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הבישילהדעוהםויההפסאתה,תועצההתדעולשוזהשקבלהבושתב

ןוידהתאריבעהל-הלבקתנשהעצהלףרטצהינברהש'חו-ןינמהןמ
טילחהלמ"עםיזרכמהתדעותוכמסבןהכתשברעההצעומהתבישיל
ערוגהזךילהתןיא.הצעומהתבישיבברעהןוידלהתלעוהשהיגוסב

רבבונאשהיצעויוהצעומהתמשאמהזןיאוהטלחהבשתוביחתהמ
-הדובעהעוציבלםידמעומרסוחלשבםישדח3וזהיעבבםיטבלתמ
,האבההנשהלשץייקבהתופירחלכבדומעתםימהתקפסאתיעבשכו

תועצההתדעובינברהש”תתלשוירבדלעךמתסהלםא-ןפואלכב
הלאשהתאריבעהלךתעבצהתאתרחאלקושהיהוןכתיירה-ברעה

%לעאלפתמינאןכל-ברעהתפםאתמהתייהאלהצעומהםא,הצעומל

,םניאשםירבדמללכתושעלוםימהרגאמתריסמלשאשונבותרהצה
יתפרטצה.ןודנבןודלאלשינברהשלשהשיגהמאלפתמתצקינאםג

ןוידלדמועהלעהצעומהרבחלםדוקעידוהליוצרהןמשהעדלםדוק
-ןוידלדמועהאשונהתאריכהלרבחלרשפאישרמוחהתאאיצמהלו
,םויהלשאשונהאקודוללכהןמאצויילבללכןיאךא,דעומב
ינימלכועמשוה,תועצההתדעותבישיןמזב.ללכהןמאצויאוה

לכתאתוצמלרשפאשבשוחינבאו-ןהבןודלידכש,תויוגיתםה
לעהתעדתאתתלהצעומהלעשקפסלכןיאךא,ברעהתויוגיתםהה

.ועמשוהשםירבדה
אשונבברעהןודלהעצהלתועצההתדעותבישיבףרטצהינברםש'חה
יפכמךפההתאריהצהאוהריהצהללגרהךותמשינמודךא,הז

.םייתעשינפלעיבצהש
רוסמלהצעומהתובישיבםעפ-ידמהסנמינברהש'חשרעטצמינא

לעהעבצהלףתושהיהומצעבאוהש-אשוניבגלןוידלתורהצה
םינינעיבגלתושעלגהנאלאוהשרבד-הצעומהתבישילותרבעה
ירבחלוףוחדןפואבהארקנשהצעומהתבישילםתואאיבהאוהש

,ולשהרהצההתורמל,ןפואלכבאשונהלעעודיהיהאלהצעומה
עיצמינא-הצעומהשארמהבושתלביקךכלעוהמוקמבהתייהאלש
תבישילהאבוהשתועצההתדעולשהעצהבןודלוןוידהתאתוחדלאל

-"קוה-דא"תעצהלםג.הדעבעיבצהינברהש'חהםגרשא,הצעומה
ךרטצתהצעומההמלע,העבצההינפלריבסישמ"הרתאשקבמינא

ונודיוןוידהתאתוחדלונתיאלהצעומהירבחשהוקמינא.טילבהל
.ןינעהלשופוילתוניצרב

ירבדלשהמשםגינא.ירבדרחאלועמשוהשםירבדהלעאלפתמינא
ןוידליתדגנתהאל-ןינעהםצעלו.הצעומהירבחןיבםידהשי

'ףתתשאאל,יתרמא.תועצההתדעומרבעוהשאשונבןוידלהכחמינאו
תאהצעומהלשםויה-רדסלאיבהלידכ.םייקתהלהדמעשהעבצהב
עגרבםירבדונלהאיבמהצעומהשהרוצהלע,דבלבהנגפהבןוידה

.ןורחאה
תדעוםבישיבש-?איהוחיקוחותפסונהביסילשי,דגנתהלםא

לעהנוממהתשקבלםאתהב,טלחוה-וזינפל,הנורחאהתועצהה
,תועצההתדעו'חאהכימסטההטלחהההצעומהרושיאאיבהל,זוחמה
תועצההתנעולעהיהו-זרכמהתרגסמלץוחמןלבקמתועצהשקבל
,.םימהרגאמ`תדובערשאלטילחהשינפל,הצעומבוזהטלחהרשאל
ןוידבןינועמינא.לישכהליתיצראליכהרודצרפהלעיתכמתסהאל
ירבדיבגל.ןבלבהלומעתביניעבםיארנ,ועמשוהשתורהצההרתי
תועצההתדעותבישילשלכיטרפארקיםא-הבושתבןכתםא-מ"הר
.ברעהאבוהש
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ךרדלעהחיכומ-יתנגפההניוצהבטפיטינברהס'המלשותעדוה
םינוידה.םינוידבןוצרלתטלובהריתסבתדמועוותלועפוותבשחמ
תתלותוטלחהלףתושתויהל.אלואהרהצהסיטןיבאלימבםיאב

ןיאותונווכהתאהחיכומהתוגהנתהאיה,דחאברעבתורתוםתורהצה
וירבדמוגיתםהשהצעומהירבחלתורעהעיפשהלםוקמיתעדלדוע

לשותוגהנתה.איהשלכתיטילופונווכםדצמיכ,ינברהש'חה-לס
.םיברו-מוירבדהמלהדיעמינברהש'חה
יכ-תיזג'חהלשותעצהירחאדוחיבי-עיצמינאתאזלכבינא
הצעומהירבחםעדחאהצעומרבחחצנתיאלוהזאשונבברעהןודנאל

ינינעלוקישלהגאדודבלבתינינעאיההנווכהיכחיכוהלידכתאזו
.אשונביניצרו

יעיברםויבהאבההצעומהתבישילןוידהתאתוחדלעיצמינאןכל
יכהאריאוהםא-תועצההתדעולשר"ויהתאשקבלו)13ג11ו63כ

אורקל-הצעומהתביפיינפלףסונםדקומןוידלםעטוםוקמשי
.תועצההתדעולשתפסונהבישיל
.ל"נכהצעומהשארתעצהתא)דחאהפ(םילבקמ

"קוה-דא"תדעולשלכןטרפבןודלםיצוריעיברםויבותויה
רשקבהטלחהתלבקםשל,הביתילאורקלתועצההתדעור"וישקבתמ
יקוחןפואבלכיטרפץפויטחיטבהלורוידהתודיחי80לשזרכמל
;האבההצעומהתבישיינפל

ןהכ.י”"
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