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 הכלהו האופר ,הנקז

 םירמאמ תרדס

 ינש קרפ

 ןקז ינפ תרדהו םוקת הביש ינפמ

 לכהש ,הז םסרופמ קוספ .)ב"ל ט"י ארקיו( "ןקז ינפ תרדהו ,םוקת הביש ינפמ" :הרותב רמאנ

 יקסופל דעו ארמגב לחה הבחר תקולחמב השעמל ןותנ ,םינקזה תא דבכל בייחמכ וטטצל םיליגר

 תא דמלנ .)א ,גל – ב ,בל( ןישודיק תכסמב איגוסב חתפנ ןוידה .תקייודמה ותנווכ רבדב הכלהה

 .הכלהה תנקסמ תאו םיקסופה ירבדב ןשוריפ תא ,הב תואבומה תוטישה תא ררבנו איגוסה

  .הנקיזלו ןקזל סחיב םינוש םיטבמ תוהזל לכונ וז איגוסב ןויעה ךותמ

 :ארמגה ירבד ולא

 ,"ןקז" :רמול דומלת ?יאמשא ןקז ינפמ וליפא לוכי - "םוקת הביש ינפמ" :ןנבר ונת"

 ."לארשי ינקזמ שיא םיעבש יל הפסא" :)זט ,אי רבדמב( רמאנש ,םכח אלא ןקז ןיאו

 יננק 'ה" :)בכ ,ח ילשמ( רמאנש ,המכח הנקש ימ אלא ןקז ןיא :רמוא ילילגה יסוי יבר

 ."עמשמב הביש לכ וליפא - םוקת הביש ינפמ :רמוא הדוהיa  ןב יסיא ..."וכרד תישאר

 אלש ידכב ,םכח העמשמ ותעדלש ,"ןקז" הלימהמ דומלל םיקוקז ונא ,אתיירבב אמק אנת תעדל

 יאמשא" :שריפ י"שר ?"יאמשא ןקז" והימ .יאמשא ןקז וליפא דבכל תבייחמ הרותהש בושחנ

 הדוהי רב יסיא תעד ירהש ,תופסותה ובתכש יפכ ,ההימת ררוע ושוריפ ."ץראה םעו עשר ,םשא –

 ,י"שר שוריפל יכו ,םכח לע אלו וטושפכ ןקז לע קוספה תא שרפמ אוה אלא ,אמק אנתכ הניא

 ותוזבל ותוכהל וליפא" הוצמ הז םדא ירה ?ץראה םעו עשר וליפא דבכל שיש ותנווכש אצי

 .!"ולזלזל

 איה הכלהה ובש ,בא דוביכ ןידמ םהירבד תא םיגדהו ,תופסותה תהימתל ףרטצה ן"במרה םג

 לש ודמעמ הנוש היהי המל ,ןכ םא .ודבכל בויח לכ ןיא ,תווצמו הרות רמוש ונניא באה םאש

 ?ןקזה
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 ,הז יפל ,"יאמשא"( ץראה םעו רובל איה "יאמשא ןקז"ב הנווכהש תופסותה ושריפ ,ךכ םושמ

 םדא והז .)הלכשהו תעד רסח – "םמוש" ןבומב אלא ,י"שר יפל ומכ ,"םשא" לש ןבומב וניא

 הנקיזה אמק אנת תעדל :תועדה וקלחנ ויבגל .םכח וניאש תורמל ,ותוזבל הלילח הוצמ ןיאש

 ומצעב "ןקז" חנומה ,ךכמ הרתי .דובכל יאכז םכח קר .דובכל הביס הווהמ הניא המצעלשכ

 ,תובר ןויסינו דומיל תונש רחאל ,םינקזה ולא ויהי ,ללכ ךרדבשכ( המכח בור שכרש ימל סחייתמ

 דובכל יאכז ,הרותב םכח וניאש םדא םגש איה הדוהי רב יסיא תעד ,ותמועל .)חרכהב אל ךא

 .עשר ונניא םא ,ותונקז ימיב

 :וירבד תא בשייל םינורחאב וניצמ םיצורית ינש ?י"שר תטיש תא םיבשיימ דציכ

 איהש ,םיעשרב לזלזלו תוזבל הבוחה ןיב רשק ןיאש איה י"שר תעדש ןכתיש ,בתכ עשוהי ינפה

 ןכתיש בתוכ אוה .םתונקזב םהלש דוביכה תבוח ןיבל ,בטומל רוזחיש ידכב ורסיל יעצמא

 םק היה ןנחוי יברש ראובמ הבש )איגוסה ךשמהב ,ןלהל אבות( ארמגה ירבדמ תאז דמל י"שרש

 רבדה ,םכח וניאש ןקז וליפא דבכל שיש תרבוסה העדל יכ י"שר דמל ךכמ !םירכנ םינקז ינפמ

  .םיעשרה תא םג ללוכ

 י"שר תנווכ ,וירבדל .תרחא ךרדב הז ןינעב ךלוה )'ב ףיעס ,דמר ןמיס העד הרוי( ןחלשה ךורעה

 עישרהש ימב רבודמ ןיא ,רמולכ ."ץראה םע אוהש םושמ ,עשר" :התנווכ "ץראה םעו עשר"

 ויתווצמ תא רומשל ,'ה ןוצרכ וייח תא תויחל הכז אל עדי רסוחו תורוב ךותמש ימב אלא ,ןודזב

 ,תופסותה תטיש ןיבל ,הז רואיבל י"שר תטיש ןיב קוליח שי ןיידעש ,ןבומ .ותרותב םיכחהלו

 הרותה הווצתש ןכתיי אל ,"עשר"ב רבודמ רבד לש ופוסבש רחאמש םיניבמ תופסותהש םושמ

 הדוהי רב יסיא תעדל תרשפאמ ,תורוב ךותמ עבנ עשרהש הדבועה ,י"שר תעדל וליאו ,ודבכל

 .ותונקז תעשב םדאה לש ודובכ תא בייחל

 רב יסיאכ קספש ןנחוי ויבר לש וירבדב ןייענ ,וז ךרדל י"שר תטיש תא רתוי בוט ראבל ידכב

 המכ" :הרימאב ותגהנה תא םיעטה םש ארמגב ןנחוי יבר .םירכנ םינקז ינפב דמע ףאו הדוהי

 וניא הז םעט הרואכלו .")!ולא םישנא לע ורבע תורצו תוערואמ המכ( !ינהד והיילע ודע יקתפרה

  ?ודבכל הביס שי ךכ ןיגב םאה ,תובר תואקתפרה וייחב רבע ןקזהש ךכב המ ,ןבומ

 תא םג ןיבהל לכונ םרואלו ,)זנר הוצמב( ךוניחה רפס לש םיאלפנה וירבד יפל תאז שרפל ןתינ

 :י"שר תטיש

 ריכיש ידכ ,המכחה ינפמ אוה םלועב ארבנ םדאה תויה רקיעש יפל ,הוצמה ישרשמ"

 .הילע םירחאה וררועתי ךכ ךותמו ,התוא גישהש ימ דבכל םדא ינבל יואר ןכ לע ,וארוב
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 וניאש רמולכ ,יאמשא ןקז וליפאש ןישודיקב ארמגב הדוהי ןב יסיא שריפ שרושה הזמו

 םשה ישעמב תצק ריכהו האר וינש בורבש ינפמ ודבכל יוארש ,הוצמה ללכב אוה ,םכח

 יסיאכ הכלה ,ןישודיקב םש ןנחוי יבר רמאד ונייהו .דובכל יואר ךכ ךותמו ,ויתואלפנו

 ."דובכמ ומצע ענמ ןכ םאש ,תוריבע לעב היהי אלש יאנתב ,ורמאש הזו .הדוהי ןב

 תטיש תנבהב ונתוא שמשל ולכוי וירבד רקיע תאז לכבו ,י"שר תטישב ךלוה וניא ךוניחה רפס

 עדויה" םדא ונשי :םיעשר לש םיגוס ינש םנשי ,וז הנחבה יפל .ןחלשה ךורע לש וכרד יפ לע ,י"שר

 םושב ללכ ודבכל הוצמ ןיא הזכ םדא .וכרד תא עישרמ ןיעדויבש ימ ,"וב דורמל ןיוכמו ונוק תא

 ויה םא .'ה ןוצר םויק לע ודיפקה אל תורוב ךותמ קרש הלאכ םנשי ,ותמועל .בצמ םושבו ליג

 .אלפנ שודיח ךוניחה רפס ונל שדחמ ןאכ ךא .דבכל ןינע לכ היה אל םתוא םג ,םבצמב םיראשנ

 .הנקיזל םעיגבהו םינשה תוברב םכרד תא תונשל םייושע ,ינשה גוסה ןמ ,ולא םישנא

 .םחוכל רשאב הוונעלו ארובה לש וחוכב הנומאל םתוא וברקי םהילע ורבעש םייחה תואקתפרה

 ןמ רתוי ,םארוב תא וריכי םתסה ןמ םה ,תישיאה המצועה תושלחיה םעו ,תורצה תוברב

 םדא לש דוביכ לכ ,ןכל .ארובה תרכהו הנומאה ןמ רתוי םיקוחרו םנתומב םחוכש םיריעצה

     .ארובה תרכהל רתוי דבכמה תא ברקל ידכב הב שי ,ןודזב עישרמ ונניאש ,ןקז

 וניאש ימש םושמ ,י"שר לע ן"במרה לש אישוקה רתוי בוט תבשוימ ןחלושה ךורע לש וכרד יפל

 .דובכל יאכז אוה בא דוביכ לש הרקמב םגו ,"ךמע השעמ השוע" בשחנ דיזמב תוריבע רבוע

 תוזבל הבוחה ןיב רשק ןיאש רמאנ םא וליפאש ,השק ןיידע עשוהי ינפה לש וכרדל ,תאז תמועל

 ,עשרה תא דבכל ןיאש בא דוביכ תוכלהב וניצמ ירה ןיידע ,םדוביכ תווצמ ןיבל םיעשרה תא

 ?ןקזה דוביכל בא דוביכ ןיב הז ןינעב לדבה היהי עודמו

 ,בא דוביכ .ןקזה דובכל בא דוביכ ןיב קוליח שיש רמול ילוא רשפא ,י"שר תעד תא בשייל ידכב

 דבכמ םדאהש ידי לע .ארובה דובכל אמגוד ןיעכ וב שיש םושמ ביוחמ ,םינושארה שוריפ יפ לע

 .ארובה דובכל םג עיגמ אוה ךכ ךותמ .םלועל והואיבהש ימל דובכו תועינכ אטבמ אוה ,וירוה תא

 ויבאו ,ה"בקה ,םדאב ןיפתוש השלשש ,ארובה דובכל םאו בא דובכ בותכה הוושה םניחל אל

 ןבה ידי לע ודוביכ .עשר בא לש הרקמב בא דבכל ןיא עודמ רורב ,ךכ םושמ .)ב ,ל ןישודיק( ומאו

 ,תאז תמועל .ארובה תא רתוי דבכל ותוא איבתש םוקמב ,םוקמה דובכל רותסת הז הרקמב

 ןקז לש הרקמב וליפא ןקזה דובכ תא בייחל םוקמ שי ןכלו ,הז ןורקיעמ עבונ וניא ןקזה דובכ

 .יאמשא

 ןיבל ,"םכח אלא ןקז ןיא" רמאש אמק אנת תטיש ןיב ןוימידה תורמל יכ ,ארמגב ראובמ דוע

  :םהיניב ידוסי לדבה ונשי ,"המכח הנקש ימ אלא ןקז ןיא" רמאש ילילגה יסוי יבר תטיש
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 קיני :רבס אמק אנת ,םיכחו קיני והייניב אכיא !אמק אנת ונייה ילילגה יסוי יבר"

  ."םיכחו קיני וליפא :רבס ילילגה יסוי יבר ,אל םיכחו

 יפל .םכחל קר אלא ,ןקזל ללכ הנווכה ןיא ילילגה יסוי יבר תעדלש ,איה תוטשפב ארמגה תנווכ

 ןקז דבכל ןיאש תורמל ,אמק אנת תעדל תאז תמועל .דובכל יאכז םכח ךא ריעצ םדא םג ,הז

 ,ליגב ןקזל קר איה קוספה תנווכ םוקמ לכמ ,"ןקז" ראותל יאכז וניא ואה םושמ ,םכח וניאש

  .םכח ןקז קר אלא ,דובכל יאכז וניא םכח ריעצ השעמלש ךכ

 םכח וניאש יפ לע ףא ,ןקז דבכל הבוח הנשי ילילגה יסוי יבר תעדל םג יכ ,םישדחמ תופסותה ךא

 היהי םא וליפאו ,םכח לכל דובכ בויח דוע וניש שדחל התייה יסוי יבר תנווכ לכ .)עשר וניא םא(

 "םוקת הביש ינפמ" :ךכ קוספה תשרדב )גלר ןמיס א קלח ,ת"וש( רפוס םתחה תאז ראבמ .ריעצ

 .וליגב ריעצ וליפאו ,המכח הנקש הז – "ןקז ינפ תרדהו" ;םכח וניא וליפא ןקז ינפמ ,וטושפכ –

 :)א ,דמר ןמיס העד הרוי( ךורע ןחלושה קספ ,הכלהלו

 ןכו .ובר וניא וליפאו ,םיכחו קיני אלא ןקז וניא וליפא ,םכח לכ ינפמ םוקל השע תוצמ"

 ."הנש םיעבש ןב ונייהד ,הביש ינפמ םוקל הוצמ

 ."עשר היהי אלש דבלבו ,ץראה םע אוה וליפא" :א"מרה ףיסומ ךורע ןחלושה ירבד ףוס לע

 קסופ ןנחוי יברש הדוהי רב יסיא תעדל היפלש ,י"שר תעדכ קסופש הרואכל תיארנ רבחמה תעד

 תורמל ,תופסותה תרהבה תא טימשמ אוה ירהש ,עשר אוה וליפא ןקז דבכל שי ,התומכ

 ,ןחלשה ךורע לש ושוריפ יפלש ,הארנ רתוי םנמא .םהירבד תא איבמ אוה ףסוי תיבה ורוביחבש

 ךרוצ ןיא ,עשר השענ ךכ ךותמש ץראה םעב אלא ,דיזמב עשרב רבודמ ןיא י"שר תטישל םגש

 ןחלושה תעדל ןמאנ שוריפ ויהי א"מרה ירבד אלא ,א"מרה ירבדל ךורע ןחלושה ירבד ןיב קלחל

 ותעדלש ןחלשה ךורעה בתכש ומכ ,ךכמ רתוי םניא םלועה בורש רחאמ ,אמתסב רבידש ,ךורע

 האר אל ,ןכתי ,ןכל ;אמלעב תורוב ךותמ אלש דיזמב עישריש ימ אוצמל ןיאו טעמכ ותנידמב

 .קוידב רבודמ ןקז הזיאב טרפל םעט ךורע ןחלושה

 

 


