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חמצ ידע 

וכ"לענ רובעב 

וקה יתש''ו 1"הקותמה לגרה" ירמאמב 
ןונגע תריציב דחא אשונב ונדש ,2"תומ 
םיעטקה ראש ןיב יתאבה ,"םושלש לומת" 
רמוק קחצי לש ותוטבחתה תא םיראתמה 
,ינוליחהו יתדה - םייחה תוחרא ינש ןיב 
ןיבו ,היגוסו הרפש - םישנה יתש ןיב 
,הז עטק ףא ,ופיו םילשורי - םירעה יתש 
דציכ רמוק קחציל םולחה רש הארמ ובש 
םרוג תומלועה ינשב תיב-ןב תויהל ונויסנ 

:םהינשמ דרטנ אוהש ול 
ויתונוועמ םתויח תא ולביקש םיער םיכאלמ 
תהל םילוכי ויה אלו ליאוה ...םינושארה 

עמ ידי לע םחוכ שיתה רבכש ,ולצא ברק 
לעב תא חילש םהל ודימעה ,םיבוט םיש 
אב .ערו בוט ןיכ עצוממ אוהש ,םולחה 
.םיה לצא וכשמו קחצי לצא םולחה לעב 
.וילענמ לצא רזח .וילענמ תא םש חכש 
דחא םדא וב עגפ .ועבוכ תא חור החירפה 

ןוויכ .ךעבוכ ןכיה ךאראו אוב ,ול רמאו 
ףחי בוחרב קחצי דמע .םלענ ומע ךלהש 

.3 (542) הלוגמ ושארו םילענמ אלבו 
יתש רויצ אב עטק ותוא לש וכשמהב 
ךא ,רמאמ ותואב ינינע רקיע היהש תומוקה 
ותואמ םלעתנ הבה יחכונה יאשונ ךרוצל 
,עטקה לש ותליחת תא קר קודבנו רויצ 
םולחה רש הארמ הב הקסיפה תא ,רמולכ 
ופוסש ,קחציל (ערל בוט ןיב עצוממ ונהש) 
אלו ופי אל :תווצקה ינשמ חרק תאצל 
,רמוא הווה ,הרפש אלו הינוס אל ,םילשורי 

.םיילענ אלו עבוכ אל 

עבוכה .עבוכל ךופהה למסה איה לענה 
,אוה יושעו ,דחאה והצקמ ףוגה תא הסכמ 
לועל םדאה תקיז תא למסל ,תדה תווצמב 

.1963 ,ילויב 26 ,"ץראה" 
.1963 ,טסוגואב 9 ,"ץראה" 

חאל טרפ ,הז רמאמב תומוקמה-יארמ לכ 
,ןקוש תאצוה ,"םושלש לומת"מ םה ,ןור 

.ו"שת ,ביבא לתו םילשורי 

והצקמ ףוגה תא הסכמ לענה .םינוילעה תומ 
הטמ לש עבוכ ןימכ אופיא יהירהו ,רחאה 
הב רחובה םדאה תקיז תא למסל היושעו 

.םינותחתה תומלועל 
לכל םיילענה רויצ שמשמ הז דיקפתב 
שי ךכ :"םושלש לומת" ןאמורה לש וכרא 
אוהשכ וניבהל שי ךכו ומצעלשכ וניבהל 
םירחא םירויצב ,הארנ דועש יפכ ,רשקנ 
לש יביטומה גראה תא ומיע םידימעמה 

.ונינפלש הריציה 
הריציב הנושארל עיפומ םיילענה אשונ 
הידידיב רושק אוהשכ תועמשמ לעב אשונכ 
תא הנושארל קחצי שגופ רשאכ .ץיבוניבר 
,רוהטו ,ץולח ןיידע הלה היה ,ץיבוניבר 
יבר .ףורצ םזילאידיא םא יכ וב ןיאו ,בערו 
םילענמ אלב ףחי ,אופיא ,ךלהמ הז ץיבונ 

:ץראה לע 
...אציו ודיב םלטנו וילדנס. תא רוחבה ץלה 
לש וילגרש האר .ץראה לע טיבה קחצי 
וילענמ ךותב וילגר וצווכתנ .תופחי ורבח 
ירחא ךלהו ררגנ ...םיצוקב ובקנתנ וליאכ 
וילדנסו קתושו ךלהמ היהש ותיוול ןב 

.(48) ודיב 

יאה :ץיבוניבר לש ותליחת אופיא יהוז 
,רמולכ ,לענה תצילחב למוסמ ובש םזילאיד 
עדומ רמוק קחצי .הזה םלועל ףרוע תיינפהב 
ןגרבתנשכ ,רתוי רחואמ ןכש ,בטיה ךכל 
לעונ" לחהו םילאידיאל ףרוע הנפ ,ץיבוניבר 
:קחצי ול דמוא ,(87) "אכל לש םיילענ 
לש ולא םיילענב ךמצע לע התא בוהא 
רכזנ ינאש ליבשב ךתוא בהוא ינאו ,אכל 

.(87) םימוקעה ךילדגס 
,רחא ףורצ טסילאידיא וגל עיפומ רשאכ 
ויחהו המלשה תומדה אוהש ,יקמחנמ ברה 
וב שיו "םושלש לומת" ןאמורב רתויב תיב 
ותואב אוה ףא ראותמ ,חישמ ינממסמ והשמ 

:ןפוא 
יבג לע ,הדימעב דמול היה דמול היהשכו 
בורמ תוהק וילגר ושענ .ול ןיקתהש דומע 
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קובקב חינמו וילענמ תא ץלוח היה ,הדימע 
.(175) וילע דמועו 

,ברה יקמחנמכ אלש ,ץיבוביבר ,רומאכ 
אוה .ולש םזילאידיאב הברה דימתמ וניא 
גב תונחב תרשמ השענו הדובעה תא בזוע 

.ץראה תא בזועו םק אוהש ופוסו ,רחוס ,םיד 
,היבאל ורבח תא הוולמ קחצי רשאכ ,הנהו 

םויהש ,ורבח לש אכלה ילענמ לע טיבה 
.(94) םוי לכמ רתוי םיקיהבמ ויה 

במו תוחמש ץיבוניבר ילענש המית ןיא 
םוי ץראה ןמ ותדירי םוי ירהש ,םויה תוקיה 
ןתוהמ הרבגתנ ךכב ירהש ,ןהל אוה החמש 
םייתניב .ןהלש בטוקל ץיבוניבר תא התסיהו 
תלק ותרבח ,הינוס תא למנב קחצי האור 
יפטה ,תילעוגה ,השפטה ,תיחטשה ,תעדה 
יתבתכ רבכו ,ץיבוניבר לש תפיוזמהו תיל 
המש ארקנ םניח לע אלש רחא םוקמב 
רבדל אלש) הינוז והגהי ועמושהש ,הינוס 
יתש ועמשמש ,גנירייווצ ,התחפשמ םש לע 
אוה ץיבוניברמ היגוס תדירפ עטק .(תועבט 

:הז 

לש וילענ לע הדמעו המצע הינוס הפקז 
הנפ .הנורחא הקישנ ול הקשנו ץיבוניבר 
איצוה .םולש ול רמאו קחצי דגנכ ץיבוניבר 
.(94-95) וילענמ תא חנקו וסיכמ תחפטמ 
לכ םתוח עיבטהל אופיא תשקבמ הינוס 

לש תימשגה ותוהמב ,יצרא ,ינפוג ,והש 
טמ תא לטונ אוה לבא ,וילענמב ,ץיבוניבר 
קחצי .הנממ וילענמ תא חנקמו וסיכמ ותחפ 
םדאל :הרפש יבגל טסברהכ הינוס יבגל 
,"חכשי הרהמב אל ךרשבכ רשב" ,והומכ 
ולוגלגב ץיבוניבר ןכ אל .ררושמה רמאמכ 
הינוס לש היתובקע תא החומ אוה .שדחה 
בושו ,ופוגמ הרכז תא חנקמ ,וילענ לעמ 

.הילא רבד ול ןיא 
הז ןודינב הנוש הנניא ,ןבומכ ,הינוס 
רחאל השוע איהש ןושארה רבדה .ץיבוניברמ 
תא חצחצל אוה למנב ץיבוניברמ התדירפ 
ידירש תא הפוגמ תוחמל ,רמוא הווה :הילענ 
המצע תא רישכהלו ץיבוניבר לש ותוחכונ 
אלוממו אלמ המכ ךתעד ןת .שדח בהאמל 
משמ-תתו םייטורא םיזמרב אבה עטקה 
ןונגע לש רומגה ובועית תא תולגמה תויוע 

:וז הינוסל 

,ןימסי לש הדוגא החקלו .דינוס הדמע 
,הרמאו הירוחאל םהמ הלימהו םהב החירה 
לע תחא הלגר הדימעה .ילענ תא חצחצא 
ילדש ההיבגהו םיילענ חצחצמ לש הבית 

קילחהו הלגר תא ןחצחצה רשיי .4התלמש 

,5וכותל ?,לדו רעישה ילכ לטנ .הלענ תא 
לענהש דע חצחצמ ליחתהו החשמב 1צענ 

הדמעש העש קחצי רכזנ .הארמכ הקיהבה 

ותוא הקשנו ץיבוניבר לש וילגר לע הינוס 
ץיצהו וחצמ לע ודי קחצי ריבעה .וחצמ לע 
ינפל היינש לגר הינוס הדימעה .6 ודי ךותל 

וליאכ ,הפי הפי השעיש ותזריזו חצחצמה 
קחצי לאש ,היה המ ךכ רחא .רקיע וז לגר 
איצוה ךכ רחא ,ומצעל בישהו ומצע תא 
הב חנקו םיאריש לש תחפטמ ץיבוניבר 
היגוס הארק ,י לפח .וילענמ לעש קבאה תא 

.(96) הכלהו ורכש תא יברעל הנתנו 

םע םיבהאה תשרפ תא המייסש רחאלו 
תנתונ ,הזמ הז םהילענ והנקו ,ץיבוניבר 
תא תנתונ איה המבו .קחציב היניע היגוס 
אלו ,ןבומכ ,ושפנב אל ?קחציב היניע 
תויצראה למסב ןבומכ אלא ,וב האנש המב 
היגוס הליפשה" :וילענב התגרדמ יפל אוהש 

"קחצי לש וילענב הלכתסנו היניע תא 
קחציל היגוס תרפסמ ןכמ רחאל .(100) 
ואיבהל לכוא אל וכרא תמחמש ,ךורא רופיס 
לומת" יארוק לכל אוה רוכז יאדווב ךא ,ןאכ 
,בוש רשא) ןמלטימ לע רופיסה - "םושלש 
דריש (רוסרס ,ךוותמ ,ותוהמ לע דמלמ ומש 
תיישעת לעב םש השענו םירצמל ץראה ןמ 
םע רבידו ונושל קילחהש ךותמ ,םיילענ 
תא הנקו םיילענ ינינע לע םיילענ תונח לעב 
,םיילענה שיא ,הז ןמלטימש ןבומ .וביל 
ימ ןיב רשקה ,בגא .הינוסל לאידיאה אוה 

וסמחנ ,ךילוש ולגנ ךנווע בורב" :קודו .4 
,ךינפ לע ךילוש יתפשח ינא םגו ...ךיבקע 
תמיז ,ךיתולהצמו ךיפואינ ,ךנולק הארנו 
יגו" .(גי והימרי) "הדשב תועבג לע ךתונז 
ךרעמ םייוג יתיארהו ; ךינפ לע ךילוש יתיל 

לכ" .(ה ,ג םוחנ) "ךנולק — תוכלממו 
התאמוט ...התוורע ואר יכ הוליזה הידבכמ 

.(ט—ח ,א הכיא) "הילושב 
,היגוס לש היבהאמ לככ והירה :קודו .5 
ראל םיכשמנ םה רשאכ הכותל םיקקורה 
תצנצנמ איהש ,היגוס לש (הילענ) התויצ 

.רתויב העש התואב 

לש התקישנ תא וליאכ לטונ קחצי :קודו .6 
(ץיבוניבר לש וחצמ) וחצמ לעמ הינוס 

.תרמשמל 

יברל אוה םירבדה רושיקש ןוויכ :קודו .7 
הביגמ הינוס וליאכ םשורה לבקתמ ,ץיבונ 

,תרמוא איהש ךכב קחצי לש ויתובשחמ לע 
.ץיבוניבר רדס לסח 
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.ירקמ וניא ץיבוניברל םיילענה שיא ןמלט 
צמ ץרא לכ לע הסורפ ודי"ש ,ןמלטימ 
לעב לש ותוחא תא .רשאל אשנ ,"םיר 
יבדל הינוס תאבנמ רשא אוהו (102) תונחה 
םע רוזחי םינש יתשו הנש ירחא" :חבונ 
תפסותב היבאמ התוא לביקש וינודא תב 
,ןמלטימו ץיבוניבר ,םהינש .(105) "הינודנ 
מוחה החלצהל םידבע ידבע ,םה לענ ידבע 
תוציקעה תחאב םייתסמ הז עטק ,בגא .תיר 
קלחמ ,הברה ותופירחב ,ןונגעש תויסופיטה 
ןיאש יפ לע ףאו ,דומע לכב טעמכ היגוסל 
תהל לוכי ינא ןיא ונלש למסל תעגונ איה 
קחצי תא הנימזמ איה .הפ האיבהלמ קפא 
םדאש ופיב םוקמ ןיא" .םילעופה בולקל 
ןותיעו הת ףרוח ילילב וב אצומ יטנגילטניא 
ינא םינותיעה לע .םילעופה בולק אלא 
"תותשל הנכומ ינא הת סוכ לבא ,תרתוומ 

 (102).

םעפ גצוהשמ ,ונלש ביטומה ךליאו ןאכמ 
והל ליחתמ ,הרורב הרוצב שולשו םיימעפו 
תויצאיראוובו ,רתוי תכבוסמ הרוצב עיפ 
תא ונרכזהש ןוויכ .רתויו רתוי תוניינעמ 
ומה עיפומ ,וילענו ץיבוגיברו הילענו היגוס 
ונא דימ :דואמ תדחוימ העפוהב בוש ביט 

לש רלדנסה לע ,בגא ךרד וליאכ ,םיעמוש 
:(115 ימע) תינוס 

השעש ,הילענ גוז הז ,היגוסב שי רחא דוס 
יכמ םישנה בור ןיאש למוהמ רלדנסה הל 
רלדנס ןאכ שיש תועדוי ןניאו ...ותוא תור 
ףוקיז תונתונ השוע אוהש םיילענהש ידוהי 
הדוס תא תנפוצ היגוס ...האנ הדימעו המוק 

.היתורבחל הלגמ הניאו 

,דוסה תא הלגמ איה תחא הרבחל םלוא 
יבר לש ותשא ,אדליה אלא הניא וז הרבחו 
,דשא איה - היגוסכ איה ףאש ,ץיבונ 
הבלב רחא הכלהש ךותמ הלעב תא הבזעש 
דלוקוש ול ןתנש ץיבוניבר ירחא ךשמנש 
לומת"ב רקוצהו בלכה ,הינוס תשרפו) רקוצו 
היפועיסש ,איה המצע ינפב השרפ "םושלש 
תאז ,דשא .(ןאכ הב ןודל לכוא אלו םיבר 
רלדנס לצא גנירייווצ הינוס התוא האיבה 

תופי םיילענ השועש למוה ילועמ ןטק דחא 

.(451) ופיב םירלדנסה לכ לשמ רתוי 

השועש ,למו,דמ הז רלדנס לש ונינע והמ 
ימכ ?הלא םיבלכ תולעב םישנל םיילענ 
םש ןונגעש ריכזנ םא העטנ אלש ינמוד 
'גו 'ה תויתואה יפוליחל תובר םימעפ וביל 
,הרישב םירכזנ ונאו ,תיסור ירבוד יפב 
רמוא היהש ןפאשה הרזחמ לע הגלגילש 

.לצרג רודואיתו הנייג ךירנייג החצ תיסורב 
ונא םיאצומ 'גו 'ה לש הלא םיפוליח ןיעמ 
'ע תופלחומ רשאכ ,םירחואמה םירופיסב 
גדלג איה ,גדלע לע רופיסב ומכ - 'גו 
רבתסמ ךכ ,הנהו .דוע ןכו ,"םלוע דע"בש 
ןח ןתונש ,הזה םיילענה השועש אופיא ונל 
,למוגמ אב ןתומכשו אדליהו היגוסל הכישמו 
יפ לע םיבר ןושלב והטנ םא רשא םש 
לבקנ ("םלוע דע") רופיס ותואב רבסומה 
.רתיהש ריעה איה איה /אתדילמוג' םשה תא 

לכש םיבלכו םישדקו תושדקו" תונוז האלמ 
ותמילג יפל ורוע יפל ול רחא עבצ דחא 
ילומ וללה םיילענה ."ריחמהו ןנתאה יפלו 
רשא ,אתדילמוג דע ,ןרוקמ דע ונתוא תוכ 
דקה למגה תרוצב העיפומ "םושלש לומת"ב 
תישארב" :קלב לש יגולואיניגה רופיסב ןומ 

.(473) "למגה היה 
םוקמב הנשימ ךוביס לבקמ ונלש ביטומה 
רוקמ ,למוהמ רלדנסה דגנכש ןוויכ ,הז 
תולעב ראשלו הינוא ןתינש שארה יולית 
לומת"ב רחא רלדנס ונא םיאצומ ,םיבלכה 
ןקתל ידכ םילשוריל הלועה רלדנס ,"םושלש 

:ומצע תא 

דחא רלדנס לע קחצי עמש םימיה םתואב 
תאו ותשא תאו ותכאלמ תא חינהש ופיב 

תיבב עקתשנו םילשוריל הלעו םינטקה וידלי 
רפות טושפ רלדנס .םייבלסרבה לש םשרדמ 

הקשח ושפנש םושמ השעמ השע םיילענ 
...ןכ השוע היה אל קחצי .ומצע תא ןקתל 
םה םייח ,םהש םוקמ לכבש םישנא שי 
היה אל קחצי .םנוצרו םצפח יפל םהייח תא 

.(182) ...םהמ 

ונויפיא קוידב והירה הז ןורחא ןויפיא 
:הריציב םימעפ שולש רכזנה ,ץיבוניבר לש 
.(142 ,114 ,105) "ומוקמ אוה םוקמ לכש" 
רמאנ ,הקותמה לגרה ,ולש פיטוטורפב םג 
.ונוצר יפל השענ לכהו ומוקמ םוקמ לכש 
כמה ומולחב קחציל ץיבוניבר רמוא ןכו 
לפטל בושנ דועש ותומ ינפל ןורחאה ,עיר 
,ונידיב ןתינ לכה ,ידידי התא האור" :וב 
.(597)"השוע אוה תושעל שקבמ םדאש לכו 
תיבל ועיגה רלדנסה םגו הקותמה לגרה םג 
ולטנ די קזוחבו ,םייבלסרבה לש שרדמה 
הז רבדש אלא .תומלועה ינשב הלחנ םהל 
ועל םלועמ ררגנ אוהש ,קחציל ירשפא וניא 
ועב :תומלועה ינשב וקלח תא חפקמו םל 
לעה הטוידב ,םיילענה םלועבו עבוכה םל 
רלדנס ותוא ,בגא .הנותחתה הטוידבו הנוי 
,"םושלש לומת"ב חתפמ-עטקב בוש רכזנ 
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יבר יבגל תוטוידה יתש למס חתופמ רשאכ 
יכ םיעמושו ונא םירזוח ,לאפר םייח 

'ר ול הנק םייבלסרבה לש םתליפת תיבב 
אילטמ היהש םימת םדא ,רבח לאפר םייח 
ותיב תאו ותכאלמ תא חינהש ופיב םיילענ 

.(532) ...םילשוריל הלעו 

וריל רובעל אוה םג אופיא לוכי רלדנסה 

ולוכ רבעש ןוויכ ,הב קוזינ וניאו םילש 
יוליגל הכוז הקותמה לגרה .המלועל ןוצרמ 
,(376) םילשוריב ומצע בלסרבמ ןמחנ 'ר 
קחצי .ופיב תוירע יוליגל הכוז אוהש םשכ 
חוכ ילעבמ וניאו הפצוח וב ןיאש ,רמוק 
ימוג לש היתומלוע ינשמ דרטנ ,ןוצרה 

.דחאכ ינחורה ןמו יצראה ןמ :אתדיל 
ביטומה לש ויפיעס חותיפב טעמ ונגלפה 
ונדמעש ,היגוסו קחצי תשרפמ ונקחרתנו 
לש ותעפוה תישאר תא וניארש העשב הב 
וק לא אופיא רוזחנ .רפסב םיילענה ביטומ 
ביטומה תא םש הארנו תחתפתמה הלילעה 
רמוק ןיבש הז ןאמור .שדח לוגלגב ונלש 
,םיילענ רובעב היגוס ותוא הליחתהש ,היגוסל 
רובעב :ביטומ ותוא לע היצאיראווב רמגנ 
תדימו התבהא רועיש הז ירהש .םייברג 

:המש היגוסש הפילק התוא לש התשוחת 
הטשפ אלו קחצי תארקל הצפק אל הינוס 
...הינוס הבשי המומד ...וקבחל היתועורז תא 
.היכרב לע םיחנומ םייברג לש םילת ילתו 
התוא האר אל הינוס תא קחצי ריכמש םוימ 
תנ היתואקמזופ לכ וישכע ,ברג תנקתמ 
היגוס .םנוקית שקבל הלצא ואבו וטקל 
תא האור הניא וליאכ התכאלמ תא התשע 

.(142) קחצי 

םהבש ,הלא םייברגב ונל יד אל וליאכו 
,הרדחמו הבלמ קחצי תא היגוס תחלשמ 
םירחא םייברג ונל איבמו רפסמה רזוח 
לש הבלב יונישה עריא דציכ רפסמ אוהשכ 

.הבלמ ותביח הלטבו הינוס 
םירבדה תישאר ז ליחתה יתמיאמ הז יוניש 
םידגב שובל ותאצמו השעמ .ויה ךכ ילוא 
היה ירבע הרומ ,הרמא םואתפ ...םישדח 

,םיחולמ םיגד לש תיבחכ לגלגס ,ונריעב 
תואקמזופב םילוחכ תואקמזופ שבול היהש 
גלב שיגרהש ןויכ ...שבול התאש הלא 
,עגפנש התארש ןויכו .הירבדמ עגפנ ,הגול 

.(150) וב התרגתנ אלש רבד החיגה אל 
אדליהו ץיבוניברו ןמלטימו היגוס קר אלו 

לבא ,םהב אטח קחצי םג .םיילענב ואטח 
שגדומו רזוחה ואטח ,קחצי .תרחא ךרדב 
,ויבאל השרהש ,הז אוה ןאמורה ךרוא לכל 

אלב ,תוינעב םיקמנ תויהל ויתויחאלו ויחאל 
אוה דועב ,ףוגה יכרצ קופיס םהל היהיש 
רכזנ בושו בוש .וסיכב היוצמ הטורפה 

תא םלשל בייחה ,הנעתמה ויבאב קחצי 
קחצי תא חולשל לכויש ידכ הוולש האוולהה 
חאב אוה רכזנ בושו בוש .לארשי ץראל 
,ךכ לע ומצע רסיימ ,םיבערה ויחאו ויתוי 
רוכזל דאמ ונל בושח .רבד השוע וניא ךא 
לש הז ואטח תא שיגדמו רזוח ןונגע יכ 
קחצי" :לאוש אוה ובש יזכרמ עטקב קחצי 
שנענ המ ינפמ ,םדא לכמ עורג וניאש ,הז 
"יבלכב הרגתנש ליבשב יכו ?ךכ לכ 
יסה רחאל דימ ,ומצע עטק ותואב .(604) 
,ךשונש הכישנה בקע קחצי תולבס לע רופ 
'ר" לע ומות יפל וליאכ ןונגע ונל רפסמ 
ןיידעש ונירבח קחצי לש ויבא ,רמוק ןועמש 
ונא ןיאו .(604) "םיכשונ ידי לע היה ףודר 
לע לפונ ןושל ותואמ רוזגל אלש םילוכי 
בלכה תכישנו ךשנה תכישנ ןיבש ןושל 
שנש הלאשל הדימ דגנכ הדימ לש הבושת 
ושת ,זימ רמואש יפכ .עטקה תליחתב הלא 
איה ךא ,ירמגל הנוכנ הניא וז תיתצלפמ הב 
,הנהו .קחצי לש ותדיח ןורתפב בושח ביכרמ 
,הנושארל רופיסב אטח ותוא עיפומ רשאכ 

:ךכ אוה עיפומ 

לופיתו םשה ינרזעי םא ,ובלב קחצי רמוא 
חקיל אבאל חלשא ידי ךותל הריתי הטורפ 
רתוי בוט אוהש ךרבתי םשה .םילענמ הל 
,קחצי לש וידי ךותל הטורפ ליטה ויתוירבמ 

תונקל האל-ישטמולבל חלש אל קחצי לבא 
קיתמהל הביר ול חקל אלא ,םילענמ הל 

.(135) הינוס םע ויתודועס תא 

םיילענה ביטומ ןאכ רשקתמ בושש ,קודו 
הקיתממש הבירה :רחא יטנאנימוד ביטומב 
ולכ ,רקוצל הרושק היגוס םע הדועסה תא 
וניברו הקותמה לגרהש ,בלכה תומדל ,רמ 
רמושה תעדלו רקוצ ותוא םיליכאמ ץיב 
םא .(139) ולוכ רקוצ אוה יושע יברעה 
יביטאיצוסא רשקב ןאכ גילפמ ינאש המדנ 
םירבדה ירושיק תא קזחמו ןונגע אב ,קוחר 
בגאו) רופיסב תרכזנ וז הבירש האבה םעפב 
לש תידיימה היצאיצוסאה תא ףא קזחמ ,ךכ 
םילענמ חקל אל קחצי :הביר - הביר 
תא קיתמהל הביר ול חקל אלא ,ותוחאל 

.(!ויתודועס 

היגוס אלא רסח ןיא ,הדועסל ןכומ לכה 
דחה אספוקה הל תדמוע .הדועסל סנכתש 
הב קיתמהל ידכ קחצי הנקש תחקרמ לש הש 
לע תרייוצמה הלותבהו ,התדועס תא היגוסל 
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.(151)וב תכייחמו היניש תטרופ אספוקה יבג 

מה הבירה םע ההוזמה ,הקותמה הבירה 
ודגנכ היניש תפשוח ,הספוקה לעש הקות 
וז םייניש תפישח אלהו .געלב תכייחמו 
האיבמ איהש הפוסו ,איה קהבומב תיבלכ 
וכשונ קלב בלכה :תוומה תא קחצי לע 
לוחליח ליחתה"ו ונושל הבברתשנ דשאכ 
יבלכ רואית .(595)"ויניש ןיב לחלחמ קותמ 
ותואב ,הינוס לש הרואית םג אוה הז ןיעמ 
:הנושארל קחצי תא תקשונ איה ובש ברע 
היתפש ןיב הנותנ הנושלו חותפ היה היפ" 
תוקיתמה ביטומ .(126) "תקקולו תקקלמכ 
.דשאה רשאכ ,םיינישה רויצל ןאכ ףרטצמ 
חא םולח ותואב .םהינש תא תמלגמ בלכה 
חאל ,בוש הז ביטומ עיפומ ,קחצי לש ןור 
תא קחצי האור רשאכ ,ויוביע אישב ,הנור 

ףזרא 
אוהשכ הקותמה לגרה לש ופירצב דמוע 
ומע רבדמו קיצוצ לש ויניש תא קילחמ 
הנהנ קיצוצז ,יתא ול רמואו הבקנ ןושלב 

.(597) הבקנכ וינפל קנפתמו 

:בלכ ארקנ לאמס) בלכה ,ןטשה אוה 
ךאלמ אוהו ,הבקנה ,ערה רצי אוה ,(300 'ע 
םילוכי הקותמה לגרהו ףזרא .ףזרא ,תוומה 
ךושיש ילב ,בלכה לש ויניש תא קילחהל 
נמה) ףוגה יכרצ תא ףילחמה קחצי .םהב 
היתוחורא תא קיתמהל ידכ ותוחא לש (םילע 
וניבר ישעמכ תושעל ,רמולכ) הינוס לש 
ךכ .ושפנב בייחתמ (בלכל דקוצ תתל :ץיב 
,בייחתמ אוהש ןימאמ אוהש ןוויכ הרוק 
ערוק בלכהש תמאה .ושפנב בייחתמ אוה 
ומצע אוהש תמאה רוכזכ איה הכישנב ופוגמ 

.רצי 

לש הז רויצ עיפומ תודחא םימעפ דוע 
עפתה בצק ידי לע ,עבוקו הריציב םיילענ 
םיבר םיעטק לש הקימאנידה תא ,ותוחנ 
תא ףיקהל יתלוכיב ןיאש ןוויכ םלוא .הב 
ויתרכזהש עטק ותואב התע םייסא ,םלוכ 
,קחצי לש ןורחאה ומולח ,םימעפ המכ רבכ 
ינא .הריציב הריתי תועמשמ לעב אוהש 

:םולח ותוא לש ומויס תא טטצמ 

ןימכ המצע תא ץיבוניבר אדליה התשע 
הילע ץיצה .וסה םידלי וסה ,הרמאו רודכ 
ןהו ,הינוס לש ןה הילענש הארו קחצי 
ותפילקמ ילוא וא ,בהבהז רועמ תויושע 
םיילענ לש ןכרד ןיאו ליאוהו .בהז חופת לש 
,בהז יחופת לש תופילקמ תושענ תויהל 
תא עבצ ומצע אוהש ותעדמ קחצי ןיבה 

.(598) ולש םינממסב םיילענה 

לש ןה ץיבוניבר אדליה לש הילענש הז 
תאז ,ןאשע למוהמש הרלדנס ,רמולכ ,הינוס 
חופת לש ונינע המ ךא .רבכ ונא םיעדוי 
רועמ םיילענה תויושע עודמו ןאכל בהזה 
עודמו ,בהז יחופת לש תופילקמ וא בהבהז 

?ןעבצש אוה אוהש קחצי רובס 
ארל "םושלש לומת"ב ראותמ בהזה חופת 
,ליגרה רדגמ אצוי טלחהב אוהש עטקב הנוש 
קרו ךא וניבהל ןיאש ומצע לע דיעמו 

:בותכה לש וטשפכ 

,ץראה תא םיאלמ םיבוטו םילודג בהז יחופת 

רוא ןימכו ,בוט ולובש םלוע הירכ םחירו 
.(81) בהזה ןמ אצויה רואכ ,םהילע ףפוח 

ארל "םושלש לומת"ב ראותמ בהזה חופת 

עקוב בהז רואו ,בוט ולוכש םלוע ,ילאיד 
לומת"ב הברה עיפומ הז בהז רוא .םהמ 
,הרעש לש "ירחסמה הנמיס" אוהו ,"םושלש 
ןה היתורעש :רתויב התוא ןייפאמה וקה 

,היניעו (599) "בהז לש ןימינ" 
...תומוצע ןה תוחוקפ ןהשמ רתוי היניע 

המדנ תמאבו .בהז יניע ןהל תארוק המאו 
רשקש אוהו ,ןהמ ךשמנ בהז לש טוח וליאכ 
.(323) הרפש לש השפנב קחצי לש ושפנ 

בושו 

יניע היניע ךותמ חרוז היהש ישפנה טקשה 
שונ בהז ירורהז וליאב היה המודו בהזה 

.(601) ןהמ םיר 
ןכו 

היגירא לע ןהל תויורש בהזה יניע היניע 
 (538).

בהזכ" היניע יכ רמאנ ,איה הגואד רשאכו 
רוא םלוא .ןהב אצויכו ,(493) "אילחהש 
היגוס םגו ,הרפשל קר דחוימ וניא הז בהז 
איה ףאש ,הריש התומד תבכ .קלח וב הלטנ 
איה תשמונמ ,הל רבג תרופסתו רבגכ תיארנ 
ישארכ" םה הריש לש הישמנ םלוא .הינוס 
רדמ" הינוס לש הישמנ וליאו ,"םירמסמ 
שולש ןכו ,123) "בהז לש םישדעכ תורד 
לע הל בהז לש םיטינו ,(405 'עב םימעפ 
םלועמ אבה ,בהז לש הז רוא .(183) היתפש 
לכב ,םישנה יתשב חרוז והירה ,בוט ולוכש 
המ ךא .הכרד יפ לעו התדימ יפ לע תחא 
טקה ? םיזופת םתואב הינוס תגהונ הדימ 
םיקהבומ םינייפאמ דכ לע םירפסמה םיע 
תלעבש ,וז תעד תלק הביר לש הביטל םה 
לש וביט תעדוי הניאו איה הברה תוכאלמ 
היבאל אל ,תיתימא תורשקתהו יתימא שגר 
איה דשאכ .הגוז ינב םירבגל אלו ללמואה 

שהל ןונגע חרוט ,למנב קחצי םע תכלוה 
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(96) "םיבוקר בהז יחופת חיר" יכ ונעימ 
איה הליכאמ הילא אבה קחצי תא .םש ףדונ 

:םיחלופמ בהז יחופתב 
ינפל החינהו ,הפליקו ןיכס הלטנו הבשי 
םיחלפ חלופמו ףלוקמ בהז חופת קחצי 
היגוסשכ ,לבאו חלפ קחצי לטנ .םיחלפ 
,לוכא רמוק רמ לוכא .ישילשו ינש תפלקמ 

.(116) הברה ןאכ שי ,תוכר הינוס הרמא 
,ותבשחמב ךפהמו קחצי רזוח הלא םירבד 
תררבתמ םירבדה לש תיטוראה םתועמשמש 
קיה בהזה יחופתש ץרא וז .רתויו רתוי ול 
ידנ ויה ץראל הצוחבש םירבד םתוא ,םיר 
ץוחב ■דשא םע חש אל וימימ) ךכ לכ םיר 
:םיחלופמו םיחתונמ ול םישגומ (ץראל 
רשאכו .הברה ןאכ שי ,לוכא ,רמוק רמ לוכא 

יכ ובלב אוה רמוא הנממ אוה אצוי 
ףדונ בהז יחופת לש חירו ,חמש םלועה 
יחופת לש חירה הז ,ןליא לכמו סדרפ לכמ 
טושפת םאו ,ךל םייוצמו םיבורקש בהז 
ךב רעגי אל ירפ ךל ףוטקתו ןליאב ךדי 
ןאכ םילגלגתמ בהזה יחופתש ,סדרפה לעב 

.(117) ץראל הצוחב המדא יחופתב 
לככ אלא ,ףטקו ודי טשפ רמוק ןכאו 
,ודיב הלעש הז בהז חופת ,הז חופת הארנה 
היגוס תבהאש ,תמא לש בהז חופת היה אל 
רמש קחציש ,היפ תקישנו ,ול הנתינ אל 
.דתיה (127) ומא תומ זאמ הליבשב ויפ 
אוהש המ .תועמשמ תרסחו ךרע תרסח 
בהז חופת אל ףאו ,בהז היה אל לביק 
רשפאו .בהז חופת לש הפילק אלא ,יתימא 
םתס אלא ,בהז חופת לש הפילק אל וליפא 
אוהש וב ומצע תא הלשה אוהש בהבהז רוע 
עבצ ומצע אוה :ול בהזה ךרעו ,בהז חופת 
הכוז אוהש ומצע .דלשהו ,וינממסב הז רוע 
ומולח ול רמוא ךכ ירהש .תיתימאה הבהאב 
ץיבוניבר אדליה תא האור אוהשכ ,ןורחאה 
םדאמ איה תלגלגתמ ירהש) רודכ ןימכ 

,ותומ ינפל ,ול הלגתמ זא ;(םדאל 
רועמ תויושע ןהו ,הינוס לש ןה הילענש 
והו ,בהז חופת תפילקמ ילוא וא ,בהבהז 
תושענ תויהל םיילענ לש ןכרד ןיאו ליא 
ותעדמ קחצי ןיבה ,בהז יחופת לש תופילקמ 
םינממסב םיילענה תא עבצ ומצע אוהש 

.(598) ולש 
בוצה לש םדימלת תויהל הסינש ,קחצי 
ץיבוניברו הקותמה לגרה ,םילודגה םיע 
םלשמ (םיעבצ בר םווונכ הז םולחב עיפומה) 
תרזעב ,אוהש הילשאה דעב אלמ ריחמ 

.תמאל התוא ךפה ,ולש בתכהו םיעבצה 

שקבא ,םהילושבו ,הלא םירבדל חפסנכ 
יש"מ ,רחא ןאמורמ דחא עטק דוע איבהל 
תודחא םימעפ רבכ יתרכזהש יפכ ."הר 

תובר תוניחבמ אוה "הריש"ש יל הארנ 
- קחצי שלושמהו ,"םושלש לומת"ל ךשמה 
תמ "םושלש לומת"בש הרפש - היגוס 
תבזילא - הריש - טסברה שלושמב לגלג 
ןוימדה תדימ לע םלוא ."הריש"בש יינ 
תקידב ידי לע קר דומעל רשפא וקמועו 
תא ךישממה ,הריש לש יביטומה גראה 
לש םייזכרמה םיביטומה לש םתוחתפתה 
ומ תא ,הנושארו שארבו ,"םושלש לומת" 
תא תלמסמ לענהש יפכ .לענהו לגרה ביט 
לומת"ב ינימהו ,יצראה ,ירמחה דוסיה 
איבא ןאכ ךא ."הריש"ב אוה ךכ "םושלש 
:חתפתהל הז ביטומ ליחתמ וב עטקה תא קר 

טסברהש םע .ןהיניב הבשיו האב ...הריש 

אב ,הב לכתסהל אלש ידכ וימע תא םצע 
לייטמ ליחתהו 8וימע יתשמ אמוס ןצבק 
שמשממו וילגר תא ררוג ...םישנה ןיב 
...םומעש לש ןומזפ ול םזפמו .דשא לכב 
וצו תבהלתשמ ושארבש המודאה ותפנצמו 

ובכ הריש הל הבשי ...םילותה קוחצ תקח 
דע ךלוהו ביחרמ ליחתהש הפוג ךותב הש 
.ןמשה ןצבקה תא םיאלמה הירבא ופיקהש 
הפוצח המכ ,רהרהו םהמ ויניע טסברה עיסה 

תמכו תוירבה ינפב השוב הניאש וז .דשא 

ןצבק קבחל הירבא הטישומש המעט עורג 

םואתפב ...ער חיר תולעמ וימעש אמוס 
הזל הז םיכומס םהש םע ,הומת רבד ערא 
שנ אלש דע םיכלוהו םימצמטצמ וליחתה 
.לאמש לש דבל לדנס אלא הרישמ ריית 
דחא ילכ אלא וניאש לדנס .הומת הז ירהו 
,םדא ינב ינש וב וסנכתנ דיאה ףוגה ילכמ 
וסנכתנ אל אמש .ןמש יצח דחאו ןמש דחא 
לע ...? ומלענ ןאל ןכ םא י לדנסה ךותב 

." לדנפה ךותכ סה מייורשש ונחוכ 

תא ,יתעדל ,דימעמ הז עטק לש וחותיפ 
תוברל ,הריש ןאמורה לש ותלילע ראש לכ 
םאיש ,וז הניחבמ ,אוהש "םלוע דע" רופיסה 
"םושלש לומת"ו "הריש" לש פתרתזזו 

.תחאכ 

לש ויניע ךותמ ,וליאכ ,אב והירה :קודו .8 
.טסברה 

,ביבא לתו םילשורי ,ןקוש תאצוה ,"הריש" .9 
אוה ,לדנסה אוה :קודו .8 ימע ,א"לשת 

.םיערוצמה תיב אוהו ,אתדילמוג 
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