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5 תא תונשל הסנמה הרוביג אופיא ונינפל א 
ייחב השענש תוועמה תא ןקתל ,רבעה 

ישרוש תא ףושחל הקושת 1-ר~-ך ידי לע (םאה) התיא ההדזמ איהש תומרה -ןא ,תאזכש רותב ,הרוטקורט 
לע לעופה ידוסי חוכ איה ומצע ,הזה רבעה תא ,ותוא הייחת איהש ךכ תמקומ תינבת ןיא .הרזח תרמ 

םה ;ונרופיס לש וירוביג לכ f I יכ רמול האב ונינפלש הריציה .יוארכ תודורפ לש ןתונשיה ךותמ אלא 
םה-סתוהמ תא תולגל םיפאוש 1*1 ןויסנ ושרושמ רבעה תא ןקתל הז ןויסנ -שיה ידי לע תועבוקה ,תוידוסי 
תלשלשב הילוח םתויה תרכה ידי לע ,רבעה תא תונשל רשפא יא .אוה לפנ .הריציה בכרהב תנווגמ תודיחא וז תונ 
רבועה קיתע ןוצר לש ותומלגתה ,תורודה ןקתל יטנאמורה ןוצרה ;ןונגע ונל רמוא לידבהל) 'םיביטומ' תויורק ולא תודורפ 
םירוביגה ןמ דחא לכ .םינבל םירוהמ לרוג .לשכיהל בייח רבעה יגשמ תא תויגשומה תומיתה רמולכ ,הריציה יאשונמ 
םע ומצע ההזמ ונרופיסבש םייזכרמה דיתע (רבעה) הנושארה הכרעמה ירוביג םינוש םיביטומב םלגתהל תויושעה ,הלש 
תובא תומד םע וא םייוסמ ירוטסיה לרוג ירוביג לש םשארב םימחר אלל םולהל -וריצ ךרדו (הרישי האצרהב אטבתהל ףאו 
םיטפשמ םירזוח רופיסה ךרואל .תמייוסמ -ימתב םיסנמה (הווהה) היינשה הכרעמה סומתירה תא תרצוי הריציב םרושרישו םפ 
הזיאל ונתוא םירשוקה םיטפשמ יאצחו .ותונשל םתומ ינייפואה ןונגסה תאו וז הריציל דחוימה 
,תאז םע ,וב שיש ירותסימו קוחר רבע — רבעה לא הרזחה — הריציה אשונ תא םינובה םיידוסיה םיביטומל רשאכ .הל 
ןוילגה תא יתיאר'' :הווהל תערכמ תובישח םייזכרמה םיביטומה לש םביט תא ביתכמ ךכ)תילובמיס תועמשמ םג תעדונ הריציה 
ואו הזכ ןוילג יכ ,המתאו תויתואה תאו תומד לפכ ןמיסב םלוכ םידמועה ,הריציב ןפואב תינבנה (םירקמה בורב רברה אוה 
הצרת תרמוא ,"יתיאר רבכ הלאכ תוית הליבקמה תומדהו הווהב תומר ,לשמל) ךרעמ לש ביקעה וחותיפ ידי לע יתגרדה 
בל םישנ אלש רשפא הליחת .('ט ימע) ךיא תוארהל הסנא הז רמאמב .(רבעב הל הריציהש רמול ןתינ ,הריציבש םיביטומה 
רוקה ,ונאש ןוויכ הלא םירבדבש למסל וז הריציב ולוכ יביטומה ךרעמה ןווכמ ןפוא ,תחא היצטרפרטניא ונל הקינעמ 
הצרת) רבדה ןכ םנמאש םיעדוי ,םיא ועיבציש ,םינוש םיביטומ :הרטמ התואל תוחקפיה ןיעמ ,םלועה לש ,דחא הייאר 
האל ידיב הלא ןיעמ תונוילג רבכ התאר -יציב םינוש םיטנמלא ןיב תומד-לפכ לע רמאמב .ארוקה לא םלועה לש תיתועמשמ 
לש ויריש תא האל הפרש רשאכ ,המא רתויו רתוי תיגארט תועמשמ ונתי ,הר ימדב" רופיסה ןינב ךרד תא ןחבא הז 
ןכא" :הפיסומ הצרת םלוא .(לזמ היבקע חפט ארוקה תא וליבוי םה ;וז תוליפכל דימעמ אוה דציכ האראו ןונגע י"של "הימי 
רבכ יתבשחו רבד הארא יכ זאמ יכרד הז םירוביגה לש םלרוג יכ הרכהל חפט רחא רותמ וזכ רשא תדחוימ םלוע-תועמשמ 
תא הניטקמ וליאכ וז תפסות ."ויתיאר םימתהו בוטה ןוצרהו יונישל ןתינ וניא -עמב תויצאירו לש תנדועמו הקד המקיר 
יוליג אשונ תא הריתסמו רמאנה ךרע לשו (ץנימ רמ) היבא לש ,הצרת לש לע הלוכ תבבוסה תנווגמ תיביטומ תכר 
,הילשאכ ותוא תרטופ איהש ךכב רבעה "הימי ימדב"רופיסה .ןוסאל ליבוי היבקע .דיחיו דחא אשונ 
תא המכ יפ הריבגמ איה רחא דצמ ךא וב ןיאש וז הניחבמ תפומל רופיס אוה תאשינה הרענב אוה ונרופיס לש וניינע 
הצרתש םיעדויה ,ונאש ןוויכ ,ותובישח םיגורא םניאש םייניב תלילע וא רויצ הצרת .המיא לש הבוהא היהש רבגל 
יכ קיסהל םינמזומ הז הרקמב העוט הנניא םניאו הריציה לש םיביטומה ךרעמ ךותב רשא תא ןקתל תשקבמ רופיסה תרוביג 
הרזח אוה הווההש הלש יללכה םשורה םג לפכ למס לש יתגרדהה וחותיפל םישמשמ וא תעדמ) איה הצור ;םדוקה רודה תוויע 
הילשא ונניא (וו א'זדה תיווח) רבעה לע למס .וביבס היונב הלוכ הריציהש תומדה ןיעמ הלש הייח תא תושעל (תעדמ אלש 

.הקומע תמא אלא וחותיפ רמגל עיגמו הגרדהב חתפתמ הז ייח לש ,רתוי תמלשומ ,היינש הרודהמ 
בלושמב רתוי רחואמ רזוח ביטומ ותוא -טאה ואישל ךכ בגאו ,ותועמשמ יוליגלו רבגל תאשינ איהש ךכ ידי לע המיא 
ךישמי דליה יומיד) הצרת-דליה יומיד םע .רופיסה לש ןורחאה דומעב קר ,יתונ .ול אשניהל הזעה אל וזש (לזמ היבקעו 
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ישארה למסב בלתשי ףוסבלש דע חתפתהל 
םירפסב יארק ידמו" :(תומדה-לפכ לש 
םע היהי רשאכו .יל םח םיעודי יכ יתיאר 
תפצפצמו העופ ומא תא עמש רשא דליה 
ימע היה ןכ ומש הז יכ םואתפ ריכהו 
ןיבמ וניא קונית .(ב"י) "םירפסב יארקב 
משמ שי ומא יפמ עקובה שערלש הליחת 
ןוויכ) הלגמ אוה תאז ןיבמ אוהשכ ;תוע 
הז שערש (ולרוג אוה םדא לש ומשש 
אופיא והז .ולרוג םצעב אוה לפט הארנש 
:ונרופיסב הצרתל הלגתמו ךלוהש המ 
משמ שי התביבסבש םינושה םיטרפלש 
אלא .הלרוג איה וז תועמשמשו ,תוע 
ותרוביגו ,אוה ינוריא רופיס ונרופיסש 
ןיבמש המ תא ףוסה דע הניבמ הנניא 

.ארוקה 
הצרת לש הרופיס עטקנ הז םוקמב 
הרופיס :וילע תוחפסנ םייניב תוניצס יתשו 
.לזמ היבקע לש ורופיסו ישטנימ לש 
ונינזאב םירזוח הלא םירופיס ףא םלוא 
לפכ לש דוסיה ביטומ לע םינפ רתסהב 
,םהידליו םירוהה תוהז לש חסונב תומדה 
הסנמה ןבה תא ףדורה ןומדק אטח לש 
ףעוצמב ביטומה עיפומ הנושארב .ונקתל 
:ישטנימ לש התינייחא לע םייניבה רופיסב 
הרענה םא ןיבו ישטנימ ןיב היה ביר יכ" 
ךכ רחא .(ו"ט) "תכ לע םא ןווע דוקפתו 
לש ורופיסב םימעפ המכ ביטומה רזוח 
קר אצמנה) עטקב הליחת .לזמ היבקע 
הנומת" :(רופיסה לש תומדקומ תורודהמב 
לע ונרק וימחרו שיאה הב רעג הנומת 
.ותנומת ךל ףיסות המו ןתת המ ,ויתפש 
תא יארתו היחת [האל1 ךתב לא יטיבה 
המצע האל ."ותומדכו ומלצכ ,ותנומת 
היחא לש ליפכת ,הקתעה אופיא איה 

.תמה 

רופיסה ירוביג לכ ןיב תיסיסבה תוהזה 
תכרעמכ העיפומ םינפ תבורמ תחא תומדכ 
האלל הצרת ןיב ןוימדה .תויוליקש לש 
אפורה :יטאמרד ןפואב הנושארל עיפומ 
,זא ;"םולשה הילע המא ינפכ הינפ" ,רמוא 
האור ,המא תא הב האור אוהשכ ,זא קר 
בסיו" :הנושארל ,םצעב ,ותב תא זנימ 
תולחב םג .(ג"י) "ינאריו ילא וינפ יבא 
ימא לוקכ ילוק" ,תרמוא איה ,הצרת 
:לזמל המוד האל םלוא .(ט"מ) "התולחב 
הנושארה םעפב לזמ תא האור הצרת רשאכ 

ןיבו וניב רשק היהש תעדוי הנניא ןיידעו 
שיאה תא יתיאר" ,תרמוא איה ,המא 
התמד ודי תעונת ןכא ,ימא תא רוכזאו 
המוד לזמ ,ףוסבל .(יט) "הדי תעונתל 
דימעמ לדגו ךלוהה םהיניב ןוימדה .ץנימל 
והותיפש הריציה לש חתפמה למס תא 
רבכ םלוא ,ולוכ רופיסה ףוסב קר םלשוי 
ודמע םהילגר לע" :'ט) השעמה תישארב 

לע זמורמב ןונגע עיבצמ ("ויחא לומ שיא 
.לזמל ץנימ ןיב ןוימדה 

יונב ולוכ לזמ היבקע לש וייח רופיס 
,רוקמל הביש :רבעל הרזחה אשונ לע 
םצע ,לכ תישאר .ומא לש הייח תכשמהו 
אבה לזמ היבקע טנדוטסה לש והשעמ 
רשקמ תחדינ הרייעב תבשל הריבה הניוומ 
,רוחאל הרזחה ביטומ םע ןירשימב ותוא 
תויחלו ופלחש תורוד םע תוהדזהל ןויסנה 
לזמ לש ורופיס קספנ ןאכ .םהייח תא 
רחואמ ךא ;הצרת לש הרופיס שדחתמו 
לש ורופיסל םירזוח ונא רשאכ רתוי 
הצרת ינפל ללוגמ אוהו (ה"ל) לזמ היבקע 
יגלה רתוי תרהבתמ ,ותחפשמ תורוק תא 
היבקע לש ותומד ןינבבש תימינפה תוימיט 
יביטומל וב םירושקה םישעמה תויחרכהו 
אב אוהש רפסמ היבקע .ונרופיס לש הק 
הל ארק ומא לבא ,םירמומ לש החפשממ 
המלח יכ" ;התבצחמ רוצל בושל הבל 
לע הנחקי ,הנקז הילא הארי םעפ ,תומולח 
םעפו ,ונקז תא הקילחה איהו ויתועורז 
".הדיב תוליפתה רודיסו התנקז תא התאר 
היבקע .תודהיל היבקע לש ומא הרזח ךכ 
ומאש רבעל הרזחה תא ךישממ ומצע 
תושעל ומא הלחה רשא תא" :הב הליחתה 
אוה ףסכנ לארשי יהולא לא חבושכ 
וניבה אל םהו .ומע לא בש יכ ,תולכל 
היבקע ןיב ןוימדהש אצמנ .(ו"ל) "וחורל 
םהינש :הליחת ונרעיששמ לודג הצרתו 
םילשהל םיסנמו םאה תומד םע םיהדזמ 
לש ומא .תושעל איה הלחה רשא תא 
לזמ יניעב םלוא ('מ) ןיידע היח היבקע 
התנומת איה תחא") .ללכ תנקדזמ איה ןיא 
םעפ םא יכ ,הירוענ ימימ המלטצנ אל יכ 
ורבע תובר םינש .המלטצנ הירוענב תחא 
לע רשא םינפכ דוע םניא הינפו זא ינמ 
הנומתה םלצב קר תאז לכב ,הנומתה 
ןמזה ףלח וליאכ דימת הינפ הזחא תאזה 
לזמ לצא םגש אצמנ .<(ח"ל) "דבר אלל 
םהינש ;הצרת לצא ומכ ,הווהה אוה רבעה 
רבע ןיעמ היהיש הווהל םורגל םיצור 
רוזחל הז ןויסנ םהינש רובעו ,ילאדיא 
הצור היבקע .יגארט ןויסנ אוה רבעל 
ינומא ימולשמ דחאכ תויחלו רבעל רוזחל 
הרומ אוה סנרפתהל ידכ םלוא ,לארשי 

אצמנ ;דקפתהל םיצורה םיכרבאל הלכשה 
רקש השועו ותרכהל דוגינב לעופ אוהש 
יניעב .ותבושת תא רשפאל ידכ ושפנב 
"ושפנ היחי תובינגבו" בנגכ והירה ומצע 
שי תוומה לא םיעיגמ ונאשכ קר .(ב"כ) 
םע" :רבעה תא רזחשלו תוסנל ודיב 
רמוח ףוסאל םירבדב אב תוינומדק ירקוח 
תיבב רפוח אוה התעו .ונדיע תודלותל 
.(א"מ)"ד6ע ינמ תוקיתע חלגמו תורבקה 

תא תויחלו ןמזה תא רוצעל הז ןויסנ 

לש ינונגיסה בוציעב םג שחומ רבעה 
לודגה הבורב שמתשהל רחב ןוגגע .הריציה 
ובקת הבורמ יכ"נת ןונגיסב הריציה לש 
ןמזה תא רצוע אוה וליאכ הארנש ,תול 
ךכ ןול םדקש המ לא שדח לכ רשוקו 
,יוניש אלל תוכשמה לש השוחת תרצונ 
המ יבגל המואמ תונשל יושע שדחה ןיאש 
ןוגכ ,םידדוב םיטפשמב ךכ .ול םדקש 
".רדחב ונדבל ונינשו .רדחה םמד םואתפו" 

םירשוקה םימלש םיעטקב םג ךכו (ד"ל) 
,תונשנו תורזוח םילמב ומדוקל קוספ לכ 
היהש המ יכ םשורה תא רצויה רושרישב 

לע תםכוש איה הנהו האראו" :היהיש אוה 

אל הפא תמשנ ,ההא ךא ,םולשב חבכשמ 
לע םולשב חבבש ימאו ...דוע העמשנ 
.םיקולאה לא חחור חבישח יכ ,חבבשמ 
משה ןיב תבש ברעבו חחור חבישח ימא 
חתמ תבש ברעב .הלבוה הרובקל תוש 

.(,ח)"חתמ תינקדצ השאכ ,ימא 

למס תא גיצהל העשה העיגה התע 
הז למס .תומדה לפכ למס ,הריציב חתפמה 
ארה הקסיפב רבכ תככורמ הרוצב עיפומ 
ץנימ לש ודוד רשאכ ,רופיסה לש הנוש 
דפחרה תוחאה איהש רובס האל תא האורה 

בלשב .(יה)"הלוחה איה יכ עדי אלו" הינ 
,רויצה לש וניינע והמ רורב אל ןבומכ הז 
הנבה-יא וזיאב רודכ אוהש הארנ רבכ רא 
עיגנ םרט .ורושאל בצמה לש תידוסי 
ייחב תומדה לפכ ביטומ לש ומוליגל 
תודוזיפא יתש ונינפל הז למסב לזמו הצרת 
תוניכמו ומצעלשכ למסה תא תוגיצמה 
יפאה .רופיסה ףוסב המלשה ותעפוה תא 
ישטנימ לש הרופיסב הלולכ הנושארה הדוז 

בגא רידב וליאכ ונל תשגומו (ד"כ) 
ןונגנמ' ,לייווצרוק ארוק וז הקינכטל) 
השקיב ומכ ,םואתפו" :('ןונגע לש החסהה 
"...יל רפסתו ,הרביד רשא תא ינחיכשהל 
ןאכ הלגתמ הלפט 'החכשה" תחת רא 
לפכ ביטומ .הריציה לש ישארה ביטומה 
ןיבש ןוימדכ עיפוה הכ דעש ,תומדה 
היבקע ;ג"י ,האלו הצרת) םיתמל םייחה 
ומאו היבקע יתרכזהש יפכ ןכו ;יט ,האלו 
םוקמב .אלמ למסל שבגתמ (.דיחאו האלו 
ןאכ ונינפל תועיפומ רבעה םע תוהדזה 
הכישמ-ידקומ תווהמה ליפכ-תויומד יתש 
םה םימודה םירוביגה הז בלשב חוכ יווש 
רתויב םימודה ,בילטוג תיבל םיחאה ינש 
לבקמ הז ביטומ דציכ הארנ ןלהל .הזל הז 
םישענ בילטוג םיחאה ינשו ,יגארט יפוא 
היבא ,הצרת לש הייחב םירבגה ינשל למס 

בלשב םלוא .לזמ היבקע הלעבו ,ץנימ רמ 
ימוק יפוא תומדה-לפכ ןיידע אשונ הז 
הנתח אוביו הימח תיב האב איה" :אדירג 

דאמ ישטנימ בצעתתו ,רליו התוא ררביו 

םילאונ 44 
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.ותכרב התיה הדמולמ םישנא תווצמכ יכ 
קשנל שקביו תינש אוביו הבוצע הדוע 
אל איהו .הבלענ יכ רוחא גוסיתו ,הל 
הנושארב אב רשא אוה ויחא יכ העדי 

ונא ןיא ןיידע ןאכ ."הנתח ינפב וינפו 
היתומדוקל וז הנומת ןיבש רשקב םישיגרמ 
ןוויכ ,(םלרוגו וירוה ירחא דליה שופיח) 
אלו רוד ותוא ינב ןיב אוה ןוימידה ןאכש 
אבה דומעב םלוא .םינוש תורוד ינב ןיב 
לא טלוקו האלה ביטומה חתפתמ (ה''כ) 
דע דוחל ועיפוהש םיווקה לכ תא וכות 
לכ םירבחתמ וישכע יכ רמול ןתינ .הכ 
ךותב הכ דע וחתופש םיווקהו תודוסיה 
יציה לש ןושארה קלחה תא לעונה למסה 
תבשוי ויחא תשאו ויחא תיבב אוה" :הר 

זזפיו ויתועורז לע דליה תא הקיו .הנב םע 
ךלה יכ םהינש םג ואלפתיו .ומע רכרכיו 
לומתמ ותוא ריכה אל אוהו וירחא דליה 
ויחאו דליה םע עשעתשמ אוה .םושלש 
ילכ ועת ויניעו ויחאבו וב דליה טביו .אב 
םואתפו .האתשמ טיבמ ,חז לא חזמ «חח 
,לודג יככ •ןכיו םחמ וינפ דליח גפח 
ותחקל יכ דע ומא לא תונטקה וידי חלשיו 
".הקיחב וינפ רתסיו היתועורז לע ומא 
ןתינ םלוא ,החידבכ שגומ רופיסה ןיידע 
תומדה לפכבש דיחפמבו םייאמכ שוחל 
אל ןיידע הז בלשב .אבה רודה ינב רובע 
םות םע ןתניי רשפה :למסל רשפ ןתינ 
םימקרתמה םיביטומה לבא .ולוכ רופיסה 
ינש ןיב תדמועה הצרת לע םיזמור ןאכ 
רמה דלי ותואכ יהירה :המא לש םירבגה 
,וינפל רשאכ דובאו דגבנ ,המורמ שיג 
ררבתמ :םינוש תובא ינש ,ןטש השעמכ 

הילשא אלא אבא ונניא אבא הארנהש 
.הארונ 

כ 
יסה לש ינשה וקלח ליחתמ ןא 
השעמה רקיע שחרתמ ובו רופ 
ירחא הצרת לש הרוזיח — 

התרזעבש התלחמ ,לזמ היבקע 
םיכסהל היבא תא איבהל החילצמ איה 
םהלש םיאושינה ייחו ,לזמל אשנתש רכל 
לככו שארמ תופצל ונלוכי רשא לכה — 
תומדה לפכ ביטומ ידי לע הליחת ןכוהש 
תומד םע תוהדזהל ןויסנה תא ללוכה 
לש הרוש הריציב םילעופ ןאכמ .םאה 
,"חרזמ"ה ,רעיה ,בלכה :םיינשמ םיביטומ 
תפתהב .יוכו קבטה ,רוקה ,םודאה עבצה 
שקב ,הלא םיביטומ לש תיתגרדהה םתוח 
םהיניב רצונה רשקבו ,םיידדהה םהיר 
ןומט ,תומדה לפכ לש חתפמה למס ןיבל 
היינשה הכרעמה לש יטמארדה חתמה רקיע 

.ונרופיסב 

ביטומה אוה ןכש ,רוקה ביטומב חתפנ 
יעב יתרגסמ ודיקפתו םלוכבש םעמועמה 
,הנכסו דוס הז רופיסב גציימ אוה :רק 
רבעה לא ירותסימה רשקה תא רקיעבו 
תילמס תרגסמ הווהמ אוה ןכ לע .תמה 
תרצונה הרזומה םיסחיה תשרפל המיאתמ 

תא חצנל ידכ היבקעו האל-הצרת ןיב 
רופיסה תחיתפב רבכ .תוומה תאו רבעה 

אלול :האל לש התומל םרג רוקהש רמאנ 
האל התיה ,ץנימ רמוא ,אובל ביבאה רחא 
תא םג תימהל דמע רוקה .(יט)ןיידע היח 
תלצינ איהו ,תושק הננטצהש ,הצרת 

ףרוח רבע") ףרוחה םות םע קר תווממ 
ןהיתש לצא םלוא .('נ !"יתעשונ יכונאו 
רוקה איה הלחמל תיתימאה הביסהש הארנ 
רמוא לזמ ;תינענ הניאש הבהאה ,ימינפה 
(ד"כ)"ךתב בלב תרחא הלחמ ,ינודא ,הה" 
השענ אלש דע הטילחמ הניא הצרת םגו 
.(ינ)ןתחכ הילא אובל השרוה לזמו הנוצר 
םה םה םרוג אוהש הלחמהו הז רוק 
,לזמ היבקעב תוכזל הצרת ידיב םיעייסמה 
תמרב) ךכ םושמ אקוודש רשפא םלוא 
רוקהו תיגארטו םתבהא הרק (ןבומכ ,למסה 
ףרוח אל"ש תורמל ;ץיקב םג םתוא הוולמ 
גוזהו "התמח שמשה הפסא" ירה "םויה 

.(א"נ) "רונתה רוא"ל קקזנ ריעצה 

רוקה ביטומ עיפומ שרופמה ומשב 
תא רקבל תדמוע הצרת רשאכ הנושארל 
זא עיפומ רעיה ביטומ ףא .ותיבב היבקע 
ירפכ תיב אוה לזמ לש ותיב :הנושארל 
ורד לע ,רמולכ ,ריעל ץוחמ אצמנה 
תולבוקמהו תומכסומה םוחתל ץוחמ ,למסה 
רובעל הצרת תברסמ םיאושינה ירחא םג) 
ישטנימ האצמ רשא הפיה תיבב רוגל 
דיה ילענ תא יתטשפ" .(ריעב הרובע 
תא אצנו .ידי תא חדק חוד ףוטעב חמשאו 
הניצה הלוע הינשה םעפב .('י) "ריעה 
תא הצרתל הלגמ בילטוג ישטנימש העשב 
:לזמל התבהא תשרפ תא ,המא לש הדוס 
חודו הירבד תא ישטנימ הרביד םמוד" 

תעגב תורירקה תאז .םילמה ןמ הלוע חרק 
.(ז"י) "םולשה הילע ימא תבצמב יחצמ 
תנתונה אופיא איה האל תא התיממה הניצה 

דוע רזוח הזה זמרה .הצרת תא היבקעל 
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דיה תא ףפואה רוקה :תפסונ היצאירווב 
םתבהא תשרפ תא םייסמה דרוקאה אוה 
וריסה שיאה םעמ יתכלבו")האלו לזמ לש 
יכ האל יל הנתנ רשא תעבטה תא ית 
םואתפ תניצו .רחא שיאל איה השרואמ 
לש הרוזיח .(ד"כ) 'יעבצא לע הפלח 
תפטוע איהש ךכב ליחתמ לזמ ירחא הצרת 
:(ט"כ)הילא וברקלו וליהבהל ידכ הדי תא 
לזגנ רשא תא לזמל תנתונו איה הבש ךכ 

.ונממ 

םילבוס »לזמו ץנימ ,םירבגה ינש םג 
היטעב םילוחו (הבהאה רדעה) הניצה ןמ 
הניצב תשמתשמה הצרתכ אלש ,םלוא 
,היבא ,םירחאה לע הנוצר תא ףוכאל ידכ 
בקע רחסמה ןמ שורפל שקבמ ,ץנימ 
יתרענ התע יכ יתב אלול ,רמאיו" :ותלחמ 
ךילשיה .וז הבושת הנושמ המ .ירחסממ יפכ 
תרמ לבא ...הלק הניצ בקע ויקסע םדא 
?םירפס בותכי ,השעי המו הרמא בילטוג 
,השעמה שיא ,רחוסה ,אוה .ונקחש ונלוכ 
לש ועמשמ המ .(ה"כ)"םירפס בותכיו בשי 
םנפומ םדא אוה ץנימ ףא לזמכ ?רבדה 
תא בבחמ וניא ץנימ ;תובצעל הטונו 
והומכ אלש ,איה םייח תאלמש ותוחא 
םירפסה ביטומ ןכו םירפס תביתכ .(א"מ) 
היבקע תא הז רופיסב םינייפאמ ללכב 
התומ רחאל .ידמל ףוקש וילא זמרהו ,לזמ 
ןמ שורפל אופיא הצור ץנימ האל לש 
תויהל ללכבו ,לזמ השעש םשכ םלועה 
.ןכל םדוק האל תא דביאש לזמ היבקעכ 
לאה ונחנא" ץנימ רמוא החישה תישארב 
רורב זמרב ,(ד"כ) "םיללמואה םינמ 
הניבמ הנניא הצרתש זמר ,לזמ היבקעל 
לזמל ץנימ רמוא רשאכ םג .יוארכ ותוא 
"ונתוא בוזעת האל יכ אופיא עדי ימ" 
שוריפ וירבדל הצרת תנתונ ,יט ימעב 
.("ילע ובוסי וירבד") ישפטו ירטנצוגא 
לזמל הקומע הבריק אופיא שיגרמ ץנימ 
םהינש .והומכ ,לכה לע רתוול ןכומ היהו 
הצרת םלוא .<ג"ל) ןמז ותואב ולח םג 
היבקעכ היהי ץנימ :ךחוגמ רבדהש תאצומ 
הצרתש ומכ ,ךכ ?םירפס בותכי ץנימ ?לזמ 
םניאש םייח תויחל היבקע תא תסנוא 
תויהל ןכא .ינממה ישיא דיא") ונוצרל 
(ג"נ ."ותחונמ יתדדש המלו ,דלונ קוור 
ללגב ויתופיאש לע רתוול ץנימ ףא סנאנ 
.הניצה ךותב ,ונוצרכ אלש תויחלו הצרת 

.םודאה עבצה אוה רחא ידוסי ביטומ 
קהבומ יטוריא ןעטמ ומע אשונה הז ביטומ 
עפתמ ותועמשמו ,טא טא הריציב להמנ 
ארה םיעבצה םלוס .הבורמ תוריהזב תחנ 
:דבלב םיעבצ ינש ליכמ הריציה לש ינוש 
לש העבצ אוה יכאלמה ןבלה .תלכתו ןבל 
ויה תע לכב .םינבל ויה הידגבו" :האל 
הלמשה הרכנ אל ןכא" ;(יה)"םינבל הידגב 

ןהיתש יכ הנשיה התלמש ינפל השדחה 
הנבלה הלמשה יפנכ" (יו) דיה תונבל 
העבצ .(יז) "הצחמל לפאה רדחב וקישה 
תדימב בורקה עבצ ,תלכת אוה הצרת לש 
טעמ םימחו ינויח אוה םלוא ןבלל המ 
ףטע תלכת ליל הלילה" :ונממ רתוי 
ןולא תחת" ;(ד"י)"ותומימח םעונב ונתוא 
תלכתב טיבאו םויה לכ יתבכש הנבלו 
ןולחה לא ינפ יתוביסה" ;(ז"ט) "םימשה 
דציכ .(ב"ל) "ןולחב ההכ תלכת ןיעכ הנהו 

לע ,םודאה עבצה הריציל אופיא סנכומ 
הליחתכל ?וב הכורכה השדחה תוהמה לכ 

,טעמכ תשגרומ יתלב ךרדב אוה אבומ 
יומידכ ,רתויב תיבגאו הנידע הרוצב 
רבדה .שרופמב בקננ ומשש ילבו ,דבלב 
;"חרזמ"ה הנושארל גצומ רשאכ הרוק 
רשא שיאה ירשא" וב בותכש ,"חרזמ"ה 
דיתע "ךב ץמאתי םדא ןבו רחכשי אל 
ןיב הבהאה רשקל קהבומה למסה תויהל 
לש ותעפוה םע .הצרתו האלל היבקע 
םודאה עבצה ליחתמ ,אופיא ,"חרזמ"ה 
תא יתללה יתליפת תא ימיתהכו" :ץבצבל 
שמשת חגונכו ,אוה אלפנ יכ "חרזמ"ה 
ימודמד םע חרזמה לע החרזב תעקושה 
עבצה .(ח"י)"םעפה ירבד ויה ןכ ... ברע 
ידב ןאכ ענצומ ןכוסמהו ץרפתמה םודאה 
"חרזמ"ל יומיד אל וליפא — שובכ יומ 
םהש ,וילע חבשה ירבדל אלא ומצע 
ךכ .העיקשה תימומדאל ןאכ םימודמה 
ולמסיש םיביטומה ינש ןיב רשק ןאכ רצונ 
םודאה עבצה ,הבהאה תא וז הריציב 
הליטמה העיקשה יומיד ידי לע ,"חרזמ"הו 

.חרזמה לע ,םודא רוא ,רזוח רוא 

האלו היבקע לש םתבהא תחימצ םע 
םג .םודאה עבצה לש ותולגתה תצאומ 
"חרזמ"ה ביטומ לא אוה דומצ וז תולגתהב 
:הבהא לש יריש רואיתב םיפרטצמ םהינשו 

םימודא םיסנפ ונילת הכותב םיפנע לע" 
.הכוסה לא ונאבה םיפיה תיבה ילכ לכמו 
תעממח לופתו חרזמה תא האל תולתכ יהיו 
שמשה הגונ' ןכבו .(ב"כ)"...חרזמג רשא 
,םודא ,שרופמה ומשב ןאכ עיפומ 'תעקושה 
ורב יטוריאה ותועמשמש שדח רשק-למסו 
ביטומ ןיבו וניב עצממ ,תעבטה ,הר 
,שרופמב ןיידע רמאנ אל המואמ ."חרזמ"ה 
המרב רבכ ןכוה םיבהאנה לש םרשק םלוא 
טהו ,"חרזמ"ה ,םודאה ידי לע תיביטומה 
עידומה עטקה עיפוי וישכע קר .תעב 
ובו ,םיינשה לש םתבהא לע שרופמב 
חקתו" :בושו בוש םודאה ביטומ דהדהמ 
יעבצא לע התוא םשתו תעמטת תא 
הרשק השאר תופלחמל רשא ינשת םותבו 
אלש שיא ירשא ארקתו ריקב תרזמה תא 
םדא ןבו הירחא יתארק ינאו ךחכשי 
...ונינש ונמדאתנ םואתפו ךב ץמאתי 

ונתוא רימאה יכ םיהולאל ונידוה ונחנאו 
המר הגשוה רבכ הז עטקב .(ג''כ)".הבהאל 
שמה םיביטומה תריזש לש ירמל ההובג 
ארב הנדוע תיללכה המרדה םלוא .םיינ 
ןיב תואלולב תעלקנו תכלוה איה :התיש 

.תשרה השעמב םיביטומה-ירשק 
האל םוקמ תא הצרת תספות רשאכ 
םיביטומה םירזוח היבקעב תבהאתמש ימכ 
סג לוגליגב םודאה עבצהו "חרזמ"ה לש 
ביטומ לש ומוקמ תא ךא .רתוי הטובו 
.בלכה ביטומ .שדח ביטומ ספות תעבטה 
הצרת תטקונש ןושארה יטוריאה דעצה 
ובלכ וליאכ הזחתמ איהש אוה לזמ יפלכ 

רושקל ונממ תשקבמ איהו התוא ךשנ 
אוה ןונגע לצא בלכ .עצפה לע תחפטמ 
לע וירבדב לייווצרוק ריעהש יפכ) דימת 
רשפא) .ינימ יותיפל למס ("םושלש לומת" 
הלמה ןבומ אוה הז למס לש ורוקמש 
(.רכז ןיממ הנוז :19 ,ג"כ םירבדב 'בלכ' 
הנורחאל עיפוהש םודאה עבצה ביטומ 
הז םיבהאתמה היבקעו האל לש םתקמסהב 
לזונה םדה ,םדב אופיא לגלגתמ וזב 
למסה .הצרת לש המודמה העציפמ הרואכל 
וליאכ הלילעמ הצרת :רורב ילאוסכסה 
ןימה רבא רמולכ ."ובלכ"ש היבקע לע 
הזה בלכה לש ומש .התוא "ךשנ" .ולש 
הז רזומ םשש קפס ןיאו ,'תוועמ' אוה 
קוספה תא ריכזהל ידכ רופיסל סנכוה 
תלהוק) "ןוקתל לכוי אל תוועמ" .עודיה 
אוה בלכה וליאכ השעש עצפה .(15 'א 
רמולכ .ותוא ןקתל רשפא יאש תוועמ 
היבקע וישכע בייח ןכלו .םילותבה דוביא 
.השאל התאשל רמולכ ,העצפ תא שובחל 
בוש הצרת תשמתשמ וב ,עטקה לש ופוס 
ריאשמ וניא 'עדי' ינימה יוטיבב בושו 
הנומתה לכ לש השוריפל רשאב קפס 
התא עדוי יכ יתעדי יכ עדוי התא' :תאזה 
ערואמה רחאל .(ט"כ) יוכו ייתונופצ תא 
הלככ "תחפטמה ינמיס" תא הצרת תנחוב 
תחקול איה ףוסבלו ,הל םד ינמיסש הלותב 
"ידי לע ןורכיזל ותוא רושקאו םודא טוח" 
היבקעל הצרת ןיב םיסחיה תשרפ .(ט"כ) 
.תינימ הטיחסל למסב אופיא הליחתמ 
הטיחסה לע שארמ רשבמ יכיטומה דבורה 
דועש הצרת לש (תוומ ימויאב) תישממה 
הללגב רשא הביסה הארנכ יהוז .אובת 

.ךלימריפק תשרפ תא רופיסל ןונגע סינכה 
תרזעב ינימ עקר לע ףסכ תטיחס הניינעש 
רנימסה תדימלת הבתכש הבהא בתכמ 

תונבל ןוירנימסב הרומה לזמ .(א"ל) לזמל 
ףושח ץנימש םשכ תינימ הטיחסל ףושח 
ולש המשאה שגר ללגב) תישגר הטיחסל 
םויב הליחמ ונממ שקבמ אוה :לזמ יבגל 
.תומלשב תאז תלצנמ הצרת .(0"כ) רופיכ 

"חרזמ"ה ביטומ םג עיפומ ךכ רחא דימ 
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עיפומ הצרת לש התיבב :שדח לוגליגב 
ץנימ תא גוויזש הז ,דניקסטוג ןכדשה 
"חרזמ"ה לע לאוש הנתמה בגאו ,האלל 
ירוה תיבב היהש "חרזמ"ה תא ריכזמו 

ידכ יאדווב אב דניקסטוגש ןוויכ .האל 
יוצר היהי אלש רודישב הצרת תא ךדשל 
הנתנ היבאש ךכ רחא תמלוח הצרת) הל 
רדרזמ"ה .(ינאידניא טבש שארל השאל 
יזל למסכ הריציב דקפתל אופיא ךישממ 
לש ורוזיח תשרפ הליחתמ זא ןכאו ,גוו 
לש הבהאה יוליג םג .הצרת ירחא אדנל 
:םיביטומ םתוא תרזעב השענ לזמל הצרת 
תא חקאו" :םודאה עבצהו "חרזמ"ה ,בלכה 
ירחא ידי לע ותוא יתרשק רשא טוחה 
תא רושקאו ,םלמח םע יתוא לזמ שוגפ 
חרזמה לעמ ארקאו ...חרזמח לע טוחה 
ץראל דירוה לזמו ךחכשי אלש שיא ירשא 
.(גימ)'העמד ואלמ יניעו יתמדאתנ .ושאר 
שממ ,היה םודא טוח הז טוח ליעל רומאכ) 
תא וב הרשק האלש ינשה טוח ומכ 
ינימ םויאב רמגנ הז עטק םג .("חרזמ"ה 
עגר" :'עדיי יוטיבבו הווסומ יתלב טעמכ 
ילע תאמח חתא רומאל קועצל יתצפח 
לודג יכב הכבאו קחצאו ...חפרחח תא 

.(ג"מ)"ינודא תעדי אנ הנה רמואו 
עפ רפסמ דוע םיעיפומ הלא םיביטומ 
םירקמה לכב םא חוטב ינניא :הריציב םימ 
םלוא ,תילמסה םתועמשמב םידקפתמ םה 
הצרתשכ ,לשמל .אוה ךכש רשפא טלחהב 
איה לזמ םע רעיל האציש ירחא התלח 
חצרפ יכ והבכאו רנ יתקלדה" תרמוא 
:(ה"מ) "יניעל כאכתו חמודאח ותפחלש 
לזמ עסנ רשאכ .הל הביאכה התבהא ,ןכא 
ונאש רשפא רוזחל דמוע אוהו הניוול 
םיביטומה ףוריצ ידי לע ךכ לע םירשבתמ 
ישאר תא םדאתי העקש שמשה" :םירכזנה 
םלכה ...םואתפ הבשנ חרק חורו םיצעה 
איבמ רופיסה ףוסל בורק .(ימ)"תינש חבנ 
דמועה ודכנל הנתמ המודא תפנצמ ץנימ 
תישארב תרכזנ וזכ תפנצמ ;(ג"נ)דלוויהל 
ןטק יזנכשא" :אליק לש המולחב רופיסה 
םאה .(ב"י)"ושארב המודא תפנצמו יתיאר 

דוליהש תיביטומ הרהזא וזיא ןאכ הנשי 
יופצ היהי הז גוויזמ (דלווי םא) הצרתל 
.ןוחטיבב תאז רמול השק ?ובס-יבאכ דמשל 
לע הצרת לש המולח אוה השק עטק דוע 
.(ו"מ) האל תא הקיניהש תנעוטה הנקז 
,קבטהו ,קבטב המטוח תא תמטפמ וז הנקז 
.תוומ וז הריציב למסמ ,ןלהל הארנש יפכ 
םירשקה ינשב דוע עיפומ םטוחה ביטומ 
םגש ,בילטוג רכזומ םהינשבש (ג"ל ,ו"ט) 

שיא אוהו (ד"י) וב רושק קבטה ביטומ 
התכיח וז הנקז ,תואיצמב .םינב ךושח 
םאה .(ג"ל) ךרדל התוא לאשתש הצרתל 
הצרתל יביטומ ןמיסכ הז םולח שרפל שי 

תקנימ)הדילב תומל שארמ העובק הכרדש 
.חוטב ינניא ז(.דתמה םאה םוקמב 

םירבדה םירורב ןאב ,תוועמ בלכל רשא 
ינפלש רורב לזמ תונורכזמ .רתוי הברה 
אוה :ישטנימב בהואמ היה האלב בהאתהש 

ותליהת תא תעמוש איהש ךכ לע םלוח 
דיקפה הדיבש הדבועה םצע ;(ב"כ)הניווב 
ישטנימל .המ רבד תרמוא ויתונורכז תא 
דיקפמ לזמש תוועמ בלכה לאו םידלי ןיא 
,ב"י האר :קוניתכ) "העופ" איה הידיב 
םא .(ימ) "ינב תוועמ" ול תארוקו (ג"נ 
רושקה ילאוסקס למס אוה בלכה םנמא 
תא ריאשמ לזמש הדבועה ירה ,לזמב 
תועמשמ תלעב איה ישטנימ לצא ובלכ 
.תתוועמ ,השובכ תוינימ ןאכ שי :תילמיס 
םעט ירסח וילכאמ לכש רמאנ בילטוג לע 
("?שק ,לכוא ינא רשא לכאמה המ רמאו") 
הייקנ ןושל אוה לכואש ןוויכ ;(ו"ט) 
בילטוג םג ץנימ ומכש הארנ ,ןימל העודי 
הייח לכ תבהואה השא םע םייחמ לבוס 
[ישטנימ! הרמא התכלבור רחא והשימ 
.(ימ ;"ינקבחתו בורקב בושי לזמ םגו 
תוטונה ישטנימלו המאל תקחוצ הצרת 
וז תולבל תוברמ תאז םעו דדובתהל 
המש הניבמ הניאו (ו"ט) וז לש התרבחב 

.לזמל תבזכנה ןתבהא איה ןתוא רשוקש 

םיינשמה םיביטומה תכרע 
םיביטומה ןכו) ליעל הגצוהש 
סל ןבומכ הרושק (וטרופ אלש 
תומדה לפכ לש חתפמה למ 
לש תידוסי הריקס .ליעל 'ב ףיעסב גצוהש 
תא ונל ריהבהל לכות היטרפל וז הכרעמ 
לש תוהדזהה ץמאמבש תימינפה הריתסה 
היהש המ םנמא םא :התמה המא םע הצרת 
רבעה תא תונשל הנויסינ ירה ,היהיש אוה 
הווההו רבעה תוהז תא .יוכיס רסח אוה 

תויצאוטיסה תוהז ידי לע ןונגע םיעטמ 
איהש הנומתב .םינטקה םהיטרפל דע 
םירישה ריש לע תיתועמשמ היצאירוו 
האל לש בכרומה הסחי תא תראתמהו 
הקומע הביחו תונידע לש םחי ,ץנימל 
תא תקשנמ איה ,הבהא הנניא תאז לכבש 
,הנימיב ונימיו ושארל תחת ולאמש" :ודי 
(יה) "והקשתו היפ ודיל חשת רשא שי 
:הצרתל ץנימ ןיב תרזוח היצאוטיס התוא 
תישילשב .<ו"ל) "ודי תא קשאו יתוחש" 
,היבקעל הצרת ןיב דיה תקישנ תרזוח 
היבקעל הצרת ןיב סחיה ביטש םיאור ונאו 
ןיבש סחיהמ תינורקע אופיא הנוש ונניא 
הביח :היבאל תב ןיב וא ץנימל האל 

.שממ הבהא אל ךא ;הקומע 

הנוש קוהילב תרזוחה תרחא הנומת 
(הצרת+היבקע ךכ רחאו הצרת+ץנימ םדוק) 
דצל תדמולו תבשויה השאה תנומת איה 
הריוואה םלוא .ותדובע תא דבועה רבגה 
ינשב דאמ הנוש הנומתה תא תפפואה 

ןיבהל םיליחתמ ונא התרזעבו ,םירקמה 
רמגי רבעה תא ןקתל הצרת לש הנויסנש 
היבא דיל תבשוי הצרת רשאכ .ער לכב 
רואל" :ןיטולחל תילידיא איה הנומתה 
דעב .ונתכאלמ תא ונישע תחא הרונמ 
ונילע החלש [זהאלל רכז] הנבלה הלוגה 
"דחאל ויה ונישאר יללצו הרוא הרונמה 
,ותדובעל שיא בושנ רחאו" :בושו ;(ז"כ) 
"ויתונובשח ירפס לא יבאו ירועיש לא ינא 
לא יבא בש רחאו" :םעפה דועו ;(ז"כ) 
דע ודיצל יתבשי ינאו ויתונובשח ירפס 
תורעש תא קילחה רשא שיו ...תועש רשע 
"אושנמ ירשא בר ...המחה ודיב ישאר 
וטיסה לע רוזחל הסנמ הצרת םנמא .(ב"ל) 
ונאצי") הלעב םע תאזה תילידיאה היצא 
בצמ םלוא (ב"נ ;"םירפסב ונארק וא חושל 
רוזחל הסנמ הצרת רשאכ .ךשמנ ונניא הז 
םע הל .רתיהש תימיטניאה הבריקה לע 
ונניא לזמ :תינסרה איה האצותה היבא 
אל יכ יתעדי" .התא דחי דובעל לוכי 
יכ ,רדחב ומע בשא רשא בקע ישיא דובעי 
ותא שיא ןיאב ותדובע דובעל אוה ליגר 
"יתאצי אלו יתמק אל תאז לכב ,רדחב 
ישיא תושעב תולילב ירדחב" :דועו ;(ב"נ) 
עממ ותוא עירפא ןפ אריאו ותכאלמ תא 
"יתונורכז תא בותכאו דדה םשאו והש 

לש הניקה ןושל תא ריכזמ בותכה .(ד"נ) 
ןאכ תרכזנה תרחא הניק .הכיא תליגמ 
חחושמ רשאכ :בויא תניק איה שוריפב 
וז החיש תיארנ היבקע םע םוי םוי ץנימ 
.(ג"נ) ויער םע בויא תחישכ הצרתל 
ממה ישיא דיא") בויא ןבומכ אוה היבקע 
םחנל הסנמה הז בוש אוה ץנימו <ג"נ ;"ינ 
ןדבא לע ומחנל וילע היה םדוק .ותוא 
.התואיצמ לע ומחנל וילע וישכע ,השאה 
ןמ קלח זהצרת לש הנויסנ לשכנ עודמ 

.םירפסה ביטומב ץוענ רבסהה 
הצרת ;רפסה םלועל תכייש התיה האל 

הל המדנ םירופיס הארקב יכ תרמוא 
םג .(ב"י) המא לוק תא תעמוש איהש 
הלש הרומה היהש) לזממ התדירפ רחאל 
אל יתרות ךתב" ,הילע לזמ רמא (תירבעל 
"רומשת יתרות תאו הבזע יתוא ...חכשת 
הנניא ,היבאכ ,תאז תמועל הצרת .(ג"כ) 
םג .ירמגל הל רז ןויעה םלועו ,רפס שיא 
דמלמ הרומה יהיו" תירבעל הרומ שי הל 
תאו םיללכה תא ,ירבע ןושל דומלת יתוא 
...חור יב רתונ אלו ...םימעטה שומיש 
...תולמה שורפו ינואלה קודקדה יכרעמ 
אל תומש יתפצפצ רוגע ומכ .יתוניבה אל 
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האלה שג ילכשל יתרמא זא ...יתעדי 
תאז תמועל .(א"י)"ינרזע יתארק ןורכזלו 
.ריפוא לשב דמלמה תא תבבחמ איה 
:ותרות לש ילאוטקלטניא אלה ,ישגרה 
חור ילע הבסנ יכ הברעה ותניגנ הרכזא" 
תרגבתמ איה רשאכ םג .(ב"י)"םינונחתו ןח 
איה תורומל ןוירנימסה תדימלת תישענו 
חומה טלק אל םא" :הטיש התואב תטקונ 
לכשה השעי אלש המו ,הפ לעב וננשו 
יתפסוה אל ינא" ;(ח"כ) "ןורכזה השעי 
"יתיווצ רשא לככ יתישע ןכא ,ןורשכ 
ןוירנימסה תא תבהוא "טעמכ" איה .(א"מ) 
לתה םע חרקה לע קילחהל רשפא רשאכ 
הבהאה הלטב הקלחהה הלטבשכ -ןא ,תודימ 

יל היה ןוירנימיסה" ,תרמוא הצרת .(ג"מ) 
רבגתו ...הזה תיבה םומעיש ןק .ארזל 
"ידומילב הלעג ישפנו ,ןוירנימיסל יתאנש 
תיבב םואתפ הלחב ישפנ" :בושו .(ג"ל) 
תאו תונקזה תורומה תא יתרכז ...רפסה 
אל רשא םירפס לע ייח תא חפקאה .לחלח 
אוה תאז תמועל היבקע .(ב"ל) "יתעדי 
רודכ יתורפסה וקוסיעו ,קהבומ רפס שיא 
תוינומדק רקוח אוה .רבעל רוזחל ונויסנב 
האלימ תאזה הדובעה" :תוקיתע הלגמו 
רפס בתוכ אוה ;(א"מ) "ובל לכ תא 

.(ב"נ)"ונריעב םידוהיה תורוקל" 
וכיספה המרב ,הצרת לש הידגארטה 
םנמא האלל :ידמל אופיא הרורב ,תיגול 
תשאל התוא השע אוה :לזמ היבקע םיאתה 
דחא רוד .ררושמל ותוא התשע איה ,רפס 
:םדוק היה אלש רעפ רצונ ןכמ רחאל 
,המאמ רפסה םלועל תוחפ הטונ הצרת 
אוהו ול הדבא רישה חור אוה םג לזמו 
תבייח המא האלכ אלש .ןוירוטסיה השענ 
ושתב תוכזל ידכ םירפסב םחליהל הצרת 

ויסירטנוק תא חינה היבקע" :הלעב בל תמ 
.שרע ריש רשיו .ינקבחיו ילא אוביו 
.(ג"נ)"םודיו וינפ לע הננע החנצ םואתפו 
,האלל םיאתה אלש ,ץנימש איה הינוריאה 
ןב וא ,אוה :התב הצרתל דאמ דע םיאתמ 
התעטש יפכ ןכל .אדנל ריעצה ותומד 
תחת ץנימ תא לבקל המיכסהש ךכב האל 
לע תרתוומ איהש ךכב הצרת העוט ,לזמ 
לש חלצומהו ריעצה ותומד ןב ,אדנל 
שיא ,ליכשמ ,ראות הפי אוה אדנל) ץנימ 
הווצמו דיגנכ" :השעמ שיאו וירוענמ המדא 
:"ולוקל םיבישקמ תיבה ישנא לכו רביד 
יכ זמור ןונגע .לזמ היבקעב תרחובו (ט"ל 
יפכ ,תוומל אדנל תא ילוא הנד איה ךכב 
וקימעה ויניע" :אבצב המא-יחא תמש 
.רקה קמזפח חירכ וידגב חירו ופוש וייחל 
אוה קבטה) .(ט"ל) 'הלוח שיא ינפכ וינפו 
"קבטב תוומ" :הריציבש תוומה ילמסמ 
הנד איה המצע תא םג םלוא ;((ו"ט) 
הנולשכ תא תאשל הלוכי איה ןיא .תוומל 

תובשחתה רסוחב האטחש אטחה תאו 

הילע אוביש תשקבמ איה .תלוזה תונוצרב 
חורב ,תללפתמ איה םלוא ,תוומ שנוע 
רשא תא ןקתתש חתמל ,ולוכ הזה רופיסה 
רשא תא לזמ היבקעל ןתתו איה התוויע 
תא שקבאו" :ול תתל החילצה אל איה 
.היבקעל יתייה שקומ יכ ,תומל ישפנ 
תב םיהולא יל ןתי יכ םויו הליל ללפתאו 
.(ג"נ) "יתומ ירחא וירופחמ לבל חגאדו 

הניבמ איה העדותה תמרב רשאכ םג ןכבו 
הצרת ןיא ,התשעש אטחהו תועטה תא 
תומדה לפכ ביטוממ ררחתשהל הלוכי 
רודב אל םא ,ישילשה רודבש הווקמ איהו 

.היבקעל םרגנש לוועה ןקותי ,ינשה 
םג אוה הזה ןולשיכה יכ יתרכזה רבכ 
ומכ ,"לזמ רמ" .לזמ לש ואטחו ונולשיכ 
ולכ) רופיסב תובורק םיתעל ארקנ אוהש 
אוה םג דרמ (ול רמה ולזמש שיאה ,רמ 
תא בזע אוה :הליחתב םירפסב הצרתכ 
ידכ ,הנטק הרייעל ךלהו הטיסרבינואה 
םיחנאנ םלוכ" :תרוסמה ייח תא תויחל 
התוא יתלאש תחא ?ינאו הלכשה םישקבמ 
.(ב"כ)"ייח ימי לכ 'ה ךרדב יתכל שקבא 
תאז לכבו" :ונוזחב דגובו לשכנ אוה םלאו 
אצמ דשא בנגכ ..."הלכשה" הרומ ינא 
רחאו וילעבל והבישיו וררב ףסכ רורצ 
יכנא ןכ ...וסיכמ ףסכה רורצ תא בנג 
ןוירנימסב הרומ השענ אוה .(ב"כ) "םויה 
ויריש ,שרדמה תיב שבוח אלו תורומל 
רקוחה תימה ומצע ובו ,ןשעב ולעו ודבא 
אוה לזמ .קירל וזבזוב וייח .ררושמה תא 
תאו ומצע תא םישאמ אוהו שלח שיא 
אוה רשאכ :האל תא דביאש ךכב ותשלוח 
הכוסה תא ונממ חקול ץנימ דציכ ראתמ 
אוה ,המצע האל תאו ,האלל סראתה הבש 
"יתכוס תא יתשזננ ,יתיב תא יתבזע" רמוא 
תא תעדה לע הלעמ הז קוספ .(ג"כ) 
תא יתשטנ ,יתיב תא יתבזע" קוספה 
יוא ףכב ישפנ תודידי תא יתתנ ,יתלחנ 
המשאהה לכ .(12 ,ב"י והימרי) "היב 
"ינא לדח המ" :ומצע יפלכ ןאכ הנפומ 
ונממ וחקיש םירחאל חינהש םשכו .(ג"כ) 
,ותוא חקתש הצרתל חינה ךכ ,האל תא 
ול אל ,בוט רבדה ןיאש וטופיש תורמל 
;"לכמ יל הרקי יתחונמש םימיה ועיגה") 

.הל אלו (ד"מ 

ואטחו ונולשכ םג אוה ןולשיכה ,ףוסבל 
תתל ןווכתה אל ןבומכ ץנימ .ץנימ לש 
םיזמר יד שי םלוא ,היבקעל ותב תא 
םנמא אוה עדומ יתלב ןפואבש רופיסב 
לוכאה םדא אוה ץנימ .וילא התוא ףחד 
חוכב לזגש ךכ לע תוילכ רסומו םחונ 
םרג ךכבו האל ותסורא תא היבקעמ ונוממ 
לע רפכל וכרד םלוא ;תע אלב התומל 
שקבמ אוה ,השעמל .המויא איה אטחה 

התוא תתלו הלועל ותב תא תולעהל 
יתש איבא .ואטח לע רפכל ידכ היבקעל 
וב עטקב ןנובתנ ,תישאר .רבדל תויאר 
התוא איבמו הדליה ותב תא ץנימ חקול 
.הנושארה םעפב לזמ היבקע לש ותיבל 
תדקע תא םיהדהל דע ריכזמ ולוכ עטקה 
םתכילה תא םיצרתמ תובאה ינש .קחצי 
,תמא-יצח לש ץוריתב הדקעה םוקמל 
רמאיו יבא ילא אוביו" :המוד ןונגיסבו 
:(יח) "ונמאל הבצמ םיקנו אנ חכלנ ,ילא 
"הווחתשנו הכ דע הכלנ רענהו ינאו" 
תוראותמ תונכהה .(5 ,ב"כ תישארב) 
ישארל יעבוכ תא םישאו" :המוד ןפואב 
ונב קחצי לע םשיו" ;(יח)"ידיב ידי ילענו 
הרהצהה םג .(6 ,ב"כ)"שאה תא ודיב חקיו 
תא עדוי-אלו-עדויה דליה לש הטיטרמה 
המוד וב תושעל ןווכתמ רגובמה רשא 
;(יח) "יבא יננה ,רמואו" :םירקמה ינשב 
.(7 ,ב"כ)"ינב יננה ,רמאיו ,יבא ,רמאיו" 
הכילהל יוטיבה בוש רזוח תומוקמה ינשב 
,רמאיו יעורזב ועורז תא יבא םשיו" :דחי 

"ודחי םהינש וכליו" ;(יט)"המש אנ הכלנ 
,תלכאמ ודיב קיזחמ םהרבא .(9 ,6 ב"כ) 
הדיב הקיזחמ לזמ רמ לש תתרשמה וליאו 
דליהשכ ,הפיחדה האב ףוסבל .םודרק 
חלשיו" :ולרוג לומ ודבל רתונ דקענה 
טוחשל תלכאמה תא חקיו ודי תא םרהבא 
ידיב יבא זחאיו" ;(10 ב"כ) "ונב תא 

.(יט)"הרדחה יאוב יתב יכל ,רמאיו 
רופיסב .תיתלילע איה הינשה הייארה 
ותב תא חלש ץנימ עודמ רבסה לכ ןיא 
יס תוטרופמ ,אברדא .תורומל ןוירנימסל 
הז דעצש ךכ לע תועיבצמה תודחא תוב 
שכמ אל" ,תרמוא הצרת .דאמ הומת היה 
,תורומל שרדמ תיבל יבא יתוא חלש ינור 
איהו (ח"כ)"יל היה אל תורוהל ןורשכ יכ 
םושמ קר היבא לש ותטלחהל הדגנתה אל 
שיא תודיתע יכ יתבשח זא" (האלכ)ש 
םג ."םיכתחנ םירחא יפ לע ויללעמו 
יבורק" :רבדל רבסה ןיא תיתרבח הניחבמ 
תדמלמל השעי הכיא ,וממותשי יעדוימו 
םדא אוה ץנימ .(ח"כ) "ותב תא ץנימ 
ותבל הנקיש ךכל הביס לכ ןיאו רישע 
וב םיכורכ ,ןלהל טרופמכ ,רשא עוצקמ 
:וב ןיא טעמכ לומגו םירוסיו םילוטליט 
יכ ,תוירבעה תוירצונה תורומכ אל יכ" 
בל ילרע םייוגו חדנ רפכל ןה תוחדינ 
רכשו .הנה תוירבע רשאב ןהל וקיצי 
רבכ ,ונניאו רפכה תעסנ ךא ,דומילה 
רבסהה .(ח"כ) "ךרדה תואצוה והולכא 
אב ץנימ לש הז ודעצל דיחיה ירשפאה 
."הרומ זא לזמו" :אבה עטקה תישארב 
ןמ האל תא חקלש ךכב אטחש ,ץנימ 
םדא ןברק בירקמ ,הבהאתה ובש הרומה 
ידכ ומצע הרומ ותואל ותב תא איבמו 
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.םאה תחת ול היהתו וב בהאתת תבהש 

םגש ,ונלש ןושארה םשורהש אופיא אצמנ 
ןוויכ ,םיללמוא תונברק םה ץנימ םגו לזמ 
בהאש השא תתל סונא היה םהמ דחא לכש 

יחטיש םשור ;הל םיאתמ ונניאש רבגל 
םישגה תא ובירקה םהינש ,השעמל .אוה 
.תוומה תא ןהילע איביש רבגל ובהאש 
הזו ותשאבו ותבוהאכ הז ,םידגוב םהינש 

יטא ךותמ םיאטוח םהינש ;ותבכו ותשאב 
.הבהאכ-תיווסומה-השלוחו תומ 

ףוסב קרו ,רופיסה ףוסב אופיא ןכ םא 
םירבגה ינש יכ ארוקה ףוסבל ןיבמ ,רופיסה 
יפ לע הצרת תא ובהא םהינשש וללה 
ומיר םצעב ,םתוא הבהא איהשו םכרד 
תא הילע םיאיבמה הלא םה םה ;התוא 
ביטומ בוש עיפומ רופיסה ףוסב .תוומה 
עגרו יבא ינפב יתטבה עגר" :תומדה לפכ 
יהיו םירבגה ינש תא יתיאר .ישיא ינפב 

יבא ...ימא קיחב תוכבל ,תוכבל יבל םע 
םתלמחבו םתבהאב ,םהינפ יל וריאה ישיאו 
הואה םירבגה ינש .(ד-ג"נ)"הזל הז ומדנ 
הצרתל םימרוג הילע םימחרמהו התוא םיב 
,התמה המא קיח לא חורבלו תוכבל תוצרל 
איה ףוסבלש ןוויכ ?עודמ .תומל רמולכ 
,בא ונניא באה :התמור םצעבש תספות 
שגומ הריציה םויס .בוהאה וניא בוהאה 

לוגליגב עיפומה חתפמה למס ךרד ונל 
:תומלשב ותוא םיניבמ ונא וישכעו ,ןורחא 
אובב ,בילטוג יחא ןב תא יתרכז זא" 
םע תבשוי ויחא תשאו ויחא תיבל בילטוג 
,דוקריו ויתועורז לע בילטוג והחקיו הנב 
וב דליה טביו הרדחה ויחא אב הנהו 
ומא לא וידי חלשיו םהמ וינפ בסיו ויחאבו 

ומכ .(ד"נ) "הצרת תונורכז ולכ .ךביו 
הנרמות איהש ףוסבל הניבמ הצרת ,קוניתה 
הלא ידי לע התשעש ללמואה דעצל 
חבזמ לע התוא ובירקה ךא ,התוא ובהאש 
ידי לע הננכות תישפחה התריחב .רבעה 
ישטנימ ידי לעו היבא ידי לע ,םירחא 
וכפה לזמ תא תוצפל תעד ילבב םתוסנבש 
קוחצהו דוקירה .םייתעבש ללמואל ותוא 
התבהא תשרפ לכ ,רמוא הווה) ,קוניתה לש 

ןכש םישיבמו םה םינוגמ (הצרת לש 
,רחואמ .םייניע תזיחאב ,הילשאב םרוקמ 
הנניא איהש הצרת הניבמ ירמ רחואמ 

;רבד ןקתל ןיא רבכ וישכע לבא .האל 
.תומל קר הל ראשנ 

:הרעה 

האל :רתויב םייתועמשמ תומשה ןונגע לצא ליגרכ 
המ תא תונשל וליפא הסנמ הניאש ,הפייעה וז איה 
וז ,ץוצרה חוכ תלעב איה הצרת .הילע רזגנש 
אוה ץנימ .חוכב תואיצמה תא תונשל הסנמה 
ולזמ רשא הז אוה לזמ רמו ,עבטמה שיא ,רהוסה 

.ול רמה 

ליאמ ןדרימ 

םיריש ינש 

אשונ ינפ רוע 

םיריש ינש 

אשונ ינפ דוע 

אשונ ינפ רוע 

.הידחפ 

.ירמאת לא- 

ונל יד 

,ןגב שמשה רואב 

'םידליב 

,יניטרמ לש תויצאץווב 

.השק הןובעב 

.רמא אל- 

קיקד םימ םרז ינא 

.רגנ 

לא ףסאא ילוא 

ךתבהא 

עצור םירתה 

ףונה תא עצור סירתה 

.םיחלפ-םיחלפ יל שיגמו 

תזתמ ץע תרמצ 

רימאבו הפורע העבג 

.םילגרתמ לכל .םיחרפ תציצ 

רידסמה בצקב יפי שי 

תונועה יפולח תא 

.תונמב באכה .הזוזמל ינזא 

אשונ ינפ רוע 

.הידחפ 

.ירמאת לא- 

ונל יד 

,ןגב שמשה רואב 

'םידליב 

,יניטרמ לש תויצאירוב 

.השק הןובעב 

.רמא אל- 

קיקד םימ םרז ינא 

.רגנ 

לא ףסאא ילוא 

ךתבהא 

עצור םירתה 

ףונה תא עצור סירתה 

.םיחלפ-סיחלפ יל שיגמו 

תזתמ ץע תרמצ 

רימאבו הפורע העמג 

.םילגרתמ לכל .םיחרפ תציצ 

רידסמה בצקב יפי שי 

תונועה יפולח תא 

.תונמב באכה .הזוזמל ינזא 
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