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   ליבטמה ןנחוי תרושב .4
  1-20 'ג סקול

 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול
 
 םע קולחל וביל תמושת תא תעכ הנפמ סקול ,תונושארה ויתונש תאו עושי תדלוה תא טוריפב ראיתש רחאל
 תנכהב ליבטמה ןנחוי לש הרושבה :עושי לש תורישה לא וליבוהש תוביסנה תאו תוערואמה תא ויארוק
 תלשוש ,)21-22 'ג סקול( עושי לש ותליבט ,)1-20 'ג סקול( חישמה תרושב תא לבקל םישנאה לש תובבלה
-1 'ג סקול( רבדמב עושי לש ןויסינה תאו ,)23-38 'ג סקול( דוד סכ לע ותוכז תא החיכומש עושי לש ןיסחויה

 תא ונל וריאי רשא ,ליבטמה ןנחויו עושי לש תורישה תליחתמ םיבושח םירועיש דומלל םילוכי ונחנא .)13
 .םיהולא םע ונלש הכילהב ךרדה
 

 לַע עַבֹר רַׂש סֹודְרֹוה ,הָדּוהְי ביִצְנ הָיָה סֹוטָליִּפ סֹויְטְנֹוּפ ,סֹויְרֶּביִט רָסיֵּקַה ןֹוטְלִׁשְל הֵרְׂשֶע ׁשֵמֲח תַנְׁשִּב
 יֵמְיִּב ,תֵע ּהָתֹוא .ןיִליִּבַא לַע עַבֹר רַׂש סָיְנַסיִלְו ,הָנֹוכְרַטְו רּוטְי תֹוניִדְמ לַע עַבֹר רַׂש סֹוּפיִליִפ ויִחָא ,ליִלָּגַה
 .)1-2 ׳ג סקול( רָּבְדִּמַּב הָיְרַכְז ןֶּב ןָנָחֹוי לֶא םיִה\ֱא רַבְּד הָיָה ,אָפָּיַקְו ןָנָח םיִלֹודְּגַה םיִנֲהֹּכַה

 
 ידי לע הפוקתה עקר תא גיצמ בוש אוה .תמיוסמ הפוקתל ליבטמה ןנחוי לש תורישה תליחת תא רשקמ סקול
 סכ לע וישכע טלושש אוה סוירביט רסיקה יכ בל םיש .ןנחויו עושי לש ותפוקתב יטילופה ףונה לש רואית
 סודרוה ,ונבו ,ס"הנפל 4 תנשב רטפנ סודרוה .סוטסוגוא רסיקה רחאל ןוטלשל הלע אוה ,אמור לש הכולמה
 סויטנופ .)חטשהמ שילש לע טלש עבורה רש( לילגה לע עבורה רשל ךפהו ויתומדאמ שילש לביק ,ספיטנא
 לע םג ונל רפוסמ .)1 קוספ( םילשורי תא הללכש ,הדוהי תמדא לע טלשו הדוהי ביצנ היה ,ימור לשומ ,סוטליפ
 חדוה ,ןנח ,ונתחש רחאל ,אמור ידי לע לודג ןהכל הנומ אפיק .)2 קוספ( אפיקו ןנח ,םילודג םינהכ ינש
 .אפיק תועצמאב ,יתחפשמ קדנס ומכ ,חוכב ונוטלש לע רמש ןיידע ןנח ,תאז םע .דיקפתהמ
 

 תועצמאב ףסכ םיפרוגו ,תותיחשה תרמצב םיבככמ םייתדה םיגיהנמה רשאכ ,האישב התייה תותיחשה
 רשא ,ליבטמה ןנחוי - הז םוקמב םדא היה םיהולאל ,תאז םע !ומצע שדקמה יתבב םייפסכה םהיתומיזמ
 ודמע םיריהב תורוא ינש .תותיחשה דגנ תאצל ססיה אלו םהלש תותחשומה תוינכותה םע רשק לכ בעית
 תודעה תא אשייש ,ליבטמה ןנחוי ,ודוד ןבו ,שדקמה תיבל בורקב עיגיש ,עושי :הזה ךשוחה ברקב חורזל
 ידכ רחוב אוהש )השיא וא( שיא דימת שי םיהולאל ,הרבחל רודחל הסנמ עורה ובש םוקמב .עושי תרושבל
 .הכשחה תא רודחל ודמע רתויב םיריהבה תורואה .ךשוחב םיאצמנש םירבד ריאהל
 

רבדמ םיהולא ובש םוקמה :"ןמׁשי ללי והתבו רבדמ ץראב"  
 

 תעקב לש שביה רבדמב ןנחויל רבעוה םיהולא רבד .ןנחוי לא רביד 'ה הפיא ונל רמוא סקול ,2 קוספבש בל םיש
 םירשעכ ,ךורא עסמ הז היה םילשורימ .חלמה םיל לילגהמ הטמ וכרדב לתפתמ רהנה ובש םוקמב ,ןדריה
 םוקמה השעמל אוה חלמה םי רוזא .םיה ינפ לעמ םירטמ 1,160 ,הדוהי לש םירהה תגספמ םירטמוליק העבשו

 שרושה םג הז,רַּבְדִמ ,תירבעה הלימהש ןיינעמ !םיה ינפל תחתמ םירטמ 500 הבוגב ץראה רודכב רתויב ךומנה
 םיהולא עודמ םיהות ונא רשאכ םינימאמכ ונייחב םישבי םינמז םירבוע ונא תובורק םיתעל .רֵּבַדְמ הלימה לש
 ונא "?יל תורקל הזל תתנ המל ,םיהולא" ,תוהתל םייושע ונא .השבי תירבדמ היווח ךרד ונתוא ריבעמ היה
 ונביל תא טיקשנו רוצענ םא .ונתא רבדל הצור םיהולא ובש םוקמה והז ,השעמל .םלענ םיהולא ןאל םיהות
 לש רבחמה .םיהולאל םיבורק יכה ונחנא ובש ןמזה והז ,םישק םינמז םתואב יכ תולגל םייושע ונא ,עגר ותואב
 לע האובנ בתכ השמ .)19 ד״ל םיליהת( ״ַעיִׁשֹוי ַחּור יֵאְּכַּד תֶאְו ;בֵל יֵרְּבְׁשִנְל הָוהְי בֹורָק״ ,רמא םיליהת רומזמ
  :רמא אוה .רבדמה לא ולבוה םה רשאכ לארשי םע

 
 לַע ,ֹוּנִק ריִעָי רֶׁשֶנְּכ .ֹוניֵע ןֹוׁשיִאְּכ ּוהְנֶרְּצִי -- ּוהֵנְנֹובְי ּוהְנֶבְבֹסְי ;ןֹמִׁשְי לֵלְי ּוהֹתְבּו רָּבְדִמ ץֶרֶאְּב ּוהֵאָצְמִי
 .)12-10 ב״ל םירבד( רָכֵנ לֵא ֹוּמִע ןיֵאְו ּוּנֶחְנַי דָדָּב הָוהְי .ֹותָרְבֶא לַע ּוהֵאָּׂשִי ּוהֵחָּקִי ויָפָנְּכ ׂשֹרְפִי ;ףֵחַרְי ויָלָזֹוּג

 
 
 אצמנ התא םא .רתוי הקומע הרוצב םיהולא תובקעב תכלל לארשי תא האיבהש רבדמה ץרא תיווח התייה וז
 הז .וביל לא ברקתהלו 'הל קועצל ךלש תונמדזהה רותב וילע בושחת ,תינחור הניחבמ שבי הארנש םוקמב
 וילע ךומסל לכונש ידכ ,םינעשנ ונחנא םהילעש םייבקה לכ תא ריסי אוה .רבדל הצור אוה ובש םוקמה קוידב
 .בישקהל םינכומ ונחנא םא רבדי םיהולא .רבדמב לארשי םעל השעש יפכ ןיטולחל
 

 םאה ?ךלש הקוצמב הרזעל ודי תא טישה םיהולאו ךחוכ ףוסל תעגהש ךייחב ןמז לע בושחל לוכי התא םאה
 ?ךכמ האצותכ הרק המ הרצקב ראתל לוכי התא
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 העובק תורידתב ועיגה םה לבא ,רבדמה עצמאב ליבטמה ןנחוי םע שגפיהל ועיגה םישנא ךיא םיעדוי אל ונחנא
 לבקל םישנאה לש תובבלה לש עקרקה תא הניכהו ,הלועפב התייה שדוקה חור .זירכה אוהש תמאל וכשמנו

 ףיטה ןנחוי .רתויב םינוציקה םיפיטמל בישקהל ידכ םילשוריו הדוהימ ועיגה םישנא .עושי ,םיהולא רבד תא
 רשאכ תוררועתה לש תופוקתב .םיהולאל םביל תא תונפהל םישנאב קחד אוהו ,הבושתב הרזח לש הליבטל
 לעב םיהולא שיאמ יתימא יכ״נת דומיל עומשל םירטמוליק וכלי םישנא ,הקזח הרוצב תלעופ םיהולא חור
 :והיעשי ךרד םיהולא לש האובנה תלימב ולש תורישה תא דסיימ ןנחוי .הרשוי
 

 ּוהָיְעַׁשְי יֵרְבִּד רֶפֵסְּב בּותָּכַּכ ,םיִאָטֲח תַחיִלְסִל הָבּוׁשְּתַה תַליִבְט תֶא זיִרְכִהְו ןֵּדְרַּיַה רַּכִּכ לָכְּב ןָנָחֹוי lַלָה
 הָיָהְו ;ּולָּפְׁשִי הָעְבִגְו רַה-לָכְו ,אֵׂשָּנִי איֶּג-לָּכ .ויָתֹוּלִסְמ ּורְּׁשַי ,הוהי lֶרֶּד ּוּנַּפ רָּבְדִּמַּב אֵרֹוק לֹוק" :איִבָּנַה
 ּואְצָּיֶׁש םָעָה ןֹומֲה לֶא רַמָא זָא ".ּוניֵה\ֱא תַעּוׁשְי תֶא רָׂשָּב-לָכ ּואָרְו ;הָעְקִבְל םיִסָכְרָהְו ,רֹוׁשיִמְל בֹקָעֶה
 לַאְו הָבּוׁשְתִל יּואָר יִרְּפ ּוׂשֲע ןֵכָל .אָּבַה ןֹורָחֶה ןִמ טֵלָּמִהְל םֶכְתֶא הָרֹוה יִמ ,םיִנֹועְפִצ יֵדְלַי" :ֹולְצֶא לֵבָּטִהְל
 םיִנָּב םיִקָהְל םיִה\ֱא לֹוכָי הֶּלֵאָה םיִנָבֲאָה ןִּמֶׁש םֶכָל רֵמֹוא יִנֲא יִּכ ,'ּוניִבָא אּוה םָהָרְבַא' םֶכְבַבְלִּב ּורְמֹאּת
 lֹותְל lַלְֻׁשיְו עַדָּגִי ,בֹוט יִרְּפ הֶׂשֹוע ּוּנֶניֵא רֶׁשֲא ץֵע לָּכ ןֵּכ לַע .םיִצֵעָה ׁשֶרֹׁש לַע ןֶזְרַּגַה חָּנֻמ רָבְכּו .םָהָרְבַאְל
 .)3-9 ׳ג סקול( ׁשֵאָה

 
 םיכרדה תא ןקתל םיווצמו וינפל םוקמ ותואל םיעיגמ ויה ויתרשמ ,תמיוסמ ץראל עיגה ךלמשכ ,םהה םימיב
 לש הבכרמהש ידכ ךרדה תא ביחרהל ךרוצ היה םא וא ,שיבכה לע ולפנש םיעלס ,תורומהמ ויהי אלש ידכ
 בייח היה אוהש ןוויכמ ףיטה ןנחוי .הקלח ךרדהו םירשי תויהל םיכירצ ויה םישיבכה .רובעל לכות ךלמה
 .םיאטח תחילסל הבושתה תליבט לע ףיטהו רשיב אוהש ונל רפסמ 3 קוספ .חישמה רובע ךרדה תא ןיכהל
 

 רובע ךרדה תא רישכה הזש בשוח התא דציכ ?הבושח הכ התייה הבושתב הרזחל הליבט לש ןנחוי תרושב עודמ
 ?חישמה תרושב
 
 ידי לע םיתחשומ תויהל םילוכי בלהו ונלש תימינפה שפנהש קר אל .םישנאה לש בלה ימוסחמ לע רביד ןנחוי

 לָבֲא" .אטח אוה יכ םדאמ ונשריש אטוחה ישונאה עבטה ךותמ םג אלא ,תרושקתהמ ונשגרהו וניארש תונומת
 ,עַׁשֶר תֹובְׁשְחַמ תֹועְבֹונ בֵּלַה ןִמ יִּכ ,םָדָאָה תֶא םיִאְּמַטְמ הֶּלֵאְו בֵּלַה ןִמ םיִעְבֹונ הֶּפַה ןִמ םיִאְצֹוּיַה םיִרָבְּדַה
 תַליִטְנ ֹאלְּב הָליִכֲא לָבֲא ,םָדָאָה תֶא םיִאְּמַטְמַה םֵה הֶּלֵא .םיִפּוּדִגְו רֶקֶׁש תֹוּיֻדֵע ,תֹובֵנְּג ,םיִנּונְז ,םיִפּואִנ ,תֹוחיִצְר
 תא ואר אל םה - לארשי יגיהנמ תא בילעהו עגפש רבדה הז .)18-20 ו״ט יתמ( "םָדָאָה תֶא תאֵּמַטְמ ּהָניֵא םִיַדָי

 םיהולא תווצמש ואר אלו ,הרותה תווצמ תא רומשל ןיטולחל םיביוחמ ויה םה .הבושתב הרזחב םהלש ךרוצה
 םיקוחר המכ םיהולא לש םעל תוארהל ידכ ונתינ םה אלא ,תויחל ךירצ ויפלש טרדנטס ביצהל ידכ ונתינ אל
 .עישומב ונלש ךרוצה תאו ,ןתוא םייקלמ ונחנא
 

 לָכְבּו rְׁשְפַנ-לָכְבּו rְבָבְל-לָכְּב rיֶה\ֱא הוהי תֶא" בוהאל רשפא ךיא ?תווצמה תא רמש םעפ יא והשימ םאה
 ,)10 'י ןנחוי( ונל תתל אב םיהולאה ןבש םייח ,םישדח םייחל םיקוקז ונא .)5 ׳ו םירבד / 37 ב״כ יתמ( ״rֶדֹאְמ
 תילכת וליאכ ,וישכע ךלש םיבוט יכה םייחה לש הסרג אל ,םדאמ ונשריש םייחה לש תרדנוגמ הסרג אל
 אטוחה עבטה ,ונרשב רובע איה עושי לש ךרדה ,אל .ךמצע לש "רתוי הבוט" הסרג תויהל איה ונלש הנומאה
 .יִּב יַח ַחיִׁשָּמַה אָּלֶא ,יַח יִנֲא דֹוע ֹאלְו יִּתְבַלְצִנ ַחיִׁשָּמַה םִע״ ,בתכ חילשה לואש .חישמה םע בלצייש ידכ ,ונלש
 ׳ב םיטלגה לא( ״יִדֲעַּב ֹומְצַע רַסָמּו יִנַבֵהָא רֶׁשֲא םיִה\ֱאָה-ןֵּב תַנּומֱאֶּב םָתֹוא יַח יִנֲא ,רָׂשָּבַּב וָׁשְכַע יַח יִנֲאֶׁש םיִּיַחַה
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 ךלש םיימינפה םייחה תא ואולמב אלמל ךלמה לש עסמה תא בכעל ידכ ,ךרדב םיבר םימוסחמ הנב ןטשה
 אוה ךלש ןעטמה .ונכרדב אצמנה םוסחמה תא ריסהל הדיחיה ךרדה איה הבושתב הרזח .ולש החמשבו םולשב
 םייח עיצמ עושי .ךלש תימצעה תוהזה ידי לע םיטלשנ רשא ,ךלש םינשיה םייחה תא בוזעל ךממ ענמיש רבד
 םע המידק תכללו םדקתהל לוכי התאש ינפל .ונתוא םילבוכש םירבדה תא ררחשל םיבייח ונחנא לבא ,םישדח
 .רוחאמ ריאשהל בייח התאש םירבד שי ,עושי

  
 אוטחל ןוצרה רשאכ הנווכב יוניש - הבשחמה תרוצ יונישכ הבושתב הרזחה תא יוארכ ןיבהל ןתינ 

 תוגהנתה לש יוניש עצבל הטלחהב ךורכ הז .תוגהנתהב יונישל ליבומ הז - אוטחל ןוצר רסוחל הנתשמ
 בלב ןוצר םע אטחהמ רוסל אוה הבושתב הרזח לש שוריפה ,ארקמה יפל .םיוסמ והשמ יבגל השיג וא/ו
 םה לעופב םושייהו בוש אוטחל אל םלועל ןוצרה ,ןבומכ .בוש תוגהנתה התוא לע רוזחל אלו תונתשהל
 .)19 'ז םיימורה לא( אטחה םע ונלש המחלמב םילשכנ ונחנא םימעפל ,וננויסינמ .רבד ותוא דימת אל
 ונא ,ונלש תישונאה השלוחה ללגב לבא ,בוש אוטחל םיצור אל תונכבו ,הז לע םיטרחתמ ונחנא ילוא
 םילוכי ונחנא םיהולא לש דסחה ידי לע ,תאז םע .הטרחה תלועפב ןיטולחל לשכיהל םייושע םימעפל
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 אסכ ינפל ץמואב םיאב ונחנא .חישמה רובע תויחלו אטחל םיתמכ ונמצע לע בושחל ,בוש וילא תונפל
 רמוא אל הז .)16 'ד םירבעה לא( ךרוצה תעב ונל ורזעיש םימחרו דסח אוצמלו ,םימחר לבקל ידכ דסחה
 אוהש( הנכ קבאמ )1( ןיב לדבה שי .ךכ לע הבושתב רוזחל תוסנל ןכמ רחאלו הנווכב אוטחל רדסב הזש
 רחואמ הבושתב רוזחל לכוי םדאש ךכ ,אטחה עוציב יבגל ימוי םויו יבגא סחי )2(ו )תושדחתה לש ןמיס
 1.)תושדחתה רדעה לש ןמיס( רתוי

 
 ?הנפמה תדוקנ השחרתה יתמ .הקוחר ץראל ךלהו ויבא תיב תא בזעש דבואה ןבה לע לשמה לע בושחת ,לשמל
 ?ומצע ןבל וניב ולש חישה ןמזב היה הז םאה
 

 םּוקָא !בָעָרָּב ןאָּכ ַעֵוֹוּג יִנֲאַו עַפֶׁשְּב םֶחֶל םֶהָל ׁשֵי יִבָא לֶׁש םיִריִכְׂש םיִתְרָׁשְמ הָּמַּכ' ,רַמָא ׁשֶפֶנ ןֹוּבְׁשֶח הָׂשָעֶׁשְּכ
 דָחֶאְּכ יִתֹוא םיִׂש .rְנִּב אֵרָּקִהְל דֹוע יּואָר יִּנֶניֵא .rְלּו םִיַמָּׁשַל יִתאָטָח ,אָּבַא :ֹול רַמֹאְו יִבָא לֶא lֵלֵאְו

 .)17-20 ו״ט סקול( ויִבָא לֶא lַלָהְו םָק אּוה '.rיֶריִכְּׂשִמ
 

 .ויבאל התיבה רוזחל ידכ לעפ אוה רשאכ הרשע עבש קוספב השחרתה תיתימאה הנפמה תדוקנש בשוח ינא
 םילימל רשק אלל ,בל לכ ריכמ םיהולא .ונישעמב הפוצ אוה לבא ,םיהולאל םירבד םירמוא םישנא הברה
 םמצע תא ורטפיש הלאכ שי .ונלש תובבלב םישחרתמש םירבדה םשב ורבדי ונלש תולועפה .םירמוא ונחנאש
 ויאצאצ םהש ןוויכמש םירמואו ,תוינתאה םהיתויוכז לע םינעשנ םה יכ ,הבושתב הרזחל ןנחוי לש ותליבטמ
 רבד ותוא הז .ןידה םויב רדסב ויהי םה ןכלו ,םיהולא לש רחבנה םעה םהש הזוחב ףיעס םהל שי ,םהרבא לש
 הזה רקשה לבא ,רדסב ויהי םה ,תירצונ הנידמל וא הנימאמ החפשמל ודלונ םהש ןוויכמש בשוחש ימ שי .םויה
 .תמאה תא םהמ ענמי
 

 רתויב הבוטה האנוהה .ויניעב היוצרה האצותל עיגהל ידכ ןמזה לכ הזה רקשב שמתשמ ,ןטשה ,ונלש ביואה
 לש הלבק ידי לע אלו םישעמ ידי לע ןדע ןגל עיגהל לוכי דחא לכש הנומאה .תמאל הבורק יכה תיארנש וז איה
 ךלש ךרוצה תא ךל תוארהל ידכ הנתינ הרותה .האנוה איה ולש םיאטחה רובע בלצה לע עושי לש תוומה
 קוחה תא אלמל ידכ עישומ םיכירצ ונחנא - הרותה תא רומשל לוכי אל ונמצעב ונתאמ דחא ףא .עישומב
 אּוה״ .ץעה לע ופוגב אטחה לש ושנוע תא ןיטולחל םלישש דחאה ,רמולכ .אטחה שנועמ ונתוא ריבעהלו ונרובע
 תרגא( ״םֶכָל אָּפְרִנ ֹותָרּוּבַחְּב רֶׁשֲא ;הָקָדְּצַל הֶיְחִנְו אְטֵחַה יֵּבַגְל תּומָּנֶׁש יֵדְּכ ,ץֵעָה לַע ֹופּוגְּב אָׂשָנ ּוניֵאָטֲח תֶא רֶׁשֲא
  .והשלכ רחבנ םע יבגל םיהולא לש הזוחב ףיעס ןיא - אטחל ידיחיה ףילחתה אוה עושי .)24 ׳ב הנושארה סורטפ
 

 םה .ברח תורקדמכ םבילל רדח םיהולא רבד ,הרושבה תא ףיטהו םק אפיכ רשאכ ,תועובשה גח לש םויב
 ַחיִׁשָּמַה ַעּוׁשֵי םֵׁשְּב םֶּכִמ ׁשיִא ׁשיִא ּולְבָּטִהְו הָבּוׁשְתִּב ּובּוׁש :אָפיֵּכ םֶהָל רַמָא .הֶׂשֲעַנ אֹופיֵא הָמ םיִחַא" ,וביגה
 תונושארה ויתולימ תא דעתמ סוקרמ .)38 ׳ב םיחילשה ישעמ( ׁשֶדֹּקַה ַחּור תַנְּתַמ תֶא ּולְּבַקְתּו ,םֶכיֵאָטֲח תַחיִלְסִל
 ּוניִמֲאַהְו הָבּוׁשְתִּב ּובּוׁש !םיִה\ֱא תּוכְלַמ הָבֵרְקּו תֵעָה הָאְלָמ" :האבה הרוצב לילגב ותוחילש תליחתב עושי לש
 לש הלבקו םיהולא ינפל הבושתב הרזח איה םיהולאה תוכלמ לא הדיחיה ךרדה .)15 ׳א סוקרמ( ״!הָרֹוׂשְּבַּב
 תא לבקל רמולכ ,העושיה ךרד יהוז .ךאטח רובע םיהולא לש םולשתה תרוצכ חישמה לש יפולחה תוומה
 .)12 'א ןנחוי( חישמה
 
 ;ונביל תא הנשמ הניא ונלבטנש הדבועה םצע .הבושתל יואר ירפ תושעל ונילעש ,הנומש קוספב ונל רמוא ןנחוי

 ויהי םירבדה .םייחה חרואב יונישל ליבוי ימינפה יונישה .ימינפ יוניש לש ינוציח למס קר הווהמ הליבטה
 ונלש תונוצרה .אטחה לע רעצל ליבות תיתימא הבושת !שחרתה רבכש ימינפה יונישה ללגב ץוחבמ םינוש
 רשאכ ,ונלש ינסרהה אטחל םילובכ ראשיהל םיצור ונחנא עודמ .חישמב םישדח םייח לבקנ רשאכ ונתשי

 ?ותומב ונל קינעה עושיש תוריחה תא תויחל ידכ ונררחוש
 

  ?"םיצעה שרוש לע ןזרגה חנומ רבכו" יוטיבה תנווכ המ
 
 םדא ,הנוכנה הרוצב ךותיחה םוקמ תא ןווכל ידכ .ץע תורכל ןווכתמש תרשמ לש תיתמצוע הנומת קפסמ ןנחוי

 תוכהל ידכ ושאר לעמ ןזרגה תא ףינמ אוהש ינפל וילגר תא בציימו ,שרושה לע ולש ןזרגה בהל תא חינמ
 לש ףסוא איה המוא( םע וא םדא לש הנומת )1 .תאזה הנומתה לע לכתסהל םיכרד יתש ןנשי .שרושב הקזוחב
 ןזרגה )2 .ךרע רסחכ שאל קרזייו ךתחיי ץעה ,הבושתב הרזח ןיא םא .)הדיחא תינוגרא תוהז ילעב םישנא
 ונלש הבושתב הרזחה תועצמאב רשא ,ונייחב חישמה תדובע לש הנומת םג תויהל לוכי שרושה לע חנומה
 לואשש המ הז .םדאמ ונשריש שרושה ותוא ,ונלש אטחה תייעב שרוש לע ולש ןזרגה תא חיני ,וב הנומאהו
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 אְטֵחַה ףּוּג סֵרָהֵּיֶׁש יֵדְּכ ֹוּתִא בַלְצִנ ּונָּב רֶׁשֲא ןָׁשָּיַה םָדָאָה :םיִעְדֹוי ּונָא תֹאז״ ,םימורה לא ולש תרגאב ונל בתוכ
 .)6 ׳ו םימורה לא( ״אְטֵחַל םיִדָבֲע דֹוע הֶיְהִנ ֹאלְו
 

 ןזרגה .חישמב םישדח םייח םילבקמ ונחנאו ,הלעמלמ םידלונ וא שדחמ םידלונ ונא םיעשונ ונחנא רשאכ
 .ונלש תוקושתהו תויזיפה תוואתה תא ןיזהש המ לכ לש קותינל סחוימ תויהל םג לוכי שרושה לע חנומש
 איה הנווכה .תינחור היווחו ןדריב הליבטל רבעמ הברה התייה ןנחוי רובע הבושתב הרזח לש תועמשמה
 וא דבוע ,רדחל ףתוש ,הרוה ,גוז ןבכ - םייחה לש תוירוגטקה לכב .ונייח תא תונשל ונלש ןוצרה לש תוברועמל
 ונלש הבושתב הרזחה םא .ילולימ רושיא םהל תתל קר אל ,ונלש תונומאה תא םשייל םיכירצ ונחנא - קיסעמ
 .םירחא יפלכ ונלש תוסחייתהבו ,ונלש השיגב ,ונלש הניתנב :תויולג םיכרדב ונייח לע עיפשת איה ,תיתימא
 
 תיתימא הטרח אל וז ,תרחא ;השוחנ הלועפ םע םייתסהל בייח הז לבא ,בלב תובצע םע ליחתהל לוכי הז
 םייחל ליבות עושיב הנומאו הבושתב הרזח ךכ ,אמיאו אבאמ םירצונ םישדח םייחש ומכ קוידב .עושיב הנומאו

 .הבושתב רזח אל םעפ ףא אוה לבא ,טרחתה תוירק-שיא הדוהי .הבושתב הרזח הניא הטרח .הלעמלמ םישדח
 תואצות ינפמ דחפ אוה .תאז השע אל אוה לבא ,םיהולא לש ותחילסל ןנחתהלו ויכרב לע לופיל לכי אוה
 דבאתה אוה ,תאז םוקמב .הבושתב רזח אל םלועמ אוה לבא ,םישורפל ףסכה תא ריזחהל ול םרגש המ ,אטחה
 .)5-8 ז"כ יתמ( הווקתב תומל םוקמב שואייב תמו
 

 רמאו ןנחוי לע רביד עושי .דואמ וב שמתשה םיהולא לבא ,דחוימב תושיגר ויה אל ליבטמה ןנחוי לש ויתוטיש
 ״ּוּנֶּמִמ לֹודָּג םִיַמָּׁשַה תּוכְלַמְּב ןֹטָּקַה lַא ,ליִּבְטַּמַה ןָנָחֹוּיִמ לֹודָּג הָּׁשִא יֵדּוליִּב םָק ֹאל ,םֶכָל יִנֲא רֵמֹוא .ןֵמָא״ ,וילע
 .)11 א״י יתמ(

 
 ךפהש ןנחויב דחוימ היה המ .ליבטמה ןנחוי ומכ לודג שיא היה אל ,הנומתל סנכנ חישמהש ינפל יכ רמא עושי

  ?לודג הכ שיאל ותוא
 
 לש הרקויהמ וא דובכהמ תפכא ול היה אל .יח אוה הב הפוקתב גוהנ היהש הממ רומגה ךפיהה תא השע ןנחוי

 תא זיגרה אוה .רידא יפוא לעב קזח גיהנמ היה אוה .םיימש תאריו קדצ יבגל גאדומ היה אוה .תוגיהנמה
 ענכיהל ןווכתה אל אוה .םהומכ לכאו שבלתה אלש ךכב םירפוסהו םינהכה ישאר ,םישורפה ,םיקודצה
 םיִבָגֲח ֹולָכֲאַמּו ,ויָנְתָמְּב רֹוע תַרֹוגֲח רּוגָחְו םיִּלַמְּג רַעְׂש ׁשּובָל הָיָה ןָנָחֹוי :טושפ םייח חרוא יח ןכלו ,תותיחשל
 זאו "ךרדה תא ןיכהל" ,ןודאה ינפל "ךרדה תא תונפל" התייה ולש תורישה תרטמ .)6 ׳א סוקרמ( ״רַעַּיַה ׁשַבְדּו
  ."הדיצה זוזל"
 

 ,ֹול ןיֵאֶׁש יִמ םִע ק\ֲחַי תֹונֳּתֻּכ יֵּתְׁש ֹול ׁשֵּיֶׁש יִמ" :םֶהָל ביִׁשֵה "?תֹוׂשֲעַל ּוניֵלָע הֶמ ,ןֵּכ םִא" :םָעָה ןֹומֲה ּולֲאָׁש
 ביִׁשֵה "?תֹוׂשֲעַל ּוניֵלָע הֶמ ,יִּבַר" :ּולֲאָׁש .לֵבָּטִהְל ּואָּב םיִסְכֹומ םַּג ".אּוה םַּג ןֵּכ הֶׂשֲעַי ןֹוזָמ ֹול ׁשֵּיֶׁש יִמּו
 :םֶהָל רַמָא "?הֶׂשֲעַּנ הַמ ,ּונְחַנֲאַו" :ֹותֹוא ּולֲאָׁש אָבָצ יֵׁשְנַא םַּג ".םֶכָל עַּבְקִּנֶּׁש הַּמִמ רֵתֹוי ּוּבְּגִּת לַא" :םֶהָל
 םיִרֲהְרַהְמ לֹּכַהְו הָּיִּפִצְּב יּורָׁש הָיָה םָעָהֶׁש ןָויֵּכ ".םֶכְּתְרֻּכְׂשַמְּב ּוקְּפַּתְסִהְו ,ּולְזְגִּת לַאְו ׁשיִא ּוקְׁשַעַּת לַא"
 אֹוּב לָבֲא ,םִיַמְּב םֶכְתֶא ליִּבְטַמ םָנְמָא יִנֲא :םָּלֻּכ לֶא רַמָאְו ןָנָחֹוי הָנָּפ ,ַחיִׁשָּמַה אּוה אָּמֶׁש ןָנָחֹוי לַע םָּבִלְּב
 ֹודָיְּב .ׁשֵאְבּו ׁשֶדֹּקַה ַחּורְּב םֶכְתֶא ליִּבְטַי אּוה .ויָלָעְנ lֹורְׂש תֶא ריִּתַהְל יּואָר יִּנֶניֵא רֶׁשֲא יִּנֶּמִמ קָזָחֶה אֹובָי

 ".תיֵּבְכִנ יִּתְלִּב ׁשֵאְּב ףֹרְׂשִי ץֹוּמַה תֶא lַא ,ֹוּלֶׁש םָסָאָה לֶא הָּטִחַה תֶא ףֹסֱאֶלְו ֹונְרָּג תֶא תֹוּקַנְל הֶרְזִּמַה ןֹוׁשְלִק
 ןָנָחֹוי רֶׁשֲא ,עַבֹרָה רַׂש סֹודְרֹוה לָבֲא .הָרֹוׂשְּבַה תֶא םֶהָל ֹופיִּטַהְּב םָעָּב ץיִאֵה םיִרֵחֲא םיִּבַר םיִרָבְדִּב םַּג

 תֶא אָלָּכ אּוה :תֹאז תֶא םַּג לֹּכַה לַע ףיִסֹוה ,םיִעָרָה ויָׂשֲעַמ לָּכ לַעְו סֹוּפיִליִפ ויִחָא תֶׁשֵא רַבְּד-לַע ֹוחיִכֹוה
  .)10-20 ׳ג סקול( רַהֹס תיֵבְּב ןָנָחֹוי

 
 ,הטיחה תורורצ ורצקנ רשאכ .הלא םימיב הברה םהב םישמתשמ אל ונחנא .)17 קוספ( ?הרזמה ןושלק הז המ
 םיקרוז ויה ךכ רחא .תוטיבח תועצמאב הטיחה ןמ ץומה תא ודירפה םש ,ןרוגה ,העבגה שאר לא וחקלנ םה
 ןיב הדירפמו ,העבגה דרומב ץומה תא הציפמ התייה חורהו ,הרזמה ןושלק תועצמאב ריוואב תורורצה תא
 ,חישמל םיכיישה םישנאה ןב הדרפה היהת ובש ןמזה ,םימיה תירחא לע רבדמ ןנחוי .ףרשייש המ ןיבל הטיחה
 .ולש דסחה תעצהל ובריסש ולאו
 

 םיתרשמ קר ,םימי םתואב .ומצע יפלכ הכומנה ותכרעה לעו ,חישמה תא ךירעמ ןנחויש המכ לע םיארוק ונא
 לש וילענ ךורש תא ריתהל וליפא יואר אל אוהש רמוא ןנחוי .םיוסמ םדא לש וילענ תא םידירומ ויה םייוזב
 גיהנמ תובורק םיתיעל .םיהולא יניעב לודג ךכ לכל הזה שיאה תא השועש המ איה עושי לע ותפקשה .ןודאה
 תא םישמשמ הלאכ םירבד .הילע וא וילע םירמוא םישנאש םיבוטה םירבדל ןימאהל תותפתהל יושע לודג

 .םהל ןימאי םא גיהנמה תוואג תא חפנל ידכ ביואה
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 ךלה אל אוה .איבנמ רתויו איבנ היה אוה .וב שמתשהל לכוי םיהולאש ידכ קיפסמ ןטק היה ןנחוי ,תאז םע
 ול התייה .ותוא ןמיאו ותיא רביד םש טקשה רבדמל ותוא ליבוה םיהולא ,אל ,"ך"נתה יאיבנ תללכמ"ל
 םיאושינ ידי לע ףואינ עצבמ אוהש ול רמאו סודרוה לומ דמע אוה .וביל ץמוא ידי לע תרכינ התייהש הקושת
 םיכושחה םימיב הלאכ םישנו םירבגל םיקוקז ונחנא המכ .אלכב רסאנ אוה ךכ לעו ,הידורוה ,ויחא לש ותשאל
 תינחור המדרתמ םישנא לטלטל דעונש ,זעונו קזח היה ולש רסמה .תוגיהנמה ברקב תותיחשב םיפצומה ,וללה
 .םהיכרד תא תונשלו הבושתב רוזחל םיכירצו אטחל םידבע םהש תוארל ולכויש ידכ
 
 השע אוהש הליבטה גוס .לבטיהל םהמ שרדש ךכב ,םייתדה םיגיהנמה תא וליפא ,ןכ ,םידוהיה תא עזעז ןנחוי

 הוואגה תא ףקת הז .רויג רחאל לארשי םעל )םידוהי םניאש( םייוג ,םילוג לש םתסינכל ללכ ךרדב רושק היה
 .תידוהיה
 
 ינניא" ."אל" התייה ןנחוי לש העונצהו הרישיה ותבושת .חטבומה חישמה אוה ןנחויש בושחל וליחתה םה
 םוקמל אב עושי רשאכ .חישמה לע םהל רפיסו ומצעמ םישנאה תא קיחרה ןנחוי ."וילענ ךורש תא ריתהל יואר
 .עושיל ותליהק תא ריבעהל היה ןנחוי לש ודיקפת ,לבטוהו
 

 הֶז .םָלֹועָה תאַּטַח אֵׂשֹוּנַה םיִה\ֱאָה הֵׂש הֵּנִה" :ןָנָחֹוי רַמָא .ֹותאָרְקִל אָּב ַעּוׁשֵי תֶא ןָנָחֹוי הָאָר תָרֳחָמְל
 הֶלָּגִי ןַעַמְל לָבֲא ,ויִּתְרַּכִה ֹאל יִנֲאַו .'הָיָה יִל םֶדֹק יִּכ ,יַנָפְל רָבְּכ אּוה רֶׁשֲא ׁשיִא אָּב יַרֲחַא' ,ויָלָע יִּתְרַמָאֶׁש
 .)29-31 ׳א ןנחוי( םִיַמְּב ליִּבְטַהְל יִנֲא יִתאָּב לֵאָרְׂשִיְל

 
 הכ תוריש ךרעמ םהל שי רשאכ םהלש הליהקה תא רוסמל ומכ הזכ רבד תושעל םילוכיש םירבגה םיטעמ
 ,עושי לע םירחא םישנאל רפסלו עיבצהל איה ונלש המישמה .ונלש תובבלב תויהל הכירצ השיג התוא .יתמצוע
 .השע ןנחויש המ הזו
 
 הכרב ,ןוחצינ םיאלמ םייח חיטבה אל אוה .ךכמ קוחר .גושגשה תרושב לש ףיטמ היה אל ליבטמה ןנחוי

 ךתעדל םאה .ןידה םוי לש קודה ףיטמכ בשחיהל יושע אוה ,םויה לש םיחנומב .תילכלכ החלצהו תכשמתמ
 ?הלאה םירבדה תא השעש ףיטמל ךשמנ תייה
 

 רשק אלל ,השקה המדאה לע תבשל םישנא ןימזה ,םיחותפ תודשב ולש תושיגפה תא ןווכמב עציב ןנחוי )1
 .ישמש וא םושג היה םא ,ריוואה גזמל
 וא רוביצב העפוהל יואר היה ישוקב אוה .םיקרח לכא אוהו ,םילמג רעישמ םיכלכולמ םידגב שבל ןנחוי )2
  .ויבגל םירקוסמ ויה םישנאש הארנ לבא ,וילא רבחתהל לק היהש
 רביד ןמזה לכו םינועפצ ידלי לש הרובח םהל ארקש ךכ ידי לע ולש םיניזאמה תא בילעהל ססיה אל אוה )3
 .ןידה םויו טפשמה לע
 ול תפכא היה אל .םהלש םישייבמ םייטרפ תודוס תפישח ידי לע הלשממב םיריכב םידיקפ ךיבה אוה )4
 .תיתרבח הניחבמ ירלופופ תויהלמ

 
 םה לבא ,ותוא עומשל ואב ללכב םישנאש אלפ הז .םויה םיעמוש ונאש תושרדל ןנחוי לש תושרדה ןב הוושת
 רבדמב לוק היה ןנחוי .םיהולאה תוכלמ תא םלועל ואיבהש םישנא לש רוד הניכהו ,וילע התייה 'ה חור !ואב
 ויה ?ולש דומילל ףשחנ תייה םא ביגמ תייהש בשוח התא דציכ .םישנאה לש קדצהו תמאה תסיפת תא עזעזש
 .דיגהל בושח רבד םוש ול ןיאשו ,ףרוטמ אוהש הנקסמל ועיגהש םישנא
 

 םע ול ויהש םידחוימה םיסחיה ללגב קר טפשממ רוטפ היה ידוהי ,םהיניעב .הבושח הדוקנ ריהבה אוה
 רשק רוציל םישנאל ארק ליבטמה ןנחוי .םהרבא לש אצאצ תויהל קיפסמ היה אל הז ,ןנחוי יפ לע .םיהולא
 ךרדה תא סליפ אלא ,באה לא ךרדה תא ונל הארה קר אלש ,עושי לא ךרדה לע עיבצה אוה .םיהולא םע ישיא
 .באה םע םיסחי תכרעמב תויהל לכונש ידכ ונליבשב
 

 תא ףושחל ידכ שמתשמ התא ימב רשק אלל ,רבדמ התאשכ עומשל תושיגרה תא יל ןת ,םיהולא :הליפת
 דימת יל רוזע .ךירחא תכללמ יתוא רצועו קיזחמש ילש םייחב רבד לכ תוריהמב ריסהל יל ןת .ךלש תמאה
 .ןנחוי ךדבע ומכ עושי לא ךרדה לע עיבצהל
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