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 םידש לע עושי לש ותוכמס .7
 31-44 'ד סקול

 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול
 

  עושי לש תורישה זכרמ ,םוחנ רפכ
 

 תֶא רֵּבִּד תּוכְמַסְּב יִּכ ,ֹותָרֹוּת לַע ּומְמֹוּתְׁשִה ויָעְמֹוׁש .תֹותָּבַּׁשַּב םָדְּמִלְו םּוחַנ רַפְּכ תיִליִלְּגַה ריִעָה לֶא דַרָי אּוה
 .)31-32 ׳ד סקול( ֹורָבְּד

 
 ינפ לעמ רטמ 365 לש הדיריב עצבתה םוחנ רפכל תרצנמ עסמה .תרנכה לש ינופצה ףוחב םקוממ היה םוחנ רפכ
 עקבה רותב רכומה םוקמב ,תרנכה לש יברעמ-ינופצה ףוחב ןכוש םוחנ רפכ .םיה ינפל תחתמ רטמ 210-ל םיה
 לכו ,תליא ץרפמ ךרד ,ןדריה קמע לכ ךרואל ,ץראה ןופצמ ןומרחה ךרד ןונבלה תעקבמ ערתשמה ינקירפא-ירוסה
 םיבר רב יחרפ םע םלועב רתויב םיפיה םירוזאה דחא אוה לילגה .הקירפא חרזמ-םורדב קיבמזומל ךרדה
 חינהל ריבס .הקירפאל היסאמו הפוריאמ רשגכ לארשי לש השביה תעוצרב תורזענש תודדונ םירופיצ לש תוצובקו

 'ט יתמ( "וריע" אוהש םוחנ רפכ לע רמאנ יתמ יפ-לע הרושבבש ןוויכמ ,עושי לש תורישה זכרמל ךפה םוחנ רפכש
 :עושי לש ותיב גג ךרד וצרפ וירבחש רחאל םוחנ רפכב אפרנ קתושמה שיאהש זמר ונל ןתונ סוקרמ .)1
 

 םֹוקָמ דֹוע הָיָה ֹאל רֶׁשֲא דַע םיִּבַר ּופְסֶאֶנ תִיַּבַּב אּוה יִּכ עַדֹוּנֶׁשְּכ .םּוחַנ רַפְּכ לֶא תיִנֵׁש אָּב םיִדָחֲא םיִמָי יֵרֲחַא
 .)1-2 ׳ב סוקרמ( ֹורָבְּד תֶא םֶהיֵלֲא רֵּבִּד אּוהְו ,תִיַּבַה חַתֶּפ יֵנְפִל םַּג

 
 ןבומכ .יח עושי הפיא וליג םוקמה יבשות לכ יכ התייה תיבל ץוחמ םישנא הברה ךכ לכ ויהש ךכל הביסה יכ ןכתיי

 אוה יכ תיב היה אל םלועמ עושילש םינעוטה הלאכ שי .םש רוגל לכי אל רבכ אוה ,ןומהה ללגב ,םיוסמ בלשבש
 .)58 ׳ה סקול( ״ֹוׁשֹאר תֶא ַחיִּנַהְל םֹוקָמ ֹול ןיֵא םָדָאָה-ןֶּב לָבֲא ,םיִּנִק םִיַמָּׁשַה ףֹועְלּו תֹורּואְמ ׁשֵי םיִלָעּוּׁשַל" ,רמא
 הארנ הזה קוספב לבא ,ץוחב ןשי אוה תובורק םיתיעלו ,דדונ ףיטמכ ץראה יבחרב ויתועסמל ןווכתה אוהש ןכתיי

 רוגל ול ןתנ והשימש וא רוכש תיב תויהל לכי הז ,ןבומכ . םוחנ רפכב תיב היה עושילש ךכ לע עיבצמ סוקרמש
 .םתיבב
 
 לש לודגה ךרוצה .עבק ךרדכ תסנכה תיבב חכנ אוה .תבשב תסנכה יתבב דמלמ עושי תא םיאור ונא םעפ רחא םעפ
 זע הכ ןוצר שי םישנאל ,קזח ךכ לכ ךשוחה רשאכ .םיהולא רבד לש דומילה אוה ,ונלש ןמזה לש םגו הזה ןמזה
 .םיהולא רבד לש רואה - רוא אוצמל
 
 תיבב םירקבמ לארשיל םיעיגמש םירייתה בורו ,דמיל עושי ובש תסנכה תיב תוברוח תא ואצמ םיגולואיכרא
  .הז תסנכ תיבל ךומס המייקתה רהה לע השרדהש םינימאמ םיבר .םוחנ רפכב תסנכה
 

 םידש לע עושי לש ותוכמס
 

 ַעּוׁשֵי ,eְלּו ּונָּל הַמ ,ּהָהֲא" :לֹודָּג לֹוקְּב קַעָצ ׁשיִאָהְו ,אֵמָט דֵׁש ַחּור ֹובּו ׁשיִא תֶסֶנְּכַה תיֵבְּב הָיָה הָעָׁש ּהָתֹוא
 "!ּוּנֶּמִמ אֵצְו קֹתְׁש" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי ֹוּב רַעָּג "!םיִהhֱאָה ׁשֹודְק -- הָּתַא יִמ ַעֵדֹוי יִנֲא ?ּונֵדיִמְׁשַהְל ָתאָּב םִאַה ?תַרְצָּנִמ
 רָבָּדַה הָמ" :הֶז לֶא הֶז ּורְמָאְו ּומֲהְדִנ לֹּכַה .ֹול קיִּזַהְל יִלְּבִמ ּוּנֶּמִמ אָצָיְו םיִחְכֹוּנַה ןיֵּב הָצְרַא ֹותֹוא ליִּפִה דֵּׁשַה
 ביִבָּסִמ רֹוזֵאָה לָכְּב הָאְצָי ויָלָע הָעּומְּׁשַה "!תֹואְצֹוי ןֵהְו תֹואֵמְּטַה תֹוחּורָה לַע הֶּוַצְמ אּוה ַחֹכְבּו תּוכְמַסְּב ?הֶּזַה
 .)33-37 ׳ד סקול(

 
 .תאזה תיאלפה העושילו רורחשל דע היהו םויה ותואב תסנכה תיבב היהש ימ לש וילענב ונמצע תא םישנ ואוב
 שיאל עגונב תויורשפא יתש ונל שי ?סנכיהל ול ןתונ תייה םאה ,דש זוחא היה הזה םיוסמה םדאהש תעדי םא
 תיבב עובק ןפואב חכנ הזה שיאהש )2 וא ,עושי תא עומשל עיגהו תסנכה תיבב ירמגל שדח היה אוהש )1 :הזה
 יאשח עצבמ היה הז .יומס דש היה הזה דשה ;הז לע לכתסהל םירחוב ונחנאש הרוצ הזיאב הנשמ אל .תסנכה
 התועמשמש ,הא ,תינוויב הליממ תמגרותמ ,עבראו םישולש קוספ תליחתב " ההא"  הלימה .שיאה לש וייחב
 "!הא"ל המוד - תישגר תוצרפתה תויהל לוכי הזש וא ,"ודבל בוזעל" לש לעופה תויהל לוכי הז .הרורב הניא
 .עושי - םלועה לש רואה תברק לע המיא וא ,דחפ ,סעכ העיבמה
 
 םידשל תלדה תא חתופ המ ?דשב זוחא אוה םיוסמ םדאש ךל עיבצהל םילוכי הרהזא ינמיס וליא ,ךתעד יפל
 ?םדא לש וייחל וסנכייש
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 םידשל םייעבט םיינחור םימוסחמ םימייקש הארנ .קלחו דח ,אטח איה ךכל הבושתה ?תלדה תא חתופ המ
 אוה ,קידצ ותויה לע בויא לש ותודע תא סורהל הצר ןטשהשכ ,בויא רפסב לשמל .םדא לש וייחב םיאצמנה
 ״ביִבָּסִמ ֹול רֶׁשֲא לָּכ דַעְבּו ֹותיֵּב דַעְבּו ֹודֲעַב ָּתְכַׂש הָּתַא ֹאלֲה״ רמא אוה .בויא דגנ רבד תושעל לוכי אל אוהש ןנולתה
 ףוקתל השרוה ביואה ,בויא לש הרקמב .תינחור הנגה לש הארנ יתלב םוסחמ תראתמ ָּתְכַׂש הלימה .)10 ׳א בויא(

 .שלח אוה ובש םיוסמ םוחתב יותיפ תועצמאב ,םדא לש וייחב ותזיחא תא גישהל הצור ןטשה .אטחש ילבמ ותוא
 לגר תסירדל תכפוה ביואה לש ולגר ףכ .וייח לע הזיחא רתוי לבקמ ביואה ךכ ,אטחל יוטיב רתוי ןתונ םדאהש לככ
 .םדאה לש וייחב רצבמל ףוסבלו
 

 דשב זוחא ךכ לכ אוהש םדאהו ,םדאה לש וייחב רתתסהל םילוכי םה רשאכ רתויב הבוטה הרוצב םילעופ םידש
 רבעל ףחדו רצי םהל שיש ךכל םיעדומ דואמ םניה ,םהב תזחוא וזכ חורש םישנא .וייחב שחרתמ המ ןיבמ וניא
 ןה תובשחמה ,תובורק םיתיעל .תוילמרונ ןניאש תוער תובשחמ עיפוהל תולוכי .םהייחב םילעופש םילפא םירבד
 תא םיעטמ םימעפל תולוקה .עמוש םדאהש םייתמא תולוק םצעב ןה תובשחמה ,םימעפל .תושקיעו תוינסרה
 םיזחתמ םידשה ,תויחרזמה תויוברתב .רתוי הלענ תושי וא םיהולא לש ולוק והזש בושחל ול םימרוגו םדאה
 .רבעב ותמש םינומדק תובאל
 

 םיהולאש םיעדוי ןבומכ ונחנא .תאז תושעל םהל רמא םיהולאש ורמא ןגייר אישנהו ןונל ןו'גב וריש םירבגה ינש
 עיפשהל תולוכי םגש ,תוישפנו תויגולויזיפ תולחמ ןנשי .ןטש לש ולעופמ עבונ ןיטולחל הז – חוצרל םישנא עינמ אל
 .ףוגו ,המשנ ,חור ;םדאה לש ויקלח לכ תא תריש אוה ,םעה תא תריש עושי רשאכ יכ ןימאמ ינא .וז ךרדב םדא לע
 תורצנב ,המגודל .םירורב םינוירטירק םע תובית וא תוירוגטק ךותב בושחל םיטונ ונא ,תיברעמה היצזיליוויצב
 הליעומ ךרד תויהל הלוכי וז .ונלש תישונאה היווהה לש םינוש םיקלח השולש לעכ ףוגו המשנ ,חור לע םידמלמ
 בורל הרז התייה הז גוסמ הבישח ,ץראה רודכ ינפ לע ךלהתה עושיש ןמזב לבא ,ונלש עבטה תא ןיבהל ונרובע
 ףילחהל ןתינ ,חורו שפנל םיסחייתמ רשאכ תובורק םיתיעלו ,לולכמכ םדאה לע בושחל לבוקמ תודהיב .םישנאה
 ינא .ינשה לע עיפשמ דחאהו ,הזב הז םיבלושמ ףוגהו המשנה ,חורה ,יחרזמה םלועה לש טבמ תדוקנמ .םיינשה ןב
 לכ תא םיאור אל ונחנא ,חצנה לש הזה דצב .ונלש תישונאה היווהה לכ תא ,ונתוא ררחשל ידכ אב עושיש ןימאמ
 לא הנושארה( ״רָּכֻמ יִנֲא םַּגֶׁש qֶרֶדְּכ ריִּכַא זָא״ ,ונלש שדחה ףוגה תא לבקנ ונא רשאכש רמוא לואש .הנומתה
 .)12 ג״י םיתנירוקה
 
 המכ תוארל ינוצר .םיחצנ חצנב עושי םע היהנ רשאכ קר תווחל לכונ ונחנאש ,תומלש לש תמיוסמ הדימ הנשי

 ונתוא םידמלמ .יביבס םיאצמנה הלא לש םהייחבו ילש םייחב תשחרתמה ,וישכע םיהולאה תכלממ רתויש
 ונחנא ,םלועב עושי לש וירירגשו וידימלת רותב ."ץראב ןכ םימשבכ ךנוצר השעיי ,ךתוכלמ אובת" ,ללפתהל
 םילקתנ םיתיעל ונא ,ותוכמסב םיכלוה ונא רשאכ .ץראה רודכ ינפ לע ולש הכלממה יביתנ תויהל םישקבמ
 !רואל תודגנתהב ביגי ךשוחה .תודגנתהב
 

 הז בצמב םישנא ,תובורק םיתיעל .זוחאל וחילצה םה ובש םדאה תועצמאב םמצע תא עיבהל םישקבמ םידשה
 אטחל ענכנ אוה ובש וייחב דרפנ קלח תויהל לוכי םדאל .םהייחב ןכושש דש לכ לש יוטיב ,היופכ התיפכב םיאצמנ

 המשאה תא ךכשל ידכ הליהקל וכלי וזכ היעב םע םישנא ,םימעפל .הייפכב השענ רבד לש ופוסבו ,לגרהל ךפהש
 .עיפוי םיהולא חורש הפצמ אל םעפ ףא ביואה ,ןבומכ .םיישיאה םהייח תא םילהנמ םה הבש הרוצה יבגל םהלש
 וילא םילכתסמ םישנאו ללוהמ עושיש עגרב .רואו םייח טעמ שי דוע לכ הליהקב תויהל עירפמ אל ביואה חורל
 תא תאשל לוכי האמט חור .האמט חור וררועי אל היפוסוליפו תימצע הרזע לש תוירואית .הלגתי ךשוחה ,הייפיצב
 תוארל ןתינש יפכ ,םיהולא רבד לש העימש וא ללה תעב יולג ןפואב ביגהל הלוכי איה לבא ,הליהקב תוחכונה
  .הז עטקב
 

 אוה עושיש ינחור ןפואב עדומ היהו ,עושי לע עמש אוהש ןכתיי ,תסנכה תיבב שדח היה הזה שיאהו הדימב
 ךשמב םולש אצמ אוהש חינהל ריבס ,עובק ףתתשמ היה אוה םא .דשה ןמ ררחתשהל ולש ימינפה ךרוצל הבושתה
 ,ונברקב לעופ םיהולא רשאכ .םוי ותואב ישפוחל ררחתשה והשמ לבא ,םיהולא לש וישנא םע היה אוהשכ המ ןמז
 .םדאה לש לוקה ירתימב שמתשהלו טלתשהל הלוכי חור רמולכ ,תוחרצ תויהל לוכי הז ,םימעפל .םילגתמ םידשה
 תוללקו יארונ שדוק לוליח היהי ,תורחא םימעפב .לעופ דשה ובש םדאה לש ףוגהמ הנוש היהי לוקה ,םימעפל
 אל וליפא אוהו ןכתיי ,םיוסמ םדא רובע םיללפתמש רחאל .םעפ יא הלאכ םילימב שמתשה אלש םדאב ןרוקמש
 .הזה ןמזב רמאנ המ תא רוכזי
 

 ךרד רביד דשה ,הקעצה ירחא .)33 'ספ( םר לוקב קעצ אוה .שיאה ךותב הכישחב רתתסהל רתוי לכי אל דשה
 .)34 קוספ( "!םיִהhֱאָה ׁשֹודְק -- הָּתַא יִמ ַעֵדֹוי יִנֲא ?ּונֵדיִמְׁשַהְל ָתאָּב םִאַה ?תַרְצָּנִמ ַעּוׁשֵי ,eְלּו ּונָּל הַמ ,ּהָהֲא" ,שיאה
 קר אל ,רדחב התייה םיהולא תוחכונש רכינ .םויה ותואב תסנכה תיבב וחכנש םישנאהמ המכ עזעז הזש חוטב ינא
 המצועב ולזלזת לא .םדאה בלל ורדחש תמא ירבד ויה הלא .ורמאנש םילימה ללגב םג אלא ,םש היה עושי יכ
  :םיהולא רבדב הנומטה
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 ַחֹמְל םיִקָרְּפ ןיֵבּו ַחּורְל ׁשֶפֶנ ןיֵּב ליִּדְבַהְל דַע רֵדֹוחְו תֹוּיִפיִּפ בֶרֶחֵמ אּוה דַחְו ,לֵעֹופּו יַח םיִהhֱאָה רַבְּד יֵרֲהֶׁש
 .)12 ׳ד םירבעה לא( ויָתֹונָּוַכְו בֵּלַה תֹובְׁשְחַמ ןֵחֹובּו ,תֹומָצֲעָה

 
 הז ." ואז"  איה יחכ תמגרותמה תינוויה הלימה ."יח"ו יתמצוע אוה םיהולא רבד ,שדוקה חור תחישמ תחת
 םיכירצ אל ונחנא ,םייח םיהולא תליהקכ .םייח חור חיפהל רמולכ ,םייחל םורגל םג אלא תויחל קר אל רמוא
 םיהולא לש רואה רשאכ ךשוחב רתתסהל דוע םילוכי אל םהש ןוויכמ םילגתמ םה .םילגתמ םידשה רשאכ דחפל
 הליהקה רשאכ .)4 ׳ד הנושארה ןנחוי תרגיא( ״םָלֹועָּב רֶׁשֲא הֶּזִמ לֹודָּג םֶכָּב רֶׁשֲא אּוה ןֵּכֶׁש״ ,בתכ ןנחוי .םהילע חרוז

 ָּתְבַטיֵה .אּוה דָחֶא םיִהhֱאָהֶׁש ןיִמֲאַמ הָּתַא״ ,בתוכ בקעי .דוערל םיליחתמו םילהבנ םידשה ,דחיב תפסאתמ
  .)19 ׳ב בקעי תרגיא( ״םיִדֲעֹור ףַאְו םיִניִמֲאַמ םיִדֵּׁשַה םַּג !תֹוׂשֲעַל
 

 ,שדוקה חור ידי לע אלמ ןפואב םילבומ םיהולא רבד לש םיחילש רשאכ .םירבד ושחרתה ,ףיטה עושי רשאכ
 לומ לא תומיע עצבתמו ,אטחב אצמנ אוהש ןוויכמ עשרומ שיגרמ םדאה .ןיטולחל םיחתפנ םישנאה לש םהיתובבל
 היגרנא יאלמ םה .וסנכנ רשאכ םתוא התווילש השוחתהמ רתוי הבוט השוחתב הליהקהמ םיאצוי םישנא .עורה
 .םּולְּכ ליִעֹומ ֹוניֵא רָׂשָּבַה ;הָּיַחְמַה איִה ַחּורָה״ .םיהולא חור לש וחוכ תחת םיהולא רבד לש הלועפה ידי לע םייחו

 לש חורל תוריחו רוא ,םייח האיבמ םיהולא רבד תזרכה .)63 ׳ו ןנחוי( ״םיִּיַחְו םֵה ַחּור םֶכיֵלֲא יִּתְרַּבִּדֶׁש םיִרָבְּדַה
 .)17 ׳ג םיתנירוקה לא היינשה תרגיאה( ״תּורֵחַה םָׁש ןֹודָאָה ַחּור רֶׁשֲאַבּו ַחּורָה אּוה ןֹודָאָה״ .םדאה
 

 תא דחייש רבדה והמ ?הארנ היה הזש בשוח התא דציכ .תוכמסב דמיל אוהש ןוויכמ ומהדנ םהש בותכ 36 קוספב
 ?םהלש םיליגרה םירומהמ הנוש ךכ לכ היהש ,ולש רסמה

 
 ?התוא שוכרל ןתינ דציכ ?תוכמס יהמ
 
 תוארהלב דקמתמ אוה ,וישכע .תרצנב עושי לש תורישה לש ותליחת תא ונל הארה סקול ,ונלש ןורחאה דומילב
 הלימב שמתשמ סקול ,ונלש הקספב םיימעפ .ותכלממו ןטשה דגנ יוטיב ידיל ואב רשא ,תוכמסהו חוכה תא ונל
 רשאמ בושח רתוי הברה היה ולש רסמה ,יתעד יפל .עושי לש תורישה תא ראתל ידכ )36-ו 32 םיקוספ( תוכמס
 אל ןודאה .םימדוק םינבר לש םטוטיצ ידי לע ולש רסמה תא ססיב אל עושי .אירבה ןויגיההו םיטפשמה הנבמ
 יִּכ םֶּתְעַמְׁש" :ומצע תוכזב תוכמס )ול שי ןיידעו( ול היה יכ ,איהש ךרד לכב ולש דומילה תא קזחל בייח היה
 קר אל ,הבר המצוע לעבו ימניד אוהש םיהולא רבד תא ףיטה אוה .)38-39 ׳ה יתמ( ״...םֶכָל רֵמֹוא יִנֲאַו ...רַמֱאֶנ

  .רבודב יובח חוכו תוכמס שי ןיידעו היה ,ומצע ינפב תוכמס שי םיהולאה רבדלש
 

 ול שיש עושי לע רמאנ .ןיזאמה לש ןוצרהו בלה לא תרבדמה העשרהו תוריהבל ליבומ תינחור תוכמס לעב םדא
 וא תושר איה )תוכמס( Exousia "!תֹואְצֹוי ןֵהְו תֹואֵמְּטַה תֹוחּורָה לַע הֶּוַצְמ אּוה ַחֹכְבּו תּוכְמַסְּב" :חוכו תוכמס
 הלימה איה חוככ תירבעל תמגרותמ תרחאה הלימה .והשמ תושעל תוכזה תא תנייצמ איה ;והשמ תושעל תוכמס
 קזח ,לגוסמ תויהל איה וז הלימ לש השוריפ .טימניד הלימל תילגנאב רוקמה תא הווהמ רשא ,Dunamis תינוויה
 ול שי .העונתה תא ןווכמו תמוצב דמועש העונת רטושל Exousia הלימה תא תוושהל ןתינ .ימינפ חוכ והז .קיפסמ
 ידכ )וינתומל רושקה חדקאה תועצמאב( חוכה ול שי ,הז תא השוע אל התא םא .והשמ תושעל ךל דיגהל תוכמסה
 תוכמסה לש הרורב הנבה ונל היהתש בושח .הזה חוכהו תוכמסה תא םיהזמ םידשה !הז תא תושעל ךל םורגל
 יכ ,תאזה הבושחה תמאה תא ןיבהלו דדומתהל הסננ ואוב .ומצע חישמה עושיב ,םיהולא רבדב םינכושה חוכהו

  .)18-20 ח"כ יתמ( ותוריש תא ךישמהל ולש הליהקל תוכמס ןתנ םג אוה
 

Exousia )הלועפ עצבל ותושר וא ותוכמס תא קינעמ אוה רשאכ ךלמה תא תובורק םיתיעל תשמשמ )תוכמס 
 .וב זוחאל ןתינש ישממ רבד םוש ןיא .םהלש עבטב םיינחור םלוכ לבא ,תוכמס לש םינוש םיגוס םנשי .תמיוסמ
 הבגמש חוכ ןיא םא תוכמס ןיא .דחיב עיפוהל םיכירצ חוכו תוכמס ,תאז םע .תוכמס תוארל לוכי אל התא
 םה ךכמ האצותכו ,תולחמ אפרלו םידש שרגל תוכמסו חוכ םיחילשה םיעבשל ןתנ עושי .תוכמסה תא רשפאמו

 שומיש ידי לע תוכמס ליעפהל ןתינ .)17 ׳י סקול( "eְמִׁשְּב ּונָל םיִעָנְכִנ םיִדֵּׁשַה ּוּלִפֲא ,ּונֵנֹודֲא" ,החמשב ורמאו ורזח
 האלעה ןוגכ ,הנוכנ הלועפ למגתמ אוה רשאכ תוכמסב שמתשמ ךלש להנמה ,המגודל .תידרשמ הביבסב םג חוכב
 וא ןירוטיפ לש דחפו םויאב שמתשהל לוכי להנמה לשמל ,יתייפכ חוכ םג שי .רתוי ריכב דיקפתל םודיק וא רכשב
 .ךלש םיעוציבה לע עיפשהל ידכ ,הגרדב הדרוה

 
 לע עדי .יטנוולרה םוחתל רושק תויהל בייח הזה עדיה לבא ,הריכב תונמוימ וא עדי םע העיפומש תוכמס םג שי
 לשו קחשמה לש עדי וא הריכב תונמוימ .לגרודכה תרחבנ ברקב תוכמס תלעפהל ליעומ וניא תימלוע הקיטילופ
 לש םיכרע רשאכ לשמל ומכ ,םייקוח יתלב חוכו תוכמס םג שי .הז בצמב תוכמס םינתונש המ םה ולש םיללכה
 אצמנ אוהו ,גיהנמה לש ראותה תא לבקמ םדא רשאכ םימעפל הרוק הז .ךלשמ םינוש םהו ,לעופל םיאצומ גיהנמ
 תא םאות וניא "הרדגהב" גיהנמה לש ויפוא םא .רתוי בחר עדיו תונמוימ םע םדא רשאמ רתוי ריכב דיקפתב
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 תינחור תוגיהנמ .ךומנ לרומו המכסה יא ,הינומרהסיד איה האצותה ,ול ונתינש העפשההו חוכה ,דיקפתה
 רמול ךירצ אל םלועל תיתימא תינחור תוגיהנמ לעב םדא .לבומה םדאה לש ונוצר לע תפכנ אל םלועמ תיתימא
 תוכמס .גיהנמה ירחא תכלל ןוצר םהל שיש םושמ תינחור תוגיהנמ תובקעב םיכלוה םישנא .גיהנמה אוהש
 .תירסומה תוריחה תא תדבכמ אלא ,תוחנ שיגרהל םדאל תמרוג אל םגו ,הפוכ הניא תיתימא תינחור
 
 תוגיהנמה ןונגס .ונוצר םע עצבל םישנא חירכה אל םלועמ אוה .ותגהנהב תיתימא תינחור תוכמסב שמתשה עושי

 לוכי התא !והומכ תויהל וצרו וירבד תא ועמשש הלאב הקושת התיצהש תיתימאה תמאה תבהאב ןייפאתה ולש
 שדוקה חור תוחכונו ךלש יפואה תדימ ידי לע תוכזה תא תחוורה רשאכ קר תיתימא תינחור תוגיהנמ שממל
 תכלל ורחבש םישנאה ךכמ האצותכו ,תירסומ הניחבמ ולשכנש םיגיהנמ לע תעמש םימעפ המכ .ךלש םייחב
 .ידמל ץופנ עוריא הז ,רעצה הברמל ?הב ויהש הילשאהמ וחכפתהו ועגפנ םתבקעב

 
 רובעי ונייפוא ,וילא תוברקתהו ותא הכילה תועצמאב םיהולא לש דסחה םע ונלש ןויסינהמ לדגנ ונא רשאכ
 .ןימאמל םג הנימז היהת תינחורה ותוכמסו ,חורה ירפ אוה ןימאמה ייחב חישמה חור תלועפ לש תויארה .קוקיז
 ,ונרובע השע אוה המו חישמב ונחנא ימ םיניבמ ונא רשאכ .ץראה רודכ ינפ לע עושי לש םיגיצנ ונחנא ,םינימאמכ
 ונלש החימצהמ קלח .תאז ןיבנ םינימאמכ ונחנאש הצור וניא ביואהש ןבומכ .האב ותוכלמ תוארל הצרנ ונא
 .וזה תוכמסה תא םשייל דומלל הז חישמב
 

 עושי לש וירבד .רתסומ היה אל רבכ אוה .םדאה לע ותטילשב תיזחל עיגהש דשה לא רביד אוה ,רביד עושי רשאכ
 אָצָיְו םיִחְכֹוּנַה ןיֵּב הָצְרַא ֹותֹוא ליִּפִה דֵּׁשַה "!ּוּנֶּמִמ אֵצְו קֹתְׁש" :רַמָאְו ַעּוׁשֵי ֹוּב רַעָּג" :יתוכמס חוכ ידי לע וכמתנ

 הלא לש םרופיס תא רכוז התא םאה .יתוכמסו ינחור חוכ תוהזמ תוער תוחור .)35 קוספ( "ֹול קיִּזַהְל יִלְּבִמ ּוּנֶּמִמ
 לֹודָּג ןֵהֹּכ ,הָוֵקְס לֶׁש ויָנָּב תַעְבִׁש ּויָה תֹאז םיִׂשֹועָה" ?שיאהמ דשה תא שרגל וסינ ןיידע ךא ,םינימאמ ויה אלש
 ישעמ( "?םֶּתַא יִמ qַא ,תַעַדֹוי יִנֲא לּואָׁש ּוהיִמּו הָריִּכַמ יִנֲא ַעּוׁשֵי תֶא" :םֶהָל הָרְמָאְו הָעָרָה ַחּורָה הָביִׁשֵה .יִדּוהְי

 אוהש ימ רותב עושי תא והיז םידשהו ,קינעמ םיהולאש תוכמסה תא קר םיהזמ םידשה .)14-15 ט״י םיחילשה
 !ישפוח שיגרה ףוס ףוסו חורה ןמ טלחומ ןפואב ררחתשה שיאה .םויה אוהש ימו זא היה
 

 םֶכָּב רֶׁשֲא אּוה ןֵּכֶׁש״ :רמוא בותכה .הליפת לש קפסמ יוביג אלל םידש םע ותמעתת לא .םיריהז ויהתש קר ינוצרב
 שוריג לש הליפת( הז גוסמ ןויסינ לעב םדא אוצמל םכח הז היהי דימת ,תאז םע ךא .״םָלֹועָּב רֶׁשֲא הֶּזִמ לֹודָּג

 חלש אוה ,וידימלת תא חלש עושי רשאכש ,רוכזת .םידשה לש תויוליעפ םע דדומתהל הסנמ התא רשאכ ,)םידש
 .םידש םע תמעתמ התאש ינפל הלאה םירבדה לע ךלש הליהקה העור םע רבד אנא .תוגוזב םתוא
 

 תולחמ לע תוכמס
 
 :אפיכ ןועמש לש ותיבב הרוק הז היינשה םעפב .עושי לש ותוכמס לש תפסונ המגוד ונל ןתונ סקול
 

 .ּהָנֲעַמְל ּוּנֶּמִמ ּוׁשְקִּב םֵהְו ַּהֹובָּג םֹחֵמ הָלְבָס ןֹועְמִׁש תֶנֶתֹוח .ןֹועְמִׁש לֶׁש ֹותיֵבְל סַנְכִנ תֶסֶנְּכַה תיֵּבִמ ֹותאֵצ יֵרֲחַא
 םיִׁשָנֲאָה לָּכ ,ׁשֶמֶּׁשַה תַעיִקְׁש םִע .םָתֹוא הָתְרֵׁשְו הָמָק דָּיִמ .הָּנֶּמִמ הָּפְרִה םֹחַהְו םֹחַּב רַעָּג ,ּהָדָיְל דַמֱעֶנ אּוה
 .םָתֹוא אֵּפִרְו םֶהֵמ דָחֶא לָּכ לַע ויָדָי תֶא qַמָס אּוה .ויָלֵא םָתֹוא ּואיִבֵה ןֶהיֵניִמְל תֹולֲחַמְּב םיִלֹוח םֶהָל ּויָה רֶׁשֲא
 יִּכ ,רֵּבַדְל םֶהָל ַחיִּנִה ֹאלְו םֶהָּב רַעָּג אּוה qַא "!םיִהhֱאָה-ןֶּב אּוה הָּתַא" םיִאְרֹוק םֵהֶׁשְּכ םיִדֵׁש ּואְצָי םיִּבַרֵמ
 ּוּסִנְו ויָלֵא ּואָּב םֵה .ֹותֹוא ּוׂשְּפִח םָעָה יֵנֹומֲהַו דֵדֹוּב םֹוקָמְל qַלָהְו אָצָי רֶקֹּבַה רֹוא םִע .ַחיִׁשָּמַה אּוהֶׁש ּועְדָי
 qָכְל יִּכ ,םיִהhֱאָה תּוכְלַמ תֶא רֵּׂשַבְל יַלָע תֹורֵחֲא םיִרָעְל םַּג" :םֶהָל רַמָא אּוה qַא ,םָּתִאֵמ qֵלֵי ֹאּלֶׁש יֵדְּכ ֹובְּכַעְל
 .)38-44 ׳ד סקול( ליִלָּגַּב רֶׁשֲא תֶסֶנְּכַה יֵּתָבְּב רֵּׂשַבְמ הָיָה אּוהְו ".יִּתְחַלְׁשִנ

 
 ךא .םיאושנ םירבגכ םהילע םיבשוח אל ונחנא ,ץראה יבחרב םיכלהתמ עושי לש ויחילש תא םיניימדמ ונא רשאכ
 ןועמשלש יכ ונל רמוא םג חילשה לואש .הלוח התייה ותומח .יושנ היה ןועמשש ונל רמאנ ,האבה הקספב ,תאז םע
 :השיא התייה
 

 הָּׁשִא ּונָּתִא ליִבֹוהְל תּוׁשְר ּונָל ןיֵאַה ?תֹוּתְׁשִלְו לֹכֱאֶל תּוׁשְר ּונָל ןיֵאַה :תֹאז איִה תֶרֹּקִּב יַלָע םיִחְתֹוּמַל יִתָבּוׁשְּת
 םיִרּוטְּפ תֹויְהִל תּוׁשְר ּונָל ןיֵא אָּבַנ-רַבּו יִנֲא קַר ֹוא ?אָפיֵכְלּו ןֹודָאָה יֵחֲאַל ,םיִחיִלְּׁשַה רֶתֶיְל ֹומְּכ ,הָניִמֲאַמ
 .)3-6 ׳ט םיתנירוקה לא הנושארה תרגיאה( ?הָדֹובֲעֵמ
 

 הלימה .)39 קוספ( "הָּנֶּמִמ הָּפְרִה םֹחַהְו םֹחַּב רַעָּג ,ּהָדָיְל דַמֱעֶנ אּוה" ןועמש לש ותומח תא אפיר עושי דציכ בל ומיש
 .ריהזהל וא ,ףוזנל ,תונגל ,םישאהל רמולכ ,"Epitimao "  איה 'רעג' תירבעב הלימה תא ןאכ תשמשמה תינוויה
 איהו ,םגפ לע והשימל תוסחייתהה תא ,ןוצר תועיבש רסוחו יוניג תאטבמה הרצקו תימואתפ המשאה יהוז

 היה המ ההות ךניא םאה .)תיארקמה הלימה דומילל םיילקיסקל םירזע ךותמ( השק וא הדח המינ לע תזמרמ
 לש ותיבב אצמנ אוה .הנושארה םעפב התוא שגפ עושיש ריבסמ רתוי הז ?ךכ ךתומח םע רבדמ היה עושי םא הרוק
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 .הלחמה לא תורישי רביד אוה ;הזכ ןוטב רביד אל עושי ,ללכ ךרדב .ותומח לש התלחמב רעוג אוהו ןועמש
  .םתוא התרישו טלחומ ןפואב האפרנ איה ?האצותה
 

 ?תודבעמ העבנ תאזה הלחמה ילואש בשוח התא םאה
 
 תוצראב .הל תיארחאש חור שי הלחמ לכל אל יכ ןימאמ טלחהב ינא .וז ךרדב הלחמל סחייתה דימת אל עושי

 .רתוי ץופנ ,ודוו ןוגכ ,תוינחור תוטיש ןיבל הלחמ ןיב רשקה ,יולג ןפואב םישחרתמ םיינטש םירבד ןהבש תומיוסמ
 
 ומיש .םתוא אפירו דחא לכ לע וידי תא חינה אוהו ,תונוש תולחמ ויה עושי ינפל ואבוהש םישנאלש עבוק 40 קוספ
 .רבדל םהל השרה אל אוהו םהיתויפ תא רוגסל חוכ ול היה .םיבר םישנאמ ואצי םידשה םגש בל
 

 רבד תויהל לוכי תוריש .תינחור הניחבמ ומצע תא שדחל ךירצ היה ןודאה ,םויה לכ םישנא תריש אוהש ןוויכמ
 ,ויבא ,ותוכמסו וחוכ רוקמ לא הנפ עושי ןודאה .רחאל ךמצעמ ןתונ התאש ירחא שתומ תויהל לוכי התאו ,שיתמ
 לש המצוע תבר המגוד םיאור ונא ,הזה השעמב .)42 קוספ( תע התואב תושעל גהנש יפכ דדוב םוקמב ללפתה אוהו

 .םיהולא רבד דומיל לש תורישהו ,הלואג ,יופירל חוכה רוקמ
 
 ?םיהולא םע דבל ןמז תולבל בהוא התאש יפיצפס םוקמ שי םאה ?ללפתהל ךירצ התא רשאכ ךלוה התא ןאל
 
 ,רמא אוה .םירחא םירפכו תורייעל עיגהל תנמ לע רוזאה תא בזוע ןודאה ,רקובה תליפתב ןמז עיקשהש רחאל
 .תוחילש לש הקזח השוחת ול שי .)43 קוספ( "יִּתְחַלְׁשִנ qָכְל יִּכ ,םיִהhֱאָה תּוכְלַמ תֶא רֵּׂשַבְל יַלָע תֹורֵחֲא םיִרָעְל םַּג"
 הָלְגִנ תֹאזָל״ םלועל אב עושיש הביסה וז .תינוויה הפשב הקזח הלימ וז !בייח ינא אלא "הצור ינא" ,רמוא אל אוה
 קוידב ,םידובאה יפלכ הלמחב אלמתה אוה .)8 ׳ג הנושארה ןנחוי תרגיא( ״ןָטָּׂשַה תֹוּלֻעְּפ תֶא רֵפָהְל ,םיִהhֱאָה-ןֶּב
 תועבגה הצק לע וטטוש םישבכה דועב םיידי קוביחב תבשל לכי אל אוה .שיגרהל ךירצ ונתאמ דחא לכש ומכ
 .םיבואכו םידובא ויהש ולא יפלכ ודי תא טישוהל ותוא החירכה םיהולאה תבהא .ויבאמ קחרה
 
 גוסמ הבהא – וירביא ח"מר לכב בהוא אוהש תוכמסו חוכ לעב םדא ,םידוהיה ךלמ ,עושי תא ונינפב גיצמ סקול
 התייה אלש תיתוכמס תומד לש ונתודלימ וא ונלש רבעהמ תוילילש תויווח שי ונתאמ םיברל .תימצע הברקה לש
 .תוכמס לש גוס לכמ ענמיהל ךל לק ,הרקמה הז םא .הבהא ךותמ הלעפ אלש ,תיתעמשמ וא תינדפק אלא ,תבהוא
 םיהולאמ שקב .םירחאמ קחרתת לאו ,ונממ קחרתת לא .םיאנת אלל איהש ותבהא תא ךל תוארהל הצור אוה
 תבהוא תוכמס לש לדומ ךל היה אל םלועל םא .ךלש םייחב תשפיחש תבהואה העפשהה תויהל ךופהל ךל רוזעל
 ובזכא םישנאש שיגרהל לולע התאש תורמל !והומכ תושעל לחהו ךרובע הווהמ עושיש לדומה תא האר ,ךייחב
 תויתוכמס תויומד ידי לע וא הליהקב םירחא ידי לע תבזכאתה םא .ךתוא בזכאי אל םלועל עושי ןודאה ,ךתוא
 .ךתוא אפרל ונממ שקבו ,באה ינפב  ךלש תובזכאהו באכה תא אבה ,ךייחב
 

 התייה העפשה וזיא ?הרומ וא החפשמ ןב ילוא ?ךייחב התייהש תיבויח תיתוכמס תומד רוכזל לוכי התא םאה
 .ינשה םע דחא הרצקב ףתש ?הארשה ךב וררוע םה םאה ?ךייח לע הזה םדאל
 

 ונא רשאכ .וניפלכ ותבהא אוה ותוא עינמש רבדה ןכש ,שדח רואב םיהולא לש ותוכמס תא תוארל םיכירצ ונחנא
 עושי .הז םדא תובקעב תכללו ,ןוויכ ,הכרדה לבקל לק ,םדאל הבהא ידי לע תענומה תיתוכמס תומד לע םיכמוס
 .וניתושפנל החונמ אצמנו וילא אובנש ונילא ןנחתמ אוה הבהא ךותמ .)29 א"י יתמ( חור לפשו ונע אוה יכ ונל רמא
 .םויכ ודועו היה אוהש ימ ללגב םג אלא ,השע אוהש םיאלפנה םירבדה ללגב קר אל עושי ירחא תכלל וצר םישנא
 תא רזפי דימת רואה .)18 'ד ןנחויל הנושארה( דחפה תא תשרגמ תמלשומ הבהא יכ םיעדוי ונאו ,תמלשומ ותבהא
 .ךשוחה
 

 תא םיזירכמו םיעדויש םישנא תויהל ונל רוזע ,אבא .עשרה ןטשה לע תרבגתה רבכ התאש ךל הדות ,עושי :הליפת
 ךיא ונתוא דמל ,שדוקה חור .םירחא לש םהייח לא ךלש תוחכונהו רואה תא ואיביש הלא תויהל ונל רוזע .ךרבד
 .תוכמסו תויצב םיהולא ירחא תכלל
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