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   ןויסינב דמוע עושי .5
  1-13 'ד סקול

 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול
 

 ןָטָּׂשַהֶׁשְּכ םֹוי םיִעָּבְרַא Gֶׁשֶמְּב רָּבְדִּמַּב ֹותֹוא הָליִבֹוה ַחּורָהְו ,ןֵּדְרַּיַה ןִמ ַעּוׁשֵי בָׁש ׁשֶדֹּקַה ַחּור אֵלָמ ֹותֹויְהִּב
-ןֶּב םִא" :ןָטָּׂשַה ֹול רַמָא .בֵעָר הָיָה םָּצִקְל ּועיִּגִה רֶׁשֲאַכְו ,הָמּואְמ לַכָא ֹאל םיִמָי םָתֹואְּב .ֹותֹוא הֶּסַנְמ
 ֹוּדַבְל םֶחֶּלַה-לַע ֹאל יִּכ' ,בּותָּכ ןֵה" :ַעּוׁשֵי ֹול ביִׁשֵה ".םֶחֶלְל אֵהְּתֶׁש תֹאּזַה ןֶבֶאָה לַע הֵּוַצ ,הָּתַא םיִהUֱאָה
 ֹול רַמָא .לֵבֵּת תֹוכְלְמַמ לָּכ תֶא דָחֶא עַגֶרְּב ֹול הָאְרֶהְו ַּהֹובָּג םֹוקָמ לֶא ןָטָּׂשַה ֹותֹוא הָלֱעֶה ".'םָדָאָה הֶיְחִי

 ןֵתֹונ יִנֲאַו ,ןֹוטְלִּׁשַה רַסְמִנ יִל יִּכ ;הֶּלֵאָה תֹוכָלְמַּמַה דֹובְּכ תֶא םַגְו הֶּזַה ןֹוטְלִּׁשַה לָּכ תֶא ןֵּתֶא \ְל" :ןָטָּׂשַה
 \יֶהUֱא הוהיַל' ,בּותָּכ" :ַעּוׁשֵי ֹול ביִׁשֵה ".לֹּכַה הֶיְהִי \ְל ,יַנָפְל הֶוֲחַּתְׁשִּת םִא ןֵכָל .הֶצֹור יִנֲאֶׁש יִמ לָכְל ֹותֹוא
-ןֶּב םִא" :ֹול רַמָאְו ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב גַּג תַנִּפ לַע ֹודיִמֱעֶה ,םִיַלָׁשּוריִל ֹותֹוא איִבֵה ".'דֹבֲעַּת ֹוּדַבְל ֹותֹאְו הֶוֲחַּתְׁשִּת
-ןֶּפ \ְנּואָּׂשִי םִיַּפַּכ-לַע \ְרָמְׁשִל Gָּל-הֶּוַצְי ויָכָאְלַמ יִּכ' ,בּותָּכ יֵרֲהֶׁש ,הָּטַמְל ןאָּכִמ \ְמְצַע Gֵלְׁשַה ,הָּתַא םיִהUֱאָה
 רַחַאְל ".'\יֶהUֱא הוהי-תֶא הֶּסַנְּת ֹאל' רַמֱאֶנ ֹאלֲה" :ַעּוׁשֵי ֹול ביִׁשֵה )'בי-'אי 'אצ םיליהת(".'\ֶלְגַר ןֶבֶאָּב ףֹּגִּת
  .)1-13 ׳ד סקול( דֵעֹומ תֵעְל דַע ויָלָעֵמ רָס ויָתֹונֹויְסִנ לָּכ תֶא ןָטָּׂשַה רַמָּגֶׁש

 
 עושי תא התיפ ןטשה ובש ןומזתה
 
 העיפומה הקזח תינחור הפקתמל עדומ ינא ןהבש תומיוסמ תופוקת שיש יתיליג ,ןימאמכ ישיאה ינויסינמ
 ,יהשלכ ךרדב ךלש םייחב עגנ םיהולאש ירחא שחרתהל הלוכי וזכ הפקתה .ןואכיד וא לובלב ,קפס לש הרוצב
 תובשחמ יל ויה .ייתובשחמב יתקבאנ ,יתעשונש ירחאש רכוז ינא .הנומאל עיגמו עשונ םדא רשאכ לשמל
 לע בושחל יתלחתהש עגרב לבא ,ודצמ תויודגנתה הברה יל ויה אל ,ביואה לש לייח יתייה ןיידעש ןמזב .תומויא
  .תינחור המחלמ עצמאב ינאש יתשגרה ,עושי ןודאה
 

 הלוכי איה .תינחור הניחבמ אישב אצמנ התאו ןודאל תלעות תבר הפוקת רחאל םג שחרתהל הלוכי הפקתה
 רבדל תייצ רשאכ ,עושי ןודאה לע יולגב םירבח םע תרביד רשאכ ,ןודאל תוריש לש ןמז ירחא שחרתהל
 םג עיפוהל לוכי יותיפ .ךייחב ינסרה לגרהמ ךתוא ררחיש םיהולא רשאכ וא ,תונמאנב וירחא תכלהו םיהולא
 ברק לכש ,ןבומכ .םידובא םישנא רובע הליפתו העגפהב ךב שמתשה םיהולא רשאכ הליפת לש בר ןמז ירחא
 עיפומו בנגתמ ןטשה ,עושי תא התפמ ןטשה הבש הקספב .רתוי םיקזח תויהל ונל םרוג םיאצמנ ונחנא ובש
 רביד באה םיהולא ,עושי לש ותליבטב .וילע החלצ שדוקה חורו ,לבטוה ,ללפתה עושיש ירחא קוידב עושי ינפב
 :עומשל ולכוי םלוכש ידכ היולג הרוצב
 

 תיִמְׁשַּג תּומְדִּב ויָלָע הָדְרָי ׁשֶדֹּקַה ַחּורְו םִיַמָּׁשַה ּוחְּתְפִנ לֵּלַּפְתִמ ֹודֹועְבּו ;ַעּוׁשֵי םַּג לַּבְטִנ םָעָה לָּכ לַּבְטִנ רֶׁשֲאַּכ
 .)21-22 ׳ג סקול( יִּתְצַפָח \ְּב ,יִבּוהֲא יִנְּב הָּתַא" :םִיַמָּׁשַה ןִמ הָיָה לֹוקְו ,הָנֹויְּכ

 
 םילגרהש לככו םיעשונ םישנא רתויש לככ .םיהולאה תוכלמ לש תומדקתה לכ לע רגת ארקיו רערעי ןטשה
 ןָטָּׂשַה םֶכְבִיֹוא״ יכ םיבותכב ונל רמאנ .הירוטירטו עקרק דבאמ ןטשה ,םיקספנו םירבשנ אטוח יפוא ילעב
 ,ידמ תובורק םיתיעל ,תאז םע .)8 ׳ה הנושארה סורטפ תרגיא( ״ּוהֶׁשיִמ ףֹרְטִל ֹול ׂשֵּפַחְמּו גֵאֹוׁש הֵיְרַאְּכ טֵטֹוׁשְמ
 םיפוצ םהש וא ,יותיפל םתוא וליבויש םיעדוי םהש תומוקמל םיכלוה םה .יותיפל חתפ םירשפאמ םישנא
 ןויתיפה תא רחוב ןטשהש ןיבתש בושח .םהלש תושלוחה ורערעיו וכשמיש םיעדוי םהש ,היזיוולטב תוינכותב
 חילצי אוה ,ךייחב הזיחא ביואל ןתית םא .ךלש ןובאיתל ענכיהל אל רהזיה .גדה לש ןובאיתה יפל סרקה לע
 םישתש ילבו ,ועורז תא סינכי אוה ,תלדב וכרב תא ריאשהל ול רשפאת םא .ךייח תלדב ולש ךרבה תא סינכהל
 םייתנירוקה לא הנושארה( ךביל תא תיחשיו ךייח תלד ךרד אלמ ןפואב רובעל ידכ תונמדזהה תא לצני אוה ,בל
  .ךדי לכ תא חקיי אוהו תחא עבצא ול ןתית .)16-17 'ג

 
 אוהש ינפל השלוח רחא שופיחב ,ולש הרטמב תודקוממ ויניעו בושו ךולה עסופ אוה ,טטושמ הירא רשאכ
 אלש הווקתב רתתסמ אוה ,תובורק םיתיעל .ףיקתמ אוהש ינפל ןימאמל הרהזא םוש ןתונ אל ןטשה .ףקות
 עגונב םימת היהת לא .הפקתה תחת אצמנ התאש ןיבת אל וליפאש ידכו ,ולש תויגטרטסאה לע רבד םוש עדת
 לכבו ,םינש יפלא ךשמב תאזה תימסוקה המחלמה תא להנמש ,םייקו יח ינחור רוצי אוה .ןטשה לש תומיזמל
 עוגפלו ,םיהולא ירחא םיכלוהש םישנו םירבג לש םתליפנל םורגל ךיא לע םיינש וא רבד דמל אוה הזה ןמזה
  .םהלש ינחורה גושגשב
 

 םוחתב התפתמו הפקתה תחת התא רשאכש ןיבת ,תאז םע .ישפיט הז ירה יכ ,םייותיפ םישפחמ אל ונחנא
 ונא ךכ ,יותיפה לע רבגתהל םיחילצמ ונחנאש לככ .חישמה לא ברקתהל ךלש תונמדזהה וז ,ךלש םייחב םיוסמ
 חוכ לש הנוע ךייחב לחת ,רבגתתו התפמה ינפב דומעת רשאכ .םיהולאב ונלש ןוחטיבבו ונלש הנומאב םילדג
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 .ךייחב םייותיפ רשפאת שדוקה חור ,תאז הביס תובקעב .ךייחב םיהולא לש תוחכונה תא לידגתש ,הכרבו
 ,רמא רתול ןיטרמ .רצעית אל םא ורובע םויא הווהמ התאש שיגרמ אוה רשאכ ףוקתי ביואה ,תובורק םיתיעל
 לבא ,יותיפה ירחא החוטב התיחנ חיטבמ םיהולא ."ותפתה אלש םינימאמ ףלא הווש התפתהש דחא ןימאמ"
 קחרתהל ףידע .בהוא אל התאש לכאמ ךל שיגי אל םעפ ףא ןטשה .העוגר הסיט היהת אל וז תובורק םיתיעל
  .תדוכלמב קבאיהל רשאמ ןויתיפהמ
 

 תא םש אל עושי .)1 ׳ד יתמ( ״ןָטָּׂשַה יֵדְי-לַע תֹוּסַנְתִהְל רָּבְדִּמַה לֶא ַעּוׁשֵי תֶא ַחּורָה הָליִבֹוה זָא״ ,ונל רמוא יתמ
 לע ,רקעו שבי םוקמל ותוא הליבוה חורה ,ןנחוי ידי לע ותליבט ירחא לבא ,הנווכב התפמה לש וכרדב ומצע
 אלמ" היה אוהש ונל רמוא סקול .ותוריש ךלהמב הפקתמ לכ ינפב דומעל טלחומ ןפואב ןכומ היהי אוהש תנמ
 ,יותיפה רחאלש ונל רמאנ רתוי רחואמ לבא ,רבדמה לא ותוא הליבוה חורה רשאכ )1 קוספ( "שדוקה חור
 .)14 ׳ד סקול( "ליִלָּגַה לֶא ַחּורָה תַרּובְגִּב רַזָח ַעּוׁשֵי״
 

 לע השענ הזש בשוח ינא ?ןטשה ידי לע התפתיש ידכ רבדמל עושי תא הליבוה חורה עודמ תבשח םעפ יא םאה
 הכירצ התייה חורה .רבדמב ברקהמ אצי אוה ,"חורה תרובגב רזח" עושי יכ ונל רמאנ רשאכש ונל זומרל תנמ
 .רוריבב ולוק תא עומשל ךיא דמלו ויבא לא ברקתה ןודאה .וחוכב הנוכנ הרוצב שמתשהל עושי תא רישכהל
 לכי אל עושי .חורה לש התטילש תחת ישונא שגר לכ לש הענכהל ליבות ברקו ,השלוח ,יותיפ ,ישוק לש הפוקת
 תא קיתשהל דומלל בושח המכ .בצמ לכ לע םיהולא לש ונוצרו ותעד תא תעדל ילבמ חורה לש החוכב שמתשהל
 .ולוקלו םיהולא לש תימיטניאה ותוחכונל םיעדומ תויהלו ונביל תאו ונחומ
 

 םיהולא ומכ ולש חוכב שמתשהל לגוסמ היה ,אלמ ןפואב םיהולאו םדא ותויהב ,עושיש בשוח התא םאה
 יכ רבגתהל חילצה אוה םאה ?ולש ישונאה דצה תא התיפו ךשמ הזה יותיפה ןמ המכ ?ץראה רודכב ייח ודועב
 ?םדאכ ןטשה לע רבגתה אוהש וא ,םיהולא היה אוה
 

םדו רשב תומדב םיהולא  
 

 יֵדְי-לַע תיִּבְׁשַּיֶׁש יֵדְּכ םָדָו רָׂשָבְּב ֹומְצַע ףֵּתִׁש אּוה םַּג ןֵכ ֹומְּכ ,םָדָו רָׂשָּב לֶׁש תּופָּתֻׁש הָתְיָה םיִדָלְיַּלֶׁש ןָויֵכְו
 םיִנּותְנ ּויָה תֶוָּמַה תַמיֵא לַלְגִּבֶׁש הֶּלֵא תֶא רֵרְחַׁשיִו ,ןָטָּׂשַה אּוה -- תֶוָּמַה תֶלֶׁשְמֶמ ֹודָיְּבֶׁש הֶז תֶא ֹותֹומ
 ויָחֶאְל תֹומָּדִהְל ויָלָע הָיָה Gָכיִפְל .םָהָרְבַא עַרֶזְּב אָּלֶא ,Gֵמֹוּת אּוה םיִכָאְלַמְּב ֹאל ןֵה .םֶהיֵּיַח יֵמְי לָּכ תּודְבַעְל
 ֹומְצַע אּוהֶׁש רַחַאֵמ יִּכ ;םָעָה יֵאָטֲח לַע רֵּפַכְל םיִהUֱא יֵנְיְנִעְּב ןָמֱאֶנְו ןָמֲחַר לֹודָּג ןֵהֹּכ הֶיְהִי ןַעַמְל ,רָבָּד לָכְּב
 .)18-14 ׳ב םירבעה לא( ןֹויָּסִנְּב םיִנּותְנ רֶׁשֲא הֶּלֵאְל רֹזֲעַל לֹוכָי אּוה ,הָּסַנְתִה רֶׁשֲאַּכ לַבָס

 
 המגוד תויהל היה לוכי אל אוה ,תרחא ;םינבומה לכב ןיטולחל ישונא היה ונחטבמ תא םימש ונא ובש עישומה
 רודכ ינפ לע וייח ךלהמב .ןיטולחל ישונא ןיידע םג לבא ,אלמ ןפואב םיהולא היה עושי ,ןכ .ונרובע תמלשומ
 .ונומכ קוידב באה םיהולאב ןיטולחל יולת תויהל בייח היה אוה ,ץראה

 
 תֹויֱה לָלָׁשְל בַׁשָח ֹאל םיִהUֱא תּומְדִּב םָּיַק הָיָה רֶׁשֲא אּוה :ַעּוׁשֵי ַחיִׁשָּמַּב הָיָה רֶׁשֲא הֶז ַחּור Gָלֲה םֶכָּב אֵהְי

 ליִּפְׁשִה ,םָדָאְּכ ֹותָרּוצְּב הָיָה רֶׁשֲאַכְו ;םָדָא יֵנְבִּכ הָיְהִנְו דֶבֶע תּומְּד לַטָנ ,ֹומְצַע תֶא קיִרֵה אָּלֶא ,םיִהUאֵל הֶוָׁש
 ןַעַמְל ,םֵׁש לָּכ לַע הֶלֲעַּנַה םֵּׁשַה תֶא ֹול ןַתָנְו דֹאְמ םיִהUֱא ֹוהיִּבְגִה ןֵּכ לַע .בָלְּצַּב תֶוָמ דַע ,תֶוָמ דַע תֵּיִצְו ֹומְצַע
 .)5-10 ׳ב םיפיליפה לא( ץֶרָאָל תַחַּתִמּו ץֶרָאָבּו םִיַמָּׁשַּב ,Gֶרֶּב לָּכ ַעּוׁשֵי םֵׁשְּב עַרְכִּת

 
 
 

 תא ןקור עושי .תימצע תונקיר רמולכ ,סיסונק ,תינוויה הלימהמ עיגמ ,)7 קוספ( ומצע תא קירה םילימה רוקמ
 .רבד לכב ולש יהולאה עדיבו ,וחוכב ,ולש תויהולאה תונוכתב שמתשהל לגוסמ היהי אוהש תנמ לע ןוצרמ ומצע
 טנק .ר ,םיבותכה לש הרומו ןשרפ .םדאכ וכרד דובעל באה םיהולא לע ךמסש ךכב ןיטולחל ביוחמ היה אוה
 :בתוכ ,זוי
 

 עדיהו חוכה לש עוציבה תא באה םיהולא לש ודיב דיקפה אוה ישונא תויהל ךפה אוה רשאכ ,השעמל
 וחומש םיניבמ ונחנא זא .)5-11 'ב םיפיליפה לאב האר( .םיהולא לש ותעד לוקיש יפ לע ולש יהולאה
 ןֵמָא" ,רמא רשאכ שרופמב תאז אטיב עושי .ויבא לש ונוצר יפל תיהולא תועדומ הגרדהב שכר ישונאה
 אּוה רֶׁשֲא־תֶא יִּכ בָאָה לֵעֹּפ־הַמ הֶאֹר־רֶׁשֲא תֵא יִּתְלִּב ֹוּבִּלִמ רָבָּד תֹוׂשֲעַל לַכּוי־ֹאל ןֵּבַה םֶכָל רֵמֹא יִנֲא ןֵמָא
 רֶׁשֲא רָבָּדַה־םִא יִּכ יִּבִּלִמ הָמּואְמ יִתיִׂשָע ֹאלְו" ,ךכ לע רזח בושו .)19 'ה ןנחוי( "ּוהֹמָּכ ןֵּבַה־םַּג הֶׂשֹע הֶׂשֹע
  .)28 'ח ןנחוי( "רֵּבַדְמ יִנֲא ֹותֹא בָאָה יִנַרֹוה
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 :הלבגה אלל ול הנתינ חורהש ךכב קר ונתאמ הנוש היה אוה ,ותוישונאב
 

 .)34 ׳ג ןנחוי( ַחּורָה תֶא ןֵתֹונ אּוה הָּדִמְּב ֹאל יֵרֲהַו ,םיִהUֱא יֵרְבִּד תֶא רֵּבַדְמ םיִהUֱאָה ֹוחָלְּׁשֶׁש יִמ יִּכ
 
 חורה ידי לע לבומ תויהל ךירצ היה אוה .וחוכב אלו שדוקה חור חוכב שומישל טלחומ ןפואב רסמתה עושי
 ,םיהולאכ וחוכ תא שממל בלש לכב לכי אוה ,לעופבש תורמל .םילבומ תויהל םיכירצ ונחנאש ומכ קוידב
 ןודאה ,עושי תא רוצעל ואבש םילייחל דגנתה אפיכ רשאכ ,לשמל ,םינמש תגב .תאז תושעל הצור היהו הדימב
 יתמ( ״?םיִכָאְלַמ תֹונֹויְגִל רָׂשָע-םיֵנְּׁשִמ רֵתֹוי יִל איִצְמַי דָּיִמּו יִבָאֵמ ׁשֵּקַבְל לֹוכָי יִּנֶניֵאֶׁש הָּתַא בֵׁשֹוח אָּמֶׁש״ :רמא
  .ויבא ןוצרל דוגינב לעופ היה אוה ,תאז השוע היהו הדימב לבא .)53 ו״כ
 

 ?םוצל חרכומ היה עושי עודמ
 

 םינימאמהמ םיבר רשא יתעמשמ יעצמא אוה םוצ .םוי םיעברא ךשמב םצ עושיש ונל רמאנ םייתש קוספב
 ,אלא ",םימצ םתא םא" ,רמא אל אוה ,רהה לע השרדב וידימלת תא דמיל עושי רשאכ .ולא םימיב ונממ וחכש
 לש וידימלת ,עושי לש ונמזב .ומוצי וידימלתש טלחומ ןפואב הפיצ אוה .)16,17 ׳ו יתמ( ״םיִמָצ םֶּתַא רֶׁשֲאַּכ״
 :םוצ יבגל עושי תא ולאש ליבטמה ןנחוי
 

 ביִׁשֵה "?םיִמָצ םָניֵא \יֶדיִמְלַתְו הֵּבְרַה םיִמָצ םיִׁשּורְּפַהְו ּונְחַנֲא ַעּוּדַמ" :ּולֲאָׁשְו ןָנָחֹוי יֵדיִמְלַּת ויָלֵא ּוׁשְּגִנ זָא
 זָאְו םֶהֵמ חַקָּלִי ןָתָחֶהֶׁש ּואֹובָי םיִמָי Gַא ?םָּתִא ןָתָחֶה דֹועְּב לֵּבַאְתִהְל הָּפֻחַה יֵנְּב םיִלֹוכְי םִאַה" :ַעּוׁשֵי םֶהָל
 .)14-15 ׳ט יתמ( .ּומּוצָי

 
 םיהולאש םישנא ויה םלוכ .םימ קר ותשו םוי םיעברא ךשמב ומצש םישנא המכ ישיא ןפואב ריכמ ינא
 אל ,ךליבשב שדח רבד הז םוצ םא .םוי םיעברא ךשמב םוצל לוכי אירב םדא .תיתועמשמ הרוצב םהב שמתשה
 ,םיירהצו רקוב תחורא תליכא יא ידי לע םוצל הצרתש ןכתיי ,הלחתהב .בר ןמז ךרואל םוצב ליחתמ יתייה
 וא השולש ךשמב םימ תייתש קרו לכואמ אלמ םוצ לע ץילממ ינא .וז ךרדב םימצ םישנאה בור .ברעב הליכאו

 ,וז ךרדב .הז גוסמ םוצ ליחתמ התאש ינפל םוי ןיאפק םיליכמה םירצומ תייתשמ ענמיה .םימי העברא וליפא
 הלוק וא יספפ ,הת ,הפקמ האצותכ )ןיאפק םיליכמה םירצומ התוש התא םא( ליגרה שארה באכ תא הווחת
 .בער התא רשאכ ךלש ןושארה םוצה םויב אלו ךלש םוצה תליחת ינפל םויב
 

 וניתש םג ,םימעפלו םימ תייתש םע םימי השולש ךשמל ונמצ םימעפה בור .םימעפ המכ רבכ ונמצ יתשאו ינא
 םימ תייתש ידי לע תולקומ ןה ךא ,ינשה םויב תופירחמ בערה תופקתה .)לוכה ירחא ,יטירב ירה ינא( הת
 ףוגה .םילער ףורשל ליחתמ ףוגהו ,הפהמ ער חירב הוולמ המישנה ,בוהצ עבצל ךפוה ןתשה ,הז בלשב .הבורמ
 לש תונוזחו םייותיפ .הברה חונל שי ןכלו ,הז בלשב שלח ףוגה .סיזוטק הנוכמה אירב דואמ בצמב אצמנ םצעב
 ףוגב םילערהש ןמזב ,יעיברה וא ישילשה םויב ךרעב .הז בלשב םיעיפומ םג םילכאמ לש םיגוס ינימ לכ
 שיש ךכל עדומ היהתש בושח .יעיברה םויב ךרעב ףוגל רזוח יזיפה לש חוכה םגו םימלענ בערה יפקתה ,םיכרצנ
 ןמז שידקהל םילוכי איה וא אוה דוע לכ ,םדאה תא םימייקמה םיהולא םע תוימיטניאו הליפתב רתוי בר חוכ
 .ללהו ך"נת תאירק ,הליפתל
 
 דש זוחא היה ונבש שיא וילא שגינ .וידימלת תא שגפ אוה ,רדה שבלו הנתשהש רחאל רדהה ןמ דרי עושי רשאכ
 עגרב .דליהמ דשה תא שרגל תלוכי וא חוכ םוש היה אל םידימלתלש התייה היעבה .תוינדבוא תויטנ לעבו

 .םהיצמאמל הדגנתה חורה עודמ םידימלתה ותוא ולאש ,דליהמ חורה תא שריג עושיש
 

 .)21 ז״י יתמ( םֹוצְו הָּלִפְתִּב אָּלֶא אֵצֹוי ּוּנֶניֵא הֶּזַה ןיִּמַה לָבֲא
 
 המכ יכ )ףדה תיתחתב העיפומה( הנעטב ,הז קוספ לע ןיטולחל םיגלדמ םהבש ך"נתה לש םימוגרת המכ םנשי

 רבסהל בל ומיש .בושח דואמ הז קוספש בשוח ינא .הזה קוספה תא םיטימשמ השדחה תירבה לש דיה יבתכמ
 רשאכ ןימאמה ייחב םיעיפומש תוכמסו חוכ לש תמיוסמ המר םישרודש הזה םלועב םיבצמ םנשי .עושי ןתנש
 .םוצו הליפתב םיאצמנ איה וא אוה
 
 ,םימי הרשע ךשמב םוצו הליפתל ונמצע תא ונשדקה ויתובקעב .םוריח הרקמ לש בצמ ונל היה ,תחא םעפ
 לש הייחב הקזוחב דבע םיהולא !"שדוקה חור לש םוטאה תצצפ" הזל םיארוק ונא .םימ קר וניתש םכלהמבש
 ןורבישו תועמדב הרפיסו ונתיב תלד לע הקפד איה ,םוצ לש םימי המכ רחאל .ונללפתהו ונמצ הרובעש השיאה
 הכ הרוצב העשונו הבושתב הרזח איה .הייח תא תונשל הילעש ,הרורב ךכ לכ הרוצב הילא רביד םיהולאש בר
  .תוקבדב ןודאה ירחא תכלוה איה םויה דעו ,תיתמצוע
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 רתוי ריהז תויהל ךילע ךכ ,רתוי םצ התאש לככ !תאז הסנ .האלפנ הרוצב הליפתבו םוצב שמתשמ םיהולא
 רחאל תוקריו תוריפ לש תונטק תונמ םילכוא ןכלו ,םימי רפסמ רחאל תצווכתמ ןטבה .םוצה תא רבוש התאש
 ידי לע בתכנש ,"םיהולא לש רחבנה םוצה" רפסה תא אורקל ךל ץילממ ינא .םימי העבראמ רתוי לש םוצ
 .ךייחב ךרד תצירפ גישהל תנמ לע ,םוצ לש תעמשמה לע רתוי דומלל הצור התא םא סילאוו רותרא
 

 ןמיסה הז ,רוזחל םיליחתמ ויה בערה יפקתה רשאכ ,םוי םיעבראכ ךשמב םוצל ךירצ היה אירב םדא םא
 סנכיהל ןכמ רחאלו תומקר לע ומצע תא םייקל ליחתי ףוגהש ןוויכמ ,םוצה תא רובשלב ךרוצה לע דיעמש
 עווג עושי רשאכ םוי םיעברא הכיח ןטשהש ,ותרושבב ונל רמוא יתמ .בערב העיווגו השק השלוח לש בצמל
 :רתויב םישקה םייותיפב ותוא תותפל תנמ לע בערב
 

 הֵּוַצ ,הָּתַא םיִהUֱאָה-ןֶּב םִא" :רַמָאְו הֶּסַנְמַה ויָלֵא ׁשַּגִנ .בֵעָר הָיָה הָלְיַל םיִעָּבְרַאְו םֹוי םיִעָּבְרַא םָּצֶׁש רַחַאְלּו
 .)2-3 ׳ד יתמ( םֶחֶלְל ּויְהִי הֶּלֵאָה םיִנָבֲאָהֶׁש

 
  ?בער התא רשאכ קקותשמ התא םילכאמ הזיאל ?תמצ םעפ יא םאה ?בער תייה םעפ יא םאה

 
  ןושארה יותיפה
 

 אלל יאמצע ןפואב לועפל ול םורגלו תוסנל תנמ לע ףנממ םרוגכ עושי לש תוהולאב שמתשמ ןטשה ,ותמכוחב
 יותיפה .)3 ׳ד יתמ( "םֶחֶלְל ּויְהִי הֶּלֵאָה םיִנָבֲאָהֶׁש הֵּוַצ ,הָּתַא םיִהUֱאָה-ןֶּב םִא :רַמָאְו הֶּסַנְמַה ויָלֵא ׁשַּגִנ" .ויבא
 ינב ונרובע .ץראה רודכ לע יח אוהש ןמזב ןיטולחל ישונא היה אוהש רוכזת ,עושי רובע דואמ יתימא היה הזה
 יותיפה לבא ,םחלל םינבא ךופהל לגוסמ אל ונתאמ דחא ףא יכ ,דחוימב השק היה אל הזה יותיפה ,התומתה
 ,דיגהל ןווכתה םצעב אוה .תושעל לגוסמ אוה המו אוה ימ קוידב עדי ביואה .עושי רובע דואמ יתימא היה
 לועפל היה יותיפה ."!ךמצעל םחל תצק רציית !התא ימ חכוה ?בער תויהל לוכי – םלועה ארוב – התא ךיא"
 ,ונלוכל המגודכ .םייחב האנה תצק ךל עיגמ ,עדיי אל דחא ףאש זמר ןטשה .באה םיהולא אלל יאמצע ןפואב
 :רַמָאְו ַעּוׁשֵי ביִׁשֵה״ :שדוקה יבתכמ טוטיצ ידי לע בריסו יותיפה ינפב דמע עושי ,םינוש םייותיפ ינפב םידמועש
 .)4 ׳ד יתמ( "'הוהי-יִפ אָצֹומ-לָּכ-לַע יִּכ ,םָדָאָה הֶיְחִי ֹוּדַבְל םֶחֶּלַה-לַע ֹאל' ,בּותָּכ
 

 ינשה יותיפה
 

 Gֵלְׁשַה ,הָּתַא םיִהUֱאָה-ןֶּב םִא" :ֹול רַמָא .ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב גַּג תַּנִּפ לַע ֹודיִמֱעֶהְו ׁשֶדֹּקַה ריִע לֶא ןָטָּׂשַה ֹותֹוא חַקָל
 :ַעּוׁשֵי ֹול רַמָא '\ֶלְגַר ןֶבֶאָּב ףֹּגִּת-ןֶּפ ,\ְנּואָּׂשִי םִיַּפַּכ-לַע ,Gָּל-הֶּוַצְי ויָכָאְלַמ יִּכ' ,בּותָּכ יֵרֲהֶׁש ,הָּטַמְל \ְמְצַע
 תֹוכְלְמַמ לָּכ תֶא ֹול הָאְרֶהְו דֹאְמ ַהֹובָּג רַהְל ןָטָּׂשַה ֹותֹוא חַקָל ".'\יֶהUֱא הוהי-תֶא הֶּסַנְּת ֹאל' ,בּותָּכ דֹוע"
 .)5-8 ׳ד יתמ( ןָדֹובְכּו לֵבֵּת

 
 לבת תוכלממ לכ תא ךל שיגהל רשפא םא ,םלועה תא חצנל תנמ לע באכו לבס הברה ךכ לכ רובעל ךילע עודמ
 הדוקנב תרמגנ התייה ןטשל םיהולא ןיב תאזה תימסוקה המחלמה ,ןטשל ענכנ היה עושי םא ?ףסכ לש שגמ לע
 לע םוריע בלציהל וא ומצע תא בירקהל, קבאיהל ,לובסל ךרטצי אל אוהש התייה תועמשמה ,עושי רובע .וז
 היה עושי .ןטשה לש ותייכז םע םירמגנ ויה וזה המחלמהו םלועה ,דבלב תחא הנטק הרשפ תועצמאב !בלצה
 רמולכ ,רשפתהל םיתפתמ ונלוכ !רשפתה אל אוהש לאל הדות .הווקת םוש ונל התייה אלו ,ןטשל ףופכ
 היווחתשה השעמב היעבה המ .השלוחל ענכיי ונלש רשבהש ךכב תינפוג תלעות ונל היהתש הווקתב םירתוומ
 ידי לע ,אל וא רשפתהל םא טילחהל וכרטצי םימיה תירחאב םישנאש הרשפה היהת וז ?ןטשה יפלכ דחא
 אוה "ןודבאה ןב ,עשרה שיא"ש ךכב ריכי היחה תואב רחבייש ימ .)14-17 ג"י תולגתה( היחה ות תחיקל
 טולשי ונבש הצור םיהולא .בלצה תא ףוקעל היה יותיפה ,עושי רובע .)2-4 'ב םיקינולסתה לא היינשה( םיהולא
 םיצוק לש רתכ תועצמאב אלא ,ביואה ידי לע ןתינש חוכ לש רתכ תועצמאב אל ,םלועה תוכלממ לכ לע
 .בלצ לע שובחיש
 

 םלועהש ןוויכמ ,הצור אוהש ימ לכל הז תא תתל לוכי אוהש רמוא אוה .ול ךייש םלועהש ןעוט ןטשהש בל םיש
 ןוטלשה לע רתיו אוה ,ןדע ןגב ןטשה לש יותיפל ענכנ םדא רשאכ יכ ,וז הנעט ךירפה אל עושי .)6 קוספ( ול ןתינ
 ץראה רודכ לע הטילש םדאל ןתנ םיהולא .םיהולאל אלו ןטשל תייצש ךכ ידי לע םלועה לע ולש תוכמסהו
 :ויבאשמו
 

 לָכְבּו ץֶרָאָה לָכְבּו הָמֵהְּבַבּו םִיַמָּׁשַה ףֹועְבּו םָּיַה תַגְדִב ּוּדְרִיְו ּונֵתּומְדִּכ ּונֵמְלַצְּב םָדָא הֶׂשֲעַנ םיִהUֱא רֶמֹאּיַו
 .)26 ׳א תישארב( ץֶרָאָה לַע ׂשֵמֹרָה ,ׂשֶמֶרָה
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 תא ריכה םג חילשה לואש .)11 ז"ט ,30 ד"י ,31 ב"י ןנחוי( םימעפ שולש "הזה םלועה רש" ןטשל ארק עושי

 ,)2 'ב םייספאה לא( "םימשה תחתמ תוחורה ליח רש" ול ארק אוה רשאכ ,ןטשה לש תזרפומה ותוכמס
 ,הזה םלועה לע הטילש לביקש ימ רותב .)4 'ד םיתנירוקה לא היינשה( "הזה םלועה לא" ,םירחא תומוקמבו

  .תיתימא דואמ התייה וזה הנעטה
 

 ןֵה״ .ןטשה לש ותוכמסו ותטילש תחת םיאצמנ )3 'ג ןנחוי( שדוקה חור ידי לע שדחמ ודלונ אל ןיידעש הלא לכ
 םדב ונקנש םישנאה קר .)13 ׳א םיסולוקה לא( ״ֹובּוהֲא ֹונְּב תּוכְלַמ לֶא ּונָריִבֱעֶהְו Gֶׁשֹחַה ןֹוטְלִּׁשִמ ּונָליִּצִה בָאָה
 ריחמה תא םליש עושי לבא ,תוומ היה תושונאה דרמ לש ריחמהו שנועה .ןטשה לש ותוכמסו וחוכמ וררחתשה
 ונוחטיב תא ביצמש ימ לכל יפולח ןברוקכ שמיש עושי .ונרובעו ונומכ בלצנש ךכ ידי לע תושונאה לכ רובע
 .בלצה לע עושי לש תמלשומה ותדובעב
 

 ישילשה יותיפה
 

 \ְמְצַע Gֵלְׁשַה ,הָּתַא םיִהUֱאָה-ןֶּב םִא" :ֹול רַמָאְו ׁשָּדְקִּמַה תיֵּב גַּג תַנִּפ לַע ֹודיִמֱעֶה ,םִיַלָׁשּוריִל ֹותֹוא איִבֵה
 םיליהת( ".'\ֶלְגַר ןֶבֶאָּב ףֹּגִּת-ןֶּפ \ְנּואָּׂשִי םִיַּפַּכ-לַע \ְרָמְׁשִל Gָּל-הֶּוַצְי ויָכָאְלַמ יִּכ' ,בּותָּכ יֵרֲהֶׁש ,הָּטַמְל ןאָּכִמ
 .)9-12 ׳ד סקול( '\יֶהUֱא הוהי-תֶא הֶּסַנְּת ֹאל' רַמֱאֶנ ֹאלֲה" :ַעּוׁשֵי ֹול ביִׁשֵה )11-12 א״צ

 
 םיליהת(? םיהולא רבדב שמתשמ עושי הבש הרוצהמ הנוש םיהולא רבדב שמתשמ ןטשה הבש הרוצה דציכ
 ?תינחור המחלמ לע ונתוא דמלמ הז המו ,טימשמ ןטשה המ .)11-12 א"צ
 
 

 תוועמהו ןרמתמה אוה ביואה .רשקהה לכ תא טטצל אל ךא םיהולא רבדב שמתשהל ביואה דצמ ימומרע המכ
 תויהל הלכי שדקמה תיב גג תניפ .רמוא אוהש רבד םושל בישקהל םיכירצ אל ונחנא .שדוקה יבתכ לש ישארה
 הליפנ – שדקמה תוריק לש תינוציחה הניפה תויהל לכי הז ,תישאר .םיירשפא תומוקמ ינשמ ךותמ דחא םוקמ
 שרגמל םירטמ 45 לש הליפנ ,ומצע שדקמה תיב ןיינבמ תויהל לכי הז ,תינש וא ,ןורדק לחנל םירטמ 137 לש
 םיכאלמה םא ,םיישארה םינהכלו םישורפל ,םינהכל החכוהו המישרמ הסינכ תויהל הלוכי התייה וז .םינהכה
 ֹולָכיֵה-לֶא אֹובָי םֹאְתִפּו״ יכ רמוא בותכה .שדקמה חתפ רבע לא תויטיאב ותוא םידירומו ותוא םיספות ויה
 ולש םייחהש חינהל ריבס ,גגה ןמ ומצע תא ךילשמ היה עושי םא .)1 ׳ג יכאלמ(״ םיִׁשְקַבְמ םֶּתַא-רֶׁשֲא ןֹודָאָה
 ךכ ידי לע וילא םישנאה לכ תא ךושמי אוה םאה תוארל היה יותיפה .ולש המישמה אל לבא ,םילצינ ויה
 .בלצב רחב עושי .בלצה תועצמאב וא יתוואר עפומ לע ךמתסיש
 
 לע בורקמ לכתסת .וב שיש המ תא איצומו ןקורמ קר אלא ,רבד םוש שיאל קינעמ וניא יותיפש רוכזל ונילע
 ינפמ ךמצע לע ןגהל ידכ תושעל ןתינ המ לעו ךמצע לע םירבד רתוי הלגת התאו ,התפתמ התא ובש רבדה
 ןעמל .םיהולא לש דליה לומ לא "אבה ךורב" וילע בותכש הסינכ חיטש םיחינמ ןטשה לש םייותיפה לכ .יותיפה
 הלא :תודמעמ ינשל םלועה תא קלחל ךרד שי םייותיפל" :םעפ רמא גנינפ א.ה !ךרדה ןמ הטסת לא ,םשה
 .םהילע תורבגתה תועצמאב קזח יפוא םיחיוורמו ,החלצהב םתוא םישגופש ולאו םהיתחת םיענכנו םילשכנש
 ,ינשה לצא ;םיבכעמ םה דחאה לצא .ךרד ינבא םה ,ינשה דמעמל ;םילושכמ םה םייותיפה ,ןושארה דמעמל
  ."םהילא םיביגמ ונא הבש ךרדה אלא ,ונלש םייותיפה אל הז בושחש המ .םירזוע םה
 

 רבגתהל וחילצהו םייתועמשמ םיישק ינפב ודמעש םישנא לש הירוטסיהב תואמגוד לע בושחל לוכי התא םאה
 ?גישהל וחילצה םה המו ,םהלש יפואב האצותה התייה המ ?הניט רוטנל וא רירמ תויהל יותיפה לע
 

 ךלש םייחה תניתנ לע רביד רישה .הינטירבב םירש ונייהש ריש ךותמ םילימ המכ םע םייסל הצור ינא
 .םולהיל ,הפי ןבאל שוגה תא ךפוה םחפ תכיתח לע ץחלהש ומכ ,הרוצ רוציילו בצעל לכוי אוהש ידכ םיהולאל
 

 .תרחא הרוצב אובל לוכי אל ינא ,ינאש ומכ יתוא חק ,עושי
 .ססומתהלו םלעיהל ייחל ןת ,ךכות לא רתוי קומע יתוא חק

 .זחשומו קד ףוקש לטסירק ,הרקי ןבאל יתוא ךופה
 .ךילא הרזחב הליהת םינתונ ,ונכרד םיחרוז עושי לש םייחה

 
 קובדל אוה עושימ דומלל םילוכי ונחנאש דחא רבד ?התפתמ התא ובש ןמזב ,תמאה עגרב השוע התא המ זא
 יִּתְנַפָצ יִּבִלְּב" ,אמגודל .ךבילב רתסומו אצמנ רבכ םיהולא רבד רשאכ עצבל רתוי לק היהי הז .םיהולא רבדב
 עסמב םולש ךל קינעת קר אל ךבילב םיהולא רבד לש הרימש .)11 ט״יק םיליהת( "Gָל אָטֱחֶא ֹאל ןַעַמְל ,\ֶתָרְמִא
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 לע רבגתהל תוחוטב םיכרד םג םה היווחתשהו ללה .תואנוהו םייותיפ ינימ לכ ינפמ ךילע ןגת םג אלא ,ךייח
 םג ,ותוא םיחבשמו םיללהמ ונחנאש ןמזב .עושי לש ומש תא םמורמ ללהש ןוויכמ  ?עודמ .עורה םע קבאמה
 יותיפה .ונמצעל ץוחמ םיאצמנש םירבדב דקמתהל ונל םימרוג היווחתשהו ללה ,ךכל ףסונב .םימרומ ונחנא
 ונטבמ תדוקנ ,הדות תרקוהו הליפתב םיהולא ינפל םיאב ונא רשאכ .ונמצעב דקמתהל ונל םרוג דימת אוטחל
 .רחא םוקמב ונתוא דימעמ הז .םיהולא לא הלעמל ,תינוציח תולכתסהל תימינפ תולכתסהמ הנתשמ
 

 ונביל תא םג אלא ,ונלש בצמה תא קר אל תונשל לוכי הזש עדוי ינא לבא ,הרוק הז ךיא ירמגל ןיבמ אל ינא
 הכ יוניש ללוחל םילוכי היווחתשהו ללה הבש ךרדה יבגל תמיוסמ המולעת תמייק .שחרתמש ךילהתב
 םילימב םוסק והשמ שיש רמוא אל ינא .ןודאה תליפת תא רמול איה תפסונ היגטרטסא .ונייחב יתועמשמ
 ץלחל םיהולאמ שקבמ הליפתב יפיצפס קלחו ,וזה הליפתה תא ללפתהל וידימלת תא דמיל עושי לבא ,ןמצע
 איה ינחור ברקב םיאצמנ ונחנאש הדבועה ?ערה ןמ ץלחיהל םישקבמ םתא תורידת וזיאב .ערה ןמ ונתוא
 םיכירצ ונחנא ,ךכ ללפתהל וידימלת תא דמיל עושי םא ,תאז םע .וילע בושחל םיבהוא אל ונחנאש והשמ
 .ונלש הליפתה ייחמ בושח קלח הזש בושחל
 

 ונאש יותיפ לכב ונל ריכזת .ערה ןמ ונתוא ץלחתשו ןויסינ ידיל ונאיבת אלש םיללפתמ ונא ,אבא :הליפת
 !ןֵמָא !םיהולא ךל הדות .חישמה בלצב רבשנ וחוכ .םייניש רסח הירא ומכ אוה ןטשהש ,וב לקתיהל םייושע
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