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  וירוענ תונשו עושי תדלוה .3
  'ב קרפ סקול יפ לע הרושבה

 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול
 
 יקבאמ ךותב דלוויהל דיתע היה עושי .ונעישומ עיגמ הבש הפוקת התואב יטילופה עקרה תא ונינפב גיצמ סקול
 יפ לע ףא .םולשה רש תדילל וניתמהו ורצע ץראהו םימשה לש םיארנ יתלבהו םיארנה תוחוכה .תוחוכ
 ךכ ידי לע הירוטסיהה תא ןיטולחל התניש עושי לש הטקשה הדילה ,תאז הניבה אל תימורה הירפמיאהש
 תובקעב עסמל ילא ופרטצה .םויה דעו ןמזה ותואב םלועב םיעודיה םיטילשה לכ לש תשרומ לכ לע התלעתהש
  .םתוא הליבוהו םהילע הנגה םיהולא די דציכ וארו השודקה החפשמה
 

 עושי תדלוה
 

 ,ןֹוׁשאִרָה ,הֶּזַה דָקְפִּמַה .תֹוצָרֲאָה לָכְּב םיִבָׁשֹוּת םּוּׁשִר Mֹרֲעַל סֹוטְסּוגֹוא רָסיֵּקַה תֵאֵמ וַצ אָצָי םֵהָה םיִמָּיַּב
 דִוָּד תיֵּבִמ הָיָהֶׁש ,ףֵסֹוי םַגְו .ֹוריִעְל ׁשיִא ׁשיִא ,דֵּקַּפְתִהְל ּוכְלָה לֹּכַה .הָיְרּוס ביִצְנ סֹויְנֶריִק תֹויְהִּב Mַרֱעֶנ
 םָיְרִמ םִע דֵּקַּפְתִהְל ,םֶחֶל תיֵּב תאֵרְקִּנַה דִוָּד ריִעְל תַרְצָנ ריִעָהֵמ ,הָדּוהְי לֶא ליִלָּגַה ןִמ הָלָע ,ֹוּתְחַּפְׁשִּמִמּו

 ֹותֹוא הָלְּתִחֶׁש רַחַאְל .רֹוכְּבַה ּהָנְּב תֶא הָדְלָי איִהְו תֶדֶלָל ָהיֶמָי ּואְלָמ םָׁש ּויָה רֶׁשֲאַּכ .הָרָה איִהְו ֹותָסּורֲא
 .)1-7 ׳ב סקול( ןֹולָּמַּב םֹוקָמ םֶהָל הָיָה ֹאל יִּכ ,סּובֵאְּב ֹותֹוא הָביִּכְׁשִה

 
 ,ויתומדא ,ושוכר לכ ,ס"הנפל 44-ב םימור םירוטנס רפסמ לש היצריפסנוקב תוומל רקדנ רסיק סוילוי רשאכ
 הכז אוה ,תואבה םינשה םירשע ךלהמב .הרשע-עשת ןב ותויהב ,סויבטקוא סויאג ,ושרויל ורבע ויראתו ורשוע
 תדה לש ןוילעה ןהכה ,סומיסקמ סקפיטנופ םשה תא רסיקכ ולש ראותל ףיסוהו אמור לע ןוילע ןוטלשל
 רשאכ ."ןוילע טילש" רמולכ ,סוטסוגוא רסיקה םשב ארקיהל רחב אוה ,רבד לש ופוסב .הקיתעה אמורב
 ןגל הסנכנש ,רסיק סוילוי ,ויבא לש חורה היה הז יכ ןעט אוה ,ס"הנפל 12 תנשב םיימשב הארנ ילייה טיבשה
 תויהל ךפה אוה .םיהולא לש ןבה ותויה לשב לאכ ול ודגסיש ץפח סוטסוגוא ,ךליאו ןאכמ !לאל הכפהו ןדע
 .המדאה ינפ לע רתויב קזחה שיאה
 

 הדיריב האטבתהש ,םימי םתואב תימורה היצזיליוויצה לש תורדרדיההמ גאדומ היה סוטסוגוא רסיקה
 ,ס"הנפל 2-ב סוטסוגוא לש לבויה תנש התייה וז .תוימורה תויתחפשמה תולעמבו םיימורה םילאה תנומאב
 םילאב הנומאה תא שדחל ידכ לבויה תנש תא לצנל הוויק אוה .ונוטלשל הנש שמחו םירשע הגגח רשא
  .הכולמה סכ לע בשויכ ולש תוימיטיגלה תא רשאלו םיימורה
 

 תוביס יתש ויה ללכ ךרדב .ןיסולכוא דקפמל וצ איצוה אוה .טלש הבש הירפמיאה לע הטילש ליעפהל לחה אוה
 ןכדעל ,תינשו ,יאבצה חוכה לדוג לש תקיודמ תומכו רואית קפסל התייה הנושארה הביסה .ןיסולכואה דקפמל
 .תונמאנ תעובש שרד אוה .תונמאנ סמ רותב עודי היה ןושארה סמה .יוסימ תורטמל םיחרזאה תמישר תא
 לע עגר בושחת .ימורה הכולמה סכ תא ולזגי םהיאצאצ אלו םה אלש םילאה ידי לע עבשיהל וצלאנ םיחרזאה
 היהש המ לכ .םלועה לכ לע טלחומ חוכב טלש אוה רמולכ ,סוטסוגוא רסיקל התייהש רכשמה חוכה תומצוע
 םהיתובא ריעל רוזחל םיכירצ ויה םישנא ,ונממ קחרה םירטמוליק תואמו ,םילימה תא רמול אוה תושעל וילע
 'ה .ותינכות תא לעופל איצוה םיהולא םיעלקה ירוחאמ לבא ,טלחומ חוכ ול שיש בשח אוה ילוא .םשריהל ידכ
 תימורד םירטמוליק רשע דחא דלוויי חישמהש ,ןכל םדוק הנש תואמ ששמ רתוי האובנ תועצמאב רביד
 .ךלמה דוד לש ותדלוה ריע ,םחל תיב הנטקה ריעב םילשוריל

 
 ויָתֹאָצֹומּו ;לֵאָרְׂשִיְּב לֵׁשֹומ תֹויְהִל ,אֵצֵי יִל eְּמִמ--הָדּוהְי יֵפְלַאְּב תֹויְהִל ריִעָצ ,הָתָרְפֶא םֶחֶל-תיֵּב הָּתַאְו

  .)1 ׳ה הכימ( םָלֹוע יֵמיִמ ,םֶדֶּקִמ
 

 םימודקה םינמזהמ .דימתמו זאמ םייק היה אוה .םירממ הנושארה םעפב ארבנ אל םיימשה ןמ דריש דחאה
 ,ויתוינכות יפ לע לעופ אוהש בשח רסיקה סוטסוגוא .)12 'א והימרי( ותוא עצבל ורבד לע חקיפו הפצ רבכ אוה
 לא עושי לש ותדלוהל םיהולא לש ויתוינכות תא לעופל איצוהש הבוב קר היה אוה ,םיעלקה ירוחאמ לבא
 .םינש תואמ ינפל םיהולא רביד ובש קיודמה םוקמב ,םלועה
 

 יכ האור התא וישכע לבא ,ךלש ןוצרה תא השוע התאש תבשח ובש ,ךלש םייחב ןמז לע בושחל לוכי התא םאה
 ?ךתוא עישוהל ידכ םיעוריאה תא ןמזית םיהולא
 
 תיבב דלוויהל רומא היה םייחה םחל .םחל תיב תארקנש ריעב אקווד דלונ עושיש תניינעמ תידדצ הרעה וז
 .תרחא ריעב אלו םחל
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 םֶכָל ןֵתֹונ יִבָא אָּלֶא םִיַמָּׁשַה ןִמ םֶחֶּלַה תֶא םֶכָל ןַתָנ הֶׁשֹמ ֹאל ,םֶכָל רֵמֹוא יִנֲא ןֵמָא ןֵמָא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה
 :ויָלֵא ּורְמָא ".םָלֹועָל םיִּיַח ןֵתֹונְו םִיַמָּׁשַה ןִמ דֵרֹוּיַה אּוה םיִהjֱאָה םֶחֶל יִּכ ,םִיַמָּׁשַה ןִמ יִּתִמֲאָה םֶחֶּלַה תֶא
 .)32-35 ׳ו ןנחוי( םיִּיַחַה םֶחֶל אּוה יִנֲא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא ".הֶּזַה םֶחֶּלַה תֶא דיִמָּת ּונָל אָנ ןֵּת ,ןֹודָא"

 
 איהש בושחל םיצור ונחנא .םחל תיבל לילגבש תרצנמ םירטמוליק םישולש האמ לש עסמ ולחה םירמו ףסוי
 וז ,עסמה תא ועציב םה ובש ןפואל רשק ילב .םחל תיבל הבכר איהש החכוה םוש ונל ןיא לבא ,רומח לע הבכר
 תא תאשל תאזה הריעצה הרענה לש ישוקה לע בושחת .ריעצה גוזה רובע השקו תנכוסמ המישמ התייה
 ,המיאמ הקוחר היהת איהשו ברקתמ קוניתה תדיל דעומש העידיב ,םירטמוליק םישולש האמ הלש קוניתה
 התליג םירמ רשאכ .דלונ עושי רשאכ דבל ירמגל ויה גוזה ינב יכ חינהל ריבס ,ןכ .תדלייממ וליפאו היתורבח
 םיהולא עודמ הבילב התהת איה ,קפס אלל ?םיהולא יפלכ היתובשחמ ויה המ ,םחל תיבב םייונפ םירדח ןיאש
 ?םלועל דלוויהל ונבל חונו םח רדח ןגריא אל םיהולא עודמ .םהיכרצ תא םהל קפיס אל
 

 היינע הביבסב תויחל הז ךיא עדוי אל אוהש דיגהלו םיהולא דגנ תאצל לכי אל לוק םוש ,םיהולא לש תינכותב
 יִלְּבִמ ּונֹומָּכ לֹּכַּב הָּסַנְתִהֶׁש דָחֶא אָּלֶא ,ּוניֵתֹוׁשְלֻח תֶא ּונָּמִע ׁשּוחָל לֹוכָי ֹוניֵאֶׁש לֹודָּג ןֵהֹּכ ּונָל ןיֵא יִּכ" :םלועב ךכ לכ
 המ תא שיגרהלו ונתאמ דחא לכ לש ודצל דומעל לוכיו ינועה קמוע תא רקח אוה .)15 ׳ד םירבעה לא( "אְטֵח
 אלא ,םיהולא תויהל ידכ ומצע תא השעש םדא ,רסיקה ומכ היה אל םירממ דלונש דחאה .םישיגרמ ונחנאש
 !אלפנ המכ !םדא ןבל ךפהו רשב תומד שבל ,יתמאה םיהולאה ,)3 'א ןנחוי( םירבדה לכ תא ארבש הז היה אוה
 

 בזכאל רעטצמ ינא לבא ,המח הוורוא הל התייה ,שודק ברע ותואב תדלל הלחה םירמשכש בושחל םיצור ונייה
 וא סובאכ וז הקספב המגרותש ,phatné -ב םדלי תא וחינה גוזה ינב .הוורוא לע רבד רמוא וניא ך"נתה .ךתוא
 !םיִעּובְצ" ,םייח ילעב לש הוורוא ומכ תמגרותמ תינווי הלימ התוא ,15 ג"י סקולב ,תאז םע .הלכאה תקוש
 סקול( "?םִיַמ תֹוּתְׁשִל ֹותֹוא Mיִלֹומּו סּובֵאָה ןִמ ֹורֹומֲח ֹוא ֹורֹוׁש תֶא תָּבַׁשְּב ריִּתַמ ּוּנֶניֵא םֶּכִמ דָחֶאְו דָחֶא לָּכ םִאַה
 ריבס .הסופת התייה רבכ איה ,הבוט הרעמ התייה םא ,הלילה ותואב םחל תיבב םישנאה תומכ םע .)15 ג״י
 היה יאקדנופהש ןוויכמ .םהילעמ גג תרוק אלל וליפא םירושק םייח ילעב ויה הבש רצחב דלונ עושי יכ חינהל
 .רצחה לא תכלל וצלאנ םה ,דדומתהל לכי אוהש הממ םישנא רתוי םע דואמ קוסע
 

 םיבהוא אל ונחנא ,ןבומכ .םוקמב ןתש לש הנחצו םייח ילעב לש האוצ יללג ויהש דואמ ריבס הזש בשוח ינא
 ריבס .קונית וב תדלל בולע םוקמ היה הז .תאז ןיבנ אל םא ןיינעה לכ תא םיספספמ ונחנא לבא ,הככ בושחל
 וליאו ,היתחתמ שק היה ישוקבש ,הרק ןבא תפצר לע עושי תא תדללו בכשיהל הכירצ התייה םירמש חינהל
 לכ .הזה בצמב שיגרה חטב ףסוי ךיא םכמצעל וראת .רשפאה לככ יקנ הז תא תושעל תוסנל ךירצ היה ףסוי
 חטב ףסוי ,תויהל לוכי הז ךיא .םהלש קוניתה תדילל ןנוכתהל ךיא לע שארמ םישדוח תבשוח ותשאש עדוי לעב
 ?םישנא לש םלועה ןמ קתונמו ,האוצו ןתש לש הנחצה ןיב דלוויי ונבש ןנכתי םיימשה ייהולאש ,ההת
 
 

 ,תיסחי תוחונב םלועל עושי תא איבהלו ותשאל קפסל לגוסמ היה אלש ךכ לע השוב שח ףסויש חוטב ינא
 ,הדילה ךלהמב םירמל הרזעש םימח םימ םע תדליימ לש רוכזא םוש ונל ןיאש רחאמ .החירסמ רצחב םוקמב
 םע םיהולא ןב תא זחא ףסוי .השוע אוה המ עדי םיהולאש ךכ לע ךומסל וצלאנ םירמו ףסויש חינהל ריבס
 .)9 'ב יתמ( םחל תיב לעמ םיימשב בכוכ לש רואה ידי לע םלועל אב חישמב הפצש ןמזב ולש תורקה םיידיה
 
 ?הקונית תא הדלי םירמ ובש ןפואלו םוקמל ויה םירחא תונורסח וליא

 
 םֶהיֵלֲע בַּצִנ עַתֶפְל .הָלְיַּלַה תֹורּומְׁשַאְּב םָרְדֶע לַע רֹמְׁשִלְו הֶדָּׂשַּב רּוגָל ּוגֲהָּנֶׁש םיִעֹור ּויָה ץֶרֶא לֶבֶח ֹותֹואְּב
 יִנְנִה יִּכ ,ּודֲחְפִּת לַא" :םֶהָל רַמָא Mָאְלַּמַה םָלּוא ,דֹאְמ דַע ּולֲהְבִנ םֵה .םָביִבְס ּהַגָנ הוהי דֹובְכּו הוהי Mַאְלַמ
 הֶזְו .ןֹודָאָה ַחיִׁשָּמַה אּוה ,דִוָּד ריִעְּב ַעיִׁשֹומ םֶכָל דַלֹונ םֹוּיַה .םָעָה לָכְל הֶיְהִּת רֶׁשֲא הָלֹודְּג הָחְמִׂש םֶכָל רֵּׂשַבְמ
 הָּמֵהְו םִיַמָּׁשַה אָבְצ ןֹומֲה Mָאְלַּמַה דַיְל ּויָה םֹואְתִּפ ".סּובֵאְּב בֵכֹוׁש לָּתֻחְמ קֹוניִּת ּואְצְמִּת :תֹואָה םֶכָל
 רַחַאְל ".ֹונֹוצְר םָדָא יֵנְּב לַע םֹולָׁש ץֶרָאָבּו ,םיִמֹורְּמַּב םיִהjאֵל דֹובָּכ" :םיִרְמֹואְו םיִהjֱאָה תֶא םיִלְלַהְמ
 תֶא הֶאְרִנְו םֶחֶל תיֵּב דַע Mֵלֵנ ּואֹוּב" :ּוהֵעֵר לֶא ׁשיִא םיִעֹורָה ּורְמָא ,הָמְיַמָּׁשַה םֶהיֵלֲעֵמ םיִכָאְלַּמַה ּולָעֶׁש
 קֹוניִּתַה תֶאְו ףֵסֹויְו םָיְרִמ תֶא ּואְצָמּו רֵהַמ ּוכְלָה םֵה ".ּונָל ַעיִדֹוה םיִהjֱאֶּׁש הַמ ,הָרָק רֶׁשֲא הֶּזַה רָבָּדַה
 םיִעְמֹוּׁשַה לָּכ .הֶּזַה דֶלֶּיַה תֹודֹוא-לַע םֶהָל רַמֱאֶּנֶׁש רָבָּדַה תֶא ּועיִמְׁשִה ֹותֹוא ּואָר רֶׁשֲאַּכ .סּובֵאָּב בֵכֹוּׁשַה
 רַחַאְל .ּהָּבִלְּב םָתֹוא הָלְקָׁשְו הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה תֶא הָרְמָׁש םָיְרִמ Mַא ,םיִעֹורָה םֶהָל ּורְמָאֶׁש םיִרָבְּדַה לַע ּוהְמָּת
 .םֶהָל רַמֱאֶּנֶּׁש יִפְּכ ּואָרְו ּועְמָׁש רֶׁשֲא לָּכ לַע םיִהjֱאָה תֶא םיִחְּבַׁשְמּו םיִלְלַהְמ םֵהֶׁשְּכ םיִעֹורָה ּורְזָח ןֵּכִמ
 הָרֹוהֶׁש יֵנְפִל Mָאְלַּמַה ֹול אָרָּקֶׁש םֵּׁשַּכ ,ַעּוׁשֵי ֹומְׁש תֶא ּואְרָק ֹותֹוא לּומָל ןַמְּזַה ַעיִּגִהְו םיִמָי הָנֹומְׁש ּואְלָּמֶׁשְּכ
 .)8-21 ׳ב סקול( ןֶטֶּבַּב
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 םינגנה ,קונית דלונ רשאכ .תויח לש הוורואב אל שממ לבא ,קונית תדילב וסנכתה םינגנש גוהנ היה וז הפוקתב
 תא ליכהל ולכי אל םיימשה לבא ,הביבסב םיאקיזומ ויה אל ,הז הרקמב .הלודג החמש וז התייהו ,רישב וצרפ
 םיתוחנה םישנאה לא םתוא חלש אוהו ,םלועה לא ונב תא לבקל םיאקיזומ םיכאלמ חלש םיהולא .םמצע
 לע רומשל ולכי אל םהש ןוויכמ ,םיעורל הזב הפוקת התוא לש תידוהיה הטילאה .תודשב םיעורה ,רתויב
 לופיטהו הרימשה הלטוה םחל תיב יעור לע .םתדובע ללגב הכלהה לש תוינדפקה ןויקינהו הסיבכה תושירד
 .שדקמה חבזמ לע ברעו רקוב וברקוה םישבכ .שדקמה תיבל ודעויש םישבכב
 

 תא תאשל דיתע היהש ןברוקה ,םיהולאה הש לע חיגשהל וארקנש םינושארה ויה םה יכ ןיינעמ אל הז םאה
 היח תלכאה תקוש ךותב בכושו םידבב ףוטע קוניתה תא ואצמי םה .ןמיס וארי םהש םהל רמאנ ?םלועה אטח
 תא ויהי אל ,דוד ןב ,הזה ךלמלש בל םישל םיעורל םרג רשא ,ןמיסה .תויח לש הוורואב את וא סובא -
 רחאל .הלכאה תקוש ךותב בכשו תויולב תובחסב ףוטע היה אוה .הזה םלועב ךלמל שיש תוליגרה תורתומה
 םוקמ אל טלחהב הז .םישנא המיהדה םיעורה לש םתודע יכ 18 קוספב ונל רמאנ ,קוניתה בכוש ןכיה וארש
 רֶׁשֹע קֶמֹע הָמ" ?הזה םלועה לש וכרדמ תרחא הרוצב םירבד השוע םייח םיהולא עודמ .ילמרונ ךלמ דלונ ובש
 .)33 א״י םימורה לא( "ויָכָרְּד תֶא גיִּׂשַמ ןיֵאְו ויָטָּפְׁשִמְל רֶקֵח ןיֵא !ֹוּתְעַדְו ֹותָמְכָח קֶמֹע הָמ ,םיִהjֱאָה
 

 שדקמה תיבב ןבה ןוידפ
 

 ,הוהי תַרֹותְּב בּותָּכַּכ םיִהjֱא יֵנְפִל ֹוגיִּצַהְל םִיַלָׁשּוריִל ּוהּולֱעֶה ,הֶׁשֹמ תַרֹוּת יִפְל םָתָרֳהָט יֵמְי ּואְלָמ רֶׁשֲאַּכ
 יֵנְּב יֵנְׁש ֹוא םיִרֹת-יֵּתְׁש ,הוהי תַרֹותְּב רּומָאָּכ ןָּבְרָק ביִרְקַהְלּו ;אֵרָּקִי הוהיַל ׁשֹודָק םֶחֶר רֶטֶּפ רֹוכְּב לָּכֶׁש
 ַחּורְו ,לֵאָרְׂשִי תַמָחֶנְל הֶּכַחְמּו דיִסָחְו קיִּדַצ ׁשיִאָהְו ;ֹומְׁש ןֹועְמִׁש ,תֵע ּהָתֹואְּב םִיַלָׁשּוריִּב הָיָה ׁשיִא .הָנֹוי

 ַחּורָה תַכָרְדַהְבּו ,הוהי ַחיִׁשְמ תֶא הֶאְרִי םֶרֶטְּב תֶוָמ הֶאְרִי ֹאּלֶׁש ֹול הָלְגִנ ׁשֶדֹּקַה ַחּורְבּו .ויָלָע הָתְיָה ׁשֶדֹּקַה
 ֹותֹוא חַקָל ,הָרֹוּתַה יִּפ-לַע גּוהָּנַּכ ֹוּב תֹוׂשֲעַל ,ַעּוׁשֵי דֶלֶּיַה תֶא םיִרֹוהַה ּואיִבֵה רֶׁשֲאַּכ .ׁשָּדְקִּמַה לֶא סַנְכִנ אּוה
 תֶא יַניֵע ּואָר יִּכ ,ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲאַּכ ,םֹולָׁשְּב eְּדְבַע תֶא אָנ רֹטְּפ ,יָנֹדֲא ,הָּתַעְו" :רַמָאְו םיִהjֱא תֶא Mַרֵבּו ויָתֹועֹורְזִּב
 לַע ּוהְמָּת ֹוּמִאְו ויִבָא ".eֶּמַע לֵאָרְׂשִי תֶרֶאְפִתְו םיִיֹוּגַל ריִאָהְל רֹוא :םיִּמַעָה לָּכ יֵניֵעְל ָתֹוניִכֲה רֶׁשֲא eְתָעּוׁשְי

 םיִּבַרְל הָמּוקְתִלְו לֹוׁשְכִמְל דַסֹונ הֶז הֵּנִה" :ֹוּמִא םָיְרִמ לֶא רַמָאְו ןֹועְמִׁש םָכְרֵּב .ויָלָע ּורְמֱאֶּנֶׁש םיִרָבְּדַה
 ׳ב סקול( םיִּבַר בֵל תֹובְׁשְחַמ הָניֶלָּגִּת ןַעַמְל -- בֶרֶח רֹבֲעַּת ְּתַא Mֵּבִלְּב םַגְו -- ֹול ּודְּגַנְתִי רֶׁשֲא תֹואְלּו לֵאָרְׂשִיְּב

22-35(. 
 

 הזה שיאה .וילע התייה שדוקה חורש ,)עומשל ושוריפ ןועמש( ןועמש םשב םדא תעכ ונינפב םיגיצמ םיבותכה
 תוארל לכי תע התואב יחש ימ לכ ".לארשי תמחנ"ל הכיח אוהו ,)25 קוספ( םיהולא ינפל דיסחו קידצ היה
 םירבדה תא רידגיו אובי חישמהש התייה םהלש ההימכה .םיהולא ןוצרל דוגינב ושחרתה םיבר םירבדש
 לע .ויניע ומב חישמה תא האריש ינפל תומי אל אוהש ןועמשל הלגנ שדוקה חורב .לארשי תמחנ תא - םינוכנה
 ןמז היה הז - םוי םיעברא הכשמנש הרהט לש הפוקת רובעל הכירצ התייה רכז קונית לש ומא ,ב"י ארקיו יפ
 המצעל תושרהל הלכי אל איה םאו ,ןברוקכ שבכ בירקהל הילע היה הפוקת התוא ףוסב .םאה רובע בוט החונמ
 .רת וא הנוי בירקהל הלכי איה ,שבכ
 

 ןועמש תא הכירדה חורהש ןמז ותואב היה הז .םירופיצה תא הבירקה איהש בותכ זא ,היינע התייה םירמ
 הלא ,רמולכ ,לארשיב הקולח םורגי הזה דליה ובש ןמז אובי יכ אבינ ןועמש .תשגל ךירצ אוה דליו גוז הזיאל
 תא הבהא אל םירמש חוטב ינא .)12 ג"כ יתמ( וממורי םמצע תא וליפשיש הלאו ,ולפשוי הוואגב םיאלמ ויהיש
 עורג אלא ,ילולימה ןבומב ברח התייה אל תאז .םירמ לש הבילב רובעת ברחש – רמא ןועמשש ןורחאה רבדה
  .היניע דגנל בלצנ בוהאה הנב תא תוארל לש םירוסייה תא לובסל הדיתע איה ןכש ,ךכמ
 

 ּהָלֲעַּב םִע הָתְיָח םיִנָׁש עַבֶׁש .םיִמָּיַּב הָאָּב איִהְו ,רֵׁשָא טֶבֵּׁשִמ לֵאּונְּפ תַּב הָּנַח ,םָׁש הָתְיָה הָאיִבְנ הָּׁשִא םַּג
 םֹוצְּב םיִהjֱא תֶא ּהָדְבָעְּב ׁשָּדְקִּמַה תֶא הָבְזָע ֹאלְו םיִנָׁש עַּבְרַאְו םיִנֹומְׁש תַּב הָנָמְלַא איִהְו ;ָהיֶלּותְּב תֵעֵמ
 הָּלֻאְּגַל םיִּכַחְמַה לָּכ יֵנְזָאְּב דֶלֶּיַה לַע הָרְּבִדְו םיִהjאֵל הָתְדֹוהְו הָאָּב הָעָׁש ּהָתֹואְּב .הָלְיַלָו םָמֹוי םיִנּונֲחַתְו
 ,קֵּזַחְתִהְו לַדָּג דֶלֶּיַהְו .םָריִע תַרְצָנְל ,ליִלָּגַל ּורְזָח ,הוהי תַרֹוּת יִּפ-לַע לֹּכַה תֶא ּומיִלְׁשִהֶׁש רַחַאְל .םִיַלָׁשּוריִּב
 .)36-40 ׳ב סקול( ויָלָע הָיָה םיִהjֱא דֶסֶחְו ,הָמְכָח אֵלָמ

 
 .דסח אוה המש תועמשמש ,הנח הל וארק .עושיו םירמ ,ףסויל השגינ ינודא תארי השיא ,אבינ ןועמשש רחאל
 םחתמ תא בוזעל ילבמ ,הליפתו םוצ ,םיהולא רחא ףדרמב הייח תא השידקה איה ,הלעב תא הדביאש רחאל
 שפחמש ימל חישמה תא חלשי םיהולאש םינונחתו םוצ תועצמאב םיהולא תא התריש איה אלא ,שדקמה תיב
 .חישמה לש ואובל הייפיצב הכיחש ימל קר הנתינ חישמה לש תולגתההש בל ומיש .ותוא
 



4 
 

 שדקמה תיבב עושי רענה
 

 גַהְנִמְּכ םִיַלָׁשּוריִל ּולָע םיִנָׁש הֵרְׂשֶע-םיֵּתְׁש ֹול תֹאלְמִבּו .חַסֶּפַה גַחְּב םִיַלָׁשּוריִל ויָרֹוה ּולָע הָנָׁשְּב הָנָׁש יֵּדִמ
 אָצְמִנ אּוהֶׁש ּובְׁשָחְו ליִאֹוה .ּועְדָי ֹאל ויָרֹוהְו םִיַלָׁשּוריִּב רַאְׁשִנ ַעּוׁשֵי רַעַּנַה Mַא ,ּובָׁש םיִמָּיַה ּואְלָּמֶׁשְּכ .גָחֶה
 ּורְזָח ּוהּואָצְמ ֹאּלֶׁש ןָויֵּכ Mַא ,םיִרָּכַּמַהְו םיִבֹורְּקַה ןיֵּב ּוהּוׂשְּפִחְו דָחֶא םֹוי Mֶרֶּד תַרְבִּכ ּוכְלָה הָרָּיַּׁשַּב
 לֵאֹוׁשְו םָתֹוא ַעֵמֹוׁש ,םיִרֹוּמַה ןיֵּב בֵׁשֹוי אּוהְו ׁשָּדְקִּמַּב ּוהּואָצְמ םיִמָי הָׁשֹולְׁש רַחַאְל .ֹותֹוא ׂשֵּפַחְל םִיַלָׁשּוריִל
 :ֹוּמִא ֹול הָרְמָא .ּומְמֹוּתְׁשִה ויָרֹוה ֹותֹוא ּואָר רֶׁשֲאַּכ .ויָתֹובּוׁשְּת לַעְו ֹולְכִׂש לַע ּואְּלַּפְתִה ויָעְמֹוׁש לָכְו ;םָתֹוא
 ?יִתֹוא םֶּתְׂשַּפִח הָּמָל" :םֶהָל ביִׁשֵה ".הָּבַר הָגָאְדִּב eְתֹוא ּונְׂשַּפִח יִנֲאַו eיִבָא הֵּנִה ?הָכָּכ ּונָל ָתיִׂשָע הָּמָל ,יִנְּב"
 םָּתִא דַרָי אּוה .םֶהיֵלֲא רֵּבִּדֶׁש רָבָּדַה תֶא ּוניִבֵה ֹאל םֵה Mַא "?יִבָאְל רֶׁשֲאַּב תֹויְהִל יַלָע יִּכ םֶּתְעַדְי ֹאל םִאַה
 הָמְכָחְּב לֹּדְגִל ףיִסֹוה ַעּוׁשֵיְו .ּהָּבִלְּב ֹוּמִא הָרְמָׁש הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה לָּכ תֶא .םָתּורָמְל עָנְכִנ הָיָהְו תַרְצָנְל אָבּו
 .)41-52 ׳ב סקול( םָדָא יֵנְבּו םיִהjֱא יֵנְפִל ןֵחְבּו הָמֹוקְבּו

 
 חינהל רתוי ריבס ,עוריא לע ונל רפסמ אוה םעפה .עושי לש םיריעצה וייח תודוא ףסונ עטק ונל קפסמ סקול
 וירוהו עושיש בותכ 41 קוספב .הרשע םיתש ןב קר היה עושי ובש ןמזב ,םירמ ידי לע סקולל רפוס רופיסהש
 ,תוצמה גח ארקנ הז גח .םירצמ לש תודבעה ןמ הלואג לש הגיגח היה הז .חספה גחל הנש ידמ םילשוריל ולע
 ."חספ" ארקנ גחה לש ןושארה םויה .עובש ךשמב גגחנו
 

 הכילההש ןוויכ .ךרדב םינוש תומוקמב ברעב םינחמו ,דחיב עסמה תא םישוע ויה תחא הרייע יבשותמ םיבר
 םידליהו םישנה רשאכ ,םילשוריל עיגהל םימי רפסמ חקל ,םירטמוליק 118 תוביבסב התייה םילשוריל תרצנמ
 ףסוי ,הגיגחה המייתסהש רחאל .ןושארה הלילה הנחמ םחתמב םהילא ועיגה םירבגה .עסמל םינושאר ואצי
 ךמצעל ראתל לוכי התא .םהמ דחא ףא םע היה אל עושיש תולגל ידכ קר שארמ עבקנש הנחמב םירמ תא שגפ
 ?בשוח אל התא ,ינשה תא דחא ומישאה םהינשש חוטב ינא ?םירעסנ ויה םה המכ
 

 םישודקה תומוקמב םירקבמ ונחנא וכלהמבש לארשיב רויס ליבומ ינא ,םעפ ידמ ,םיעדוי םכמ םיברש יפכ
 לע רומשלו ינרע תויהל ךירצ יתייה ,ןבומכש ךכ ,םישנא השישו םירשע ונייה ןורחאה רויסב .הפי ץרא התואב
 דרפומ תויהלו הנומת םלצל ידכ הצובקהמ קחרתהל םדאל לק ךכ לכ הז .םיעסונ ונחנאשכ דחיב ןאצה
 ןב זא היהש ,ןואמיס ,ינב תא תחקל יתלוכי ,לארשיל הנורחאה ונתעיסנב .םירחא םיריית יפלא ןיב הצובקהמ
 .תחאו םירשע
 

 ןמזב .תיבה רה לש יברעמה ודצב תורהנמה תא רובעל וננוכתה ,םילשוריב הקיתעה ריעב ונרקיבש ןמזב
 לתוכה יקדסב הליפת םע קתפ חינהל ידכ תוריהמב בזע ינב ,יתעידי אלל ,הצובקל םיסיטרכה תא ונלביקש
 דחאל רפיס אוה .לתוכה דיל ןכוש םיהולא דובכש םינימאמ םה ןכש ,ידוהיה םעל שודק םוקמ והז .יברעמה
 ונתאמ השימחו םירשע קר ,ךכמ האצותכ .יתוא הנכדע אל איה לבא ,השוע אוה המ ונלש הצובקה ירבחמ
 הרצה הרהנמב דדוב רותב ונכלה .עושיו סודרוה ךלמה לש ותפוקתמ תוסירהה תא רוקחל ידכ תורהנמל וסנכנ
 רוב לע ונלכתסה ובש רתוי לודג רוזאל חתפנ ריקה ,תיבה רה לש תיברעמ ןופצה הניפל ונעגהשכ .ריקה ךרואל
 .רסח ילש ןבהש יתיליג ,רבע הרושב ןורחאה םדאהש עגרה ותואב .קיתע
 
 לכ תא יתכרדה ,לזמה הברמל .הדיחפמ דואמ היווח איה תרחא תוברתו הפש םע הרז ריעב ילש ןבה תא דבאל
 םהש םוקמב ןיתמהלו רוצעל םיכירצ םה ,המוהה ןומהה ברקב דוביאל וכלי םה םאש ,ונתא ויהש םישנאה
 רבח יל שי( םיכלוה םה ןאל עדוי ינאש םירחאל יתרמא .םתוא אוצמלו אובל לכואש ידכ הצובקהמ ודרפוה
 תשר ךרד רוזחל יתרהימ .אבה םוקמב םתוא שוגפא ינאשו )ונתוא ליבוהש ךמסומ םילויט ךירדמ אוהש בורק
 יכ רעסנ שממ היה אוה .תורהנמל הסינכב הכחמ ותוא יתאצמ תוקד רשע רובעכ .ינב רחא שופיחב תורהנמה
 ונאצמש םיהולאל ונדוהו ונקבחתה ובש הזה עגרה .ול גואדל הצובקל םרג אוהש ןוויכמ םגו ויבא תא בזע אוה
 .דלי דבאל רשאמ הרוה רובע דירחמ רתוי והשמ לע בושחל לוכי אל ינא .דואמ דחוימ היה ינשה תא דחא
 

 תכלה םעפ יא םאה ?ותוא אוצמל תלוכי אלו דוביאל ךלה ךלש םידליהמ דחא ובש הרקמ ךל הרק םעפ יא םאה
 .הז אשונב ךלש תושגרה תא ףתש ?דלי רותב ךמצעב דוביאל
 ?אוה ימ לש תולגתהה השחרתה ךתעדל דציכ ?לדג אוה רשאכ ומצע לע ןיבה עושיש בשוח התא המ
 
 ונבב לפטל הדבכה תוירחאה תא םמצע לע ולביק ףסויו םירמ ?םיהולא תא םידבאמ ונייה וליא הרוק היה המ
 !םיהולא לש ונב תא ודביא םה - שממתה םהלש רתויב לודגה דחפהו ,לדגש לככ םיהולא לש
 
 ?ךינפמ רתסומ םיהולא יכ תשגרה םעפ יא םאה
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 .)3 ב״כ בויא( ֹותָנּוכְּת דַע אֹובָא ;ּוהֵאָצְמֶאְו יִּתְעַדָי ןֵּתִי יִמ
 
 ינא .)20 ח"כ יתמ( םלועה ץק דע וליפא ,ונתא דימת אוהש רורבב םינייצמ םיבותכה ,ןימאמ התאו הדימב
 תויווח ווח םינימאמה ונתאמ םיבר .שדוקה חור תחישמ וא םיהולא לש תימיטניאה תוחכונל ןווכתמ םצעב
 ותוחכונ תא םידבאמ ונחנא ,םימעפל .ונלש עסמה ךרואל ונתוא תוולל אל הרחב םיהולא לש תוחכונה םהבש
 .םירחא םירבד לע בשח אוה לבא ,ונלש הנפמה תדוקנב ונתא היה 'הש ונבשח .ונייחב הנוכנ אל הריחב ללגב
 םוקמה לע בושחלו רוצעל הז תושעל ןוכנה רבדה ,הרוק הז רשאכ .רוחאמ ראשנ אוה ,ונמדקתה ונחנאשכ
 ?ותוחכונ תשוחת תא דבאל ךל םרג המ .ךתוא הוויל אוה ובש ןורחאה
 

 וא חקל תויהל לוכי הז ,םימעפל .אטח לש האצות דימת אל איה ןודאה לש ותוחכונמ קוחירה תשוחת ,ןבומכ
 לככ ,תאז םע .שדוקה חור לש הברקה תשוחתמ ךכ לכ יתחמש ,יתעשונשכ .ונתוא דמלמ םיהולאש רועיש
 המ שחנ .שדוקה חור לש תוינכותה ויה אל ילש תוינכותה לכש רכינ היה הז .וגגופתה וללה תושגרה ןמזה רבעש
 אוה 'ה .ךלש םייחה לע הטילשב אל רבכ התא ?עושי ןודאה לש ודימלת תויהל טילחמ התא רשאכ הרוק
 ותוא םינימזמ אל ונחנא .בוט הערמ ךותל ונתוא ליבומ אוהו ,וירחא םיכלוה ונחנא .םישבכה ונחנאו ,העורה
 .ויתובקעב םיכלוה ונחנא רשאכ קר ומייקתי ונל עיצמ אוהש םייחה עפשו אולמ .ונתא תכלל
 

 ריכהל שרדנ באה ,תווצמב ביוחמ תויהל ךפוה דלי רשאכ ,ולש הווצמ רבהו 13 ליגל המדקש הנשה ךלהמב
 ועיגה ינפל םיימשבש ויבאמ דומלל ליחתה עושי .םהל ףופכ היהי אוהש תונקתהו םיטפשמה תא ונבל ריבסהלו
  .גוהנה ליגל
 
 ושפיח םה ישילשה םויב ?ותוא םישפחמ ויה ןכיה .םילשוריל רוזחל ידכ ףסונ םוי לש עסמל ואצי םירמו ףסוי
 םירומה וא םימכחה םע שדקמה תיב םחתמב ותוא ואצמ םה ,ףוסבל .תויהל יושע אוהש ובשח ובש םוקמ לכב
 שדוקה יבתכ לע תושדח תובשחמ וררועש תובושת ןתמבו תולאש תליאשב םתוא םיהדה אוה .לארשי לש
 םינשי םילגרה תונשל ,םימיוסמ םירבד ריאהל ותרטמש קזח יעצמא ןה תולאש .לארשי ינקז לש םחומב
 תולאשה תובקעב עושיל ויהש תונבותה ןמ ומהדנ לארשיב רתויב םיבוטה םירומה יכ הארנ .הבישח יסופדו

 תרחא הרוצב בושחל םדאל םורגל תובורק םיתעל הלוכי הדיפקב תרחבנו תנבומ איהש הלאש .םתוא לאשש
 ןב קר היה אוהש רוכזל בושח .ולש תיארקמה הנבההמ ומהדנ םה .ןמז ךרואל תוססובמ ויהש תונומא לע
 .הרשע םיתש
 

 םהש עתפוה אוה ,"הָלֹודְג הָגָאְדִּב יִנֲא־םַּג eיִבָא־םַּג eּונְׁשַּקִּב ֹאלֲה יִנְּב ּונָּל ָתיִׂשָע תֹאּז־הַמ" ,ול הרמא םירמשכ
 ןתנו ףסוימ "יבא" סוחייה תא חקל אוהו ,ליגר רענ וניא אוה יכ ומאל ריכזה עושי הבר תונידעב .ותוא םישפחמ
 ןיכמ ,ןמזה לכ ותא אצמנ ולש יתימאה אבאהשו ,הזה ןבה ימ לש רכזיהל הכירצ התייה םירמ .םיהולאל ותוא
 .הווצמ רב לש האלמה תומלגתהה תויהל ותוא
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