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    וריעב איבנ ןיא .6

 14-30 'ד סקול
 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול

 
 לילגב תוריש

 
 ותֹוא ּוחְּבִׁש לֹּכַהְו תֶסֶנְּכַה יֵּתָבְּב דֵּמִל אּוה .רֹוזֵאָה לָכְּב אָצָי ֹועְמִׁשְו ליִלָּגַה לֶא ַחּורָה תַרּובְגִּב רַזָח ַעּוׁשֵיְו
 .)14-15 ׳ד סקול(

 
 תרנכה ביבס םייחה םידוהי לש זוכיר ללגב ךכ תארקנ איה .תעבט וא לוגיע איה תירבעב לילג הלימה תועמשמ
 .ברעמל חרזממ םירטמוליק 40-כו ,םורדל ןופצמ םירטמוליק 80 לש קחרמב ,לגעמ תרוצ ורציש תועקרקב
 לגעמ ךותב ,לילגה רוזא לע טלש אוה הבש הפוקתבש רפסמ ,סופסוי ידוהיה ןוירוטסיהה ,הנושארה האמב
 קינעמ הז רואית .םיבשות 15,000-מ תוחפ ויה אל םהמ דחא ףאבשו תורייע וא םירפכ 204 ויה הזה תועקרקה
 1.עושי לש ונמזב לילגה רוזאב ורגש םישנא 3,000,000-כ לש הכרעה ונל
 
 )הכילהה ביתנל םאתהב( מ"ק 40-כ לש קחרמב ,תרנכל תיברעמ םורד העבג לע תמקוממה ריע איה תרצנ

 הנותחה לע ונל רפסמ חילשה ןנחוי .ודיגמ רה רותב םויכ רכומה ,לאערזי קמע אצמנ תרצנל תימורד .תרנכהמ
 והש ותחפשמו עושי ,ןכמ רחאל .ןייל םימ ךפהש ךכב ,ולש ןושארה סנה תא עציב עושי םש ,לילגבש הנקב
 תורישל המדקש הפוקתה לע ונל רפסמש דיחיה וניה ןנחוי .)12 'ב ןנחוי( תרנכה ןופצבש םוחנ רפכב םימי רפסמ
 הָיָהֶׁשְּכ״ :חספה גח תא גוגחל םילשוריב ההש עושיש ןמזב םיבר םיסינ ושחרתה הכלהמבש ,עושי לש
 ותרזחב דקמתמ סקול .)23 ׳ב ןנחוי( ״הָׂשָעֶׁש תֹותֹואָה תֶא םָתֹואְרִּכ ֹומְׁשִּב םיִּבַר ּוניִמֱאֶה ,חַסֶּפַה גַחְּב םִיַלָׁשּוריִּב
 םיברב רביד עושיש ונל רפסמ אוה .ןנחוי ידי לע ותליבט רחאל םישדוח המכ הרק הזש ןכתיי ,לילגל עושי לש
   .תרצנל ותעגה ינפל ,)15 קוספ( לילגבש םירעב תסנכה יתבמ
 

 רֶׁשֲאַּכ .ֹארְקִל םָקְו תֶסֶנְּכַה תיֵבְל ֹוגָהְנִמְּכ dַלָה תָּבַׁשַה םֹויְבּו ,ּהָּב לַּדֻּג רֶׁשֲא ריִעָה ,תַרְצָנ ריִעָה לֶא אָּב אּוה
 ןַעַי ,יָלָע יָנֹדֲא ַחּור" :ֹוּב בּותָּכֶׁש םֹוקָּמַה תֶא אָצָמּו הָּלִגְּמַה תֶא חַתָּפ ,איִבָּנַה ּוהָיְעַׁשְי רֶפֵס תַּלִגְמ תֶא ֹול ּונְתָנ

 ֹארְקִל ,םיִׁשְפָח םיִצּוצְר ַחֵּלַׁשְל ;ַחֹוק-חַקְּפ םיִרְוִעְלּו ,רֹורְּד םיִיּובְׁשִל ֹארְקִל יִנַחָלְׁש .םיִוָנֲע רֵּׂשַבְל יִתֹא חַׁשָמ
 .)16-19 ׳ד סקול( הוהיַל ןֹוצָר תַנְׁש

 
 תסנכה תיב
 
 שיא ףלא 20-כ התנמ תרצנ תייסולכואש םינימאמ םירקוחה בור .)16 קוספ( לדג עושי הבש ריעה התייה תרצנ
 םישנאה בור לש םמויק לע ועדי תוחפל וא ,הז תא הז וריכה םישנאה בור ,הז לדוגב ריע התויהב .ותפוקתב
 יתב רפסמ ויהש חינהל ריבסש ךכ ,תוחפשמ רשע תוחפל ריעב ויה רשאכ הנבנ תסנכ תיב ,וז הפוקתב .ריעב
 ןברוק בירקהל ןתינ היה ובש דיחיה םוקמה התייה םילשורי .תונברוק םיבירקמ ויה אל תסנכה תיבב .תסנכ
 שולשב ,הנשב םימעפ שולש םיהולא ינפב עיפוהלו םילשוריל תולעל ווצ ץראה יבשוי לכ .לארשי יגחב םיהולאל
  .ללהל ידכבו םיהולא רבד תודוא תויחנה עומשל ידכ וסנכתה ובש םוקמ היה תסנכה תיב .םילגרה

 
 תא גיצמ היה ברה ,ןכמ רחאל .םיליהת רפס ךותמ ללהו חבש יריש םירש ויה ,תסנכ תיבב רקובב תבש ידימ
 םינוש םישנא העבש .אורקל ךירצ היהש )עובשה תשרפ( הרותה ישמוח תשמח ךותמ רחבנה האירקה עטק
 תוליגמה תא איצוהל יארחא היה ןזחה .הכרב םע םיליחתמ ויה ןורחאהו ןושארה ארוקה ,אורקל ורחבנ
 תא םיארוק ויה ,עובשה תשרפ תאירק רחאל .תסנכה תיב ינפב וארקיש םישנאה תמישר תא שארמ ןגראלו

 תליגמב םיבותכה האובנה ירבד תא אורקל עושימ שקיב ןזחה .םיאיבנה ירפסמ קרפ הללכש ,הרטפהה
  .עטקה תא ריבסהלו דמלל ןכמ רחאלו ,והיעשי
 

 תפש לע םוחנ רפכב םג אלא םילשוריב ההשש הפוקתהמ קר אל הטשפתה הרומו ברכ הלדגו תכלוהה ותליהת
 ןמדזה ,םימעפה תחאב .םינושה תסנכה יתבב דמילו לילגה רוזאב בבותסה עושי ,15 קוספב בותכש יפכ .תרנכה
 ויחא ,ומיא ינפב םג דמיל אוהש ונל בותכ 3 קוספ 'ו קרפ סוקרמבו ,םירכמו םירבח ינפב דמלל עושיל
 ,הכאלמ לעבכ םרובע דבע אוהש םישנא ילוא ,ול םירכומ ויהש םישנא הארו וביבס לכתסה אוה .ויתויחאו

 ודבעש םיריעצ םירבג ,עוצקמ ותוא ילעב םירחא םישנא םג םש ויה ילוא .וירוה לש םירבחהו ,תודלימ םירבח
 ןליא תא וריכה הלאה םישנאה .תסנכה תיבב עושי לש ודיצל ולליהו וללפתהש םיבר ויה .םוחתב ודיצל
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 שיא .וילע םירופיסה תא ועמש םה .ותחפשמ ינב ראש תאו ומיא תא בטיה וריכה םה .חישמה לש ןיסחויה
 היה אוהש ןוויכמ .יהשלכ הבוט םישקבמש םישנא וילא ךשומ דימת םסרופמ היהנו תמיוסמ ריעב חילצהש
 םהמ המכו ,ללפתהל ואבש םישנאב אלמ היה תסנכה תיבש ןיימדל לוכי ינא ,לילגה יבחר לכבו םילשוריב רכומ
 .תונרקס ךותמ ועיגה
 
 הליגמה תא שרפ ,םיבותכל דובכ ךותמ דמע אוה האירקה תעב .איבנה והיעשי תליגמ תא אורקל רחבנ אוה
 ;םישנא לש תוירוגטק עבראל רשבל ךירצ היה חישמהש תעבוק והיעשי לש האובנה .א"ס קרפ תא אצמו

 ,םיהולא תווצמ יפל !עיגה םהלש רורחשה ןמזש ויה תובוטה תורושבה .םירוסאו םייובש ,בל ירבשנ ,םיינעה
 לכ .םנודא ידי לע וררחוש םידבעה לכ .)ה"כ קרפ ארקיו( לבויה תנשב לטוב בוח לכ ,םינש עשתו םיעברא ירחא
 איה ,הרכמנ תמיוסמ עקרקש םעפ לכב .ולטוב תואתנכשמה לכו םהלש םייקוחה םילעבל ורזח תועקרקה
 לש הנש םג התייה וז .שדחמ ודחאתה תוחפשמ .האבה לבויה תנשל דע ורתונש םינשה לש לוביה ריחמב הרכמנ

 הנש םאה .םוקיש לש ןמז היה הז .החונמ לש המלש הנש .תווחל השרוה אל דחא ףאש ןוויכמ תיאלקח הקספה
 היהיו היהש דיחיה אוהש רמא עושי ?םלועה יבחרב םישנא הברה רובע הבר תועמשמ תלעב היהת אל וזכש
 וכפהי םיינעה ,םיינחור םיחנומב ,הבש לבוי לש תכשמתמ הפוקת אלא ,לבוי לש תחא הנש קר אל ךונחי רשא
 .םייוארה םהילעבל רוזחת םביל תמדא יכו ,םיישפוח ויהי תינחור םיאולכ ויהש הלא ,םירישע תויהל
 
 ״ּוניֵהmאֵל םָקָנ םֹויְו ...״ ,רמואו ךישממ עטקה .א"ס קרפב ,והיעשי רפסב ותאירק תא רצע הנווכב עושי
 לש דסחב אלמ ןדיעב םייח ןיידע ונחנא .עיגה אל ןיידע ,ןידה םוי ,םיהולא תמקנ לש הז םוי .)2 א״ס והיעשי(

 החונתה ,בשייתה עושי .ןטשה ידי לע אכודמ וא ינחור אלכב ,רוויע ,ינעש ימ יפלכ דסח לש הפוקת - םיהולא
 וירבד תא םכסמ קר סקול יכ חינהל ריבס .דמללו רבדל לחהו ,ןמז ותואב םיבותכהמ ודמילש הלאל תינייפואה
  .רמא אוהש דסחה יאלמ םירבדה תא עומשל ומהדנ םישנאהש ןוויכמ ,עושי לש
 

 רֵּבַדְל לֵחֵה אּוהְו ויָלֵא תֹואּוׂשְנ ּויָה םיִחְכֹוּנַה לָּכ יֵניֵע .בֵּׁשַיְתִהְו יאַּבַּגַל ּהָריִזֱחֶה ,הָּלִגְּמַה תֶא לַלָּגֶׁש רַחַאְל
 ןֵחַה יֵרְבִּד לַע ּואְּלַּפְתִהְו ויָלָע תֹובֹוט ּורְּבִּד םָּלֻּכ" .םֶכיֵנְזָאְּב הֶּזַה בּותָּכַה אֵּלַמְתִנ םֹוּיַה" :רַמָאְו םֶהיֵלֲא
 .)20-22 ׳ד סקול( ?ףֵסֹוי ןֶּב ֹאל אּוה םִאַה" :ּורְמָא .ויִּפִמ ּואְצָּיֶׁש

 
 םהל רפיס אוה רשאכ וביגה םה ךתעדל דציכ ,רמא אוהש דסחה ירבד תא ויפמ עומשל וחמש םישנאהש תורמל
 ?הז עגרו םויב שממ תשממתמש האובנ אלא תידיתע האובנ הניא וזה האובנהש

 
  םדאה תולבגמ

 
 .עפומ םהל גיציו םיקירט המכ השעי אוהש וצר םה .םהילע רביד אל הז יכ הלאה םילימה תא ובהא אל םה
 עציב רבכ אוהש ולאמ םיסנ רתויל ופיצ םה !םהל בייח היה אוה .תאזה ריעהמ קלח היה אוה ,לוכה ירחא
 .תרנכה ביבס תסנכה יתבבו םירעב ,הדוהיב
 
 ,תידיתע הניא רבכ וז האובנ ובש םויה וניה ,הז םוי יכ רמא עושי .לבקל םינכומ ויה אל םהש דחא רבד ונשי

 ולאל עיגהל ורהימ ךכ לע תובשחמה .התוא אלמל ידכ חלשנש דחאה אוהשו הווהב תמייקתמ איהש אלא
 םה םחומב "!רגנה לש ונב אוה ונינפל דמועש ,םישולש ןב ,הזה ריעצה ?אוהש בשוח אוה ימ" .ובישקהש
 רמא אוה .תרחא המרב םהב ועגפ םג עושי לש וירבד .ותא םהלש תורכיהה ידי לע םיהולאה ןב תא וליבגה
 אל םה ?ויה םה ימ .רורחשל םיקוקז ויה םהש ךכל זמר הז .םהלש תוריחה תא םהל איביש דחאה אוהש םהל
 המכ דוע לע ונל רמאנ ,סוקרמ תרושבב הליבקמ הקספב !םירוסא וא םייובש ,בל ירבשנ ,םיינעכ םמצע תא ואר
 :רמא עושיש םילימ

 
 םֶהָל הָיָה אּוה "!ּונָּתִא הֹּפ ויָתֹויְחַא יֵרֲהַו ,ןֹועְמִׁשְו הָדּוהיִו יֵסֹויְו בֹקֲעַי יִחֲאַו םָיְרִמ ןֶּב רָּגַּנַה הֶז ֹאלֲה
 םָׁש תֹוׂשֲעַל לֹוכָי הָיָה ֹאלְו" .ֹותיֵבְבּו ויָבֹורְק ןיֵּב ,ֹוריִעְּב אָּלֶא הֶלְקִנ איִבָנ ןיֵא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא .לֹוׁשְכִמְל
 .)3-5 ׳ו סוקרמ( םָתֹוא אֵּפִרְו ויָדָי תֶא dַמָס םיִדָחֲא םיִלֹוח לַע קַר ;סֵנ םּוׁש

 
 ,םהלש תובוחרב קחשמ ותוא ואר םה .ותא םהלש תורכיהה ללגב םיהולאה חישמכ ותוא לבקל ושקתה םה
 םג תובורק םיתיעל הרוק הנומא רסוחו הלבגה לש הז גוס .םהיתב תא הנובו ,םהלש תואסיכה תא ןיכמ
 ,תאז םע .חישמב השדח האירבל םיכפוה ,םיעשונו הנומאל םיעיגמש השיא וא רבג .םינימאמ לש םהייחב
 :ותחפשמו ותדלוה ריעמ םישנא לש תולובגה ידי לע םילבגומ םה תובורק םיתיעל
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 ,תיִׁשֹונֱא תּואְר יִּפ-לַע ַחיִׁשָּמַה תֶא ּונְרַּכִה םִא םַגְו ;תיִׁשֹונֱא תּואְר יִּפ-לַע ׁשיִא םיִריִּכַמ ּונָא ןיֵא הָּתַעֵמ ןֵּכ לַע
 ;ּורְבָע תֹונָׁשְיַה .הָׁשָדֲח הָאיִרְּב אּוה ַחיִׁשָּמַּב אָצְמִּנֶׁש יִמ ןֵּכ לַע .הֶזָּכ ןֶפֹאְּב דֹוע ֹותֹוא םיִריִּכַמ ּוּנֶניֵא תֵעָּכ יֵרֲה
 .)16-17 ׳ה םיתנירוקה לא היינשה תרגיאה( תֹוׁשָדֲח ּויְהִנ הֵּנִה

 
 .חישמה ירחא םיכלוהו שדחמ ודלונש םישנא לע תולבגמ ביצהל ונל רוסאש סותנירוקב הליהקל בתכ לואש
 ,חישמב השדח האירב םה .ועשונ םהש ינפל םהילע ונבשח הבש הרוצ התואב םהילע בושחל םיכירצ  אל ונחנא
 תובשחמ בושחל ונל רוסא .רבעב ויה םה ימ ללגב םתדובע תא וא םהלש האירקה תא בכעל םיכירצ אל ונחנאו
 םירחא םינימאמ תיתבשחמ הרוצב לוענל םילוכי ונא ."ונתשי אל םלועל םה .הככ ויה דימת םה ,הא" ומכ
 המו ,םויכ םהש ימ םוקמב ,חישמל ץוחמ םימדוקה םהייח לא םתוא ליבגהל ,םהילע םיבשוח ונאש המ ךותל
 תויהל םהל ארק םיהולאש םדאה תויהל שפוחה תא םהל ונתו הזמ הז רתויב בוטל ופצ .םהילע בשוח עושי
 .)58 ג״י יתמ( ״םָתָנּומֱא רֶסֹח לַלְגִּב םיִּבַר םיִּסִנ םָׁש הָׂשָע ֹאלְו״ :הזה אשונב תויתייעבה תא ריהבמ יתמ .חישמב
  .וייחב תעגל םיהולא לש וחוכל ורשפאי אלו ,םדא לכ לש ותנומאב וטיעמי םיהולאב ןוחטיבו הנומא רסוח
 

 יא םאה ?תושעל לגוסמ אל וא לגוסמ התאש המ יבגל תולבגמ ךינפב וביצה רשאכ ךלש םייחב הרקמ היה םאה
 שיגרמ התא םא הז םע הז הרצקב ףתש ?ךתוא תוליבגמ םירחא םישנא לש םהיתויפיצש שיגרמ התא םעפ
   .לגוסמ התאש
 

      םהל רזוע םיהולאש םישנא לש תואמגוד יתש
 
  :םהילא רבדל ךישמה עושי ,בשוי ודועב

 
 ּוׂשֲעַנ יִּכ ּונְעַמָּׁשֶׁש םיִרָבְּדַה לָּכ '!sְמְצַע תֶא אֵּפַר ,אֵפֹור' ,הֶּזַה םָּגְתִּפַה תֶא יִל ּורְמֹאּתֶׁש קֵפָס ןיֵא" :םֶהָל רַמָא
 רֵמֹוא יִנֲא תֶמֱאְו .ֹוריִעְּב איִבָנ ןיֵא ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא ןֵמָא" :רַמָאְו ףיִסֹוה ".'sְריִעְּב ,הֹּפ םַּג הֵׂשֲע םּוחַנ רַפְכִּב
 לֹודָג בָעָרְו םיִׁשָדֳח הָּׁשִׁשְו םיִנָׁש ׁשֹולָׁש םִיַמָּׁשַה ּורְצֶעֶּנֶׁש תֵעְּב ,ּוהָּיִלֵא יֵמיִּב לֵאָרְׂשִיְּב ּויָה תֹוּבַר תֹונָמְלַא :םֶכָל
 .ןֹודיִצ לֶבֶחְּבֶׁש תַפְרָצְּב הָנָמְלַא הָּׁשִא לֶא םִא יִּכ ןֶהֵמ תַחַא לֶא חַלְׁשִנ ֹאל ּוהָּיִלֵא dַא ,ץֶרָאָה לָכְּב הָיָה
 םיִחְכֹוּנַה לָּכ" .יִּמַרֲאָה ןָמֲעַנ דַבְּלִמ םֶהֵמ דָחֶא רַהֹט ֹאלְו איִבָּנַה עָׁשיִלֱא יֵמְיִּב לֵאָרְׂשִיְּב ּויָה םיִּבַר םיִעָרֹצְמ
 ,ריִעָל ץּוחִמ לֶא ֹותֹוא ּואיִצֹוהְו ּומָק םֵה .הֶּלֵאָה םיִרָבְּדַה תֶא םָעְמָׁשְּב סַעַּכ ּואְּלַמְתִנ תֶסֶנְּכַה תיֵבְּב
 ׳ד סקול( ֹול dַלָהְו םֶהיֵניֵּב רַבָע אּוה dַא .הָּטַמְל ֹוכיִלְׁשַהְל יֵדְּכ ,ויָלָע הָיּונְּב םָריִע רֶׁשֲא רָהָה לֶא ּוהּוליִבֹוהְו

23-30(. 
 
 באחא ,וז הפוקת ךלהמב .בער תפוקתב התייה ץראה רשאכ ,לארשי םע לש הירוטסיהב הרקמב רכזנ עושי
 םרג אוהש ךכב הזה רקשה ןחלופ לע ביגה םיהולא .לעבה ,הרעסה לא לש ןחלופה תא םעה ינפב וגיצה לבזיאו
 ץוחמ איבנה והילא תא חלש םיהולא ,בערה תובקעב ותמ םיברש דועב .םינש יצחו שולש ךשמב ץראב בערל
 והילאש השיאהש תורמל .ןוכיתה םיל בורק םייוג ויח ובש רוזא ,ןודיצ דיל תאצמנה תפרצל לארשי ץראל
 ,לכ םדוק ורובע הל ראשנש תיראשה תא תופאל הנממ שקיב והילא ,ןב הל היהו הנמלא התייה הילא חלשנ
 תא םייסי םיהולאש דע ורמגיי אל חמקה לפסו ןמשה תנצנצ יכ ,המצע תאו הנב תא ליכאהל ןכמ רחאל קרו

 לש דעצבו והילא לש וירבדל הנימאה איה .תונטק חמק תונמ המכ קר וראשנ הנבו הנמלאל .בערה תפוקת
 רבד םהל רסח אל םיהולא לש ותחגשהבו הליגר יתלב הרוצב .הל הרוה איבנהש יפכ קוידב התשע הנומא
 .)9-16 ז"י 'א םיכלמ( םיבר םימי ךשמב
 
 ולזמל לבא ,תערצב הלח ןמענ .לארשי לש ביוא ,ןמענ םשב םרא ךלמ אבצ רש היהש יוג לע רבידו ךישמה עושי

 .ותוא אפרל לוכי לארשיב עשילא איבנהש ול הרמא רשאכ הנומא וב החיפהש ,היידוהי תתרשמ ול התייה
 

 ָּתְצַחָרְו dֹולָה :רֹמאֵל dָאְלַמ עָׁשיִלֱא ויָלֵא חַלְׁשִּיַו .עָׁשיִלֱאֶל תִיַּבַה-חַתֶּפ דֹמֲעַּיַו ;ֹוּבְכִרְבּו וָסּוסְּב ןָמֲעַנ ֹאבָּיַו״
 אָרָקְו דַמָעְו אֹוצָי אֵצֵי יַלֵא יִּתְרַמָא הֵּנִה רֶמֹאּיַו ;dַלֵּיַו ןָמֲעַנ ףֹצְקִּיַו .רָהְטּו sְל sְרָׂשְּב בֹׁשָיְו ןֵּדְרַּיַּב םיִמָעְּפ-עַבֶׁש
 לֹּכִמ קֶׂשֶּמַּד תֹורֲהַנ רַּפְרַפּו )הָנָמֲא( הנבא בֹוט ֹאלֲה .עָרֹצְּמַה ףַסָאְו םֹוקָּמַה-לֶא ֹודָי ףיִנֵהְו ויָהmֱא הָוהְי-םֵׁשְּב
 רָבָּד יִבָא ּורְמֹאּיַו ויָלֵא ּורְּבַדְיַו ויָדָבֲע ּוׁשְּגִּיַו .הָמֵחְּב dֶלֵּיַו ,ןֶפִּיַו ;יִּתְרָהָטְו םֶהָּב ץַחְרֶא-ֹאלֲה--לֵאָרְׂשִי יֵמיֵמ
 רַבְדִּכ םיִמָעְּפ עַבֶׁש ןֵּדְרַּיַּב לֹּבְטִּיַו דֶרֵּיַו .רָהְטּו ץַחְר Fיֶלֵא רַמָא-יִּכ ףַאְו ;הֶׂשֲעַת אֹולֲה Fיֶלֵא רֶּבִּד איִבָּנַה לֹודָּג

 דֹמֲעַּיַו ֹאבָּיַו ּוהֵנֲחַמ-לָכְו אּוה םיִהmֱאָה ׁשיִא-לֶא בָׁשָּיַו .רָהְטִּיַו--ןֹטָק רַעַנ רַׂשְבִּכ ֹורָׂשְּב בָׁשָּיַו ;םיִהmֱאָה ׁשיִא
 .sֶּדְבַע תֵאֵמ ,הָכָרְב אָנ-חַק הָּתַעְו ;לֵאָרְׂשִיְּב-םִא יִּכ ץֶרָאָה-לָכְּב םיִהmֱא ןיֵא יִּכ יִּתְעַדָי אָנ-הֵּנִה רֶמֹאּיַו ויָנָפְל
 sְּדְבַעְל אָנ-ןַֻּתי ֹאלָו ןָמֲעַנ רֶמֹאּיַו .ןֵאָמְיַו תַחַקָל ֹוּב  רַצְפִּיַו ;חָּקֶא-םִא ויָנָפְל יִּתְדַמָע רֶׁשֲא הָוהְי-יַח רֶמֹאּיַו

 ׳ב םיכלמ( ״הָוהיַל םִא יִּכ--םיִרֵחֲא םיִהmאֵל חַבֶזָו הָלֹע sְּדְבַע דֹוע הֶׂשֲעַי-אֹול יִּכ  :הָמָדֲא םיִדָרְּפ-דֶמֶצ אָּׂשַמ
 .)9-17 ׳ה קרפ
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 שי םיהולאלש בל תמש םעפ יא םאה .םתוא תושעל ונממ םיפצמ ונאש יפכ םירבד תושעל בייח וניא םיהולא
 ללגב הררועתה ןמענ לש ותנומא ?ןווכתמ ינא םצעב המל ?ךלש בלה תא ךינפב ףושחל ידכ ךתוא בילעהל ךרד
 ,)9 קוספ( תובכרמ לש הלודג הילמפ םע עשילא לש ותיב לא ברקתה אוה רשאכ לבא ,ולש תתרשמה לש התודע
 אל וליפא עשילא .ההובג הגרד לעבו בושח אבצ רש ותויהב לבקתהל הפיצ אוה הבש הרוצב לבקתה אל אוה
 המ ול דיגהל ידכ ולש תרשמה תא חלש אוה אלא ,ותוא שוגפל ידכ ותלדמ אציש ךכב יסיסב דובכב ותוא דביכ
 ליפשה שממש השעמ תושעל ןמענ תא ךירדהו עשילא ךרד רביד םיהולא .תערצהמ אפריהל ידכ תושעל וילע
 ארקיהל לכי ישוקבש ,ץובמ ךלכולמ לחנ ותוא ,ןדריה רהנב ץחרתהל תכלל ול רמאנ .ולש רשבה תא בילעהו
 תא לובטל" .וזה הלפשהה לע בשוח ודועב וב ושעג ןמענ לש וסעכו ותוואג .חלמה םיל דע תרנכה ןמ םרזש ,רהנ
 .רמא אוה "!ןדריהמ רתוי םייקנו םיבוט תורהנ םה םראב קשמד תורהנ ירה !ןדריב םימעפ עבש ימצע
 

 תערצה לע וידי תא ףיני עשילאש הפיצ ןמענ .ונרובע תוינעגופו תודגונמ םימעפל םה םיהולא לש םיכרדה
 לבא ,ונלש םיאנתב ונייחב םיהולא לש ויתודובע תאו ונלש ינחורה יופירה תא םיצור ונחנא .אפריי אוהשו

 התאש איה תמאה לבא ,םיהולאל תובר םיכרד שיש םירמואש םישנא שי .ונלש םיאנתב לבגומ אל םיהולא
 .ךלש אל ,ולש םיאנתב םיהולאל אובל ךירצ
 

 ירזכאה חצרהו לבסה תא עונמל תורשפאה תא ול התייה םא תרחא ךרדב רחוב היה םיהולאש בשוח אל התא
 ?ונב לש
 

 תלואג תא גישמ היה םיהולא ,יביטמיטלואה ןברוקה דבלמ ,תושונאה תא תודפל תרחא ךרד התייה םא
 הרטמל רבד לש ופוסב וב שמתשהו ,ינעגופ רבד אוהש ,בלצה תא רחב אוה ,תאז םוקמב .תרחא ךרדב תושונאה
 !ונלש תובשחמה אל םה ולש תובשחמהו ,ונלש םיכרדה אל םה םיהולא לש םיכרדה .ולש הלענה הליהתלו
 .)8 ה"נ והיעשי(
 

 עצבלו ומצע תא ליפשהל ךירצ היה אוה .ערוצמ םראל רזוח היה אוה ,ויתרשמל בישקמ היה אל ןמענ םא
 השק והשמ תושעל ונממ שרוד היה םיהולא םא .אפריי אוהש ידכ ול רמא םיהולאש המ תא תונתייצב
 םיצור ונתאמ םיבר ?םיהולאב חוטבלו ןדריב ומצע תא לובטל אל המל זא ,הז תא השוע היה אוה ,רגתאמו
 דָחֶא ׁשיִא ]עושי לא [ ויָלֵא ׁשַּגִנ״ אוה רשאכ רישעה שיאה ומכ קוידב .ונמצע תא קידצהל ידכ לודג והשמ תושעל
 ימצע ץמאמב םיזכורמ ךכ לכ ונחנא .)16 ט״י יתמ( ״"?םָלֹוע יֵּיַח גיִּׂשַהְל יֵדְּכ תֹוׂשֲעַל יַלָע בֹוט הֶזיֵא ,יִּבַר״ :לַאָׁשְו
 ןח הברה ךכ לכ ונל ןתונ םיהולאש ןימאהל םילוכי אל טושפ ונחנא .םיהולא ןיבל וניניב רעפה לע רשגל ידכ
  .דסחו
 

 רמוא אוה רשאכ ןווכתמ עושי המל ?ול תייצלו םיהולא רבד תא לבקל ונלש ישונאה עבטל השק ךכ לכ עודמ
 ,ךכ ידכ דע וזגרתה םה המל ?הלאה םירקמה ינשל ותוסחייתהב תסנכה תיבב םישנאל הלאה םירבדה תא
 ?ותוא גורהל וצר םהש
 

 ?עושי תא וחדש םישנא םתוא ויה ימ
 
 אוה .)23 'ד סקול( םריעב לדג אוה יכ רקיעב ,םוחנ רפכב השע אוהש המ תא השעי אוהש םיצור םהש עדי עושי

 םיהולא לש דסחה .עפומ םהל גיצהל אב אל אוה .הלאה תונעטה תא ריכמ אל אוהש תוטשפב םהל רמא
 אלכב ויהש הלא רובע אב אוה .18 'ד סקולב עיפומש יפכ ,םיוונע םתואל ,םייואר םניאש הלאל תולקב הלגתמ
 אל םה הז ללגבו ,הזה םלועה יכרד תא תוארל ולכי אלש הלא רובע אב אוה .ןטשה ,הזה םלועה רש לש ינחורה
 תיב ישנא .םיהולא לש ותיבל ךרדה תא אוצמל הווקת םוש םהל התייה אל – םהלש ןורוויעהמ ררחתשהל ולכי

 עושי רשאכ .הככ םמצע תא ואר אל טושפש ,םידבוכמו םיבוט םישנא ויה םה .הלאכ ויה אל תרצנב תסנכה
 והשימל וקקזנ אל םג םה .רובש בל לש ךרוצ םושל םיעדומ ויה אל םה ,בל ירבשנל רשבל אב אוהש רמא
 ,ורמאש םישורפל ההז היה םסחי !ישפוח תויהל לוכי םדאש םינבומה לכב םיישפוח ויה םה - םתוא ררחשיש
 םה .)33 ׳ח ןנחוי( "?'ּויְהִּת ןיִרֹוח יֵנְּב' רֵמֹוא הָּתַא ַעּוּדַמ .ׁשיִאְל םיִדָּבְעֻׁשְמ ּוניִיָה ֹאל םָלֹועֵמּו ּונְחַנֲא םָהָרְבַא עַרֶז"
 .םהלש ךרוצב וריכה אל טושפ
 

 ולאה םישנאל םימוד ונחנא םאה .שפנ ןובשח תושעלו ונביל לא המינפ טיבהל ונלוכ תא דדועל הצור ינא
 לע םירופיס םע ולדג ,הפוריאבו הקירמאב ,יברעמה םלועב ונבור .ידימ הבר תוריהמב הנעת לא ?ןפוא והשזיאב
 ומכ יכ ,םלענ אלפה .עיצמ עושיש הקומעה תמאה ינפבו הלא םירופיס ינפב םיניסח ויהנ םיבר םישנא .עושי

 םיבוט םילגרה לע ךמתסהל ונל לק רתוי םויכ .ידימ םירכומ תויהל וכפה עושי לע םירופיסה ,תרצנב הרקש
 ללהב תרשש ללגבש בשוח התאו הליהקב תלדגש ןכתיי .םיהולא לש דסחה לע םוקמב ,ןמזה ךרואל ונשכרש
 ינפל דמוע התא רשאכ ןידה םויב בטיה ךתוא ושמשי ולא םירבדש ,ךלש תודליה ךרואל תוליפתב תפתתשהו
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 הז ?ותוא ריכמ התא םאה לבא ,םירופיסהמ הברה רפסל לוכיו עושי לע הברה עדוי התא ,תרצנ ריעה ומכ .עושי
 .)23 'ז יתמ( .םיימשה תוכלמל סנכיי ול עודיש ימ קר יכ ,חישמה אוה ימ תעדל קיפסמ אל
 

 דליפטיו גרו'ג וא ילסוו ןו'ג ומכ םישנאב רחב םיהולאש תוארל היה ןתינ ,רבעב תיתמצוע תינחור תוררועתהב
 ףלא םישולשל םירשע ןיב םיפסאנ ויה םהבש ,תודשב םירעל ץוחמ וליפא וא תובוחרב הרושבה תא וציפה רשא
 תורקל הזל ןת השקבב ,םיהולא .םהלש הנושארה םעפה התייה וזו ,הרושבה תא ועמש אל םלועמש םישנא
 םיצור ונא ;ץוחב םיאצמנש הלאמ ונל תפכא אל יכ תרצנ ריעל םימוד ךכ לכ תויהל םילוכי ונחנא .ונימיב בוש
 ונתאמ םיבר !הקירפאו ודוה ,ןיס ,םוחנ רפכב השוע התאש ונעמשש המ הפ השעת .ונברקב דובעי םיהולאש
 חרזמבו היסאב עישומה לע ועמש אל םלועמש הלאמ ונל תפכא ישוקב לבא ,תובר םימעפ עושי לע ועמש
 !הזה םלועב םידובאה יפלכ תושידא לש חורמ ונתוא ררחש ,םיהולא .ןוכיתה
 

  ?עושי תא וחד םה עודמ
 
 םישנאה םהימו ,תמאב אוה ימ רפיסש ךכב לכה לקלק אוה ובש עגרל דע תוחונמ ימ לעו הרושכ להנתה לכה
 םמצע תא ואר אל םהש ,התייה היעבה ?םהלש סעכה תא תיצהש םרוג ותוא היה המ .חלשנ אוה םרובעש
 !וב םהלש ךרוצב וריכהש ילבמ ,םיהולא לש ודסח תא ולבקיש םידיחיה םהש עומשל וצר םה !הזה רופיסב
 אימחה עושיש הדבועה תא לובסל ולכי אל םה !ותוא חוצרל וצר םהש ךכ ידכ דע םתוא סיעכה אוה ,השעמל
 ךכל שיש ושיגרהו טלחומ ןפואב םייוגל וזב םהש םיהולאה ישנא םהש םיחוטב ךכ לכ ויה םידוהיה .םייוגל
 םיהולאש ,ףרועה יישק לארשי ינב לא תסנכה תיבב םישנאה תא הוושה עושי ,תואמגודה יתשב .הקדצה
 .וב םהלש תולתה רסוחו םתנומא רדעה ללגב םהמ םלעתה
 

 ללגב םהייחב ברעתה אוה .ליצהל רחב םיהולאש םייוג םנשי טטיצ עושיש שדוקה יבתכמ םיעטקה ינשב
 דחא עגר חקינ ואוב .םהלש ךרוצל םיעדומ דואמ ויה ולא םישנא ,בושח יכהו .םהלש הוונעהו םתנומא ,םשואיי
 היה ןמענש חינהל ריבס .םילילא תדבוע ץרא ,םראמ ערוצמ היה ,ןמענ ,ןושארה .הלאה םישנאה ינש לע בושחל
 לא הנופ אוה ,בר שואייב ,וישכע !ולש האופרה תא לבקל ידכ ,ןומיר ,לילאה לש ותיבב תווחתשהל לגרומ
 אל וליאכו !םילילא תדבוע ץראמ אב אוהש תורמל ,אפרנ אוה .ומשב םיהולאל הנופ רשא םיהולא לש איבנה
 השיא ,םמלועב יתרבח דמעמ הל ןיאש ,הנמלא לש תפסונ המגוד םהל ןתנ עושי ,םמעז תא ררועל ידכ ךכב יד
 הז .םוי ותואב תסנכה תיבב םיחכונ ויהש םישנאל הלאה תואמגודה יתש תא אוושה !םילילא תדבוע ןודיצמ
 םישנא ןיבל ,הלאה םירזה ,הלאה םייוגה ןיב תוושהל זעמ אוה ךיא .םתוא סיעכהש המ הזו ,השע עושיש המ
 םהש ונימאה םה .םהל ךייש אוהש ושיגרה תסנכה תיבב וינפל ודמעש םישנאה ?םהומכ םידבוכמו םינימאמ
 ידכ רחבנש דחאה אוהש זירכה עושי ,ךכמ עורג .דחא ףאל רבד םוש בייח אל םיהולא .ולש דסחל םייואר
 היה הז !ותודלימ ותוא םיריכמ םהש ימוקמ שיא לש םייתפשה ןמ ,םשה לוליח הזכ .'הל ןוצר תנש אורקל
 תושעל לוכי אל אוהש רמא רשאכ קדצ עושי ,הז ללגב .ינקדצ םעזב האלמ התייה וילא םתבוגת .ידמ רתוי
 .העפוה תוארל םיצורש םיפוצכ וילא ואב םה אלא ,ךרוצב וילא ואב אל םה יכ ,םהינפב םילודג םיסינ
 
 וכשמו ,וב וזחא ,םמוקממ ומק םה .תסנכה תיבב הפיסאה םות דע תוכחל ולכי אל וליפא םישנאה יכ הארנ

 לע קיודמב אבינ והיעשי .םכרד רבעו םתזיחאמ ררחתשה חישמה לבא ,הכומסה העבגב קוצה לא הצוחה ותוא
 ״ּוֻהנְבַׁשֲח ֹאלְו הֶזְבִנ ,ּוּנֶּמִמ םיִנָּפ רֵּתְסַמְכּו ;יִלֹח ַעּודיִו תֹובֹאְכַמ ׁשיִא ,םיִׁשיִא לַדֲחַו הֶזְבִנ״ ,רמא רשאכ עושי
 .)3 ג״נ והיעשי(
 

 דחא ףאש ידכ ,ךכמ רתוי דועו תווחל םילוכי ונאש המ לכ לבס עושי םיהולא לש ותנכותבו ,הייחד םיווח םלוכ
 היה חטב הז ".רבוע ינאש המ תא רובעל ךירצ היה אל אוה .רתוי לק היה הז עושי ליבשב ,ןכבו" ,רמול לכוי אל
 םירבד םתואמ הברה רובעל ךירצ היה אוהש תעדל םחנמ הז .ולש תודליה ירבח ידי לע יוחד תויהל השק ול
 ונחנאשכ ונדיצל דומעל לוכי אוה .םיהולאה ןבל הרז התייה אל הייחדה תשוחת .תווחל םיכירצ ינאו התאש
 ."םישיגרמ םתא ךיא עדוי ינא" ,ונל דיגהלו םימוד םירבד םירבוע

 
 תונויסינ םירבוע ונחנאשכ ונתוא םירמו ונדיצל אצמנש ,םישבכה לש העורה ,עושי לע ךל הדות ,אבא :הליפת
 !ןמא .וילא רתוי המדנש ידכ ונתנומאב ונתוא קזח .םינוש
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