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  תבשה ןודא אוה עושי .11
 1-11 'ו סקול

 עושי לש וייח תובקעב עסמ :סקול
 

 וא םינגוה אל םהש תבשחש םיללכ ויה םאה ?ךתודליב םהל תייצל ךירצ תייהש םיקוח הברה ךל ויה םאה
 ?ךרובע םיבוט ויה םהש בשוח התא םאה ,רוחאל טבמב ?םיישפיט םתס טושפ
 
  קוחה ירמוש לש הרזגה תולובג
 
 ךירצ היה חישמה עושיש םיפסונ םיכוסכס לע םיארוק ונא ,סקול יפ-לע הרושבה לש ישישה קרפה תליחתב
 סקול תאמ ונל תורסמנש הלא תובשחמ .הפוקת התוא לש תיתדה הטילאה ,םירפוסהו םישורפה םע לובסל
 תנמ םה ,תוקולחמהו תורוקיבה ,םילימה רמולכ ,לבס עושיש קבאמה ןכש ,םינימאמה לגרה ילועל תורזוע
 ,חישמה ףוג תא רישכמ אוה ובש ןפואהו םיהולא לש וטבמ תדוקנמ .חישמב רגובה ןימאמה לש םג וקלח
 .םייפוא תא םידדחמו םינחובש םיננוכמ םיעוריא רובעל םיכירצ םיחילשהש תיביטמרונ היווח יהוז ,הליהקה
 

 .םָלֹועָה ןִמ םֶכְתֶא יִּתְרַחָּב יִנֲא יִּכ ,םָלֹועָה ןִמ םֶכְניֵא .ֹוּלֶׁש תֶא בֵהֹוא הָיָה םָלֹועָה ,םָלֹועָה ןִמ םֶתיִיֱה ּוּלִא
 יִתֹוא םִא '.ויָנֹודֲאֵמ לֹודָּג ֹוניֵא דֶבֶע' :םֶכָל יִּתְרַמָא רֶׁשֲא רָבָּדַה תֶא ּורְכִז .םֶכְתֶא אֵנֹוׂש םָלֹועָה Sָּכ םּוּׁשִמ
 םֶכָל ּוׂשֲעַי הֶּלֵאָה םיִרָבְדַה לָּכ תֶאְו .ּורְמְׁשִי םֶכְרַבְּד תֶא םַּג ,ּורְמָׁש יִרָבְּד תֶא םִא ;ּופְּדְרִי םֶכְתֶא םַּג ,ּופְדָר
 .)19-21 ו״ט ןנחוי( יִחְלֹוׁש תֶא םיִעְדֹוי םֵה ןיֵא יִּכ ,יִמְׁש רּובֲעַּב

 
 אפרנש ערוצמל רמא עושיש עגרהמ ,רמולכ ,14 'ה סקולב ערוצמה שיאה תא אפיר עושי ובש עגרה ותואמ
 תא שיפכהל הסנמו בורקמ עושי ירחא תבקוע תיתדה תוגיהנמהש םיאור ונא ,םילשוריב הנוהכה ינפל תוארהל
 ,וילא םהינומהב ורהנ םישנאהש האנק התייה חישמה לע םהיתופקתהל הביסהמ קלח .םישנאה לומ ותוריש
 תאז םישוע םהש ונימאה תיתדה הליהקב עושיל ודגנתהש הלא .תינחור המחלמ םג םיאור ונחנא הזמ ץוח לבא
 ורחב םה רשאכש וניבה אל םה .הרותה יקוח תאו תיתדה תכרעמה תא םייקל ןוצר ךותמ ,תמאל הגאד ךותמ
 .עושי תא סורהל הצרש ,ןטשה ,ביואה םע ודדוצ השעמל םה ,באה ידי לע חלשנש עושיל דגנתהל
 

 ויה וז הפוקתב םירפוסהו םישורפהשו ,תיתדה הטילאה לע עיפשה ןטשהש הדובעב לזלזל םיכירצ אל ונחנא
 תיתד היעטה .םיהולאה תוכלמ לש התדובע תא לכסל ךכבו ,עושי תא דיחפהלו תוסנל התייה םתרטמש םילכ
 עוגפל ידכ ותלוכיבש לכ תושעל וילעש הילשאה התייה ,חילשה לואשל וליפא .יתמצוע דואמ רבד איה
 תא ףדגל םינושארה םינימאמה לע תופכל ןויסינו גרוהל םתאצוה ,אמגודל ,המודקה הליהקה לש התחימצב
 קחצי ,םהרבא יהולא לש וזל תידגנ חור שי תונוש תותכו תותד ינימ לכל .)9-11 ו"כ םיחילשה ישעמ( עושי םש
 םיריהז תויהל ונילע .ןטשה לש םיתרשמ םהו ללוש וכלוהש םישנאמ הפידרל תופצל ונילע ,םינימאמכ .בקעיו
 .הארנ יתלב ביוא םע תינחור המחלמב ונחנא .ונלש םיביואה אל םעפ ףא םה םישנאה יכ ,ךוסכסל ונתבוגתב
 .תוררשו תויושר דגנ אלא םדו רשב דגנ םימחלנ אל ונחנא
 
 תטיש .םינשה םע החתפתהש וזה תבכרומה םיקוחה תכרעמ תא ןיבנש בוט היהי ,ולא םיקוספב קמעתנש ינפל
 רבעמ התייה איה .תכבוסמ דואמ תויהל הכפה איהש ךכ ידכ דע םינש תואמ ךשמב החתפתה הרותה יקוח
 סחייתה עושיש הדוקנל עיגה הז .םמצע םיקוחה ךותב םיקוח ויה ,השעמל .השמל הליחתב ונתינש תווצמל
 :רמא אוה םישורפה לע רביד רשאכ ןכש ,הדבכ הסמעמ לאכ םהלש תיתדה תכרעמל
 

 ףַא םָתֹוא ַעיִנָהְל םיִצֹור םָניֵא Sַא ,םיִׁשָנֲאָה יֵמְכִׁש לַע םָתֹוא םיִסיִמֲעַמּו םיִדֵבְּכ תֹואָּׂשַמ םיִרְׁשֹוק םֵה
 .)4 ג״כ יתמ( םָעָּבְצֶאְּב

 
 ךכ לכ רחאלש רוכזל בושח תאז ןיבהל תנמ לע ?תבכרומ ךכ לכל וללה תווצמהו םיקוחה תכרעמ הכפה דציכ
 'ב םיכלמ( ךלומ םשב ירקש לאל ןחלופב ונב תא בירקה השנמ ךלמהש ירחאו םילילא תדובע לש םינש הברה
 ,ס"הנפל 586 תנשב .הנומא רסח היהש לארשי םע תא טופשל ךירצ היה םיהולא ,)17 ח"י 'ב םיכלמ ,5-7 א"כ
 םיעבש ךשמב לבב ךלמ תא תרשל ךירצ היהו לבבל שרוג ולוכ םעה ,הדוהי תכלממ תא שובכל לבבל השרה אוה
  .)9-11 ה"כ והימרי( הנש
 

 םהיכרד תא ונחב םה ,ו"ט קרפ סקולב דבואה ןבה ומכו ,"םמצעל ורזח" םה ,לבבב ויה לארשי ינבש ןמזב
 םהש הנקסמל ועיגה םה ,קדצב ?םתוא דבעשל לבבל השרה םיהולא עודמ ;תושקה תולאשה תא ולאשו
 איהה הפוקתב םירומ .םיהולא לש תווצמה תא ומייק אלו הרז הדובע ודבע םהש ינפמ הזה םוקמב םיאצמנ

 ואיביו תווצמה לע ורבעי אל םה ,רדגה תא וצרפי םהו הדימבש ידכ ,םיהולא תווצמ ביבס רדג תונבל וליחתה
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 ופיסוה םה ,הרותה לע ןגהל םתואנקב .םיקוחה לש םירומו םישרפמל וכפה םירפוסה .טפשמ דוע םמצע לע
 לע 'דובעל' הלימה תועמשמ תא רידגהל ולחה םה ,תבשב דובעל ךל רוסאש עבק םיהולא םאש ךכ ,היתושירדל
 .םיהולא רבד לע הפסוה ידי
 
 תומכה תלדגה םאה .וילא ונתוא ריזחהל ידכ ונייחב תושק תויווחב שמתשמ םיהולא ,תובורק םיתיעל
 ?בשוח התא המ ?בלה תא תונשל הלוכי םיקוחה לש םיטרפהו
 
 :הטושפ התייה דובעל אל םיהולא לש הווצמה ,תאז םע
 

 fְנִבּו הָּתַא הָכאָלְמ לָכ הֶׂשֲעַת ֹאל :fיֶהgֱא הָוהיַל תָּבַׁש יִעיִבְּׁשַה םֹויְו .fֶּתְכאַלְמ-לָּכ ָתיִׂשָעְו דֹבֲעַּת םיִמָי תֶׁשֵׁש
 תֶא ץֶרָאָה תֶאְו םִיַמָּׁשַה תֶא הָוהְי הָׂשָע םיִמָי תֶׁשֵׁש יִּכ .fיֶרָעְׁשִּב רֶׁשֲא fְרֵגְו fֶּתְמֶהְבּו fְתָמֲאַו fְּדְבַע ,fֶּתִבּו

 תֶאְו fיִבָא תֶא דֵּבַּכ .ּוהֵׁשְּדַקְיַו תָּבַּׁשַה םֹוי תֶא הָוהְי Sַרֵּב ןֵּכ-לַע ;יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב חַנָּיַו םָּב רֶׁשֲא לָּכ תֶאְו םָּיַה
 .)8-11 ׳כ תומש( Sָל ןֵתֹנ fיֶהgֱא הָוהְי רֶׁשֲא הָמָדֲאָה לַע fיֶמָי ןּוכִרֲאַי ןַעַמְל fֶּמִא

 
 ינבש רמא םיהולא םא !לוכה הז ;דובעל אל רמולכ ,חונל וא קיספהל איה ,תירבעב ןותבש הלימה תועמשמ
 העשתו םישולש ?הדובע גשומה תא רידגמ םיהולא דציכ ?הז לש תועמשמה התייה המ ,תבשב ודבעי אל לארשי
 )ןגדהמ ץומה תא דירפהל( שודל ,רמעל ,רוצקל  ויה םהיניבו ,הרותה ינשרפ ידי-לע ועבקנ תויסיסב תולועפ
 תבשחנ רטמ 900-מ רתוי לש קחרמל הכילהש עבקנ םיינברה םיקוחב .םש הרצענ אל רדגה .החורא ןיכהלו
 ותואב ריאשה םדאו הדימב ,תאז םע .)12 'א םיחילשה ישעמ( "תבש םוחת ךרד"כ תארקנ ללכ ךרדב ,הדובע
 דחי .ותיבל ךפה ונוזמ תא ריאשה אוה ובש םוקמהש ןוויכמ ,רטמ 900 דוע תכלל לוכי אוה ,שארמ ןוזמ םוקמ
 יתשמ רתוי לקשש רבד לכ ,תבשב לקשמ בוחסל רשפא יאש וטילחה םירפוסה ,תכלל לוכי םדאש קחרמה םע
 הזיאב רהזיהל ךילע ,תבש םויב לארשיב ןולמב אצמנ התא םא ,םויה וליפא .לקשמכ רדגוה תושבוימ םינאת
 אלש ידכ המוק לכב תרצועו ,יטמוטוא ןפואב תלעפומ תוילעמהמ תחא תוחפל ללכ ךרדב יכ ,אצמנ התא תילעמ
 לארשיב ונררוגתה ינאו ידנסשכ .)תבש תילעמ( ךלש המוקל תילעמה רותפכ לע הציחל ידי לע תבשה תא רפת
 םירושק םיטרסב ונחבהו ,תיסקודותרוא תידוהי הליהקב ונייח .תבשב לויטל םיאצוי ונייה םימעפל ,רצק ןמזל
 םיאצויש הלא רובע הפוממ קחרמ - בוריעב רבודמש ונל רבסוה .עשפ תריזב םיטרסל המודב ,הנוכשה לכב
 .תבשב לויטל רתומה ךרואה תא ועדייש ידכ ,תבשב לויטל
 

 רפוסה .תבשב ״דובעל אל״ לש תוכלשהב ןויד ללוכ ,תבש תווצמב םידקמתמ םיקרפ העבראו םירשע דומלתב
 רוסא .וירפס תא תאשל לכי אל דימלתהו ,ולש טחמה תא תאשל לכי אל טייחה ,ולש טעה תא תאשל לכי אל
 תוקנל ךל ומרגי הפצרה לע ופטפטש םימש ששחהמ היטבמא תושעל תלוכי אל .רבד םוש רוכמל וא שוכרל היה
 וליפא וא םייתד לצא ,םויכ( .לשבי אל דחא ףאש ידכ ,םייריכה לע שא קילדהל היה ןתינ אל .הפצרה תא
 ).תבשה תחורא לש םוחה לע רומשל ידכ תקלוד התוא ריאשהל םהל רתומש "תבש תטלפ" שי םייתרוסמ
 

 אל דחא ףאש ךכ ,םתוא ליבגה ךכ לכ הז .םיליגר םידוהי רובע עובשב רתויב עורגה םויה תויהל הכפהנ תבשה
 ודעונ םה םהילעש םישנאה לע ליפאהל ולחה תורדגהו תורדגההש התייה היעבה .תבשב רבד םוש תושעל לכי
 םימחלנ ונחנא ,הז םוקמב .ףואינו תורכש לש הבילה תויעב םע םידדומתמ אל רבכ ונחנא ,הרוק הזשכ" .ןגהל
 םיבושחה ברקה תודשל םיכפוה םישדחה םיקוחה וישכע .ונמקה ונחנאש תושדח תורדגה לע םימודמ תוברקב
 םאיליו ןשרפה רמא ,"תורדגל ולש דובכה תדימ יפל םיוסמ םדא לש היסקודותרואה תא קודבנ בורקב .תמאב
 .ןמלוק
 

 תבשה םויל עגונב ךוסכסה
 
 הוויצ אל םלועמ םיהולאש םיפסונה םיללכה לכ תא ףקות עושיש ונל הארמ סקול ,םיאבה םיעטקה ינשב
 .רומשל םהילע
 

 םֶהיֵדיִּב ןָתֹוא ּולְלָּמֶׁש רַחַאְלּו םיִלֳּבִׁש ויָדיִמְלַּת ּופְטָק הָמָק תֹודְׂשִּב ֹורְבָעְּב רֶמֹעָה תַריִפְסִל הָּיִנְּׁשַה תָּבַּׁשַּב
 :רַמָאְו ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה "?תָּבַׁשְּב רּוסָאֶּׁש הַמ םיִׂשֹוע םֶּתַא ַעּוּדַמ" :םיִׁשּורְּפַה ןִמ םיִדָחֲא ּורְמָא .ּולְכָא
 חַקָלְו םיִהgֱאָה תיֵּב לֶא סַנְכִנ יֵרֲה ?ֹוּתִא רֶׁשֲא םיִׁשָנֲאָהְו אּוה בַעָר רֶׁשֲאַּכ דִוָד הָׂשָעֶּׁש הַמ םֶתאָרְק ֹאל םִאַה"
-ןֶּב" :םֶהָל רַמָאְו ףיִסֹוה ".ויָׁשָנֲאַל ןַתָנ םַגְו לַכָא ,דַבְלִּב םיִנֲהֹּכַל אָּלֶא הָליִכֲאַל רָּתֻמ ֹוניֵאֶׁש ,םיִנָּפַה םֶחֶל תֶא
 .)1-5 ׳ו סקול( "תָּבַּׁשַה ןֹודֲא אּוה םָדָאָה

 
 םילגרמ םישורפהש םיאור ונחנא .תבשה םויב םייקתה הזה ךוסכסהש ונל רמוא אוהש ךכב הליחתמ הקספה
 תלבגמ תא ורבע םישורפה םא ההות ינא .האובתה תודשב םיכלהתמ םהש ןמזב עושיו םידימלתה ירחא
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 ...רוצקל" :הדובעל עגונב תורהבה עשתו םישולש ךותמ שולש הטריפ הנשמה ?רטמ 900 לש םהלש הכילהה
 ,םהידיב ןתוא וללמ םה רשאכ .ורצק םה ,םילובישה תא ופטק םידימלתהשכ .)'ב 7 תבש תכסמ( "שודל ,רמעל
 הרזגה תולובג ירמוש" ידי לע םירוסא ויה םידימלתה ידי לע ועצבתהש הלא תולועפ .האובתה ושדו ורמע םה
 .םישקונה "רדגה לש
 
 רדגה לע רומשלו םיקוחה תא םייקל םיטוהל הכ ויה םישורפהו םירפוסה ,וטבמ תדוקנמ .ומעל גאד עושי

 ידי לע לובכ תויהל בריס אוה .םיללכ םתוא לש חורהמ חיוורהל וא ןיבהלב ולשכנ םהש ,וללה םיקוחה ביבס
 ןמזכ תבשה םוי תא םהל ןתנ םיהולא .תיתדה הטילאה םע תומיעל ותוא ליבוהש המ הזו ,םהלש תופסותה
 .םיקוחה תרימש לש רצות איהש הלואג ססבל ידכ םיללכ לש תכרעמ ורצי םירפוסהו םישורפה לבא ,החונמ
 קא'צ( תבשה תנגה קוח לש ,16 ףיעס תת ,4 הרוש ,42 ףיעס ,146 רפסמ קוח תא ורפה עושי לש וישנא
 !םהלש רדגה תא רובשל ךירצ היה עושי .)לודניווס
 

 ּולְּׁשַבְּת רֶׁשֲא תֵאְו ּופֵא ּופֹאּת רֶׁשֲא תֵא :רָחָמ הָוהיַל ׁשֶדֹק תַּבַׁש ןֹותָּבַׁש הָוהְי רֶּבִּד רֶׁשֲא אּוה םֶהֵלֲא רֶמֹאּיַו
 ׁשיִאְבִה ֹאלְו הֶׁשֹמ הָּוִצ רֶׁשֲאַּכ רֶקֹּבַה דַע ֹותֹא ּוחיִּנַּיַו .רֶקֹּבַה דַע תֶרֶמְׁשִמְל םֶכָל ּוחיִּנַה ףֵדֹעָה לָּכ תֵאְו ּולֵּׁשַּב
 םיִמָי תֶׁשֵׁש .הֶדָּׂשַּב ּוהֻאָצְמִת ֹאל םֹוּיַה :הָוהיַל םֹוּיַה תָּבַׁש יִּכ םֹוּיַה ּוהֻלְכִא הֶׁשֹמ רֶמֹאּיַו .ֹוּב הָתְיָה ֹאל הָּמִרְו

 הָוהְי רֶמֹאּיַו .ּואָצָמ ֹאלְו טֹקְלִל םָעָה ןִמ ּואְצָי יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב יִהְיַו .ֹוּב הֶיְהִי ֹאל תָּבַׁש יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַבּו ּוהֻטְקְלִּת
 םֹוּיַּב םֶכָל ןֵתֹנ אּוה ןֵּכ לַע תָּבַּׁשַה םֶכָל ןַתָנ הָוהְי יִּכ ּואְר .יָתֹרֹותְו יַתֹוְצִמ רֹמְׁשִל םֶּתְנַאֵמ הָנָא-דַע :הֶׁשֹמ לֶא
 תומש( יִעִבְּׁשַה םֹוּיַּב םָעָה ּותְּבְׁשִּיַו .יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב ֹומֹקְּמִמ ׁשיִא אֵצֵי לַא ויָּתְחַּת ׁשיִא ּובְׁש םִיָמֹוי םֶחֶל יִּׁשִּׁשַה
 .)23-30 ז״ט
 

 ?הליחתכלמ וזה הווצמה תא גיצה םיהולא המל ?םיהולאל בושח ךכ לכ היה החונמהו תבשה םוי עודמ לבא
 

 הז ,רוקמב .אירבהלו עגריהל ,חונל עובשב דחא םוי תוחפל תובידנב ונל ןתנ אוה .םיטובור שפחמ אל םיהולא
 הז תא םיכירצ ונחנאש המכ .תושדחתהו החונמ לש ןמז ול רשפאלו םדאה לע ןגהל ידכ ,רמולכ ,הכרבכ ןתינ
 ונלש שפנה תא םג אלא ,ונלש ףוגה תא ןיזהל קר אל לכונ ובש רדגומ םוי תויהל ךירצ !םויה ונלש תוברתב
 תושונאה לש ךרוצב ריכמו עדוי םיהולא ,םדאה תא רצי םיהולאו רחאמ .תקחושה הדובעה ןמ הקספה השענו
 יבגל םיהולא לש ותעד .הקספה אלל עובשב םימי העבש םרובע ודבעי םירחאש וצרש םישנא ויה דימת .חונל
 אל תבשה .תבשה רובע רצונ םדאה ,רמולכ ,ךפיהל אל ,חונל םדאל הנתינ תבשה .הנתיא התייה ומעל תבשה
 .רתוי קומע והשמ לש למס םג איה אלא ,םעה רובע הכרבכ קר הנתינ
 

 םיהולא םעל תבשה תחונמ
 
 :רמא ומצעב עושי
 

 יִנֲא וָנָע יִּכ ,יִּנֶּמִמ ּודְמִלְו יִּלֻע תֶא םֶכיֵלֲע ּוחְק .הָחּונְמ םֶכָל איִצְמַא יִנֲאַו םיִסּומֲעָהְו םיִלֵמֲעָה לָּכ יַלֵא ּואֹוּב
 .)28-30 א״י יתמ( "יִאָּׂשַמ לַקְו םיִעָנ יִּלֻע יִּכ ,םֶכיֵתֹוׁשְפַנְל ַעֹוּגְרַמ ּואְצְמִּת ;ַחּור Sּומְנּו

 
 םהל היה אל .םהיפלכ םיהולא לש וביל תא וניבה אל לארשי ינב .וילא ונתוא ברקל קקותשמ ונלש םיהולאה
 םתסמ רתוי הברה התייה תבשה ?הזמ וחיוורי םה ךיא יכ ,םיהולא תא שורדל עובשב םוי שידקהלב ךרע םוש
 ,םלועה תאירבב ולש הדובעה ימי תששמ חנ םיהולאש ומכ ,שחרתהל דיתעה תא אבינ הז םוי .החונמ םוי

 לארשי םע רובע םירבד הברה ךכ לכ השע םיהולא ,ך"נתה ירופיס ךרואל יכ רוכז .תבשב תינחור החונמ היהת
 ונאש הז ןורקיעה לע רבדמ חילשה לואש .ץראה לע ךלהתי חישמה רשאכ הרקתש המשגהה לש לצ ושמישש
 :ך"נתב םיאור
 

 ּוניֵלֵא ּועיִּגִה םיִמָלֹועָה יֵּצִק רֶׁשֲא ּונְחַנֲא ,ּונָתֹוא ריִהְזַהְל יֵדְּכ בַּתְכִנ הֶזְו הָמְגֻדְל חַקֶל הָיָה םֶהָל הָרָּקֶּׁש הַמ
 .)11 ׳י םיתנירוקה לא הנושארה(

 
 דחא ותוא ,ןטש לש גוס היה הערפ .לגר ילועכו םירזכ םויה םייח ונא הבש תימלוע המצעמ ןיעמ התייה םירצמ
 לש םידבעה קושמ םתוא ליצהל אוביש ,עושי ,עישומ לש גוס היה השמ .לארשי ינב לש םבג לע דבכ לטנ ליטהש
 לש םדה .םלועה תאטח תא תאשל אבש ,םיהולאה הש תא ףילחהש ןברוקה לש גוס היה חספה שבכ .ןטשה
 תוומה ךאלמ תא רצוע םויהש בלצ רצי ךכבו ,תלדה ידצ ינש לעו ףוקשמב םקוממ תויהל ךירצ היה שבכ
 עלסה .עושי ,םלועה רוא לש גוס היה ,הלילב ודעצ םהש ןמזב רוא םהל ןתנש שאה דומע .ונייח תיבל סנכיהלמ
 .וזה הלבקהל תואמגוד רופסניא תתל םילוכי ונחנא .םלועל םייח םימ האיבהש הבילצה לש גוס היה עגפנש
 .הנומתל סנכי השדחה תירבה םזוי רשאכ השעי םיהולאש והשמ הלמיס תבשה
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 תבשה ,אטחה לש דובעשה ןמ ונתוא עישומש עושי לע ונילא רביד הערפ לש דובעשה ןמ חספהש ומכ קוידב
 לא לש רפוסה .תמאב תאזכ העושי ןיא ירהש ,םישעממ האצותכ העושי לע תססובמש תבשה תחונמ לע תרבדמ
 :ךכ תאז רידגמ השדחה תירבב םירבעה
 

 .סֵנָּכִהְל רֵחַאְמ םֶּכִמ ׁשיִא אֵצָּמִי אָּמֶׁש ׁשֹׁשֲחַל ּונָל יּואָר ,ֹותָחּונְמ לֶא סֵנָּכִהְל הָחָטְבַהַה תֶדֶמֹוע דֹועְּב ,ןֵכָל
 בֶרֶקְּב הָנּומֱא םִע גֵּזַמְתִה ֹאּלֶׁש םּוּׁשִמ םֶהָל ליִעֹוה ֹאל עַמְׁשִּנֶׁש רָבָּדַה Sַא ,םֶהֹומְּכ ּונְרַּׂשַּבְתִה ּונְחַנֲא םַּג יֵרֲה
-לֶא ןּואֹבְי-םִא יִּפַאְב יִּתְעַּבְׁשִנ-רֶׁשֲא" ,רַמָאֶׁש םֵׁשְּכ ,הָחּונְּמַל םיִסָנְכִנ םיִניִמֲאַּמַה ּונְחַנֲא .םיִעְמֹוּׁשַה
 תֹּבְׁשִּיַו" ,יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַה לַע רֵמֹוא אּוה דָחֶא םֹוקָמְּב ןֵּכֶׁש ,םיִׂשֲעַּמַה ּומְלְׁשֻה לֵבֵּת דֵסָּוִהֵמ יִּכ ףַא,"יִתָחּונְמ
 םֶהָל רָתֹונ רֶׁשֲא ׁשֵּיֶׁש רַחַאֵמּו ".יִתָחּונְמ-לֶא ןּואֹבְי-םִא" ,בּוׁש ןאָכְו ".ֹוּתְכאַלְמ-לָּכִמ יִעיִבְּׁשַה םֹוּיַּב םיִהgֱא
 יִפְּב ֹורְמָאְּב -- םֹוּיַה -- םָּיֻסְמ םֹוי דַעָי בּוׁש ,יִרְּמַה לַלְגִּב ּוסְנְכִנ ֹאל הָנֹוׁשאִרָּב ּורְּׂשַּבְתִהֶׁש הֶּלֵאְו ָהיֶלֵא סֵנָּכִהְל
 ַעֻׁשֹוהְי םָאיִבֱה ּוּלִא ".םֶכְבַבְל ּוׁשְקַּת-לַא ,ּועָמְׁשִת ֹולֹקְּב-םִא םֹוּיַה" ,בַר ןַמְז רַחַאְל תֹאזְו ,ליֵעְל רָמֱאֶּנַּכ דִוָּד
 לֶא סָנְכִּנַה ןֵה .םיִהNֱא םַעְל תָּבַׁש תַחּונְמ הָרְתֹונ Sָכיִפְל .רֵחַא םֹוי לַע ןֵכ יֵרֲחַא רֵּבַדְמ הָיָה ֹאל ,הָחּונְּמַה לֶא
 לֵׁשָּכִי ןֶּפ ,איִהַה הָחּונְּמַה לֶא סֵנָּכִהְל אָנ רֹּתְחַנ ןֵכָל .ֹוּלֶּׁשִמ םיִהgֱאָה ֹומְּכ ,ֹוּתְכאַלְּמִמ תַבָׁש אּוה םַּג ֹותָחּונְמ
 .)1-11 ׳ד םירבעה לא( םֶהֹומְּכ הֶרְמַמְל הֶיְהִיְו ׁשיִא

 
 תא םהל הקפיס אל ,ןענכ ץראל לארשי ינב תא ליבוה עשוהיש הדבועה םצעש רמוא םירבעה לא לש בתוכה
 ץראב הייכזה .חישמה עושי תועצמאב קר העיגמ םיהולא לש תיתימאה החונמהש ןוויכמ ,תיתימאה החונמה
 השדחה תירבה תחת אצמנש ימ לכ תא איבהל ידכ ,תושעל דיתע עושיש המ לש לצ גוס קר התייה ןענכ
 .ותחונמל

 
 תבשל ארבנ םדאה אלו ,םדאל הארבנ תבשה – םיקוחה לע הלעתמ ךרוצה
 

 הטמל וז הקספל סחייתה עושי .ומצע קוחהמ רתוי הבושח קוחה חורש םיגדמה ך"נתב עוריאל המגוד הנה
 האובתה ןמ לוכאלו ףוטקל וידימלתל רתומ עודמ ריבסה אוה רשאכ .3-5 'ו סקולב םישורפל הנע אוה רשאכ
 םחל לכאו ,בער היה אוה ,וירחא וכלהש םישנא תצובק םע לואשמ טלמנ דוד רשאכש םהל ריכזה עושי ,תבשב
 ;ונממ לוכאל רתומ היה םינהכל קרש שודק
 

 .Sָּתִא ןיֵא ׁשיִאְו fֶּדַבְל הָּתַא ַעּוּדַמ ֹול רֶמֹאּיַו דִוָּד תאַרְקִל Sֶלֶמיִחֲא דַרֱחֶּיַו ןֵהֹּכַה Sֶלֶמיִחֲא לֶא הֶבֹנ דִוָד ֹאבָּיַו
 fֲחֵלֹׁש יִכֹנָא רֶׁשֲא רָבָּדַה תֶא הָמּואְמ עַדֵי לַא ׁשיִא יַלֵא רֶמֹאּיַו רָבָד יִנַּוִצ Sֶלֶּמַה ןֵהֹּכַה Sֶלֶמיִחֲאַל דִוָּד רֶמֹאּיַו
 יִדָיְב הָנְּת םֶחֶל הָּׁשִמֲח fְדָי תַחַּת ׁשֵּי הַמ הָּתַעְו .יִנֹומְלַא יִנgְּפ םֹוקְמ-לֶא יִּתְעַדֹוי םיִרָעְּנַה תֶאְו fִתיִּוִצ רֶׁשֲאַו

 םיִרָעְּנַה ּורְמְׁשִנ םִא ׁשֵי ׁשֶדֹק םֶחֶל םִא יִּכ :יִדָי תַחַּת לֶא לֹח םֶחֶל ןיֵא רֶמֹאּיַו דִוָּד תֶא ןֵהֹּכַה ןַעַּיַו .אָצְמִּנַה ֹוא
 םיִרָעְּנַה יֵלְכ ּויְהִּיַו יִתאֵצְּב םֹׁשְלִׁש לֹומְתִּכ ּונָל הָרֻצֲע הָּׁשִא םִא יִּכ ֹול רֶמֹאּיַו ןֵהֹּכַה תֶא דִוָּד ןַעַּיַו .הָּׁשִאֵמ Sַא
 םֶחֶל םִא יִּכ םֶחֶל םָׁש הָיָה ֹאל יִּכ :ׁשֶדֹק ןֵהֹּכַה ֹול ןֶּתִּיַו .יִלֶּכַּב ׁשַּדְקִי םֹוּיַה יִּכ ףַאְו לֹח Sֶרֶּד ,אּוהְו  :ׁשֶדֹק
 .)2-7 א״כ קרפ ׳א לאומש( ֹוחְקָּלִה םֹויְּב םֹח םֶחֶל םּוׂשָל הָוהְי יֵנְפִּלִמ םיִרָסּוּמַה םיִנָּפַה

 
 ןמ לוכאל םהל השרוה ,ופלחוה םינהכה רשאכ .שדוקמ היה םחלה ".םינפה םחל" אוה ןאכ רכזוהש םחלה
 קרו ךא דעונ אוה ,וישנאו דוד םע םחלה תא וקלח םינהכהש תורמל .םהלש היחמה יכרצמ קלחכ םחלה
 םיהולא תארוהב רבודמש ןוויכמ .םיקקזנה םישנאה םע ופותיש ידי לע רתוי הלענ הווצמל תייצ ןהכה .םינהכל
 .תיסקט הניחבמ םייקנ וישנא םאה דוד תא םינהכה ולאש ,רוסמה םתוריש לע םינהכל
 

 ?וידימלתו עושיל רשקתמ דוד לש הזה רופיסה דציכ
 
 אוהש ךכל ןווכתה דוד ,המישמל ותוא חלש ךלמהש תמאה יצח תא ול רמאו ןכשמב ןהכה לא עיגה דוד רשאכ
 עושי ,ןפוא ותואב .תוכלמה סכ לע בשי ןיידע לואש לבא ,לאומש איבנה ידי לע ךלמל חשמנ אוה .ומצע תא חלש
 רשאכ .תבשה ןודא אוה .ךלמה עושיכ רתכוה אל ןיידע טושפ אוה ,םש םוליעב םהינפל עיפוה ,ךלמל חשמנ

 ויה אלש הלאל ןווכתה אל םלועמ םיהולא ,ןחלושה לע וינפל םייחה םחל תא לוכאל םינהכל רידגה םיהולא
 םימחרו דסח .תווצמהו םיקוחה לע םילעתמו םיפקועש םירבד םנשי .םש בשי םחלהש ןמזב בערב עווגל םינהכ
 עַמְׁשַּמ הַמ ּודְמִלְו ּואְצ םֶּתַאְו" :םיהולא לש וצפחו ונוצר לע רביד עושי .קוחה תא םיפילחמש םירבד םתוא םה
 .)13 ׳ט יתמ( "'חַבֶז-ֹאלְו יִּתְצַפָח דֶסֶח'
 

 ול התייה ,תרכומ התייה אל ןיידע ךלמכ ולש תוכמסהש תורמל ,ןמזה ותואב יתימאה ךלמה היה דודש ומכ
 התייה ,יתימאה ךלמכ רכומ היה אל ןיידעש עושי ךלמל ,ןפוא ותואב .וישנאל םינפה םחל תא תתל תוכמסה
 .תבשה ןודא ,קפס אלל ,היה םדאה ןב יכ חיכוה אוה .ותא ויהש םישנאל םגו תבשב ןגד לוכאל תוכמס
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 תבשה םויל עגונב ךוסכס דוע
 

 םיִׁשּורְּפַהְו םיִרְפֹוּסַה .הָׁשֵבְי תיִנָמְיַה ֹודָי רֶׁשֲא ׁשיִא הָיָה םָׁשְו ,דֵּמַלְל לֵחֵהְו תֶסֶנְּכַה תיֵבְל סַנְכִנ תֶרֶחַא תָּבַׁשְּב
 רַמָאְו םָּבִל יֵרּוהְרִה תֶא עַדָי אּוה Sַא .ֹותֹוא םיִׁשֲאַהְל הָּלִע ֹאצְמִל יֵדְּכ ,תָּבַׁשְּב אֵּפַרְי םִא תֹואְרִל ֹוּב ּונְנֹוּבְתִה
 .רָבָּד םֶכְתֶא לַאְׁשֶא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל רַמָא .דַמָעְו םָק הָּלַה "!עַצְמֶאָּב דֹמֲעַו םּוק" :הָׁשֵבְי ֹודָי רֶׁשֲא ׁשיִאָה לֶא
 :ׁשיִאָל רַמָאְו םָּלֻּכ לֶא ביִבָס טיִּבִה "?ּהָחְּפַקְל ֹוא ׁשֶפֶנ ליִּצַהְל ,הָעָר תֹוׂשֲעַל ֹוא תָּבַׁשְּב ביִטיֵהְל רָּתֻמ םִאַה
 תֹוׂשֲעַּל הַמ םֶהיֵניֵּב ּוצֲעָיְתִהְו הָמֵח ּואְּלַמְתִנ םֵה םָלּוא .ּהָנָתיֵאְל הָבָׁש ֹודָיְו Sָּכ הָׂשָע אּוה "!fְדָי תֶא טֵׁשֹוה"
 .)6-11 ׳ו סקול( ַעּוׁשֵיְל
 

 הריבעב ותוא םישאהל תונמדזה םישפחמ ,עושי לע םילגרמ םירפוסהו םישורפה תא םיאור ונא ,תפסונ םעפ
 םידוהיה רובע יתועמשמ אשונ התייה תבשה תרימש לש היגוסה .ודגנ דיעהל המ לע םהל היהיש ידכ קוחה לע
 :בלצנ עושי םללגבש םירבד ינשמ דחא היה הז ,השעמל ;איה הפוקתב
 

 םּוּׁשִמ ".לֵעֹוּפ יִנֲא םַגְו הָּתַע דַע לֵעֹוּפ יִבָא" :ַעּוׁשֵי םֶהָל ביִׁשֵה .תָּבַׁשְּב תֹאז הָׂשָע יִּכ ,ַעּוׁשֵי תֶא ּופְדָר םֵה ןֵכָל
 הָׂשָעְו ויִבָא אּוה םיִהgֱאָהֶׁש רַמָא םַּג אָּלֶא תָּבַּׁשַה תֶא רֵפֵהֶׁש קַר ֹאל יִּכ ,ֹותֹוא גֹרֲהַל ּולְּדַּתְׁשִה רֵתֹוי דֹוע Sָּכ
 .)16-18 ׳ה ןנחוי( םיִהgאֵל הֶוָׁש ֹומְצַע

 
 ןימי דיש שיא היה ,תסנכה תיבב רקוב ותואב .תבשה תרימשל עגונב םהלש םיקוחה לכל תייצ אל עושי ןודאה
 קוספ .שבי ירפ וא חמצ ומכ ,ןוונמ וא קמוצמ היהש והשמ הראית השבי תמגרותמה הלימה .השבי התייה ולש
 ידכ םדקומ םשל ועיגה םהש הארנכ .בורקמ וב וננובתה םירפוסהו םישורפהש ,בוש ונל רפסמ 'ו קרפ סקולב 7
 דעצ לכ תונדפקב ןוחבל ידכ תסנכה תיבב רתויב םיבוטה תומוקמה תא רוחבלו ,הנושארה הרושב בשייתהל
 ותוא וספתי םהש ךכב עושי דגנ המשא אוצמל ידכ ,הנווכב שיאה תא ואיבה םישורפה םא ההות ינא .ולש
 עושיל השביה דיה םע שיאה תא ואיבה ובש םוקמ ותואב קוידב ויה םישורפהו םירפוסהש הארנ ?תבשב אפרמ
 .תבשה םויב
 

 סמועה םע םישנאה לע ודיבכה םה .ומע ינב לע ושקהש םישפוטמהו םינטקה םיקוחה לכ לע סעכ ןודאה
 תא אפיר אוהו ,ויבירי לומ בצייתהל ידכ תונמדזהה תא לצינ אוה .םיטושפה םייחה תחמש תא ולזגו ,םהלש
 .הלמחב שיאה
 
 הליפתהש ירחא סנכנ השביה דיה םע שיאה םאה .תסנכה תיבב םש היה עושי :האבה הנומתה תא ןיימדל וסנ

 זאו דומעל שיאל ארק אוה .ידימ ןפואב ותוא אפיר אל עושי .עושי ללוכ ,וילא בל ומש םלוכש הארנ ?הלחה
 רָּתֻמ םִאַה .רָבָּד םֶכְתֶא לַאְׁשֶא" רגית םהילע ארק אוה .םיהולא יבגל םישורפה לש היגולואיתה תא רוקחל לחה
 היה תבשה םוי ללגב קר האופר עונמל ,עושי רובע .)9( "?ּהָחְּפַקְל ֹוא ׁשֶפֶנ ליִּצַהְל ,הָעָר תֹוׂשֲעַל ֹוא תָּבַׁשְּב ביִטיֵהְל
 .הלמחו םימחר ןעמל םיללכו תרוסמ רובשל ןכומ היה עושי .בוט רשאמ עור רתוי אטיבו ןיטולחל ירזכא רבד
 עגנ אל אוה .ולש םעל גאוד וניא אוהו ויניעב יזכרמה רבדה אוה קוחהש ןפואב םיהולא תא וגציי םישורפה
 שיאה תא אפיר ןודאה .םלוכ יניעל יאלפ ןפואב אפרנ אוה ,תאז ותושעבו ,ודי תא טישוהל ול רמא אלא ,שיאב
 ןכיה !ךכ לכ ומעז קוחה ירמוש .)10 'ו( ןויגיהב ובשחי םישנאש הייפיצב ,טקשב וביבס טיבהש ירחא הסרתהב
 דיה םע שיאה רובע החמשו האילפב ואלמתי םהש םיבשוח םתייה !םהב םיהולא לש דסחהו הבהאה ויה
 םהש תושיגדמ תינוויב םילימה .הזה תומיעה לש האצותהמ סעכ בורמ ועגתשה םה ,תאז םוקמב ךא ;השביה
 לזלזו שיאה תא אפירש ןודאה יפלכ חומ תמומח תיביסלופמיא תוניוע תוראתמו ,ןויגיה רסוחב םיאלמ ויה
 .תחא הנועבו תעב םהב
 
 ונחנא ,םינימאמכ .תדה יקוח תא םהילע סימעהל רשאמ רתוי םישנאל רוזעל הצרנ ונחנאש בושח ךכ לכ הז
 ,ריעצ ןימאמ יתייהשכ .םיקוחל דבעתשהלו תמאב בושחש המ לש ןוזחה תא דבאל אל םיריהז תויהל םיכירצ
 הרכמש תונחב יתרצעשכ ילע ודרי תחא םעפ .הליהקב יתלדג אל יכ ,יתנבה אלש םירבד לע יב ופזנש רכוז ינא
 ךכל עדומ יתייה אל .רעונה תשיגפ ליבשב םיפיטח המכ איבהל יתרצע .ןושאר םויב ,רתיה ןיב ,לוהוכלא
 הליהקב השיגפל ךרדב יתייה .)םירצונה לש תבשה( ןושאר םוי תא דבכמ אלש השעמכ הז תא וארי םירחאש
 םע םישדח םינימאמ לש םתחמש תא אכדל אל רהזיהל םיכירצ ונחנא .ונביל תא האור םיהולא .תע התואב
 .תונקתו םיקוח לש תכרעמ
 

 לאו השע' לש השדח המישרב ופצוי אל םהש יחרכה הז לבא ,םישדח םינימאמ ךירדהל םיכירצ ונחנא םנמא
 ץראה תא ושרי לארשי ינב ובש ןפואה לש הנומת אוה ארקמב ןורקיעה .תרחא המרונל תכפוהש ,'השעת
 ,ץראה תא ושבכ םה רשאכ .םעפ לכב דחא ברק ,ןענכ ץרא תא הרזחב וחקל םה ,עשוהי תועצמאב .תחטבומה
 .הז רחא הזב ,םירעהו םירצבמה לע םהיצמאמ תא וזכיר םה .תחא תבב םהיביוא לכ תא ופקת אל לארשי ינב
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 אלא ,םיקוח תועצמאב התוא שובכי אל םיצמאמה זוכירו ,הפוקת ךרואל ונבילב אטחה ץרא תא שובכל ךירצ
 .דסחה תלבק ידי לע
 

 ,ולש חורה ידי לע ונתוא ךירדמו ונל ריכזמ אוה .שדוקה יבתכ תאירק ידי לע םיהולאה יכרד תא םיריכמ ונא
 םידימלתהש ומכ עושי םע תכלל היה הז ךיא םכמצעל וראת .וירבד יפ לע תויחל ונל רשפאמש ולש דסחה הזו
 ,םיגציימ הלאה םירבדהש המ תא האר םג אוה .גח ימיו םיסקטב הפצ אוה .ןמז ותואב קוחל תייצ עושי .ושע
 תוכלמ תא ואר םישנא .שדח רואב באה םיהולא תא תוארל םירחאל המרגש הרוצב דסחו תמא ןיגפה אוהו

 םיטילשהו םישורפהש אלפ ןיא .םהלש םישעמה תכרעמ ךרד ןכל םדוק ואר אל םלועמש הרוצב האב םיהולאה
 !וילע ומעז םייתדה
 

 לש תובשחמ ובשחו םוקמהמ וקחרתהשכ םהלש תועיבצב וניחבה אל םהש עיתפמ םכל הארנ אל הז םאה
 .)11 'ספ( "עּוׁשֵיְל תֹוׂשֲעַּל הַמ םֶהיֵניֵּב ּוצֲעָיְתִהְו הָמֵח ּואְּלַמְתִנ םֵה םָלּוא" ?חצר
 

 םינוכתמה רפס לע רתוי ובשח םה .רבדה לש םיהולאה תא ועדי אל םה תאז לכבו ,םיהולא רבד תא ועדי םה
 שפחל רהזנ ואוב .רפסה יהולא םע היח םיסחי תכרעמ םייקל ךיא ונל רפסמ רפסה .המצע החוראה לע רשאמ
 .רפסה תא בתכש םיהולאה לש בלה תא
 
  .ןמא .עושי וננודא ,ךתבהאב ונתוא רומש .ךליבשב תויחל ררחשמה חוכה לע ךל הדות :הליפת
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