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* ודי-בתכב ,רפסמה לש ונובזעב אצמנ 
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םידמל וניצמנ םכותמש ,יתרפיס רבכש םירבדה ןמ תצקמ לע ינא רזוח המחנב םייסל ידכ" 

הרפש הדליש דע קחצי לש ולבא תנש האצי אל .ותמשנב ירה ופוגב אל םא ,הכז קחצי ףאש 

תא םייקל התלודגב וז תב התכזו קחצי לש ומא םש לע ,תידוהי המש תא הארקש ,תב ותשא 

ןיאש וארו לארשי לש ןהיתועד תצק ונתשנ המחלמה רחא ,אצומ התא .תושעל היבא שקיבש 
ישנא אלו .םישדח םיבושיי םישועו םיאבו םילוע וליחתה .לארשי ץראב אלא לארשיל הטילפ 

אלו .המדאה תדובע לע םתעד ונתנ לארשי ץרא ילודיגמ המכ ףא אלא דבלב ץראל הצוח 

התב קחצי לש ותב תידוהי תא אצומ התא וללה תונבה ןיב .םהיתונב ףא אלא דבלב םישנא 
.הרפש לש 

םלע אצמנ תידוהי התשעש הצובקה התואב .תידוהי תא ואצמש םירבד ראש לע רוזחנ וישכעו 

תחא םעפ .הז לע הז ובבחתנו הז תא הז ואר .הינוס לש הנב ינוקרי לש ונב ןועדג תודומח 

תידוהי רחא ךושמ ןועדגש הינוס העדי אל ןיידעו .תידוהי תא התאר ,הנב תא רקבל הינוס האב 

דע התוא התאר אלש ,דתיה תעדוי .המצע לע ההימת ,דתיה תידוהי תא האור הינוס ,רתי,רשכו 

רתוי הב תטבמ ,רתיהש רתויו הריכמו תעדוי איהש הילע המוד ןכ יפ לע ףאו הצובקל האבש 

.הירחא ךשמנ הבל 

םושמ ,םתוא הרכז אל הברה םינש הזש םירבד הרכזנו התטמ לע היגוס הל הבכש הלילב 

ישוקבו הניש הילע תלפונ ןושיל תבכוש איהשכו התיבבו לולבו הניגבו הדשב הינוס הדורטש 

הדשו תיב לוע הנממ הקרפש וישכע .רחמל תושעל םישקבתמש םירבד לע בושחל תקפסמ 

ימואלה םירפסה תיבב דיה-יבתכ תקלחמב ונמיסש ןונגע ןויכראב 1:381 י"כ ךותמ (4) - (1) םיפד * 
ןונגע ןויכרא לש רוויכראה ידי לע ,דקש .ג ,ד"היבלמל רסמנ דיה-בתכ .4 "1270 אוה יאטיסרבינואהו 
ןונגע הנומא תרבגה .םירפסה-תיבב די-יבתכל הקלחמה להנמ ,בדנ .מ ר"ד לש ותושרבו רזיו יפר רמ 

.הדותה לע םלוכ דומעי .הז די-בתכ לש ומוסרפל הבידאה התמכסה הנתנ ןורי' 
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,ופיב הרד התיהשכ םינושאר םימיב הרכזנ .הדובעה ןמ םניאש םירבדל תצק היונפ התעד 

םיקוחר המכ ,ץיבוניבר הידידי לש ורבח רמוק קחצי ותואב יאצילג ותואב הרכזנ רבדל רבדמו 

דע םהב הרכזנ הז המ התעד תתל היגוס הקיפסה אל .הבלמ ןהו ןמזב ןה ,םימיה םתוא םה 
.המנמנתנו הניש הילע הלפנש 

םדוק ץיקהב םהב התגהש םירבדה ןמ רתוי דאמ הבלמ םה םיקוחרש הבל ךותל םירבד ולפנ 

תתמ המשנו המשנ לכל בצק תומשנה לכ ארוב .םה ךכ בורקב םתוא םיפרצמ ונא םא .התנש 

תומשג שיו ףוגב תמייק איהש ןמזב הל הבצקנש הבהאה תנמל תוכוזש תומשנ שי .התבהא 

ייחב םה ולביק אלש המ םילבקמ תונבהו םינבהש ,ףוגה ןמ המשנה הדרפתנש רחא תוכוזש 

".ףוגה 

:דקש ןושרג 

השווגנה הדשה תקלח 

טמשומה גוליפאל תודחא תורעה 

ויש 'םירופס ימויס לע םינומא ןונגע יארוק 
שישמ רתויו םיחתופ םה םירגוס םהשמ רת 

םהב שי הווהה ייחל העושיו המחג ירבד םהב 

שישמ רתויו .אובל דיתעל םימוחינ ץמש 
מה דיתע דועש ,ןאכ שי החטבה ,המחנ ןאכ 
סה ירוביגמ םינוש םירוביג לא רוזחל רבח 
לרוגמ רפש םלרוגש הלא לע רפסלו רופ 
יסה לעב ונל זמרמ ךכ .םירחאה םירוביגה 
ותעד ןתיל דיתע אוהש "טושפ רופיס"ב רופ 
םייתימאה םיבהואה לש הבהא רופיס לע 
ןמ רופיסב (לזמ היבקעו טכאנ המולב ינינע) 
זמרמ ךכו !בותכל שקבמ אוהש םירופיסה 
אוהש "םושלש לומת"ב רופיסה לעב ונל 
וניתויחאו וניחא ישעמ" לע ונל רפסל דיתע 
רשי תמדא תא םידבועה 'ה םע יח לא ינב 
ךישממ אוהו ,"תראפתלו הליהתלו םשל לא 
בחו ונירבח ראש לש םהישעמ"ש חיטבמו 
לומת) "הדשה תקלח רפסב אובי וניתור 

.(607 ימע ,םושלש 
הש ,ונל הארנ תיפוטואה החטבהה תורמל 

.היפוטוא תארקל ןקותמ וניא ולוכ ןאמור 
ועה םחנמ לש ותומדב חוכב היוצמ םנמא וז 

,לעופב לבא ,םינגדיע לש התומדב וא דמ 

תעגונ היפוטואה תוכלמ ןיא ,השעמל הכלה 
.ןאמורה לש ותוכלמב 

וז המחנ תאובנ תראשנ עודמ .דימת ארוקה 

ןאמורהו ערפנ וניאש רטש תניחב ,המותי 
עמתשהל הייושעה תונערופב םייתסמ ופוג 
ומה ,טמשומה םויסה עטק .םינפ המכו המכל 

תוישוקה ןמ המכ ץרתל יושע ילוא ,ליעל אב 
.וללה 

רטה רעפה לע רשגל הסנמ ןודינה עטקה 
שומ ותלילעש ,ןאמורה לש ודוסיב חנומה יג 
,םילשוריו ופי ,תומלועה ינשש ךכ לע תתת 
יב רשקהש ,תווצק ינש םה ,הרפשו הינוס 
צי .ןוקתל לכוי אל רשא תוועמ אוה םהינ 
יחצנ ערק ותוא לש ינחלופ ןברקכ ספתנ קח 
,אוה .תונויצו תודהי ,הלואגל תולג ןיבש 
לע דקענש ןברק אלא וניא ,וניבא קחציכ 
ול איצממ וניא םיהולאהו "דירומה רה 

.ףילחת 
קרו ,תרוצבב חתפנ ןאמורה לש ומויס !קודו 
החירפ הליחתמ קחצי לש ותיוולה רחאל 
הליפתב ונייה םידמוע םושלש לומת" :השדח 

פושב ונעקתו תוחילסב וניכרהו םינונחתבו 
ונא םיארוק םויהו תונעשוה ונרמאו תור 
ימע ,םושלש לומת) "הרמזו לודג לוקב ללה 
הלוכ המדאה לע ,לוכיבכ ,ץבר אטח .(606 
רטפנש רחאל קרו ,םייחב קחצי היהש ןמז לכ 
וה ,בלכה וכשנש רחאל ,םייחה-תוצראמ הז 

!השדח החירפל הכוז איהו הילעמ ןוועה רס 

תקחשמ המדאהש וניאר ץוחל ונאצישכו" 
התוצק דעו ץראה הצקמו .היחרפבו היציצב 
היוורה המדאה ןמו ,םהירדעו םיעור ואב 
.םימש ירפצ ונע ןתמועלו ,ןאצה לוק הלע 
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