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  קותישו תערצ אפרמ עושי .9
  12-26 'ה סקול

 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול
 

 םיכירצ ויה םירחא םישנאשו ,הטימל קתורמ וא ,עוצפ ,הלוח תייה םעפ יא םאה :ליחתנש ינפל רצק םומיח
?ךילע העיפשה תאזה היווחה ךיא ,ןכ םא ?ךב לפטל  
 
 שיא אפיר עושיש קר אל ,רמולכ .םישנא אפיר עושי םהב םירקמ ינש ןחבנ ונא ,םויה ונלש דומילה תרגסמב
 לש תועמשמה יהמ ןיבנ ואוב ,ערוצמה שיאב קמעתנש ינפל .קתושמ היהש שיא אפיר םג אוה אלא ערוצמ
  .תערצב הלוח תויהל
 

תערצה תלחמ  
 
 היהש דחא גוס" .עושי לש ותפוקתב תערצה תלחמ לש םיגוס ינש ויהש ונל רפסמ ,ילקרב םאיליו ןשרפה
 ףוגב הנטק הדוקנמ לחה הלחמה לש ינשה גוסה .דואמ השק רוע תלחמל המוד יד היהו ,ינשהמ רומח תוחפ
 תויחל לש תישממ היווח התייה וז .לגר וא די לש םדג םע קר ראשנ ללמואה הלוחהש דע רשבה תא לכאש
 :תערצ לש הזכ גוס םע תויחל לש תועמשמהו היווחה לע ונל רפסמ םג ילקרב ."תוומה תא
 

 תובגה ;תבעתנ הלגומ םיחתפמ םיביכה .ביכל םיחתפתמש םינטק המקר ישוג םע ליחתהל לוכי הז
 ,דורצ השענ לוקה ,םיביכל םיכפוה לוקה ירתימ ;ידימת ןפואב תוהובכ תוארנ םייניעה ;תורשונ
 ךפוה ןכסמה הלוחה ,יתגרדה ןפואב .םיביכב תוסכתמ דימת םיילגרהו םיידיה .תרחרחמ המישנהו
 איהו ,םינש עשת ךרואל ךשמהל הלוכי תערצ לש הז גוסמ הלחמה .םיביכ לש םלש דחא לודיגל
 .תוומב רבד לש ופוסבו תמדרת ,תישפנ הערפהב תמייתסמ
 

 ;רישי ןפואב תעפשומ םיבצעה תכרעמ ;ףוגב והשלכ קלחב השוחת ןדבוא םע ליחתהל היושע תערצ
 ךשמהב .םירפט ומכ תוארנ םיידיהש ךכ ידכ דע םיצווכתמ םידיגה ;סונוט םידבאמ םירירשה
 ,םיילגרהו םיידיה תועבצא תא דבאל םיליחתמ יתגרדה ןפואב .םיילגרבו םיידיב םיביכ םיחתפתמ
 םישולשל םירשע ןיב ךשמהל הלוכי הזה גוסהמ תערצ .המלש לגר וא די םידבאמ רבד לש ופוסבש דע
 1.יתגרדה ןפואב תמ םדאה ובש תוומ לש יארונ גוס והז .הנש

 
 ןיא .תערצב הסוכמ היה הזה שיאהש 12 קוספב ונל רמוא )ועוצקמב אפור היה סקולש רוכז( אפורה סקול
 ,תונוש רוע תולחמ יבגל תושרופמ דואמ תוארוה ןתנ ארקיו רפס .תערצ לש רתויב ארונה גוסה והזש ,קפס
 .ןהמ תחא איה תערצו
 

 ומ  .אָרְקִי ,אֵמָט אֵמָטְו ;הֶטְעַי ,םָפָׂש-לַעְו ,ַעּורָפ הֶיְהִי ֹוׁשֹארְו םיִמֻרְפ ּויְהִי ויָדָגְּב ,עַגֶּנַה ֹוּב-רֶׁשֲא ַעּורָּצַהְו
 .)45-56 ג״י ארקיו( ֹובָׁשֹומ הֶנֲחַּמַל ץּוחִמ ,בֵׁשֵי דָדָּב  :אּוה אֵמָט--אָמְטִי ,ֹוּב עַגֶּנַה רֶׁשֲא יֵמְי-לָּכ

 
 שדקמה תיבל וא תסנכה תיבל תכלל ולכי אל םהש רמוא הז ,ןבומכ .ריעב תויחל ולכי אל םיערוצמ
 .ידימ רתוי וברקתה םה םא םינבאב םתוא םילקוס ויה םישנא .הרבחהמ םידונמ ויה םה .םילשוריב
 ויה םה ,הזכש הרקמב .יוארכ רבדל ולכי אל םהו ,םהלש לוקה ירתימ לע העיפשה תערצה ,תובורק םיתיעל
 התייה תערצה .םיברקתמ םהש ךכל הרהזא לילצ רותב שמישש ןומעפ םע םוקמ לכב בבותסהל םיכירצ
 לע וא ,חצמה לע םתכ רותב ליחתה הז .םהילא תוברקתמ ויה אל םהיתוחפשמ וליפאש ךכ ,תקבדמ הלחמ
 רועה .ןמזה םע רימחה בצמהו ,ושלחנ םירירשה ,הצרפתה הלחמהש עגרב .םיידיה תופכ לע וא ,םייפעפעה
 הטמ יפלכ תוטמשנ ןברוקה לש םייתפשה תא תוארל גירח היה אל הז .הימומ ומכ היהנ ערוצמה לש
  .םיינישה תא תופשוחו
 

 ודוהב .באכ שוחל םילוכי אל ועגפנש םיבצעה ,רמולכ ,םיבצעה לע העיפשמש המידרמ הלחמ איה תערצ
 אל וליפא םהו ,ונשי םהש ןמזב םהיתומצעב ומסרכ תודלוח יכ תועבצא םהל ויה אלש םיערוצמ לע וחוויד
 וינפ לע םיחתור םימ ץירפשהש ןוויכמ רוויע היהנ ערוצמ ,םירקמה דחאב .ולכאנ םהיתועבצאש ושיגרה
 .םיחתורה םימה תא ושיגרה אל תוערוצמה וידי .ויניע תא ףרשו
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 דלנודקמ .ב.א ר"ד בתכ ,הנוממה היה אוה הילעש ,הירגינבש וטיאב םיערוצמה תבשומ לע ורמאמב
 תרחא הלחמ לכמ תערצה תלחמ יפלכ הנוש סחי םייק יהשלכ הביסמ .ףוגב םגו שארב םג הלוח ערוצמה"
 הלחמה יכ םא ,המשא תשוחת ירותסמ ןפואב תאשונו ,המיא ,השובב הרושק איה .ףוגה תא תתוועמש
 םיערוצמ ,יוזיבהו הייחדה תשוחת תובקעב ,תובורק םיתיעל .תוקבדמה תולחמה בור ומכ תומימתב השכרנ

 תא אונשל ליחתה אוהש דע םירחא ידי לע אונש היה ערוצמה ".תאז םישועש הלאכ שיו ,דבאתהל םילקוש
 היה אל הז .ינשל דחא רוזעל ידכ םהומכ ולבסש םירחא םע דחיב וצבקתה םיערוצמ תובורק םיתיעל .ומצע
 תועצמאב ילוא ,עושי לע עמש אוה ,והשכיא .ודבל עושי לא אב ערוצמה ,ונלש הקספב .הז הרקמב בצמה
 .קוחרמ וילא קעצש החפשמ בורק
 

 הניחבמ ןהו תיתרבח הניחבמ ןה םדאה לע העיפשה תערצה ךיא ?ערוצמ ומכ תויחל השגרהה התייה המ
 ?תינחור
 
ערוצמה שיאה תא אפרמ עושי  
 

 :ויָלֵא ןֵּנַחְתִהְו ויָנָּפ לַע לַפָנ ,ַעּוׁשֵי תֶא הָאָר רֶׁשֲאַּכ .תַעַרָצְּב ֹוּלֻּכ ַעּוגָנ ׁשיִא אָּב םיִרָעֶה תַחַאְּב ֹותֹויְהִּב
 דָּיִמּו "!רֵהָּטִה !יִנֲא הֶצֹור" :רַמָא ֹוּב ֹועְגָנְבּו ֹודָי תֶא טיִׁשֹוה ַעּוׁשֵי ".יִתֹוא רֵהַטְל לַכּוּת הֶצְרִּת םִא ,יִנֹודֲא"
 לַע ןָּבְרָק בֵרְקַהְו ןֵהֹּכַה לֶא הֵאָרֵה eֵל םִא יִּכ ,"ׁשיִאְל רֵּפַסְּת לַא" :ַעּוׁשֵי ויָלָע הָּוִצ .תַעַרָּצַה הָמְלֶעֶנ

 םיִּבַר םיִנֹומֲהַו הָטְּׁשַּפְתִהְו הָכְלָה ויָתֹודֹוא-לַע הָעּומְּׁשַה םָלּוא ".םֶהָל תּודֵעְל הֶׁשֹמ הָּוִּצֶׁש ֹומְּכ ,gְתָרֳהָט
-12 ׳ה סקול( לֵּלַּפְתִמּו םיִמְמֹוׁש תֹומֹוקְמ לֶא ׁשֵרֹוּפ הָיָה אּוה eַא ,םֶהיֵאּולֲחַּתִמ אֵפָרֵהְלּו ַעֹמְׁשִל ּוצְּבְקִנ

16(. 
 

 הנומא םע םישנא לש תואמגוד םה ,קתושמה שיאהו ערוצמה שיאה לע ,םויה דמלנש םיעטקה ינש
 לא( ותוא תוצרל רשפא יא ,הנומא אללש ,בותכ .הנומא יאלמ םירבח העברא ויה קתושמה שיאל .םיהולאב
 םיִרָעֶה תַחַאְּב ֹותֹויְהִּב" יכ ונל תרפסמ הקספה .עושי תא שפחל תכלל הנומא התייה ערוצמל .)16 'ו םירבעה
 ךכב ןכתסה אוה .שח ערוצמהש שואייה לע ונל רפסמ הזה קוספה .)12 קוספ( "תַעַרָצְּב ֹוּלֻּכ ַעּוגָנ ׁשיִא אָּב
 .'םולכ אל וא לוכה' לש הטלחה התייה וז ,ערוצמה רובע ,תאז םע .ריעל עיגהל ידכ ךרדב ותוא ולקסיש
 היה אוהש ןייצמ סקולש ןוויכמ ערוצמ אוהש טלחומ ןפואב ודיעה ולש רועה הארמו םיעורקה וידגב
 .עושיל ותוא ליבוהש ץמוא הרצי שואייה תשוחתש הארנ ".תערצ הסוכמ"
 

 זירכמ אוה רפעל תונפומ וינפשכו ,המדאה לע ומצע תא ליטמ אוה .ערוצמה לש ודצמ הוונע םג םיאור ונא
 ,ןכומ התא םא ,םיהולא" רמוא אל אוהש בל ומיש ."יתוא רהטל לוכי התא הצרת םא" ,ולש הנומאה תא
 עיגה אל ןודאה .ולש תערצהמ רהוטמ תויהל ךירצ אוהש ךכל עדומ הזה שיאה ."יתוא אפרל לוכי התא
 םירהוטמ תויהל םהלש ךרוצה לעו םתמשא לע ןוצרב םידומש הלאל אלא ,םייולת יתלבה םישנאה ליבשב
 הזה שיאה וליאו ;םיבוט קיפסמ תויהל םהלש ןויסינה לע םינעשנ םישנא ידימ רתוי .םהלש ימינפה םדאב
 .עושי לש םיידיב התייה ולש האופרהש עדי אוה .דבל הז תא תושעל לוכי אל אוהש הדומ ,חישמל עיגמש
 .םימחר ךותמ ורובע השעי םיהולאש המב ןיטולחל יולת היה אוה
 
 ךרוצה תא םיניבמ אל םה .םיהולא לש ודסח תא חיוורהל םילוכי םהש בושחל םיצור ויהש םישנא םנשי

 .ולש טרופסה בכר לע חוטיבה לש תזרפומה תולעה לע וירבח ינפב ןנולתהש שיאה ומכ הז .םהלש ישיאה
 לע ורערע וירבח רשאכ .רמא אוה "תחא העונת תריבע וליפא יתעציב אלש ,רקי ךכ לכ תויהל לוכי הז ךיא"
 תויהל לוכי ךיא "תודוקנ המכ קר יל שי ,יקנ טעמכ הז ,בוט" ,בישה אוה ,ולש "יקנ"ה העונתה תוריבע ח"וד
 יקנ ח"וד ךל היהיש הדיחיה ךרדה !אל וא יקנ וא תויהל לוכי ח"ודה ?יקנ טעמכ ולש העונתה תוריבע ח"ודש
 לא ואוב .אטחה תערצ ידי לע םימתכומ ךלש םייחהשו תאטחש תודוותהל ,וילא אובל איה םיהולא ינפל
 !ורהטיהו עושי
 

 היה ערוצמ אפירש םדאה לש ןורחאה דועיתה .תאז תושעל לוכי עושיש קפס היה אל ערוצמה לש ובילב
 ,עושי ינפל דמעש הזה ערוצמל ךא ,)1-19 'ה קרפ 'ב םיכלמ( םרא אבצ רש ,ןמענ תא אפיר אוה רשאכ ,והילא
 רתוי הרושק התייה ולש הלאשה .הזכש יופיר עצבל חישמה לש ותלוכיב ןימאהל ישוק וא קפס לכ היה אל
 ,ארקיו רפס יפ לע .אמט תויהל ול םורגל דחפמ אוהו ,שודק םדא אוה עושיש עדוי אוה .םיהולא לש תונוכנל
 אמט היהנו ולש םידגבה תא ץוחרל ךירצ היה םדא ותוא ,היה ערוצמלש ומכ ,הלחמ םע עגמב םיאב רשאכ
 .)31;1-7 ו"ט ארקיו( םויה ותוא ךשמל )ילמס ןפואב(
 

 אמט םדא רותב ספתנ הלחמב עוגנ היהש ימ לכש ןוויכמ ,תערצ אפרי םיהולאש ונימאה םיטעמ םישנא
 האר אוהשכ המיאב עתרנ עושי דיל להקה דציכ ןיימדל לוכי ינא .םיהולא לש ודסח תחת תויהל לכי אלש
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 הזועת לע סעכי עושי םאה .תוריהמב ונממ וגוסנ ןהש ינפל ןהידליב וזחא תוהמיא ,דימ .םברקב ערוצמ
 תא חינה ,םיינעה הבוגב וב טיבה ,ףפוכתה עושי המהדתב וטיבה וביבס םישנאהש דועב ?תאזכש הפצוחו
 וכפה וידי לע תוטילבה ,תאז השע רשאכ !וב עגנ עושי "!רֵהָּטִה !יִנֲא הֶצֹור" ,רמאו שיאה לש ושאר לע ודי
 .ושאר לע לדג דימ רעישהו ולדג ויסירו ויתובג ,םהיניע לומ לא וצצ םיילגרה ,ואפור דימ וינזוא ,תועבצאל
 ססיה אל עושי .הזה שיאל הרקש המ לע םהירוה תא לואשל ולחה םהידליש ןמזב ,המהדתב והב ופצש הלא
 םע עושיל ברקתמ היה ונתאמ דחא לכש הווקת ילוכ .הנומאב וילא םיאבש הלא תא אפרל ןכומ אוה .עגרל
 !הילע רובגל לוכי אל רבד םושש ,וזכש הנתיא הנומא
 

 ךיא ?םעפה אל עודמ ,)28 ו"ט יתמ ,43-54 'ד ןנחוי( קוחרמ םירחא םישנא אפיר אוה ?וב עגנ עושי עודמ
  ?רחא םדאל עגמב רבעומש רסמה והמ ?וב עגנ עושי רשאכ שיגרה ערוצמהש בשוח התא
 

 אלל .וב עגנ עושי רשאכ וחורב שגרתה אוה םא ההות ינא ?הזה ערוצמב עגנ והשימש זאמ רבע ןמז המכ
 הזיא !עושי לש ותבהאו ותלמח תא שח אוה .וב עגנ ןודאהש ךכ לע תוכבל לחה אוה יזיפה ןבומב ,קפס
 .ערוצמב עגנ אוה רשאכ ודי תועצמאב תרבעומ עישומה עושי לש הלמחל דע תויהל ,היה הז ידוחיי הארמ
 עגנ אל שיאש ,הדונמה ערוצמב תעגונ םיהולאה תבהא תא םיאור ונייה םא םיכוב ונייה ונלוכש חוטב ינא
  .וב
 

 הלחמ התייה סדייא רשאכ ,םינומשה תונש תליחתב .ולא םימיב תקקזנ דואמו הרידנ הנוכת איה הלמח
 הכיסנה .םירחא םישנאל תרבעומ איה דציכ ,הז םדקומ בלשב םיאפורה יאדוובו ,וניבה אל םיבר ,השדח
 תעגונ איהש ,שארב הנומתה תא יל שי ןיידע .םהב העגנו הדי תא הטישוה ,סדייא םע םישנא הרקיב הנאיד
 הלחמהש ,ליגר םדא אלא ,השודק התייה אל הנאיד .תוריסמו הבהא תרציימ הלמח .םילוח םתואב
 .הבילל ועגנ הנממ ולבסש םישנאה לש םתקוצמו תאזה הארונה
 

 ?ידיימ ןפואב ושדחתה ופוגב תומקרהש בשוח התא םאה ".תַעַרָּצַה הָמְלֶעֶנ דָּיִמּו" ,ונל רמוא םיהולא רבד
 ומצע תא תוארהלו תכלל אלא שיאל רפסל אל ול רמא עושי המל ?וילע םילכתסמ םדועב החמצ ודי םאה
 ?שדקמה תיבב ןהכל
 
 תא תוארל ידכ םילשוריל מ"ק 70 לש ךוראה עסמה תא עצבי אל שיאהש ךכמ גאדומ היה עושיש ןכתיי

 ותואו ,השע עושיש המ לש רופיסה תא עומשל וצרש םישנא ידי לע תולקב תחסומ תויהל הלכי ותעד .ןהכה
 רוהיט .ןהכהמ ותרהט לע רושיא לביקש דע םינימאמה תליהקלו הרבחל הרזחב לבקתמ היה אל שיאה
 הקספה תא ליחתמ סקולש תוארל ןיינעמ .חתפב חישמה ןדיעש םילשוריב םינהכל תודע םג היה תערצה
 התואב עציב עושיש ךלהמ לכב ופצ הרותה ירומו םישורפהש ,םיארוקה ינפב ןייצמ אוהש ךכב האבה
  .)17 קוספ( הפוקת
 
 17-26 'ה סקול ,קתושמ שיא אפרמ עושי
 
-17 'ה( תקולחמב םייונש םירופיס השימח לע ונל רפסמ סקול ,שדוקה יבתכ לש םיאבה םיעטקה תשמחב

 הלא םיעטקב .םישורפהו תיתדה הגהנהל עושי ןב טקילפנוקל םיליבומש )6-11 ,1-5 'ו ;33-39 ,27-32 ,26
 הבש ךרדה תא רגתאמ אלא ,םייקה בצמה תא ,ווק סוטאטסה תא לבקמ וניאש ימכ עושי תא םיאור ונא
 רואיתה יפ לע .םתוא האור םיהולאש יפכ םישנאו םירבד וארי םיהולאה ישנאש ידכ םישענ םירבדה
 סוקרמ .תרנכה לש יברעמ-ינופצה ףוחה לע םוחנ רפכב השחרתה הנצסה ,)1 'ב סוקרמ( סוקרמ לש ליבקמה
 :םש םיתבה דחאב ההש עושיש בתוכ
 

 ,םִיַלָׁשּוריִו הָדּוהיִמּו ליִלָּגַה יֵרָפְּכ לָּכִמ ּואָּבֶׁש הָרֹוּת יֵרֹומּו םיִׁשּורְּפ ּובְׁשָי ֹודָיְלּו דֵּמִל רֶׁשֲאַּכ ,םיִמָּיַה דַחַאְּב
 eֹותְל ֹוסיִנְכַהְל םיִּסַנְמ םֵהְו הָקְנּולֲא לַע קָּתֻׁשְמ ׁשיִא םיִאְׂשֹונ םיִׁשָנֲא הֵּנִהְו .אֵּפַרְל הוהי תַרּובְּג ֹוּב הָתְיָה
 םִע ּוהּודיִרֹוהְו גַּגַה לַע ּולָע ,ןֹומָהֶה לַלְגִּב ֹוסיִנְכַהְל eֶרֶּד ּואְצָמ ֹאּלֶׁש ןָויֵּכ eַא .ויָנָפְל ֹוחיִּנַהְל יֵדְּכ תִיַּבַה
 gְל ּוחְלְסִנ ,םָדָא ןֶּב" :ויָלֵא רַמָא םָתָנּומֱא תֶא ֹותֹואְרִּכ .ַעּוׁשֵי יֵנְפִל ,תִיַּבַה eֹותְל םיִפָעְרָה eֶרֶּד הָקְנּולֲאָה
 ַחsְסִל לֹוכָי יִמ ?הָצָאְנ יֵרְבִּד רֵּבַדְמַה הֶז אּוה יִמ" :ּורְמָאְו רֵהְרַהְל םיִׁשּורְּפַהְו םיִרְפֹוּסַה ּוּלֵחֵה ".gיֶאָטֲח
 םיִרֲהְרַהְמ םֶּתַא הָמ" :םֶהָל ביִׁשֵהְו םֶהיֵתֹובְׁשְחַמ תֶא עַדָי ַעּוׁשֵי םָלּוא "?ֹוּדַבְל םיִהsֱא יִתָלּוז םיִאָטֲח לַע
-ןֶבְל יִּכ ּועְדֵּת ןַעַמְל eַא ?'eֵּלַהְתִהְו םּוק' רַמֹול ֹוא ,'gיֶאָטֲח gְל ּוחְלְסִנ' רַמֹול :לַק רֵתֹוּי הַמ ?םֶכְבַבְלִּב
 תֶא חַק ,םּוק" -- קָּתֻׁשְמַה לֶא הָנָּפ -- "gְל רֵמֹוא יִניֵרֲה ,םיִאָטֲח לַע ַחsְסִל תֹומָדֲא יֵלֲע תּוכְמַּסַה םָדָאָה
 תֶא לֵּלַהְמ אּוהֶׁשְּכ ֹותיֵבְל eַלָהְו הָקְנּולֲאָה תֶא םיִרֵה ,םֶהיֵניֵע דֶגֶנְל דָּיִמ םָק אּוה "!gְתיֵבְל eֵלְו הָקְנּולֲאָה
 "!םֹוּיַה ּוניִאָר תֹואָלְפִנ" :ּורְמָאְו םיִהsֱא תֶא ּולְּלִה הָאְרִי אֵלָמ בֵלְבּו ,םָּלֻּכ תֶא הָזֲחָא הָמֵהְדַּת .םיִהsֱא
 .)17-26 ׳ה סקול(
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 אוצמלו ומש תא שיפכהל תונמדזה אוצמל וויקו עושי ירחא ופדרש םירקבמה לש הרימאב חתופ סקול
 לכו הלימ לכ רוקחלו קודבל ואב םה .רקש איבנ לעכ וילע זירכהל ולכויש ידכ ,ולש דומילב יקוח אל והשמ
 .השע אוהש דעצ
 

 תא ואיבהש םישנא המכ רמולכ ,שואיימ האצותכ הדלונש הנומא לש יוטיב םיאור בוש ונא וז הקספב
 וצמאתהו וביבס ףסאנש םוצעה להקהמ ובזכאתה םה ,ההש עושי ובש תיבל ועיגהשכ .עושיל םדידי
 1-12 'ב סוקרמב ליבקמ עטק .תונולחל וא תותלדל דעבמ עושי דמילש המ תא עומשל ידכ קיפסמ ברקתהל
 שואייה תשוחתו םרבחל הבהאה .הקנולא לע קתושמה שיאה תא ואשנש םירבח העברא ויהש ףיסומ
 דירוהלו גגה יפער תא רובשל ,גגה לא תוינוציחה תוגרדמב תולעל וננכת םה .הלועפ תינכות שוביגל הליבוה
 םיחוטש תוגג לע ונשי םישנא תובורק םיתיעל ,ןוכיתה חרזמב ץיקה לש םוחה ךלהמב .עושיל םדידי תא
 .תננערמ הזירבמ ונהנו
 
 לש וחוכ םאה ?הזל ונביל תמושת תא בסי סקולש עודמ ".אֵּפַרְל הוהי תַרּובְּג ֹוּב הָתְיָה" ,רמוא 17 קוספ
  ?םילוחה תא אפרל ידכ חכונ דימת אל םיהולא
 
 בושחל ףידעמ ינא .)הצרתש ךיא הזל ארקת( תדחוימ החישמ לש םינמז םנשי םייתליהק םישגפמ ךלהמב
 ותוחכונל תרבגומ תועדומ שיש הארנ ,הלא םינמזב .םיהולא לש תולגתהו תדחוימ תוחכונ לעכ החישמה לע
 .תושעל דיתע םיהולא המ תוארל הייפיצה תא הלעמ םג תועדומ לש הז בצמ .םיהולא לש
 

 שממ הרק הז .סקול רפסב ונארק קוידבש הזה רופיסל המוד דואמ היהש עוריא לע םכל רפסל לוכי ינא
 ,'ץיווראה ,טרוקרבוד ,יתדלוה ריעב והשימ לש ןולסב אלא ,הליהקב וא םילשוריב שחרתה אל הז .יניע דגנל
 היהש ,והשימ לש ותיבב ונגגחו הליבטמ ונרזח קוידב .הנטק הליהק תגהנהב יתרזע םש ,הילגנאבש סקסאב
 השענש הצור םיהולאש ונשגרה ,ןמז ותואב .םירגובמ ויה םלוכו ולבטוה םישנא המכ קר .םיה ףוחל בורק
 ונבשח ,לוכה ירחא .ונלש ריעב םירחא םישנאל תודע תויהל ידכ םייבמופ דואמ םיעוריאב ונתליבט תא
 !יבמופ ןפואב הז לע זירכנ תמאב ואוב זא ,תיבמופ הרהצה תויהל הרומא התיה הליבטה םאש
 
 התיה וז ,לוכה ירחא( םיימוקמה םיאנותיעה לש םביל תמושת תא םגו ,םישנא לש בלה תמושת תא ךשמ הז
 תיבב ).רקה ינופצה םיל וסנכנש אלמ ןפואב םישובל םישנא ;םוי לכ תיארש הזחמ היה אל הזו הנטק הרייע
 שגפמ היה אל הזו ,םישנא םיעברא ןיבל השימחו םישולש ןיב וחכנ גוגחל ידכ ןכמ רחאל וסנכתה ובש
 טושפ םירחאו ,וקחצו ורביד םהמ קלח ,הרטיג םע ללה יריש ורשו הניפב וצבקתה םישנאהמ קלח .ימשר
 האצותכ באכמ לבס אוה לבא ,םידגב ףילחהו שבייתה ,ולבטוהש םישנאה דחא ,רלייט ינוט .דחיב ולכא
 .רוקהמ
 

 ,'ץיראהב םיפיצרב דבע ובש ףונממ לפנשכ הכנ היהנ אוה .םינש הרשע-עברא ךשמב הכנ היה ינוט
 לא הובגה ףונמהמ לפנ ינוט ,הררחתשה איהשכו ,יוארכ תרבוחמ התיה אל ולש המתרה .יאק ןוטסקראפב
 רמאו ,םילחי אוהש הווקת הברה ינוטל ןתנ אל אפורה .בגבו ראווצב הרישי העיגפמ לבסו ,השקה הנפסמה
 .יבקע ןפואב םיבאכ דגנ תוקזח תופורת תחקל ינוט תא בייח אוה .רדרדית ולש הזוזתה תלוכיש ול
 

 םיתיעל עוגר ינופצה םיה .החונ אלו השק היווח ורובע תויהל הלוכי םיב הליבטהש ונעדי ,העיצפה לשב
 ירבח ראש םע םיב לבטיהל הצר אוה .דצ לכמ דחא םדא תרזעב קר םימל סנכיהל לכי ינוטו ,תוקוחר
 ינוט .ולבטנש הלא רובע ללפתהלו ובוט לע םיהולאל תודוהל ידכ דחי ופסאתה ,הליבטה רחאל .הצובקה
 ללפתהל הצר ,ונלש ישארה הליהקה העור ,ר'גור .הז בלשב יופירל הליפת שקיב אל אוה לבא ,אפריהל הצר
 .ינוט רובע
 

 םיבר .הטושפ הליפת ללפתה ר'גורו ,ינוט ביבס ונסנכתה ,ללהו תורבחתהב בר ןמז וניליבו ונלכאש ירחא
 והשמ תושעל שקבתה ינוט ,זאו .הליפתב םיהולאל וקעזו םהידי תא וטישוה ,דחי וסנכתה וחכנש םישנאהמ
 ןיידע אוהש רמא אוה לבא ,וילענ תא דירוהו ףפוכתה ינוט ,ישוקה תורמל .תושעל לכי אל אוה ללכ ךרדבש
 .הנוש והשמ שיגרמ אוה םא ותוא לאש ר'גור ,היינשה םעפב ונללפתהש ירחא .בוש ונללפתה .באכ שיגרמ
 אוה רשאכ ,ךכו .ועמשמכ וטושפ ,הנומא לש דעצ תושעל הצור אוהש שיגרהו הנתשה והשמש ןיחבה ינוט
 אוה .הרקתב עוגנלו ץופקל ,ןורדסמב ץורל ליחתה אוה .וינפל ףרפרש לעמ קניז ינוט ,הדימע תחונתב אצמנ

 ינוט לש ונב ,םהיניבו וכב רדחב םיחכונה לכ .ידימו םיהדמ יופיר היה הז .תומר תואירקב םיהולאל הדוה
 .הרזע אלל ךלוה ויבא תא האר אל םלועמש ,קראמ
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 ,אפורל ולש םילגלגה אסיכ תא ריזחהל לגוסמ היהו ולש הרדשה דומעב העיגפהמ אפרנ ינוט םוי ותואמ
 קוקז היה אל ינוט יכ ,םיבאכ דגנ תפורתל םשרמ ול תתל קיספה אפורה .תידימה תוששואתההמ םהדנש
 אוהש ריהצה אל אפורהש תורמל .הזכ רבד לש תושחרתהה יבגל לבלובמ דואמ היה אפורה לבא ,םהל
 .המלחההמ םהדנ אוהש הדוה אוהו תוהתל ול םרג הז ,ןימאמ
 

 רצי הז .םהלש רבחה תא ונאפירש לע ונל תודוהל ידכ בוחרב ונתוא םירצוע ויה ינוט לש הדובעל םיתימעה
 הבתכ ומסרפו ולש היווחה לע ינוט םע ורביד םיאנותיעה .ינוט תא אפיר תמאב ימ לע רבדל תויונמדזה
 ץע רדג לעמ ץפוק ינוט לש הנומת הפרוצו ,"ילש האופרה" ,בותכ היה תרתוכב .ןותיעה לש ןושארה דומעב
 .עיגהל ךירצ אוה וילא םוקמ לכל ץרש שיאה רותב עודי היה ינוט ,ןכמ רחאל תובר םינש .רטמ הבוגב
 .תודובא םינש הרשע-עברא ןתוא לש רעפה תא קיבדהל הצור אוהש הנע אוה ,ץר אוה עודמ ותוא יתלאששכ
 

 והשמ האר אל םלועמ ונתאמ דחא ףא .הטושפ הנומאל ביגה םיהולא .הבוטל ונלוכ תא עיתפה הזה יופירה
 יתרכזנ ,וניניע לומ לא שחרתהש הזה סנה לע יתבשחשכ ,רתוי רחואמ .יופירל עגונה לכב אלפנו ימואתפ הכ
 ,היווחתשה לש הריווא ,םיהולא רבד לש האצות התיה יתעדלש ,רדחב םיהולא לש תדחוימ דואמ תוחכונב
 .םיהולאב ינוט לש ותנומאו
 

 תוחכונ ןיאש םינמז םג םנשי .היווחתשהו הנומא לש יוטיב שי םהבש םימיוסמ םינמזב עיפומ םיהולא
 לש וחוכו ותוחכונ תא שיגרהל לוכי טושפ התא םימעפל לבא ,שחרתמ ןיידע יופירו םיהולא לש תדחוימ
 שחרתהל לוכי הז ;ןודאב אלמ ןפואב םיזכרתמ םישנאשכ ,ללה לש ןמזב שחרתהל לוכי הז .רדחב םיהולא
 הפצמ התא המ - הייפיצכ הנומא לע בושחל בהוא ינא .ופסאנש הלא ןיב הנומא תאלמ הייפיצ ללגב
 לש בערמ האצותכ תורקל לוכי הז .)29 'ט יתמ( !םכתנומאכ םכל אהי ?הליהקה תפיסאב השעי םיהולאש
 תויהל בהוא םיהולא .םיהולא רבד לש דומיל תובקעב הרצונש הנומא ,ילוא וא םיהולאל תמיוסמ הצובק
 .וב קר םידקמתמש םישנא לש ףוג ןיב חכונ
 

 םיתיעל .המינפ וציצה םישנאה לש םינפהו ררופתהל ליחתה גגה עתפלשכ ,תיבה לעב שיגרה ךיא ההות ינא
 םיעדוי אל ונחנא .םילימב ותוא רידגהל םיעדוי אל וליפא וא םהלש ךרוצה והמ םיעדוי אל םישנא ,תובורק
 ללגב שחרתהל לוכי יזיפ לבס .עציב אוהש אטח תובקעב הרק הזש ירשפא הז לבא ,קתושמ היה שיאה המל
 המ תא ריתסהל הסינו ,עבש תב םע אטח ךלמה דודש רחאל .הבושתב רזח אל םדא ותואו השענש אטח
 :םיהולא םע םיניינעה תא ןבילו הבושתב רזח אוהש דע יזיפ לבס שיגרה אוה ,םעה ינפמ השע אוהש
 

 ץִיַק יֵנֹבְרַחְּב יִּדַׁשְל Fַּפְהֶנ :Cֶדָי יַלָע דַּבְכִּת הָלְיַלָו םָמֹוי יִּכ .םֹוּיַה-לָּכ יִתָגֲאַׁשְּב יָמָצֲע ּולָּב יִּתְׁשַרֱחֶה יִּכ
 הָלֶס יִתאָּטַח ןֹוֲע ָתאָׂשָנ הָּתַאְו .הָוהיַל יַעָׁשְפ יֵלֲע הֶדֹוא יִּתְרַמָא -יִתיִּסִכ-ֹאל יִנֹוֲעַו gֲעיִדֹוא יִתאָּטַח .הָלֶס
 .)3-5 ב״כ םיליהת(

 
 .אפריהל ולש ינפוגה ךרוצל ןכמ רחאלו ,הליחמל קתושמה םדאה לש ינחורה ךרוצה לא הנפ לכ םדוק עושי

 .ותנומא אל, "םָתָנּומֱא תֶא ֹותֹואְרִּכ" ,רמוא עטקה .וירבח לש םתנומא תא הארש רחאל שיאל ביגה ןודאה
 עישומה לש ובילב תעגל םילוכי ונא .ולש םירבחה רובע הליפתב דמועש ונתאמ דחא לכ דדועל ךירצ הז
 .וניבוהאו ונידידי יפלכ ונתנומא תעבה םע ,ונלש אפורהו
 

 הארנ .ודגנ הנעט שבגל וויקו תאז וניג עושי לש וידגנתמ "gיֶאָטֲח gְל ּוחְלְסִנ ,םָדָא ןֶּב" רמא עושי רשאכ
 ול ןתונ המ .וידגנתמ ושפיח ותואש רבדה היה הז .רביד עושיש ירחא רדחב שוחללו למלמל ולחה םישנאש
 לגוסמ אוהש ,וז הנעט ?םיהולא אלמלא םיאטחל חולסל לוכי ימ "?gיֶאָטֲח gְל ּוחְלְסִנ" ,רמול תוכזה תא
 רידגמ סיאול ס.ק "?רקש וא תמא - תיחישמה הנומאה" ורפסב .המיהדמ הנעט ןכא איה םיאטח לע חולסל
  :בטיה הז תא

 
 איה ןאל םיאור ונא ןיא ידכ דע ,תובר הכ התוא ונעמשו תויה ,םימלעתמ ונא תאזה הנעט לש הקלחמ
 ץוח רחא והשימ תאז דיגי םא .אוהש אטח לכ – םיאטח חלוס אוהש הנעטל ןווכתמ ינא .העיגמ
 ,ןיבהל םילוכי ונלוכ ונא .דואמ ךחוגמ האריי אלא ,תעדה לע רבדה לבקתי אל תחאב ,םיהולאמ
 ,יפסכ תא בנוג התא .ךל חלוס ינאו ,ילגר עבצא לע ךרוד התא .הער ול השעש ,םדאל חלוס והשימש
 חלס אוהש ,עידומה ,וכרד אל ולגר לעו ובנג אל ונממ ,םדא לע בושחל ונילע המ לבא .ךל חלוס ינאו
 ״םוטמיט״ ?םירחא לש םפסכ תא תבנגו םירחא םישנא לש םהילגר תועבצא לע תכרדש ,הז רובע ךל
 עושיש המ והז ,תאז לכב .הז שיא לש ותוגהנתהל תתל םילוכי ונאש ,רתויב בידאה רואיתה אוה
 ראש לכ םע ץעייתהל ידכ הכיח אל םלועמו ,םהיאטח לכ וחלסנש ,םדא-ינבל רמא אוה .השע
 דצה אוה היה וליאכ ,סוסיה אלל ,גהנתה אוה .הלא םיאטח ידי לע ועגפנ קפס ילבש ,םישנאה
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 ,םיהולא תמאב אוה םא קר ינויגה הז .תורבעה לכ ידי לע רתויב עגפנש אוה ,ןיינעל עגונה ירקיעה
 ויה ולא םילימ ,םיהולא וניאש ,רבוד לכ יפב .ותבהאב עגופ אטח לכשו ,םירבוע ונא ויקוח לעש
 ןודנב ותא תורחתהל הלוכי הניא םדאה-תודלותב תומד םושש ,תוריהיו תוישפיטכ יניעב תובשחנ
 2.הז

 
 ?אל אוהש ךל הארמש הזה עטקב האור התא המ ?הרותה ירומו םישורפה ידי לע םיואמ שיגרה עושי םאה
 ?21-25 םיקוספה תא שרפמ התא דציכ
 
 הריחב ידי לע תאז חיכומ ןודאה ,םיאטח לע חולסל ידכ תומדא ילע חוכ ול שי ןכאש תוארהל ידכ
 ,םלוכ לומ לא .התיבה תכללו ,ולש הקנולאה תא םירהל ,םוקל שיאה לע דוקפל ,רתוי השקה תורשפאב
 דבלמ םלוכ תמהדתל ,םק אוה יאלפ ןפואבו ,הבישי בצמל םמורתמ אוהש ךכ ידי לע הדוקפל ביגמ שיאה
 .ופצש עושי לש וידגנתמ
 

 האופר .שיאה יופיר ידי לע עושי לש ותרהצה תא הבגמ באה .םיהולא ותויהל הפיקע הנעט יהוזש קפס ןיא
 שיאה תא אלממ אוהש ךכב עושי לש ותרהצה תא הבגמ םיהולא תא םיאור ונא ןאכו ,םיהולאמ האב
 ואלמתהש "הלענה" להקב הלאכ ויהש חינהל ריבס .ןיטולחל ותוא אפרמש המ ,חוכו םייחב קתושמה
 הָאְרִי אֵלָמ בֵלְבּו ,םָּלֻּכ תֶא הָזֲחָא הָמֵהְדַּת" .םיהולא תא ולליהו ומהדנ םיינעהו םיטושפה םישנאהו ,םעזב
 !ונברקב רבדה ותוא תא השע ,םיהולא ךממ אנא .רדחב הנכש 'ה תארי ".םיִהsֱא תֶא ּולְּלִה
 

 םיילמרונה םיפיטואירטסה דגנ ךלה אוה רשאכ עושי לש ויתולועפ לש רגתאמה עבטה תא ספספל לק
 ונייה םימעפ המכ ההות ינא ,ונימיב הלאה םיבצמל םידע ונייה םא .יח אוה הב הפוקתה לש תויפיצהו
 ךישממ אוה רשאכ ,םויכ ונייח תואיצמב טוקנל רחוב היה עושיש תולועפה ידי לע םילבלובמ וא םיבלענ
 דצב תויהל םיצור אל םעפ ףא ונחנא ?הרבחה ןמ םידונמהו םייוחדה ,םייוזבה םישנאל ודי תא טישוהל
 ודי תא טישוהל אוה םיהולא לש ונוצר דועב ,המכסה רסוחב אצמיהל ,םיהולא לש הלמחה לש ןוכנ אלה
 .םיהולא לש ותחילסו יופירל קוקזש והשימב תעגלו

 
 םישנא ליבומ ךדסח .ךלש תומחרמהו תבהואה םייניעה ךרד םירחא תוארל יל רוזע אנא ,םיהולא :הליפת
 .ךילא םיחותפ תויהל ונחורו ונביל תא רוצנתו ,ונלש תוחנהה ינפמ ונילע רומש .הבושתב רוזחל

 
 

 סאמות 'תיק
 keiththomas7@gmail.com :ל"אוד
  www.groupbiblestudy.com :טנרטניא רתא
 

 

                                                
 .55-54 )1998 תיחישמ הוחא ןרק ;1952( ?רקש וא תמא – תיחישמה הנומאה ,סיאול ס.ק  2

 


