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לאירבג ךאלמה תא שגופ הירכז .1  
 1-38 םיקוספ 'א קרפ סקול יפ-לע הרושבה

 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול
 

 ,רתוי קומע ותוא בהאנש ,רתוי הרורב הרוצב חישמה עושי תא ריכנש" איה וזה הרדסה רובע ילש הרטמה
 עושי לש וייח לע סקול לש טרופמהו רישעה ורואית .)רטס'צי'צמ דר'ציר( "רתוי הבורק הרוצב וירחא ךלנשו

 אל ,תדמתמ הכילהל המודמ הז דומיל .םהב ועגנ וייחש הלא לעו ונעישומ ייח לע תוידוחיי תונבות ונל קינעמ
 !ךלש תוינחורה הכילהה ילענ תא לוענל ןכומ הֶיֵה .טנירפסל
 
 סקול םע תורכיה
 
 תא האור הליהק העורש םירמואה שי .)14 'ד םיסולוקה לא( ועוצקמב אפור היה ,)ידוהי אל( יוג ,סקול
 קוידב םישנאה תא האור אפורו ;םהלש רתויב עורגה בצמב םישנאה תא האור ןיד ךרוע ;םבטימב םישנאה
 ול ןתינש ראותהו ,דבכנה סוליפואית םשב םדא רובע בתכנ רפסה .םלוכ תא בהאו םישנא האר סקול .םהש יפכ
 הנשי יכ םינימאמ םיבר םיגולואית לבא ,תואדווב םיעדוי אל ונחנא .ההובג הגרדב דיקפ לש ליגרה ראותה אוה
 .רסיקה ינפל ותוא גצייש לואש לש ןידה ךרוע היה סוליפואיתש תורשפא
 

 לש ישילשה עסמה ירחא םילשוריל גילפה רשאכ לואש םע היה סקול .הריהז הריצי איה סקול יפ-לע הרושבה
 םייתנשה ךשמבש ההובג תוריבס הנשי .רופיסב םימעפ רפסמ "ונחנא" הלימב ותופתתשהל וסחייתהב ,לואש
 היהש ןמזב ותוא רקיב סקול ,)30 א"כ םיחילשה ישעמ( שדקמה תיבב המוהמה רחאל אלכב ההש לואשש
 ןמזה תא לצינש תורשפא הנשי ,אמורל לואש לש ורבעמל ןיתממ ודועב .אמורל חקליהל הכיחו הירסיקב אולכ
 סקול ,3 קוספ 'א סקולב .רסיקה ינפל לואש לש בורקה טפשמה רובע תויודע דעתלו שגפיהל תונמדזהכ הזה
 ותעפוה תא דעתמ אוה ובש ןפואב ולש תונקיידל המגוד תוארל ןתינ .תוריהזבו בטיה לכה תא רקח אוהש דיעמ
  .)1-2 'ג סקול( ןמז ותואב ושחרתהש תורחא תוירוטסיה תודבוע שש ידי לע ליבטמה ןנחוי לש
 

 ללכ לש חישמה וניה עושי ;רתוי תומייק ןניא תוציחמה לכש רסמה תא ויארוקל ריבעמ סקול ,רורב ןפואב
 :המגודל .ותביתכב םיאכודמבו םיאונשב ,םיינעב בשחתמ אוה .הנחבה אלל םישנאה

 לשמה תא גיצמש ידיחיה וניה סקול .)51-56 'ט סקול( םינורמושה ינפב הרוגס הניא םיימשה תוכלמ •
 ז"י סקול( ינורמוש היה ואפרנש הדותה יריסא םיערוצמהמ דחא .)30-37 'י סקול( בוטה ינורמושה לע

 ןנחוי( דעתמ ןנחויש יפכ ,םינורמושל רשק םוש היה אל םידוהיל הפוקת התואב ,יללכ ןפואב .)11-19
 .אוה רשאב םדא לכ ינפב תלדה תא רוגסל ברסמ סקול לבא ,)9 'ד
 

 עושיש ונל הארמ אוה .םיאמטכ םיבר םידוהי יניעב ובשחנו םידוהי םניאש ולא תא ללוש וניא סקול •
 ןמענו תינודיצה הנמלאה לע רבדמ עושיש ךכ לע בתוכש ידיחיה וניה סקול .םתוא לבקמו רשאמ
 האמה רש לש הברה ותנומא תא חבשמ עושי ,ךכל ףסונב .)25-27 'ד סקול( תוטלוב תואמגודכ ימראה
 בתוכ סקול .דובאש ימ לכ רובע םיהולא לש וביל לע דיעמ סקול .)9 'ז סקול( יוג אוה םג היהש יאמורה
 .)29 ג"י סקול( "םיִה^ֱאָה תּוכְלַמְּב ּוּבֵסָיְו ,םֹורָּדִמּו ןֹופָּצִמ ,בָרֲעַּמִמּו חָרְזִּמִמ ּואֹובָיְו" ,רמא עושיש המ לע

 
 סקול( םיינע לש ןברוק והז ,הנב ןוידפל ןברוקה תא האיבמ םירמ רשאכ .םיינעב ןיינעתמ דואמ סקול •

 ךותל ודלונש הלא םע אלו הזה םלועה לש םיינעה םע ההוזמ עושי ןודאהש ונל הארמ וז הדבוע .)24 'ב
 םייסמ אוה ,ןנחוי לש םיחילשה לש םרושיאל ויתולועפ תא לוכיבכ גיצמ עושי רשאכ .הרישע החפשמ
 סקול( רזעלאו רישעה שיאה לש לשמה תא דעתמ ודבל אוה .)22 'ז סקול( "םיִרְּׂשַּבְתִמ םיִּיִנֲעַו" ורמואב
 ומכ תרמאנ הניא עושי לש ותרימא ,םיכרובמ םישנא םתוא לכל סחייתמ סקול רשאכ .)19-31 ז"ט
 לכב .)20 'ו סקול( "םיִּיִנֲעָה םֶכיֵרְׁשַא" ,טושפ אלא ,)3 'ה יתמ( "ַחּורָה יֵּיִנֲע יֵרְׁשַא" יתמ יפ-לע הרושבב
  .םיינעה יפלכ עושי לש ותוסחייתהו ותגאד לע ונל רפסמ סקול ,תונמדזה

 החשמש השיאה לע בתוכ ודבל אוה .םיאטוחהו םידונמה לש םרבחכ עושי תא גיצמ סקול ,לכל לעמ •
 .)36-50 'ז סקול( שורפה ןועמש תיבב הרעישב ןתוא הבגינו ,היתועמדב ןתוא הצחר ,עושי לש וילגר תא
 בנגה לע םגו ,)1-10 ט"י סקול( רישע שיאו ישאר סכומ היהש ,יכז לע ונל רפסמש ידיחיה וניה סקול
 ירבחמ ראש ךותמ ידיחיה רבחמה וניה סקול .)43 ג"כ סקול( עושי דיל בלצנ רשאכ הבושתב רזחש
 תורושבה ירבחמ תעברא לכ .)11-32 ו"ט סקול( דבואה ןבה לש יחצנה לשמה תא בתכש תורושבה
 ּוּנַּפ רָּבְדִּמַּב אֵרֹוק לֹוק" ,ליבטמה ןנחוי לש רסמה תא םיריבעמ םה רשאכ 3 קוספ 'מ והיעשימ םיטטצמ
 ,ולש תחצנמה הנקסמל טוטיצה תא ךישממ סקול קר לבא "ּוניֵה^אֵל הָּלִסְמ הָבָרֲעָּב ּורְּׁשַי הָוהְי dֶרֶּד
 ,דובאש ימ לכ תא ליצהל ידכ חלשנ לארשי חישמ .)5 ׳ג סקול( "ּוניֵה^ֱא תַעּוׁשְי תֶא רָׂשָּב-לָכ ּואָרְו"
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 םימדקומ םיאנת וא ,תולבגה ,תולובג האור וניא סקול תורושבה ירבחמ לכמ .דחאכ םייוגו םידוהי
 .םיהולאה תבהא תא לבקל ידכ םישרדנה

 
 בתוכ ,"יִּתִא ֹוּדַבְל סַקּול קַר" .לואש לש תונורחאה ויתועשל דעו ןושארה עסמהמ ,לואשל ןמאנ רבח היה אוה
 רביחש רחאל .עונצ םג היה אוה .)11 'ד סואיתומיט לא היינשה( ההש ובש אלכה אתמ רגובמ היה רבכש לואש
 תא ללכ אל אוה ךא ,השדחה תירבה יבתכ ןמ םיזוחא הנומשו םירשע בתכ םצעב אוה םיחילשה ישעמ רפס תא
 רַחַאְל דָּיִמ" :בתוכ אוה רשאכ ,"ונחנא"כ עיפומ ומשל רתויב בורקה רוכזאה .תחא םעפ וליפא ותביתכב ומש
 ישעמ( "הָרֹוׂשְּבַה תֶא םֶהָל רֵּׂשַבְל ּונָל אֵרֹוק םיִה^ֱאֶׁש ּוּנַבֵה יִּכ ,הָיְנֹודֵקָמ לֶא תאֵצָל ּונְלַּדַּתְׁשִה ןֹוזָחֶה תֶא הָאָרֶׁש
 .)10 ז"ט םיחילשה

 
 חישמה לש םירבדה תותימא תא תעדל

 
 הָּלִחְּתִמ רֶׁשֲא הֶּלֵא ּונָל םּורָסְּמֶׁש יִפְּכ ,ּונֵּבְרִקְּב ּומְּיַקְתִה רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה רּוּפִס תֶא רֵּבַחְל םָדָי ּוחְלָׁש םיִּבַר"
 םַּג יִּתְבַׁשָח ,םָתיִׁשאֵרֵמ םיִרָבְּדַה לָּכ לַע בֵטיֵה יִתיֵּקַחְתִהֶׁש רַחַאְל ,dָכיִפְל .הוהי רַבְּד יֵתְרָׁשְמּו הָּיִאְר יֵדֵע ּויָה
 .)1-4 'א סקול( ".mּודְּמִּלֶׁש םיִרָבְּדַה תּוּתִמֲאַּב חַכָּוִּת ןַעַמְל ,דָּבְכִּנַה סֹוליִפֹואֵּת ,םָרְדִסְּכ mְל םָבְתָכְל ןֹוכָנְל יִנֲא
 

 תעדל לכונש ידכ ,םיישונא םילכ תועצמאב ורבד תא ונל הייחהו ורבד תביתכ לע הדיפקב חקיפ שדוקה חור
 .םדו רשב םדא תומדל סנכנ ומצע םיהולא רשאכ הרקש המ לש תואדווה תא ,ונביל יקמעמב

 
 ןכומ התא םאה ?םיהולא רבד לש תמאה תא שפחמ התא קמוע הזיאב .הלחתההמ לכה תא הדיפקב ןחב סקול
 ,סקול ומכ םירבדה תותימא שופיחב ןמזה תא עיקשהל לוכי תייה םא ?)1-4 םיקוספ( הז לע ךייח תא רמהל
 ?ךלש םייחה תא הנשמ היה הזש בשוח התא דציכ

 
 )5-24 םיקוספ( ליבטמה ןנחוי תדלוה תא שארמ עידומ םיהולא ךאלמ

 
 ּהָמְׁשּו ןֹרֲהַא תֹונְּבִמ הָּׁשִא ֹולְו ,הָיְרַכְז ֹומְׁשּו הָּיִבֲא תֶרֶמְׁשִּמִמ ןֵהֹּכ הָיָה הָדּוהְי ץֶרֶא dֶלֶמ סֹודְרֹוה יֵמיִּב״
 יִּכ ,םֶהָל הָיָה ֹאל ןֵבּו .ויָתֹוּקֻחְו ויָתֹווְצִמ לָכְּב םיִמָּת יֵכְלֹוה ,םיִה^ֱא יֵנְפִל םיִקיִּדַצ ּויָה םֶהיֵנְׁש  .עַבֶׁשיִלֱא
 יִּפ־לַע  ֹוּתְרַמְׁשִמ רֶדֵסְּב םיִה^ֱאָה יֵנְפִל ןֵהִּכ רֶׁשֲאַּכ ,םיִמָּיַה דַחַאְּב .םיִמָּיַּב םיִאָּב םֶהיֵנְׁשּו הָרָקֲע עַבֶׁשיִלֱא
 תַעְׁשִּב ץּוחַּב לֵלַּפְתִמ הָיָה םָעָה לַהְק לָכְו .תֶרֹטְק ריִטְקַהְל הוהי לַכיֵה לֶא סֵנָּכִהְל ֹולָרֹוּג אָצָי ,הָּנֻהְּכַה גַהְנִמ
 .)5-10 םיקוספ( "תֶרֹטְּקַה
 

 .ןהכ לש ותב ,עבשילאל יושנ היה אוה .וז הנצסב תיזכרמה תומדה אוה ,"רכז 'ה" איה ומש תועמשמש ,הירכז
 ויה רבכ םהינשו הרקע התייה עבשילאש ןוויכמ םידלי םהל ויה אל .הלודג היעב םהל התייהש בותכ 7 קוספב
 אצמנ המישרה תליחתבו םיהולא ייניעב םידונמ םהש םישנא יגוס העבש םנשי יכ םירפסמ םינברה .םירגובמ
 יאדווב עבשילא .ןישוריגל הליע התייה תּורקע ."דלי ול ןיאו השא ול שיש ידוהי וא ,השא ול ןיאש ידוהי"
 םיליהת( "ןֶטָּבַה יִרְּפ רָכָׂש םיִנָּב הָוהְי תַלֲחַנ הֵּנִה" בותכ םיליהת רפסב .דלי הל ןתנ אל םיהולא עודמ התהת
 התייה תורקעו רחאמ ,רדסב אל התשע איה המל עגונב תובשחממ תדרטומ התייה איהש חוטב ינא .)3 ז"כק
  .)7 קוספ( "םיִמָּיַּב םיִאָּב םֶהיֵנְׁשּו" רחאמ ,םהינש ליבשב ידימ רחואמ רבכ וישכע .ולא םימיב המגיטס
 

 
 תרמשממ התייה ותחפשמש ונל רמאנ ,ףסונב .ןורהא לש םיאצאצ ויה ותשאו אוה ,יול טבשל ךייתשה הירכז
 םינהכ ידימ רתוי ויה ,ךכ תובקעב .ןהכ יטמוטוא ןפואב היה ןורהא לש רישי אצאצ לכ .היבא לש הנוהכה
 גח ,חספה גחב קר .םיקלח העבראו םירשעל םינהכה תא קליח ךלמה דוד .)ףלא םירשעכ( הירכז לש ותפוקתב
 לכ עובש לש תופוקת יתש ותריש ףגא וא קלח לכ הנשה ראש ךשמב .םיברועמ םלוכ ויה תוכוסה גחו תועובשה
 ידכ ועצוב תולרוג לש תורדס עברא ,ימוי ןפואב ועצבתהש תורמשמהמ תחא לכ ינפל יכ תעבוק הנשמה .תחא
 לש תרתוכה תלוג וז התייה .ףגאה לש םינרותה םינהכה תואמ ךותמ םויה יעוריא לש םיפתתשמה תא עובקל
 תרוטק ריטקהל ןהכל רוסא היהש ןוויכמ ,שדקמה תיבב תרשל תונמדזהה תא לבקל ףוס ףוס ורחבנש הלא
 ,םישדוקה שדוק אל( תרוטק ריטקהל ידכ שודקה םוקמל סנכיהל רחבנ הירכז לש ומש .וייחב תחא םעפמ רתוי

 .)םלשומ ןברוק לש םד םע ,הנשב םעפ קר עצבתה הז עוריא .סנכיהל לוכי לודגה ןהכה קר ובש
 

 אוהש תעב בשח אוה המ לע ,ךתעד יפל .עגרל ומוקמב ךמצע תא םיש ?וזה היווחב שיגרה אוה ךתעדל ךיא
 ?םדאה ינבל םיהולא ןיב ץצחש הווסמה ינפל ,תרוטק תרטקה לש שודקה דיקפתה תא עצבל ןנוכתה
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 ץחרתהל ךירצ היה הירכז .שדקמה תיבל סנכיהל םיהדמ רבד הז היה .הירכז לש לודגה םויה היה הז
 רצחמ בכרומ היה ןוילע סלפמ לכ רשאכ ,תוגרדמה םרג הלעמב הלעש ינפל הווקמב ןיטולחל תוקנתהלו

 בותכ .םינהכה רצחל ףוסבלו םיוולה רצחל ,לארשי תרזע רצחל תפסונ הציצח הלעמב ,םישנ תרזע רצח ,םייוגה
 .)10 קוספ( תרוטקה חבזמ לא וכרד תא השע אוהש ןמזב וללפתה םישנא ינומהש

 
 םיידיה תפיטש לש תשוחנה רויכל רבעמ טיבמ אוה ,ודיב הקירה התחמה םע תרוטקה חבזמ דיל ןיתממ ודועב
 אוהש העבגה .שדקמה תיב לש ןורחאה בלשה לא ועיגהש תונורחאה תוגרדמה הרשע םיתשל דע םיילגרהו

 ןב עסמל תאצל םהרבאל רמאנ 3,000-מ רתוי ינפל ובש םוקמה ,הירומה רה לע התנבנ עגרכ הרבעל ספטמ
 קלחכ לביקש דליה ,קחצי ונב תא בירקהל ךירצ היהש ךכ ידי לע ןחבנ םהרבא העבג התואב .םימי השולש
 המ לש לצ היה הז יכ ,ונב תא בירקהלמ ותוא רצע םיהולא ,ןבומכ .)1-4 ב"כ תישארב( םיהולא תחטבהמ
 ,רֶמֹאּיַו" :קחצי ונב לא רמא אוה .ןברוקה שבככ עושי ונב תנתמ תועצמאב ,תושעל דיתע היה ומצעב םיהולאש
  .)8 ב"כ תישארב( .וָּדְחַי םֶהיֵנְׁש ּוכְלֵּיַו יִנְּב הָלֹעְל הֶּׂשַה ֹוּל-הֶאְרִי םיִה^ֱא ,םָהָרְבַא
 ןבל שישב טשוקמ וינפל בצינ ומצע שדקמה לבא ,הפוקת התואב ומלשוה אל ןיידע םיכומסה םינבמה לכ
 :סודרוה לש שדקמה תיב לע בתוכ ,הפוקת התוא לש ידוהיה ןוירוטסיהה ,)סופסוי( והיתתמ ןב ףסוי .בהזבו
 

 אוה םיבע בהז תוחול וירבע לכמ הפוצמ ותויהב .ןיעה תאו שפנה תא םיהדהל יושעה רבד רדענ אל
 ויניע תא בסהל ץלאנ וב ןנובתהל ודואמ לכב שקבמה ףא יכ דע ,שֵא רהוז שמשה תחירז םע ריהזה
 תומוקמב יכ ,גלש הסוכמ רהכ קוחרמ ]לכיהה[ הארנ ריעה לא םיבֵרקה םירזל .שמשה ינרקִמכ ]ונממ[

 1.ונבולב קיהבה בהז הפוצמ היה אל םהבש
  
 תא ואלימו םילחגה תא ובברע םיינרותה םינהכה ינש ,םילחגה לע זתינ םדו חבזמה לע ןברוקה ברקוהש רחאל
 תשוחנה רויכב םעפה ,הדיפקב וילגרו וידי תא ףטש בוש הירכז ,ןכמ רחאל .תומח םילחגב הירכז לש התחמה
 םקלחו וללפתה םקלח ,וב וננובתה םישנא יפלא יכ חינהל ריבס .שדקמה תיב לש תוגרדמה ילעמב ספיטש ינפל
 קרו ךא םיהולאל ברקתהל היה ןתינ .שדקמה תיב ןוויכל תוגרדמה הרשע םיתש תא תולעל לחה ודועב ורש
 אל הז םאה .יפולחה ןברוקה םד זתינ םהילעש תומח םילחג ויה הירכזלש הביסה יהוזו ,יפולח םד תועצמאב
 םויב הנשב תחא םעפ קר ?בלצ לש הרוצב ומקומ רויכהו חבזמה ,שדקמה ךותב םיטיהרה וליפאש ןיינעמ
 ןברוק לש שבכמ םד םע קרו ךא לכיהה תכורפל רבעמ רובעל לוכי היה ,)לודגה ןהכה( המואה גיצנ ,םירופיכה
 םינהכה םא .ותמילג ילוש לע םינומעפ ול ויה ,םדה םע םישדוקה שדוקל סנכנ לודגה ןהכה רשאכ .םלשומ
 םודא לבח ול היה ,תמ היה אוה םא .יח ןיידע אוהש ועדי םה ,זז אוהשכ םינומעפה תא עומשל ולכי םירחאה
 םה רשאכ וז היגוס לע ובשח םינהכה לכש חינהל ריבס .בוש הצוחה ותוא רורגל ולכויש ידכ ותרוגחל רשקנש
 .רתויב שודקה םוקמה רבעל וכישמה

 
 יבג לע תרוטקה תא רזפמו ללפתמ ודועב ,תרוטקה חבזמ לע ןברוקה חבזממ םילחגה תא ררחש הירכז
 .)2 א״מק םיליהת( "בֶרָע-תַחְנִמ ,יַּפַּכ תַאְׂשַמ mיֶנָפְל תֶרֹטְק יִתָּלִפְּת ןֹוּכִּת" ,ךלמה דוד הרוהש יפכ קוידב ,םילחגה
 ודועב .לכיהה תכורפ לא ובג תא תונפהל ילבמ תאצלו חבזמה ינפב חטתשהל ךירצ היה ןהכה ןכמ רחאל
 המכ םכמצעל וראת .תרוטקה חבזמ דיל, לאירבג ךאלמה ונימיל הלגנ הלועה תרוטקה ןשעל דעבמ ,ללפתמ
 !וז היווחמ הירכז דחפ
 

 רֶמֹאּיַו .ויָלָע הָלְפָנ הָמיֵאְו דָרֱחֶּיַו ּוהָיְרַכְז אְרַּיַו .ֹוניִמיִל תֶרֹטְּקַה חַּבְזִמ לֶצֵא דֵמֹע הָֹוהְי dַאְלַמ ויָלֵא אָרֵּיַו
 .ןָנָחֹוי ֹומְׁש ָתאָרָקְו ןֵב mְל דֵלֵּת mְּתְׁשִא עַבֶׁשיִלֱאְו ןֹוצָרְל הָתְלָע mְתָּלִפְת יִּכ ּוהָיְרַכְז אָריִּת־לַא dָאְלַּמַה ויָלֵא
 אֵלָּמִי ׁשֶדֹּקַה ַחּורְו הֶּתְׁשִי ֹאל רָכֵׁשְו ןִיַיְו הָֹוהְי יֵנְפִל לַּדְגִי־יִּכ .ּוז^ֲעַי ֹודְלָּוִהְּב םיִּבַרְו ןֹוׂשָׂשְלּו הָחְמִׂשְל mְל־הָיָהְו
 ֹותָרּובְגִבּו ּוהָּיִלֵא ַחּורְּב ויָנָפְל dַלָהְו .םֶהיֵה^ֱא הָֹוהְי־לֶא ביִׁשָי לֵאָרְׂשִי יֵנְּבִמ םיִּבַר .ֹוּמִא ןֶטֶבְּב ֹותֹויֱה דֹועְּב
-11 'א סקול( ֹוּמִע ןֹוכָנ ֹוּבִל רֶׁשֲא םָע הָֹוהְי יֵנְפִל דיִמֱעֶהְו הָרָׁשְי הָעֵּד ַחּור םיִעְׁשפְלּו םיִנָּב־לַע תֹובָא בֵל ביִׁשָהְל

17(. 
 
 תייה םעפ יא םאה .)13 קוספ( "ןוצרל התלע ךתליפת" ורמואב ךאלמה ןווכתה הילא הליפתה יהמ ,ךתעד יפל
 .רבסה ?העיגה תאזה הבושתה רשאכ תעתפוהו ,הליפת רובע הבושתל ןמז הברה תוכחל ךירצ
 

 םינש ךשמב דלי רובע ללפתה אוהש חוטב ינאש תורמל .ללפתה הירכז המ רובע תואדווב תעדל ךרד םוש ןיא

                                                
223-224 מחלמ תודלות ,והיתתמ ןב ףסוי ׳ו ,ישימח קרפ ,ישימח רפס ,םיאמורב םידוהיה ת  1  
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 הנומאה רסוח תא הליג אוה .דלי ול היהיש הווקת רסח היה הירכז ,וייחב הז בלשב יכ הארנש ןוויכמ ,תובר
 .וז הליפתל רתוי קומע דבור היה ילואש בושחל יל םרוג הז !הרקי הזש ול רמא ךאלמהש ירחא וליפא ולש
 ,חישמה אוביש ינפל .וילא הרזחב לארשי םע תא ריזחי םיהולאש ללפתה הירכזש תויהל לוכי ,םעה גיצנו ןהככ
 תובאה לש םביל תא ריזחיו חישמה ינפל עיפויש חילש ותוא היה הז .ואוב לע זירכיש חילש עיפוהל ךירצ היה
 :אבינ ןכל םדוק הנש תואמ עברא טעמכ לארשיל חלשנש ןורחאה איבנה .םידליל
 

 תיִרְּבַה dַאְלַמּו םיִׁשְקַבְמ םֶּתַא רֶׁשֲא ןֹודָאָה ֹולָכיֵה-לֶא אֹובָי םֹאְתִפּו יָנָפְל Lֶרֶד הָּנִפּו יִכָאְלַמ ַחֵלֹׁש יִנְנִה"
  .)1 'ג יכאלמ( "תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא אָב הֵּנִה םיִצֵפֲח םֶּתַא רֶׁשֲא
 
 בֵלְו םיִנָּב-לַע תֹובָא-בֵל ביִׁשֵהְו .אָרֹוּנַהְו לֹודָּגַה ,הָוהְי םֹוי אֹוּב יֵנְפִל איִבָּנַה הָּיִלֵא תֵא םֶכָל ַחֵלֹׁש יִכֹנָא הֵּנִה"
 .)24-23 'ג יכאלמ( םֶרֵח ץֶרָאָה תֶא יִתיֵּכִהְו אֹובָא ןֶּפ םָתֹובֲא לַע םיִנָּב

 
 התייה לארשי תוגיהנמש עדי אוה ,םיהולא שיאכו ןהככ .יכאלמ תאובנ זאמ ופלח תוכושח הנש תואמ עברא
 חישמה לש ואוב לע שדוקה יבתכב םיקוספל עדומ היה הירכז .םוי ידמ האר אוהש יפכ ,תינטלתשו תתחשומ
 תוליפתל הבושתה תויהל לכונ ,תורקל דיתעש עדוי םיהולאש המ יפלש ,תבשח םעפ יא םאה .ולש רשבמהו

 תויהל ונארקנ ונחנאש ונל הלגי אוהש ינפל ,ונביל לע םיוסמ לטנ םישי םיהולא ,תובורק םיתיעל ?ונלש
 .וז הליפתל הבושתה
 

 !םוי ותואב תרוטק ריטקהל תולרוג תלטה ידי לע רחבנש אוה הירכזש םירקמ ףוריצ היה הזש בושחת לא
 םימחה םילחגה לע תרוטקה תא ררחש אוה רשאכ .םיהולא לש תורטמהו תוינכתה יפל התייה וז תושחרתה
 ואובי ולש רשבמהו חישמהש ,לארשי םע רובע ללפתה אוהש ןימאמ ינא ,הליפת למסמה תרוטקה חבזמ לש
 .םיאמורה לש םג אלא ,לארשי לש םיתחשומה םיגיהנמה לש קר אל ירזכאה יוכידה ןמ םתוא ררחשל
 

 ןתייו ךתוא עמשי אוה יכ קפס אלל תעדלו 'ה ינפל שדוקה לכיה תכורפ לא רשי עיגהל תונמדזה ךל התייה םא
 ?םליא היהנ הירכז עודמ ,ךתעד יפל ?שקבמ תייה המ ,שקבמ התאש המ תא ךל
 

 ויָלֵא רֶמֹאּיַו dָאְלַּמַה ןַעַּיַו .םיִמָּיַב הָאָּב יִּתְׁשִאְו יִּתְנַקָז יִנֲא ןֵה תֹאז עַדֵא הָּמַּב dָאְלַּמַה־לֶא ּוהָיְרַכְז רֶמֹאּיַו"
 דַע רֵּבַד לַכּות ֹאלְו םֵלָאֵת הָּתַא הֵּנִהְו .תֹאזָּכ mְרֶּׂשַבְלּו mיֶלֵא רֵּבַדְל יִּתְחַּלֻׁש םיִה^ֱאָה יֵנְפִל דֵמֹעָה לֵאיִרְבַג יִכֹנָא
 ׁשֹוּב־דַע ּוהָיְרַכְזִל ּוליִחֹוה םָעָהְו .םָּתִעְּב ּומּוקָי רֶׁשֲא יַרָבְדִל ָּתְנַמֱאֶה ֹאל רֶׁשֲא בֶקֵע הֶּזַה רָבָּדַה םּוקָי רֶׁשֲא
 ֹוׁשֹארְּב םֶהָל עַנָּיַו לָכיֵהַּב הָזָח ןֹויָּזִח־יִּכ ּוריִּכַּיַו םֶהיֵלֲא רֵּבַּד לֹכָי ֹאל ֹותאֵצְבּו .לָכיֵהַּב ּהַמְהַמְתִה יִּכ ּואְלַּפְתִּיַו
 ֹוּתְׁשִא עַבֶׁשיִלֱא רַהַּתַו הֶּלֵאָה םיִמָּיַה יֵרֲחַא יִהְיַו .ֹותיֵּב־לֶא בָׁשָּיַו dֶלֵּיַו ֹותָדֹבֲע יֵמְי ּואְלָמ רֶׁשֲאַכְו .םֵּלִא אּוה יִּכ
 "םָדָא־יֵנְב יֵניֵעְל יִתָּפְרֶח־תֶא ףַסָאְו יִנַדָקְּפ רֶׁשֲא םיִמָּיַּב הָֹוהְי יִל הָׂשָע הָכָּכ .רֹמאֵל םיִׁשָדֳח הָּׁשִמֲח רֵּתְסַּתַו
 .)18-25 'א סקול(

 
 לש הז בלשב ויתולבגמב יח הירכז ,הבושתה תא לבקל ילב והשמל בר הכ ןמז םיללפתמש ונתאמ םיבר ומכ
 .ונלש הנומאה רסוח ידי לע ונייחב תושעל הצור אוהש המל עירפהלו םיהולא תא ליבגהל םילוכי ונחנא .וייח
 הרושק חרכהב איה הליפתל הבושתה םימעפל .אל םיהולא לבא ,דליל הליפתה לע רתיו הירכזש בשוח ינא
 ,לודניווס קא'צ רפוסה רמוא ,ךאלמה ירבד םע הירכז לש ויישק לע רובידב .ןוכנה ןמזל
 

 תא שיגדמ סקול .וגא תינוויב שגדומה ןושארה ףוגב שמתשהו ביגה אוה ןב ול דלווייש ול רשיב לאירבג רשאכ
 שיאה לש םיצוריתה תא קיתשמו וגא הלימ התואב שמתשמ ךאלמה ךא .״יִּתְנַקָז יִנֲא״ - הירכז לש קפסה
 2״.םיִה^ֱאָה יֵנְפִל דֵמֹעָה לֵאיִרְבַג יִכֹנָא .ונושל תאו ...ןקזה

 
 רקשא ינאש בשוח התא ?רבדמ התא ימ םע עדוי התא לבא ,החילס" :ול בישה לאירבג ךאלמה וליאכ הארנ הז
 בותכ ,62 קוספ 'א קרפב יכ ,שריח תויהל ךפה יאדווב הירכז ,השעמל ."םיהולא תוחכונ ינפב דמוע ינא ?ךל
 .ונבל תתל הצר אוה םש הזיא ,הירכז תא לואשל תנמ לע חול לע הביתכב ורזענ םה ,ןנחוי לש הלימה תירבבש
 ךאלמל קר אל ,ינקפס ןפואב רביד הירכז .עומשל לוכי היה אוהו הדימב חול לע הביתכב םירזענ ויה אל םה
 תואצויה םילימל עגונב םיריהז תויהל םיבייח ונחנא .םיהולא לש םישדוקה שדוק לומ םג אלא ,םיהולאה
 .ונביל ךותמ

                                                
2, Study guide published by Word Publishing, 1994, The Origination of Something GloriousCharles R. Swindoll,  

Page 22. 
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 לַע יִּכ םֶכָל רֵמֹא יִנֲאַו .תֹועָר איִצֹוי עָרָה ֹורָצֹואֵמ עָר ׁשיִאְו תֹובֹט איִצֹוי בֹוּטַה ֹוּבִל ֹורָצֹואֵמ בֹוט ׁשיִא"
 יתמ( "םָׁשְאֶּת mיֶרָבְדִבּו קֵדָּצִּת mיֶרָבְדִּב יִּכ .טָּפְׁשִּמַה םֹויְּב ןֹוּבְׁשֶח ּונְּתִי םָדָאָה יֵנְב ּואְּטַבְי רֶׁשֲא לֵפָּת ַחיִׂש־לָּכ
  .)35-37 ב"י

 
 ב"י יתמ( הֶּפַה ַעיִּבַי בֵּלַה ֹאלְּמִמ־יִּכ םֶכְתַעָרְּב תֹובֹט רֵּבַדְל ּולְכּוּת dיֵא םיִנֹעְפִצ יֵדְלַי" ,יתמ יפ-לע הרושבב בותכ

 תביתכל ליעומ דואמ ,רדהנ רישכמ אוה ילש דיינה בשחמה .וב ןימאמ ךלש בלהש המ תא עיבי ךלש הפה .)34
 ונחנא םא .הז רסמ ךותמ הצור ינאש עדימה תא טלוק אל ינא םא ליעוהל לוכי אל בשחמה לבא ,ולא םירסמ
 .ונלש םייחהמ קפומש רצותה הז םא ואלפתת לא ,םיילילש םירבד לע ונייחב םיבכעתמ
 

 וליטהש םישנא איצוה עושי ,תובורק םיתיעל .ונייחב םיהולא לש וחוכ תא ובכעי דימת קפסו הנומא רסוח
 םיתמה ןמ םיקה אוה רשאכ ,לשמל .םיהולא לש אלפומה וחוכ תא ובכעי םהש בשח אוה רשאכ רדחה ןמ קפס
 ,ותא סנכיהל קפס ילעב םישנא וא םילבאתמהמ דחא ףאל חינה אל אוה ,תסנכה תיב  ישארמ דחא לש ותב תא
 לוכי םיהולא לש וחוכש ידיחיה ךילומה איה הנומאה .)51 'ח סקול( הדליה ירוהו בקעי ,ןנחוי ,אפיכ דבלמ
 .אצמנ התא וב בצמ לכב קפסו הנומא רסוחב רבדמ התאש ינפל ךתוא רוצעל שדוקה חורמ שקב .וכרד םורזל
 .ךלש םיכרצל עגונב הנומא תואלמ םילימ זירכהל ליחתת
 

 םִא יִּכ ֹוּבִלְּב גֵלָּפִי ֹאלְו םָּיַה dֹוּת לֶא לֵּפַנְתִהְו אֵׂשָּנִה הֶּזַה רָהָה לֶא רַמֹאי רֶׁשֲא ׁשיִא לָּכ םֶכָל רֵמֹא יִנֲא ןֵמָא"
 הֶׂשָעֵי יִּכ ּוחְטִּב ּולָּלַּפְתִתְו ּולֲאְׁשִּת רֶׁשֲא לָּכ לַע םֶכָל רֵמֹא יִנֲא ןֵּכ־לַע .ֹוּל הֶיְהִי ןֵּכ רָמָא רֶׁשֲאַּכ יִהְי יִּכ ןיִמֲאי
 .)23-24 א"י סוקרמ( "ׂשָעֵי ןֵכְו םֶכָל

 
 םירה הזיזמש הנומא לע רבדמ אוה רשאכ םיימעפ רמוא הלימב שמתשה עושי ולא םיקוספבש בל םיש
 ןוצרש עגרב לבא ,ןותנ בצמל עגונב הליפת ידי לע םיהולא ןוצר תא אוצמל ךילע .םיירשפא יתלב םיבצמב
  .הנומאב םיהולא לש םילימה תא זירכהל ךילע ,ךל עדונ םיהולא
 
 לש ולוק .םיהולא תיבב הירכזל עיגה םיהולא לש רסמהש אוהו ,וזה היצאוטיסב טלוב דואמש דחא רבד ונשי

 תובורק םיתיעל ךילא רבדי םיהולא ;הליהקב בושק דואמ תויהל ךילע .בישקמש ימ לא הלגתמ םיהולא
 הדבועה םצעב חוכ שי .םייתליהקה םישגפמה לש םירחא םיקלחב וא ללהה ןמזב ,הליהקה העור תועצמאב
 ,רמא עושי .ורבד תא עומשל ןמז םישידקמ ונא רשאכו ,םיהולא תא חבשלו ללהל הרטמב םע םיסנכתמ ונאש
 .)20 ח"י  יתמ( "םָכֹותְּב יִנֲא הֶיְהֶא הָּמָׁש יִמְׁשִב ּולֲהָּקִי הָׁש^ְׁש ֹוא םִיַנְׁש רֶׁשֲא םֹוקָמ לָכְּב יִּכ"
 

 הלימ ךילא העיגה דציכ ?יתליהק שגפמב תייהש ןמזב ךילא רביד םיהולא ובש ןמזל המגוד ךל שי םאה
 ?שמתשה םיהולא ימ וא המב ?םיהולאמ
 

 תספרמה לע דומעיש תנמ לע ,שדקמהמ אצי הירכזש הדרחב וניתמה ,ץוחב תונושה תורצחב וחכנש םישנאה
 רשאכ ,ךאלמה םע השיגפה רחאלש ןוויכמ לכסותמ דואמ היה הירכזש חינהל ריבס .הכרב אשייו םעה ינפל
 המ ריבסהלו תוסנל ליחתה אלא ,הכרבה תא אטבל לכי אל אוה ,תוגרדמב םעה לא הרזח וכרד תא השע אוה
 תא אלמל לגוסמ היה אלש םיהולא שיאכ שיגרה אוה לוכסת המכ .די תותוא תועצמאב שדקמב שחרתה
 .וירבדב םעה תא ךרבלו ותוירחא
 

 ינפמ המצע לע רומשל ידכ היה הז ,ילוא ?)24 קוספב( םישדוח השימח ךשמב הרתתסה עבשילאש בותכ עודמ
 תויהל הל םרג הז ,שריחו םליא היהנ הירכזש ירחא .םבצמל עגונב קפסו הנומא רסוח עיבהל לולעש ימ לכ
 התייה אל איה .הייח לכ ול התכיח איהש הזה קוניתה לע םויא וויה קפסו הנומא רסוחש ךכל תעדומ דואמ
 .ןוכיס םוש תחקל הנכומ

 
 התייה הרשו עשתו םיעשת ןב היה םהרבא .)37 'א סקול( "רָבָּד־לָּכ אֵלָּפִי ֹאל םיִה^ֱאֵמ יִּכ" ונל חיטבמ לאירבג
 םיהולא .המוד סופד םיאור ונא ,עבשילאו הירכז לע הזה רופיסב ןאכ .קחצי םע ןויריהב התייהשכ םיעשת תב
 תא ךירעהל םילוכי ונאש תורמל .יעבט ןפואב םיירשפא יתלב םיבצמב לעופ אוהש ךכ ידי לע ומש תא ראפמ
 םאה !ונתוא עיתפי םיהולאש החותפ השיג ילעב תויהל םיכירצ ונחנא ,ונלש םוימויה ייחב םיהולא לש ותלועפ
  ?הלאה תושדחל עבשילאו הירכז לש םתבוגת התייה המ ןיימדל לוכי התא



6 
 

 
 התיא רביד שדוקה חורש ןימאמ םג ינא .הל הרוק המ ןיבהלו לכעל ידכ ןמזל הקוקז התייה עבשילאש אלפ ןיא
 המבה תא ןיכה םיהולא .םיהולאמ תואכו סנכ ספתנ הזה דליהש ,קפס ןיא .הברקב האשנ איהש םייחה לע
 ייחב ,זא תאז וניבה אל יכ ףאו ,לארשי םע לש וייחב םג אלא ,םהייחב קר אל ,ליחתה אוהש שדחה קרפל
 .הלוכ תושונאה
 

 ךלש הלועפה לע ךל םידומ ונא .הנומאב םתוא זירכהלו ךירבדל םיבושק תויהל ונל רוזע ,םיהולא" :הליפת
 תויהל ונל רוזע !ךמש תא םיללהמ ונחנא .ונייחב השוע התאש המ לכ לעו ,תורידא םיכרדב ,תוטקש םיכרדב
 ."הלועפב ךתוא םיאור ונחנאשכ הרהמב םינימאמש הלא
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