ê ÏÎÂ] .¯ÂË˙ ‡Ï· ¯·ÂÚ Â‰È¯‰ ,‰· ÍÙÂ‰Â ‰· ÍÙÂ‰
ÌÈ¯·ÂÚ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯Ï Í‡ ,‰¯ÂÒ‡ ·Ï· ‰¯ÈË�˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰
.['‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÈÙÎÂ ¯Â·È„· ‰‡Ë·Ó Ì‡ ˜¯ ‰¯ÈË�·

:ÌÂ˜�Ï ˙�Ó ÏÚ ‡Ï˘ ¯ËÂ�‰ (‰)

‰ÚÈ‚Ù ˙¯ÈÎÊ Y ‡Â‰ ˘„Â˜‰ È·˙Î· "‰¯ÈË�" ‚˘ÂÓ‰ ˘Â¯ÈÙ
Ï˘ ÌÎ¯„ ‡È‰ ÍÎÂ .‡È‰˘ ‰¯Âˆ ÏÎ· ,Í˘Ó‰· ‰ÓÈ˜� Í¯ÂˆÏ
ÌÂ˜�Ï ÌÈ�ÂÂÎ˙Ó ‡Ï‡ ,Ì�ÈÁ· ÌÈ¯ËÂ� Ì�È‡˘ ˙Ó‡· ÌÈ¯ËÂ�‰
‡Ï‡ .‡È‰˘ ÏÎ ‰ÓÈ˜� ˙ÂÁÙÏ ˙Â�Ó„Ê‰‰Â ˙Ú‰ ‡Â··
,ÏÏÎ ÌÂ˜�Ï ‰�ÂÂÎ ÔÈ‡˘Î ÂÏÈÙ‡ ‰¯ÈË�‰ ‰¯ÂÒ‡ ‰˘ÚÓÏ˘
‡Ó˘ ‰¯Â˙ ‰˘˘Á˘ ,ÌÈÙÒÂ� ÌÈ˜ÒÂÙÂ Ì"·Ó¯‰ ˜ÒÂÙ˘ ÈÙÎÂ
.‰Ó˜�Ï ÛÂÒ· Â˙Â‡ ¯Â¯‚˙ ‰¯ÈË�‰Â Â¯ˆÈ ÂÈÏÚ ¯·‚˙È ˙‡Ê ÏÎ·
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:‰¯ÈË�· ¯ÂÚÈ˘‰ (Â)

Ì‚ ¯ÂÒÈ‡‰ .˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙Ú˘· ÏÁ ‡Ï ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡˘ ¯Â¯·
ÏÚ ‰ÏÂÚÂ Á˙Â¯ ÔÈÈ„Ú ·Ï‰˘Î ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯Á‡Ï „ÈÓ ÏÁ Â�È‡
˙ˆ˜Ó· Ú‚¯� Ú‚Ù�‰˘Î "ÌÂÓÈÁ‰ ˙Ú˘" ¯Â·ÚÎ ˜¯ .ÂÈ˙Â„‚
˙‡ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ,ÍÎ ÏÎ Â˙Â‡ ‰˜ÈÒÚÓ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÔÈ‡Â
‰· ˜ÂÒÚÏ ,‰·‡ÎÂ ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ¯ÂÓ˘ÏÂ ¯ÂË�Ï ˙ÂÏ„˙˘‰‰

.‰ÈÏÚ ¯·„ÏÂ

?¯ÂÚÈ˘‰ ‡Â‰ ‰ÓÎÂÈ¯Á‡ ÌÈÓÈ ¯ÙÒÓ „Ú˘ Ì"·Ó¯· ˜ÈÈ„˘ ˘È
¯˙È‰ ÔÓÊ ˙‡ ÂÏÈ·‚‰˘ ˘ÈÂ .‰¯ÈË�‰ ˙¯˙ÂÓ ÔÈÈ„Ú ‰ÚÈ‚Ù‰
,‰ÎÏ‰ÏÂ .["ÂÒÚÎ ‰‚ÈÙÓ ‰�È˘ ÈÎ"] ‰ÏÈÏ‰ ¯Â·Ú „Ú ‰¯ÈË�‰
„Ú ,"ËÚÂÓ ÔÓÊ ·Á¯‰·" ˜¯ Ï˜‰Ï ¯˘Ù‡ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˙Ú„Ï
,ÂÓÂÈ ¯„ÒÏ ¯Â·ÚÏ Ï‚ÂÒÓ ¯·ÎÂ ÈÚ·Ë‰ ÂÊ‚Â¯Ó Ú‚Ù�‰ Á�˘
ÏÁ Ê‡ Y ÔÈ�Ú· „ÂÚ ˘Â„Ï È„Î ÂÁÂ¯ ¯¯ÂÚÏ ÍÈ¯ˆ ¯·Î˘ Â�ÈÈ‰Â

.¯ÂË˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ ÂÈÏÚ

‡Ë·Ó˘Î ˜¯ ÌÈ¯·ÂÚ˘ ‰ÎÏ‰Ï Y ÛÂÒ· ‰¯ÈË�‰ ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ�ÚÏ
,¯Â·È„· ‰¯ÈË�‰.ÛÂÒ· ¯ÂÚÈ˘ ÔÈ‡Ú‚ÂÙÏ Ú‚Ù�‰ ¯ÈÎÊÈ˘Î „ÈÓ˙

.·¯ ÔÓÊ È¯Á‡ Û‡ ¯Â·ÚÈ ,‰·ÂË‰ ·Â¯ÈÒ Â‡ ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯·„ ˙‡ÌÏÂ‡
˜¯ ‡Ó˘ Â‡ ‰¯ÈË�‰ ¯ÈÎÊÓ˘ ÌÚÙ ÏÎ· Ú‚Ù�‰ ¯·ÂÚ Ì‡ Ú"ˆ
¯ÈÎÊ‰ÏÂ ¯ÂÊÁÏ Ï˜‰Ï ÔÈ‡ È‡„Â ‰ÏÈÁ˙ÎÏ .‰�Â˘‡¯‰ ÌÚÙ·

.¯·Ú· ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ ‰ÏÚ ¯·Î ‡˘Â�‰˘ Û‡ ‰ÚÈ‚Ù‰

¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ ÈÓ·

Y åîöò áåúëäî íéãîì åðà äøåøá äøãâä ?íå÷ðì øåñà éîá
ììëá åðéà ,êîò éðá øãâá åðéàù éî ìë äæ éôì ."êîò éðá"
.åðéðôìù àéâåñá Y "êîò éðá"á ììëð åðéà úîàá éîå .øåñéàä

úåâäåðù íé÷ñåôá øåøáù íéðåù íéùéà åæ àéâåñá åðèøô àì
àì" úååöîä íììëáå åøéáçì íãà ïéáù úååöîä ìë íäéôìë

ïåâë ."øåèú àìå íå÷ú,íéùðì"æçá íâå íé÷ñåôá èåùô øáãäù
ïåâëå .êîò "éðá"î úåèòîúî ïðéàå úååöîä ììëá ïäùíéðè÷

àåäù ìë àáøãàå .íøòöì øåñàå úååöîä ìë ììëá íä íâù
ùøåôîë .øåñéàä úøîåç äìåò ,øúåé äéåöî åúòîãå øúåé ùéâø
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äúàðåà äéåöî äúòîãù êåúî" íéùð éáâì .èð î"á 'îâá
áøçù íåéî åìòðð äìéôú éøòùù óàù íù ãåòå ,'åëå "äáåø÷

.åìòðð àì úåòîã éøòù ,÷"îäéáäðîìàå íåúé ,øâáíéøáãä Å
'ä úåöøá úãçåéî äòéøéì íéåàø ä"æòáå äîë éô íéøåîç

.åðéëøã

:ÌÈÂ‚· ‰Ó˜� (‡)

"ÍÓÚ È�·" ÏÏÎ· Â�È‡˘ ÈÓ ÏÎ· Ï·‡ ÌÂ˜�Ï ¯ÂÒ‡ "ÍÓÚ È�·"·
Ï„·‰ ÔÈ‡˘ ¯·˙ÒÓ .ÌÈÂ‚· ¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ ÍÎÈÙÏ .¯˙ÂÓ
Â�ÈÓÈ· ÌÈÈ˙„‰Â ÌÈ˙·¯Â˙Ó‰ ÌÈÂ‚‰ Ì‚˘ ,Â·ÈËÂ ÈÂ‚‰ ‚ÂÒ·
¯˙ÂÓ ,˙ÂÓÈÂÒÓ ˙ÂÂˆÓ ÔÈ�ÚÏ Ï‡¯˘ÈÎ Ì�È„ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÙÏ˘
."ÍÓÚ È�·" Ì�È‡ ÛÂÒ ÛÂÒ È¯‰˘ Ì‰Ï ¯ÂË�ÏÂ Ì‰· ÌÂ˜�Ï

�Ó‡Ú�ÓÈ‰Ï ÈÂ‡¯ ÌÈÂ‚‰ „ˆÓ "‰·È‡" ˘˘Á ÌÈÈ˜˘ ÔÙÂ‡· Ì
‰ÓÎ· ÍÎÏ Ï"ÊÁ Â˘˘Á˘ ÈÙÎ ,ÌÂÏ˘ ÈÎ¯„ È�ÙÓ ‰Ó˜�Ó

.Ò"˘· ˙ÂÓÂ˜Ó

Ì‚ ÌÈ‡ˆÂÓ Â�‡ ÌÈ�ÂÓ„˜ ÌÈ˜ÒÂÙ·‰ÂˆÓ?„ˆÈÎ .ÈÂ‚· ÌÂ˜�Ï
ÏÚÂ Áˆ¯�‰ ˙ÁÙ˘Ó ÏÚ ˙ÏËÂÓ ‰ÏÂ„‚ ‰ÂˆÓ Ï‡¯˘È ‚¯‰˘ ÈÂ‚
Ï˘ ˙Â‡Î¯Ú· Â˙ÏÏÙ‰ È"Ú ,ÁˆÂ¯‰ ˙‚È¯‰Ï ‡È·‰Ï Ï‡¯˘È ÏÎ

:˙Â·ÈÒ ˘Ï˘Ó ˙‡ÊÂ .˙¯Á‡ Í¯„ ÏÎ· Â‡ ÌÈÂ‚

ÌÈ·˘Á�˘ ,Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚ ‰ÏÁ˘ ,Ì„‰ ˙ÏÂ‡‚ ˙ÂˆÓ .‡
.Áˆ¯�‰ È·Â¯˜Î

„ÂÚ ÏÎ ‰ÁÂ�Ó ÂÏ ÔÈ‡˘ ,Áˆ¯�‰ Ï˘ Â˘Ù� ˙ÁÂ�Ó ÌÂ˘Ó .·
.Â˘�Ú ÏÚ ÁˆÂ¯‰ ‡· ‡Ï

.¯˜Ù‰ Ï‡¯˘È Ì„ Â"Á ‰È‰È ‡Ï˘ „È˙Ú· ÌÈÂ‚‰ ÚÈ˙¯‰Ï .‚

?ÂÏ ¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ Ì‡‰ ,Ú˘¯ (·)

."ÍÓÚ È�·" ¯„‚· ÂÏÏÎ� Ï‡¯˘È ÈÚ˘¯ Ì‡ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Â˜ÏÁ�
‰¯ÈË�‰Â ‰ÓÈ˜�‰ ˙‡ ˘¯ÂÙÓ· ¯È˙È˘ ÈÓ Â�‡ˆÓ ‡Ï ÌÏÂ‡
‡Ï ÌÈ¯È˙Ó‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ .‡Â‰ ¯˘‡· Ú˘¯ ÏÎÏ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡·
‰¯È·Ú ˘È ÌÂ˜�Ï ÌÈˆÂ¯ ‰ÈÏÚ˘ ‰ÚÈ‚Ù· Ì‡ ‡Ï‡ Â¯·È„
‡¯˜� Ì‡ ÌÏÂ‡ .'Ú˘¯' ¯‡Â˙ Ú‚ÂÙ‰ Ï·˜Ó ‰„È ÏÚ˘ ,‰¯ÂÓ‚
‡Â‰˘ ÌÈÓ˘Ï ˙Â¯È·Ú ˙ÓÁÓ Â‡ ,ÌÈ¯Á‡· Ú‚ÂÙ˘ ÏÏ‚· Ú˘¯
Â�‡ˆÓ ‡Ï ,Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ ˙ÂÙÈ¯ËÂ ˙ÂÏÈ·� ˙ÏÈÎ‡ ÂÓÎ Ô‰· ÈÂ˜Ï
˙˜ÂÏÁÓ· ÈÂÏ˙ ¯·„‰˘ ‰‡¯�Â ,¯È˙‰Ï ¯Â¯· „ÂÒÈ ‰Ï‡·

.Â�È�ÓÊ È�Â¯Á‡
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Ï·‡ .‰ÓÂ„ÎÂ ˙ÂÁÂ� ÈÓÚËÓ ,"ÔÂ·‡È˙Ï" ÌÈÚ˘¯· ‰Ê ÏÎÂ
ÔÎ˘ ÏÎÂ ÔÂ¯˜Ú ¯Â˙· "ÒÈÚÎ‰Ï" ÌÈ‡ËÂÁ‰ ÌÈ¯ÓÂÓ‰
Ì�È‡ È‡„Â ,‰�ÂÓ‡‰ È¯˜ÈÚÓ „Á‡· ÌÈ¯ÙÂÎ‰ ÌÈÒ¯Â˜ÈÙ‡‰
ÂÏÏ‰ ÌÈÚ˘¯‰ Ì‡ .Ì‰Ï ¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓÂ "ÍÓÚ È�·" ÏÏÎ·
Ì‰ÈÎ¯„· ˙ÎÏÏ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÚÈÙ˘ÓÂ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÁÈ„ÓÂ ÌÈ˙ÈÒÓ Ì‚

.‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰ÂˆÓ Ì‚ ÍÎ· ˘È˘ È¯‰ ,˙ÂÊÂÏ�‰

ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ¯˙È‰

äîé÷ð úåëìäá øúåéá úåøáåãîäå úåìåãâä úåéâåñä úçà
."óåâä øòöá äøéèðå äîé÷ð øúéä" úééâåñ éàãå äðéä äøéèðå
úåììåë åìà íéìéî ."øåèú àìå íå÷ú àì" äøîà äøåúä
åì íìùîå åøéáçá í÷åð íãàù úåîé÷ðä éâåñ ìë äøåàëì
úåòéâô ìò åáìá øèåð íãàù úåøéèðä ìë úåììåëå ,åìåîâë
éðù úà åîöîöå åìéáâä .âë àîåé 'îâá ì"æç íìåà .åá íéòâåôù
÷åñôäù íù àøîâä úð÷ñî .ãáìá íéîéåñî íéðôåàì ïéåàìä
àøòö"á ìáà øåèðìå íå÷ðì øåñà äæáå "àðåîî"á ÷ø øáãî
úåøøåòúî úåáø úåìàù .äøåúá øåñéà íåù øîàð àì "àôåâã

.åðéðôìù íé÷øôá íäî ÷ìçì úåáåùú .äæ øúéäá

:˙ÂËÈ˘‰ È¯Â¯È· (‡)

ÌÈ�Â¯Á‡·Â ÌÈ�Â˘‡¯· ÌÈ�˘ ˙ÎÂ¯‡Â ‰ÏÂ„‚ ˙˜ÂÏÁÓ ˙ÓÈÈ˜
ÛÂ‚‰ ¯Úˆ Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù· ¯·Â„Ó˘Î ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ˙Ï‡˘·
‰ËÈ˘ .¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï ÌÈÏÈ˜Ó ˘ÈÂ ÌÈ¯ÈÓÁÓ ˘È .˘Ù�‰Â
˙ÚÈ‚Ù· ‰¯ÂÒ‡‰ ‰ÓÈ˜� ÔÈ· ˙˜ÏÁÓ‰ ÌÈ�Â¯Á‡· ˘È ˙È˘ÈÏ˘
,ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÈÏÂ„‚Ó ‰ÓÎ Ì‚ .˙¯˙ÂÓ‰ ‰¯ÈË� ÔÈ·Ï ÛÂ‚‰ ¯Úˆ

.˙‡Ê ‰ËÈ˘Ï ÌÈËÂ� Ì‰È¯·„ ,‰�ÂÈ Â�È·¯Â È"˘¯ ÂÓÎ

:¯˙È‰Ï ÌÚË‰Â ¯Â˜Ó‰ (·)

ÈÙÏÂ .‚Î Û„ ‡ÓÂÈ ˙ÎÒÓ· ‡¯Ó‚‰ ˙ÈÈ‚ÂÒ ‡Â‰ ¯˙È‰‰ ¯Â˜Ó
.‰¯Â˙‰ È˜ÂÒÙ· ¯Â˜Ó Ì‚ Â�˘È ÌÈ‡¯È‰

:˙ÂÈ¯˜ÈÚ ÌÈÎ¯„ È˙˘ ÌÈ�Â¯Á‡· Â�‡ˆÓ ¯˙È‰‰ ÌÚË·
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èÔÎÏÂ "ÍÓÚ È�·" ÏÏÎÓ ‡ˆÂÈ Â¯È·Á· Ú‚ÂÙ‰˘ ÌÈ¯‡·Ó‰ ˘È
.ÂÏ ¯ÂË�ÏÂ Â· ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ

èÌ„‡‰ ˙ÏÂÎÈ· ÔÈ‡ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ÏÚ˘ ÌÈ¯‡·Ó ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�Â¯Á‡
Ì‚ .‰¯ÈË�‰Â ‰ÓÈ˜�‰ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ‡Ï ‰Ê· ÔÎÏÂ ‚ÈÏ·‰Ï
‰˙Ú„Ï˘ ,ÂÊ ‡¯·Ò ÈÙÏ ·ÈËÈ‰ ˙¯‡·˙Ó ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰ËÈ˘‰
˘È ÌÏÂ‡ ,‰¯ÈË�Ï Ú‚Â�· ¯˜ÈÚ· ‡Â‰ ‰‚Ï·‰· È˘Â˜‰

.ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· Ì‚ ÏÚÂÙ· ÌÂ˜�ÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï Ì„‡‰ ˙ÏÂÎÈ·

ÌÏÂ‡ ,ÌÈ�Â˘‰ ÌÈÓÚË‰ ÔÈ· ‡ÂˆÓÏ ¯˘Ù‡ ‰ÎÏ‰Ï Ó"˜Ù� ‰ÓÎ
"‡�ÂÓÓ"Â "‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ"· ˜ÂÏÈÁ‰ ˙¯„‚‰ ÂÏ˙ Ï"ÊÁÂ ¯Á‡Ó
ÍÎ˘ ¯·„‰ ˘Â¯ÈÙ ,ÌÈ¯Á‡ ÌÈ˜ÂÏÈÁÂ ‰‚Ï·‰ ˙ÏÂÎÈ· ‡ÏÂ
,˘Ù�‰Â ÛÂ‚‰ ¯Úˆ·˘ Ì„‡‰ ˙Ú„ ÛÂÒÏ Â„¯ÈÂ Ï"ÊÁ Â¯ÚÈ˘
˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ .ÌÂ˜�Ï ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡Â ‚ÈÏ·Ó Â�È‡ ,ÔË˜ ¯Úˆ ÂÏÈÙ‡
˙ÏÂÎÈ· ,˙È· ˙ÙÈ¯˘ ÂÓÎ ,¯˙ÂÈ· ÏÂ„‚ ÂÏÈÙ‡ ÔÂÓÓ „ÒÙ‰ ÏÚ

.ÌÂ˜�Ï ¯ÂÒ‡Â ‚ÈÏ·‰Ï Ì„‡‰

:Ì˙¯„‚‰Â '‡�ÂÓÓ' Y '‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ' ÌÈ‚˘ÂÓ‰ ˘Â¯ÈÙ (‚)

"‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ" ÌÈ‚˘ÂÓÏ ÌÈ�Â¯Á‡· Â¯Ó‡� ÌÈ˘Â¯ÈÙ È�˘
.‡¯Ó‚·˘ "‡�ÂÓÓ"Â

,Â�ÂÓÓ· Â‡ Ì„‡· ˙È˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù Â�ÈÈ‰ "‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ" .‡
.„·Ï· ‰¯ÊÚÂ ‰·Ë‰ ·Â¯ÈÒ Â�ÈÈ‰ "‡�ÂÓÓ"Â

,Â˘Ù� Â‡ ÂÙÂ‚ ,Ì„‡‰ ÌˆÚ· ‰ÚÈ‚Ù ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ,ÂËÂ˘ÙÎ .·
·Â¯ÈÒ ÂÓÎ ÔÂÓÓ· ˙Â·ÂË ¯„Ú‰ Â‡ Â�ÂÓÓ· ‰ÚÈ‚Ù ÔÈ·Ï

.ÌÈÏÎ ÏÈ‡˘‰ÏÈ�˘ ÔÈ·Ó ˙Â‡ˆÂÈ ‰ÎÏ‰Ï Ó"˜Ù� ‰ÓÎ
.ÌÈ˘Â¯ÈÙ‰

¯˙È‰ .„ÁÈ Ì‚ ÌÈ¯˙È‰‰ È�˘· ˙Ë˜Â�‰ ˙È˘ÈÏ˘ ‰ËÈ˘ ‰�˘È
,‰ÓÈ˜� ‰¯È˙Ó Ì„‡‰ ÌˆÚ· ‰ÚÈ‚Ù ÏÎ˘ ,ÂËÂ˘ÙÎ ‚"„Úˆ
ÂÏÈÙ‡ ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ ˙È˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ˘ Ì‚ ˙¯·ÂÒÂ
˙Ú¯Î‰Ï .Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�Â¯Á‡ .ÔÂÓÓ· ‰ÚÈ‚Ù‰˘Î

.'Ê ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ‰‡¯ ˙˜ÂÏÁÓ‰

ÌÈ�Â¯Á‡ ÈÏÂ„‚ ÈÙÏ ‚"„Úˆ ·˘Á� Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ¯Â·È„ È"Ú ‰ÚÈ‚Ù
¯˙ÂÓ˘ Í¯„Î Y ‚"„Úˆ· ‰Ó˜� ÌÈ¯È˙ÓÏ Y ÂÈÏÚ ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓÂ

.[ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜¯Ù· ‰‡¯] ‚"„Úˆ ÏÎ ÏÚ ÌÂ˜�Ï

?‰Ó˜�‰ Â‡ ˙Ú·Â˜ ‰ÚÈ‚Ù‰ („)

.¯ÂÒ‡ Ú"ÂÎÏ ,ÔÂÓÓ· ‡È‰ Ì‚ ‰Ó˜�‰Â ÔÂÓÓ· ‡È‰ ‰ÚÈ‚Ù‰˘Î
ÌÈ¯È˙ÓÏ] ¯˙ÂÓ È‡„Â ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙Ó˜�Â ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙ÚÈ‚Ù
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˙ÚÈ‚Ù ÏÚ ÔÂÓÓ ˙Ó˜� ÌÂ˜�Ï ÌÏÂ‡ .[‚"„Úˆ· ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�
Â˜ÏÁ� ,ÔÂÓÓ ˙ÚÈ‚Ù ÏÚ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙Ó˜� ,ÍÙÈ‰Ï Â‡ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ

Y Ô‰ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ‰ ˙ÂÚ„‰ È˙˘ .ÌÈ�Â¯Á‡‰

.‡.¯˙ÂÓ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· ‰ÓÈ˜�‰˘Î ˜¯ ÔÎÏÂ ˙Ú·Â˜ ‰ÓÈ˜�‰

.·,˙Ú·Â˜ ‰ÚÈ‚Ù‰˘ ˙¯·ÂÒ ‰ÎÏ‰Ï ¯˜ÈÚ ˙È‡¯�‰ ‰Ú„‰
Â�ÈÈ‰„] ÔÂÓÓ· ‰ÓÈ˜�‰ ÂÏÈÙ‡ ,ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· ‰ÚÈ‚Ù‰˘ ÏÎÂ
Í‡ .¯˙ÂÓ ,['‰ ÛÈÚÒ ÔÏ‰Ï ‰‡¯ ,ÔÂÓÓ· ˙Â·ÂË ˙ÚÈ�Ó
Ì‚Â ÔÂÓÓ· ‡Ï ,ÏÎÂ ÏÎÓ ÌÂ˜�Ï ¯ÂÒ‡ ÔÂÓÓ· ‰ÚÈ‚Ù‰˘Î
Ì‚Â ÌÈ�Â¯Á‡ ‰·¯‰ Â˜ÒÙ ÂÊ ‰ËÈ˘Î .ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· ‡Ï

.ÌÈ�Â˘‡¯ È¯·„Ó ÔÎ ÚÓ˘Ó

?ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘ Ì‚ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙Ó˜�· Â¯˙Â‰ Ì‡‰ (‰)

¯È˙Ó ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· ‰Ó˜�‰ ¯˙È‰˘ ÔÈ·‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‡¯·Ò‰ „ˆÓ
ÌÈÎÂ¯Î Ì�È‡˘] ‰Ó˜�Ï ÌÈÂÂÏ˙Ó‰ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈ¯ÂÒÈ‡‰ ÏÎ
Ì‰È�È·Â ÌÈ˜ÒÂÙ ‰ÓÎ È¯·„Ó ÁÎÂÓ ÔÎÂ [Â¯È·Á ÔÂÓÓ „ÒÙ‰·
˘È Ì¯· .‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ ¯·„· Ï˜‰Ï ‰˘˜ ÌÏÂ‡ ."ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰
ÔÈ‡˘ ‰ÏÏ˜Â ÌÈ�Ù ˙�·Ï‰ ,ÌÈ¯·„ ˙‡�Â‡ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÌÂ˜Ó
.ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂÒÈ‡Â ‰‡Î‰ ÔÈ·Ï ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ÔÈÓÂÏ˘˙ Ì‰ÈÏÚ
ÔÈ‡ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙ÚÈ‚Ù ÏÚ ‰Ó˜� Ì˘Ï ,¯Â·È„· ·ÈÏÚ‰ÏÂ ¯ÚˆÏ
ÔÂ˘ÏÓÂ ‡ÓÂÈ„ ‡È‚ÂÒ‰Ó ˙ÂË˘Ù· ÁÎÂÓÂ ¯Á‡Ó ,¯ÂÒ‡Ï Â�ÁÂÎ·
‰‡¯] ÏÏÎ ˙ˆÏÓÂÓ ‰Ó˜� ÂÊ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ .¯˙ÂÓ˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰

.˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓ ‰�È‡ Ì‚Â [‡È‚ÂÒ‰ ÛÂ‚·

˙ÂËÈ˘‰ ÈÙÏ ‡ÓÂÈ· ‡¯Ó‚‰ ˙È‚ÂÒ ¯Â‡È· (Â)

¯Úˆ· ‰¯ÈË�‰Â ‰ÓÈ˜�‰ ˙‡ ‰¯Â‡ÎÏ ‰¯È˙Ó ˙˘¯ÂÙÓ ‡È‚ÂÒ
¯ÙÒÓ ÌÈ�Â¯Á‡· Â¯Ó‡� ÌÈ¯ÈÓÁÓ‰ ˙Ú„ ·˘ÈÈÏ È„Î .ÛÂ‚‰

.Â ˜¯Ù '‰ ‡È‚ÂÒ '· Í¯Î "Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·" ÔÈÈÚ .ÌÈ¯Â‡È·

(Ê)˜¯Ù‰ È‡˘Â� ÏÎ· ‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰‰ ÌÂÎÈÒ

:‚"„Úˆ Ï˘ ¯˙È‰‰ ÌˆÚ ˙Ï‡˘('‡ ÛÈÚÒ ÌÂÎÈÒ)

,ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ,ÌÈ·¯ ˙Â¯Â„ ‰Î˘Ó�˘ ‰ÏÂ„‚‰ ˙˜ÂÏÁÓ‰
.ÚÈ¯Î‰Ï ÌÈ¯ÓÈÈ˙Ó Â��È‡ Â�‡ Û‡Â ˘ÓÓ ‰Ï‡ Â�ÈÓÈ „Ú ˙Î˘Ó�
ÌÈ�Â˘‡¯‰ Ï˘ ËÏÁÂÓ ·Â¯˘ ˘È‚„‰Ï ÈÂ‡¯ ˙Ó‡‰ ÔÚÓÏ ÌÏÂ‡
¯·„‰˘ ·˙Î˘ "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ˙Ú„ .ÌÈÏÈ˜Ó Y ÌÈ�Â¯Á‡‰ Ì‚Â
‰ÓÎ ÂÎ˘Ó� ÂÈ¯Á‡˘Â Y ‡¯ÓÂÁÏ ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˜ÙÒÂ ˜ÙÒ ‡Â‰
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,ÂÈ¯ÙÒ· ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÈÎ ,ÏÏÎ ‰¯Â¯· ‰�È‡ Y ÌÈ¯·ÁÓ
.‡ÏÂ˜Ï ‰˜ÊÁ ‰ÈË� ‰Ï‚˙Ó ,‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰· ˜ÒÂÚ ‡Â‰˘Î

ÌÈ‡�˙‰ ÈÙ ÏÚ ‚"„Úˆ· ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�· Ï˜ÈÓ‰˘ ÍÎ
‡È‚ÂÒ· ÌÈ¯‡Â·Ó‰ÍÂÓÒÏ ÈÓ ÏÚ ÂÏ ˘È‡Ï˘ ÌÈ˜„˜„Ó‰ Ì‚ .

¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡ ,‰ÓÈ˜�· ÌÈÏÈ˜Ó‰ ˙Ú„ ÏÚ ÍÂÓÒÏ Âˆ¯È
,[¯Â·È„· ÈÂËÈ· È„ÈÏ ‰‡· ‰�È‡˘] ·Ï‰ ˙¯ÈË� Ë¯Ù·Â ‰¯ÈË�·
‡·‰Ï ˙ÏÚÂ˙ Ï˘ ‰�ÂÂÎ ˙ˆ˜ Ì‚ ˘È˘Î ¯Â·È„· ‰¯ÈË� Â‡

.„È˙Ú· ˙ÂÓÂ„ ˙ÂÚÈ‚Ù ÚÂ�ÓÏ

˙„ÈÓ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï "ÈÎ‰ ¯·" ‡Â‰Â '‰ È·‰Â‡Ó ‡Â‰˘ ÈÓ Ì�Ó‡
,"ÔÈ·È˘Ó Ô�È‡Â Ô˙Ù¯Á ÔÈÚÓÂ˘ ÔÈ·ÏÂÚ Ô�È‡Â ÔÈ·ÏÚ�‰" ˙Â„ÈÒÁ‰
."Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰ ˙‡ˆÎ ÂÈ·‰Â‡Â" ¯Ó‡� ÂÈÏÚÂ ,‰ÈÂˆ¯ Â˙‚Ï·‰

?ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ "‰ÚÈ‚Ù" ÂÊÈ‡ ÏÚ('‚Y'· ÌÈÙÈÚÒ ÌÂÎÈÒ)

‰�ÂÂÎ‰ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� Â¯È˙‰ Ï"ÊÁ˘Î ,˙ÂË˘Ù·
ÂÏÈÙ‡ ‰Ê ÈÙÏ .¯ÚˆÂ ÔÂÈÊ· ,‰‡Î‰ Y ÂÓˆÚ Ì„‡· ‰ÚÈ‚Ù ÏÎÏ
‡Ï Â‡ ,ÂÈÏÁ· ÂÏˆ‡ ¯˜È· ‡Ï˘ ÔÂ‚ÎÂ ,ÂÙÂ‚· ‰·ÂË Ú�Ó ˜¯
Ú�Ó˘ Â‡ ,[ÍÂ„È˘ Â‡ ‰¯˘Ó ˙Ï·˜Ï] Í¯Âˆ‰ ˙Ú· ÂÁ·˘· ¯·È„
."ÛÂ‚‰ ¯Úˆ" ÏÏÎ· ÂÏ‡ È¯‰ ,‡ˆÂÈÎÂ ‰ÁÓ˘· ¯È·Ò „Â·ÈÎ Â�ÓÓ
Â˙È· ,Â˘ÂÎ¯ ,Ì„‡ Ï˘ Â�ÂÓÓ· ‰ÚÈ‚Ù ÏÎÏ ‰�ÂÂÎ‰ "‡�ÂÓÓ"Â
Â�È‡˘ ‰Ó ÏÎ ,¯ÂˆÈ˜· .ÌÈÏÎ ˙Ï‡˘‰ ·Â¯ÈÒ ‰Ê ÏÏÎ·Â ,ÂÈÏÎÂ
È�ÂÓÓ ˜Ê�· ¯·Â„Ó˘Î Û‡Â .Â˘Ù�Â ÂÙÂ‚ ,ÂÓˆÚ Ì„‡Ï ¯Â˘˜
‡ˆÂÈÎÂ Â˙È�ÂÎÓ ,Â˙È· ˙ÙÈ¯˘ ÂÓÎ ,„‡Ó Ì„‡Ï ·‡ÂÎ‰ ÏÂ„‚

.Ï"ÊÁ ˙¯„‚‰ ÈÙÏ "‡�ÂÓÓ" ¯„‚· ‰Ê È¯‰ ,Ì‰·

:‰ÎÏ‰Ï ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ‰ÓÈ˜�‰ È‚ÂÒ('‰Y'„ ÌÈÙÈÚÒ)

ÏÎÂ ,‡ÙÂ‚„ ‡¯Úˆ Ì˘ ˙Ú·Â˜ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯ ˙Ú„Ï
‡Ï‡ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· ˜¯ ‡Ï ÌÂ˜�Ï ¯˙ÂÓ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ‡È‰ ‰ÚÈ‚Ù‰˘
‰Ï˜ ÔÂÓÓ· ‰ÓÈ˜�‰ ‰Ï‡ ÌÈ˜ÒÂÙ ÈÙÏ ‡·¯„‡Â .ÔÂÓÓ· Ì‚
È¯ÂÒÈ‡· ÏÏÎ Í¯„· ‰ÎÂ¯Î˘ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· ‰ÓÈ˜�Ó ¯˙ÂÈ

.ÌÈÙÒÂ� ‡˙ÈÈ¯Â‡„

˙ÂÓ˜� Ì‚ ˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÓ· ÌÈ¯È˙Ó‰ ÌÈ·¯ ,ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ ÌÏÂ‡
ÔÂ·ÏÚ· ¯·Â„Ó˘Î Ù"ÎÚ ,ÌÈÙÒÂ� ÌÈ¯ÂÒÈ‡· ˙ÂÎÂ¯Î‰ ‰Ï‡Î
‰Â˘ ÔÈÓÂÏ˘˙ ‰· ÔÈ‡˘ ‰Ï˜ ‰‡Î‰ ,ÌÈ¯·„· ¯Úˆ ,ÌÈ¯·„

.ÔÈÓÂÏ˘˙ ·ÂÈÁ ÔÈ‡˘ ÏÎ ·"ÂÈÎÂ ,‰ËÂ¯Ù
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:‰¯Â˙‰ ÈÙ ÏÚ ˙ˆÏÓÂÓ‰ ‰Ó˜�‰

‡·Â ,"ÔÈ·ÏÂÚ Ô�È‡Â ÔÈ·ÏÚ�‰" ˙‚¯„Ï ÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú˘ È„Â‰È
ÈÙ ÏÚ Â˘Ù� ˙‡ ÚÈ‚¯‰Ï ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ÏÚ ˙¯˙ÂÓ‰ Â˙Ó˜� ÌÂ˜�Ï
„‚�Î ‰„ÈÓ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ ˙ÚÈ‚Ù ,¯Á·È ‰Ó˜� ‰ÊÈ‡· ,‰¯Â˙ ÔÈ„
˙ÚÈ‚Ù Â‡ ,[‡È‚ÂÒ· Â¯‡·˙�˘ ‰ÎÏ‰‰ È‡�˙Ï ÛÂÙÎ] ‰„ÈÓ
‰¯ÊÚ È�ÈÓ ¯‡˘Â ÌÈÏÎ ˙Ï‡˘‰ ˙ÚÈ�Ó Â�ÈÈ‰„ "‡�ÂÓÓ"

?Ì‰Ï ÍÈ¯ˆ Ú‚ÂÙ‰˘

‰È�˘‰ ‰Ó˜�‰ ,‰˘ÚÓÏ Ì¯· .Ô‡ÎÏÂ Ô‡ÎÏ ÌÈ„„ˆ Ì�˘È
‰ÎÂ¯Î‰ ÛÂ‚‰ ¯Úˆ· ‰Ó˜�· ÈÎ .¯˘Ù‡˙Ó ¯·„‰˘Î ˙ˆÏÓÂÓ
¯Ú˘Ï ‰˘˜ ÈÎ ,‰·¯‰ Ì˜Â�‰ ÔÎ˙ÒÓ ,ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯‡˘· „ÈÓ˙
¯‡˘ ¯˙È‰ ÌˆÚ˘ ‰ÓÓ ıÂÁ .‰ÚÈ‚Ù‰Ó ¯˙ÂÈ ÌÂ˜�È ‡Ï˘
˙ÚÈ�Ó È"Ú Ì˜Â�‰ È�˘ „ˆÓ .¯ˆÂ ˜ÂÁ„ ‡Â‰ ‰Ó˜�· ÌÈ¯ÂÒÈ‡
Ì‚Â ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘ ÂÈ˘ÚÓ· ÔÈ‡ ,„·Ï· [Ô‰· ·ÈÂÁÓ Â�È‡˘] ˙Â·ÂË
ÔÈ‡ ‰Ê· Ì‚˘ ‡Ï‡ .‰ÚÈ‚Ù‰Ó ¯˙ÂÈ ÌÂ˜�Ï ¯ÂÒÈ‡ ÍÈÈ˘ ‡Ï
‰ÁÂÎ· ˙‡Ê ˙Â‚‰�˙‰ ÈÎ È‡„Ó ÍÂ¯‡ ÔÓÊ ˙Â·ÂË ÚÂ�ÓÏÂ ÌÈÊ‚‰Ï

.ÌÈ˘„Á ÌÈ�„ÓÂ ‰‡�˘ „ÈÏÂ‰Ï

¯ËÂ�Â Ì˜Â� ÌÎÁ „ÈÓÏ˙

íéðéãäî íëç ãéîìúì åøîàðù äøéèðå äîé÷ð éðéã íä íéðåù
àîåé úëñîá äãçééúð äîéìù àéâåñ .íãà ìë øàùì åøîàðù
åæ àéâåñ .íëç ãéîìú ìù äøéèðå äîé÷ð éðéãì (.âëY:áë)
ìë ÷ãöåäé ïá ïåòîù 'ø íåùî ïðçåé 'ø øîàå" :êë äìéçúî
,'åëå "íëç ãéîìú åðéà ùçðë øèåðå í÷åð åðéàù íëç ãéîìú
'øåèú àìå íå÷ú àì' äøåúá íéùøåôîä íéøåñéàä óøç åðééäã

.øåèðìå íå÷ðì ç"úä ìò ìèåî

úî÷ðá øúåé äøåøá äðåîú úìá÷úî íù àøîâä úð÷ñîá
äæéà ìò ,úåùòì åì øåñà äîå ,÷åéãá úåùòì åéìò äî ,ç"úä
éôëå ?úîàá ç"ú åäéî ,âéìáî äæéà ìòå øèåðå í÷åð úåòéâô âåñ

.ä"æòá åæ àéâåñá ãåòå äæ ìë øàáúîù
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?È˙ÓÂ ?Ì˜Â� ÈÓ .¯·Â„Ó ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ÂÊÈ‡· (‡)

."ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Â�È‡ ˘Á�Î ¯ËÂ�Â Ì˜Â� Â�È‡˘ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÏÎ"
‰·ÂË ‰„ÈÓ „ˆÓ Í‡ ,˘ÓÓ ÏÚÂÙ· Á"˙‰ Ì˜Â� ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ
‡Ï‡ ÏÚÂÙ· Ì˜Â� Â�È‡Â ,'ÂÎÂ "·ÏÂÚ Â�È‡Â ·ÏÚ�" ˙ÂÈ‰Ï ÂÏ ÈÂ‡¯
È"˘¯ ˙Ú„Ï .Ú‚ÂÙ‰ Â�ÒÈÈÙÈ˘ „Ú ÏÁÂÓ Â�È‡Â ,·Ï· ¯ËÂ�
Ì‡Â ,Ì˜Â� Â�È‡Â ÌÂ˜ÓÏ Â�Â·ÏÚ ÁÈ�Ó ,ÌÈÙÒÂ� ÌÈ�Â˘‡¯Â
Á"˙‰˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ .Ì„Ú· Ú�ÓÈ ‡ÏÂ ˜Â˙˘È Y ÂÓ˜�È ÌÈ¯Á‡

.¯˙ÂÈ ¯ÁÂ‡Ó ˜¯ ÌÏÂ‡ Ì˜Â� ÂÓˆÚ

˙¯ÈË�· ¯·Â„Ó Ì‡‰ ÔÈÈÚÏ ˘È ,Á"˙ Ï˘ ‰¯ÈË� ¯˙È‰ ÔÈ�ÚÏÂ
ÌÈ�Â¯Á‡ Â·˙Î Ù"ÎÚÂ .ÏÂÁÓÏ ·Â¯ÈÒ· ˜¯ Â‡ ,‰¯ÂÓ‚ ‰·È‡
.·Ï· „Á‡Â ‰Ù· „Á‡ ‡‰È ‡ÏÂ ·Ï· Â˙¯ÈË� ¯È˙ÒÈ ‡Ï˘
ÈÙÏÎ ˜¯ ‡È‰ Á"˙ ˙¯ÈË� ÏÎ˘ Â·˙Î Û‡ ÌÈ�Â¯Á‡ ˙ˆ˜ÓÂ]
·Ï· Í‡ ,‰¯Â˙‰ „Â·Î ÌÂ˘Ó ÒÚÂÎÂ ¯ËÂ� È�Ù „ÈÓÚÓ˘ ,ıÂÁ

.[„ÈÓ ÏÁÂÓ

?‰Ó ÏÚ '...Ì˜Â� Â�È‡˘ Á"˙ ÏÎ' (·)

ÌÂ˜�Ï Á"˙‰ ÍÈ¯ˆ ‰Ó ÏÚ ÌÈ�Â˘‡¯· Â¯Ó‡� ÌÈ�Â˘ ÌÈ˜ÂÏÈÁ
.‡Ï ‰Ó ÏÚÂ

.‡:‰È„È„ ÈÏÈÓ Y ‡ÈÓ˘„ ÈÏÈÓÌÈ˜ÏÁÓ Â˙ÚÈÒÂ ‡"·ËÈ¯‰
‰¯Â˙ È�È�Ú· Á"˙Ï ÌÈÚÈ¯ÙÓ˘ Y ÌÈÓ˘ È�È�Ú ÏÚ ˜¯˘
‰ËÈ˘ ÈÙÏ .ÌÈÈ˘È‡‰ ÂÈ�È�Ú ÏÚ ‡ÏÂ Á"˙‰ Ì˜Â� Y ˙ÂÂˆÓÂ
ÌÂ˜�Ï ,Á"˙ Â�È‡˘ ÈÓ Ì‚ ,„Á‡Â „Á‡ ÏÎ ÏÚ ·ÂÈÁ ÏÁ ÂÊ

"˙· Â¯·È„ ‡ÏÂ ,ÂÏ˘ ‡ÈÓ˘„ ÈÏÈÓ· ‰ÚÈ‚Ù ÏÚÌÂ˘Ó ‡Ï‡ Á
.ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ Î"ÎÂ .‡ÈÓ˘„ ÈÏÈÓ Ì‰ ÂÈ�È�Ú ·Â¯˘ ‰Â‰‰

.·:ÔÂÈÊ· Y ¯Úˆ˙ÏÙ˘‰Â ÔÂÈÊ· ÔÈ· ÌÈ˜ÏÁÓ Â˙ÚÈÒÂ Ô"¯‰
·ÂÈÁ .„·Ï· ¯Úˆ ˙ÓÈ¯‚ ÔÈ·Ï Á"˙‰ Ï˘ Â„ÓÚÓÂ Â„Â·Î
ÂÏ ˘È Â¯Úˆ ÏÚ Í‡ ,ÔÂÈÊ· ÏÚ ˜¯ ÏÁ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�
.ÂÏ Ì‚ ÂÏÁÓÈ ÌÈÓ˘·Â ,ÏÁÂÓÂ ‰ÈÓÂ„· Ï·ÂÒ .‚ÈÏ·‰Ï
ÌÈ�Ù· ÔÈÈÚ ,‰Ê ÔÈ�ÚÏ ÔÂÈÊ·Î ·˘Á� Ì‡‰ ,„Â·ÈÎ ˙ÚÈ�Ó]

.[‡È‚ÂÒ‰

.‚:‡ÈÒ‰¯Ù Y ‡ÚÈˆÌ"·Ó¯‰ ‡Â‰ ÍÎ· ÌÈ˜ÏÁÓ‰ ˘‡¯
˜¯˘ ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÂÈ¯Á‡Â (˙"˙ 'Ï‰ ÛÂÒ)
ÌÈ˘�‡ ‰ÓÎ· .‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ·ÈÈÁÓ ‡ÈÒ‰¯Ù· Á"˙ ÔÂÈÊ·
ıÂÁ ÌÈ�˘ È�Ù· ‡"È .¯·„· ÌÈ�Â¯Á‡ Â˜ÏÁ� ?‡ÈÒ‰¯Ù ·˘Á�
Ì‰Â ¯Á‡Ó ¯·„‰ ÌÒ¯Ù˙È Ì„È ÏÚ˘ ,Á"˙‰Â ·ÈÏÚÓ‰Ó
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ÂÓÎ Ï‡¯˘ÈÓ ‰¯˘Ú È�Ù· ˜¯ ‡"ÈÂ .˙Â„ÚÎ ÌÈ�Ó‡�Â ÌÈ�˘
‰�ÂÈÊ·Â ‰¯Â˙‰ „Â·Î ÏÂÏÈÁ ÌÈÓ„ÓÂ ,‡ÈÒ‰¯Ù· '‰ ÏÂÏÈÁ·

.'‰ „Â·Î ÏÂÏÈÁÏ

:‰ÎÏ‰ ÔÈÚÏÂ‰ÎÏ‰Ï È‡„Â ˜ÒÙ� '‡ÈÒ‰¯Ù Y ‡Ú�Èˆ' ˜ÂÏÈÁ‰
ÌÈ„ÂÓ Ú"ÂÎ˘ Â·˙Î Û‡˘ ˘ÈÂ ,Â�È�ÓÊ È˜ÒÂÙ „Ú Ú"Â˘Â ¯ÂË·

.¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï ·ÂÈÁ ÏÁ „ÈÓ˙ ‡ÈÒ‰¯Ù·˘

Ú"ÂÎÏ È¯‰ ‰È„È„ ÈÏÈÓ·Â ‡Ú�Èˆ· ‰˙È‰ ‰ÚÈ‚Ù‰˘Î ,Í„È‡ÓÂ
˘È ˘ÓÓ ÔÂÈÊ·· ÂÏÈÙ‡Â ¯Úˆ ˙ÚÈ‚Ù ÏÚ ¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï ÔÈ‡
.‚ÈÏ·‰Ï Á"˙Ï ÂÏ ˘È˘ "ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘"‰Â "¯ÂË"‰ È¯·„Ó ˜„˜„Ï

ÌÏÂ‡‡ÚÈˆ· ‰ÚÈ‚Ù·‰‡¯� ,‡ÈÓ˘„ ÈÏÈÓÂ ¯ÂÓ‚ ÔÂÈÊ··
.ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÏÎ ËÚÓÎ ˙Ú„ ÔÎ˘ ,‰Ó˜� ·ÂÈÁ ÏÁ˘ ‰ÎÏ‰Ï
‡ÏÂ ¯Úˆ· ˜¯ ¯·Â„Ó˘Î Z ‰ÎÏ‰Ï Ú"ˆ ‡Ú�Èˆ· „Á‡ ÔÙÂ‡·
ÔÈ‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ÍÎ· Â˜ÏÁ� .‡ÈÓ˘„ ÈÏÈÓ· Í‡ ÔÂÈÊ··

.ÚÈ¯Î‰Ï Â�È„È·

?ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ Â‰ÈÓ (‚)

ÏÎ· Â„ÂÓÏ˙ ÏÚ „˜Â˘Â Â˙Â�ÓÂ‡ Â˙¯Â˙˘ ÈÓ ‡Â‰ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙
„ÓÏ˘ Y ı"·˘˙‰ ÈÙ ÏÚ È‡�˙ „ÂÚ ÂÙÈÒÂ‰˘ ˘È .ÈÂ�Ù˘ ˙Ú
ÈÏÂ„‚ Í‡ .ÔÈ„ ˜ÒÙ ‡ÈˆÂ‰Ï ÂÈÙ ÏÚ ¯Â‚˘ Â„ÂÓÏ˙Â „ÂÓÏ˙‰ ÏÎ

˜ÒÂÙ‰ÏÎ" Y ‰Ê‰ ÔÓÊ· Ù"ÎÚ Y Ì‰È¯·„ÏÂ ,‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ
ÈÙÏÂ ."ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ‡Â‰ È¯‰ ‰¯Â˙· Ú‚ÈÂ ˙Â¯Â‰Ï ÈÂ‡¯˘
Â˙Â‡ ÌÈ„·ÎÓÂ Á"˙Ï Â˙Â‡ ÌÈ˜ÈÊÁÓ Ì‡ ‡"·˘¯‰ ˙¯„‚‰
ÈÂ‡¯ Â�È‡˘ Û‡ Á"˙Ï ·˘Á� ‡Â‰ È¯‰ ,Â˙¯Â˙ ÌÂ˘Ó ÂÓÂ˜Ó·

.˙Â¯Â‰Ï

„È˜Ù˙Ï ‰�Ó˙�˘ ÈÓ˘ ¯˙ÂÈ ÌÈ¯ÁÂ‡Ó ÌÈ˜ÒÂÙ Â·˙Î ‰Ê ÔÈÚÎ
,ÂÓÂ˜Ó· ‰·È˘È ˘‡¯Ï ¯Â·Èˆ‰ ÌÚËÓ ‰�Ó˙�˘ Â‡ ÔÈÈ„ Â‡ ·¯
„ÂÚ ÏÎ .‰¯Â˙· ÂÈ˙ÂÚÈ„È ˙Ó¯Ï ¯˘˜ ‡Ï· ¯ÂÓ‚ Á"˙ ÔÈ„ ÂÏ ˘È
È�ÈÚ· ‰¯Â˙‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ ‡Â‰ È¯‰ ,‰· Ú‚ÈÂ Â˙Â�ÓÂ‡ Â˙¯Â˙

.Â„·ÎÏ ¯ÂÓ‚ ·ÂÈÁ ÏÁÂ ¯Â·Èˆ‰

ÌÂ˜Ó· ‡Â‰ Ì‡ ÔÎ‡" :ÂÊ ‰ÎÏ‰ "˙Â··Ï‰ ˙ÂˆÓ"‰ ÌÎÒÓ ÍÎÂ
,ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈ‡�˙ È�˘ Â· ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡ ,‰¯Â˙· Â�ÓÓ ÏÂ„‚ ÔÈ‡˘
ÌÈ¯·„ '· Â· ˘ÈÂ ,ÂÓÂ˜Ó È˘�‡Ó ‰¯Â˙· ÏÂ„‚ ‡Â‰˘ ˜¯
,Â˙¯Â˙ „Â·Î ¯Â·Ú ÌÂ˜�Ï ÍÈ¯ˆ˘ Á"˙ È¯˜Ó Î"‚ Ê‡ ,ÌÈ�Â¯Á‡‰
,ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÌÈ¯·„ '· ÂÏ ˘ÈÂ Ì‰ÈÏÚ ·¯Ï Â‰Â�ÈÓ Ì‡ ÔÎ˘ ÏÎÂ

."‰Ê ÏÎÏ Á"˙ ‡¯˜�
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Â· ˘È Y Á"˙· ·ÎÚÓ‰ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÌÈ˘È‚„Ó ,¯Â·ÚÈ Ï· È‡�˙
.ÌÈ¯ÚÂÎÓ ÌÈ¯·„Ó Ú�Ó�Â Â"Á ˙ÂÂˆÓ· ÏÊÏÊÓ Â�È‡Â ÌÈÓ˘ ˙‡¯È
˙‡ Ú„ÂÈ ‡Â‰ Ì‡ ÂÏÈÙ‡ Á"˙ Ì˘ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ ‰Ê È‡�˙ ¯„Ú‰·

.‰ÏÂÎ ‰¯Â˙‰ ÏÎ

:‰Ê‰ ÔÓÊ· ÌÎÁ „ÈÓÏ˙¯˜ÈÚ·) ÌÈ�Â¯Á‡‰ È�ÂÓ„˜Ó ˘È
˙Â¯Â„‰ ˙„È¯È ˙ÓÁÓ ‰Ê‰ ÔÓÊ·˘ Â˘„ÈÁ˘ (Ï"È¯‰Ó È„ÈÓÏ˙
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÂËÚÓ˙� ,ÌÈÂ‚‰ ˙ÂÙÈ„¯Â ˙Â¯ˆ‰ ÈÂ·È¯Â
Â·¯˙�Â È˙ÈÓ‡ ÔÂÈÚ ÈÏÚ·Â ‰¯Â˙‰ ˙ÚÈ„È· Û˜È‰ ÈÏÚ· ÌÈÈ˙ÈÓ‡
ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏÂ ,‡˙˙ÚÓ˘„ ‡˙¯Âˆ ÌÈÚ„ÂÈ Ì�È‡˘ ÌÈ�Ù‰ È„ÈÓÚÓ
.[ÌÈÈ˙ÈÓ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Ï Ì‚] „Á‡ Û‡Ï ÌÂÈ‰ Á"˙ ÔÈ„ ˙˙Ï

(„ÂÚÂ Í"„¯ ,Ë"È¯‰Ó ,˘"·È¯ ÂÓÎ) ÌÈ¯Á‡ ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ˜ÒÂÙ
Ì‰È¯·„ÎÂ ,‰ÎÏ‰Ï Í"˘‰Â ‡"Ó¯‰ ÌÂ‡È·‰ .Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ

."¯Â„‰ ÈÙÏ ‡Â‰ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ÏÎ„" "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰ ÚÈ¯Î‰

È�ÈÚ· ‰¯Â˙‰ ˙‡ ‚ˆÈÈÓ ‡Â‰Â È�¯Â˙ „È˜Ù˙· ˜ÈÊÁÓ‰ Ë¯Ù·Â
ÌÂÈ‰ ‰¯Â˙‰ Ì‡Â .‰¯Â˙‰ ÔÂÈÊ·Î ˘¯Ù˙Ó Â�ÂÈÊ·˘ ËÂ˘Ù ·"‰Ú·
‰È„ÓÂÏ Ô¯˜ ÌÈ¯‰Ï ˘È˘ ÔÎ˘ ÏÎÂ ÔÎ˘ ÏÎ ‰‚¯„Ó‰ ÏÙ˘·
ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ Â‡È·‰˘ ÌÚË‰Ó ÁÎÂÓ ÔÎÂ .‰Ï‚„ È‡˘Â�Â
‰·¯„‡˘ [‡È‚ÂÒÏ ‡Â·Ó· ‡·Â‰] Á"˙ Ï˘ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ·ÂÈÁ·
.ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ „Â·Î ÏÚ ¯˙ÂÈ „ÈÙ˜‰Ï ˘È ˙Â¯Â„‰ ˙„È¯È ÌÚ

:‰˘ÚÓÏ Â˙¯ÈË�Â Á"˙ ˙Ó˜� („)

:‰˘ÚÓÏ Á"˙ ˙Ó˜� ÔÈ�Ú· ÔÂÈÚÏ ˙Â„Â˜�

è¯˙È‰ ¯Ó‡� Ì‡ Ú"ˆ ,Á"˙ Ï˘ Â˙È· È�· Â‡ Â˙˘‡· ÂÚ‚Ù
È˜� ·ÂÈÁÂ.‰¯ÈË�Â ‰Ó

è‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ÔÈ„ ÔÈ‡˘ ÌÈ�Â¯Á‡ Â·˙Î ,Á"˙· Ú‚ÂÙ‰ Á"˙
˙·ÂÁ ˙ÏËÂÓ ÂÈÏÚ ‰·È¯Ó· ÏÈÁ˙‰˘ ÈÓÂ ,Ì„‡ ÏÎÎ ‡Â‰ È¯‰Â
È¯‰ ,¯˙ÂÈ Ì˘‡ ÈÓÂ ÏÈÁ˙‰ ÈÓ ÚÂ·˜Ï ¯˘Ù‡ È‡˘Î .ÒÂÈÙ‰
·ÈÂÁÓ ÌÈÓ˘ ˙‡¯È· Â‡ ÌÈ�˘· Â‡ ‰ÓÎÁ· Ì‰È�˘ ÔÈ·Ó ÔË˜‰
Â¯È·Á ˙‡ ÒÈÈÙÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎ˘ ˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓ .ÏÂ„‚‰ ÒÈÈÙÏ

.Â‰ÂÒÈÈÙÈ˘ ‰ÎÁÈ ‡ÏÂ

è˙Â˘ÚÏ ÂÏ ¯˙ÂÓ ,ÂÏÈ·˘· ÌÈÓ˜Â� ÌÈ¯Á‡ Â‡ ,Ì˜Â�‰ Á"˙
Â‡ Â˙Â„�Ï ÔÂ‚Î .¯˙ÂÈ ‡ÏÂ ÔÈ„ ÈÙ ÏÚ Ú‚ÂÙÏ ÚÈ‚Ó˘ ‰Ó ˜¯
„"Ó‰È·Ó Â˘¯‚Ï ,Â˙Â�‚ ÌÒ¯ÙÏ ,·"ÂÈÎ ÌÈ¯Á‡ ˙Â�ÂÈÊ·· Â˙ÂÊ·Ï

.‰ÚÈ‚Ù‰ Ï„Â‚ ÈÙÏ ÏÎ‰ 'ÂÎÂ



‰ÓÁ�‰Â ‰Ó˜�‰‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ / 76

èÌÂ˜Ó· ÂÏÈÙ‡ ÂÏ ÏÂÁÓÏ ÔÈ‡ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ ÈÂÊÈ·· Ï‚¯ÂÓ‰
ÚÓ˘ÓÂ ."ÌÈÓÎÁ ˙�˘Ó"· Î"Î ,˙Â„ÈÒÁ ˙„ÈÓ „ˆÓ ¯˙ÂÂÏ ˘È˘

.ÏÚÂÙ· ÂÓˆÚ· Á"˙‰ ÌÂ˜�È ‡Ï ÔÙÂ‡ ÏÎ·˘ ÂÈ¯·„Ó

èÌÈ¯Á‡" ÌÈ�Â˘‡¯ Â·˙Î˘ ‰Ó "ÌÈÓÎÁ ˙�˘Ó"‰ ·˙Î „ÂÚ
˙Â˘ÚÏ Ì‰ÈÏÚ ‰ÂˆÓ˘ Â�ÈÈ‰ ,"ÌÎÁ „ÈÓÏ˙‰ ÏÈ·˘· ÌÈÓ˜Â�
ÔÂÈÊ· ÌÂ˜�Ï ¯·‚ ÌÈÏ‡„ ÏÎÂ" ‰¯Â˙‰ ÔÂÈÊ· ‡Â‰ Á"˙ ÔÂÈÊ·„ ÔÎ

."ÂÏ ·˘Á˙ ‰˜„ˆÏÂ ,Á"˙

èÈÂˆÈ¯· ÒÈÈÙ˙‰Ï ÍÈ¯ˆ ÌÎÁ „ÈÓÏ˙ ."ÒÈÈÙÓÂ ‰ÈÏ ÂÒÈÈÙÓ„"
ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ Â·˙Î ÔÎ Y Ú‚ÂÙ‰ ÏÚ „È·ÎÈ ‡ÏÂ Ï˜
Ú‚ÂÙÏ ÂÓˆÚ ‡ÈˆÓÈ Û‡ Á"˙‰˘ ÔÂÎ�˘ Â·˙Î˘ ˘ÈÂ .ÌÈ�Â¯Á‡‰
·ÈÈÁ ,‰ˆ¯˙Ó Á"˙‰ ÔÈ‡ Ì‡ ÌÏÂ‡ .‰ÏÈÁÓ‰ ˙˘˜· ÂÈÏÚ Ï˜‰Ï
Ì‡ .ÁÂ¯ ˙ÂÏÙ˘· "ÈÂˆÈ¯ È�ÈÓ ÏÎ·" ÏÂ„‚ ÈÂˆÈ¯ Â˙Âˆ¯Ï Ú‚ÂÙ‰
ÏÎ È·‚Ï Â"¯˙ 'ÈÒ Á"Â‡ Ú"Â˘· ¯‡Â·Ó‰] ÔÈ„Î ÂÒÈÈÙ˘ ¯Á‡
ÂÒÈÈÙÏ ˜Â˜Ê Â�È‡ Y ‰ˆ¯˙Ó Á"˙‰ ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú ,[Â¯È·Á· Ú‚ÂÙ

.¯˙ÂÈ

èÈ¯Á‡Â ,‡ÈÒ‰¯Ù· ÂÒÈÈÙÏ ·ÈÈÁ ‡ÈÒ‰¯Ù· Á"˙ ‰Ê·Ó‰
ÔÈ‡˘ Ú¯ Ì˘ ˙‡ˆÂ‰· ¯·Â„Ó ‡Ï „ÂÚ ÏÎ Á"˙‰ ÏÂÁÓÈ ÒÂÈÙ‰

.ÏÏÎ ‰ÏÈÁÓ ÂÈÏÚ

è‡Ó‚Â„ ‡Â‰ ˘Á�‰ ÈÎ "˘Á�" ÂË˜� Y "˘Á�Î ¯ËÂ�Â Ì˜Â�"
Â˘¯ÈÙ ÌÈ·¯ ÌÈ˘¯ÙÓ .Ï"ÊÁ· ˘¯ÂÙÓÎ ÌÈÈÁ‰ ÈÏÚ· ÔÈ· ÔÓ˜�Ï
˙ÈÓˆÚ ‰‡�‰ Á"˙‰ ‰�‰È ‡Ï˘ ‰˘‚„‰Î "˘Á�" ‡Ó‚Â„‰
[‰ÏÈÎ‡ ˙‡�‰ Y] ‰�‰� Â�È‡ ˘Á�‰˘ ÈÙÎ ‰Ó˜�‰Ó ˙È˘È‡Â
.‰¯Â˙‰ „Â·Î ÔÚÓÏ ˜¯ ‰È‰˙ Á"˙‰ ˙�ÂÂÎ ÏÎ ‡Ï‡ ,Â˙ÎÈ˘�Ó
ÌÂ˘ ÔÈ‡ ‰ÎÏ‰Ï ÌÏÂ‡ ¯ÒÂÓ‰ ÈÎ¯„ ÈÙ ÏÚ ‚Â‰�Ï ÈÂ‡¯ ÍÎ

.Á"˙ ˙Ó˜�· ˙·ÎÚÓ ‰�ÂÂÎ‰˘ Á¯Î‰

èÔ¯˜ ˙‡ ÌÈ¯˙ ‰‚Ï·‰‰ ‡˜Â„ ÌÈÓÚÙÏ˘ ÌÈ�Â¯Á‡ Â·˙Î
‰¯Â˙‰ „Â·Î· ˙ÙÒÂ� ˙Â¯„¯„È‰ ¯ÂˆÚ˙ ˙ÂÁÙÏ Â‡ ‰¯Â˙‰
ÂÓÂ˜Ó È˘�‡ ˙‡ ¯ÈÎ‰Ï ÌÎÁ‰ ÏÚ .˙˜ÂÏÁÓ‰ ˘‡ ‰·Î˙Â
˘˜Ú˙Ó‰ ÌÎÁ .ÌÈÓ˘ „Â·Î ¯Â·Ú· ‰ÏÂ„‚ ‰ÓÎÁ· ‚‰�˙‰ÏÂ
Ì‰˘Î Â˙È· È˘�‡·Â ÂÈ„ÈÓÏ˙· ‰ÁÂÓ Â�È‡ Ì‚Â ¯ÂË�ÏÂ „ÈÙ˜‰Ï
˙‡ ‡ÈËÁ‰ Y ‰·¯˙Ó ‰¯Â˙‰ ÔÂÈÊ·˘ ÔÙÂ‡· ÂÏÈÙ‡ ,ÌÈÓ˜Â�

.‰¯ËÓ‰
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˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�

íøá .òåãé åøéáçì íãà ïéáù úååöîä ìëá "úìòåúì" øúéää
.íééø÷éò úìòåú éâåñ éðù ïéá ïéçáäì ùéòâôðä úìòåúì [à,

íöòáù åà] øáã ìù åôåñá òâôðì äáåè àéáú äòéâôäù åðééäå
.[äòéâôë úéàøð ÷øå ,äáåè àéäòâåôä úìòåúì [áåðééäå ,

÷ø ,òåâôì åúðååë ïéà ìáà åøéáç úà ÷éæîå òâåô úîàáù
ìù åúìòåú ìéáùá äùåò òâåôäùë ïëå ,ïååëúî åîöò úìòåúì

.éùéìù íãà

íãà ïéáù úååöîä ìëá øúéäì íé÷ñåôá èåùô ,òâôðä úìòåúì
íãà úìòåúì åà åîöò úìòåúì åøéáçá òâåôä ìáà .åøéáçì
ìù åúìòåúå åøòö úåçãì ïìðî ?øéúäì éúéú éëéäî øçà
ùé úìòåú ìù äæ âåñ úîàáå ?äæ ìù åúìòåú íåùî òâôðä
äùåòùë ,äéøãâ éôì ,åøéáçì íãà ïéáù äåöîå äåöî ìëá ïééòì
á"åéëå ,øåñéàä úøåöå íù äùòîì ùé ïééãò íàä ,úìòåúì

.ãçåéîá äåöî ìëá úåëééùä úåøáñá

:‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�· "˙ÏÚÂ˙Ï" ¯˙È‰ (‡)

ÚÂ�ÓÏ È„Î ,˙ÏÚÂ˙Ï ‡È‰˘Î ‰ÓÈ˜� ¯˙È‰ ÌÈ˜ÒÂÙ· Â�‡ˆÓ
.‰È‰˘ ‰Ó ÏÚ ÏÂÓ‚˙ Ì˘Ï ‡ÏÂ ,·"ÂÈÎÂ „È˙Ú· ‰ÓÂ„ ‰ÚÈ‚Ù
,Â�ÂÓÓ· Â‡ ÂÙÂ‚· ˙Â·ÂË ˙ÚÈ�Ó È"Ú Ì˜Â�· ËÂ˘Ù ‰Ê ¯˙È‰
Â‡ ˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù· Ì˜Â�‰ Ï·‡ ,‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈÏÎ ˙Ï‡˘‰ ÂÓÎ
¯ÂÒÈ‡ ÏÚ ÛÒÂ�·˘ Y ÔÈ„‰ ¯˜ÈÚÓ Â· ·ÈÂÁÓ˘ ¯·„ Ú�ÂÓ˘
ÍÈ¯ˆ Y ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂÒÈ‡· ÏÏÎ Í¯„· ÍÂ¯Î ¯·„‰ ‰ÓÈ˜�‰

.ÂÙÂ‚Ï ‰¯˜Ó ÏÎ· ÌÎÁ ˙Ï‡˘

¯·„‰ ¯ÈÎÊ‰Ï ÔÎÂ ,„È˙Ú· ˙ÏÚÂ˙ Ì˘Ï ·Ï· ‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÂË�Ï
.‰ÓÈ˜� ÂÓÎ ¯˙ÂÓ˘ ÚÓ˘Ó ,·"ÂÈÎÂ ‰ÁÎÂ˙ ˙ÏÚÂ˙Ï Ú‚ÂÙÏ
Â˜ÏÁ� ,‰ÁÎÂ˙ Ì˘Ï "È�˙Ï‡˘‰ ‡Ï˘ Í˙ÂÓÎ È�È‡" ¯ÓÂ‡· Ï·‡

.‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰¯ÂÓ‚ ‰¯ÈË� ÍÎ· ÌÈ‡Â¯‰ ˘ÈÂ ÌÈ�Â¯Á‡
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:‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�· ˙ÏÚÂ˙Ï ‰�ÂÂÎ‰ (·)

Ì‡‰ Ê"Ë‰Â Ú"ÓÒ‰ Â˜ÏÁ� ,·"ÂÈÎÂ ‰‡Î‰ ÂÓÎ ,˙ÏÚÂ˙Ï ‰ÚÈ‚Ù·
˙ÓÎÒ‰ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ÔÈ�ÚÏ ÌÏÂ‡ .˙·ÎÚÓ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰�ÂÂÎ‰
·ËÈ‰ ÔÂÁ·Ï Ì˜Â�Ï ÂÏ ˘È ÍÎÈÙÏ .˙·ÎÚÓ ‰�ÂÂÎ‰˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰
˙Â‡˙ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ „È˙Ú· ˙ÏÚÂ˙Ï ˙Ó‡· ‡È‰ Ì‡ Â˙�ÂÂÎ

.‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ÏÂÓ‚ ÌÂÏ˘˙Â ‰Ó˜�‰

¯˘ÈÈÏ Ú‚ÂÙ‰ ˙·ÂËÏ ÔÈÂÎ˙Ó ÂÏÈ‡ÎÂ ‰ÁÎÂ˙ Ì˘Ï Ì˜Â�‰
ÂÈ�·· Ì˜Â�Ï Ë¯Ù .˙È˙ÈÓ‡ ‰�ÂÂÎ ÂÊ ÔÈ‡ ÏÏÎ Í¯„· ,ÂÈÎ¯„
‡Â‰Â ÂÈÏÚ ÏËÂÓ ÌÎÂ�ÈÁ˘ ,‰ÁÎÂ˙ Ì˘Ï ·"ÂÈÎÂ ÂÈ„ÈÓÏ˙·Â

.ÌÁÈÎÂ‰Ï ˙Ó‡· ÔÈ�ÂÚÓ

:˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�· ˙·¯ÂÚÓ ‰�ÂÂÎ (‚)

,‰Ó˜� Ï˘ ‰Ú¯ ‰�ÂÂÎ· Ì‚ ˙·¯ÂÚÓ ˙ÏÚÂ˙Ï Ì˜Â�‰ ˙�ÂÂÎ˘Î
.¯˙ÂÓ Ì‡ Ú"ˆ ,ÏÂÚÙÏ Â˙Â‡ ˙ÂÚÈ�Ó „ÁÈ ˙Â�ÂÂÎ‰ È˙˘Â
˙È¯˜ÈÚ‰ ‡È‰ ˙ÏÚÂ˙‰ ˙�ÂÂÎ˘Î ÂÏÈÙ‡ ¯È˙‰Ï ÔÈ‡ ‰˘ÚÓÏ

.Â��ÓÊ È¯·ÁÓÓ ˙ˆ˜Ó ÂÚÈ¯Î‰ ÔÎÂ ,‰ÏÙË ‰Ó˜�‰ ˙�ÂÂÎÂ

ÈÏÂÏ‡Â ,˙ÏÚÂ˙‰ ‡Â‰ ‰ÏÂÚÙÏ È˙ÈÓ‡‰ ÚÈ�Ó‰˘ ¯Â¯·˘Î ÌÏÂ‡
‰ÂÂÏ˙Ó ˜¯ ‰ÓÈ˜�‰ ˙�ÂÂÎÂ ,ÏÏÎ ÏÚÂÙ ‰È‰ ‡Ï ˙ÏÚÂ˙‰
ÈÏ· Ì‚Â ,‰ÈÏ‡Ó ‰‡·‰ ‰‡�‰ ¯Â˙· Â‡ ˘ÓÓ Â· ÔÈ‡˘ ÚÈÈÒÓÎ
.¯ÂÒ‡Ï ÔÈ‡˘ ¯·˙ÒÓ Y ˙ÏÚÂ˙‰ ÌÂ˘Ó Ì˜Â� ‰È‰ ‰Ó˜�‰ ˘‚¯
˙ÂÏÂÚÂ ˙Â¯·‚˙Ó Î"Á‡ ˜¯Â ˙ÏÚÂ˙Ï ‰È˜� ‰�ÂÂÎ· ÏÈÁ˙Ó Ì‡Â

.¯È˙‰Ï ¯˙ÂÈ ËÂ˘Ù ‰Ó˜�‰ ˙Â˘‚¯

¯˙È‰Ï ÌÈ‡�˙‰ Ì‰ ‰ÓÂ ˙ÏÚÂ˙Ï ‰ÓÈ˜� È‰ÂÊÈ‡ („)

˙ÏÚÂ˙· ÌÈ˜ÒÂÙ· ¯·Â„Ó ,˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ¯˙È‰·
‰Ú·¯‡ .˙˜ÙÂÒÓÂ ‰˜ÂÁ¯ ˙ÏÚÂ˙· ‡ÏÂ ˙¯„‚ÂÓÂ ˙È˘ÁÂÓ
Ï˘ ÂÎ¯„ ÈÙ ÏÚ) ‰ÓÈ˜�· ÌÈÎÈÈ˘‰ ˙ÏÚÂ˙ ¯˙È‰Ï ˘È ÌÈ‡�˙

.(Ú¯‰ ÔÂ˘Ï 'Ï‰· "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰
.˜„ˆ· ‡Ï˘ ‰ÚÈ‚Ù ˘È ˙Ó‡·˘ ¯¯·˙‰ .‡

ÏÚ ÏÂÓ‚Ï ‡ÏÂ „È˙ÚÏ ˙ÏÚÂ˙Ï ‡È‰ ‰ÓÈ˜�‰ ˙�ÂÂÎ .·
.¯·Ú‰

ıÁÏ ,‰ÁÎÂ˙ ÔÂ‚Î ,Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ ¯ÂˆÚÏ ˙¯Á‡ ‰ˆÚ ÔÈ‡ .‚
.'ÂÎÂ È˙¯·Á

ÌÂÈ‡ ˜ÏÒÏÂ ÚÈ˙¯‰Ï È„Î ÍÈ¯ˆ˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ Ì˜Â� Â�È‡ .„
.„È˙Ú· ‰ÚÈ‚Ù‰

·"ÂÈÎÂ ˙È˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù È„È ÏÚ Ì˜Â�· ,ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó·
Ì‡ Ï·‡ ,['‡ ˜¯Ù· ÏÈÚÏ ¯‡·˙�˘ ÂÓÎ ÌÎÁ ˙Ï‡˘ Ì‚ ÍÈ¯ˆÂ]
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,Ì‰· ·ÈÂÁÓ Â�È‡˘ Y Â�ÂÓÓ· Â‡ ÂÙÂ‚· Y ˙Â·ÂË Ú�ÂÓ ˜¯
‰˘ÚÓ Ô‡Î ÔÈ‡˘ ,ÔÙÂ‡ ÏÎ· ¯˙ÂÓ ,['· È‡�˙Î] ˙ÏÚÂ˙Ï Â˙�ÂÂÎÂ

.ÌÈ·ÎÚÓ ÌÈ‡�˙‰ ¯‡˘ ÔÈ‡Â ,ÏÏÎ ‰Ó˜�

È˘ÈÏ˘ „ˆ ˙¯ÈË�Â ˙Ó˜�
òâôðä ïòîì íéî÷åð íéøçàù äî÷ð ,åðééäã Y éùéìù ãö úî÷ð
úî÷ð íå÷ðì áãðúäì íéðëåî íéáø .éãîì äçéëù äî÷ð àéä Y

.éùåðàä òáèä åäæå ,íéàëãðäå íéáåìòä

íéúòì úåàá "úåøàåôî"äå úåìåãâä úåî÷ðä ,úàæî äøéúé
êëì äáéñä .åîöò òâôðäî àìå éùéìù ãöî à÷åã úåáåø÷
,åéáà úéá ãåáëìå åãåáëì ,åîöò úî÷ð í÷åðä íãà ,äèåùô
íâ àåäå úåéøñåîå úåéúëìä úåðåù úåìáâäá ìáâåî åäéøä
ïå÷éú ïòîì ìòåôå íéøçà ïòîì í÷åðä êà .åúî÷ðá ùééáúî
,äîø ãéá í÷åð àåä éøä ,íéîù íùì åéùòî ìëå ,øùåéäå ÷ãöä
úáùçð åúî÷ð àáøãàå ,úåãçåéî úåìáâä éìáå äùåãâ äãéîá

.ãåáëì åì

:È˘ÈÏ˘ „ˆ ˙¯ÈË�Â ˙Ó˜� (‡)

Ï˘ ·Â¯˜ Â�È‡ Ì‚Â Ú‚Ù�‰ ‡ÏÂ Ú‚ÂÙ‰ ‡Ï Â�È‡˘ Y È˘ÈÏ˘ Ì„‡
Â˜Ù˙Ò� ,Ú‚ÂÙ· ÌÂ˜�Ï ‰ˆÂ¯Â ‰ÚÈ‚Ù‰ ˙‡ ‰‡¯˘ Y Ì‰Ó „Á‡
Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ‰˘ÚÓÏÂ ,ÌÂ˜˙ ‡Ï ¯ÂÒÈ‡ Â· ‚‰Â� Ì‡ ÌÈ�Â¯Á‡
ÌÂ˘ ‰ÓÈ˜�‰ ˙ÏÂÚÙ· ÔÈ‡˘Î Ì‚ ‰Ê ÏÎÂ .‡˙ÈÈ¯Â‡„ Â‡Ï·
Â�È‡˘ Y ˙Â·ÂË Ú�ÂÓ ˜¯ Ì˜Â�‰ È˘ÈÏ˘‰˘ ÔÂ‚Î ¯Á‡ ¯ÂÒÈ‡
.ÂÏÂÓ‚Î ÂÏ ÌÏ˘ÏÂ Â¯ÚˆÏ È„Î Ú‚ÂÙ‰Ó Y ÔÈ„‰ ÔÓ Ô‰· ·ÈÂÁÓ
ÂÈÏÚ ¯·„Ï ÔÂ‚Î ˙È˘ÓÓ ‰ÚÈ‚Ù È"Ú ÌÂ˜�Ï˘ ¯ÓÂÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡Â

.¯ÂÒ‡ È‡„Â ,·"ÂÈÎÂ Â˙ÂÎ‰Ï ,ÂÈ�Ù ÔÈ·Ï‰Ï ,Ú¯‰ ÔÂ˘Ï

˙·ÈÒ˘ Â˘Ù�· ¯ÈÎÓÂ ¯Â¯È·· Ú„ÂÈ ‰·ÂË Ú�ÂÓ‰ È˘ÈÏ˘‰ Ì‡
Â˙�ÂÂÎ ÔÈ‡Â ,Ú‚Ù�‰ ÏÚ ÂÈÓÁ¯ Â¯ÓÎ�˘ ÌÂ˘Ó ‰��È‡ Â˙Â·¯Ú˙‰
,ÏÏÎ Â¯ÈÎÓ Â�È‡˘ ÔÂ‚ÎÂ ,Â„Â·Î ÏÈˆ‰Ï È„Î ÂÓÂ˜Ó· ÌÂ˜�Ï
Ú‚ÂÙ‰ È˘ÚÓ·˘ ˜„ˆ‰ ˙ÂÂÈÚÂ ÏÂÂÚ‰ ÏÚ Ê‚Â¯ ‡ÏÓ˙�˘ ‡Ï‡
ÔÈ‡˘ È¯‰ Y Â˙„Ó ÈÙÎ Â˘È�ÚÈ˘ „Ú ‰ÁÂ�Ó ‡ˆÂÓ Â�È‡Â
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‡Ï‡ ÏÂÓ‚ ÌÂÏ˘˙Â ‰ÓÈ˜� ˙¯Âˆ Â˙ÏÂÚÙ·‰˘Ú‰,„·Ï·
.˙¯˙ÂÓÂ

Ì„‡Ï ·ÈËÈ‰Ï ·¯ÒÏ ÊÚ ÔÂˆ¯ ¯¯ÂÚ˙Ó˘ ÁÈÎ˘ ÌÂÈ ÌÂÈ ÈÈÁ·
Û‡ ,¯˙ÂÓ ¯·„‰ .˘Ù� Ë‡˘·Â ˙ÂÈ·˜Ú· ÌÈ¯Á‡Ï ·¯ÒÏ ÏÈ‚¯˘
.‰Ï‰ Ï˘ Â·Â¯ÈÒÓ ˙È˘È‡ Ú‚Ù� ‡Ï˘ ÈÓÏ ,˙ÏÚÂ˙Ï ‰�ÂÂÎ ÈÏ·

˙¯ÈË�· Î"˘ÎÂ ¯Â·È„· ÂÏÈÙ‡ ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ È˘ÈÏ˘ „ˆ ˙¯ÈË�·
.·Ï‰

:ÌÈ·Â¯˜ ˙¯ÈË�Â ˙Ó˜� (·)

[·Â¯˜ „È„È Â‡] Ú‚Ù�‰ Ï˘ Â·Â¯˜ ‡Â‰ Ì˜Â�‰ È˘ÈÏ˘‰ „ˆ‰˘Î
,¯˙ÂÈ ¯ÂÓÁ È‡„Â ,Ú‚ÂÙ‰ È·Â¯˜· Ì˜Â� ÂÓˆÚ Ú‚Ù�‰˘ Â‡
¯·Â„Ó˘Î ÔÎ˘ ÏÎÂ ,Ú‚ÂÙ· Ì˜Â� Ú‚Ù�‰ ÂÏÈ‡Î ·˘Á� ¯·„‰˘

.‰¯ÂÓ‚ ‰Ó˜� ÍÎ· ˘ÈÂ ,ÂÙÂ‚Î ˙·˘Á� È‡„Â˘ Â˙˘‡·

ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ˙ËÈ˘ ÈÙÏÂ .ÌÈ·Â¯˜· ¯ÈÓÁ‰Ï ˘È ‰¯ÈË� ÔÈ�ÚÏ Ì‚
"‰¯ÂÒ‡‰ ‰¯ÈË�‰ ˙Â‰Ó" '‚ ˜¯Ù ‰‡¯] ·Ï‰ ˙¯ÈË� ÌÈ¯ÒÂ‡‰
Â·Ï· ¯ÂË�Ï Ô·Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡ .ÌÈ·Â¯˜· Ì‚ ¯ÂÒ‡Ï ˘È ['‡ ÛÈÚÒ
.ÌÈ·Â¯˜ ¯‡˘· ÔÎ ÂÓÎÂ ,ÍÙÈ‰Ï ÔÎÂ ,ÂÈ·‡· ÌÈÚ‚ÂÙ˘ ˙ÂÚÈ‚Ù‰

:ÌÂ˜�Ï ÌÈ¯Á‡ ˙ÈÒÓ Â‡ ÁÈÏ˘ ÁÏÂ˘‰ (‚)

ÂÏ˘Ï Ú‚Ù�Ï ÂÏ ¯ÂÒ‡˙Ú„ ÈÙÏ Ì‚˘ ,Â¯Â·Ú ÌÂ˜�Ï ÁÈÏ˘ Á
ÁÈÏ˘‰ ÔÈ‡Â ‰ÏÁ ‡Ï ‰ÊÎ ‰¯È·Ú ¯·„Ï ˙ÂÁÈÏ˘˘ ÌÈ˜ÒÂÙ‰
˘ÈÂ ,‰Ó˜�‰ ˙‡ Ì¯Â‚Â ··ÒÓ Ú‚Ù�‰ È¯‰ ÛÂÒ ÛÂÒ ,Â˙ÂÓÎ

.Â�È�ÓÊ È˜ÒÂÙ ‰ÓÎ Â·˙Î ÔÎÂ .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰Ó˜�Ï ˘ÂÁÏ

Â‡ ÚÂ‚ÙÏ ¯Á‡ Ú�Î˘Ó ˜¯ ÌÂ˜�Ï ÁÈÏ˘ ÁÏÂ˘ Â�È‡ Ú‚Ù�‰˘Î
ÂÓˆÚ ˙Ú„ ÏÚ ÏÚÂÙ ‡Â‰‰Â ,Ú‚ÂÙ‰ ÌÚ ·ÈË‰ÏÓ Ú�ÓÈ‰Ï
Ú‚Ù�‰Â ¯Á‡Ó ,‰Ó˜� ÌÂ˘Ó ‰Ê ÏÎ˘ Ú„ÂÈ Â�È‡ ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓÚÙÏÂ
·˘Á� ,ÏÚÂÙÏ ‡ˆ˙˘ Ì¯Â‚ ‡Â‰Â ˙‡Ê ‰Ó˜� È¯Á‡Ó „ÓÂÚ

.ÂÓˆÚ· Ì˜Â� ‡Â‰ ÂÏÈ‡Î

‰Ó˜�· "Â˙ÂÓÎ Ì„‡ Ï˘ ÂÁÂÏ˘"˘ ‰Ú„‰ ÈÙÏ ,ÁÈÏ˘Ï Ú‚Â�·Â
¯·ÂÚ Â�È‡ ÂÓˆÚ ÁÈÏ˘‰˘ ‡ˆÂÈ ,Ì˜Â�‰ ‡Â‰ ÁÏÂ˘‰ ÂÏÈ‡ÎÂ
ÏÚ "ÌÂ˜˙ ‡Ï"„ Â‡Ï· ÁÏ˘Ó‰ ˙‡ ÏÈ˘ÎÓ ‡Â‰ ÌÏÂ‡] ÌÂÏÎ·
‡Ï ¯ÂÚ È�ÙÏ"„ Â‡Ï· ÁÈÏ˘‰ Ì‚ ¯·ÂÚ ÔÎ Ì‡Â ÂÈ˙ÂÏÂÚÙ È„È
ÁÏ˘Ó‰˘ ÔÂ‚ÎÂ ,‰Ê Â‡Ï ÍÈÈ˘ ‡Ï˘ ÔÙÂ‡· ˜¯ ."ÏÂ˘ÎÓ Ô˙˙
Ï˘ Â˙¯ÊÚ ÈÏ· ,‰ˆ¯È Ì‡ ,˙‡ÊÎ ‰Ó˜� „·Ï ÌÂ˜�Ï ÏÂÎÈ

.["¯ÂÚ È�ÙÏ"· ¯·ÂÚ ÁÈÏ˘‰ ÔÈ‡ Ê‡ ,ÁÈÏ˘‰

ÈÏÂ„‚ ˙Â¯·Ò· ‰ÈÂÏ˙ ‰Ó˜�· ˙ÂÁÈÏ˘‰ ˙Ï‡˘˘ ÔÂÈÎ
.Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ,‰ÎÏ‰Ï ‰Ê· Â˜ÏÁ� Â�È�ÓÊ È¯·ÁÓ Ì‚Â ,ÌÈ�Â¯Á‡‰
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Ì„‡Ï ¯ˆ‰ÏÂ ˙Â·ÂË ÚÂ�ÓÏ Ì„‡Ó ÌÈ˘˜·Ó˘ ÏÎ ÍÎÈÙÏÂ
ÏÎÓ Ú�ÓÈ‰ÏÂ ·¯ÒÏ ÂÈÏÚ ,‡Â‰ ‰Ó˜� ÌÂ˘Ó˘ Ú„ÂÈÂ ,ÌÈÂÒÓ

.‰ÏÂÚÙ ÛÂ˙È˘

Ú‚Ù�‰ „È· ˘ÈÂ ÂÓˆÚ ˙Ú„Ó Ì˜Â� È˘ÈÏ˘ Ì„‡˘Î („)
:‰Ó˜�‰ ÚÂ�ÓÏÂ ˙ÂÁÓÏ

Ú‚Ù�‰ ˙‡ ·ÈÈÁÏÂ ¯ÈÓÁ‰Ï ÂÈ„ÁÈ Â¯·Á Â�È�ÓÊ È¯·ÁÓÓ ‰ÓÎ
È¯·„Ó ÌÏÂ‡ .Ì‰È¯·„Ï ˘ÂÁÏ ÌÂ˜Ó ˘È ˜„˜„ÓÏ .˙ÂÁÓÏ
ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·ÁÓ‰ Ï˘ Ì˙ÈÈ‡¯ Ì‚Â ‡ÏÂ˜Ï ÚÓ˘Ó "ÌÈÈÁ ıÙÁ"‰
Ú‚Ù�‰˘Î ÍÎÈÙÏ .ÏÏÎ ˙ÂÁ¯ÎÂÓ Ô�È‡ Ì‰È˙Â¯·Ò Ì‚Â ‡¯Ó‚‰Ó
Z ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· .„ÈÒÙ‰ ‡Ï ,ÌÈÓ˜Â� ÌÈ¯Á‡˘Î ˜˙Â˘
˙Â·ÂË ˙ÚÈ�Ó ˜¯Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÂÒÈ‡ ÌÈÓ˜Â�‰ È˘ÚÓ· ÔÈ‡˘
,Â‰˘ÏÎ ¯ÂÒÈ‡ Ì‰È˘ÚÓ· ·¯ÂÚÓ Ì‡ Í‡ .Ô‰· ÌÈ·ÈÂÁÓ Ì�È‡˘
˙·˘ ‡¯Ó‚· ·Â˙Î˘ ÂÓÎ Â„È· ˘È Ì‡ ˙ÂÁÓÏ Ú‚Ù�‰ ·ÈÂÁÓ
Â�È‡Â Â¯ÈÚ Â‡ Â˙È· È˘�‡· ˙ÂÁÓÏ ¯˘Ù‡˘ ÈÓ ÏÎ˘ :„� Û„

.Ì‡ËÁ ÏÚ ÒÙ˙� ,‰ÁÂÓ

˙ÂÂˆÓÏ Ô�È·Â ‰¯ÈË�Ï ‰ÓÈ˜� ÔÈ·˘ ÒÁÈ‰
˙Â¯Á‡

,íééçä éçèù ìëá úåñåøôä íå÷îì íãà ïéáù úååöîì ãåâéðá
Y ïåîîá ïðéàù åìà èøôáå Y åøéáçì íãà ïéáù úååöîä
åìéàë íùåøä ìá÷úîå úéñçé øö íåçúì ïìåë úåîöîèöî
ìëá êøöð áø ïåéò .úåðåùä úååöîä ïéá úåìéôëå äôéôç úîéé÷
÷éåãîä äîå÷î úà òåá÷ìå äããåáì ,äøéãâäì äåöîå äåöî
àì äøåúäù øåøá éøäù .åøéáçì íãà ïéáù íéñçéáå úåìåòôá
úçà äìåòô ìò Y íé÷åìç úåîùá Y úååöî äîë ááâì äðååëúð

.äãéçéå

úååöîä éúù úà áèéä ä"æòá øéãâäì .åæ àéâåñá åðéúøèî éäåæ
úçà ìë ïéáù ñçéäå ,ïäéðéáù ñçéä úà ,"øåèú àìå íå÷ú àì"
úåôôåç úåàøð ïåùàø ìëùåîáù ,úåîåã úåøçà úååöîì ïäî

.åìà úååöîì úåøúåñë úåàøð åìéôà íéîòôìå
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:‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡Ï ‰ÓÈ˜� ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ·˘ ÒÁÈ‰ (‡)

ÌÏÂ‡ ."¯ÂË˙ ‡Ï"· ‡Ï‡ ¯·ÂÚ Â�È‡ ,ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ·Â¯Ï ,¯ËÂ�‰
Ì‚Â "ÌÂ˜˙ ‡Ï"· ,ÌÈ˙˘· ¯·ÂÚ Y ÌÈ�Â¯Á‡‰ Â·˙Î Y Ì˜Â�‰
‰¯ÈË� Ì‚ ‰ÏÂÏÎ ‰ÓÈ˜�‰ ˙ÏÂÚÙ ÏÏÎ·Â ¯Á‡Ó ."¯ÂË˙ ‡Ï"·
˙ÏÂÚÙÂ ¯Á‡Ó ‡·¯„‡˘ ÔÚÂË˘ ÈÓ ˘ÈÂ .‰ÚÈ‚Ù‰ ˙Áˆ�‰Â
,‰¯ÈË�‰ ˙‡ Â·ÏÓ ˙ÁÎ˘ÓÂ Ú‚Ù�‰ ˘Ù� ˙‡ ‰ÚÈ‚¯Ó ‰Ó˜�‰
·Â¯ ˙Ú„ ÌÏÂ‡ ."¯ÂË˙ ‡Ï"· ÂÊ ‰ÏÂÚÙ· ÌÈ¯·ÂÚ ÔÈ‡˘ ¯È·Ò
‰¯ÈË�˘ ‰ÎÏ‰‰ ÈÙÏ .‰ËÂ� ‡¯·Ò‰ Ì‚ ÍÎÂ ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ�Â¯Á‡‰
"¯ÂË˙ ‡Ï"· ‰Ó˜� ˙ÏÂÚÙ· ÌÈ¯·ÂÚ ÔÈ‡ ,¯Â·È„· ˜¯ ÌÈ¯·ÂÚ
˙·¯ÈÒ˘ ÏÏ‚· ÍÏÈ‡˘‰Ï ·¯ÒÓ È�‡"] ¯Â·È„· Ì˜Â� ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡
ÔÈ�Ó· Ó"˜Ù� Ì‚ ÔÎ˙È ÂÏ‡ ÔÈÂ‡Ï ÏÚ ÔÈ˜ÂÏ ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡ .["ÈÏ

.‡È‚ÂÒ‰ ÛÂ‚· ¯‡Â·ÓÎ ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈ�ÙÂ‡· ,ÌÈ¯·ÂÚ˘ ÔÈÂ‡Ï‰

:‰‡�˘ ¯ÂÒÈ‡Ï ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� È¯ÂÒÈ‡ ÔÈ·˘ ÒÁÈ‰ (·)

"¯ÂË˙ ‡Ï"· ˜¯ ¯·ÂÚ ¯ËÂ�‰Â ,‰‡�˘ ÌÚ ‰Ï ÔÈ‡ ¯·„ ,‰¯ÈË�‰
‰„ÈÙ˜ ‡Ï‡ ‰�È‡ ‰¯ÈË�‰ ÈÎ ."‡�˘˙ ‡Ï"· ¯·ÂÚ Â�È‡Â „·Ï·
˙ÂÈ˘È‡‰ ÏÎ „‚� ‡È‰ ‰‡�˘‰ ÌÏÂ‡ ,˙¯„‚ÂÓ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ
,‰¯ÈË� Ì‚ ‰· ‰ÏÂÏÎ Ì‡‰ ‰‡�˘ ÏÎ· ÔÂ„Ï ˘È ÌÏÂ‡] .˙ÂÏÏÎ·

.[ÌÈ˙˘· ¯Â·ÚÈ ‡�Â˘ ÏÎ˘

‰�È‡˘ ÂÊ Û‡ ,‰Ó˜� ÏÎ .‰‡�˘ ÌÚ ‰Ï ÔÈ‡ ¯·„ ‰ÓÈ˜�‰ Ì‚
˙ÈÏÏÎ ‰‡�˘ Ì‚ ˘È˘Î ‡·¯„‡ .‰ÈÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ ,‰‡�˘· ‰ÂÂÏÓ
‰Ó˜�‰ ˙ÏÂÚÙ ÏÚ ÌÈ¯·ÂÚ ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ „ˆ ˘È Ì„‡‰ ÏÎ „‚�
‰‡�˘‰ ÌˆÚ˘ ÔÎ˙È È�˘ „ˆÓ Ì�Ó‡ ."ÌÂ˜˙ ‡Ï" ÌÂ˘Ó
‡Ï"· ÌÈ¯·ÂÚÂ ‰Ó˜� ˙·˘Á� ÚÂ‚ÙÏ ˙Ó¯Â‚˘ ‰˘˜‰ ‰˘ÂÁ˙‰Â

.˙Â„ÁÂÈÓ ‰Ó˜� ˙ÂÏÂÚÙ ÏÎ ÈÏ· Ì‚ "ÌÂ˜˙

‰Ó˜� Â· ÌÂ˜�Ï Â¯È·Á ¯Á‡ Û„Â¯‰˘ ,ÔÂ„Ï ÌÂ˜Ó ˘È „ÂÚ]
‡ÙÂ‚ ‰Ê·Â ‡�Â˘ ÔÈ„ ÂÏ ˘ÈÂ "Â˙Ú¯ ˘˜·Ó" ÍÎ· ·˘Á� ˙È˘ÓÓ

.[Ú"ˆÂ ,"‡�˘˙ ‡Ï"· Ì‚ ¯·Ú ¯·Î

:‰ÁÎÂ˙ ·ÂÈÁÏ ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ·˘ ÒÁÈ‰ (‚)

,Â�· ÌÈÚ‚ÂÙ˘ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ÁÎÂÂ˙‰ÏÂ ÁÈÎÂ‰Ï Â�ÈÂËˆ� „Á‡ „ˆÓ
['‰ ‡È‚ÂÒ '‡ Í¯Î "Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·"]ÂÏÈÙ‡ Â�ÈÏÚ ‰¯Ò‡� È�˘ „ˆÓÂ ,

‰ÚÈ‚Ù‰ ¯ÎÊ ˜ÂÁÓÏ Â�ÈÏÚÂ ,¯Â·È„· Ù"ÎÚÂ ·Ï· ‰¯ÈË�‰
˙Â‡¯� ˙ÂÂˆÓ‰ È˙˘ .¯·„ ‰¯˜ ‡Ï ÂÏÈ‡Î ÌÂÈ‰ ¯„ÒÏ ¯Â·ÚÏÂ

.‰¯Â‡ÎÏ ÂÊ ˙‡ ÂÊ ˙Â¯˙ÂÒÎ

ÏÎÂ Ô‰ ˙Â„‚Â�Ó ÌˆÚ· ˙ÂÂˆÓ‰˘ ¯Â·Ò‰ ÌÈ�Â¯Á‡‰ ÔÓ ˘È
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.˙Á‡ ÏÎ ˙‚‰Â� È˙Ó ¯„Ò ˘È˘ ‡Ï‡ .¯ËÂ� È‡„Â Â‰È¯‰ ÁÈÎÂÓ
‰· ÔÈ‡Â ‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ ‰ÏÁ ˘ÓÓ ‡ËÁ· ‰ÎÂ¯Î‰ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ
¯ÂÒ‡ ‡ËÁ Ô‰· ÔÈ‡˘ ˙Â�Ë˜ ˙ÂÚÈ‚Ù ÏÚ Ï·‡ ,‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡
‰Ê ÏÎ ÂÈ¯·„ÏÂ] .‰ÁÎÂ˙ ˙·ÂÁ Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÁ ‡Ï ˙Ó‡·Â ¯ÂË�Ï
È‡„Â ÌÈÓ˘Ï ‰ÁÎÂ˙ Ï·‡ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÁÎÂ˙· ¯Ó‡�
ÂÈÎ¯„ ·ÈË‰Ï ÁÈÎÂÓ‰ ˙�ÂÂÎ˘ ÏÎÂ ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡ ˙„‚Â� ‰�È‡
‰¯ÈË� ÌÂ˘Ó Â˙ÁÎÂ˙· ÔÈ‡ ,Ú‚Ù� ‡Â‰˘ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ Ú‚ÂÙ‰ Ï˘
˘ÈÂ .„"ÎÚ ,˘ÓÓ ‡ËÁ Ô‰· ÔÈ‡˘ ˙ÂÚÈ‚Ù ÏÚ ÁÈÎÂÓ˘Î ÂÏÈÙ‡

.[¯·„· ˜Ù˜ÙÏ

‰ÁÎÂ˙· ÔÈ‡˘ .ÏÏÎ ˙Â„‚Â�Ó ˙ÂÂˆÓ‰ ÔÈ‡˘ ¯·˙ÒÓÂÊ Ì‚ Y
Y Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘‰‡· ‡È‰ È¯‰ ‡·¯„‡˘ ,‰¯ÈË� ÌÂ˘Ó

˙¯Âˆ ¯˜ÈÚ ‰ÁÎÂ˙· ¯ÒÁ˘ „ÂÚÂ .‰¯ÈË�‰ ˙‡ ÏË·Ï È„Î
‰¯ÈË�·˘ ,‰¯ÈË�¯ÈÎÊÓÈÙÏ] ‰„·ÂÚ ¯Â˙· Ú‚ÂÙÏ ¯·„‰

Ì„‡ ÔÈ·˘ ‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ‰ÁÎÂ˙‰ ˙ÓÂÚÏ [¯Â·È„· ‰¯ÈË�˘ ‰ËÈ˘‰
˜¯ ‰�È�Ú ÏÎ˘ Â¯È·ÁÏ‰Ï‡˘Ì„‡ ÔÈ·"· ˘"ÈÈÚ] ."!?ÔÎ˙È‰"

.[Í¯Â‡· "Â¯È·ÁÏ

ÍÈÈ˘˘ ¯ÓÂÏ ˘È Ì‚ Y "...Í˙ÂÓÎ È�È‡" ·ÈÏÚÓ‰ ÁÒÂ�· ‰¯ÈË�‰
.‰Ê· ÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙Ú„· Ú"ˆÂ ,ÍÎ Ì˘Ï ¯Ó‡� Ì‡ ‰ÁÎÂ˙ ‰·

:‰ÏÈÁÓ ˙ÂˆÓÏ ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ· ÒÁÈ‰ („)

˙‡ ÒÈÈÙÓ Ú‚ÂÙ‰ ¯˘‡Î˘ Â�„ÓÏ (.·ˆ Û„) ‡Ó˜ ‡··· ‰�˘Ó·
¯ÂÓ‚ ·ÂÈÁ ÔÈ‡˘ ÚÓ˘ÓÂ ,È¯ÊÎ‡ ‡¯˜� ÏÁÂÓ Â�È‡Â Ú‚Ù�‰
"¯ÂË˙ ‡Ï" ‰¯Â˙· Â�ÈÂËˆ� È¯‰ È�˘ „ˆÓÂ .ÂÏ ÏÂÁÓÏ ‡˙ÈÈ¯Â‡„
Â�È‡ "¯ÂË˙ ‡Ï"„ Â‡Ï˘ ÁÎÂÓ ‡Ï‡ ,‰ÚÈ‚Ù‰Ó ˙Ú„ ÁÈÒ‰ÏÂ
˘È ÌÏÂ‡ .˘¯ÂÙÓ· ‡"·ËÈ¯‰ ·˙Î ÔÎÂ ,‰ÏÈÁÓ ·ÂÈÁ ÏÏÂÎ
‰�˘Ó·Â ,‰ÏÈÁÓ ·ÂÈÁ ÏÏÂÎ ‰¯ÈË�‰ ¯ÂÒÈ‡˘ ÌÈ¯·ÂÒÂ ÌÈ˜ÏÂÁ
‚"„Úˆ ¯˙È‰ ÌÂ˘Ó] ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡ ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡· ¯·Â„Ó ˜"··

.ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎ È¯·„· ˙ˆ˜ ÚÓ˘Ó ÔÎÂ .[„ÂÚÂ

."ÌÈÓ˘ ˙ÏÈÁÓ" ‡È‰ ,‡"·ËÈ¯‰ ˙Ú„Ï ,‰·ÂÁ ‰�È‡˘ ‰ÏÈÁÓ‰
ÔÓ ÂÏ ÚÈ‚Ó‰ ˘�ÂÚ‰ Ú‚ÂÙÏ ÏÂÁÓÏ Ú‚Ù�‰ ·¯ÒÓ˘ Â�ÈÈ‰
È�· ÔÂ˘Ï· ‰ËÂ˘Ù‰ ‰ÏÈÁÓ‰ ÏÂÁÓÏ ·¯ÒÓ‰ Ï·‡ .ÌÈÓ˘‰
ÈÙÎ Ì‰È�È·˘ ÌÈÒÁÈ‰ ¯ÈÊÁ‰ÏÂ ÁÂÎ˘Ï ·¯ÒÓ˘ Â�ÈÈ‰Â ,Ì„‡
ÏÎÏ ¯·ÂÚÂ ‰¯ÈË� ÏÏÎ· Â‰Ê˘ ÚÓ˘Ó Y ‰ÚÈ‚Ù‰ È�ÙÏ ÂÈ‰˘

.˙ÂÚ„‰

¯Â·ÚÈÂ ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ ‰Ó˜� ÔÈÓÎ ‰ÏÈÁÓ‰ ·Â¯ÈÒ ·˘ÁÈ Û‡ ‡Ó˘Â
"ÌÂ˜˙ ‡Ï" Â¯ÈÎÊ‰ Ì�Ó‡ ÌÈ�Â˘‡¯ ‰ÓÎ ?"ÌÂ˜˙ ‡Ï"· ·¯ÒÓ‰
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ÔÈ‡˘ ‰ÏÚÓ Ì‰È¯·„· ˜„˜Â„Ó ÔÂÈÚ Ì¯· ,‰ÏÈÁÓ‰ ·¯ÈÒ ÔÈ�ÚÏ
˙¯Âˆ ÔÈ‡ ‰ÏÈÁÓ ·Â¯ÈÒ·˘ ˙�˙Â� ‰¯·Ò‰ ÔÎÂ .‰�ÂÂÎ‰ ˙‡Ê

.ÏÂÓ‚ ÌÂÏ˘˙Â ‰Ó˜�

ÌÂÈ ÏÎ·˘ ˙Â¯ÈË�‰Â ˙ÂÓ˜�‰

øàùë åðéàå äøáçä êåúá àäéù åòáèå ,òáèá éðéãî íãàä"
ð"åî í"áîø) ."äøáçá úåéäì çøëä íäì ïéà øùà íééç éìòá

.(ãåòå á"ô á"ç

,åì äëéøö äøáçäå äøáçì êéøö ,éúøáç øåöé åúåéäá íãàä
éî íò äòéá÷á .äøáçä ïéáì åðéá åéñçé úãéãîá øéãú ÷åñò
äîëå ãçà ìëì "úúì" õîàúé äîë ,ããéúé äîëå øúåé ããéúé

."ìá÷é"

òáå÷ àåäùë íãàä úà íéëéøãî íéðååâî íéìå÷éùå äãéî úåîà
.åúåà íéááåñäî ãçà ìëì åúáåâú éëøãå åéñçé úàïéá

íå÷î äîé÷ðäå äøéèðä éìå÷éù íéñôåú íéáøä íéìå÷éùä
ãáëðìù äàöåú ïä úåéîåé íåé úåáåâú äîë úåìâì òéúôî .

úå÷ã åìéôà íéúòì úåòéâô ìò äùðòäå úåðî÷ð ,úåðáùçúä
úà úîùåø åãéå ãéîú çåúô íãàä ìù éùéàä åñ÷ðô .ãàî
àåä äæ éô ìòå åéôìë ãéçéå ãéçé ìë ìù íéñçéá úåãåðúä

.íäéìà åñçééúäá åéãòö ìëìëî

íéîéé÷å øçàî ,äî÷ð éìå÷éù øçà ùåôéçá íéæâäì ïéà ,êãéàî
úåøîì ,úåðî÷ðå ìåîâ íåìéù ìù êøñ íäá ïéàù áåøì íéìå÷éù
äããçúðù ïéò ÷ø .ìåîâ íåìéùë íéàøéð úéçèù äééàøáù
ïéçáú úå÷éåãîä ïäéúåøãâäå äøéèðå äîé÷ð úåëìä ãåîéìá
øàù ïéáå íäéðéá ìéãáäì òãúå ,íééúéîàä äî÷ðä éìå÷éùá

.øéãú íãàä çîá íéôìåçä íéìå÷éùä

àìù éãë ,íéøúåîä íééãåñé íéìå÷éù øôñî æëøì õîàî åðéùò
äøéèðå äîé÷ð éìå÷éù íò úåòèá åìà íéìå÷éù åáøòúé
úåî÷ð ìù íéðåù íéâåñ ìù úåàîâåã åðôñà íâ .íéøåñàä
"úîåòøú øúéä" éðéãì øö÷ êéøãî åðôøéö óà .íåé íåé íéçéëùä

.ñ"ùá íéøåæôä
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:‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ÌÂ˘Ó Ì‰· ÔÈ‡˘ ÌÈÏÂ˜È˘ (‡)

˙ÏÂÚÙ .Ì˜Â�‰ ˙�ÂÂÎ È"Ú ˙Ú·˜�Â ‰ÈÂÏ˙ ‰Ó˜�‰ ¯˜ÈÚ ÏÎ
‰ÚÈ‚Ù ÏÚ ˘È�Ú‰Ï ‰�ÂÂÎ· ‰ÂÂÏÓ‰ ‰·Ë‰ ˙ÚÈ�Ó Â‡ ‰ÚÈ‚Ù
˙Â�·˘Á˙‰ Ì˙Ò Â‡ ,‰„ÈÓ „‚�Î ‰„ÈÓ ,‰·ÂË ·Â¯ÈÒ Â‡ ,¯·Ú·
ÔÈ‡ ¯Á‡ ÏÂ˜È˘ ÏÎ .‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰¯ÂÒ‡ Y ¯·Ú· ‰È‰˘ ‰Ó ÏÚ

.‰ÓÈ˜� ÌÂ˘Ó Â·

Ì„‡‰ ˙‡ ‰ÂÏÓÂ ÌÂÈ ÌÂÈ‰ ÈÈÁ· ‰·¯‰ ÁÈÎ˘ ‰ÓÈ˜�‰ ÏÂ˜È˘
ÔÏ‰Ï .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ·¯ ÌÈÏÂ˜È˘ Ì‚ Ì�˘È ÌÏÂ‡ ,·¯Ú „Ú ¯˜Â·Ó

.[¯ÂÒ‡‰ '‰ ÏÂ˜È˘Ï Ë¯Ù] ÌÈ¯˙ÂÓ‰ ÌÈÏÂ˜È˘‰ ËÂ¯ÈÙ

Â˙Á¯Ë ÏÚ Â‡ ÂÈÏÎ ÏÚ ÒÁ Y '‡ ÏÂ˜È˘

¯ÂÊÚÏ ·¯ÒÓ Â‡ ,ÂÈÏÚ ÒÁ˘ È�ÙÓ Â¯È·ÁÏ ÈÏÎ ÏÈ‡˘‰Ï ·¯ÒÓ‰
Â¯È·Á˘ È¯Á‡ „ÈÓ ÍÎ ‰˘ÂÚÂ ,¯·„·˘ ‰Á¯ÈË‰ ÌÂ˘Ó ÂÙÂ‚·
.ÌÂ˜�Ï ÔÈÂÎ˙ÓÎ ‰‡¯�˘ Ù"Ú‡ ,‰ÓÈ˜� ÌÂ˘Ó ÍÎ· ÔÈ‡ ,ÂÏ ·¯ÈÒ

˙ÂÁÓ˘· ˙ÂÙ˙˙˘‰ ÈÏÂ˜È˘Â ˙ÂÈ‡„Î ¯ÒÂÁ Y '· ÏÂ˜È˘

ÌÂ˘Ó ‡Ï Ï·‡ ,ÂÏ ÏÈ‡˘‰Ï ·¯ÈÒ˘ ÈÓÏ ÏÈ‡˘‰Ï ·¯ÒÓ‰
ÁÎÂ� ÈÎ ,˙ÂÈ‡„Î ¯ÒÂÁ ˙ÓÁÓ ‡Ï‡ ‰˘�Ú‰Â ÏÂÓ‚ ÌÂÏÈ˘
˙Ó‡·˘ Ì„‡· ¯·Â„Ó .‡Â‰‰Ó ‰·ÂË ÌÂ˘ Ï·˜È ‡Ï˘ ˙Ú„Ï
‰·ÂË ‚ÂÒ· ¯·Â„Ó Â‡ ,ÂÏ ÌÈ·ÈËÓ‰ ÌÈ˘�‡Ï ‡Ï‡ ·ÈËÈÓ Â�È‡
.Ì‰Ï Ì‚ ·ÈËÓ˘ ÈÓÏ ˜¯ Ì�ÈÁ ‰˙Â˘ÚÏ Ì„‡ È�· Í¯„ ÔÈ‡˘
Â�È�ÓÊ È˜ÒÂÙ Â·˙Î ÍÎ ÍÂ˙Ó .‰Ó˜� Í¯Ò Â· ÔÈ‡ ‰Ê ÏÂ˜È˘
ÂÙ˙˙˘‰˘ ÂÏ‡Ï ˜¯Â ,˙ÂÁÓ˘· Û˙˙˘‰Ï ËÚÓÓ‰ Ì„‡˘
È‡„Â ,·ÂË‰ ÌÏÂÓ‚Î Ì‰Ï ·È˘‰Ï ˙Â·ÈÂÁÓ ˘È‚¯Ó ÂÈ˙ÂÁÓ˘·
ÂÏ‡ Ï˘ Ì‰È˙ÂÁÓ˘· Û˙˙˘‰ÏÓ Ú�Ó�˘Î ‰Ó˜� ÌÂ˘Ó ÔÈ‡

.Â˙ÁÓ˘· ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï˘

‡Â‰˘ ÏÚ ‰ÁÓ˘‰ ÏÚ· ˙‡ ˘È�Ú‰Ï Ì‚ Â¯„Ú‰· ÔÈÂÎ˙Ó Ì‡˘ Ô·ÂÓ
„ÂÚ ‰‡¯] ÌÈ¯ÂÓ‚ ‰Ó˜� ÈÏÂ˜È˘ ·¯ÚÓ ‡Â‰ È¯‰ ,ÂÏˆ‡ ÚÈÙÂ‰ ‡Ï

.["˙·¯ÂÚÓ ‰�ÂÂÎ" '‚ ÛÈÚÒ "˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�" 'Ê ˜¯Ù

˙Â„È„È‰ ˙‚¯„ ÔÂÎ„ÈÚ Y '‚ ÏÂ˜È˘

˙¯ËÓ ÔÈ‡ Í‡ ,¯·Ú· ÂÏ ·ÈËÈ‰Ï ·¯ÈÒ˘ ÈÓÏ ·ÈË‰Ï ·¯ÒÓ‰
È�ÂÏÙ Ï˘ Â·Â¯ÈÒÓ˘ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ˙Â�Ó˜�Â ‰˘�Ú‰ ·Â¯ÈÒ‰
‡Â‰ Ì‚ ÔÎÏÂ ,·˘Á˘ ÈÙÎ ÍÎ ÏÎ Â¯È·Á Â�È‡ ‰Ï‰˘ ˙Ú„Ï ÁÎÂ�
Ì„‡ ÏÎÏ ·ÈËÓ˘ ‰ÓÓ ¯˙ÂÈ ÂÏÈ·˘· ıÓ‡˙‰Ï ‰ˆÂ¯ Â�È‡
˙Ú„Ï ÌÏÂ‡ ,‰ÓÈ˜� ÌÂ˘Ó ÍÎ· ˘È "‰�˘Ó ¯„Ò"‰ ˙Ú„Ï .¯Á‡
‡Ï‡ ‰Ê ÔÈ‡˘ ˙�˙Â� ‡¯·Ò‰ ÔÎÂ .¯˙ÂÓ Â�È�ÓÊ È�Â¯Á‡Ó ‰ÓÎ
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Â�È‡Â „ÈÓ˙ ˙ÂÈ¯·‰ Ï˘ ÌÎ¯„Î ˙Â„È„È ÈÒÁÈ ÔÎ„ÚÓÂ ¯„ÒÓ
.¯·Ú‰ ÏÚ ˘È�ÚÓ

‰¯ÈË�‰ ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡˘ ÏÎ ‰Ê· ¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ‡ ‰¯ÈË� ÌÂ˘Ó Ì‚
Ì‚˘ ÔÎ˙È] ‰„Ù˜‰·Â ·‡Î· ‰ÂÂÏÓ Â·Â¯ÈÒ ÔÈ‡˘ Â‡ ÂÈ˙Ù˘·
˙„¯Â‰ È¯Á‡ Ì‡ ‰¯ÈË� ÌÂ˘Ó ‰Ê· ÔÈ‡ ·‡Î ÍÂ˙Ó ÏÚÂÙ˘Î

.[˙ÓÂÚ¯˙‰Â ·‡Î‰ ÂÏË·˙È ˙Â„È„È‰ ˙‚¯„

Â· ‰ÏÈ‚˘ ÌÂ˘Ó ÂÏ ·ÈË‰Ï ·¯ÈÒ˘ ÈÓÓ ˜Á¯˙Ó Y '„ ÏÂ˜È˘
‰Ú¯ ‰„ÈÓ

·ÈË‰Ï ·¯ÈÒ˘ ÈÓÏ ·ÈË‰Ï ·¯ÒÓ‰˘ "˙Â··Ï‰ ˙ÂˆÓ"‰ ·˙Î
·Ï ÏÚ· ‡Â‰˘ ˙Ú„Ï „ÓÏ ‰Ï‰ Ï˘ Â·Â¯ÈÒ ÍÂ˙Ó˘ ÌÂ˘Ó ,ÂÏ
ÌÂ˘Ó ÍÎ· ÔÈ‡ ,Ï‡¯˘È Ï˘ ÌÎ¯„Î ÌÈ„ÒÁ ÏÓÂ‚ Â�È‡Â Ú¯
Î"ÎÂ ,‰ÓÈ˜� ÌÂ˘Ó ÍÎ· ÔÈ‡˘ ÔÈ„‰ ‡Â‰ ˙ÂË˘Ù·Â .‰¯ÈË�
ÌÈ˘�‡ ÌÚ Í„˙˘‰Ï ÌÈ·¯ÒÓ‰ ÔÈ�ÚÏ "ÌÂÏ˘ Ï˘ ÌÈÈÁ"·

.‰Ê ÏÂ˜È˘ ÁÎÓ Ì˜ÁÂ„ ˙Ú· Ì‰Ï ·ÈËÈ‰Ï Â·¯ÈÒ˘

(¯ÂÒ‡ ÏÂ˜È˘) ‰„ÈÓ „‚�Î ‰„ÈÓ ‰˘�Ú‰ Y '‰ ÏÂ˜È˘

ÂÚ‚Ù˘ ‰Ó ÏÚ ÏÂÓ‚ ÌÏ˘Ï Ì˜Â�‰ ˙�ÂÂÎ ÔÈ‡˘Î,Â·Â˙�ÂÂÎÂ
‰„ÈÓ ÂÏ ÚÈ‚Ó‰ ÈÙÎ ‰·ÂË ·¯ÒÓ‰ Â‡ Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ ˘È�Ú‰Ï ˜¯
‚‰�˙Ó ÂÓˆÚ ‡Â‰˘ ÈÙÎ ˜ÂÈ„· ÂÈÙÏÎ ‚‰�˙‰ÏÂ ‰„ÈÓ „‚�Î
˘Â˘ÁÏ ˘È Y ÌÈ·ÈÈÁÓ ¯˘ÂÈ‰Â ˜„ˆ‰˘ ÈÙÎÂ ÌÈ¯Á‡ ÈÙÏÎ
‰˘�Ú‰‰ ˙Î‡ÏÓ ¯È‡˘‰Ï Ì„‡Ï ÂÏ ÈÂ‡¯ .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰Ó˜�Ï

.È˙ÈÓ‡‰ ËÙ˘Ó‰ ÍÏÓ ‰"·˜‰Ï

Â˙·Ë‰ ÍÈ¯ÚÓ Â�È‡ Y 'Â ÏÂ˜È˘

Ò˘ ÈÓÏ ·ÈË‰Ï ˜ÈÒÙÓ‰„ÓÏÓ ·Â¯ÈÒ‰˘ ‰�ÚË· ,‰·ÂË ÂÏ ·¯È
Ì‚ Y ÂÏÈ·˘· ıÓ‡˙‰Ï Ï·ÁÂ ÏÏÎ· Â˙·Ë‰ ÍÈ¯ÚÓ Â�È‡ ‰Ï‰˘
·Â¯ÈÒÓ .ÌÈÙÒÂ� ÌÈ�ÓÈÒ ÈÙÏ Â˙ÚÈ·˜ ˙Â�ÂÎ� ·ËÈ‰ ˜Â„·Ï ˘È
˘ÈÂ ,ÂÈˆÓ‡Ó ÍÈ¯ÚÓ Â�È‡ ‰Ï‰˘ ÚÂ·˜Ï ÔÈ‡ ÔÈÈ„Ú „·Ï ‰·ÂË

.ÂÊ ‰�ÚËÏ ˙Á˙Ó ¯˙˙ÒÓ ‰Ó˜� ˘‚¯˘ ˘Â˘ÁÏ

ÌÈÁÈÎ˘‰ ÌÈ�È„Ú ‰Ó˜� È‚ÂÒÓ ˙Â‡Ó‚Â„ (·)

‰¯Î‰‰ ÛÒÏ ˙Á˙Ó ˙¯˙˙ÒÓ‰ ‰Ó˜� .‡

˘È‚¯È ÚˆÂÓÓ‰ Ì„‡‰˘ ÈÏ·Ó ‰·¯‰ ˙ÂÁÈÎ˘‰ ˙Â˜„ ˙ÂÓ˜�
.¯ÂÒ‡‰ ÔÙÂ‡· ‰„ÈÓ „‚�Î ‰„ÈÓ· ‚‰�˙ÓÂ ˘È�ÚÓ ‡Â‰ ÌˆÚ·˘
‰Ó˜� È˘‚¯Ó ˙Î¯„ÂÓ ˙ÓÈÂÒÓ ‰·Â‚˙˘ „˘Á ¯¯ÂÚ˙Ó˘ ÏÎ
.Â‰˘ÚÓ ÈÚÈ�ÓÂ Â˙�ÂÂÎ ˙‡ ·ËÈ‰ ˜Â„·Ï Ì„‡‰ ÏÚ ·ÂÈÁ ÏÁ

.‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‡˜ÈÙÒ· ¯·Â„Ó˘ ¯ÂÎÊÏ ˘È ˜ÙÒ‰ ‰¯˜Ó·
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"...ÂÈ˘ÎÚÂ ,˙Èˆ¯ ‡Ï È˙Èˆ¯ È�‡˘Î" .·

Â‡ ÏÂÊÏÊ‰ ÏÚ ÍÎ· ÌÂ˜�Ï Â˙�ÂÂÎÂ Â¯È·ÁÓ ‰¯ÊÚ Ï·˜Ï ·¯ÒÓ‰
.ÏÏÎ Í¯„· ‰Ó˜� ÂÊ ÔÈ‡˘ ¯·˙ÒÓ Y ·ÈËÓ‰ ÔÈ‚Ù‰˘ ˙·ÁÒ‰
„ÁÈ ÌÈ�‚¯‡˙Ó˘ ÔÂ‚Î Ì‰È�˘Ï ˙Ù˙Â˘Ó ‰·ÂË· ¯·Â„Ó˘Î Í‡
,‰ÏÈ‰˜ „ÚÂÂ ,˙È· „ÚÂÂ ÔÂ‚¯È‡ ,ÏÂÊ· ˙ÊÎÂ¯Ó ‰È�˜ ,‰ÚÈÒ�Ï
ÏÚ ÏÂÓ‚˙Î ÌÂÈ‰ Û˙˙˘‰Ï ·¯ÒÓ‰ ,'ÂÎÂ ˙Â¯ÈÁ·Ï ˙Â�‚¯‡˙‰

.‰Ó˜� ¯ÂÒÈ‡Ï ˘Â˘ÁÏ ˘È ,ÏÂÓ˙‡ ·¯ÈÒ Â¯È·Á˘ ‰Ó

˙ÂÙ˙Â˘‰· ‰Ó˜� .‚

ÌÂ˜�Ï È„ÎÂ ,ÂÙ˙Â˘Ó Ú‚Ù� Â‡ ‰ÓÂ¯Ó ÂÓˆÚ ˘È‚¯Ó‰ Û˙Â˘
˜ÊÈ‰ Ì¯Â‚ ÂÏÈÙ‡ Â‡ ˙ÂÙ˙Â˘‰· ˙ÂÁÙ ÚÈ˜˘Ó ‡Â‰ È¯‰ Â�ÓÓ
Ù"Ú‡ ,‰¯ÂÓ‚ ‰Ó˜� ÂÊ È¯‰ ,ÌÈÙ˙Â˘Ó‰ ÌÈÒÎ�· ÏÚÂÙ·
ÍÏÂ‰ ÏÎ‰ ,‰˘ÚÓÏ .Ì˜��‰ ÂÓÎ ‰Ó˜�‰Ó Ï·ÂÒ ÂÓˆÚ Ì˜Â�‰˘
Â�È‡Â ÚÈ˜˘Ó Â�È‡ „Á‡ Û˙Â˘˘Î ÌÈÓÚÙÏ˘ .‰�ÂÂÎ‰ ¯Á‡
¯Â˙· ‡ÏÂ È�˘‰ Û˙Â˘· Ì‚ ÔÂÈÙ¯ ¯·„‰ „ÈÏÂÓ ˜ÈÙÒÓ ıÓ‡˙Ó
¯ÒÂÁ" '· ÏÂ˜È˘] ÂÏ È‡„Î ıÓ‡Ó‰ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ ‰Ù¯˙Ó ‰Ó˜�

.['‡ ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ "˙ÂÈ‡„Î

ÌÈ„È„ÈÂ ÌÈ·Â¯˜ ÔÈ·˘ ˙ÂÓ˜� .„

ÌÈÏÂÏÚÂ ,˙Â˘È‚¯‰ Ì‚ ‰ÏÂÚ ÍÎ ˙Â„È„È‰ ˙‚¯„ ‰ÏÂÚ˘ ‰ÓÎ
˙ÁÂÙ È�˘ „ˆÓ ÌÏÂ‡ .¯˙ÂÈ ‰‰Â·‚ ˙Â¯È„˙·Â ˙ÂÏ˜· Ú‚ÙÈ‰Ï
Ï˘Ó‰ ÔÈÚÎÂ ,„Á‡ ÛÂ‚Î ÌÈ·˘Á�Â ¯Á‡Ó Ì‰È�È· ‰ÓÈ˜�‰ ÔÈ�Ú
ÔÈ‡ .ÔÈÓÈ „È· ˙Ó˜Â�‰ Ï‡Ó˘ „È· ÈÓÏ˘Â¯È‰ Ï˘ ÚÂ„È‰
ÔÈ· Ë¯Ù·Â ÌÈ·Â¯˜ ÌÈ„È„È ÔÈ· ‰Ó˜� ˙Â¯È·Ú ˘ÂÙÈÁ· ˙Â·¯‰Ï
˘È ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡ ‰Ó˜�Î ˙Â�Â˘ ˙Â·Â‚˙ ˘¯ÙÏ ÔÈ‡Â ,‚ÂÊ È�·

Î.ÍÎÏ ˙¯„‚ÂÓÂ ‰¯Â¯· ‰�ÂÂ

˘È˘ ¯·„ ÏÎ·Â ˙Â¯ÈÎ˘· ,¯ÎÓÓÂŒÁ˜Ó· ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� .‰
Ì‰È�˘Ï ÁÂÂÈ¯

Î"ÂÓÎ ,‰Ó˜� ÌÂ˘Ó ÌÈÂÒÓ Ì„‡Ï ¯ÈÎ˘‰Ï Â‡ ¯ÂÎÓÏ ·¯ÒÓ‰
¯·„ Ú�ÂÓ˘ ·"ÂÈÎ ÏÎÂ ,‰Ó˜� ÌÂ˘Ó ¯ÂÎ˘Ï Â‡ ˙Â�˜Ï ·¯ÒÓ‰
˙Ò�Î ˙È·· ÏÏÙ˙‰ÏÓ Ú�Ó�‰ ÔÂ‚ÎÂ ,Ì‰È�˘Ï ÁÂÂÈ¯ ‡Â‰˘
˙·¯ÒÓ ˙Ò�Î‰ ˙È· ˙Ï‰�‰˘ ÍÙÈ‰‰ Â‡ ,‰Ó˜� ÌÂ˘Ó ÌÈÂÒÓ
‰ÓÂ„ Â�È‡ ‰Ê ÏÎ Y Â�ÓÓ ÌÂ˜�Ï È„Î Ì˙ˆÈÁÓ· È�ÂÏÙ ÒÈ�Î‰Ï
˙Ó‡· Ì˜Â�‰˘ ÌÈÏÎ ˙Ï‡˘‰ ˙ÚÈ�Ó Ï˘ ‡˙ÈÈ¯·‰ È¯ÂÈˆÏ
ÂÏÏ‰ ÌÈ�ÙÂ‡· ÔÈ‡˘ ¯ÓÂÏ ˘ÈÂ .˙¯„‚ÂÓÂ ‰¯Â¯· ‰·ÂË Ú�ÂÓ



‰ÓÁ�‰Â ‰Ó˜�‰‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰ / 88

˘¯ÂÙÓ ¯ÂÒÈ‡ ˙ÚÎ Â�‡ˆÓ ‡Ï ˙Ó‡·Â ÏÏÎ ‰ÓÈ˜� ÌÂ˘Ó
.ÂÏ‡· ‡ˆÂÈÎ· ÌÈ˜ÒÂÙ·

‰Ó˜� ÌÂ˘Ó Y ÂÓˆÚÓ ‰¯ÊÚ ÚÈˆ‰Ï Ú�Ó� .Â

,‰Ï ÍÈ¯ˆ Â¯È·Á˘ Ú„ÂÈ˘ ÌÂ˜Ó· ÂÓˆÚÓ ‰¯ÊÚ ÚÈˆ‰ÏÓ Ú�Ó�‰
ÍÎ· ˘È ,‰·ÂË ÂÊÈ‡ ÂÏ ·¯ÈÒ ‰Ï‰˘ ‰Ó ÏÚ ÌÂ˜�Ï ‰¯ËÓ·
.‡"ËÈÏ˘ È˜Ò·ÈÈ�˜ Á"¯‚‰ ˜ÒÙ ÔÎÂ .‰ÓÈ˜� ¯ÂÒÈ‡ ÌÂ˘Ó
ÏÏ‚· Â¯È·Á Ï˘ ‰¯ÊÚ ˙˘˜·Ï ·¯ÒÓ Ì˜Â�‰˘ ,ÍÂÙ‰ ¯ÂÈˆ·Â
¯·ÂÚ Ì‡ ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆ ,¯·Ú· Â˙ÓÊÂÈÓ ‰¯ÊÚ ÂÏ ÚÈˆ‰ ‡Ï ‰Ï‰˘

."ÌÂ˜˙ ‡Ï"·

‰Ï‡˘‰‰ ˙¯Âˆ· ‰ÓÈ˜� .Ê

,˙ÂÙÈ Ô�È‡˘ ÌÈ�Ù ¯·Ò· ÌÏÈ‡˘Ó Í‡ ÂÈÏÎ ÏÈ‡˘Ó Ì„‡Â ˘È
ÏÚ È‡„Ó ¯˙ÂÈ ¯È‰ÊÓ ‡Â‰Â ˘È .ÌÈ�Â�Á˙Â ˙Â¯ˆÙ‰ È¯Á‡ ˜¯Â
ÌÈ˜˜„ÊÓ‰ ˙Ù¯ÁÏ ‰Ê ÏÎ Y ÔÓÊ· ‰¯ÊÁ‰ ÏÚ Â‡ ÈÏÎ‰ ˙¯ÈÓ˘
Â· ÌÂ˜�Ï Ì‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ ÔÂÈÚ ÍÈ¯ˆ .Ì·Ï ˙�È‚ÓÏÂ ÂÈ˙Â·ÂËÏ
˘È ‰˘ÚÓÏ .ÌÈÏÎ ÂÏ ÌÈÏÈ‡˘Ó Ì‰˘Î Â˙„ÈÓÎ ÂÈÙÏÎ ‚‰�˙‰ÏÂ
¯ÂÒÈ‡ ÁÎÓ ¯ÂÒ‡Ï "ÌÂÏ˘ Ï˘ ÌÈÈÁ"· ·˙Î ÔÎÂ ,¯ÈÓÁ‰Ï

.‰¯ÈË�

È�ÙÏ ‰¯ÊÁ ˘˜·Ï Â‡ Y ‰Ó˜� ÌÂ˘Ó Y ‰Ï‡˘‰‰ ÔÓÊ ÏÈ·‚‰Ï
·¯ÒÓ˘ ÈÓÏ ‰ÓÂ„˘ ‰¯ÂÓ‚ ‰Ó˜� ·˘Á�˘ ËÂ˘Ù ,ÔÓÊ‰

.‰ÏÈÁ˙Ó ÏÈ‡˘‰Ï

‰·ÂË ·Â¯ÈÒ È"Ú Ì¯‚�˘ ,„ÁÂÈÓ· ·¯ Ï·Ò ÏÚ ‰Ó˜� .Á

Â�È‡ ‰·ÂË ·Â¯ÈÒÓ ÔÈÙÈ˜Ú· Â‡ ˙Â¯È˘È ÚÈ‚Ó‰ Ï·Ò‰ ÌˆÂÚ
ÌÈÓÂˆÚ ÌÈ„ÒÙ‰ .‰¯ÈË� ‡Ï ÂÏÈÙ‡Â ‰ÓÈ˜� ¯È˙‰Ï ‰·ÈÒ
˙Ï‡˘‰ Ï˘ ÌÈÓ˙ ·Â¯ÈÒ È"Ú ÌÈÓÚÙÏ ÌÈÓ¯‚� ˙ÂÏÁÓ ÂÏÈÙ‡Â

‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ˙‡Ê ÏÎ·Â ,ÈÏÎ.ÍÎ ÏÚ ¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï

ÌÂÈ ÌÂÈ ÈÈÁ· ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡Â "˙ÓÂÚ¯˙" ¯˙È‰ (‚)

ÌÈÓÚÙ ÂÓˆÚ ÏÚ ¯ÊÂÁ‰ ˜ÒÙ Y "˙ÓÂÚ¯˙ ‡Ï‡ ÂÈÏÚ ÂÏ ÔÈ‡"
˙Â¯Ó¯Ó˙‰Ï ‰�ÂÂÎ‰ ÔÈ‡ ˙ÂË˘Ù· .ÌÈ˜ÒÂÙ·Â Ò"˘· ˙Â·¯
‰�˜Ó ‰¯Â˙‰˘ ˙ÓÂÚ¯˙ Ï˘ ˙ÂÎÊÏÂ „ÁÂÈÓ ¯˙È‰Ï ‡Ï‡ ,‡„È¯‚
‰ÏÈÓ‰ ˘Â¯ÈÙ ‰ÓÂ ,ÂÊ ˙ÂÎÊ· ÏÂÏÎ ˜ÂÈ„· ‰Ó .Ú‚Ù�Ï

?"˙ÓÂÚ¯˙"

è¯Â·È„· Ì‚Â ,·Ï· ‰¯ÈË� ¯˙È‰Ï ‰�ÂÂÎ‰ ÌÈ�Â¯Á‡ ‰ÓÎ ÈÙÏ
Â‡Ï‰ ¯Ó‡� ‡Ï ˙ÓÂÚ¯˙ ¯˙È‰ È¯ÂÈˆ ÏÎ·˘ .Ú‚ÂÙ‰ ÈÙÏÎ

.[‰ÓÈ˜� ¯˙È‰ Ì‚ ÛÈÒÂÓ˘ ˘ÈÂ] ."¯ÂË˙ ‡Ï" Ï˘
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èÚ‚Ù�‰ ÔÈ‡˘ ‰�ÂÂÎ‰˘ ˙ÓÂÚ¯˙‰ ¯˙È‰ ˙‡ Â˘¯ÈÙ˘ ˘È
‡Ï ÌÏÂ‡ ,[ÔÈ„Î ÂÒÈÈÙÈ˘ „Ú] Ú‚ÂÙÏ Â·Ï· ÏÂÁÓÏ ÍÈ¯ˆ

.‰ÓÈ˜� ÔÎ˘ ÏÎÂ ˘ÓÓ ‰¯ÈË� ‰¯˙Â‰

èÌÈ¯ÂÒÈ‡ ¯È˙‰Ï ‰‡· ‰�È‡˘ ,˙ÓÂÚ¯˙‰ ˙�·‰· ‰˘„Á Í¯„
·ÈÈÁ Ú‚ÂÙ‰˘ Â�ÈÈ‰ .Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ "˙ÂÎÊ" ‡È‰ ‡Ï‡
·ÈÈÁ ÔÈ„ ˙È·˘ ÂÓÎ ,˘‡¯ „·ÂÎ· Ú‚Ù�‰ ˙Â�ÚËÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï
Ï˘ ˙ÓÈÂÒÓ ‰„ÈÓ ˘ÈÂ ¯Á‡Ó ,‰¯ÂÓ‚ ‰�ÚËÏ ÒÁÈÈ˙‰Ï
ÔÈ·Ï Ì�È· ÔÈ�Ú‰ ¯„ÒÏ ÌÈ·È¯È‰ ÏÚ ÏËÂÓÂ .˙ÓÂÚ¯˙· ˜„ˆ
Ï˘ ˙Â‡ÈˆÓ ÏÏÎ ÔÈ‡ ÂÊ Í¯„ ÈÙÏ .ÔÈ„ ˙È·Ï ıÂÁÓ ÌÓˆÚ

.˙ÂÚÈ·˙‰ ÏÎÎ ‰ÚÈ·˙Â ‰�ÚË ‡Ï‡ ˙ÓÂÚ¯˙· "‰¯ÈË�"

˙ÓÂÚ¯˙ ¯˙È‰ È�È„ ¯ÂˆÈ˜

:˙ÓÂÚ¯˙‰ ÏÏÎ

,Â˙Ò�¯Ù ,ÂÈ˙Â˘‚¯ ;Â¯È·Á Ú‚Ù� Ì„‡ È˘ÚÓ È„È ÏÚ˘ ÏÎ
ÂÏ ˘È Y ·"ÂÈÎÂ Ï·˜Ï „ÓÂÚ˘ ¯·„ „ÈÒÙÓ ‡Â‰˘ Â‡ ÂÈ˙ÂÈÂÎÊ
.¯˙È‰· ÏÚÂÙ ‰Ï‰˘ Ù"Ú‡ "Ú‚ÂÙ"‰ ÏÚ ˙ÓÂÚ¯˙ ˙ÂÎÊ "Ú‚Ù�"Ï

ÂÏ ˘È˘ ‰ÓÓ Ú¯Â‚ Â�È‡Â Â¯È·Á· Ú‚ÂÙ Ì„‡‰ ÔÈ‡˘ ÏÎ ÌÏÂ‡
¯ÂÊÚÏ ,ÂÏ˘Ó ÂÏ ˙˙Ï ·¯ÒÓ ˜¯ ‡Â‰ ‡Ï‡ ,ÂÏ ÚÈ‚Ó˘ ‰ÓÓ Â‡
ÂÈÏÚ ÔÈ‡ Y ‰· ·ÈÂÁÓ Â�È‡˘ ˙¯Á‡ ‰·ÂË ÏÎ ·¯ÒÓ˘ Â‡ ÂÏ

.Â„È· ‰¯È·Ú ÌÚ¯˙Ó‰Â ,ÏÏÎ ˙ÓÂÚ¯˙

:‡Ó‚Â„Ï ,Ò"˘· ˙ÓÂÚ¯˙ ¯˙È‰ È¯ÂÈˆ

:ÏÚ ˙ÓÂÚ¯˙ ¯˙È‰ Ì„‡Ï ˘È

èÏË·˙Ó Á˜Ó‰ ÔÈ‡˘ ÔÙÂ‡· ¯˙Ò� Ì‚Ù Â· ˘È˘ ¯·„ ¯ÎÂÓ‰
ÏÏÎ·Â .ÔÈ„Î ‰˘ÂÚ˘Î Û‡ [ÍÂ„È˘· ÔÂ¯ÒÁ ¯È˙ÒÓ‰ Â‡] Â¯Â·Ú
˙ÂÓÈÚ� È‡ Â‡ ¯Úˆ ˙Ó¯Â‚‰ ‰ÏÈÚÂÓ ‰ÚÈ„È ˙ÓÏÚ‰ ÏÎ ,‰Ê

.·"ÂÈÎÂ

èÂ‡ ‰¯ÂÁÒ ˜ÙÒÏÂ Â˙Â·ÈÈÁ˙‰· „ÂÓÚÏ Â�ÓÓ ¯ˆ·�˘ ÈÓ
¯ÙÓ‰ .„ÚÂÓ „ÂÚ·Ó ‰Ú�ÂÓÏ ÏÂÎÈ ‰È‰˘ ‰Ï˜˙ ˙ÓÁÓ ˙Â¯È˘
ÔÎ ÂÓÎ .‰ÊÂÁ· Ë¯ÂÙÓ‰Ó ‰�˘Ó ˜¯ Â‡ ¯ÎÓÓÂŒÁ˜Ó· ÌÎÒ‰
ÏÚ ¯˙ÂÓ‰ ÔÙÂ‡· ÏÎ‰ ‰˘ÂÚ˘ Ù"Ú‡ Y ‰„Â·Ú ÈÓÎÒ‰ ˙¯Ù‰

.ÔÈ„ ÈÙ

èÍÂÂÈ˙ ÏÎ ÏÏÎ·Â "ÌÈ˜ÈÂ„Ó" Ì�È‡˘ ÌÈ�Â˙� ¯ÒÂÓ‰ ÍÂÂ˙Ó
.Ô‚Â‰ ‡Ï

è.‰Ù˜‰ Â‡ ·ÂÁ· È„Ó ÌÈ�Ë˜ ÌÈÓÂÏ˘˙ ˙ÒÈ¯Ù
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è.Ì˙Â‡ ·ÊÎ‡Ó ÛÂÒ·Â ÂÈÏÚ ÌÈÁËÂ·‰ ÌÈ˘�‡ ‰Ï˘Ó

èÁÂÂÈ¯ ÏÎ Â�ÓÓ Ú�ÂÓ Â‡ ,Â¯È·Á Ï˘ Â˙Ò�¯ÙÂ ÂÒÈÎ ÏË·Ó
.ÁÈÂ¯‰Ï „È˙Ú ‰È‰˘ ¯Á‡

:‰¯˘Î ‰Ó˜� („)

Â˘Ù� ˙‡ ÚÈ‚¯‰Ï Ú‚Ù�Ï ÂÏ ¯˙ÂÓ Ô‰·˘ ˙Â¯˘Î ˙ÂÓ˜� Ô�˘È
‰Ó˜� ÂÓÎ Ú‚ÂÙÏ ÌÈÂÒÓ Ï·Ò ˙Ó¯Â‚ Â˙Ó˜�˘ Û‡ .˙·‡ÂÎ‰

.‰¯ÂÒ‡

˙Â·ÂË ˙ÂÎÈÏ‰Â ˙ÂÏÚÓ ÛÈÒÂ‰Ï Ú‚Ù�Ï ¯˙ÂÓ (‡Ì˜Â� ‰Ê·Â
ÂÚÓ˘ ÏÚ Ï·‡˙ÓÂ ¯ÚËˆÓ ‡Â‰ ÈÎ (Ú‚ÂÙ‰) Â‡�Â˘Ó ‡ÏÈÓÓ
¯·Î ‡·ÂÓ ‰¯˘Î ‰Ó˜� Ï˘ ‰Ê ‚ÂÒ .·¯‰ Â„Â·ÎÂ ·ÂË‰
‰�ÂÂÎ‰˘Î Ì‚ ‰ÏÈÁ˙ÎÏ ˙¯˙ÂÓ ‡È‰˘ ÚÓ˘ÓÂ ÌÈ�Â˘‡¯·
ÛÈÒÂÓ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÔÈ‡˘ ÚÓ˘Ó Ì‚ .˙Ó‡· Â‡�Â˘Ó ÌÂ˜�Ï
¯‡ÙÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ¯˙ÂÓ ÍÎÈÙÏÂ ,˙ÂÈÓ˘‚· Â‡ ˙ÂÈ�ÁÂ¯· ˙ÂÏÚÓ
¯¯ÂÚÏÂ ,ÂÈÚ‚ÂÙ Y ÂÈ‡�Â˘ Ï˘ Ì‰È�ÈÚ ‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ÂÈÒÎ�Â Â˙È·
ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓÂ „ÂÓÈÏ ˙ÙÒÂ‰Â ˙Â‚‰�˙‰‰ ¯ÂÙÈ˘] .Ì˙‡�˜
.Ê Û„ ÔÈËÈ‚ 'Ó‚ÎÂ ÌÈÓ˘ ÔÈ„ ¯¯ÂÚÏ È„Î Ì‚ ‰Ó˜�Î ÌÈÏÈÚÂÓ
ÈÙÏ "Ô‰ÈÏ‡Ó ÔÈÏÎ Ô‰Â ˘¯„Ó‰ ˙È·Ï Ì‰ÈÏÚ ·¯Ú‰Â ÌÎ˘‰"

.[Ì˘ ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÔÓ ‰ÓÎ Ï˘ Ì˘Â¯ÈÙ

...ÌÁÏ Â‰ÏÈÎ‡‰ Í‡�Â˘ ·Ú¯ Ì‡" (·ÏÚ ‰˙ÂÁ ‰˙‡ ÌÈÏÁ‚ ÈÎ
ÏÂ„‚ ¯Úˆ ÂÏ Ì¯Â‚ ,‰Ï Í¯ˆ�‰ ‡�Â˘Ï ‰·Ë‰ È"Ú ."Â˘‡¯
˜¯ ‡„È¯‚ ‰Ó˜� Ì˘Ï Â˙�ÂÂÎ ÏÎ ‰È‰È ‡Ï˘ ‡Ï‡ .Â· Ì˜�˙ÓÂ
ÔÈ‡Â Y Â·Ï ¯˙Ò· ‰Ó˜� ˙�ÂÂÎ Ì‚ Û˙˘È Ì‡Â .·ÈË‰Ï ÔÂÂÎÈ
·ÈËÈ‰ÏÓ Ì„‡ Ú�ÓÈ Ï‡ ÌÏÂÚÏ .„ÈÒÙ‰ ‡Ï Y ¯ÎÈ� ¯·„‰
˙�Î˘‰Ó ˙ÏÚÂ˙‰ ÈÎ ,È„Ó ¯˙ÂÈ Â˙�ÂÂÎ· ˜„˜„È ‡ÏÂ Â‡�Â˘Ï

‰‡·‰ ÌÂÏ˘‰·¯ ‰ÂˆÓ .¯˙ÂÈ ‰·Â˘Á ‡�Â˘Ï ‰·Ë‰Ó ‰‡ˆÂ˙Î
.‰Ú¯ ˙Á˙ ‰·ÂË ÌÏ˘ÏÂ ‡�Â˘Ï ·ÈË‰Ï

."‰·ÂË" ‰ˆÚ· ‰Ï˘Î‰ (‚˙Ó‡· ‰·ÂË ‰ˆÚ Â‡�Â˘Ï ıÚÈÈÓ‰
ıÚÈÈÓ˘ Â„˘ÂÁ˘ ˙ÓÁÓ ÍÙÈ‰‰ ‰˘ÚÈ ‰Ï‰˘ Ú„ÂÈ˘ ‰Ú˘·
ÔÈ‡˘ È‡�˙· ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ¯˙ÂÓ Y Ï˘ÎÈ ‡Â‰ ÔÎ È„È ÏÚÂ ,‰Ú¯
ÚÂ„Ó Ú"ˆ ÌÏÂ‡ .‰ÈÏ‡Ó ˙Úˆ·˙Ó ‰Ó˜�‰˘ Û‡ ,ÌÂ˜�Ï Â˙�ÂÂÎ
‰�È‡˘ ‰ˆÚ· ¯ÂÈÚ ˙Ï˘Î‰ ,"¯ÂÈÚ È�ÙÏ" ÌÂ˘Ó ¯·„· ÔÈ‡

˙�‚Â‰ÂÏ.

,˜„ˆ ËÙ˘Ó ˘˜·ÓÂ ÌÈÓ˘Ï Â˙ÚÈ‚Ù ÔÈ„ ¯ÒÂÓ‰ („ÂÏÈÙ‡Â
Û‡Â ÌÈÓ˘ È˘�ÂÚ ˜ÓÂÚÎ ‰¯ÓÂÁ· Ú‚ÂÙ‰ ˙‡ Â˘È�ÚÈ˘ ˘˜·Ó
ÌÈ�Â˘‡¯· ÚÓ˘Ó Y ‰ËÓ Ï˘ ÔÈ„ ˙È· ÔÈ„· ÂÏ ÚÈ‚Ó‰Ó ¯˙ÂÈ
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È�È„Ï ˙ÂÙÈÙÎ· ‰Ê ÏÎ˘ Ô·ÂÓÎÂ] .‰Ó˜� ÌÂ˘Ó ÍÎ· ÔÈ‡˘
.Î"Â�·Â '‡ ÛÈÚÒ „"Î˙ 'ÈÒ Ó"ÂÁ Ú"Â˘·˘ "ÌÈÓ˘Ï Â�È„ ¯ÒÂÓ"
‡"ÈÂ ,‰ËÓ Ï˘ „"È·· ÔÈ„ ÚÂ·˙Ï ˙Â¯˘Ù‡ ÔÈ‡˘Î ‡˜Â„ ,ÔÂ‚ÎÂ

.[˘"ÈÈÚ Ú‚ÂÙÏ ‰ÏÈÁ˙ ÚÈ„Â‰· ˜¯˘

˙Â·¯ ˙ÂÚ¯ Â‡Â·È˘ ÏÏÙ˙Ó ÌÈÊÚ ‰Ó˜� È˘‚¯ ÍÂ˙Ó Ì‡ ,ÌÏÂ‡
È‡„Â Y ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ÂÏ ÚÈ‚ÓÏ ¯˘˜ ÈÏ· Ú‚ÂÙ‰ ˘‡¯ ÏÚ ˙Â¯ˆÂ
ÂÓÎ ‰ÓÈ˜�· ¯·ÂÚ Ì‡ Ú"ˆÂ ÌÈÓ˘Ï Â�È„ ¯ÒÂÓ ÏÏÎ· ‰Ê ÔÈ‡
Â‡ Â˙„Ù˜‰ ÁÎ· ˘È�ÚÓ˘ ÈÓ· Ú"ˆ ÔÎÂ .‰Ó˜� ÌÂ˘Ó ÏÏ˜Ó‰
¯·ÂÚ Ì‡‰ ,‰‡�˘Â ‰Ó˜� Ï˘ ÌÈÚÈ�Ó ÍÂ˙Ó ÏÎ‰Â È�ÁÂ¯ ÁÎ·

."ÌÂ˜˙ ‡Ï"·

Â‰Ó¯Ó Â‡ ¯˙Ò· Â¯È·Á· Ú‚ÂÙ‰ (‰ÍÎ· Â· "Ì˜Â�" Ú‚Ù�‰Â
Ú„ÂÈ˘ ÂÚÈ„ÂÓ˘ ÔÂ‚Î .ÌÈÚ¯‰ ÂÈ˘ÚÓ· ¯ÈÎÓÂ Ú„ÂÈ˘ ÂÏ ‰‡¯Ó˘
¯·˙ÒÓ .·"ÂÈÎ ÏÎÂ ,Â·‚ È¯ÂÁ‡ ˙ÂÏÈÎ¯Â ¯"‰˘Ï ÂÈÏÚ ¯·È„˘
˘Â˘ÁÏ ˘È ÌÏÂ‡ .‰¯Â˙ ‰¯Ò‡˘ ‰ÓÈ˜� ˙¯Âˆ ‰Ê· ÔÈ‡˘

˙ÏÚÂ˙Ï ‡È‰ ‰�ÂÂÎ‰ Ì‡ .‡˙ÈÈ¯Â‡„ ‰¯ÈË� ¯ÂÒÈ‡Ï‡Ï˘
˜¯Ù ‰‡¯] ÔÙÂ‡ ÏÎ· ¯˙ÂÓ ,„È˙Ú· „ÂÚ Â· Ú‚ÙÈ ‡ÏÂ Â‰Ó¯È
¯·„Ó Â�È‡˘Î ˜¯ ˙‡ÊÎ ‰ÓÈ˜�· Ï˜‰Ï ÌÂ˜Ó ˘È ‰˘ÚÓÏ .['Ê
ÔÈ·È Ú‚ÂÙ‰˘ ÍÎ ‚‰�˙Ó ‡Ï‡ ,˙˘¯ÂÙÓ ‰¯Âˆ· ‰ÚÈ‚Ù‰ ÏÚ

.‰ÚÈ‚Ù‰ ‰˙Ï‚˙�˘ ÂÓˆÚÓ
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,zenwpay dlecbd dnwpd

zengpay dlecbd dngpd

dnwp dlecb dzrn `l` ,d`pigxw `g` ax dl siwzn..."
dil xn` !?'d zenwp l-` xn`py zeize` izy oia dpzipy

!oi``id dlecb `din dzlina".

(.bl zekxa)

icn ziznvre dlecb ,dnwp dlecb
ענינית היא כשהנקמה פירוש, היא! גדולה מיהא במילתה
מגלמת היא מידה, כנגד מידה הרעי� את מענישה וצודקת,

מאוד. עד וקדושה גדולה והיא והצדק המשפט שיא את
שאפילו ומשמע במפורש בגמרא כתוב לא הנוק�? מיהו
מבחינה מותרת והיא צודקת שהנקמה כל נוק�, כשבשר�וד�
שג� המקדש בית כמו וקדושה גדולה שהיא הרי הלכתית
הפסוקי� שני מצד אבל בגמרא. עיי"ש אותיות, שתי בי� נית�

‰cÓ „‚�k ‰cÓ ‰„e„n‰ ‰Ó˜p‰«¿»»«¿»ƒ»¿∆∆ƒ»
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צדקה אוהב מל� ה' בנקמות רק עוסקי� מביאה שהגמרא
עורר רבי� ועוד זה דקדוק בשר�וד�. בנקמות ולא ומשפט,
הא� מידה כנגד מידה המדודה הנקמה במהות חרי� ויכוח
שהתורה ובאופני� היא, קדושה שמא או בעצ� היא רעה
של שדרכו משו� א� צדדיות. סיבות משו� אסרה אסרה,
וכו'. מפשע בחפי� לנקו� אפילו או בנקמתו להגזי� אד�
במאמר ב' כר� לחבירו" אד� "בי בספר מובא זה מדיו [חלק

ואיל�]. 307 עמ' ב' פרק "?ה מה והנטירה "הנקימה
ג� � למעשה מומלצת הנקמה אי� הכל לדברי כ� או כ�
בברייתא חכמי� אמרו מפורש תורה. שהתירה באופני�
עושי� משיבי� ואינ� חרפת� שומעי� עולבי� ואינ� "הנעלבי�
כצאת ואוהביו אומר הכתוב עליה� ביסורי� ושמחי� מאהבה

בגבורתו" ועוד)השמש כג. .(יומא
הנפש יקר המבליג שמסגל היקרה הענוה על בנוס� אול�
ראוי וחטאי� עוולות על הענישה שמלאכת ברור שבברייתא,
נקמה! גדולה בלבד. הקב"ה של הגדולות בידיו להשאירה
של הקטנות בידיו להימצא מדי, עוצמתית מדי, היא גדולה
ראייה משוחדות, עיניי� כעסנית, נפש קצרה, דעת בשר�וד�.
להשליט מתיימר והוא רחמי�... נטול פגוע לב טווח, קצרת

משפח! לאותו אוי צדק, לאותו אוי והמשפט... הצדק
שאי� מוכיחה, ההיסטוריה מוכיחה, היומיומית המציאות

מסיבות בשר�וד�. בידי הנקמה כלי של הטבעי שונותמקומו
לצאת להסתב�, אד�, ידי מעשה שהיא הנקמה נוטה ומגוונות

עגומות. והתוצאות שליטה. שבספרמכלל במאמר דיו [ראה
.[310309 עמ' ב' כר� לחבירו" אד� "בי

ההרגעה וג� שבה הצדק שבנקמה, החיוביות התכונות שתי
בכתבי היטיב מודגשות הנפגע, לנפש שמביאה הנפלאה
בכל ובפרט הצדק. שופט ה' לנקמות בנוגע רק בר�, הקודש.
לעת ישראל לע� שהובטחה שבנקמות הגדולה לנקמה הנוגע

מעניה�. שונאיה�, רגלי שבנקמותתמוט הגדולה הנקמה

˙¯ˆ˜ ‰i‡¯ ,˙B„ÁLÓ ÌÈ�ÈÚ ,˙È�ÒÚk LÙ�∆∆«¬»ƒ≈«ƒ¿À»¿ƒ»ƒ¿«
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שבנחמות הגדולה הנחמה את מיוסר לע� מסעתביא על ,
העול�!! בריאת מאז מסוגו והארו� הגדול הרדיפות

שיא היא הקב"ה של בידיו כשהיא עוצמתה, בכל הנקמה,
מתיקות אמיתית. הרגעה היא שמביאה ההרגעה וג� הצדק
סגירת פירושה ה' נקמת וסיבוכי�. לווי תופעות בלי אמיתית
פתיחה. אחריה שאי� סגירה המילה. מוב� במלוא חשבו�
הכבשה שבלב ה"חורי�" כל את וסותמת שסוגרת סגירה
ומזור. שמחה לה ומביאה הבריאה של [הזמנית] השחורה

נק�..." חזה כי צדיק יא)"ישמח נח הבריאה(תהלי� ולכל לה
משפט והוצאת צדק עשיית בשמחת המשתתפי� בכללות
ומלואו הי� ירע� האר� ותגל השמי� "ישמחו לאור. אמת
כי בא כי ה' לפני היער עצי ירננו אז בו אשר וכל שדי יעלוז

באמונתו" ועמי� בצדק תבל ישפוט האר�, לשפוט (תהלי�בא
ועוד) יג, .צו

ycwnd zia - dnwp - drc
dlecb"drcl-` ik' xn`py ,zeize` izy oia dpzipy

lecb" ."'d zercycwnxn`py ,zeize` izy oia ozipy

dlecb" ."'d ycwn 'd zlrt'dnwpizy oia dpzpy

"'d zenwp l-`' xn`py ,zeize`

שם ברכות

מהו זו? היא שלישיה מי� איזו ובית�המקדש. נקמה דעה,
שיש משמע ש� בגמרא הרי ביניה�? המקשר המשולש החוט
כאילו דעה בו שיש אד� ["...כל המושגי�. בי� פנימי קשר
מקדש אותיות, שתי בי� ניתנה דעה בימיו, בית�המקדש נבנה

וכו']. אותיות שתי בי� נית�

‡ÈN ‡È‰ ,‰"·˜‰ ÏL ÂÈ„Èa ‡È‰Lk ,‰Ó˜p‰«¿»»¿∆ƒ¿»»∆ƒƒ
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בכמה זצ"ל מיללער אביגדור רבי הגה"צ בהרחבה מסביר
בספריו. ואיל�,מקומות 80 עמ' שחרית תפילת על נפשי" ["הללי

"אשרי� אנגלית. ואיל�, 415 עמ' במדבר ספר על דעה" "דור אנגלית.
עול�" "אור בספר כמו"כ אנגלית. ,390 עמ' דברי� ספר על ישראל"

[2635 עמ' ד' כר� לעברית, ומתורג� מקלטות .המעובד
בקיצור: דבריו תמצית להל�

המקדש" "בית ה'. את דעת דעה. היא כא� המשות� המכנה
ש בניפשוט בלבות ה' את דעת להביא ועשויה דעה עיקרו
ישראל.

דעה. בודאי ודעה
הדבר, ביאור דעה. ג� שהיא כא� החידוש היא נקמה אבל
ה'". נקמות "א�ל שמביא וכפסוק ה' בנקמת כא� מדובר הרי
עונשי היינו ברשעי�, ה' נקמת לראות זוכה אחד כל לא
למנה זוכה הוא הרי לכ� הזוכה אבל הזה. בעול� הרשעי�
ה', במציאות זכה אמונה חושית. אמונה ושל דעה של גדושה
בשכר ואמונה יתבר�, הנהגתו בצדקת והשגחתו, ה' בהנהגת
שכדאי נפלאה המחשה זאת, לכל ונוס� השמי�. מ� ועונש

רשע. להיות כדאי ולא צדיק להיות בפשטות
מתנה זו ואמונה. דעה של כאלה אור להבזקי זוכי� תמיד לא
ישראל ע� זכה הללו במתנות לגדולה השמי�. מ� נפלאה
סו�, י� קריעת במעמד ובפרט מצרי� יציאת נסי בצורת
ובחילותיו בפרעה הנקמה מודגשת בשירת� שירה...! ואמרו

שלה�. הצלת� בה משמודגשת פחות לא
כשמלאכי� למה מקשי�, הרי זצ"ל. אביגדור רבי ממשי�
"מעשי הקב"ה: השתיק� סו� י� קריעת בעת שירה לומר רצו
נתקבלה למה כ� א� שירה?!". אומרי� ואת� בי� טובעי� ידי

עצמה? עת באותה ישראל ע� שירת ברצו�
עומדי� ה� הרי דעה. הוספת בה אי� המלאכי� ששירת אלא
אבל הנקמה. ע"י והכרה אמונה מוסיפי� ואינ� אחת בדרגה

,‰Ú„Ï ‰ÎBÊ ÌÈÚL¯a '‰ ˙Ó˜� ˙B‡¯Ï ‰ÎBf‰«∆ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿≈»
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ה', את דעה מהוספת כתוצאה התעלות בה יש ישראל שירת
היא מצרי� מפלת על השירה ג� צדקו. ומשפטי גבורותיו
ידי על לה� שנוספה הזכה והאמונה הדעה על שירה בעצ�
בודאי כזאת שירה המשתאות. עיניה� מול הקורות הנפלאות

ומתקבלת. לרצו� עולה
עת לבוא לעתיד תתחדש שאת, וביתר תוק� ביתר זו, שירה

שבנקמות. הגדולה הגדולה, נקמתו את יתבר� ה' ינקו�
עול�" מ"אור מילי� כמה סיימו(והרי הרב ע"י מתורג� הנ"ל,

זצ"ל) מיללער הגר"א של משיחותיו :שליט"א
ואת רודפיה� 'את כי על ה' את משבחי� ערבית "...בתפילת
על מלא פירוט מופיע הי� בשירת טבע'. בתהומות שונאיה�
'ארדו�, מזימת�: על תיאורי� כולל וחילו, פרעה טביעת

שלל' אחלק ט)אשיג, טו נזכר(שמות הוא א� הטביעה אופ� .
שהרבו ככל כעופרת. הצלילה כאב�, במצולות הירידה לפרטיו:

שלה�. ההודייה תחושת העמיקה כ� לתאר, ישראל בני
'ח כאשר צדיק'? 'ישמח נק�'...אימתי יא)זה נח .(תהלי�

חשבו� כסגירת הצדיק בעיני נתפסת אינה ברשע הנקמה
של צער� על וישמחו עד� בג� ישבו צדיקי� לעתיד אישי.
אישיי�. חישובי� כלל אי� הנצח בעול� בגיהנ�. הרשעי�

ה'. כבוד מעל הלוט הסרת על היא השמחה
יבואו לבוא שלעתיד נכתב הימי� אחרית על ישעיה בנבואת
וראו 'ויצאו זאת ע� ויחד ה', לפני להשתחוות הצדיקי�
ואיש� תמות, לא תולעת� כי בי, הפושעי� האנשי� בפגרי

תכבה' לא הגיהנ�) כד)(אש סו שזוכי�(ישעיה מהשכר חלק .
ה'. משפטי צדקת את לראות ההזדמנות הוא הצדיקי� לו
שלימות. להשגת מצעיד אינו הבא בעול� ברשעי� הדי�
הוא האמת די� להתקד�. האפשרות נחסמת הגמול בעול�
'ילכו בבחינת השכינה מזיו נהני� ה� ידיו על לצדיקי�. גמול
המובטח... השכר הוא לבחירה, תרומה לו אי� חיל'. אל מחיל

***

CB˙a ‰�ÈÎL Èelb ‡È‰ '‰ ÈÒÈÚÎÓÏ L�Ú‰»…∆¿«¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ»¿
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למצוה. להמירו שנית� רשות של מעשה היא הנקמה ...ג�
אש את מחזקת ה' למכעיסי העונש של בפרטי� ההתבוננות
שכינה גילוי היא באשישות'. 'סמכוני בבחינת היא האהבה.
בעל דברי לפי הזה. העול� של הקפואה המסגרת בתו�
חובה. א� כי רשות איננה כ� על השמחה הלבבות' 'חובות
לנצל נית� הרשעי� במפלת העוסקות הפרשיות אמירת את
ויציב' 'אמת ישיר', 'אז התפילה קטעי ה'. אהבת להרבות כדי
לחיזוק פתח ה� סו�, י� בקריעת הדני� ואמונה' ו'אמת
טעות� 'אכזרית'. זו גישה מכני� והמסלפי� התועי� האמונה.
אי� דבר, של לאמיתו נקמה. של האישית הנימה עירוב היא
'המדריכנו ה'. של רוממותו על שמחה אלא לאיד, שמחה כא�

שונאינו' כל על קרננו ויר� אויבינו במות ערבית)על .(תפילת
דוד בו. המורדי� כלפי די� של הנהגה הקב"ה מגלה יו� בכל
תראה' רשעי� ושילומת תביט בעיני� 'רק כ�: כל כותב המל�

ח) צא עונש(תהלי� את מסגיר בעול� מרפר�, ולו מבט, .
את מסמאי� השקר צבא של בתגבורת הרע היצר הרשעי�.
כל על הקושיות מאחורי עומד היצר מלראות. האד� עיני
הסטטיסטיקה באמת. להבחי� מאד� מונע הוא צדיק. של כאב
ממספר גבוה בעול� הנהרגי� הפושעי� שמספר להעיד עשויה
אמנ� הזה. בעול� ג� הרשע לוקה לרוב הנספי�. הצדיקי�
אבל להתבוננות, קריאה זו לצדיק, מצער מאורע קורה א�
יש אדרבא, סבל. למודי הצדיקי� שכלל ולטעו� להכליל אי�

ה'. עוזבי של לאסונ� יותר רבי� גילויי�
דרי ישראל, לבני כמומצוה קבועה מעלה בעלי שאינ� מטה,

רבי� רשעי�. על הבאה בפורענות לעיי� מעלה, מלאכי
העליונה, בהנהגה ליקויי� על ומצביעי� חסרונות מחפשי�
עי� בהבטת באמת לחזות זוכה נכוחה לראות החפ� אבל

הבנתבלבד. את למזג אנוש, כיצור האד�, נתבע ימיו כל
לבו". הרגשת ע� שכלו

הקשורה הדעת וזוהי לב. – מח מיזוג ה"דעת", בעצ� וזה
הגמרא. דברי לפי בנקמה

ÏL ÌÏ·Òa ÔÈÁ·‰lÓ Ú�BÓ ,Ú¯‰ ¯ˆi‰«≈∆»«≈«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆
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הגדולה לנקמה עיני� בכליו� מחכי� שאנחנו פלא אי�
שזור בית�המקדש, – דעה – נקמה המשולש החוט שבנקמות.

ישזר במהרה אבל ינתק. במהרה לא יחד... זהודבוק חוט
האר� הגדולהדעהומלאה הנקמה מכסי�. לי� כמי� ה' את

מבי� העולה הגדולה והדעה מאיד� ובית�המקדש מחד
אמ�. בימינו במהרה שניה�.

oic mb cqg mb - dletk dnver
מהרכיבי� שני� סבל. של רכיבי� ממספר מורכבת פגיעה כל
את לנקמה המקני� ה� וה� לנקו� האד� את דוחפי� הללו
הרחבנו (116 (עמ' ג' פרק הנפש" "חכמת במדור עוצמתה.
שני של הגדרת� על בקיצור נחזור וכא� בנושא והעמקנו

הללו. הרכיבי�
והשפלתו. האד� בכבוד פגיעה – ב' לכלרכיב אומרת, זאת

תחושת מי� לנפגע, עלבו� של קשה תחושה מתלווה פגיעה
גרידא. ממונית בפגיעה כשמדובר ג� פנימית השפלה

ע"י שנעשה בעצ� עוול של קשה תחושה – ג' רכיב
הצדקהפגיעה. ביסודות קשה פגיעה והיושר, הצדק עיוות

במאמר. ועיי"ש עליה�. אמו� � הנפגע � שהאד�
אות�. ומתקנת מאד הנקמה באמת מועילה הרכיבי� לשני
מחזיר מידה כנגד מידה והנקמה הנגדית הפגיעה ידי על
לרכיב תיקו� � הפוגע על עליונות ומבטא המטוטלת את הנפגע
המגיע החמור העונש ידי על בשלימות ניתק� ג' רכיב ג� ב'.

שביצע. העוול על לפוגע
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הרכיבי� שני את מוצאי� ג� אנו הקב"ה של שבנקמתו מעניי�
– חדש ביטוי מקבל א� הדבר כא� יתירה. בהבלטה הנ"ל
הנחמה ישנה צדק שופט של צדק נקמת בכל ו"גבורה". "חסד"

– ב' רכיב הצדיק, לנפגע הכבוד עשייתחסדוהחזרת וג� .
– ג' רכיב הרשעי�, הפוגעי� והענשת ודי�די� .גבורה

' שנאמר אותיות שתי בי� שניתנה נקמה נקמותא�ל"גדולה
המהרש"א ומבאר ש�)ה'". בשתי(ברכות מוקפת שהנקמה

לרמז (הויה), חסד והשני (א�ל) די� הראשו� הקודש, שמות
חסד, וג� די� ג� מה�, מורכבת שהנקמה החלקי� שני על

107).1עיי"ש בעמ' הערה (עיי�

ש נבי� זאת כל שמותגדולהלאור שני בי� שניתנה נקמה
את להדגיש ג� בפשטות הכוונה הגדולהעוצמתההקדושי�,

היא"], גדולה מיהא ["במילתה חשיבותה על נוס� הנקמה של
מניעי� החסד מידת וג� הדי� מידת שג� כפולה עוצמה

אותה.
רכיבי�, משני מורכבת בש��וד� נקמת שג� לדעת נוכחנו הרי
נמצא לנקמה מושלמת סיבה מהוה לבד רכיב שכל וכיו�

יחד הרכיבי� שני נכפלתשבצירו� לנקמה הגדרנוהדח� לכ� .
הנקמ דח� עוצמת אחוזי�.את 200 בעל כדח� ה

הכפולה, העוצמה יתבר�. ה' בנקמת מוצאי� אנו דומה חישוב
ב' לרכיב [מקביל הנפגעת ישראל כבוד בהקמת הגדול החסד
לרכיב [מקביל הרשעי� לפוגעי� המגיע הקשה הדי� הנ"ל],

הנקמה את מביאי� ביחד הנ"ל], נקמההגדולהג' גדולה .
אותיות. שתי בי� שניתנה

L�ÚÓ ˙·k¯Ó ˜„v‰ ËÙBL ÏL ‰Ó˜� Ïk»¿»»∆≈«∆∆À¿∆∆≈…∆
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"ond xex` oia rci `lc cr"
rci `lc cr `ixeta ineqal yipi` aiigin ,`ax xn`"

."ikcxn jexal ond xex` oia
ובנ"כ) עיי"ש ב' סעיף תרצ"ה סי' או"ח ברמ"א להלכה והובא ז: (מגילה
אי� באמת הרי זאת, מימרא על החזקות הקושיות אחת
אינ� הללו הקביעות שתי מרדכי. לברו� המ� ארור בי� חילוק
לו נתערבב א� בשלמא אמת! ושניה� והיפוכו, דבר בגדר
מרדכי, לברו� המ� ברו� בי� או למרדכי, המ� בי� ההבחנה
מטושטשות, הגבולות לרע, טוב בי� מערב זה אד� ניחא.
המ� ארור שבי� ההבדל אבל דעתו. שפיות את איבד ובודאי
היי�. שתיית לפני ג� מוגדר ואינו ברור אינו מרדכי לברו�
בביאור מוצאי� אנו לעניננו, ג� הנוגעי� בזה, עמוקי� דברי�

או"ח בשו"ע ב')הגר"א סעי� .(ש�
נקמת בי� ור"ל כו' איניש מיחייב ז:) (מגילה ש� כו'. חייב
כו' שניתנה נקמה גדולה מ"ש והוא מרדכי לגדולת המ�
עכ"ל. כו', ידע לא הדעה שניטלה וכיו� דעה, גדולה ואמרו
יש כא� שלמדנו מה לפי אול� בקודש, כדרכו מקצר הגאו�

חומר. כמי� דבריו לבאר
המ� הריגת�ארור המפגעי�, הרשעי� לכתישת הכוונה �

תקומה. ללא מרדכיוהשפלת� קר�ברו� להרמת הכוונה �
והצלת�. ישראל

כתישת ע"י שהרי לישראל בהצלה מדובר שבשניה� ברור
ג� באה בישראל, לפגוע, והזוממי� הפוגעי�, הרשעי�

במה אול� לישראל. מפלתהישועה חסר מרדכי" "ברו� של ל�

ÔÈa ·a¯ÚÏ È„k ¯BkL ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ‰nÏ»»»ƒƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈≈
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נשארי� הרשעי� ג� אבל לישראל הצלה יש אמנ� הרשעי�.
במעמד�.

פורי�דוגמה נס מצרי�, יציאת נס � המ�" "ארור של למהל�
רבי�. עלייתדוגמהועוד נס � מרדכי" "ברו� של למהל�

שני. בית את לבנות מפרס עזרא
מה הרשע, של מפלתו לנו איכפת 'מה שיאמרו אנשי� ישנ�
צור� לנו אי� – אחרות ובמילי� ניצלנו'. שאנחנו שחשוב
אחרי� בהחלט. יספיק לבד מרדכי" "ברו� המ�", ב"ארור
ולא יפה שלא וטועני� מעושה צדקות של נימה מוסיפי� א�
זו אי� שיהיו. מי יהיו אחרי� במפלת ולשמוח לרצות מוסרי

הילדי�. את כ� לחנ� חינוכית לא וג� טובה מידה
אנו ז"ל חכמינו מחכמת אבל לכאורה... טע� של דברי�
מרדכי" "ברו� במהל� אלה. כל דיברו דעת שמחסרו� למדי�

ברשעי�לבד נקמה אבלחסרה ההצלה שמחת יש אמנ� .
ברשעי� נקמה שחסרה דעהכיו� הספקנוחסרה כבר הרי .

ע�שנקמהללמוד מהדעתקשורה ידי שעל הדוק, בקשר
שמוותר מי דעת. מתוס� הרשעי� מפלת וחווי� שרואי�
מי דעת! לו שאי� סימ� דעת, צרי� אינו הוא דעת, על בקלות
כדי ברשעי� ה' לנקמת עיני� בכליו� מצפה דעת בו שיש

אמונתו. על וזכה חושית ואמונה דעתו על דעת להוסי�
ידע, דלא עד לשתות בפורי� שמצוה שכיו� היטב נבי� מעתה
שכבר כשיעור ששתה כיו� א"כ הדעת, את שיאבד עד דהיינו
מפלת ע� ישראל הצלת שבי� הדק בהבדל להבחי� מסוגל אינו
להבי� צלולה דעתו אי� גרידא, ישראל הצלת לבי� הרשעי�
ואינו עוד. מלשתות נפטר כבר ה', בנקמת הגדולה המעלה
קרוב כבר שזהו למרדכי המ� בי� יבחי� שלא עד לשתות צרי�

לוט. של לשכרותו
הגמרא דברי מהמש� להוציא יש זה לפירוש ראיה כדמות
פורי� בסעודת השתכר שרבה אי� המספרת ש� במגילה

¯a¯e¯‡ Y ÌÈÚL¯a '‰ ˙Ó˜�Ï ‰tˆÓ ˙Úc «««¿«∆¿ƒ¿«»¿»ƒ»
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בסעודה.ומתו ש� נוכח שהיה זירא ר' את ושחט ק� שכרותו �
והגמרא נס בדר� זירא ר' את החייה רבה הסיפור בהמש�
לסעוד זירא ר' את שוב הזמי� כשרבה הבאה שבשנה מסיימת
נסי�. על לסמו� יכול שאינו בטענה סירב הוא בפורי�, איתו
לבסומי איניש שחייב הדי� את מההלכה שדחו פוסקי� ישנ�
עולה אינו הדבר אבל זירא. ור' רבה של הסיפור סמ� על וכו'
להלכה. הביאו שכ� פוסקי� ושאר השו"ע פסק ע� אחד בקנה
על זירא? לר' רבה שחטו למה מוב�. שביארנו מה לפי אול�

ידע דלא 'עד גדולה לשכרות הגיע שהוא המ�כרח� בי�
לרע,למרדכי טוב בי� לרשע צדיק בי� מבחי� אינו כפשוטו, ,'

בו ועשה ח"ו גדול רשע היה כאילו זירא ר' את שחט כ� ועל
נשללת בודאי כזאת גדולה שכרות לרשעי�. המגיע די�
לסכנה בנוס� כ�, כדי עד דעתו לאבד טע� אי� וג� מההלכה
כשיעור הקלה השכרות אבל זירא. ר' בטענת וכמבואר שבדבר

בי� ידע דלא המ�עד מרדכילארור והריברו� נשללה לא
הפורי�. משמחת חלק היא

wcvd oewizl `lt xiykn - dnwpd
יותר טובה להבנה אותנו תביא יותר מעמיקה מחשבה
המ�". "ארור של המהל� – ברשעי� הנקמה של בחשיבותה
אלא הרשעי� של לכתישת� רק לא חיונית הזאת הנקמה

ישראל. של השלימה לנחמת� ובעיקר, ג�,
קצרה: הקדמה

מסוי�, איזור על המופקד שאד� דארעא במלכותא נהוג
אחריות לקבל עליו שלימה, מדינה ואפילו עיר יישוב, שכונה,
במל� בשר, בפקיד, מדובר א� שיפוטו. במקו� הנעשה כל על

ÔÈÁ·‰Ï ‰ÏeÏˆ Ì„‡ ÏL BzÚ„ ÔÈ‡Lk¿∆≈«¿∆»»¿»¿«¿ƒ
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בידו והיה שחיתות מעשי על שידע עוד כל ממשלה ראש או
בו. נתלה המעשי� סרחו� הרי מנע, ולא אלו מעשי� למנוע
מתפטרי� אינ� א� מתפקיד� מפוטרי� הללו והאחראי� יש
חומרת לפי הכל למשפט, מועמדי� אפילו וה� יש לבד.
[לדוגמה למנע�. האחראי� של יכולת� ומידת המעשי�
"סאבארה" הפליטי� מחנות ער� ראה זמנינו מהסטוריית
שערכו אחי� בטבח – שרו� אריאל של ואחריותו ו"שאתילה"

הבטח כשר תפקידו בתוק� – באלו אלו עת].ש� באותה ו�
ספורות: ובמילי� בבהירות הזה העיקרו� את בטאו כבר חז"ל
אנשי על נתפס מיחה ולא ביתו לאנשי למחות שאפשר מי "כל
נתפס כולו העול� בכל עירו, אנשי על נתפס עירו באנשי ביתו,

כולו". העול� כל נד:)על (שבת
זאת הקדמה לאור וסבלותיה� אד� בני בהתנהגות המתבונ�
במילותיו הטענה את נביא מסוימת. פליאה בו יתעורר
המל� דוד בפי הטענה את הש� זצ"ל המלבי"� של הברורות

בתהלי� ככא)ע"ה "(צד הוותבפסוק: כסא יוצרהיחבר�
ירשיעו": נקי וד� צדיק נפש על יגודו חק. עלי עמל

הוות כסא הוות,,היחבר� כסא עמ� שיתחבר אפשר וכי
שידמה עד ברשע, ומנהיג כסא על שיושב הרשע המושל
וההוות הכסא. על המושל הוא והשבר הוות כאילו במליצה

הוא חקהמושל עלי עמל נימוסי�יוצא ומניח מחוקק הוא ,
ומשפט לחק שישארו אות� וכותב ומצייר ועמל או� של

שהוא לחוק, מניח שהוא העמל מהו ומפרש יגודוונימוס.
צדיק נפש גדודי�על יתגודדו פיה� שעל חקי� שמניח ,

האלה ובחקי� לרצחו, צדיק נפש ירשיעועל נקי שתחתד� ,
נקי, ד� ששפ� הרוצח את להרשיע ראוי הצדק חקי שכפי
ד� את וירשיעו הרוצח את יצדיקו שיצר, עמל חקי פי על
מות. משפט לרוצח ואי� ובמשפט בדי� שנהרג לאמר נקי,
והוא משפט, כסא על היושב הוא ה' שאחר – מליצתו וכוונת
ואלמנה ה' ע� ידכאו שהרשע שמה נאמר א� העליו�, המחוקק
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ידמה הלא זה, על יענישנו ולא ה' בעיני טוב הוא יהרוגו וגר
ד� לשפו� שמותר כאלה, נשחתי� חקי� הנות� הוא כאילו
יהיה ה' שכסא לומר אפשר אי וזה לרוצח. עונש ושאי� נקי

כאלה...". עמל חקי שיוצר הוות כסא אל מתחבר
רגילי� ואנו תדיר בעול� מבוצעי� שחיתות ומעשי רוע הרבה
ישנו אבל רואות. שעינינו מה כפי אחר לרשע מעשה כל לייחס
ית' הוא העול�. על אחראי שהוא ב"ה והמיוחד היחיד האחד

ית'בר והוא לפעול היכולת את הנבראי� לכל נת� ית' הוא א,
הבריאה את משאיר ואי� זאת, כל את למנוע שבידו זה ג�
דוד בטענת נכלל זה כל החופשית? ובחירת� אד� בני בידי

הוות"?! כסא "היחבר� 107).2המל� בעמוד הערה (עיי�

זאת: לשאלה התשובה את ומפרש המלבי"� ממשי�
כרעתו"... להרשע ישל	 בודאי כ� ".וא	

להארי� שאמרו במקו� מתכוו�ובששהקיצר בלבד מילי�
היסודות לפי העני� היטיב ונבאר נארי� ובעז"ה הטענה. ליישב

שלמדנו.
בעול� א� הזה בעול� א� בסו�! הרשעי� את מעניש הקב"ה
תשובה) (ללא רע מעשה שו� אבל הימי�. באחרית א� הבא
החמור האלקי עונשו על שיבוא עד נסלח ולא נשכח אינו

להיתק�. והצדק להתאז� המשפט אמור בכ� שבחמור.
העוולות את לתק� ההענשה של בכוחה אי� הרי תאמר, וא�
יתוקנו ואי� מאחריה� כבר הקורבנות של הרב סבל� למפרע,
כבר? שנרמס הצדק יתוק� אי� רטרואקטיבית? הפגיעות,

של... והפלאי האדיר כוחה סוד העני�. לסוד מגיעי� אנו כא�
ששמההנקמה. זאת בבריה הקב"ה הטביע נפלאה תכונה
מעול�!נקמה. קרו שלא כאילו למפרע פגיעות לתק� היכולת

הלב חורי ל"סתו�" פצעי�, ולרפאות שברי� לאחות הכוח
ממלאת הנקמה של מתיקותה מעול�. דברי� היו לא כאילו

ÏÚ ‡·iL „Ú ÁÏÒ� ‡ÏÂ ÁkL� B�È‡ ÏÂÚ ÌeL»∆≈ƒ¿»¿…ƒ¿»«∆»…«
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לנפגע לו היה שכדאי עד שמחה, מביאה הלב, את ומחממת
כזאת. מושלמת נקמה לראות שיזכה ובלבד דברלסבול אי�

הנקמה כמו בשלימות למפרע פגיעה לתק� שיכול .בעול�
רטרואקטיבית לתק� כדי במיוחד הקב"ה שברא הפלא מכשיר

בעול�. תיקו� הצרי� כל
מה הרי למפרע, הפגיעה את הנקמה מתקנת באמת ואי�
הפגיעה את ופירקנו למעלה שניתחנו הניתוח לפי היה? שהיה
הרכיבי� שני היטיב. יוב� לרכיבי� שבעקבותיה) (והנקמה
בשלימות ניתקני� לנקמה הדוחפי� ה� שה� וג' ב' שבפגיעה
מכל ריווח ע� יוצא שהנפגע אלא עוד ולא הנקמה. ידי על

הנקמה ידי על מקבל והוא לוהסיפור שהיה ממה יותר
הפגיעה! אילולי

עובד? זה אי� טוב. נשמע
אחרי הנפגע. של וישותו כבודו השפלת ב', לרכיב נתייחס
הפוגע של שכבודו אלא רק ולא לקדמותו. חוזר כבודו הנקמה
מתוקה נקמה כא� הרי עליו. הנפגע של ועליונותו עתה מושפל
הפגיעה. לפני בתחילה שהיה ממה יותר טוב מצב וקביעת

הרי וכו', הנפגע של המוסר בערכי פגיעה ג', רכיב כ� כמו
יותר המצב העוול, על החמור העונש אחרי הנקמה, לאחר
הפגיעה. לפני שהיה ממה – וערכיו הנפגע מבחינת – טוב
למע� לעוול החמור העונש רב בפרסו� הודגש עתה שהרי

הפגיעה. לפני ומכוסה עלו� שהיה דבר ויראו, ישמעו
וכיו� מספיק. ההסבר לענינינו אבל בגו, דברי� עוד קצרנו,
ה�פגיעה/נקמה עני� מכל הנפגע מרוויח עוד דבר של שבסופו
הנפגע ולפעמי� למפרע. נתקנה שהפגיעה לקבוע בהחלט אפשר
לזכות ובלבד הפגיעה לסבול לו כדאי שהיה יצהיר עצמו

כזאת. ומתוקה מושלמת נקמה לראות
יחסית. קלה פגיעה על גדולי� פיצויי� שקבל לאד� משל
היה שכדאי לפניה� ומתרברב אוהביו לכל מספר שהוא הרי

Ôw˙Ï ‰ÏBÎiL ,‰Ó˜p‰ ÏL È‡Ït‰ dÁk „BÒ…»«ƒ¿ƒ∆«¿»»∆¿»¿«≈
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אי� הפוגע על תרעומת אפילו גדול. בריווח יצא כי להיפגע לו
בלבו.

עוד כל בשלימות התיקו� אי� עדיי� זה בסיפור זאת ובכל
הנקמה ע"י אבל לנפגע. ובוזה מור� בראש מתהל� שהפוגע

בשלימות. הפגיעה נתקנת כמידתו, בפוגע הפוגעת
המילי� ובששת בו, מקצר שהמלבי"� השאלה לתשובת נחזור
הכל. יתוק� הצודקי� ועונשיו ה' משפט ידי שעל כותב הוא
שיש הגדולה הנקמה ידי על רטרואקטיבית יתוק� הצדק

הימי�. באחרית העול� ואומות הרשעי� בעונשי
תהלי�, בספר אחר במקו� מפורש פסוק זה הרי תרצה א�
בססנו עליו הופיע, נקמות א�ל ה' נקמות א�ל לפסוק בהמש�
על גמול השב האר� שופט "הנשא כ�: כתוב המאמר. את
אימתי – המוסר] מבעלי כמה [לפי הפסוק פירוש גאי�".
גאי� על גמול כשישיב צדקו, ויתפרס� האר� שופט ינשא
המעגלי�, יסגרו אז או הדי�, חומר בכל הרשעי� ויעניש

הצדק. מעגלי
באבות חז"ל כוונת שזוהי ג� אלעזריתכ� רבי בש� ד' פרק (סו�

לחיות,הקפר) והמתי� למות, הילודי� אומר היה "הוא :
היוצר הוא א�ל שהוא ולהודע ולהודיע לידע לידו�, והחיי�
די� בעל הוא העד הוא הדיי� הוא המבי� הוא הבורא הוא
שכחה ולא עולה לא לפניו שאי� הוא ברו� לדו�. עתיד הוא

עיי"ש. שוחד...", מקח ולא פני� משוא ולא
יתבר� ושהוא יתבר� מלכותו דבר לכל, ולהודיע לפרס� כדי
על רק זה הבריאה, על הגדול שמו לייחס והיוצר, הבורא
על לבוא. שעתיד הדי� עומק בכל וההענשה הנקמה כח ידי

ל ויתפרס� יתברר זה צדק משפט בשיאידי היה שהכל מפרע
הימי�. אחרית ועד בראשית ימי מתחילת והיושר. הצדק
ונאמר ונחת שמחה מתו� במהרה זאת לכל שנזכה רצו� יהי

חדשה. שירה יתבר� לפניו
���

‰Ó˜p‰ È„È ÏÚ ˙eÓÏLa ‰vÙÈ Ï·q‰«≈∆¿À∆ƒ¿≈«¿≈«¿»»

ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡·e ÌÈÚL¯a ‰ÏB„b‰«¿»»¿»ƒ¿À»»



˙Â¯Ú‰ / ˙ÂÓ˜�·˘ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ó˜�‰107

וכו' שבנקמות הגדולה הנקמה למאמר / הערות
נקמות1. שתי עולא דאמר "והיינו בהמשך: שם ברכות בגמרא וע"ע

במה בראשונים ועיי"ש וכו' לרעה" ואחת לטובה אחת למה, הללו
בנקמה וגבורה חסד של שהרעיון יתכן ועכ"פ הגמרא לפרש שנתחבטו

בגמרא. כבר מרומז
למידת שייך "א-ל" שהשם המהרש"א של שקביעתו לציין יש עוד
שהשם מקומות בכמה מבואר בזוה"ק והרי הכל. דעת איננה הדין,
חיים" ב"שפתי ועיין חסידות. בספרי נמשכו ואחריו חסד היינו א-ל
ופירש שהאריך ואילך) רכ"ד עמ' ח"ב (מועדים זצ"ל, פרידלנדר להגר"ח
ש"א-ל" הזוהר של קביעתו לפי אך המהרש"א של דרכו כעין הענין
באורך. עיי"ש וכו' וחסד מדין מורכב דהיינו רחמים והויה חסד היינו

שום2. אין והחינוך הרמב"ם כמו רבים ראשונים שלדעת לציין יש
להרע ביכולתם אין בחירה בעלי אפילו לדבריהם זאת. לטענה בסיס
והטוב הרע בחירתם וכל בשמים. עליו שנפסק ממה יותר נברא לשום
להוציא שליחים להיות להתנדב יכולים והם שלהם במחשבה רק זהו
זה כדרך חייב. ע"י וחוב זכאי ע"ּי זכות לגלגל שמים גזירות לפועל
הפסוק (ועל מקומות וכמה בכמה ובמדרשים בגמרא בחז"ל גם משמע
יתכן לא לפי"ז ועוד). ממנו הנופל יפול כי והפסוק לידו אינה והאלקים
הרשעים מעללי שגם ומרמה, רשעות רואות שעינינו מה על טענה שום

עומק. מני עמוק ובמשפט בצדק ה' גזירות הם
להזיק בכוחם בחירה שבעלי מקומות בכמה הזוה"ק שיטת גם יש אולם
בסיפור וישב בפרשת ראה האדם. על שנגזר למה מעבר אפילו ולפגוע
ועקרבים נחשים מלא בבור אותו לזרוק שהציע יוסף את ראובן הצלת
בראשית (זוהר יותר המסוכנים בחירה בעלי בידי ולא ה' ביד שיהיה
ואכמ"ל. כא לז בראשית הק' החיים ובאור ובראשונים עיי"ש קפה) דף
כידוע הזוה"ק כדרך מקום בכל המלך דוד של דעתו בפשטות עכ"פ
וביד רחמיו רבים כי ה' ביד נא נפלה יד) כד ב, (שמואל שאמר ממה
מתרעם כשהוא הרבה הדבר בולט ובתהלים וגו', אפולה אל אדם
וא"כ ולאחרים. לו מעוללים שהם מה על הרשעים רשעת על וצועק
של הרעים למעללם מסכים הקב"ה איך כאן טוען לשיטתו המלך דוד
נרחבת יריעה מצריך הדבר אולם המלבי"ם. דברי ומובנים הרשעים
קלל לו אמר ה' גרא בן שמעי על דוד שאמר מה צ"ע (ולדוגמה יותר

הלבבות). להעיר אלא כאן באנו ולא ועוד
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מאמר קיצור
ה� מה והנטירה ?הנקימה

ä î ã ÷ ä

åðúåãìé øçùî åðúåà úååìîä ùôð úåðåëú ïä äøéèðäå äîé÷ðä
úåìåìò ïä íéúòìå ,åðééç ìò äáø ïúòôùä .äáéùå äð÷æ ãò
íééåìâ íä íéôçãä êøä ãìéá .åðøãâî åðúåà àéöåäì åìéôà
äñâ äî÷ð ãéî äéøçà úøøåâ äòéâô ìë .òéøôî ïéàá íéìòåôå
íéôçãä íâ ,íéììëúùîå íéøâáúî åðàù ìëë êà .äèåùôå
÷ìç .øúåé "úåãáåëî" íéëøãá ï÷øåô íéàöåîå íéììëúùî
åìéôà ,úìåæì åðéñçéå ,íåé íåéä ééçáù íééúøáçä íéìå÷éùäî
äîé÷ð éôçã é"ò øúñá íéëøãåî ,"íéðåáð"äå "íéãáëð"ä åìà
Y åðéúåãìéá åðøëäù ùîî íéôçãä íúåà ,íééáéèéîéøô äøéèðå

.äôìçåä äìèöéàä ÷ø

åðéãéá òééñú ùôðá ïãé÷ôúå åììä úåðåëúä úðáäù ÷ôñ ïéà
.äøåúä ïåöøë ïðñøìå ïúéà ããåîúäì

äøèî åæéàì ?åì äéäú úìòåú åæéà ?íå÷ðì íãàä úà òéðî äî
åìà úåìàùì ?øáåãî ïåøëæ âåñ äæéàáå ?äøéèðá ùôðä úøúåç
úòãä úåçéðî úå÷éîòî úåáåùú ä"æòá åàöîú ,úåøçà úåáøå

.íëéðôìù åðéîá ãçåéî ø÷çî-øîàîá

àì Y íéðù äëøàù Y øîàîä úðëäì äøé÷çä úãåáòá
åéä ø÷çîì ãåñéä .íäéðéîì íééâåìåëéñô úåøå÷î ìò åðëîúñä
úåéôöú úö÷ì óñåðá ,íééúëìä óà í÷ìçáå ,íééðøåú úåøå÷î
äîë ãò "åèåùôë" úåàéöîä úðáäì úåìãúùäå ,úåàéöîá
,áåùçì åøøåòúé êà äæ øîàî é"ò íà äéäå .úòâî åðéãéù
íéé÷ìå øåîùì éãë íãàä áì éùçø ïéáäì úåñðìå ïðåáúäì

.åðøëù äæ äéäå ,áìá íâ úåéåìúä ú"éùä úååöî

éøå÷îä øîàîä êåúî øåöé÷ íä åððôìù íé÷øôä
.302Y326 íéãåîò 'á êøë "åøéáçì íãà ïéá"á ñôãðä

.íù ïééòé ïéðòä ó÷éä ìë ìò ãåîòì äöåøä
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!?‰Ó˜�‰ ÛÁ„ Ï˘ ‰·¯‰ Â˙ÓˆÂÚ ÔÈÈ�Ó

השתוממות המעוררת עוצמה לנקמה! בדח� טמו� עצו� כח
ואפילו לו אשר כל האד� יקריב למה זה? כח מני� ופליאה.

המתוק? בטעמה ולחוש בנקמה לראות כדי עצמו את
?Ú‚Ù�‰ ˙‡ ‰Ó˜�‰ ‰ÚÈ‚¯Ó „ˆÈÎ

באמת אי� רבתי! תמיהה גדולה, לפליאה מגיעי� אנו כא�
מהו הנפגע? נפש על המרגיעה פעולתה את הנקמה פועלת
למפרע, הפגיעה את לעקור מסוגלת היא אי� כוחה? סוד
יותר איננה נקמה כל סו� סו� הרי היתה? לא כאילו כביכול,
באמת בה ואי� מידה, כנגד מידה לפוגע, נגדית מפגיעה

הנפגע? אצל החסרו� השלמת
?‰¯Ò‡� ‰ÓÏÂ ,˙È˙¯·Á ˙ÏÚÂ˙ ‰‡È·Ó ‰Ó˜�‰

עני� איננה שבנקימה ההרגעה סגולת – להדגיש: ראוי
ברכה בכנפיה מביאה הנפגע נפש הרגעת גרידא. שבנוחיות
המחלוקת. את ומפסיקה השנאה את משביתה לכאורה, רבה
היתה. כלא הפגיעה את מוחקת שכאילו הנקימה של סגולתה
עצמו על לקבל לכאורה אמור הפוגע משתווי�. והנפגע הפוגע
על ושלו� מידה, כנגד מידה לו שהושב והגמול הדי� את
במחלוקת, רק לא יעילה להיות אמורה זו סגולה ישראל.
נטירת כמו יותר עדיני� במקרי� ג� גסות. ובפגיעות בשנאה
בישי� מרעי� ושאר הרע לשו� דיבור תאוות רעה, וחרישת הלב
והרגעה. תועלת להביא הנקימה אמורה לחבירו, אד� שבי�

הגונה. נקמה אחרי היו, כלא לכאורה חולפי� אלו כל
המקיפה תועלת לכאורה, בנקימה, ישנה נוספת גדולה תועלת
ושיפור חברתיי�, וגבולות העול� סדר ייצוב ומלואו. עול�

בכלל. לחבירו אד� שבי� מלמדההתנהגות הנקימה עיקרו�
בתורת הבאה הנקימה מחיר. יש טובה וסירוב פגיעה כל שעל
בחבריה�, והמזלזלי� הפוגעי� את לקח מלמדת עונש
במקומ� הרשעי� את מעמידה וכו'. בממונ� בכבוד�
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משמשת נקימה של הטבעית שהתכונה נמצא אות�. ומגבילה
מערכת ועוצמתית. אוטומטית טבעית, הענשה כמערכת
יצר שבאד�, ההתפשטות ותאוות ההפקרות יצר של בלימה

חכמינו. שבשפת שלי" של� שלי ה"שלי
הנקימה של לכאורה, העצומה, תועלתה חר� זאת! כל חר�
שהיא ולמרות משטמה. ולהשבית הנפגעת הנפש את להרגיע
תורה אסרה החברה, והידרדרות הפגיעות תופעות את בולמת
תקו� "לא לאווי� בשני לה, הקודמת והנטירה הנקימה, את
כל רבה התועלת א� גדולה, שאלה נשאלת שוב תטור". ולא
כמצוות, נחשבות והנטירה הנקימה אי� א� נאסרו?! למה כ�

כעבירות? יחשבו לא לפחות
?‰¯Ò‡� ‰ÓÏÂ ,ÌˆÚ· ˙˜„Âˆ Y ‰„ÈÓ „‚�Î ‰„ÈÓ Y ‰Ó˜�‰

עקרונית התורה שוללת מדוע הפליאה תכונהמתגברת
והמשפט, הצדק יסודות על לכאורה המבוססת זו מוצדקת

הבא] בפרק [ראה בלאו? אוסרתה וא�
!?‰ÓÈ˜�‰ ÔÂ¯˜Ú ÏÚ ˙Â„ÒÂÈÓ‰ ˙ÂÂˆÓ Â�‡ˆÓ ‰¯Â˙· Ì‚

הנקימה לתכונות חיוביי� צדדי� מצאנו עצמה בתורה וא�
חמורי�?! בלאוי� הללו נאסרו למה להבי� עלינו ודאי והנטירה
רצויות מתי הכללי� את ללמוד עלינו בדבר יש חילוק וא�

מגונות! כמידות ומוגדרות אסורות ומתי ה�

?ÌˆÚ· ˙˜„ˆÂÓ ‰Ó˜�‰ Ì‡‰

הא� גדול ספק אול� תורה. דבר אסורה שהנקימה ספק אי�
והגניבה הרציחה כמו מגונה מעשה שהיא משו� נאסרה
ובכל מידה כנגד מידה הנקמה היא מוצדקת שמא או וכיו"ב,

שונות. מסיבות תורה אסרתה זאת
היא. עמוקה והלאה].שאלה 307 עמ' ח"א לחבירו" אד� "בי [ראה

?˙È˙ÈÓ‡ ˙ÏÚÂ˙ ‰Ó˜�· ˘È Ì‡‰

צדקתההתועלתנושא מנושא בחשיבותו נופל אינו שבנקימה
הנקמה. של
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התמיהות א')בפרק א)(פרק בולטות: תועליות שתי הודגשו
הרתעת ב) המחלוקת. כל והשקטת הנפגע�הנוק� הרגעת
כל חר� החברה. סדרי וקביעת להיטיב) (ומסרבי� הפוגעי�
– מסוימת במידה והנטירה הנקימה את תורה שללה זאת
עלינו הללו. בתועליות מתחשבת שאינה לכאורה והמשמעות

הא� בנפרד אחת בכל ראש בכובד תועלתבאמתלדו� ישנה
בנקימה.

äàðùäå ú÷åìçîä úè÷ùäå òâôðä úòâøä
א', בפרק מהמקורות שלמדנו כפי בודאי! הנפגע, נפש הרגעת
להרגיע הנקמה כמו אי� יומית. היו� מהמציאות פחות, ולא
דועכת באמת הא� אבל שבה. ה"חורי�" ולסתו� הנפש את
את שקבל אחרי הפוגע, הא� הנקמה? אחרי המחלוקת אש
לעסקיו? פונה ומיד הדי� את עליו ומצדיק יושב הנקמה,
ועוד והחינו� הרמב"� כ�. מלמדי� אינ� הראשוני� רבותינו
הנקימה את תורה אסרה למה מסבירי� כשה� ראשוני�
דוקא היא נקימה כל שאדרבא אותנו מלמדי� והנטירה
"סו� שאינה ודאי ועכ"פ שנאה, והתעוררות מחלוקת תחילת

פסוק".
מביאה נקמה כל כ�. מוכיחה המוכרת המציאות ג�
רק והדברי� נקמה, על ונקמה נגדית נקמה בעקבותיה
יותר והופכת והולכת מחריפה המחלוקת והולכי�. מסתבכי�

וקיצונית. אלימה ויותר
רצו� בפוגע יתעורר למה כזאת?! תופעה להבי� אפשר אי�

מה על לנקו� כגמולושנקמואבסורדי לו שלמו הכל ובס� בו
מידה? כנגד מתקבלי�מידה הסברי� שני בעז"ה כא� נציע

הדעת. על
?í÷åðä åäéîå úîàá ìéçúîä åäéî [à

המתחיל מיהו להגדיר מאד קשה רבי�, שחושבי� למה בניגוד
ביו� ניגש אינו דעת בר "מתחיל" א� הרי הנוק�. ומיהו
כלל בדר� אדרבא בפגיעה, ו"מתחיל" שיעמו� מתו� בהיר
שפגעו שהיא כל פגיעה על הנוק� כבר שהוא משוכנע המתחיל
שאינו או זו בפגיעה מכיר אינו השני שהצד מוב� לדעתו. בו,

כ הפוגע פגיעת את ורואה צור�זוכרה, שיש חדשה פגיעה
והנקמות הפגיעות סחרור מוב� כזה באופ� עליה. לנקו�
הוא שהוא משוכנע אחד כשכל החוזר, כגלגל אליו, שנכנסי�

נקמה. לו ומגיעה הפוגע הוא והשני הנוק�, הנפגע
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?äìåãâ äòéâô éäåæéàå äðè÷ äòéâô éäåæéà [á

כפגיעה הננק��הפוגע בעיני נחשבת הנקמה למה נוספת סיבה
האד�, של ה"אנוכיות" בטבע נעוצה נקמה, המחייבת חדשה
ממנה סובל שהוא שפגיעה אד� של טבעו בלע"ז. "אגואיז�"
אחרי� של ופגיעת� ביותר, וחמורה כגדולה בעיניו נחשבת
להגזי� הוא עלול נוק� כשהנפגע זה, עקרו� לפי כ�. כל לא
שני, מצד האוביקטיבית. לפגיעה ביחס ומעבר מעל בנקמתו
נקמתו עלולה מדוייקת, במידה וכדי� כדת כשנוק� א�
עיקרו� אותו ומכח – מאחר כמוגזמת, הפוגע בעיני להתפרש
הנקמה לעומת בעיניו ערו� לאי� "קלה" פגע שהוא שהפגיעה –
חומרת בהערכת ההתאמה שחוסר הרי והמוגזמת". ה"גדולה
נקמות של למערבולת אות� ומכניס בעוכר� הוא הפגיעות
חלק על לנקו� צור� מרגיש אחד כשכל נקמות, על ונקמות
בעצ� שהיא שבנקמה, ההגזמה על הפגיעה, על העוד� הנקמה

חדשה. כפגיעה
הנקימה את תורה אסרה הראשוני�, מסבירי� לפיכ�,
שפתיו נוש� כשהנפגע היישוב. של שלומו למע� והנטירה
ופונה מהפגיעה דעתו להסיח משתדל וא� מלנקו� ומתאפק
של ארוכה שרשרת ונחסכת באחת העני� נגמר לעסקיו,

ושנאה. נפש עוגמת נקמות,
הנקימה של סודה בעז"ה לגלות שנזכה אחרי הבא בפרק
שהיא הנקימה של טבעה את להכיר נלמד לבה ללב ולהיכנס

לעול�. נגמרת ולא סופית אי� במהותה
úéúøáçä úìòåúäå íéòâåôä úòúøä

לתו הנוגע בכל הנקמה של בערכה להמעיט א�קשה זו עלת
קובעי� מ"ב) (פ"ג אבות במס' חז"ל בערכה. להגזי� אי� שג�
את איש מוראה שאלמלא מלכות של בשלומה מתפלל 'הוי –
שמערכת מזה מוכרח במפרשי�. עיי� בלעו', חיי� רעהו
משו� מספיקה. איננה הנקמה של הטבעית ההרתעה
ע� להתחיל לא החלש את רק להרתיע יכולה שהנקימה
החלשי� את יבלעו עדיי� החזקי� אבל הנקמה, מאימת החזק
בולעי� והחזקי� שהגדולי� דגי� אצל שמצוי כפי מה�.
את חז"ל הדגישו לכ� עליה�. אי� נקמה אימת וג� הקטני�
חיי� סדרי לשמירת הנוגע בכל ומוראה המלכות חשיבות

תקיני�.
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על הנקימה את להלכה המתירי� הפוסקי� רוב לפי האמת,
פגיעות על רק הנקימה ואוסרי� והנפש הגו� צער פגיעות
שהתורה נמצא ה'], בסוגיא [כמבואר טובה וסירוב רכוש
מתחשבת והיא וכל מכל הנקמה תכונת את שוללת אינה
את מתירה ולכ� הממשית, בתועלתה א� ואולי לנקו� בדח�

ממשיות. פגיעות על בעני]הנקמה הרחבה הבא פרק .[ראה
מאד בולטת כלי� והשאלת טובות לסירוב שבנוגע אלא
ולעודד� אד�, בני להרתיע הנקימה, של החברתית התועלת

כליה�, א')להשאיל בפרק תורה(כדלעיל אסרה זאת בכל .
הנקימות הסתבכות מחשש עלמא, לכולי באלו הנקימה
בחיי אד� בני בי� האוירה והעכרת הנקימות על והנקימות
כא� תורה התחשבה ולא הראשוני�, של כהסבר� יו�, היו�

זה. בכל צ"ע ועוד החברתית. בתועלת

äî÷ðä ìù äãåñ
˙„ÈÓ Ï˘ ‰˙Â‰Ó ˙‡ ‰"ÊÚ· ‰Ï‚� ¯˙ÂÈ ˙ÈÓÈ�Ù ˙ÂÏÎ˙Ò‰·

˜ÂÈ„· ‰˙ÏÂÚÙ Í¯„Â ˘Ù�· ‰„È˜Ù˙ ,‰Ó˜�‰

שאי� הוא, נפש ותכונות בכוחות עיו� לכל היסודות יסוד
האד� שבגו� כמו כלשהו. ותפקיד מטרה ללא מיותרת, תכונה
ודעת, בחשבו� הקב"ה עשה הכל אלא מיותר אבר שו� אי�
כמו"כ וכו', מידע לספק או להג� לעזור, שלו ותפקידו אבר כל
מה� ואחת אחת שלכל ו"אבריה" הנפש בתכונות שכ� וכל
לכל כידוע וכו' הנפש על להג� לתמו�, לעזור, חשוב תפקיד

הנפש. תכונות בחקר העוסקי�
אמיתיי� יסודות שני "התמיהות") א' (בפרק לעיל למדנו

זה. את זה הסותרי�
ואינה הפגיעה את מתקנת אינה – גדרה לפי – הנקימה א.

הנפגע אצל החסרו� את דומהממלאת פגיעה פוגעת רק היא ,
לפוגע. ומזיקה

החור" את ו"סותמת הנפש את מאוד מרגיעה הנקמה ב.
פגיעה. היתה ולא כאילו שבלבה
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כרחינו בעל אחד, בקנה עולי� אינ� הללו היסודות ששני כיו�
הנראה זה על נוס� בפגיעה, נוס� רכיב שקיי� למסקנה נגיע

הנקמהלעי�, ע"י נתק� בפגיעהשכ� זה שרכיב הדבר ומוכרח .
מסוימת ובמידה מאד, הפגיעהחשוב כעיקר ומכא�נחשב ,

במקומה הפיזית שהפגיעה א� בנקימה הגדולה הרגיעה
עומדת.

‰ÚÈ‚Ù ÏÎ·˘ ÌÈÈ„ÂÒÈ‰ ÌÈ·ÈÎ¯‰ ˙˘ÂÏ˘ (‡)

ולנתחה הפגיעה של לליבה לחדור עלינו זה כל להבי� כדי
יסודיי�: רכיבי� משלשה מורכבות הפגיעות רוב לחלקיה.

è– (`) aikxבגו� פיזית פגיעה – לעי� הנראית ,פגיעה
וכו'. כספי הפסד הנפש, צער

è– (a)aikxוהשפלתו האד� בכבוד אומרתפגיעה זאת –
תחושת מי� לנפגע, עלבו� של קשה תחושה מתלווה פגיעה בכל
ממונית בפגיעה כשמדובר ג� – ונחשלות פנימית השפלה

וכיו"ב. גרידא
è– (b) aikxבעצ� עוול של קשה ע"יתחושה שנעשה

הצדק ביסודות קשה פגיעה והיושר. הצדק עיוות הפגיעה.
עליה�. אמו� הנפגע] �] שהאד�

כי ביותר, והבסיסי הפשוט הרכיב הוא שבפגיעה (א) רכיב
אול� למדי. ומוגדרת יבשה מילולית או פיזית בפגיעה מדובר
שנראי� א� כלל, בה� לזלזל אי� האחרי� הרכיבי� שני
את הנקימה לדח� המקני� ה� ה� כי מופשטות, כסברות

א'). (בפרק לעיל עליה שדובר הגדולה העוצמה
כלל. הנקמה תועיל לא וג� לנקו� שיי� לא (א) רכיב על הרי
ע"י יסולקו ולא יתוקנו לא הכספי הנזק או הפיזי, הכאב
רבי� ומחנכי� [הורי� ינזק. שרכושו או לפוגע ג� שיכאב
לצנ� לשוא ומנסי� זה טיעו� ותלמידיה� לילדיה� מסבירי�
בדר� פירות עושי� אינ� מאמציה� הנקימה. יצר את בכ�
ה� שה� (ג), (ב) הנפשיי� מהרכיבי� מתעלמי� ה� כי כלל

הראשוני� הגדירו לחינ� לא הנקמה]. דח� את (ראהמזיני�
(303 עמ' לחבירו" אד� רוחנית"בי נפשית כתאווה הנקמה את

בעז"ה. שיתבאר וכפי גשמית, תאוה ולא
העליונות מתחושת והסבל ההשפלה פירושו, (ב), רכיב
הנפגע. של ראשו" "ולכופ� לפגוע שהצליח במה הפוגע שהראה



?Ô‰ ‰Ó ‰¯ÈË�‰Â ‰ÓÈ˜�‰117

הנפגע לנפש גדול סבל וזהו בפגיעה מתבטאי� ועליונות שלטו�
– מסוימת במידה – לטובתהמאבדת וחירותה מעמדה את

גרידא כבוד" ב"מלחמת מדובר לא הפוגע. של מעמדו האדרת
על תגר קריאת הקיו�אלא זכות הנפש.עצ� ומעמד

הנקמה מועילה זה רכיב והפגיעהביותרעל הנקמה ע"י כי
המטוטלת הנפגע מחזיר מידה, כנגד מידה בפוגע, הנגדית
בשלימות. (ב) רכיב מיתתק� כ� ידי ועל עליו עליונותו ומבטא
על (המיוסד "ממעמקי�" בספר היטב מוסברי� הדברי�
בפרשת כותב וכ� שליט"א). שפירא משה הג"ר של שיחותיו

391)פנחס הנקמה":(עמ' עני� "שורש על
החיסרו� לעצ� שבנוס� הרי בחבירו, פוגע שאד� מקרה "בכל

שענינו חמור נזק עוד לו נעשה לו, שנגר� ערעורוההעדר
מציאותו עצ� לועל וגמל בו פגע שאד� העובדה כי –

טפילה שמציאותו כאילו הדברי� פני את העמידה רעה,
ואדו� "סמוק אד� אותו של ו"דמו" זולתו, למציאות ובטלה
גדול" צער "מצטער הנפגע כ� ומשו� שלו. מ"דמו" יותר"
מעשה ע"י – תדמית שינוי אותו שיתוק� עד מנוחה לו ואי�
והער� הכבוד את בחזרה ומחזיר העיוות את המתק� הנקמה

שנפגע". לאד�
[המודרכת הזאת הנקמה את להגדיר היטיב ז"ל דסלר הגר"א

וקולע: קצר במשפט (ב)] מרכיב והנדחפת
פירושה� נקמה והשלמת...כי הנפגע הכבוד הקמת

הפג�"
124 עמ' ח"ב מאליהו מכתב
יסודו בצדק שבפגיעה, (ב) רכיב מכח הנולד לנקמה הדח�
לעצמו להחזיר להוט הנוק� האד� בס��הכל הרי לכאורה.
(כדלעיל רבה באכזריות מלווה זו שנקמה אלא ממנו, שלקחו מה
בכל כזאת נקמה אסרה התורה פוסקי� כמה ולפי א') בפרק
נקמה המתירי� הפוסקי� רוב [דעת כלל. חילוק בלי מקרה

להל�]. היטב תתבאר הגו� צער בפגיעות
הריהו זאת בכל בו יש צדק מידת א� א� לנקמה, זה דח�
ולא המידות על והעברה ויתור לא בו אי� אגואיסטי. דח�
אכזריות, בו יש ההר. את הדי� יקוב בבחינת אלא חמלה,
בישי� מרעי� וכל פני� והלבנת הכאה מחלוקת, שנאה, כעס,
נקמה מידה, כנגד מידה נקמת ע� יחד והכרוכי� המתלווי�

לשמה. הראויה



‰ÓÁ�‰Â ‰Ó˜�‰/˘Ù�‰ ˙ÓÎÁ 118

'קד (ג) מרכיב כתוצאה הבאה הנקמה זאת, ושה'לעומת
בנפש עמוק עמוק טבועי� והיושר הצדק יסודות בהרבה.
ללעג. אות� ושמה פיה� על אלו כל הופכת והפגיעה האד�,
ומתעצ� מתחזק הפוגע מצד והפשיעה העוול שמתעצ� ככל
הרגיל, במובנה נקמה זו אי� אול� בו. לנקו� הדח� בנפגע

מה על נוק� בו,שהנפגע העוולאלאשפגעו עצ� על .הענשה
***

צור� מרגיש הנפגע דוקא העוול,להענישולמה על הפוגע את
מרגיש שהנפגע כיו� העוול? על להענישו מוטל העול� כל על הרי
לאנשי� בניגוד ועומקו, העוול עוצמת היטב היטב בשרו על
ואינ� העוול לעומק יורדי� שאינ� הצד מ� הצופי� אחרי�
ו"בעל כאפוטרופוס עצמו הנפגע חש לכ� במוחש. אותו מרגישי�

רשעתו. על הפוגע את להעניש דבר"
אגדות בחידושי קב:)המהר"ל הנקמה(סנהדרי את מגדיר

את להפליא תואמי� דבריו והמשפט. הצדק כהתגלמות
הנ"ל. (ג) רכיב של תוצאה שהיא הנקמה
מוסר" ב"שיחות זצ"ל שמואלבי� י"בהגר"ח מאמר (תשל"ג

ומוכחבאריכות) ועליונה קדושה נקימה של בהיר ציור מצייר
בערכה הפקפוק כנגד כא�. שהגדרנוה לנקמה מכווני� שדבריו

כותב: בכללות, הנקמה של ובצדקתה
של" טיבה יודע שאינו מי אלא ישאלנה לא זו שאלה

קשרנקמה כל ללא ורב גדול עני� בהנקמה בה יש כי
שהנקמה אלא אד�... של בטבעו המצויה הנקמה למידת

אמרו וכ� ונישא, ר� ממקו� לג.)מקורה גדולה(ברכות
שנאמר הקב"ה] [שמות אותיות שתי בי� שניתנה נקמה
שניתנו ו'מקדש' 'דעה' כמו היא וגדולה ה', נקמות א�ל

הקדושי�... שמות שתי בי�
לרשע עונש אינו תוכנה כי הוא הנקמה של בענינה והביאור

היא אלא הצדקבעול�גרידא, חשבו� שחשבו�מיצוי וכיו� ,
בעול�... שמי� כבוד זה הרי נעשה, הגר"חהצדק [מוסי�

ומבאר]: נראהזצ"ל אלא בזה, שווי� אד� כל ולכאורה
בעול� הפגע את מזולתו יותר מרגיש העוול מ� שנפגע שזה

הצדק". חשבו� נתמצה שלא זמ� כל
ז"ל הירש ש"ר הרב של הקולעת בהגדרתו הדיו� את נסיי�

כאחד: הנקימות סוגי שני את כלל אחד שבמשפט
'נק�' משמעות נמצא 'קו�', אל קשור את"'נק�' לקומ�
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המוטלת האישיות את להקי� או: שנרמס, הדי�
להחזירלאר� אפשר א� לתחיה המת את להחזיר אפשר אי .

מקנא הנוק� הדי�. עיוות על ולכפר כנו על המשפט את
הדי�". ט"ו)לעוות ד' לבראשית (ביאורו

רכיב אישית, נקמה – לאר�" המוטלת האישיות את "להקי�
צדק, משפט ועשיית הענשה נקמת – הגדרתו שאר כל (ב).

(ג). רכיב

‰Ó˜�/‰ÚÈ‚Ù‰ È·ÈÎ¯ ˙˘ÂÏ˘ ÔÈ·˘ ÒÁÈ‰ (·)

המשקל א� הרכיבי� שלושת מכל כלל בדר� מורכבת פגיעה
בפ מה� אחד כל ונדגי�של נפרט שווה. אינו בהחלט גיעה,

– פגיעות הרכבי של שונות אפשרויות
èנפשי בכאב או פיזי בכאב או רציני בנזק הכרוכה פגיעה

בעשיית כרוכה איננה וג� כמעט עלבו� בה אי� אול� חזק,
האחרי� ושני� העיקר הוא (א) שרכיב הרי חמור. עוול

כמעט לפיכ� נקמהטפלי�. לדח� לצפות הנפגעאי� מצד
שנתבאר]. כמו לנקמה דוח� אינו לבד (א) רכיב [שהרי

:dnbecaexw bbeya) dpeeka `ly a`k e` wfp mxby mc`
mixqge xg`n ea mewpl jxev hrnk xxerzn `l (qpe`l

ixnbl hrnk (b ,a) miaikx.(בטבלא (עיי

èכאב בה יש יחד, ג� הרכיבי� משלושת המורכבת פגיעה
והיא רב, עלבו� בה יש וג� רציני, נזק או נפשי כאב או פיזי
היא שהפגיעה הרי עוול. ועשיית הצדק ברמיסת כרוכה
ועצו� חזק נקמה דח� מעוררת שהיא ברור מקסימלית.
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בכוחו לבד, ג) (ב, הפגיעה מרכיבי אחד כל שהרי במיוחד.
יחד פועלי� שניה� וכאשר שלימה. לנקמה הנפגע את לדחו�
לנקו� שהלהיטות הרי רציני פיזי נזק או כאב בסיס ועל

ערו�. לאי� ומתחזקת בטבלא)נכפלת (עיי

מסמלתלטבלאות:הסבר ימין, מצד העמודות משלושת עמודה כל
בצד (הרחבה, הרביעית העמודה הפגיעה. רכיבי משלושת אחד רכיב
כסך זו בעמודה מתבטאת הנקמה עוצמת הנקמה. את מסמלת שמאל)

הפגיעה. שבעמודות הפגיעה רכיבי שלושת מעוצמת הכל
שייך (דלא באחוזים, ונמדדת יחסית רק הינה בטבלאות ה"עוצמה"
הם ג) (ב, רכיבים להמחיש). רק באים והם במספרים תחושות למדוד
הוא מושלם הוא מהם אחד וכשכל הנקמה דחף המעוררים הרכיבים
ל-200 יחד שמצטרפים הרי מושלמים כששניהם אחוז. כ-100 נרשם

בע נקמה דחף דהיינו שמתבטאאחוז וכפי ואדירה כפולה עוצמה לת
הנקמה. בעמודת

מחמת אולם הנקמה, דחף על עקרוני באופן משפיע אינו (א) רכיב
גם ניתן הנקמה, ע"י במקצת הפיזי הכאב והרגעת ה"פלציבו" השפעת

הנקמה. דחף בעמודת סימלית, מסויימת, השפעה לו
פיזית שבפגיעה וברור יחסית, רק הינה שבטבלאות העוצמה כאמור,
יותר חמורה והנקמה הרכיבים כל מתחזקים חמור בעלבון או חמורה
כל על ממשית פגיעה יש האם מבטאת רק הטבלה קלה. בפגיעה מאשר
כאן מתייחסים אנו אין רכיבים. שחסרים או בהתאם, והנקמה רכיביה
שמדובר או שלום להחזיר בסירוב רק מדובר אם א'), (רכיב הפגיעה לסוג
ממושך. אישפוז המצריכה עצמות ושבירת פיזית תקיפה של בפגיעה
נקמה מעוררת אינה היבשה, הפגיעה א', שרכיב שאף הדבר מעניין
רכיבים ע"י שתתעורר ועומקה הנקמה סוג את קובעת היא אבל בעצמה,

והבן. וג' ב'
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oial zeryxde dleerd wner oiay qgid :mekiql
mdn dfi` (b) (a) miaikxd oiprl raew ,iyi`d oealrd

.xwir

miaikx ipy oial ifitd a`kde wfpd oiay qgid
(`) aikx oiay qgid iabl raew ,dl` miipgex

.(b) (a) miaikxl

***
:zillk dnbeczg` dnbec xiivp dygndd znlydl

lk ixg` aewrp .miaikxd lk z` dkeza zllekd miigdn
zenlrdl cr ezylgide ezewfgzd ,ezeedzd jxc ,mdn cg`

.lke lkn dniwpd sgc lehiae mlek

(‡)Â˙ÈÏË˘Î ˙Ò	Î‰ ˙È·Ó ¯˜Â·· ¯ÊÂÁ Â‰È˙˙Ó '¯
Ô	Ú¯Â ‰ÙÈ È·È·‡ ¯˜Â·Ó ‰	‰	 ‡Â‰ .ÂÚÂ¯Ê ˙Á˙ ÂÈÏÈÙ˙Â

.˙È˘Ù	 ‰ÂÂÏ˘Â ÁÂ¯ ˙Á	 ¯ÓÂ‡ ÂÏÂÎÂ

(·),ÌÈ¯ÚÂ	Ó ÌÈ¯Ú	 ,ÌÈÁÁ¯Ù ˙ˆÂ·˜· ÔÈÁ·Ó ‡Â‰ Í¯„·
„ÓÁ È„ÏÈ ¯·ÚÏ ÌÈ	·‡ ÌÈ˜¯ÂÊ Ì‚Â Ì‰ÈÙ ˙‡ ÌÈÏ·	Ó˘
.¯„ÁÏ ÌÁ˜˙˘ ‰ÚÒ‰Ï ·ÂÁ¯‰ „¯ÂÓ· ÌÈÎÁÓ‰ ÌÈ	È„Ú

Ï Ï‚ÂÒÓ Â	È‡ Ô	„ ˘Ù	 ¯˜È˙Â˘Á‰,äòéâôáù (â) áéëø]

[íéøçà úî÷ðÌ‰ ÌÏÂ‡ ,ÌÈÁÁ¯Ù· ˙Âˆ¯Ó	 ‰ÁÂÓ ‡Â‰ .
‡Ï Ì‡˘ ÂÈÏÚ ÌÈÓÈÈ‡ÓÂ ‰˘ÂÁ	 ÁˆÓ· ÂÏ ÌÈ‚ÚÂÏ

.ÌÈ	·‡ ¯ËÓ ‡Â‰ Ì‚ Ï·˜È ˜Â˙˘È

(‚)Ì˙Â‚‰	˙‰ ÌˆÚ ÏÚ ÛÒÂ	· ,Ì˙·Â‚˙Ó Ú‚Ù	 Â‰È˙˙Ó '¯
Â˙Â‡‰ÊÈ‚¯Ó˘ב י כ צתר וסףגםק נ צתו קק ז ג)מתח ב( י כ ר ]

ב)] )˘˘ÁÓ Ì˙‡ Í·˙Ò‰Ï Â˙Ú„· ÔÈ‡ ÌÏÂ‡ .
¯·„‰ ˙ÎÈÙ‰Â 'ÂÎÂ Ì‰ÈÁ‡Â Ì‰È˙Â·‡ ˙Â·¯Ú˙‰Ï
‰‡Ï‰ ÚÂÒÙÏ ÏÈÁ˙Ó ‡Â‰˘ ÍÂ˙ .˜	Ú "˙ÂÏÂÓÁ ·È¯"Ï
.·Ê ÂÓ„Â „ÏÈ ˘‡¯ ÏÚ ˙˙ÁÂ	 Ô·‡˘ ˜ÂÁ¯Ó ‡Â‰ ÔÈÁ·Ó
ÌÈÙÒ‡˙Ó ÌÈ	ÓÁ¯ ÌÈ˘	‡Â ‰·¯ Ì˘ ‰ÓÂ‰Ó‰

.„ÏÈ· ÌÈÏÙËÓÂ

(„)ÂÓ„ !Ì˙ÓÊ‚‰ !!ÌÈÚ˘¯ .Â‰È˙˙Ó '¯ ˜Ú„ÊÓ !Ô‡Î „Ú
ÌÈÒÓ¯	 ¯˘ÂÈ‰Â ˜„ˆ‰˘ ÍÈ‡ ˘È‚¯Ó ‡Â‰ ,ÌÚÊÓ Á˙Â¯

ÂÈ	ÈÚ„‚	̇ ÂÒ‚·וסףקצת נ ו ך ו ר ןע י קלא ז ג)מתח ב( י כ ר ]

א)] ) ב י כ Â·‡Â˙ר Ì‰È˙Â·‡Ó ÂÏ ˙ÙÎÈ‡ ‡Ï ¯·Î .
ÂÏ ˙ÙÎÈ‡ ‡Ï ¯·Î ÌˆÚ· .ÌÈÁÁ¯Ù‰ Ï˘ Ì‰È˙Â·‡
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ÈÙÂˆ¯Ù ÏÚ ˙ÂÏˆÏˆÓ ÈÁÏ ˙Â¯ÈËÒ ˙ÈÁ	Ó ‡Â‰ .ÌÂÏÎ
„Ú ,¯‡˘Ï ˙Â˘·È ˙ÂÎÓ ‰ÓÎ ÛÈÒÂÓÂ Ì‰Ó ÌÈ„Á‡
¯‡˘	 ‡ÏÂ ÌÈˆ¯Ó	 ÌÈÙÂ„È‚·Â ˙ÂÏÏ˜· ÌÈ¯ÊÙ˙Ó˘

.„Á‡ Ì‰Ó

(‰),ÏÂ·Á‰ „ÏÈÏ ·¯˜˙Ó˘Î .ÂÎ¯„· ÍÈ˘ÓÓ Â‰È˙˙Ó '¯
‰˜'ÌÈÈÁ .„ÂÓÁ‰ Â„ÏÈ ‡Ï‡ Â		È‡ „ÏÈ‰˘ ÌÂ‡˙Ù ‰Ï‚Ó
‰Ò	ÓÂ ‰ÚÈˆÙ‰Ó ¯˙ÂÈ· ‰˙Ú Ï‰·	 Â‰È˙˙Ó '¯ !ÂÏ˘
˙ÙÈ‡˘ .ÔÂÈÓÏ ‰˜'ÌÈÈÁ ˙‡ ÒÈ	Î‰Ï È„Î ˙È	ÂÓ ¯ÂˆÚÏ
,¯·ÎÓ ‰Ê Â· ‰¯¯ÂÚ˙‰˘ ÌÈÁÁ¯Ù‰ ÈÙÏÎ ‰ÓÈ˜	‰
Â˙Â‡ ‰‡ÈˆÂÓÂ ‰ÓÎ ÈÙ ‰˙Ú ˙˜ÊÁ˙ÓÂ ˙¯·‚˙Ó

.ËÚÓÎÂ˙Ú„Ó(א ים( ב י כ גםר ו ך ו ר ןע י קלא ז ב)התח ב( י כ ר ]
ן] כ ו יאמס ימהלש ק נ יםאתדחףה יא דמב יח ב דו וח י יםבמ ק ז ג)ח ).

(Â)‡Â‰˘ Í¯·‡ ÚÈ‚‰ ˙È	ÂÓ ¯ÂˆÚÏ ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï˘ „Ú
Ú·Â˜Â ÚˆÙ‰ ˙‡ ˜„Â· ‰Ï‰ ."‰Ïˆ‰"· ·„	˙Ó
¯ÂˆÚÏ ˜¯ ÍÈ¯ˆÂ „·Ï· ˙ÈÁË˘ ‰ËÈ¯˘· ¯·Â„Ó˘
.ËÏÁ‰· Â˜ÈÙÒÈ ˙˘Â·Á˙Â "ÔÈ„ÈÏÂÙ" ˙ˆ˜ .ÌÂÓÈ„‰

Â¯Ó ‡·‡‰‰ÊÚ‰ ‰Ó˜	‰ ˙˘ÂÁ˙ Ì‚Â Ú‚¯	 ÌÈ·ˆÚ‰ Ë
.Ì‡˙‰·̇ „¯ÂÈÂ̇ 	˙Ó˙Óו דאת יח יםו לא דפ ר ו י א) ב( י כ ר ]

ים] ר האח ים ב י כ ר ה י נ ש ים לש .נח

(Ê)ÌÂ˜Ó ˙‡ ·ÂÊÚÏ Â˜ÈÙÒ‰ ‡Ï ÔÈÈ„Ú ,·¯ ÔÓÊ ¯·ÂÚ ‡Ï
Â˙ÏÈÁ˙Ó ¯ÂÙÈÒ‰ ÏÎ ˙‡ Â‡¯˘ ÌÈ	Î˘ ÌÈÚÈ‚Ó ,ÚÂ¯È‡‰
˘Â„ÈÁ ÌÈ˘„ÁÓ Ì‰ ‰È‡¯ È„ÈÚ ¯Â˙·Â ,Ì‰È˙· ˙Â	ÂÏÁÓ
‰·È¯Ó‰ ˙‡ ÂÏÈÁ˙‰˘ ÂÏ‡ ‡˜Â„ ÂÈ‰ „ÓÁ‰ È„ÏÈ .ÏÂ„‚
·Ï ÌÂ˙· ·ÂÁ¯· Â¯·Ú˘ ÌÈÁÁ¯Ù‰ ¯·ÚÏ ÌÈ	·‡ Â˜¯ÊÂ
˘‡¯ ‰È‰ ‰˜'ÌÈÈÁ ÚÂˆÙ‰ „ÏÈ‰Â .Ì‰È	ÙÂ‡ ÏÚ ÌÈ·ÂÎ¯

!Úˆ·Ó‰ Ï˘ ÌÈ	‚¯‡Ó‰

'¯ Ï˘ Â·¯˜· ˜„ˆ‰ ˙˘ÂÁ˙ ÏÎ ‰ÎÙ‰˙‰ ÌÂ‡˙Ù
ÛÁ„ÏÂ ‰ÏÂ„‚‰ Â˙Â‡	˜Ï ÒÈÒ·‰ ËÓ˘	 .Â‰È˙˙Ó
¯ÂÚ‚Ï ‡Ï‡ ÂÏ ¯‡˘	 ‡Ï ‰˙ÚÓ .Â· Ô	È˜˘ ‰Ó˜	‰
„È˙ÚÏ Â¯È‰Ê‰ÏÂ ‰˜'ÌÈÈÁ ˙‡ ÚÈ‚¯‰Ï ,"„ÓÁ‰ È„ÏÈ"·
„ÓÏ ‡Ï ÔÈÈ„Ú Ì‡ Y ‰Ï‡Î ˙ÂÓÂ‰Ó ·Â˘ ¯¯ÂÚÈ Ï·Ï

.ÂÓˆÚÓÁ˜Ï‰י רה,כ ו כא ים,ל למ יםנע ב י כ ר ושתה ל לש כ ]

ן י א דשהו יעהח ג ופ גע לאפ וו ר י ז ווהח קמ קנ יםר רחח הפ
ל"]. ו ו ע ילאל" דא ו ב ןו ו לב לאלע קו ז נ יחסלאל י להת
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‰˘„Á‰ ‰�·‰‰ ÈÙÏ Y ˙Â‰ÈÓ˙‰ ÏÎÏ ‰·Â˘˙ (‚)

לנתחיה. הנקמה תכונת מניתוח מרוויחי� אנו גדול ריווח
מתבהרת!. התמונה

כ� כל מעורבי� רגשות המעוררות הנפש תכונות ה� מעטות
וצדקות קדושה במי� הנוק� מרגיש אחד מצד הנקמה. כמו
קשה הרגשה המצפו� על רובצת שני ומצד כמותה, מאי�
מופלגת. ו"אנוכיות" רשעות אכזריות, של הרגשה ביותר,

והולכת. מסתבכת שהנקמה ככל והולכת גדלה המבוכה
בנקמה נפרדי� רכיבי� שני מקבלי� אנו הניתוח אחרי בר�
שהוגדר – ה"אנוכי" רכיב עצמו. בפני ועומד מוגדר אחד כשכל
האבוד. כבודו להחזיר האד� את הדוח� – (ב) כרכיב לעיל
חריפי� ה� שנוקט כשהאמצעי� א� בצדק, שפועל למרות
הרגשה ומתעוררת שבו המצפו� מתקומ� אכזריי�, ואפילו
העוול עצ� על להעניש הדח� הוא ונבדל נוס� רכיב עכורה.
(ג). כרכיב לעיל שהוגדר – האישי האינטרס התערבות בלי
מהנשמה באה והיא בה, יש קדושה עוול, על להעניש השאיפה

והמשפט הצדק באהבת ליוצרה המתדמה הענשההאלוקית ,
לצדיקי�. טוב ושכר לרשעי�

המפרשי� כל בי� ונשלי� זה מחשבה בקו נמשי� א� שמא
דעות חילוקי שאי� ונאמר הנקמה הגדרת במלאכת העוסקי�
בעיקר נתכוונו וצדקתה הנקמה בחשיבות המצדדי� כלל.
ובעל הר"� דרשת (כמו הנקמה את והמגני� (ג) לסוג
וכמו (ב) מסוג לנקמה בעיקר נתכוונו דלעיל) ה"עיקרי�"

בזה. תלמוד צרי� ועדיי� שנתבאר.
הבנה ג� לנו מאפשרי� הנקמה בהבנת שהתחדשו היסודות
והתפתחותה זו תכונה של הסתבכותה בדבר יותר מהותית
"השבת כל – לדעת זאת אינסופית. כמעט נקמות לשרשרת
מהשבת יותר הרבה כוללת (ב) רכיב במסגרת שבנקמה כבוד"
הרי המוצלחת, בנקמתו הנוק�, גרידא. והתגוננות כבוד
שרירי� להפגי� עכשיו שתורו הפוגע, על עליונות מוכיח
כמי� נוצרת כ� כביכול. האבוד כבודו את הוא ג� ולהשיב
הצדדי� שני בי� בעוצמה המיטלטלת פסיכולוגית מטוטלת

פסיכולוגי, בקרב כבוד.המתמודדי� מול כבוד נפש, מול נפש
ברכושו מלנגוע ונמנע בחבירו, מלפגוע אד� נמנע עוד כל
נפשית, מערכה מעצמו הוא חוס� נימה, כמלא ובזכויותיו
כשאחד כ�, כמו בשלו�. לעצמו חי אחד וכל נפש, מול נפש
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נוטר, אינו ואפילו נוק� אינו מבליג, והנפגע בחבירו פוגע
על עומד אחד כשכל רק ביניה�. נפשית התמודדות נחסכת
אחד שיתעיי� עד התשה מלחמת מתפתחת כבודו, על או שלו

תקומה. ללא ויפול יובס או הצדדי�
ולמה הנקמה בגנות הראשוני� של הסבר� היטב נבי� בכ�

בלאו. נאסרה
שבפרק והתמיהות השאלות שאר מתיישבות מכ� פחות לא
(רכיבי� בנקמה הטמו� הארגעה סוד את היטב מביני� אנו א'.
מעמדו כל ובעצ� כבודו להשיב כדי הדח� ועוצמת ג), א
הצדק את להציל חשוב, יותר ועוד ב). (רכיב הנפגע של הנפשי
לאד� המקודשי� בערכי� הפגיעה את בכ� ולתק� והיושר
הכל להקריב מוכ� שהוא אד� של טבעו הרי ג). (רכיב כ� כל
כל על גוברי� הרוחניי� והאידיאלי� הערכי� ערכיו. למע�
תכונה עצמ�. הגשמיי� החיי� אפילו כולל הגשמיי� הקניני�
כידוע. ולאו� גזע דת, בי� מבדילה אינה האד� שבנפש זו
סטודנטי� של סוערות הפגנות – רבות מיני אחת, הוכחה
נפגעי�. שערכיה� שחוששי� אימת כל ממש נפש חירו� תו�
דוגמה והגזעי�. הדתות בכל תבל ברחבי רבות קורה זה וכל
מסיבות השכיחות ההתאבדויות ומאלפת, נוספת

וכו'. אידיאולוגיות

?àéä äî äøéèðä

˘Ù�· ‰¯ÈË�‰ Ï˘ ‰„È˜Ù˙ (‡)

אלא איננו הנטירה של מתפקידה נכבד לנקמהחלק .הכנה
בזכרונו היטב הפגיעה את לחקוק לזכור, משתדל הנפגע
נקמה לו תתאפשר לא א� וא� לנקו�. פע� שיוכל בתקווה

ובדקות. קצת ינקו� לפחות ממש, של
חשבונותיה מנהלת הנפש בנפש. איסו� תחושת ג� ישנה
כדי בה אי� מה� אחת שכל קטנות פגיעות ואוספת בדייקנות
כמה א� לנקו�, צור� מעוררת שאינה שכ� וכל התייחסות

גדול. לחשבו� מצטרפות כאלה קטנות פגיעות
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הרב להגדירה היטיב לנקמה הכנה בתור הנטירה של תכונתה
י"ט: ויקרא הפסוק על בפירושו ז"ל הירש ש"ר

היורי� עיני לנגד שהיא ה'מטרה', נגזרה 'נטר' "משורש
מסוימת לנקודה דעתו את לכוו� 'נטר': הוראת ומכא� בקשת,

– רב לפגזמ� מנת באיבה.על בה מתאימהוע זו הוראה
בלב". כבושה איבה על לשמור כא�: 'נטר' להוראת

***
שהנטירה מכ� להתעל� אי� נפשאבל תכונההיא.תכונת
לנקמה קשורה שאיננה תכונהעצמאית לכל ולא לכעס ולא

בכל ולדוש לזכור חזקה נטיה האד� בנפש קיימת אחרת.
המשמר על ועמידה פנקסי� ניהול מי� כפגיעה, לה שנראה מה
רבה יותר, כואבת שהפגיעה ככל הבסיסיות. זכויותיה על
ואפילו לנקו�. כוונה מתו� דוקא ולאו בה, ההתעסקות
שיי� שלא באנשי� או נקמה, על לחשוב שיי� שלא באופני�
כלפיה� פועלת וכדומה, ומעבידו ורבו הוריו כגו� מה�, לנקו�

עוזה. במלוא הנטירה תכונת
מלווה הנטירה תכונת היומיומית. המציאות אותנו מלמדת כ�
בני ישנ� וכפקיד. נאמ� כשומר בעקביות תמיד האד� את
א� – התכונות בכל כמו – פחות ויש יותר הנוטרי� אד�
הנקימה מתכונת יותר הרבה שכיחה זו תכונה כללי באופ�

אחותה. השנאה מתכונת ואפילו
שכל הגמרא מסיקה חכ�, תלמיד נקמת בסוגיית כג., ביומא
הלב בנטירת בעיקר מסתכמת הת"ח של והנטירה הנקימה
שוני� פירושי� ישנ� אותו. שיפייס עד בליביה" ליה "דנקיט
בשבילו נוקמי� שאחרי� או הת"ח. ב"נקמת" בראשוני�
(ראה וכו' יותר מאוחר נוק� עצמו שהת"ח או שותק, והוא
הת"ח של נטירתו את לפרש יש אלו פירושי� לפי ו'). סוגיא
בעתיד, לנקמה כהכנה משמשת שהרי מעשית, תועלת בה שיש

נקימה. תהיה לא ג� נטירה תהיה לא שא�
הגולה" ב"באר המהר"ל יומא)א� הגמ' על השני, רואה(באר

ללא עצמו בפני יעד בליביה" ליה "דנקיט הת"ח בנטירת
בעתיד. אפשרית לנקמה קשר

ה� חיוביי� בנטירה, בה שיש וה"די�" החשבונות הנהלת
בקשר נאמרו שדבריו וא� המהר"ל. של משנתו לפי בעצ�,
נטירה, לכל תקיפה לנטירה היסודית שתפיסתו משמע לת"ח,



?Ô‰ ‰Ó ‰¯ÈË�‰Â ‰ÓÈ˜�‰127

שהצדק במקו� מדותיו", על ו"העברה מויתור ההיפ� שהיא
לוותר מקו� ג� יש המהר"ל לדעת לדעתו). (עכ"פ הנוטר ע�
שיש שכלי זה דבר ג"כ "הנה לוותר שיש נות� כשהשכל

לוותר".
לנטירות המהר"ל של המופשטת סברתו את לקרב כדי
תכונת את יותר להבי� וכדי שלנו, יו� היו� בחיי הפשוטות
הסבר. של מילי� כמה נוסי� עצמאית, תכונה בתור הנטירה
(בתחנוני� יו� כל פעמי� שלש מתחנ� מאתנו ואחד אחד כל
א� אבוי א� תהיה". לכל כעפר "ונפשי י"ח) תפילת שאחרי
של אחת מילה אפילו הזה. ה"עפר" על לדרו� ינסה מישהו
המוסר). (חכמי גדול רעש בקול ממקומו העפר את תקפי� גנאי

שלאלמעשה היא הנפש של העיקריות מדאגותיה אחת
כעפר, הפקר הבוראתהיה שטבע וטבע יסודית תכונה וזוהי

ביותר, הנחותי� חיי� בעלי נפשות כולל נפש, בכל יתבר�
למרמס יהיו לבל ולילה יו� המשמר על העומדי� כידוע,
� לרוחניות ג� זו תכונה מתורגמת האד� בבני ולהפקר.

כבוד�נ יפגעו לבל המשמר על האיתנה העמידה ומכא� פשיות
הנפשית. ותדמית�

לא כאילו יומה לסדר הנפש תעבור א� פגיעה, בעת ולפיכ�
הנפש מרגישה חז"ל), בלשו� מדותיו" על ("מעביר דבר קרה
פוגע הרוצה שכל פתוח בשדה בר צמח כמו גמור, כהפקר
היא והרי המשמר, על כעמידה מתורג� החשבונות ניהול בו.
פגיעה שו� ע� משלימה איני הפקר"! "אינני ואומרת כמכרזת

נוקמת. שאינני א� מוותרת, ואינני
על לעמוד הרצו� לבי� הנקימה יכולת בי� קשר שו� אי�

הצדק. שו�משמר אי� נקימה של אפשרות כשאי� ג� ולכ�
כהפקר. להיות תסכי� שהנפש אלאסיבה אינה הנקמה הרי

הותרוהענשהצורת לא עדיי� הענשה של אפשרות ובאי�
הרעי�. המעשי�

א� בהמו�. הנפוצות הנפש תכונות לפי כללי באופ� כתבנו
לוותר ולהתרגל המידות על לעבוד נרחב מקו� יש בודאי
האד� את מצילה זו יקרה מדה המידות". על ו"להעביר
ומאהיבה בחיי�, רבות ומריבות נפש עגמת חוסכת מעבירות,
רוח וג� הימנו נוחה הבריות רוח סביביו. כל על האד� את
"אמר חז"ל: שמבטיחי� הגדול השכר זה לכל נוס� המקו�.
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ועליו פשעיו" כל על לו מעבירי� מדותיו על המעביר כל רבא
בגבורתו" השמש כצאת "ואוהביו ועוד)נאמר כג .(יומא

?"¯ÂË˙ ‡Ï"· ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡ ˜ÂÈ„· ‰Ó (·)

נטירה איזו במדויק ולברר הנטירה תכונת את לנתח מנת על
הלכות (קיצור ההלכה מסקנת את ונביא נקדי� תורה, אסרה
היא – הפוסקי� רוב לפי – האסורה הנטירה עיקר פ"ג):
הנטיה כא�, שהכרנו תכונה אותה מחשבה. הלב, נטירת
קטנה פגיעה כל על פנקסי� ולנהל לזכור להתאמ� הנפשית
לפי – למעשה אול� כ�. כל תורה הקפידה זה על כגדולה,
אלא גרידא הלב נטירת על עוברי� אי� – הפוסקי� רוב

נטירה. דיבורי daygnבצירו� ,cgi dxihpd iwlg ipya wx
e`la mixaer ,xeaice.

לאיזה בעז"ה. הלב לנטירת בעיקר כא� הדיו� את נמקד
נטירה? לבטל כדי לעשות אד� של בידו ומה הכוונה? "זכרו�"

éðåéëøà ïåøëæå éùåîéù ïåøëæ
כח של פעילותו דר� של חלקי בתיאור נעזר העני� להבנת
אותנו מעניני� השוני� הזכרו� מרכיבי מבי� האנושי: הזכרו�

– שני� רק כעת
יו� היו� בחיי והשימושי הפעיל הזכרו� .(STM)א]

רחוק לטווח בעיקר המשמש הארכיוני הסטטי הזכרו� ב]
(LTM).

ועוזרת השתוממות, מעוררת תיחכומו על המחשב המצאת
פני�. בכמה לו הדומה האד� של מוחו את במקצת להבי� לנו
של הזכרו� ע"י הנ"ל הזכרו� חלקי שני את נמחיש אנו א�

בעיקר. אלו, זכרו� סוגי משני הוא ג� המורכב המחשב
èמשימותיו בכל המחשב את המשרת והפעיל החי הזכרו�

וברגע(RAM)השוטפות חי מחשמל וניזו� ביותר מהיר הוא ,
היה. כלא כולו נמחק המחשב וכיבוי החשמל ניתוק

è"הקשיח "הכונ� ע"י רחוק לטווח ארכיוני פנימי זכרו�
(HDD)במשימות כ"כ שימושי ואינו יותר איטי זה זכרו� .

ולכ� חי חשמל זר� על מסתמ� אינו הוא אול� יומיומיות,
עד [ז.א. לנצח ש� נשאר הקשיח הדיסק על שנשמר דבר כל

הבאה]. "נפילה", התקלה,
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ושימושי פעיל זכרו� ישנו האד�. בזכרו� ג� הוא כ� ממש
לו חסר למחשב בניגוד אול� יו�. יו� ומתפקד חי פיו על

מהזכרו� למחיקה מיוחד כפתור חסרו�(DEL)לאד� וזהו ,
א� כרצונו. ומאורעות דברי� לשכוח מסוגל שאינו לכאורה
– באד� השכחה ותהלי� מאחר מיותר כזה כפתור שני מצד
לו שאי� דבר כל ומתוחכ�. אוטומטי כולו הוא – זה בזכרו�
לו אי� שעה] באותה הבנתו [לפי שימושי ואינו לאד� ער�
נשאר לא נכנס וא� נכנס, לא כלל הוא זה. בזכרו� מקו�

רב. זמ� לאד�ש� ער� בעלי אינפורמציה פריטי רק
זה בזכרו� חיוניי�נשארי� שה� עוד כל מסוי� זמ�

מקו� לפנות כדי נמחקי� ה� ג� אח"כ ומועילי�,
הבאה. לאד�לאינפורמציה עוזרת זאת נפלאה תכונה

חמשת דר� בתמידות למוחו הזור� הרב המידע על להשתלט
של אדירות מכמויות להיפטר עוזרת היא החושי�.
במוח ערימות ערימות הנערמת רלוונטית לא אינפורמציה

המערכת. קריסת לידי להביא ומאיימת
איננו – הארכיוני הזכרו� – הטווח ארו� הזכרו� זאת, לעומת
נראה דוקא. שימושיי� פרקטיי� חישובי� לפי מנוהל
הכונ� – הנפש בארכיו� הרישו� חוזק את הקובע שהגור�
וחוזקה עומקה הוא ש�, ישאר זמ� וכמה – שלה הקשיח
בה� שאי� רבי� אירועי� באירוע. הנפש שחוותה החוויה של
החוויה בזכות רבות לשני� היטב נחרטי� לעתיד תועלת שו�
מהנפש לחלק הפכו ובכ� לרע, או לטוב שבה�, העמוקה

עצמה.
לזוכר�, הנפש מתאמצת ושמחי� טובי� שאירועי� פלא אי�
מחדש וחווה מחדש מתענג בה� נזכר שהאד� פע� כל שהרי
בר�, מעשה. בשעת אותה שחווה כפי הנעימה החוויה את
להיזכר לנפש לה כדאי שלא וכואבי� עצובי� אירועי� אפילו
עומק לפי הכל הנפש, זכרו� בעומק היטב נחרטי� ג"כ בה�,

ל"ע]. שואה יוצאי של זכרונותיה� [ולדוגמה, החוויה.
הפעיל. השימושי בזכרו� שוכני� אינ� הללו ה'זכרונות' כל
הרצו� בהתעורר ורק האד�, מדעת ה� מוסחי� אדרבה
המקרה את הארכיוני הזכרו� מעמקי לדלות האד� מסוגל
לעורר מסוי� מקרה של בכוחו לפעמי� פרטיו. לפרטי

הבהירות. במלוא ועולה צ� והוא הזכרו� את ולהחיות
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éùåîéùä ïåøëæä ìù åúåìéòô êøãì íééçäî úåàîâåã
èשהוא משו� משנ� שאד� ספר ש� או איש, ש� כתובת,

שסידר ברגע א� הפעיל. בזכרו� היטב זוכרו הוא עבורו, חיוני
בספר) עיי� האיש, ע� בקשר עמד בכתובת, (ביקר העני� את

היה. כלא מזכרונו נמחק הכל
èרשימה כמו פה, בעל משנ� שאד� לסידורי� רשימות

הסידורי�. שנגמרו ברגע מהזכרו� נעלמות וכיו"ב, למכולת
èאהבת מתו� ולא לח� תחת עבור� שלומדי� המבחני�

שנהוג כפי הגבוה, הציו� אהבת מחמת אלא הנלמד, החומר
המבח� שלאחר שברגע היא עובדה וכיו"ב. תיכוני� ספר, בבתי

מקינו. הפורח כציפור מהראש החומר כל פורח
אות� חיי� שאנו אחרות וברבות הללו בדוגמאות השווה הצד
לטווח נחרטות אינ� ולכ� מיוחדת, חוויה בה� שאי� – יו� יו�
רק נשארות ה� הקשיח. הכונ� – הארכיוני בזכרו� ארו�
אינ� שכבר ברגע ולכ� הפעיל, השימושי הזכרו� בתחו�
מיד נשכחי� שעה) באותה האד� של הבנתו (לפי שימושיי�

אחריה�. לבאי� מקו� ומפני�
éðåéëøàä ïåøëæä ìù åúåìéòô êøãì íééçäî àîâåã

ביו� שבועיי� לפני היה אויר מזג איזה להיזכר נא ננסה
לנו נשתבשה א� אמנ� להיזכר. נצליח שלא סביר שלישי...
סביר יו�, באותו הגשו� האויר מזג מחמת כלשהי תכנית

האויר. מזג את תקופה למש� שנזכור להניח
באותו מאתנו אחד של החתונה יו� חל במקרה א� אול�
סביר היטב, הורגשו הזלעפות וגש� הסוער האויר ומזג יו�
היו� שלישי, יו� אותו של האויר מזג את לנצח יזכור שהלה

בחייו. והמיוחד היחיד
והיא עצמה, מהנפש חלק הופכת היא מתעמקת שהחויה ככל
יותר. רב זמ� הזכרו� מחזיק וממילא יותר, עמוק בה נחרטת
נשאר מהותו, לעצ� האד�, של נפשו בציפור הנוגע מאורע

לנצח! ש�
נתברר הרי תטור". ל"לא פ"ג)נחזור הלכות התורה(קיצור שאי�

ביכולת שאי� דבר – הפגיעה את לגמרי לשכוח מאתנו תובעת
כאילו היו� לסדר ולעבור הדעת את להסיח אלא – האד�

דבר. היה לא
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תובעת התורה אי� היטב. מוב� כא� שהבאנו התיאור לפי
שאי� דבר הארכיוני, מהזכרו� למחוק דהיינו ממש, לשכוח
את להוציא דהיינו הדעת, את להסיח אלא האד�. ביכולת
קוד� זאת? יעשה כיצד השימושי. הפעיל מהזכרו� הפגיעה
הרי לעסקיו, הדעת והיסח אחרי� בעניני� התעסקות ע"י כל
בזכרונות ותפוס אחרי� בדברי� עסוק הפעיל שהזכרו�

אחרי�.
הרי שמי� ירא ביהודי שנתבאר, מה לפי מכ�. יותר והרבה
כיו� אוטומטי! באופ� הפעיל מהזכרו� הנטירה תימחק
ואפילו שהיא, צורה בכל בפועל, הנקמה את תורה שאסרה
ממילא י"א), (בפרק ישרי�" ה"מסילת שהמחיש כפי בדקות
מאליה תימחק היא הפגיעה, בזכרו� תועלת שו� אי� כבר

עולמהזכרו� עצמו על יקבל שהנפגע ברגע השימושי, הפעיל
בו שאי� שדבר לדעת נוכחנו הרי בשלימות. תקו� לא מצות

הפעיל. מהזכרו� מאד מהר פורח תועלת,

,äøéèðå äîé÷ðî úåòðîéä
íéëøãå úåöò

Í¯„ „ÂÚÂ Y ‰¯ÈË
‰Â ‰ÓÈ˜
‰ ¯ˆÈ ÏÚ ¯·‚˙‰Ï ÌÈÎ¯„ ˘˘

ונקימה. נטירה התכונות של עוצמת� את להכיר כבר הספקנו
משחר בו ופועלות האד� מנפש נפרד בלתי חלק שה� תכונות
לעקור האד� בבוא הנפש! אברי האחרו�. יומו ועד ינקותו
וזורק מנפשו אברי� כחות� הריהו מקרבו אלו מידות

זה?לכלבי�. לכל האד� מסוגל אי�
ה"מסילת בדברי היטב מודגש הללו מצוות שבקיו� הקושי

י"א: בפרק המפורסמי� ישרי�"
הותל לב ממנה לשימלט מאד קשה והנקימה השנאה "...ג�
ביניה� שאי� השרת למלאכי רק קל והוא אד�... לבני אשר
יסוד�". בעפר אשר חומר בתי שוכני אל לא הללו, מידות
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והנטירה הנקימה לנו אסרה התורה שא� ברור כ�, או כ�
הקב"ה אי� הלא הללו. ממידות להימנע אנו מסוגלי� בודאי

בריותיו. ע� בטרוניא בא
את ומרתיח ההול� היצר על נתגבר טיעו� באיזה אי�? אבל

מנוח? נות� ואינו הפגוע לבנו
ראשוני�, חז"ל, במקורותינו, הוזכרו – עצות – דרכי� מספר
נותני� כול� ברורי�, וכול� אהובי� כול� וכו' מוסר ספרי
כל החזק הדח� ע� להתמודד כדי שכליי� כלי� האד� ביד

מה�. חלק כא� הבאנו כ�.
קטנה: בשיאהקדמה הנמצא שאד� עצמינו את נשלה בל

בעזרת� מיד להירגע יצליח פגיעה, בעת לבו, ורתיחת כעסו
בשעת ג� קצת עוזרי� בודאי ה� דלהל�. המחשבה מהלכי של

הוא כוח� עיקר בר� הנסיו�הנסיו� המתרגללפני אד� דוקא.
שבבוא הרי אלו, יסודיי� מחשבה ממהלכי אחד ע� לחיות
כ� כל יתרגש ולא העני� כל על אחרת יסתכל בודאי הנסיו�
מעצ� לו שיש לריווח שבנוס� נמצא הראשו�. מהרגע
המצוות בקיו� רבה תועלת ג� מרוויח הנכונה, ההשקפה

כהלכה. לחבירו אד� שבי�
ÈÓÏ˘Â¯È‰ Ï˘ ÂÎ¯„ Y '‡ Í¯„

פגיעה? על מלנקו� האד� יתאפק אי� לשאלה בתשובה
הירושלמי פ"ט)ממשיל בקופי�(נדרי� בשר החות� אד� משל,

שהיד הדעת על יעלה וכי ופצעה, אצבעו על הנחיתה ובטעות
ה�! אחד גו� שתיה� הלא החותכת? מהיד תנקו� הפגועה
וכל מאחר חבירו מישראל לנקו� שיי� לא ממש כ� כמו
בחבירו והנוק� נשמת�, מצד ממש אחת מציאות ישראל

הריהו בעצמוומכאיבו לנקו�כנוק� שיי� גוי� כלפי רק .
ול תקו� לא התורה כהדגשת אתולנטור, תטור עמ�א .בני

הירושלמי]. במפרשי [ראה
ידוע הרעיוני היסוד הירושלמי. של זו בגישה יש חידוש
שבי� היחסי� את להשביח למעשה בו שימוש א� ומפורס�,
וצרי� בו יש חידוש וכו', מלנקו� למנוע כגו� לחבירו אד�
בחבירו שהנוק� התחושה בנפש. להשרישו רבה התבוננות
הרחב, בציבור יומיומי בשימוש נמצאת בעצמו נוק� כאילו
משפחה ב� או נאמ� ידיד מצד בפגיעה כשמדובר רק אול�
שיגרו� כאב שכל היטב מרגישי� אז וכיו"ב, כבנו קרוב
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כל הירושלמי שלפי אלא לעצמו. ג� בעצ� יכאיב לפוגע
האד� וצרי� ממש, אחד כגו� מכ� ויותר ה�, אחי� ישראל
בהסתכלות ולהתרגל קרוביו, כלפי לו שיש התחושה להרחיב

יהודי. כל על כזאת
Ì"·Ó¯‰ Ï˘ ÂÎ¯„ Y '· Í¯„

לאד� לו ראוי אלא מאד, עד הנקימה] �] היא רעה "דעה
העול� דברי כל על מדותיו על מעביר אצללהיות שהכל

עליה� לנקו� כדאי ואינ� והבאי הבל דברי ".המביני�
ה"ז) פ"ז דעות (הלכות

כא� הפסוק על יקר" ה"כלי יט)בעל ומבאר(ויקרא מארי�
הרמב"� של זו גישה הרמב"�יפה את מזכיר שאינו ].[אע"פ

ולייחס הגשמיי�מהפרופורציות העניני� להוציא נוטה האד�
ארמו� ובנה שעמל ילד – בה� אי� שבאמת רבה חשיבות לה�
יוצא וכמעט משתולל שהילד הרי וסתרו. אחד ובא מחול
אילו ומרה. גדולה בצעקה לאביו בא הוא כאב, מרוב מדעתו
את שסתר האד� את הורג היה מצעקותיו מתפעל אביו היה
ויודע הב� של מזה גדול האב של ששכלו אלא החול. ארמו�

נכונה. בפרופורציה חול לארמו� להתייחס
עניני� על מבוגרי� אד� בני של בנקמותיה� ממש כ� כמו
יושב א� גדולות, נקמות ומבקשי� חמס צועקי� חומריי�.
משחק כלי אלא אינ� אלו שכל ועד, ויודע ישחק בשמי�
בפגיעה כשמדובר אול� מוגבל. בעול� מאד מוגבל לזמ�
נקמה. בזה שיי� ודאי ומצוות, כתורה נצחי בקני� אמיתית
שיי� ומצוות תורה לביטול הגורמות חומריות בפגיעות ג�
וכמו היו� לסדר עליה� לעבור ואי� הנקימה עקרו� בה�
ת"ח. אינו כנחש ונוטר נוק� שאינו ת"ח כל חז"ל שאמרו

" ו' סוגיא ביא"ל בהרחבה ונוטר[ראה נוק חכ "].תלמיד
שני� של מחשבתי ועמל התבוננות ע"י – לעצמו שמסגל אד�

כזאת, יקרה השקפה פרוזדורויודע– אלא אינו הזה שהעול�
יאבד ולא נקימה של נסיו� בעת אחרת יתנהג לטרקלי�,

חלקו. אשרי עשתונותיו.
ÍÂ�ÈÁ‰ Ï˘ ÂÎ¯„ Y '‚ Í¯„

על מבוססת והיא נפש לכל שווה יותר יחסית, היא, זו דר�
הפשוט אפילו יהודי לכל היטב הידוע באמונתינו פשוט יסוד

ביותר.
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משמי�!" רבי�"הכל ואצל אחד כל בפי נשגבות מילי� צמד
מימרות ג� להוסי� יודעי� ספר יודעי בלב. עמוק נטוע א�
עליו הכריזו אא"כ מלמטה אצבעו נוק� אד� 'אי� כמו

רבות. מימרות בה וכיוצא מלמעלה'
והחבר השמי� מ� נגזר שהכל הדבר נכו� א� ה"חינו�": טוע�

רק הוא אינושליחהפוגע הוא הלא ממנו לנקו� שיי� מה ,
והנקמ השמי� היא הכתובת הנכונה. אינההכתובת ה

וייפסקו חטאי� על בתשובה לחזור רק אפשר אפשרית.
לאד� הנוק� את וממחישי� מוסיפי� מוסר ספרי העונשי�.
מתנפל הוא מיד ביותר, רעה בשורה ובו מכתב בדואר שמקבל
בעצ� וזהו חמתו. כל עליו ומכלה ופוצעו מכהו הדוור על
המקל על מתנפל מיד במקל, אותו כשמכי� כלב של טבעו

ממנו. נקמתו לנקו� כדי ונושכו
בורא הוא שמו יתבר� שהבורא שלימה! באמונה מאמי� "אני
לכל ויעשה ועושה עשה לבדו והוא הברואי� לכל ומנהיג
העיקר והוא יהודי כל שמכריז ההכרזה נוסח – המעשי�"

העיקרי�. מי"ג הראשו�
האד� את ומעודדי� החינו� דברי את מביאי� רבי� ספרי�

תתבטאלחיות משמי�" ש"הכל שהאמונה דהיינו פיה�, על
מנותקת תיאוריה בגדר תשאר ולא יומיי� היו� בחיי� ג�

נאה. שיחה מהמציאות,
ÌÈÏ·Â˜Ó‰ Í¯„ Y '„ Í¯„

תכלת" "פתיל ספר לשו� תי"ב)זה שנת חגיז בתו�(להר"י ,
דבריו:

הבורא עלבונו על ומוחל מדותיו על העובר כל "ואחז"ל
רוצה שהוא בלבו אד� ויחשוב חטאיו, כל על לו מוחל ב"ה
הקב"ה, לפני חוטא הוא והרי קט� עלבו� על מחבירו להנק�

ממנו". שיפרע וכמה כמה אחת על
בגמ' מפורש הוא הלא הטענה כג.)יסוד דרבא(יומא במימרא

אלא פשעיו". כל על לו מעבירי� מדותיו על המעביר "כל
זה בטיעו� יותר משתמשי� לקבלה הנוטי� שבספרי�
כ� מתנהג שהאד� כפי – בקבלה חשוב עקרו� על המושתת
למטה האד� התנהגות ובכלל מלמעלה, איתו מתנהגי�
עליוני�. בעולמות למעלה דומה התנהגות מעוררת בעוה"ז
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חרדי�" "ספר דברי ה� עכ� רביעית)(פרק סגולה :"ג
כל על לו מעבירי� מדותיו על המעביר כל רז"ל "אמרו
עו� נושא למי פשע, על ועובר עו� נושא שנאמר פשעיו,
לה, ויאמר נפשו את האד� יוכיח לכ� פשע. על שעובר למי
הלא עוונותי�, על ובגיהנ� הזה בעול� יסורי� תסבול למה
ותשמח תענה ולא וגידופיו אנוש חרפת לסבול ל� טוב

לנפש�". ה� רפואה תועלת כי אלו, ביסורי�
˙Â„ÈÒÁ‰ Í¯„ Y '‰ Í¯„

היש!... הכוונהביטול החסידות" "דר� אומרי� כשאנו
והיחסי� לחבירו אד� בי� לנושא החסידי� של כללית לגישה
שמצאנו ולא בכלל. אותו הסובב לכל האד� של ה"אני" בי�
שמסתבר (אע"פ ונטירה נקימה לנושא מיוחדת התייחסות

הגדול). באוצר שקיימת
בספרי הרבה מוזכרת "אי�" מידת או היש" "ביטול מידת
הנפש בעבודת התיכו� כבריח ונחשבת הראשוני� החסידות
הוא, פשוטות במילי� העיקרו� שמיא. כלפי בהתיחסותה ג�
לפי ולא האמיתי הסגולי משקלו כפי לעצמו האד� שיתייחס
האד� הוא קט� גרגיר לו. מצייר שהיצר המנופחת התדמית
ניכר ואינו מציאות לו ואי� כמעט כולו ליקו� וביחס בעול�,
ודאי עול�. וחובק כ� כל וגדול חשוב הוא בעיניו א� כלל,
פגיעה אפילו – כ"כ והחשובה המנופחת במציאות שהפוגע
סליחה. לו שאי� כמעט פשע, וכבד גדול חוטא הריהו – קלה
פגיעה אפילו מילירדי�, מיני אחד קט� בגרגיר הפוגע אול�
כמנהגו העול� כל קרה, לא רציני דבר שו� יחסית, גדולה

נוהג.
ולוותר לגמרי עצמו את להפקיר צרי� שהאד� אומר זה אי�
השקפה של בכוחה יש זאת בכל א� לוותר, שאי� במקו�
פרופורציות על ולשמור מקומ� על דברי� לשו� זו נכונה
שהזכרנו הרמב"� של דרכו היא זו לדר� דומה דר� נכונות.
ומלואו העול� כל את מבטל שהרמב"� אלא ב') (דר� לעיל

עצמו שבאד� האני את רק מבטלת זו .ודר�
בי� ההבדל לחדד לנו יעזור – בספרי� המוזכר – יפה משל
ויפות גדולות מפוצלות קרניי� בעל אחד איל הדרכי�. שתי
קרניו שהיו פע� בכל יו�. כל עבות ביער לעבור דרכו היה
בקול ומכריז האיל מתקצ� היה בע�, או בשיח מסתבכות
השיח או הע� "את – סופו ועד היער מסו� שנשמע – גדול
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לעוברי� הוא מפריע שהרי מהשורש לעקור חייבי� הזה
נשנו ביער אחר למקו� הול� האיל שהיה אימת כל ושבי�".
שבעצ� מסקנה לכלל בא והאיל הימי� שארכו עד הדברי�.
מתגודד האיל היה להיעקר. דינו שבו, מה כל על כולו היער
היער כל את לעקור אפשר אי� עצה ומטכס אחרות חיות ע�
שועל אחד יו� אליו שנטפל עד דרכי�. הולכי של לרווחת�
מנסה שאתה עד איל "איל לו אמר כ� עיניו, והאיר חכ�
קרני� את חתו� מכוח�, למעלה שהוא של� יער לעקור
שו� ללא שתרצה יער בכל לעבור חפשי ותהיה הגדולות

הפרעה!!"
מסגרת ואי� בחסידות היא גדולה תורה שבנפש, ה"אי�" תורת
כרמיזה אלא אינ� כא� ודברינו ה"אי�" להכיל מסוגלת זו

מדעתו. ויבי� ידע אלו בספרי� הרגיל בעני�. בעלמא
[‰ÎÏ‰‰Â] ¯ÒÂÓ‰ ÈÏÚ· Í¯„ Y 'Â Í¯„

בפרט, לחבירו אד� שבי� ולמצוות המצוות, לכל כללית עצה
["איגרת המפורסמת באיגרתו ז"ל סלנטר הגר"י מביא

המוסר"]:
לשמירה עצמו את להכי� הנכו� והעמוד העיקרי היסוד "ולכ�
זו בהלכה הרב הלימוד רק הוא המצוות, ועשיית מהעבירות
היטב, הדק בעיו� ובפרט זו, למצוה או זו לעבירה הנוגעת
מרוחקת העבירה להיות בנפש, חזק קני� עושה הלימוד זה כי

בטבע". ממנו
או ונטירה נקימה הלכות ללמוד להתיישב לאד� לו קשה
רותח ולבו לידו נקמה לו באה כשכבר תורה בדעת לשאול
לימוד א� הנמנע. בגדר הדבר שאי� א� גדותיו, על ועולה
רוגע מתו� כתיקונ� בזמני� – בעיו� לימוד ובפרט – ההלכות
הגרי"ס שהארי� כפי לח�. בזמני אותותיו ית� בודאי הלב

ש�. באיגרתו ספריז"ל סדרת בנויה השאר, בי� זה, יסוד על
לחבירו" אד� "בי� הלכות .לימוד

Í¯„ „ÂÚÂ...

בשימוש שהיא נראה אול� עדיי�, במקורות מצאנו לא זו דר�
מה הנפגע מכיר לא לפעמי� הע�. פשוטי אצל ודוקא נפו�

שפועל. מה זה הכרתו בתת אול� אותו שמרגיע
אפילו שזהו מאד מדובריתכ� וא"כ בפסוק הפשוט הפירוש
התורה. בעצת בעצ�
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עמ�... בני את תטור ולא תקו� ה'"לא הכוונהאני למה ."
ה'כא� כללאני בדר� מפרשי� חז"ל לשל�? נאמ� ה' אני

הפסוקשכר, פשט ולפי"ז לרשעי�. ועונש לצדיקי� טוב שכר
שפוגע למי גמול תשל� אל בעצמ�, תטור ולא תקו� לא הוא

הזאת המלאכה את לי השאר ה'ב�, טובאני יותר יודע אני .
באמת. לו המגיע כפי אחד לכל גמול לשל�

השמי�, מ� ועונש בשכר המאמי� – שיהיה ככל פשוט – יהודי
א� הפקר. העול� שאי� ביודעו פגיעה על להבליג לו קל יותר

בשלימות. גמולו הפוגע יקבל העת בבוא הרי עכשיו לא
להחליט ולחזור להחליט בכאבו הנפגע הוא הוארגיל שאי�

עולמית לפוגע בנוגעמוחל לו מוחל הוא אי� אומרת, זאת .
המגיע העונש מירב את הלה שיקבל הוא מעוני� שמי�. לענשי
הנפגע עושה המחילה בסירוב הפגיעה. דהיינו זה, חטא על
פגיעה על שמי� מחילת למחול גמור חיוב אי� שהרי כדי�,
חיוב שו� אי� בודאי אותו פייס לא הלה עוד כל ובפרט

ובנו"כ)למחול א' סעי� תר"ו סי' או"ח שו"ע .(ראה
על סומ� שהוא משו� מהעני� דעתו מסיח כשהנפגע והנה
"מחילה לפוגע שמוחל דבר של פירושו בכ�, ונרגע שמי� די�
איתו, מריבה של במצב להיות בדעתו שאי� היינו אישית"
ביניה� החיי� ושגרת שמי�" "מחילת לו מוחל אינו אול�
"זכירת" על וסומ� נוטר ואינו שוכח הוא כרגיל. ממשיכה
[ראה נטירה איסור שאי� הריטב"א מבאר כזה באופ� שמי�.
למצות נטירה איסור בי� היחס ד' פרק ט' בסוגיא בהרחבה

מחילה].
לשמי�, די� מוסר משו� זאת בהתנהגות אי� ג� בפשטות

מסויימי� באופני� מומל� תכ"ב,שאיננו סי' חו"מ שו"ע (ראה
ו' בסוגיא ד')וע"ע אות "מוסר.פ"ג אינו זה יקר יהודי שהרי

סומ� רק הוא מעלה. של די� בבית תיק" "פותח ואיננו די�"
שמהל� נמצא ועבירה. עבירה כל על מאליו הנעשה הדי� על
תוא� � אד� בני בדעת רבות השכיח � זה מרגיע מחשבה
וכנ"ל. הפסוק בפשטות מפורש שאפילו ויתכ� ההלכה את

גמורה עוולה בה� שיש בפגיעות רק ומועיל טוב זה כל אול�
לשו� פני�, הלבנת גסה, דברי� אונאת כמו לשמי� וחטא
שאינ� בדברי� והקנטה יותר דקות בפגיעות א� וכו', הרע

כמוב�. זו דר� שייכת לא כחטא בבירור מוגדרות
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שה� כמעט, הדרכי� בכל זהה הדח�עוקפותהעיקרו� את
זה, חזק דח� ע� ישיר עימות מהאד� וחוסכות לנקימה

לאד� לצוות במקו� הרבה. יעילות� תנקו�!ומכא� אל
– לו אומרי�

è:[הירושלמי] א' לנקו�דר� ממי פשוט שהפוגעאי�
מעצמ�. חלק

è:[�"רמב] ב' לנקו�דר� מה על הבל.אי� הכל שהרי
è:[חינו�] ג' משמי�דר� שליח אלא איננו הפוגע

אות�. שמענישי�
èהאד� את משכנעי� [מקובלי�]: ד' לודר� שכדאי

גדול.להבליג רווח מביא הנקמה מניעת של ה"הפסד" ,
èממש פגיעה אי� [חסידות]: ה' שנפגעדר� מי אי� .כי
èהאד� את מרגיע דר�]: [עוד ז' [הקב"ה]דר� שאחרי�

עבורו מיותרת.ינקמו ונקמתו

והלכה]: מוסר, [בעלי ו' דר� בי�אול� הכלל מ� יוצאת
עצמו הדח� את לרס� האד� את שמרגילה .הדרכי�,

***
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ונטירה נקימה סיפורי

õöåôé ùéèôë

øáã ,ìá÷-úîå äà-ð øáã ïô-â-ä éáðò-á ïô-â-ä éáðò"
..."ìá÷-úîå äà-ð

סעודת ברגמן. חיים משה מבית העליזה השירה מהדהדת
משקשקות, הכוסות בעיצומה. הבכור לבנו ה"אירוסין"
משה אין אך המקום, צר אמנם הלב. מן יוצאים האיחולים
ה"אירוסין" את לערוך חמיו לעצת ששעה על מתחרט חיים
פחות אמנם גדול. אולם שכירת עלות את ולחסוך בבית
כנה והשתתפות חמימות יותר אך אנשים ופחות מקום

בשמחה.
את לשבש ומאיים עליו מעיב בעיקרו טכני אחד, פרט אולם
עבור בכיסאות חמור מחסור קיים המוצלחת. התכנית
התמלאו מגמ"ח אחיו שארגן הפלסטיק כסאות האורחים.
רגליהם. על עומדים אנשים להשאיר ובושה מכבר זה
בא לא – שניים ומזה כסא מזה השכנים, מכל לאסוף
דל רושם מותיר ומשונים שונים כסאות אוסף בחשבון.
ברגמן הזוג של בדעתם עלה קצרה, התייעצות אחר ועלוב.
שתי הגרים כהן, ממשפחת כסאות להביא ילדים לשלוח
קנו במיוחד ומבורכת גדולה משפחה בתור מתחתם. קומות

נאים. כסאות של מבוטל לא מספר חודשיים לפני
שהם בישרה כהן, ממשפחת שחזרה הילדים משלחת
עדיין הן הכסאות. להשאיל מוכנים הם ואין מצטערים
התחנונים, כל עזרו לא להן. יפה הטלטול ואין חדשות
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הברגמנים, מצד שריטה כל על אחריות וקבלת ההבטחות
לחתן לבביים איחולים צירוף תוך בנימוס מסרבים הם

המחותנים. ולכל ולכלה
מכל כסאות ואספו הגדול הבניין בכל הברגמנים התרוצצו
מדבקות על-גבי בעליהם שמות סימון לאחר השכנים.
לתערוכת הגדול החדר דמה השולחנות, ליד וסידורם
עץ, וירוקים, אדומים וקטנים, גדולים כסאות רהיטים.
של ליבם ועוד. ועוד ובלי ריפוד עם ומתכת, פלסטיק
המוזר באוסף מבטם שנתקל אימת כל התכווץ הברגמנים
– שכניהם על אותם מילאו וטינה כעס הכיסאות, של
אינם משום-מה אך להיעזר תמיד שיודעים – כהן משפחת
שלא כדי וחיונית. נצרכת כה כשהיא טובה להשיב יודעים
המחשבות את הברגמנים ניערו שמחתם את להשבית
מגרונם שבקעה העליזה בשירה והתרכזו מראשם הרעות

: למרחוק והדהדה המשתתפים של
÷ìà 'ä äøä-î"úåöåç-áå äãåä-é éøò-á òîù-é åðé

"... àé àé-éà éà ...íé-ìù-åøé úåöåç-áå

***
שבת. לכבוד עוגה הכנת באמצע כהן גברת מכריזה "אבוי"!
בלבד"! שלוש אלא בבית לנו ואין ביצים שש כתוב "במתכון

עושים מה אפשר, אי – העוגה הכנת באמצע לעצור היא?–
אזהרות מלווה – מוישלה את ושולחת הרבה חושבת לא
ביצים תמיד יש להם מברגמן. ביצים שלוש להביא – כנדרש
בקול ומודיע מוישלה חוזר דקות מספר אחרי בשפע.
תמהה – הדבר" "פלא להם". שאין אמרו "הם מצפצף
בשבוע האירוסין לשמחת שבהכנות "כנראה – כהן גברת
מוישלה את ושולחת מפטירה, היא המלאי" אזל שעבר

אחרים. שכנים אצל לנסות
***

יושר', ב'שערי כתוב שכך להיות יכול לא זה לך, אומר "אני -
זצ"ל" שקאפ שמעון ר' של מדרכו כך כל רחוקה זאת סברא
למדני ויכוח כדי תוך דאורייתא בריתחא כהן שמעון מכריז –
ידיו טומן אינו יצחק בשנה. ממנו הצעיר יצחק אחיו עם לוהט
עיניו שבמו בעקשנות טוען הוא מלחמה. ומשיב בצלחת
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שמעון אך ב', שער א' חלק יושר' ב'שערי הסברא את ראה
שלו. על עומד

כוונתו היתה זו לא אולי הדברים, בהבנת טעית "כנראה -
זצ"ל. שמעון ר' של

להתווכח למה השניים, מחליטים – וניחזי" ספר "ניתי -
יש.?בחינם לברגמנים אך יושר' 'שערי לנו אין אמנם

את ושאל – הצעיר אחיו על שמעון פוקד – רגע, "עלה -
שעה." לרבע הספר

להם". שאין אמרו "הם ריקות. בידים חוזר יצחק
להם" שאין אומרת זאת "מה "ספר?- – שמעון מקשה –

אותו שאוכלים דבר לא שרגא?זה אולי מה, יודע אתה
זכות. יצחק מלמד יודע", מי לישיבה, זה את לקח שלהם

***
מעניינת תכנית מכינה היא ראש. למעלה עסוקה כהן דבורה
כשתתאספנה השומרות" ב"אגודת הילדות את שתעסיק
היא שבת, כניסת לפני שעה הנרות. הדלקת לאחר בביתה
ולשווא! – מספריים אחר בחיפוש הבית בכל מסתובבת
היא לה בצר ומתקצר. הולך והזמן לפניה. עוד רבה עבודה
חד תשובה ומקבלת מספריים לשאול ברגמן למשפחת רצה

לנו". "אין – משמעית
דבורה. מנסה לי...", יועיל גם יפני סכין א... "ו... -

אין"! זה "גם -
חשד במדריגות. יורדת כשהיא דבורה חושבת מאד' 'מוזר
להשאילם, הברגמנים מסרבים לב בתום שלא ללבה מתגנב
מדריכה הלוא – הסף על זו מחשבה משתיקה שהיא אלא
לא את גם 'הרי ניצחת: בטענה – השומרות" ב"אגודת היא

יפני'מצ סכין ולא מספריים לא שלך הבית בכל ?!את

***
עכשיו 'קופץ' שאתה אמרת בנק לאיזה "סליחה! -?"

שדרות." סניף דיסקונט לבנק "אמרתי, -
צריך. שאני הבנק בדיוק זהו – כהן מר מתלהב – "מצוין -
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כאב כמה אוי! בחשבוני. אלו שיקים שני בבקשה תפקיד
כוח!" יישר לי. חוסך אתה ראש

ברגמן מר עונה זה, לכל זמן לי אין אבל לי, "תסלח -
בקרירות."

או דקה עוד בסך-הכל הדלפק ליד עומד אתה באמת! "נו, -
שתיים..."

"... בשבילך זמן לי אין לך! "אמרתי -
נעלם שניות ותוך אותו התניע למכוניתו, נכנס ברגמן

בסיבוב.
הסירוב עצם כהן. מר אצל אדומה נורה הדליק זה סיפור
"בשבילך" הפוגע והביטוי הנימה ובעיקר הצונן היחס המוזר,
שעוררו החשדות שצדקו כהן למר הוכיחו ברגמן, שהוסיף
ברגמן משפחת מצד ומכוון עקבי סירוב בדבר משפחתו בני
כל נמנעו גם שהם לב שם לפתע עזרה. בקשת לכל
בולט בניגוד עזרתם את מלבקש האחרונה התקופה

תמיד. להרגלם
***

מיתממות פנים בהעמדת הלאה, זורמים היו השגרה חיי
מעל הלוט את שקרע הסיפור אלמלא זמן, לאורך
שהסתתר מה את וגילה ברגמן משפחת של התנהגותה

בליבם.
בעקבותיו, שבאה ההצפה ואת הפיצוץ את ראה שלא מי
שבצינור וכיון מימיו. הגון פיצוץ ראה לא כהן, משפחת בבית
נכפל שהסבל הרי זכים, מים בהצפת ולא מדובר ביוב
במכונות תקלות פיצוצים, כידוע, הרי בכך די לא אם ונשלש.
דווקא. לאדם הנוחים בזמנים באים אינם וכדומה כביסה
המבורכת, כהן משפחת בני כל את מוצאים אנו לפיכך
כשעתיים קשה עמלים ודליים, סמרטוטים במגבים, מצוידים
המראה את לביתם להחזיר מנסים הם חמץ. בדיקת לפני
ערך מה אבל המהומה. פרוץ לפני שהיה והמצוחצח המיוחד
מוסיף בקיר, שם אי המסתתר השבור כשהצינור עמלם לכל

רב במרץ תוכנו את להזרים הרף ?ללא

הגיע "מיד", לבוא שהבטיח האזור בכל היחיד השרברב
הספיק אחד מבט ומחצה. שעה של מתוחה המתנה לאחר
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"איזה – מתרחש. מה להבין כדי המנוסה, לשרברב לו,
עגום. ראש נענוע תוך הפטיר – סיפור"

ה המים פורצים משם "המקום מקום- בהכרח לא וא
גדול חלק כאן לשבור צריך - הבית לבני הסביר – הפיצוץ,
אותו לסתום החור, את לאתר לצינור, להגיע כדי הקיר מן

הקיר". את לתקן ואז
מוכן אני – מונוטוני בקול השרברב ממשיך – "תשמעו -
ה"קונגו" בעיה... לי יש אבל העבודה את מיד להתחיל
נראה ואזמל פטיש עם ולעבוד בתיקון. שלי חשמלי) (פטיש
כניסת לפני סביר זמן לגמור בכוונתינו אם כלל, מעשי לא לי

החג".
שכנם ברגמן שמר מהם מי נזכר הרב, דוחקם מתוך

(לשעבר עבודתו?המסור, את כשהתחיל כזה מכשיר קנה (
לנסות טעם יש אם נוקב דיון מתפתח עתה בנין. בקבלנות
כהן אבא לבטלה. ברכה מעין שזו או המכשיר, את לשאול
כבר מה לברגמן. בדרכו הוא וכבר מדי, יקר שהזמן מכריע

להפסיד במצבם...?יוכל יתחשב זאת בכל אולי
מעוניין שאתה הארוך הסיפור מכל מבין אני "...בקיצור, -

טוב הבנתי שלי, ה"קונגו" את ממני "?לשאול
באמת..." "כן, -

מושאל." הוא אצלי. אינו המכשיר מצטער, "אני -
את השאלת למי תגיד מאד, לחוצים אנחנו חיים, משה "ר' -
איך איתו... אסתדר כבר אני מיד, אליו קופץ ואני המכשיר

לו "?קוראים
: ומפטיר ארוכות מתפתל להזיע, מתחיל ברגמן

אלפי עולה הוא הכלי, את להשאיל חשק לי אין "תשמע, -
לפרנסתי..." אותי משמש והוא שקלים...

אשאיר מלאה. אחריות עצמי על מקבל אני חיים, משה "ר' -
תבוא." שלא תקלה כל על פתוח שיק לך

במבוכה. ברגמן
הסבלנות את מאבד כהן מר פוסק. הוא – לא" בעצם "לא! -

ומכריז:
של שנים ותיק, שכן על מתאכזר אתה איך יאמן! "לא -

ו... מאחורינו... הדדית ועזרה טובה שכנות
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אמרת "מה יפות!?- מילים אלו הדדית' 'עזרה טובה' 'שכנות
הללו." היפות למילים כיסוי שאין לראות נוכחתי דווקא אני
דומני עמנו. שלם לבכם שאין בחשבנו צדקנו אז "אהה! -
בגלל אולי בדעתי, עכשיו עולה אה... האירוסי... שמאז

לכם להשאיל שסרבנו "?הכסאות
כהן מר בעיני מתפרשת שתיקתו מגיב. אינו בבושתו ברגמן

כהודאה.
שומע היית לו לב. בגלוי זה על איתנו דיברת שלא "חבל -
אותנו מבין היית ודאי הללו, הכיסאות אודות הסיפור כל את
יכול משוחחים שאנו בזמן רגע, כל על חבל אך יותר. טוב

לעבוד. השרברב
פלסטיק מזוודת מתוכו שלף הארונות. לאחד ניגש ברגמן

מוסיף שהוא תוך לכהן אותה מסר גדולה, :אפורה
זה אין לנו, לעזור מסרבים אתם אם אמת, שאמת "מה -
לשרברב, הפטיש את העבר כמוכם. לנהוג שעלי אומר

מאד. לנו חשובה הזו השיחה מיד. וחזור

***
קולות ברקע חמץ. בדיקת בליל ותיקים שכנים להם עמדו
מתייגעים הם חשמלי. פטיש הלמות של אוזניים מחרישי
החמץ. את יבערו טרם והמריבה המצה את מתוכם לבער
שרשרת את גם ניפץ הקירות, בשבירת שסייע פטיש אותו
שנים בת טובה שכנות כנה על הושבה כך והנקמות. האיבה

רבות.
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äáùçîì äãå÷ð

מחיי שכיחה תמונה זו הסיפורי�. ככל "סיפור" זה אי�
כל�כ�, קיצוני באופ� מדרדרי� היחסי� תמיד לא היומיו�.
לעיתי� המצוי האפל הצד את ולהבליט לחדד בא הסיפור א�
טובה סירוב על לנקו� העז הרצו� – אחד מצד שכני�. ביחסי
בגלוי לנקו� הבושה – שני ומצד ביותר. נצרכת שהיא בעת
[ובפרט אחת. בכפיפה את� לגור מחייבת שהמציאות באנשי�
הנקמה את מסתירי� לכ�, אי "זוטות"]. על היא כשהנקמה
ברגמ�. משפחת בני לנו שמדגימי� כפי שקרי�, גיבוב תו�
להשאיל עצמו ברגמ� מר של בסירובו לשיאו מגיע השקר מסע
למישהו השאילו כאילו שקרית בתואנה החשמלי הפטיש את
במצב ומעמידו כה� מר ע"י מיד מתגלה הגס השקר אחר.
הסיפור את להביא כה� מר של התעקשותו אילולי מאד. מבי�
הנקמות שרשרת נמשכת היתה זמ� כמה יודע מי טוב, לסו�
יסתיימו החיי� שבמציאות הלוואי הנקמות. על והנקמות

כזה. טוב בסו� הסכסוכי� כל
ברגמ� מר מצד גלוית�לב תוכחה של מילי� שכמה להעיר יש
היו הכיסאות השאלת סירוב לאחר מיד – התורה כמצוות –
אותה עוצרות לפחות או האיבה, שרשרת את מונעות
טובה סיבה היתה כה� שלמשפחת מרומז בסיפור בתחילתה.
אחרי� רבי� במקרי� הוא וכ� לסרב. הדעת על ומתקבלת
ומגוונות רבות מסיבות לעיתי� הנובעת טובה, מניעת של

דוקא. לב רוע מתו� ולא
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תקו� לא איסור 
לעני הסיפור ניתוח
הפגיעה:

הכל לדעת – כה� משפחת מצד כסאות להשאיל סירוב
שבברייתא הבסיסי וכציור "ממונא" הפגיעה נחשבת
כא� שיי� ודאי ולכ� כלי�. השאלת סירוב יומא, במס'

נקימה. איסור

הנקמות:
דהיינו "ממונא", כול� ה� ג� ברגמ� משפחת מצד
ספר, הלוואה], סירוב �] ביצי� – חפצי� השאלת סירוב
מר מצד בבנק הפקדה סירוב [ג� יפני. וסכי� מספריי�
שיטה ולפי בגופו טובה סירוב לכאורה שזהו – ברגמ�
נקימה "היתר ה' סוגיא ב' כר� לחבירו" אד� ב"בי� אחת
הדבר ייחשב לכאורה ג' פרק הגו�" בצער ונטירה
הוא הדבר הנפגע ואצל מאחר זאת בכל – הגו�" כ"צער
וכפי ל"ממונא" ההפקדה סירוב נחשב גמור, ממו�

עיי"ש.] 88 הערה ש� בסוגיא היטב שביארנו
כי הנקמות. בסוגי זה, במקרה נפקא�מינה אי� ולהלכה
היתה והפגיעה ומאחר הנקימות. ולא קובעת הפגיעה
ונטירה נקימה איסורי כא� שייכי� וכנ"ל "ממונא" ודאי
פרק ש� כמבואר הגו�". "צער בנקמות ג� עקרוני באופ�

ד'.
בנקמות השכיחות – בולטות תכונות לשתי לב נשי�
הנקמות בשלושת בסיפור המומחשות – שכני�

הראשונות:
משאיל� "איני לומר מבלי הסבר. הוספת ללא נקימה א)

בברייתא. המובא השאלתני" שלא כדר�
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משפחת בני שהרי הננק�. ידיעת ללא מוסווית נקימה ב)
המבוקש. החפ� את לה� אי� כאילו פני� העמידו ברגמ�
הנקימה "מהות ב' סוגיא ב' כר� לחבירו" אד� ב"בי�
הדיבור שג� ב'�ג' בפרקי� להלכה מתברר האסורה",
לכ� הנקמה. איסור את מעכבי� אינ� הננק� ידיעת וג�
גמורה נקמה משו� ברגמ� משפחת של בהתנהגותה יש

הראשונות. הנקמות בשלושת ג�
משה כשר' – בבנק הפקדה סירוב – הרביעית בנקמה
רומז הריהו בשביל�" זמ� לי "אי� אומר ברגמ� חיי�
את קשר לא עדיי� א� מסרב. הוא איבה שמשו� בברור
להשאיל כה� משפחת של לסירובה בבנק להפקיד סירובו
שלא "כדר� של גמור דיבור כא� אי� עדיי� הכיסאות.

שבברייתא. כדוגמא השאלתני"
כבר החשמלי, הפטיש של האחרו� הנקמה בנסיו� רק
כעי� שמשמע� מילי� ויכוח, כדי תו� ברגמ�, הזכיר
שכנות אמרת? "מה שאמר במה שבברייתא, המילי�
נוכחתי דווקא אני יפות! מילי� אלו הדדית, עזרה טובה,

הללו...". היפות למילי� כיסוי שאי� לראות
הזמ� במש� הבינו כה�, משפחת שבני לציי� שכל[יש

לא אול� כעס. מתו� אלא לב מתו� באו לא הסירובי�
עד הכיסאות, השאלת סירוב על בנקימה שמדובר קישרו
ש� בסוגיא עוד ראה וכה�. ברגמ� בי� האחרונה לשיחה
ללא בנקמה המקילי� בדעת דיו� 39 הערה ב' בפרק
הנוק� עובר הא� לננק� אח"כ נודע א� הננק�, ידיעת

למפרע].
וסירוב סירוב כל על כה� משפחת בני של הזכות לימודי
ארי" ה"גבורת דברי את לנו מזכירי� ג� ה� מענייני�. –
לנקמה הכרח עדיי� אי� טובה סירוב מסת� שאכ� הטוע�,
לדונו אפשר אפ"ה היה... אחרת מניעה איזה "דילמא

ש�. בסוגיא ראה וכו', זכות" לכ�
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תטור: לא איסור 
לעני הסיפור ניתוח
חלקי�. לשלשה מתחלק כולו הסיפור

ואולי בלב, �] ברגמ� הזוג בני של המיידית ההקפדה א)
משו� בכ� אי� הסירוב], על והתרעמו ביניה� דיברו ג�
אינה מעשה" "בשעת המיידית ההקפדה כי נטירה.
הכאב שעבר אחר א� רק הדבר. ושמירת נטירה נחשבת
ויחקקוהו למשמרת בלבב� וישמרו ינטרו ה� הראשו�
הרי המסופר, לפי בלב. נטירה הדבר יחשב אז בלב�,
הפגיעה דבר את ממחשבת� הזוג בני והסיחו הוציאו
ב"לא עברו לא עדיי� ולכ� שמחת�, תושבת שלא כדי
לחבירו" אד� "בי� ראה מעשה" "שעת [בנושא תטור".

ו']. פרק ג' סוגיא ב' כר�
מפורשת, בנטירה נתקלי� איננו הסיפור בהמש� ב)
הנמשכי� ברגמ�, משפחת של הנק� ממעשי אול�
שקנתה חזקה נטירה על למדי� אנו רבה, בעקביות
בלב שנטירה הסוברי� הפוסקי� לפי ג� בלב�. שביתה
עוברי� – בדיבור מתבטאת אינה עוד כל מותרת בלבד
אלו פעולות שהרי נטירה, איסור על ג� הנקמה בפעולות
ראה הדיבור. מ� פחות לא הנטירה את היטיב מבטאות

פ"א. ט' סוגיא ש�
שלא היתה והנקמה מאחר הראשונות בפעולות אמנ�,
נחשבות שלהלכה אע"פ כה�] משפחת �] הננק� בידיעת
ע"י נקבעת והנקמה ולב, כליות בוח� ה' כי גמורה נקמה
הנטירה וג� הנקימה כוונת זאת בכל בלבד, הנוק� כוונת
בגדר הנטירה נשארה וממילא ביטוי, לכלל באו לא
סירוב – הרביעית בנקמה [אפילו בלבד. הלב נטירת
שמדובר כה� למר הוברר לא עדיי� – בבנק הפקדה

החשמלי.] פטיש השביעית, הנקמה עד בנקמה
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מסירת כדי ותו� הויכוח ריתחת מתו� הסיפור, בסו� ג)
של משפט מפיו ברגמ� מר הוציא כה� למר הפטיש
מסרבי� את� "...א� הדעות. לכל "מהודרת" נטירה
לפנינו כמוכ�". לנהוג שעלי אומר זה אי� לנו, לעזור
שלא כמות� "איני בסגנו� וברור פשוט נטירה דיבור

יומא. במס' בברייתא המתואר השאלתני"
והחל נשבר שכבר לאחר בדיוק זה! משפט שהוסי� חבל
הטוב המצב והחזרת המעוות תיקו� של תהלי�

לקדמותו.
הזכרת בעצ� בנטירה עוברי� הפוסקי�, רוב לדעת
המתכבד של ההשוואה את עורכי� כשלא ג� הפגיעה
ממילא הרי זה לפי וכו'. כמות�" "איני חברו: בקלו�
הקודמי�, במשפטי� בנטירה ברגמ� מר עבר כבר
אלו הדדית, עזרה טובה, שכנות אמרת? "מה – כשאמר
כיסוי שאי� לראות נוכחתי דווקא אני יפות! מלי�

הללו". היפות למילי�
בנימת שנאמרו אלו שמילי� יש. גדול הבדל אול�
הסיפור סו� שמוכיח [כפי ההדורי� ליישר ורצו� תוכחה
להלכה עמו], להשלי� כדי לחזור כה� ממר ביקש שא�
שבי� "היחס ס"ג ט' פרק ראה נטירה, משו� בה� אי�

תוכחה". לחיוב נטירה איסור
שהזכרנו, כמות�" "איני בסגנו� שהוסי� המשפט אבל
ורצו� תוכחה מסגנו� רחוק שהוא משו� יותר. חמור
הדי� שאי� וא� ומריבה. הקנטה לדברי יותר וקרוב טוב,
בדבריו להיזהר ברגמ� למר לו היה לאיסור, בזה ברור

זה. ופוגעני מעליב משפט מפיו להוציא ולא
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%:ziqiqad dxcqdmc` oia zekldl cenil ixtq
exiagl

"exiagl mc` oia"`l :` jxk
jaala jig` z` `pyzdkixk

lr 23 ,lecb xtq) micenr 355 ,dyw
`pyz `l" ly e`ld xe`iaa (n"q 30
,zexewn llek ."jaala jig` z`
xwgn ,mipicd zivnze dkldd zeibeq
meid iign mixetiqe ,d`pyd zedn lr

.dkldd xe`a mix`ene migzepn mei

.xehz `le mewz `l :a jxk,dyw dkixk ,'` jxk enk
dniwp ly oie`ld xe`iaa .(l"pk lecb) .micenr 456
:xn`n ,zeibeqd zivnz ,dkldd zeibeq ,zexewn .dxihpe
migzepn mei meid iign mixetiq ,?od dn dxihpde dniwpd

.dkldd xe`a mix`ene

%"mc`l mc`d zxez" ipeir ipxez uaew :zxcq

.'` uaewlceb) micenr 100 ,dkx dkixk
ztwyd - j"pza dxiwq .(24 lr 18 ipepia
,exiagl mc` oiay zeevnd lr mi`iapd

e ."zixad xtq"n mirx zad` xn`n.cer

.'a uaewzxdad .micenr 150 dkx dkixk
m`d mipt zpald ,"mpig z`py" byend
zxezn siwn xn`n ?xeari l`e bxdi
,r"if aeh my lrad icinlz ipey`x

.cere zeaebz ,dnevr `iyew
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.'b uaewxecn .micenr 260 ,dkx dkixk
exiagyk ."dligne qeit" zevna cgein
ericedl jixv m`d dribtdn rcei epi`
mixn`n ?k"dei axra `wec dnl ?eqiitle
zeiyew .cengz `l ,dxihpe dniwp :dklda

.zewitqe zeaebz

.c uaew('b uaew enk dtihr).micenr 330 dyw dkixk
cgein xecn .d`gnae dgkeza zenil`a zeynzyd
,qrk xeqi` :dklda mixn`n .jenk jrxl zad`e" zevna
mixn`n .cere ,mixac z`pe` ,dllw zedn ,de`b xeqi`
.dnevr `iyew ."jenk"a `aiwr iax zhiy :dcb`a

.cere zewitq ,zeaebz

.d uaewdgkez zevn .micenr 304 ,dyw dkixk
minevr mivexiz" :qxhpew .dxvepy zcgeind zepncfdde
miaxd miazknd zivnz `edy "dnevr `iyew lr
zevna dxdad xn`n .c uaeway `iyewd lr elawzpy
it`a rxd oeyl ?xwyl xzen izn .jenk jrxl zad`e

.cere miazkn ,zeaebz ,"mc`l mc`d zegiy" ,dxn

%lbx lr exiagl mc` oia "mc`l mc`" :zxcq
zg`

:mpigde d`pyd,dyw mbe dkx dkixk
,(21 lr 12 lceb) qik hnxet ,micenr 140
byende d`py xeqi` ly devnd z` siwn
mi`iand mixecn rax` .mpig z`py

.devnd ly mipey mihaid

:dngpde dnwpdsiwn micenr 156 l"pk
.dxihpe dniwp ly zeevnd z`

04-6924610 :zepnfdl

153-4-6924610 :qwtae
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'· Í¯Î ,Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·
¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï

‡"ËÈÏ˘ È˜Ò¯ÂÒ Ô¯‰‡ ·¯‰ ˙‡Ó ¯ÙÒ‰ ÏÚ ‰¯È˜Ò

ÈÓÂ¯Ó·¯ÈÚ· ,ÔÂÈÏÚ‰ ÏÈÏ‚‰
ı·˜˙‰ ,˙Ùˆ ÌÈÊ¯‰
ÌÈ˘ÂÚ‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙ Ï‚Ò
ÌÈÓÈ˜ÓÂ ‰�ÂÓ‡· ÌÈÓ˘ ˙Î‡ÏÓ
‰‡ÏÙ�‰ ‰¯ÈˆÈ‰ ˙ÂÓ„· ÌÈÓ¯-ÔÈ�·
„ÂÓÈÏ ¯ÙÒ .·¯ ˘Â„ÈÁ ‰· ˘È˘

.Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ· ˙ÂÎÏ‰·
,‰"�˘˙· ,ÌÈ�˘ ‰�ÂÓ˘ È�ÙÏ
È¯ÂÎÈ· ˙‡ È�¯Â˙‰ ¯Â·ÈˆÏ Â˘È‚‰
„ÒÂÈÓ ,ÔÂ˘‡¯‰ Í¯Î‰ ,Ì˙„Â·Ú
ÍÈÁ‡ ˙‡ ‡�˘˙ ‡Ï" ÈÂÂˆ‰ ÏÚ
˙‡ ¯È˘Ú‰Ï ÂÎÊ ‰˙Ú ."Í··Ï·
„ÒÂÈÓ ,È�˘‰ Í¯Î· È�ÁÂ¯‰ Â�ÓÏÂÚ
."¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï" ÈÂÂˆ‰ ÏÚ

ÂÚ‚È ,ıÙÁ ÍÂ¯· ·¯‰Â ,¯‚¯·�ÈÂ È·ˆ ·¯‰ ,Â�È�ÙÏ˘ ¯ÙÒ‰ ÈÎ¯ÂÚ
ÂÁÈÎÂ‰ Û‡Â Y "Ì„‡Ï Ì„‡‰ ˙¯Â˙" ÔÂÎÓ È¯·Á ˙¯ÊÚ· Y Â‡ˆÓÂ
˙Â„ÓÂÏ Ï˘ ‰‰Â·‚ ‰Ó¯·Â Y ‰¯Â˙‰ ˜ÒÚÏ ·Á¯� ¯Î ˘È˘ ,ÏÈÏÚ·
ÌÈ¯Â„Ó· .Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÈ¯ÒÂÓ‰ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÁ˙· Ì‚ Y ‡˜Â„
ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙Â¯Â˜Ó‰ ÏÎ ˙‡ Â�È�ÙÏ ÌÈÏÏÂ‚Ó Ì‰ ÌÚË ·ÂË· ÌÈÎÂ¯Ú
È¯ÙÒ·Â Ï"ÊÁ· ,‰¯Â˙‰ ˙Â‡¯˜Ó· "¯ÂË˙ ‡ÏÂ ÌÂ˜˙ ‡Ï" ˙¯‰Ê‡Ï
Â˙‡È¯˜Ï ÌÈ�Ó‡� .Â�˙ÙÂ˜˙ ÈÓÎÁÏ „Ú ,ÌÈ�Â¯Á‡Â ÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈ˜ÒÂÙ‰
˙‡ Ì‚ ÂÎÙ‰È˘ ,‰¯Â˙‰ È˘È‡ Ï‡ Ï"ˆÊ ¯Ë�ÏÒ È"¯‚‰ Ï˘ ‰ÚÂ„È‰
Â˙Ú˘· ‰„ÈÏÂ‰˘ ‰‡È¯˜‰ ‡È‰ ,‰ÎÏ‰ ˜ÓÚÏ ÌÈÈ¯ÒÂÓ‰ ÌÈ‡˘Â�‰

."ÌÈÈÁ ıÙÁ" ¯ÙÒ‰ ˙‡

˙ÂÈ‚ÂÒ ¯˘ÚÓ ˙ÂÁÙ ‡Ï "‰ÎÏ‰‰ ˙ÂÈ‚ÂÒ" ¯Â„Ó· ÌÈ¯·ÁÓ‰ ÂÁË˘
:Ì‰È�È· .ÌÈ·¯ ÌÈ‡˘Â�Ï ˙ÏˆÙ˙Ó‰ ÂÊ ‰ÂˆÓ Ï˘ ÌÈ�Â˘ ÌÈÙ�Ú·
¯Úˆ ¯˙È‰ ,˙ÏÚÂ˙Ï ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ,‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜� ¯ÂÒÈ‡ ˙Â‰Ó
‡È‚ÂÒ‰ ˙Â‡ˆ¯‰Ï .„ÂÚÂ ‰¯ÈË�Â ‰ÓÈ˜�· ÌÈ¯˙ÂÓ ÌÈÏÂ˜È˘ ,ÛÂ‚‰
Ï˘ Ú„È‰ ˙‡ Â¯È˘ÚÈ˘ ÈÂÂÏ ˙Â¯Ú‰Â ÌÈÓÂÎÈÒ ˙ÂÈˆÓ˙ ÌÈÂÂÏ�
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ÏÎÓ ËÚÓÎ „ÓÂÏ ÏÎ ¯Â·Ú ‰�·‰Ï ˙ÂÁÂ� ÌÈÎ¯„ ÏÂÏÒÈÂ ,ÔÈÈÚÓ‰
ÌÈ· ËÂ˘Ï ÂÏ‚¯Â‰˘ ÌÈ„ÓÂÏ‰ È·ÂË Ô‰Â ÌÈ˙· ÈÏÚ· Ô‰ ,ÌÈÏÈ‚‰

Y „ÂÓÏ˙‰.Ì˘Ù� ‰·‰‡˘ ˙‡ Ô�„ ¯ÙÒ· Â‡ˆÓÈ ‰Ï‡Î ‰Ï‡

,Á˜Ï-·¯Â ÔÈÈ�ÚÓ ˘Â„ÈÁ ÌÈ¯·ÁÓ‰ ÂÙ¯ˆ ¯ÙÒ‰ Ï˘ È�˘‰ ˜ÏÁ·
‰ÓÈ˜� ‡˘Â�· ÈÂÂ‰‰ ÔÓ ÌÈÁÂ˜Ï ÌÈ¯ÂÙÈÒ ‰˘ÂÏ˘Â ÌÈ¯˘Ú ÂÏ‡
‡È‰ „ˆÈÎ ˘ÈÁÓÓ‰ ,¯ÂÙÈÒ ÏÎÏ „ÂÓˆ È˙ÎÏ‰ ÁÂ˙È� ÌÚ ,‰¯ÈË�Â
Ï˘ ‰¯ÂÙ‰ ÔÂ¯˘Î „·Ï .‰˘Â„˜‰ Â�˙¯Â˙ ˙ÈÈ¯Ï˜ÙÒ‡· Â˙ÂÙ˜˙˘‰
‰·¯‰ ÌÈÎ¯ÂÚ‰ Ì‚ Â„·ÏÓ ÂÚÈ˜˘‰ ,ÌÈÓÂ‡˙ .Ù È·ˆ ·¯‰ ,¯ÙÒÓ‰
Ì‰ÈÚÈ�Ó ÏÚ Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ÔÈ· ÂËÙ˘Ï ÌÈ�ÈÈ„ ˙ÓÎÁÂ È˙ÎÏ‰ Ú„È

.‰¯Â˙‰ È�È„ ÌÂÈ˜· Ì‰È˙Â‡È‚˘ ÏÚÂ

ÁÂ˙È� ÏÈÎÓ‰ "?Ô‰ ‰Ó ‰¯ÈË�‰Â ‰ÓÈ˜�‰" Ì˘· ¯Ó‡Ó ÂÙÈÒÂ‰ Ì‚
Ì„‡‰ ÚÈ�Ó ‰Ó :¯Ó‡Ó· ˙Â�Â„È�‰ ˙ÂÏ‡˘‰ ÔÈ·Ó .˙Â¯ÎÊ�‰ ˙Â„ÈÓ‰
?‰¯ÈË�· ˘Ù�‰ ˙¯˙ÂÁ ‰¯ËÓ ÂÊÈ‡Ï ?ÂÏ ‰È‰˙ ˙ÏÚÂ˙ ÂÊÈ‡ ?ÌÂ˜�Ï
¯·‚˙‰Ï ÍÈ‡ È‡¯˙·Â È‡Ó„˜Ó ˙ÂÏÈÚÂÓ ˙ÂˆÚ ÔÂ¯Á‡‰ ˜¯Ù·Â .„ÂÚÂ

.¯ÂË�ÏÂ ÌÂ˜�Ï ÔÂˆ¯‰ ÏÚ

‰˘Ó '¯ ‚"‰¯‰ .ÌÈ˜ÒÂÙ‰ ÈÏÂ„‚ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓÎÒ‰· ¯ËÂÚÓ ¯ÙÒ‰
È„ÂÒÈÓ Ì‰ ÂÏ‡ ˙ÂˆÓ" :ÂÈ¯·„ ÍÂ˙· ·˙ÂÎ ‡"ËÈÏ˘ ÍÂ·�¯Ë˘
ÈÂ‡¯ ÔÎÏÂ .ÌÈ˜ÒÂÙ‰ È¯·„· ˜ÈÙÒÓ Ê"Ú Â�ÈˆÓ ‡ÏÂ ,‰¯Â˙‰ È¯˜ÈÚÂ
,ÌÈ�È„‰ ÈË¯Ù ÏÎ Ï˜Â Áˆ ÔÂ˘Ï· Ï"Â‰˘ ,Ï"�‰ ÔÂÎÓ „„ÂÚÏÂ Í¯·Ï

."ÌÈ˘„ÂÁÓ ÌÈ¯Â¯È· ‰ÓÎ ÂÎÂ˙· ÏÏÂÎÂ

ÍÈ¯ˆÓ ÂÏ‡ ˙ÂÈ‚ÂÒ ¯Â¯È·" :‡¯ÈÙ˘ ‰˘Ó '¯ ‚"‰¯‰ ·˙ÂÎ Â˙ÓÎÒ‰·
ÔÂÎ� ˙Ú„ ÏÂ˜È˘Â ‰¯˘È ‰�·‰ ÏÚ ÛÒÂ� ,˘ÂÙÈÁÂ ‰ÚÈ‚È ‰·¯‰
‡˙¯Âˆ‰ ˜ÓÂÚ ‡ˆÓÏÂ ÔÂÎ� ¯„Ò· ÌÈ¯·„‰ ÍÂ¯ÚÏÂ „ÈÓÚ‰Ï
ÌÚË ·ÂË· Ï"�‰ È„È„È ÌÈ˘ÂÚ ‰Ê ÏÎÂ ...ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú· ‡˙˙ÚÓ˘„

."‰ÁÏˆ‰·Â ˙Ú„Â

˙ÂÈÓÂ¯˙ ˙Â„ÈÓ"˘ Â˙ÓÎÒ‰· ¯‡·Ó ‡"ËÈÏ˘ ·ÂÏÚÏÓ ¯"ÂÓ„‡‰
‡Ï˘ Ú"ÈÊ ˜"‰Â·‡ Â‚ÈÏÙ‰ ‰ÓÎ ÚÂ„ÈÂ ...ÂÈ�ÓÈÒÂ ˙Â„‰È‰ È„ÂÒÈÓ Ô‰
Ì‰· Â‡¯ Ï‡¯˘ÈÏ ‰ÏÂ„‚‰ Ì˙·‰‡·Â È„Â‰ÈÏ Â"Á ¯Úˆ ÌÂ˘ ÌÂ¯‚Ï

."...„‡Ó ÌÈ·Â‰‡Â ‰·ÂËÏ ÌÈÂÂ˘ ÌÏÂÎ ,·ÂË Í‡

ÔÂÎÓ‰ È¯·Á ÌÈÎÈ˘ÓÓ ,‰ÎÈ¯Î‰ È·‚ ÏÚ ˙Ú·ËÂÓ‰ ˙È�Î˙‰ ÈÙ ÏÚ
È¯ÂÒÈ‡ :‰¯„Ò‰ Ï˘ ÌÈ‡·‰ ÌÈÎ¯ÎÏ ¯ÓÂÁ‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏÂ ÊÎ¯Ï
˙ÎÏ‰Â" ,"ÍÂÓÎ ÍÚ¯Ï ˙·‰‡Â" ,ÌÈ�Ù ˙�·Ï‰Â ÌÈ¯·„ ˙‡�Â‡
˙Î¯· .ÔÂÓÓ· Ô�È‡˘ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙ÂÂˆÓ‰Ó „ÂÚÂ ,"ÂÈÎ¯„·
‰ÈÂÏ˙ ÌÈ·¯‰ ˙ÂÎÊ ¯˘‡ ÂÈÎ¯ÂÚÂ ÔÂÎÓ‰ È¯·Á È˘‡¯ ÏÚ ÏÂÁ˙ ÌÈ·¯

.ÏÈÁ Ï‡ ÏÈÁÓ ÂÎÏÈÂ ‰Ê ¯È·Î ÏÚÙÓ ÍÈ˘Ó‰Ï ÂÎÊÈÂ Ì‰·
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