array(22) { ["language"]=> string(2) "en" ["title"]=> string(42) ""ו"עשתה םירופיכה םויל
["head"]=> string(70) " " ["scripts"]=> string(3014) " " ["footer_scripts"]=> string(0)
"" ["robots_meta"]=> string(51) " " ["url"]=> string(132)
"http://www.hulya.lu/content/%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95" ["base_href"]=> string(149) " "
["favicon"]=> string(99) " " ["css"]=> string(1853) " " ["sendtoprinter"]=> string(0) ""
["logo"]=> string(114) " " ["footer_message"]=> string(1) " " ["site_name"]=>
string(47) ")ul.ayluh.www//:ptth( ayluH no dehsilbuP" ["printdate"]=> string(0) ""
["source_url"]=> string(308) "Source URL:
http://www.hulya.lu/content/%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%9D%D7%94%D7%9B%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D%D7%94%D7%AA%D7%A9%D7%A2%D7%95" ["type"]=> string(9) "blog_post"
["breadcrumb"]=> string(96) "Home > Printer-friendly PDF > Printer-friendly PDF"
["pfp_links"]=> string(0) "" ["node"]=> object(stdClass)#48 (42) { ["nid"]=> string(3)
"538" ["type"]=> string(9) "blog_post" ["language"]=> string(2) "en" ["uid"]=>
string(4) "7412" ["status"]=> string(1) "1" ["created"]=> string(10) "1442915821"
["changed"]=> string(10) "1442915821" ["comment"]=> string(1) "0" ["promote"]=>
string(1) "1" ["moderate"]=> string(1) "0" ["sticky"]=> string(1) "0" ["tnid"]=>
string(1) "0" ["translate"]=> string(1) "0" ["vid"]=> string(3) "538" ["revision_uid"]=>
string(4) "7412" ["title"]=> string(37) ""[ "ו"עשתה םירופיכה םוילbody"]=> string(11913)
"
Date: 2015-09
ץלזנייטש לארשי ןבא ןידע ברה
Rav Adin site hulya.jpg
Post
ירדנ לכ
אוה םירופיכה םוי, ורקיעבו ותיצמתב, הרפכ לש םוי, ןוועה תחילס םוי, םיעשפה תליחמ םוי, הזככו
הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה, םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש. ךירצ תועדה בורלש םגה
רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא, אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ
הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה. םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה,
תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב, םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש, תונוועהו םיאטחה, לכב
תוגרדה לכבו םינפואה, ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב, ונדצמ, לחמי ה"בקהש םיניינועמ
םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו, ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ
האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור.

םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו
הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת

שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש
.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו
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ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו

הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש

.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו
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ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו

הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש

.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו
" )" ["view"]=> string(10394
ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו

הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש

הליענה תליפת לש התיצמת, תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה: דחאכ ונלוכ גואשל, ונתלוכי לכב.
וישכע, הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא, םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא, םיאב ונא
ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו: אבא, !ךילא בושל םיצור ונחנא
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["#printed"]=> bool(true) ["#type"]=> NULL ["#value"]=> NULL ["#prefix"]=>
NULL ["#suffix"]=> NULL ["#children"]=> string(50) "} "ץלזנייטש לארשי ןבא ןידע ברה
["#title"]=> NULL ["#description"]=> NULL ["#children"]=> string(50) "ןבא ןידע ברה
"[ "ץלזנייטש לארשי#printed"]=> bool(true) } ["#single"]=> bool(true) ["#attributes"]=>
array(0) { } ["#required"]=> bool(false) ["#parents"]=> array(0) { } ["#tree"]=>
bool(false) ["#context"]=> int(5) ["#page"]=> bool(true) ["#field_name"]=> string(17)
"field_writer_name" ["#title"]=> string(4) "name" ["#access"]=> bool(true)
["#label_display"]=> string(6) "hidden" ["#teaser"]=> bool(false) ["#node"]=>
*RECURSION* ["#type"]=> string(13) "content_field" ["#children"]=> string(50)
""[ "ץלזנייטש לארשי ןבא ןידע ברה#printed"]=> bool(true) } ["#title"]=> NULL
["#description"]=> NULL ["#children"]=> string(269) "
ץלזנייטש לארשי ןבא ןידע ברה
" ["#printed"]=> bool(true) } ["field_writer_image"]=> array(11) { ["#context"]=>
int(5) ["#depth"]=> int(1) ["#type_name"]=> string(9) "blog_post"
["#field_name"]=> string(18) "field_writer_image" ["#weight"]=> string(1) "7"
["#post_render"]=> array(1) { [0]=> string(33) "content_field_wrapper_post_render"
} ["field"]=> array(18) { ["#description"]=> NULL ["items"]=> array(5) { [0]=>
array(16) { ["#formatter"]=> string(7) "default" ["#node"]=> *RECURSION*
["#type_name"]=> string(9) "blog_post" ["#field_name"]=> string(18)

"field_writer_image" ["#weight"]=> int(0) ["#theme"]=> string(27)
"filefield_formatter_default" ["#item"]=> array(12) { ["fid"]=> string(4) "2028"
["uid"]=> string(4) "7412" ["filename"]=> string(23) "Rav Adin site hulya.jpg"
["filepath"]=> string(45) "sites/default/files/Rav Adin site hulya_1.jpg" ["filemime"]=>
string(10) "image/jpeg" ["filesize"]=> string(5) "30104" ["status"]=> string(1) "1"
["timestamp"]=> string(10) "1442915776" ["list"]=> string(1) "1" ["data"]=> array(2) {
["alt"]=> string(0) "" ["title"]=> string(0) "" } ["nid"]=> string(3) "538" ["#delta"]=>
int(0) } ["#title"]=> NULL ["#description"]=> NULL ["#theme_used"]=> bool(true)
["#printed"]=> bool(true) ["#type"]=> NULL ["#value"]=> NULL ["#prefix"]=>
NULL ["#suffix"]=> NULL ["#children"]=> string(324) "
Rav Adin site hulya.jpg
" } ["#title"]=> NULL ["#description"]=> NULL ["#children"]=> string(324) "
Rav Adin site hulya.jpg
" ["#printed"]=> bool(true) } ["#single"]=> bool(true) ["#attributes"]=> array(0) { }
["#required"]=> bool(false) ["#parents"]=> array(0) { } ["#tree"]=> bool(false)
["#context"]=> int(5) ["#page"]=> bool(true) ["#field_name"]=> string(18)
"field_writer_image" ["#title"]=> string(5) "Image" ["#access"]=> bool(true)
["#label_display"]=> string(6) "hidden" ["#teaser"]=> bool(false) ["#node"]=>
*RECURSION* ["#type"]=> string(13) "content_field" ["#children"]=> string(324) "
Rav Adin site hulya.jpg
" ["#printed"]=> bool(true) } ["#title"]=> NULL ["#description"]=> NULL
["#children"]=> string(549) "
Rav Adin site hulya.jpg
" ["#printed"]=> bool(true) } ["field_writer_description"]=> array(11) {
["#context"]=> int(5) ["#depth"]=> int(1) ["#type_name"]=> string(9) "blog_post"
["#field_name"]=> string(24) "field_writer_description" ["#weight"]=> string(1) "8"
["#post_render"]=> array(1) { [0]=> string(33) "content_field_wrapper_post_render"
} ["field"]=> array(17) { ["#description"]=> NULL ["items"]=> array(4) { [0]=>
array(15) { ["#formatter"]=> string(7) "default" ["#node"]=> *RECURSION*
["#type_name"]=> string(9) "blog_post" ["#field_name"]=> string(24)
"field_writer_description" ["#weight"]=> int(0) ["#theme"]=> string(22)
"text_formatter_default" ["#item"]=> array(4) { ["value"]=> NULL ["format"]=>
NULL ["safe"]=> string(0) "" ["#delta"]=> int(0) } ["#title"]=> NULL
["#description"]=> NULL ["#theme_used"]=> bool(true) ["#printed"]=> bool(true)
["#type"]=> NULL ["#value"]=> NULL ["#prefix"]=> NULL ["#suffix"]=> NULL }
["#title"]=> NULL ["#description"]=> NULL ["#printed"]=> bool(true) }
["#single"]=> bool(true) ["#attributes"]=> array(0) { } ["#required"]=> bool(false)

["#parents"]=> array(0) { } ["#tree"]=> bool(false) ["#context"]=> int(5) ["#page"]=>
bool(true) ["#field_name"]=> string(24) "field_writer_description" ["#title"]=>
string(11) "Description" ["#access"]=> bool(true) ["#label_display"]=> string(6)
"hidden" ["#teaser"]=> bool(false) ["#node"]=> *RECURSION* ["#type"]=>
string(13) "content_field" ["#printed"]=> bool(true) } ["#title"]=> NULL
["#description"]=> NULL ["#children"]=> string(1) " " ["#printed"]=> bool(true) }
["#children"]=> string(819) "
ץלזנייטש לארשי ןבא ןידע ברה
Rav Adin site hulya.jpg
" ["#printed"]=> bool(true) } ["#title"]=> NULL ["#description"]=> NULL
["#children"]=> string(896) "
ץלזנייטש לארשי ןבא ןידע ברה
Rav Adin site hulya.jpg
" ["#printed"]=> bool(true) } ["#content_extra_fields"]=> array(10) { ["title"]=>
array(3) { ["label"]=> string(5) "Title" ["description"]=> string(17) "Node module
form." ["weight"]=> string(2) "-5" } ["revision_information"]=> array(3) { ["label"]=>
string(20) "Revision information" ["description"]=> string(17) "Node module form."
["weight"]=> string(1) "1" } ["author"]=> array(3) { ["label"]=> string(21) "Authoring
information" ["description"]=> string(17) "Node module form." ["weight"]=>
string(1) "0" } ["options"]=> array(3) { ["label"]=> string(18) "Publishing options"
["description"]=> string(17) "Node module form." ["weight"]=> string(1) "2" }
["language"]=> array(3) { ["label"]=> string(8) "Language" ["description"]=>
string(19) "Locale module form." ["weight"]=> int(0) } ["menu"]=> array(3) {
["label"]=> string(13) "Menu settings" ["description"]=> string(17) "Menu module
form." ["weight"]=> string(2) "-4" } ["path"]=> array(3) { ["label"]=> string(13) "Path
settings" ["description"]=> string(17) "Path module form." ["weight"]=> string(1) "3"
} ["path_redirect"]=> array(3) { ["label"]=> string(13) "URL redirects"
["description"]=> string(28) "Path redirect module listing" ["weight"]=> string(1) "4" }
["print"]=> array(3) { ["label"]=> string(32) "Printer, e-mail and PDF versions"
["description"]=> string(18) "Print module form." ["weight"]=> int(30) }
["nodewords"]=> array(3) { ["label"]=> string(9) "Meta tags" ["description"]=>
string(19) "Meta tags fieldset." ["weight"]=> string(1) "5" } } ["field_blog_post"]=>
array(11) { ["#context"]=> int(5) ["#depth"]=> int(0) ["#type_name"]=> string(9)
"blog_post" ["#field_name"]=> string(15) "field_blog_post" ["#weight"]=> int(0)
["#post_render"]=> array(1) { [0]=> string(33) "content_field_wrapper_post_render"
} ["field"]=> array(18) { ["#description"]=> NULL ["items"]=> array(5) { [0]=>

*array(16) { ["#formatter"]=> string(7) "default" ["#node"]=> *RECURSION
)["#type_name"]=> string(9) "blog_post" ["#field_name"]=> string(15
)"field_blog_post" ["#weight"]=> int(0) ["#theme"]=> string(22
" )"text_formatter_default" ["#item"]=> array(4) { ["value"]=> string(10406
ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו

הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש

.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו
" )" ["format"]=> string(1) "1" ["safe"]=> string(10394
ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו

הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש

.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו
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ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע

.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו
הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
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ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע

.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו
הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
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ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש

םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו
הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק

ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש
.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו
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ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ

תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו
הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא

ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש
.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו
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ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק

םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו
הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח

לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש
.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו
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ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה

ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא
תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו
הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש

.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג
.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש
.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו
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ירדנ לכ
הזככו ,םיעשפה תליחמ םוי ,ןוועה תחילס םוי ,הרפכ לש םוי ,ורקיעבו ותיצמתב ,אוה םירופיכה םוי
ךירצ תועדה בורלש םגה .םדאה לש ותבושתב תינורקע יולת ונניאש ,הלעמ לש השעמ ורקיעב אוה
אוה ה"בקהש הזב אוה רבדה לש ורקיע םוקמ לכמ ,רפכי םירופיכה םויש ידכ הבושת תושעל םדא
,םירמוא ונאש "אטח לע"הו יודיווה .הנשב תחא םעפ ויתואטחו ויעשפמ לארשי תא רהטמהו רפכמה
לכב ,תונוועהו םיאטחה ,םיעשפה ינימ לכ תא םינומ ונא םהבש ,תוליפתה ןיבו תוליפתה ךותב
לחמי ה"בקהש םיניינועמ ,ונדצמ ,ונחנאש רמול ליבשב רקיעב םה םיאב ,תוגרדה לכבו םינפואה
ונייהש תוריבע ןתוא תא וליפא ונלצא ריאשנ אלש ךכ ,םלוכ תא החמיו וניתונווע לכל רפכיו חלסיו
.האבה הנשב םג ןתא ראשיהל םיצור
םשור-בר סקטב תישענה – "ירדנ לכ" תליפת םלואו .הלוכ םירופיכה םוי תליפתל סחיב ןוכנ הז לכ
וא תונווע לש ןיינע הב ןיא הרואכלש םושמ ,הזה דצה ןמ ןפוד תאצוי איה – שודקה םויה לש ותליחתב
אל ילואו ונרדנש םירדנ ינימ לכ לש םלוטיבב תקסוע "ירדנ לכ" תועדה ןמ המכ יפל םנמא .םיאטח
הרזחהו ",ירדנ לכ"בש לודגה טוריפהש רמול הארנ ךא ;אטח ,תמיוסמ הניחבמ ,אוה הז םגש ,ונמייק
םירושק םניא םצעב םינימה לכמ םירוסיאה ,תועובשה ,םירדנה :רחא רבד לע םיזמרמ ,חסונה לע
ונחנאש םירבד םה הלא .הריבע ירבד ,םמצע דצמ ,םניא םג םה .ונילע תולטומה תווצמל חרכהב
לכ םע דחיב ,םהילע םג רתוול םוקמ שיש םישיגרמ ונחנאשו ,תרחא וא וזכ הרוצב ונמצע לע ונלביק
.םירופיכה םוי ,הזה םויב ונתאמ לטונ ה"בקהש םירבדה ראש
םימנוקה ,םירדנה בור לבא ;תיתכלה הניחבמ םייעמשמ-דחו םירורב ,םייפיצפס םהש םירדנ שי םנמא
תוטלחה לש ,תיפוסניא טעמכ ,הכורא הרוש ,םצעב ,םה םמצע לע םילבקמ םדא ינבש םירוסיאהו
,ורבחל םדא ןיבש םילבכ םה םקלחב .הלוכ הנשה לכ ךרואל ןהב םמצע תא םילבוכ םישנאש תוישונא
ענמיהל וא םימיוסמ םישעמ תושעל תויובייחתהב :םמצע תא םהב םילבוכ םישנאש םילבכ – םקלחבו
.םתא רבחתהל ידכ תונוש תולועפ תיישעב וא םדא ינב םע עגממ תוענמיהב ,םירחא םישעממ
תויובייחתהה לכ לע ,ונלש ליגרה םייחה ךלהמ לש – םנמא ,תזמורמ – המישר יהוז ,תורחא םילימב
דצב הייצר לש וא הוואת לש דחא עגר לשב ונמצעב ונרציש םירבד ,תויעגר וא תוירקמ :ליכמ אוהש
םייח חרוא והז ,הזל רבעמו .ונמצע לע וא םירחא לע זגור וא סעכ ךותמ םישענ וא םירמאנה םירבד
:םירדנ לש ,תרדגומה ,תמיוסמה הרדגהל םיאתמ הז ןיאש יפ לע ףא ,ונלש םייחה יכרד ,ותוללכב ונלש
םינוק ונחנא המ ,םירחא םעו ונמצע םע תושעל םיצור ונחנא המו םישוע ונחנא המ ,םייח ונחנא ךיא

תא בייחמ אוהש םירבד לש וזכ הרוש ול שי םדא לכ '.וכו 'וכו ,םירחאל םינוק ונחנא המ ,ונמצעל
םצעב םדאש םירבד םה וללה םירבדהמ םיבר .םוימויה ייחב ,ומצע תא םהב לבוכו רסוא ,םהב ומצע
.תלבוכ היישע לש לגרהל סנכנ רבכ אוה לבא ,ללכ םהב הצור וניא וא ,תומלשב םתוא הצור ונניא
תונוועה ,םיאטחה לש םירומחה םירבדב קוסעל םיליחתמש ינפל ,םירופיכה םוי לש ותליחת ינפל
"ירדנ לכ" אב ,ונישע אלו תושעל םיביוחמ ונייהש םירבד םתוא לכ םע םג ומכ ,ונישעש םיעשפהו
הנבמ תא םינובה םיביכרמה םה אלא הריבע וא הווצמ רדגב םניאש םירבד םתוא לכ תא הלעמו
םילבכה .רדנ ןיעמכ ונמצע לע םתוא ונלביק םיוסמ ןבומבש םושמ ונתוא םילבוכו ונלש ללוכה םייחה
תא תושעלו ררחתשהל ונל םירשפאמ םניאש םילבכ םה ,תוקהבומ תוריבע רדגב םה ןיאש םגה ,וללה
.תושעל ונילע תמאבש המ
םיארקנ ונא ,ונילע ץבורה תויעבהו םיאטחה אשממ לודגה רורחשה תויהל רומאש ,םירופיכה םויב
ןתוא לע רתוול םיצור ונחנאש ירוביצו יללכ ןפואב ריהצהל ,וללה םייטרפה תואשמה ונילעמ דירוהל
הנבמ םהש םירבדה לע ,תויחרכה ןניאש תויצרה לכ לע ,תואיצמה תוביוחמ ןניאש תויובייחתהה
םדוק ונחנא ,םוי לש ומוציע לש הדובעב םיליחתמ ונחנאש ינפל דוע ,ךכ םושמו .ונלש ליגרה םייחה
תויהל ילב הבושתלו ,הרפכל ,הרהטל תשגל לכונש ידכ – ונביבסמש ריוואה תא תוקנל םיאב לכ
תויובייחתהה לכ לע ונל לחמייש ירחאו .הז ירחאו .ונמצע תא ונרסאו ונלבכש םילבכה לכב םילובכ
תויוצר יתלבו תובושח יתלבה תוחטבהה לכ לע ,הזל הז ונבייחתהש וללה תויתרבח יצחהו תויתרבחה
,ילוא ,לכונ ,וללה "ייוניכו יסוניקו ימנוקו ימרחו ירוסיא"ה לכמ רטפינש ירחא ,ונמצעל ונחטבהש
.רתוי תיניצר הרוצב ונשפנ תא רהטל תשגלו םוי לש ומוציעל סנכיהל
הליענ תליפת
שי הזה םויב םירבוע ונאש תודיריהו תוילעה לכ םעש אוה דחאה דצה .םידדצ ינש שי הליענה ןמזל
רתויו רתוי תישענ וזה השגרההו ,תרפכמ םויה לש ותוהמ םצע :רמולכ ,רפכמ םוי לש ומוציעש השגרה
אל ונחנא וישכעש םישיגרמ ונחנא םויה לש הזה בלשב .םויה לש ומויסל םיברקתמ ונאש לככ הפירח
לכב םיצור ונא וישכעשו ,םוי לש ומוציעב אלא ,תחא השקבב וא תחא הליפתב ,דחא טרפב םיעגונ
הזה םויה תא םייסל םיצור ונחנאש אוה הליענה לש רחאה דצה .רמגייו השעיי ןכא השעמהש ונשפנ
.הלודג האירקב ,הלודג הגאשב אלא ,םונמנב ,העיקשב אל
ינפל :םימשה ירעשו עיקרה ירעש ולענייש ינפל םיללפתמ ונחנאש הליפת קר אל איה הליענה תליפת
וזה השקבהו ,םישקבמ ונחנא תמאב המ ,םיצור ונחנא תמאב המ אטבל םיצור ונחנא םירעשה תליענ
',וכו "םיעשופל די ןתונ התא" םירמוא ונחנא הליענה תליפתב םנמא .הליחמו החילס לש השקב הנניא
ןתונ ,די ונל טישומ ה"בקהש ךכ לע םירבדמ ונחנא :הכ דע ונישעש הממ רתוי הברה תאז םישיגדמו
םיזעה םימה ןמ ונתוא איצומ אוה ,ונעקש םהבו ונדרי םהילאש תומוקמה ןמ תאצל תורשפאה תא ונל
.השדח הלחתה לא ונעקש םהבו ונלפנ םהילאש המהוזה ךותמ וא
ופקות אולמ לכב ותוא דיגהל ונקפסה אל דוע ילואש והשמ רמול םישקבמ םג ונחנא הזל רבעמ לבא
תא תעכ חיסמ ינא .תמאב םיצור ונחנאש המ תא תואטבמה םילימה תא רמול םיצור ונא :ןכל םדוק
ירחא ,וישכע .ילש םילדחמה ןמ ,ילע םיצבורה תונוועהו םיאטחה ןמ ,ילש תויטרפה תויעבה ןמ יתעד
יכ ילא הבוש" – איהש האבה הדוקנל רובעל ןמזה עיגה ",וניתואטח ןנעכו וניעשפ בעכ תיחמ"ש
וא וז תמיוסמ היישעב אל – 'ה תא בושל ',ה לא בושל וננוצר אטבל ,םיצורו ,םיכירצ ונחנא ".ךיתלאג

.ותברקב םיצור ונחנא המכ דעו ה"בקל םירושק ונחנא המכ דע תרמואה הרהצהב אלא ,תרחא
םימעפ עבש םיארוקו ",לארשי עמש" ,דחא לוקבו תחא תבב ,דחי ונלוכ םירמוא ונחנא ןכ לע רשא
תניחבב :םיקולאה אוה 'ה םהבש םינפואהו םידדצה לכ תא תאטבמה האירק – "םיקולאה אוה 'ה"
המ תניחבבו עבטל לעמש המ תניחבב ,רתסנה תניחבבו יולגה תניחבב ,םימחרה תניחבבו ןידה
םה-םה וללה םירבדה .יטרפ ןפואבו יללכ ןפואב ותא ונלש תורשקתהה תניחבב ,עבטה ךותבש
.ונתלוכי לכב ,דחאכ ונלוכ גואשל :תושעל םיכירצ ונחנאש המ םה ,הליענה תליפת לש התיצמת
םיאב ונא ,םייקנ רתוי וא תוחפ ונייה דחא םויש ירחא ,הרפכו הליחמ לש הזה םויה לכש ירחא ,וישכע
!ךילא בושל םיצור ונחנא ,אבא :ונרמא אל דוע םצעבש המ םירמואו

