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ינודא לש המתירה

תא איבהל ,שדוקה חור ידי-לע אלפומ עצבמ להנתמ הלא םימיב
והז .םיהולא לש םלשומה ונוצרל תטלחומ תועמשיהל םיהולאה ינב
תא ףיערי וכרד ץורעה תא ןיכמ אוה וב םויה ,ודי-לע ןכוהש םויה
הרובח התוא ,תומדא ילע ופוג אוה הז ץורע .םלועה לכ יניעל ותליהת
,שא ינחבמו תובר תויוסנתה תועצמאב רשא ,םישנא לש תבגשנ
ילכו ברקה ןזרג“ םה ולא .םיהולאה ןב לש וזל המוד תוהז םילבקמ
לכ לע רבגיו תוכלממ עינכי אוה םתועצמאב רשא ,”ולש המחלמה
המישמה תא דיקפי אוה וידיב רשא ,ולש ”רוביגהו זוזעה“ והז .ויביוא
ותועצמאב רשא ”לודגה ואבצ“ ,ולש ”חצנמה“ והז .םלועה תטיפש לש
ילכ םה ךא ,םייעבט וא םיימשג םניא םקשנ ילכ .םימע עינכי אוה
הלא .םירצבמ תלפה ידכ דע םיהולא תועצמאב םינתיא ,םינתיא קשנ
לכוי םיהולאש ינפל ךא .”לִיַח ושעיו םיקזח ויהי“ רשא םישנאה
ענכיהל םיבייח םה ,םהידיב וז המוצעו הלודג הנוהכ דיקפהל
.םהייח לכ לש ןודאה תויהל תמאב ול ריתהלו ינודא לש ותעמשמל

לפטמ םיהולא תעכ ךא ,יולגה אטחה תלאשב ונלפיט ןמזמ רבכ
םניא םיבוטה םירצונה ןמ קלח .ונא וננוצר לש תימינפה תודרמתהב
.רחבומה ירפה לוכשאמ םניאש רחאמ ,הז ןפואב עגרכ םילפוטמ
.ותורישב םיהובג םידיקפתל םיארקנ רשא הלאב לפטמ תמאב םיהולא
םיווחה הלאל .קוקיזה שא תדובע איה וזו ,דאמ יתואיצמ רבד והז
תיפוסה םתאצותו ,דאמ םיצוחנ ךא םיארונ םה םיטביהה ןמ קלח ,תאז
ןוצרל הרומג העינכ לש בצמל םיאבומ ונאש םושמ ,הליהת תאלמ איה
.וננודא

םיהולאשכ ,המוהלקוא ,הסלוטב תד ינהוכ לש סוניכב הז היה
תמיתרל רושקה ,םכתיא קולחל ינוצרב רשא ןויזח ינפב גיצה
םוי רקוב ותוא תליפתב וחכנ םירמכ םישולשמ הלעמל .וניתונוצר
םנקתל ,וינבב לפטל ידכ חכונ היה ,תוחורה יבא ,םיהולאו ,ישימח
שיאש ,השקונ הכ היה חורב לופיטה .ונוצרל האלמ תעמשמל םאיבהלו
תוגייתסה התיה .הליפתה תא להנלו ןכודל תולעל היה לוכי אל
תורישי ווטצנש המ דבלמ ,והשלכ רבד רומאל םירמכה דצמ
ותוחכונב םש ובשי הלא תד ישנא רשאכו .שדוקה חור ידי-לע
םקלח ,םתנוהכב םיקיתוו םקלח ,לוכי-לכה םיהולא לש הארונה
תלעב השרד תאשלו םוקל תלוכי ילעב םלוכו ,םירנויסימ
ךותו .שדוקה חור תעמשמל ונענ הב ךרדהמ יתמשרתה ,המצוע
התרשה שדוקה חור ,ונחורב םיהולא לש הז אלפומ לופיט ידכ
...ןויזח ילע

ךלמה תבכרמ תא יתיאר
,דאמ הפי הבכרמ הבצינ בחר הדש עצמאב רפע ךרד לע

םיטירחתו בהז הלוכ הפוצמ ךא ,םיעסונ תבכרמל התמד רשא
םיינש ,הילא םימיתר ויה םילודג םימוחש םיסוס השיש .םיפי
םה .וזז אל םה ךא .רוחאמ םיינשו ,עצמאב םיינש ,םיליבומ
ןולגעה תא יתיאר זאו .עודמ יתיהת ינאו הבכרמה תא וכשמ אל

הינרופילק
,ומאלא רמוכל

ןכמ-רחאלו ,הירגינ ,סַוַגאלב יתדלונ
-לע ,הילגנא ,טרוּפקטסל יתחפשמ הרבע
.רתוי בוט ךוניחל הכזנ ינאו ַיחאש תנמ

,הרשע-שולש תב יתייה רשאכ
רשאכו ,םיהולאל ייח תא יתשדקה
יתטלחה ,הרשע הנומש ליגל יתעגה
דובעל תנמ-לע הקירמאל רגהל
הייסנכב רעונה רמוכ לש ותריכזמכ
,םינש שמח םש יתיהשש רחאל .ססקטב
תורמזה תחא תא שוגפל יל ןמדזה
הברמה ,רתויב תולוגדה תוירצונה
ינוצרב םא יתוא הלאש איהו ,טילקהל
ןמז ,ןכבו .ןפלואב הטלקה הזוח תושעל
ןטשל יתרשפיא ,ןכמ-רחאל רצק
םיממעשמ ייחש יל רמולו יתוא דירטהל
.םלועה תא תוארל ילעשו

יתייה ןכמ-רחאל הנש יצח
יתרכה .אטח ייחל תרדרודמ ,דווילוהב
רתויב םילודגה םימסה ירחוסמ דחא תא
תללהמ ינא .וילא יתרבחתהו דווילוהב
ףחדה יל היה אל םלועמש םיהולא תא
תותשל יתיסינ םיתעל .םימס תחקל
לוהוכלא תלערה יתלביק ךא ,לוהוכלא
.יתביק תלוכת תא בואשל ךרוצ היהו

םלועב יתייהש םישדוחה תרשע
םושב יתחלצה אל .חצנל ומדינ ץוחבש
אצי אל ילש הטלקהה הזוח .ידי השעמ
םישמתשמ םישנא יתיאר .לעופל
ןפואב םמצע תא םיגרוה ,םימסב

.םירונ םישנא יתיארו ,יתגרדה
יתכלהו יתמק ,דחא םוי ,ףוסבל

םש יתיהש ,ןולמ תיבל םימי העבראל
יתלחתהו ינפ לע יתלפנ טושפו ידבל
.יבצממ ינאיצויש םיהולאל קועזל

סובוטוא לע יתילע םייעובש רחאל
השוע ינניאש רבד ,דווילוה תרדשל
זאו .לגרב תכלוה דימת ינא .ללכ ךרדב
םינולע םיקלחמ ךתייסנכמ םיחא יתיאר
דחא ןולע יתחקל .דווילוה תרדשב
יתינפ ,רטמ השולש יתרבעש רחאלו
חאה .וז הייסנכ ןימ וזיא יתלאשו רוחאל
יבתכב םינימאמה םירצונ ונא“ :רמא
תוססבתהב ,םעמשמכ םטושפ שדוקה
.“םיבתכה לש סמיי'ג ךלמה תסריג לע
ילש רבחל תכלל יל ןת“ :ול יתרמא
רבכ ינא .הייסנכל תכלוה ינאש ול רמאלו
דרא םאש יתעדי יכות ךותב ךא “.תרזוח
.הייסנכל רוזחא אל ,אצמנ אוה וב םוקמל

יתכרטצה אלש ךכ לעפ ינודא ,ןכבּו
ינפמ ,ילש רבחה היה ובש םוקמל תכלל
אוהש יל רמאו יתוא האר וירבחמ דחאש
יתרסמו הייסנכל יתכלה זאו .םש וניא
.םיהולאל הרזח ייח תא

לע םיהולאל הדומו תללהמ ינא
.יתקעז תא עמשו יתמשנ לע םחירש

תרשפיאש לע ,ינוט ,םיהולא ךכרבי
.וז הייסנכל לבקתהל יל
הינרופילק ,ירטנק ןוינק           .םא .לא

,לכבוד הכומר אלאמו 
 זכור אותי. אני אר. בי. חברך ועמיתך באדוני. רבים שמעו את,אנא

המסרים ששלחת. לפני זמן מה קבלנו את העלון “דרכך”. רבים קיבלו
י פה בכנסיית הר ציון ומרכזיַ אל תשכח אותי ואת אנש,אותו. אנא

העמיתים. פירסומיך המודפסים הינם לעזר רב למטרת קידום מלכות
אלוהים.

,בכבוד רב
אר. בי.

,לכומר אלאמו
תודה רבה. נהניתי מאתרך ומתוכנו למרות שאינני הולך בדרכי

הנצרות מזה זמן מה.
 סקוטלנד,אן. איי.                                                                   גלזגו

(המשך בעמוד 7)
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אוה ימשגה םלועה םע ונלש רושקתה ןפוא
םלועה םע ונלש רושקתה ןפוא .ףוגה תועצמאב
ונניא ןפוא םושב 1.ונחור תועצמאב אוה ינחורה
לכשה תועצמאב ינחורה םלועה םע רשקתל םילוכי
םע םירשַקתמ ונא הבש הרוצה ,בוש 2.תושגרה וא
איה ינחורה םלועה
תרתסנה תלוכיה תועצמאב
םישנא רשא ,חורה לש
םינכמ ,םתורובב ,םימייוסמ
3.היציאוטניא

םישקתמ ונייה אל
תרושקתה יפוא תא ןיבהל
וליא םדאל םיהולא ןיב
תא תוארל םילגוסמ ונייה
לש רתסנה קלחה וב ןפואה
חור םע בלתשמ חורה
תוהמהשכ ,םיהולא
תסנכנ ולש השודקה
-לע 4.תישונאה ונתוהמל
עבט ונל היהיש יד אל ,םיהולא םע רשקתל תנמ
יהולאה ועבט תא ליכהל ליחתהל ונילע .ולשל המוד
חור אוה םיהולאה“ 5.ונכותב ןוכשיש ישעמהו
ןנחוי( ”תמאבו חורב ודבעל םיכירצ ותוא םידבועהו
.)42 ,'ד

ונאשכ 6.ועבטמ ישונא אוה םלועב םדא לכ
עבט םילבקמ ונא ,םישדחתמו חורהמ שדחמ םידלונ

עבטל ףסונב ונלש תויהל ךפוה יהולאה עבטה 7.ינש
,דחאל םיכפהנ םדאו םיהולא ךרדה וזב 8.ישונאה
.”שונא-םיהולא“

חילשה ריבסמ םיימורה לא תרגיאב 'ז קרפב
יהולאה עבטה יכ ,שדוקה חור תועצמאב ,סולואפ
רומגה ךפיהה וניה ,העושיה תעב ונפוגל סנכנש
הלא תונוכת יתש 9.ונלש אטוחה ישונאה עבטהמ
וא אכדל רשפאו רשפא 01.דימתמ קבאמב תואצמנ
תאו ימצעה ןוצרה תא ,ישונאה עבטה תא תימהל
לילכ םיענכנ ונאשכ קרו ךא תוירקיעה תוואתה שולש
עבטל ףוס ףוס שחכתנ רשאכ 11.יהולאה עבטל
השודקה וחורל תטלחומ העינכ ידי-לע ונלש ישונאה
הזה לודגה ברקה יזא ,יהולאה עבטה ,םיהולא לש
םהמש ,ימצעה וננוצרו ונֵֹרשב ,רמולכ .וציק לא עיגי
הברה ךכ-לכ ונל ומרג רשא ,ישונאה עבטה בכרומ
עבטה תא רכבי וננוצר רשאכ ,ותמוי ,ואכודי ,תורצ
םיכיישה ,םירקעה ךשוחה-ישעמ ינפ-לע יהולאה
21.אטוחה ישונאה עבטה אוהש ,םיהולא לש וביואל

ועבט יפ לע קר תויחל רחב סולואפ חילשה
עבטה לע רבג אוה ךכל תודוה .םיהולא לש שודקה
לעו ,ימצעה ונוצר לע ,ולש אטוחה ישונאה
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סזנק לש טֵנסב החיתפה תליפת

תינחור תרושקת 

םיימורה לא תרגיאב 31.ימשגה םלועב ותוניינעתה
לע םיהולאל הדות“ :סולואפ רמוא ’52 קוספ ,'ז קרפ
וייח רובע םיהולאל הדומ אוה .”וננודא חישמה עושי

ךותב היחה ותבשחמו ,ותמצוע ,חישמה עושי לש
תא תרשל היה ונוצר ,סולואפ לש ותעדב .סולואפ
לש 'ח-ו ,'ז קרפב הדומ אוהש יפכ םלוא .םיהולא
תאז תושעל היה לוכי אל אוה ,םיימורה לא תרגיאה
לעפו ןכשש שודקה םיהולאה עבט לש ותרזע אלל
יכ םג הדומ סולואּפ 41.םוי ידמ וב שדחתהו וכותב
עבטהש ידכ םוי ידמ ישונאה ועבטל שחכתהל וילע
סולואּפ 51.וכותב לועפלו ןוכשל לכוי שודקה יהולאה
םע ראשנ היה אוה יהולאה עבטה אלל יכ םג הדומ
לוכי רשא ,אטוחה ישונאה עבטה ,דבלב דחא עבט
,'ח םיימורה( ”תוומהו אטחה תרות“ תא קר תרשל
םוי ידמ תמוהו אכוד ישונאה ועבט רשאכ ,םלוא .)2
עבטה היה ,וברקב תנכושה םיהולאה חור ידי-לע
ךישמה סולואּפ .וכותב ןכושה דיחיה עבטל יהולאה
םוי לכ וכותב ןוכשל שודקה יהולאה עבטב רוחבל
תומשנ ןעמלו ולש ותמשנ ןעמל .ותומ םוי דעו וייחמ
לוכי סולואּפ .ןוכנה עבטב סולואפ רחב ,תורחא תובר
חישמב]ש[ םייחה חור תרות“ תא קר תרשל היה
תרות תא תרשמ וניאש םדא .)2 ,'ח םיימורה( ”עושי
תא תרשמ יאדווב אוה ,עושי חישמבש םייחה חור
ןותנ רבדה .)2 ,'ח םיימורה( ”תוומהו אטחה תרות“

הז אוה וננוצר .תייצל הרות הזיאל רוחבל וננוצרל
61.תוזבל ןודא הזיאו תרשלו בוהאל ןודא הזיא רחובש

:תושרופמ סולואּפ ונל רמוא 1 קוספ ,'ח קרפב
עושי חישמב םה רשא הלאב המשא ןיא ןכ-לע“
יפל םא יכ ,]ישונאה עבטה[ רשּבכ אלב םיכלהתמה
,1 קוספ תא קזחמ 2 קוספ .“]יהולאה עבטה[ חורה
םייחה חור תרות יכ“ :רמוא סולואפ רשאכ
יתוא הררחיש ]יהולאה עבטה[ עושי חישמב]ש[
ןכש ,]אטוחה ישונאה עבטה[ תוומהו אטחה תרותמ
]תוומהו אטחה תודוא[ הרותה הלכי אלש המ
עבטה[ רשבה לע רבגתהל הלכי אלש ינפמ ,תושעל
שובלב ונב תא חלש אוה .םיהולא השע תאז ,]ישונאה
ץרחו ,אטח לע ןברק תויהל ,אטחה רשב תומדב רשב
עבטהש ינפמ תאז לכ .“רשבב אטחה לש וניד תא
ישונאה עבטה לע רבגתהל ותמצוע לכ םע ,יהולאה
םחרב הרפוהש עגרב חישמה ךותב היה ,חישמה לש
71.ומיא

אוה 81.יולגב ישונאה ועבטל הייחד עיבה חישמה
יהולא עבט ותוא יכ ,ותרות תועצמאב ונדמלמ םג
,בלצה לע ותומ דעו הרפוהש עגרהמ וכותב ןכש רשא
קר רשאכ 91.ךכב הצרנ םא ונכותב ןוכשי ףאו לוכי
אלש רמא עושי ,ונכותב לעופו ןכוש יהולאה עבטה
יפכ םיהולא תדובע עצבל םילוכי ונאש דבלב וז

ידכ ,רתוי ףא תושעל ונא םילוכי אלא ,אוה עציבש

םימייוסמ םישנא הסיעכמ ןיידע הליפתש רבתסמ
,סזנק לש טנסה לש השדחה היצנדקה תא חותפל שקבתנ טייר ו'ג רמוכה רשאכ

וניבא” :םיאבה םירבדה תא ועמש םה ןמוקמב ךא .תושודנה תורימאל ופיצ לכה
.ךיתויחנהו ךתכרדה תא שקבלו החילס שקבל םויה ךינפל םיאב ונא ,םיימשבש
.ונישעש המ קוידב והז ךא ,'בוט - ערל םיארוקה' הלאל יוא ,ךרבד יפלש ונא םיעדוי

ונמש יכ םידומ ונא .םהיפ לע וניכרע תא ונכפהו ינחורה לקשמה-יוויש תא ונדביא
םיהולא ונדבע .םזילרולפ תאזל ונארקו ךרבד לש תטלחומה תמאה תא קוחשל
.יפוליח םייח-חרוא תאזל ונארקו תויטסב ונכמת .תויוברת-יוביר תאזל ונארקו םירחא
.החוור תובטה תאזל ונארקו תולצע ונלמגית .הלרגה תאזל ונארקו םיינעה תא ונלצינ
תאזל ונארקו תולפה-יעצבמ םיאפורב ונירי .הריחב תאזל ונארקו ונירָּבוע תא ונחצר
םנוחטב קוזיח תאז החנזהל ונארקו ונידליב תעמשמ ונרדחה אל .תוקדצומ תולועפ
וניער שוכר תא ונדמח .הקיטילופ תאזל ונארקו תוכמסב הערל ונשמתשה .ימצעה
תאזל ונארקו היפרגונרופבו תויוסגב ריוואה תא ונמהיז .היציבמא תאזל ונארקו

.תּורואנ תאזל ונארקו וניתובא לש ןימויה יקיתע םיכרעל ונגעל .יוטיבה שפוח
החנה .ונררחשו אטח לכמ ונתוא רהט .םויה ונבבל תא רכהו ,וניהולא ,ונתוא ןחב

תאז םישקבמ ונא .ךנוצר זכרמל ונתוא ןווכל וחלשנ רשא הלא םישנו םירבג ךרבו
.“ןמא .עושי חישמה ,יחה עישומה ,ךנב םשב

.הליפתה ןמזב םלואה תא ובזע םיקקוחמ רפסמ ,האחמכ .תידיימ התיה הבוגתה
,טייר רמוכה ןהכמ הבש ,תיזכרמה תירצונה היסנכה ,דבלב תועובש השיש ךות
הבוגת ועיבה דבלב עבשו םיעברא ןכותמש ןופלט תוינפ םיפלא תשמחמ רתוי הלביק
וז הליפת לש םיקתוע רובע תוימואלניב תושקב הייסנכה תלבקמ תעכ .תילילש
והזו” וידרה תינכותב וז הליפת עימשה יוורה לופ ןשרפה .האירוקו הקירפא ,ודוהמ
תרחא תינכות לכל רשאמ רתוי תובר תובוגת וז תינכותל לביקו ,“רופיסה ראש
ךפהיתו ונצרא תא קובחת וז הליפתו יאולה ,םיהולא תרזעב .םעפ-יא רדישש
,רשפא םא .םיהולא תורמ תחת תחא המוא ארקיהל לכונ בושש ךכ ,הזעה ונתפיאשל
.“לכב לופית התא ,והשמ ירוחאמ דמוע ךניא םא” ךירבחל וז הליפת רבעה אנא
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תא םיחוד ונא יכ ,אוה השעש יפכ ,םלועל תוארהל
תא תוארל םלועה לכוי זא וא 02.ונלש ישונאה עבטה
ונירובידו ונישעמל דעבמ חילבמ יהולאה ונעבט
12.)רתוי םיבושח םישעמה( םייהולאה

ישונאה ונעבטל ונתושחכתהב םיחיוורמ ונא המ
לש שודקה ועבט יפ-לע תויחל תנמ-לע םלועלו
לש וחור םא“ :וז איה ןיינעה לש תובישחה ?םיהולא
לש שודקה ועבֹט[ םיתמה ןמ עושי תא םיקמה
ןמ חישמה תא םיקהש הז ,םכברקב תנכוש ]םיהולא
וחור ידי-לע התומתה ןב םכפוג תא םג הַיחי םיתמה
ולבקתת םתא )11 ,'ח םיימורה( ”םכברקב תנכושה
32,חצנל םוניהיגב והשת אל 22,םיימשה תוכלמב

םכל ויהיו ,הזה םלועב םכרמשיו םככרבי םיהולא
תואמגוד ןנשי 42.ינודא םע תובר תורשואמ תויווח
רתוהו יד קפסל תוכירצ ולא םלוא .תורחא תובר
ישונאה םעבטל ושחכתיש ידכב םישנאל היצביטומ
הנמזה ךות ,םיהולא רובע קרו ךא ויחיו תלעותה רסח
52.ףוסה דע עובק ןפואב םהב ןוכשל שודקה ועבטל

אטחה יבגל םיתמ ]ונמצע תא[“ בושחל ונילע ןכל
עושי חישמב םיהולאל םייח ךא ,]ישונאה עבטה[
.)11 ,'ו םיימורה( “]ונכותב ןכושה יהולאה ועבֹט[

תועצמאב הלא תותימא לע וננזואב זירכה םיהולא
,וז הייחנה החדנ םא 62.םייחהו חורה אוהש ,ורבד
םיהולא רבד ,ונעישוהל ידכ ונל חלוש אוה רשא
תא עומשמ ונינזוא תא םוטאי אוה יכ שוריפב עבוק
וא ולוק תא עומשל דוע לכונ אל זאו 72.ולש תמאה
לכל חלשי אוה ,ךכב יד אל םאו 82.וימחר תא לבקל

העושיל תיתימאה וָתנוְוכה יבהוא םניאש הלא
ונודי ןעמל ,רקשל ןימאהל םתועטהל“ םיזע םיעותעת
וצפח אלא תמאל ונימאה אל רשא לכ ]ועשרויו[
.)21-11 ,'ב ,'ב םיקינולסתה( ”הלוועב

אובל לוכי וניא ןכל .אוה אטח אלמ םדאה עבט
םיהולא םע דחאתהל ונילע 92.םיימשה ירעשב
ףרשיהל וא ,ונכותב ןכושה שודקה ועבט תועצמאב
ךא .הל ברסל רוסאש העצה וז 03.דעל םוניהיגב
וברסי םישנאה בור יכ ורבדב ונל רמוא םיהולא
טלמיהל הדיחיה ךרדה וזש תורמל הנונחה ותעצהל
לבקמ וניאש םדא ףא לובסי אל םיהולא 13.םוניהיגהמ
ונא .תויורשפא יתש ןיב תחא הרירב שי .ותעצה תא
וא ,ונבל לכב םיהולא לש ותעצה תא לבקל םיבייח
,םיהולא תווצממ תוטעמ ףא םיחוד ונא םא .התוחדל
23.ותעצה לכ תא וניחד ירה

םישדח םירצונש דע המ ןמז ףלוח ללכ-ךרדב

תורצ םהל ויהי 33.יהולאה עבטל לילכ םירסמתמ
ורסמתי וב םויה ותוא דע )תויכונא תוואת( םרשבב
43.םחור ךותב ןכושה ,ינודא לש שודקה ועבטל לילכ

לש שדוקה חורל לילכ ךנוצר תא רוסמת אל עודמ
ונכשי םיהולא לש חצנה ייחש ךכ ,םויה םיהולא
ךתלחנ ויהי הלא םייחש ידכ ,םוי-םוי ךברקב ולעפיו
החוטב תרושקית היהתש ידכו ,דעל םיימשה תוכלמב
ותכרדהמ הנהתשו ,םיהולא ןיבל ךניב תדמתמו
53?םעפ יא התיהש רתויב העורגה הניהש ,וז הפוקתב

ךקיחריו ךרמשי ,ךעור היהי אוה ,תאז השעת םא
ויתוכרב עפש תא ,דימתמ ןפואב ,םג לבקת .עגפ לכמ
,ושדוק חורל ךתועמשיה רובע יחכונה םלועב
הלא .םיהולא רבד איה רשא ,ךבריקב תנכושה
םואמב תוכזל םילוכי םניא ,םילופכ םייח םילהנמה
63.םיימשה תוכלמל סנכיהל םיאשר םניאו

ךותל קוניתכ תרדוח תישולישה תיהולאה חורה

,דבכנה ומאלא רמוכה
העגנו חורה םמורמ ךבתכמ תא הכרבב יתלבק

תפכיאש םיאלפנ םישנא םנשי יכ הדבועה יבלל
יבתכ ןכות .“ךומכ ךערל תבהאו“ :םירמואש ,םהל
הדות .עושיב ןימאמ ינאו םיהדמ שממ אוה שדוקה
ןכו דידיב יתוא תכרבש לע םיהולא הדותו ,ינוט
דוע תויהל אל לש שגרה .תבהואו השדח החפשמב
,בלב שוחל ןתינש רתויב אלפנה שגרה אוה ,דדוב
.ןמא .ינודאל ךכ לע הדומ ינאו

האירק רמוח לבקל דאמ חמשא ,ינוט רמוכה
תאו שדוקה יבתכ תא לבקל דאמ חמשא .והשלכ
לבקל ןתינש האירק רמוח לכ ןכו ,ךתייסנכ רפס
הדות .ןמא .וב ועגנ תובהוא םיידי רשא ךתייסנכמ
.עושי ,ךל

יבתכמ תא םייסאש ינפל ,חישמב יערו יחא ,בוט
רשא תויחאהו םיחאה לכל תודוהל ינוצרב ,ךילא
תויוסנתהב דומעאו קזח היהאש ידעב םיללפתמ
ינודאל תודוהל םג הצור יתייה .ואוביש םינחבמהו
הנמזהה רובע ,ךתייסנכלו ,ינוט רמוכה ,ךל ןכו
םהב ךלש םימחה םיתבל אובל חורה תממורמ
.ירזעל החלשנש הכרבה רובעו חישמה חור תנכוש
םג ךדידי .הדות .ירובע ללפתה .רמוכה ,ךל הדות
,ינא
הינרופילק ,יפ'צהט                              .יפ .רא

,יעבד ןאמ לכל
לבקל חמשאו ותוא אורקל תינהנ ינא .ומאלא ינוט רמוכהמ האירק רמוח ראודב יתלביק

חישמה חורב תחתפתמ ינא .םתוא אורקל חמשא ,םיפסונ םירפס וא תוטלק ךל שי םא .דוע
תריסא היהא .שדוקה יבתכ לש קתוע םג הצור יתייה .ורבדמ רתויש המכ תעדל הצור יתייהו
ףסונ האירק רמוח יל חולשל לכות ילוא ,ןכ-ומכ .יתיא קולחל לכותש רבד לכ רובע הדות
ךכ לע ךל הבר הדות .תורחאה םישנה םע ותוא קולחל לכואש ידכ יל תחלשש הזל המודה
האירקה רמוח תא חלש ,לכות םא .ינודא ךכרבי .םלועב וציפמו םיהולא רבד תא קלחמ התאש
.לכל ינודא רבד תקולחב ךתגאדו ךתבהא לע הדות ,בוש .”חישמה“ תרבוחה בג לע טרופמה
,דובכב
הנאיזיאול ,סאלפאל                                                                                   .סא .םא

לכל שדוק יבתכו האירק רמוח דיימ חולשל הייסנכה ידבועל הרומ דימת ומאלא רמוכה
,ושקבת רשאכ דיימ קתוע םכל חלשנ ונא ,שדוקה יבתכל םיקוקז םתא םא .םתוא שקבמה
.ףסכ ןיא םניח

,רמוכה דובכל
ןותנ ךניה הז בתכמ תלבק תֵעבש הווקמ ינא

הדות ריסא תמאב ינא .שדוקה חור תחמשב
.ךתיא םידבועה הלא לכ רובעו ךרובע

.הדות ריסא ינאו ךינולע תא יתלביק םויה
םירבד ,תונכב ךל רמואו םהב ארוק ןיידע ינא
יתשח תמאב םויה .יתעד לע ולע אל םלועמ הלא
.ךירוביחמ תואקסיפ רפסמ יתארקש רחאל קופיס

אלמ ןיידע ינאו שדוקה חורב אלמ ינאש יתשח
תא יל חולשל ךישמתש הווקמ ינא .החמש
ידי-לע .םהב אורקל לכואש ידכ םינולעה
תודואו ךתייסנכ תודוא טעמ דמול ינא ,םתאירק
.דדוב היהא אל ךכו םכלוכ

.ךתחפשמ םעו ךתיא םיהולא יהי .הדות ,בוש
,הכרבב
ודרולוק ,סנרולפ                            .םא .ייא

,ומאלא ינוט יחא
ךרדב ךכרבי םיהולאש אוה ןֵּכה ינוצר

.הנימב תדחוימ
הלודגה תוכזה יל התיהש ךעידוהל ינוצרב

החמשב יתוא אלימ הז .ידיל עיגה ךיבתכמ דחאש
האירק רמוח דוע יל חלש ,השקבב .בר רשואו
היהא .”חישמה“ תרבוחה תא םגו שדוק יבתכו
.םיהולא ךכרבי .הדות ריסא
,עושי לש ומשב
רודבלס לא ,הנא הטנס                       .יו .רא םיניפיליפה ,לטנדיסקוא סורגנב ףיטמ ,.י'ג .ייא רמוכה
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,דבכנה ומאלא ינוט רמוכה
עושיב רתויב בוהאל יתוכרב .ינודאל חבשה

”תושבי תומצע“ ךרוביח תא יתארק .חישמה
םישנא .תינחור הניחבמ יתדדועתהו יתקזחתהו
אלל ,”תושבי תומצע“ ומכ םייח םנמא םיבר
רובע השוע התאש הדובעהו ,םיהולא רבד
הדובעה םג וז .זפב אלוסת אל וללה םישנאה
.רתויב האלפנה

הרושבה תורפס תא יל חלש אנא ,רקי ןודא
ךלש האירקה רמוח .”חישמה“ תרבוחה תא ןכו
.םיהולאל תובר תומשנ ךירדמ תמאב

םנשי הז רפכב .ןטק רפכב רמוככ דבוע ינא
.חישמה עושי וננודאל םיעדומ םניאש םיבר
הבושחה תורפסה תא יל חלשתש שקבמ ינא
תובר תומשנב תוכזל לכוא התועצמאבש ,ךלש
ךלש האירקה רמוח תא יתלביק .וננודא רובע
אנא .ץפומ אוה םש ,הלְטַפַב תארקנש ריעב
.ינודא רובע יתדובעו יתייסנכ רובע ללפתה
ידוד הלַמוג                    .רא .יד .ייא רמוכה
ודוה ,שֵדַרּפ הרדנַא

,חישמב יריקי 
לש רוהטה ומשב הבהא לש תויבבל תוכרב

ינודא תא חבשמ ינא .חישמה עושי ,ונעישומו וננודא
בתכמ ךרד ךתוא שוגפל וז תרדהנ תונמדזה רובע
.הז

חמש יתשגרה .ךבתכמ תא יתלביק לומתא ,יחא
ונא .הקוחרה ודוהב ךתנוהכ תא תמקהש לע חישמב

ודוהש ינפמ ,תואכדנ תומשנ רובע ךתייסנכל םיקוקז
םניאש םישנאב האלמ ,תופיפצב תבשוימה הנידמ איה
םה םיתעל .םייטנפ םיסקודותרוא םידניהבו םירצונ
ונתיא דומעל בייח התא .תובר תויעב ונל םימרוג םג
.ינודא תוכלמ תבחרהל ונמע הלועפ ףתשלו ,ונקזחלו

ןאכ ךתייסנכ רובע ינודאב תולודג תווקת יל שי

רמוח תא ונל חלש ,אנא .שדח ירצונ םלוע רוציתש
םירצנתמה רובע ךכ לכ ישומישה ,ךלש האירקה
.ךממ ךכל םיווקמו ךדעב םיללפתמ ונא .םישדחה
.הלודג הייפיצב םייסמ ינא
,חישמב דובכב
ודוה ,ל'צדמ                                .יו .יי'ג

ודוה ,ידּוּפַדֵּפ - .רא .יפ .יי'ג ומאלא תייסנכ רמוכ - הליבט סקט

ומאלא תייסנכב .סא .ייוו רמוכה
,ילַפַנוו - ותליהקמ קלח םע תירצונה
ודוה

,.רא .יב .י'ג רמוכה - רקוב תליפתל השיגפ
.ודוה ,םֵדּוגַרסימַס

,ומאלא רמוכה
ינא .רקיה ומאלא רמל יתוכרב

רמוח תא יתארק .םרופלמאמ
.יריעב ץפוה רשא ךלש האירקה

תיב יתלדג יתודלי זאמ ,ינודא
תירקיעה הביסה יאדוו וז .הסחמ
םגו םיהולאל עדומ יתייה אלש

םדאל יתכפהו יתלדג .ירוה תבהא ללושמ
,יתישע רשא לכב .הנובת רסחו הוואג אלמ
ךיאו תואצותה לע שארמ יתבשח אל םלועמ
יתעגפ וז השיג םע .םירחא לע עיפשי הז
יבלב שח ינא ,םימי שדוח הזמ .םיבר םישנאב
ריכהל יתלחתה .םיהולא תבהא תא שקבל ףחד
הייסנכב רקבמ ינאו יתעציבש םיאטחה לכב
יכותבש הוואגה ,הז לכ ירחא ףא .עובק ןפואב

. דאמ הזע ןיידע
הוואגה לע רבגתהל ינוצרב ,יִנודא

ףטעתהל ינוצרב ןכו ןתייצ םדאל ךפהילו
חתפתהל תושאונ שקבמ ינא .תמא תרדאב
ללפתה ,יתויעב תא ןבה ,אנא .ינודאב
ינחנה ,אנא .הרושב ירפס יל חלשו ,ידעב
.םאתהב גהנתאש ךכ ,םיהולא יכרד יפ-לע
הארשה לעב ,ךומכ םדא םאש חוטב ינא
,קפס אלל ,לוחי ,ידעב ללפתי ,םיהולאמ
ינודא תארי יל היהתש ללפתה .יבלב יוניש
תא דובעאשו ומשב הליחמל הכזאשו
.ייח ימי לכ ינודא
,הבהאב
ודוה ,םרופלמא                .רא .'ץייא .ןא

רמוכ
קולחב

ונימי לש הלודגה תימלועה המרופרה

ילדים יתומים אומרים את ברכת המזון - האח די. סי.
 הודו,סווארםֵפַאר. - ט

םַרּופַלַמַא

ל‘ַצדֵמ

שֵדַרּפ הרדנַא
,ומאלא ינוטל הכרבו םולש

תומצע“ ךרוביח תא יתארק ,דבכנ ןודא
תויהל - ייח תא תונשל יתטלחהו ”תושבי
.םיהולאל ייח תא שידקהלו טסילגנווא

שקבמ ינאו ךתיא דובעל הצור יתייה ,ינודא
,ךדי-לע הבותכה תורפסה לכ תא יל חלשתש
האירקה רמוח תא שקבמ ינא .”חישמה“ רקיעב
.תילגנאב ךלש
םדוג הסימס ,םרגדוג                    .רא .יפ .םא
ודוה ,שֵדַרּפ הרדַנא
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לדג חישמה עושי קוניתה .חורהמ שדחמ םידלונה
ההובגה הגרדל עיגה אוה רשא דע וניתושפנ ךותב
תטלחומ תועמשיה איהש ,תוחתפתה לש רתויב
יהולאה עבטה הבש ךרדה וז 73.םיהולא חורל תדמתמו
ךפהיל ונל רשפאמו ונלש ישונאה עבטה לכ לע רבוג
ידי-לע ףלוח ןמזהש לככ ול םיכייש רתויו רתויל
םימ רוקמ ,םייחה רהנ ,חורה לש העובקה המירזה
83. ונברקבו ונכרד הלועו עבעבמ דימת רשא םייח

לש חצנה ייח איהש ,תישממה םיהולאה חור
ונתועמשיהל תודוה 93.ונייח תויהל תכפוה ,םיהולא
תחפונ וחור םע ונברקלו ונכרד םרוז אוה ,םיהולאל
04.ותוא םיתרשמו םידבוע דימת ונאשכ םייחה

הלא לכ תא וילא ךושמי אוה ,יהולא רסמ תועצמאב
ולבקי רשא הלא ,םייחה רפסב םשרנ םרט םמש רשא
,וַיאיבנ ,ויַחילש :ונתועצמאב ,םעישומו םנודאכ ותוא
,םיסינה תונתמ תא ולביקש ונתיאמ הלא ,ויַרומו
וחור וא ,הצירממה וחור ידי-לע 14םיעויסו ,תואופר
24.ונכרדו וַנב לעופו ןכושה יהולאה ועבטו הייחמה

לוכי וניאו רשַקתמ וניא ונלש יזיפה עבטה ,בוש
34.ימשג אוה עבטש ינפמ ,םיהולא םע רשקתל

םיהולא .)6 ,'ח םיימורה( ”ןה תוומ רשבה תובשחמ“
יתמ( ”םייחה יהולא םא יכ םיתמה יהולא אוה ןיא“
.)23 ,ב”כ

תא ךופשא“ :םיהולא רמוא ,הלא םינורחא םימיב
רקיעב 44,)71 ,'ב םיחילשה ישעמ( ”רשב לכ לע יחור
לכל וימחר תא הארמ אוה 54.ינודא רבד תפטה ידי-לע
ידכ ,דחא לכל העושי רשפאמ אוהש ךכ ידי-לע םדא
שדוקה ירבדב ,םלוא .םוניהיגל תכלל וכרטצי אלש
טעמ יתמל טרפ ,וימחרל שחכתי םלועה לכ יכ בותכ
דדומתה םיהולא 64.םיהולאל קרו ךא ובישקי רשא
ומכ םישנא ,םלועה תאירב זאמ תוימשג ישנא םע
םלועה לש הייסולכואה לכ םע דדומתה םג אוה 74.ןיק
םידיחיה .לובמב ועבט םתועשר לשב רשא ,עשורמה
84.םהיתושנו תידיימה ותחפשמ ,קידצה חנ ויה ולצינש

םדאה ינב םע להנמ םיהולאש תרושקיתה דבלמ
תפתושמ תרושקתל תורשפא ןיא ,םהיתושפנ תלצהל
עבטה”ו ”םדאה עבט“ ןיב תעדה לע תלבקתמ
ארוק םיהולאש םימעפב אוה דיחיה גירחה 94.”יהולאה
שדחמ ודלונ אל ןיידעש ,םימיוסמ םיינחור םיגיהנמל
,םיהולאמ םיינחור םירסמ ,תונויזח תועצמאב ,)ועשונ(
לולכמ תועצמאב וא ,תואלפנ ישעמ ,םינמיס ,תומולח
הלא םישנאל אקווד ארוק םיהולא .םירחא םיסינ
ןוגכ םישנא הלא .ותדובעל םירחבנה וילכ תויהל
,ינומכ ,םירחא םיברו 15,סולואפ חילשה 05,השמ
תרשל ידכ םיקידצה להקל תורודה ךלהמב וארקנש
,ונבבל לכב תוכמס לש תוהובג תודמעב ינודא תא

הרטמב ונחוכבו ,וניתובשחמב ,וניתושפנ לכב
.ינודא תרושב ידי-לע םירחא ליבוהל

,וררועתה אל רשא תושפנה ,ועשונ אלש הלא
םירשַקתמ םניא םה ךא ,וררועתה ןכש הלא ומכ םה
ונל ןיא ,םיהולא םע תרושקית אלל 25.םיהולא םע
לע תעדל רשפא יא ,ותכרדה אלל .ונממ הכרדה
ןיא םג .ותרשנש הצור אוה דציכ ימוימוי סיסב
םורזיש ונואו דימתמה וייח רהנ תא לבקל ונתלוכיב
תואלפנ עצבל ותלוכי לש המצועה םע ונכרד
.ונתועצמאב

ונעמשי אוה יכ םיבר םינפואב ונל רמוא ינודא
הז היהי ,וז הווצמ רפנ םא 35.וילא ארקנ םא וננעיו
ידכ קיפסמ ךתוא םיבהוא ונניא“ :ול ונרמא וליאכ
עומשל לוכי התאש םינימאמ ונניא ,ךתיא רשקתל
יכ רמא עושי .“ונל תונעל ,השעמל ,וא ונתוא
םא 45.ןויליכ םפוס ,םיקפקפמהו ועשוויי םינימאמה
םיארוק ונניא ךא ,וב םינימאמ ונא יכ םינעוט ונא
ונא ,ונתוא םידקופ םישק םינמזשכ רקיעב ,וילא
םניא ךתעושיו ,ךתכרדה ,ךתגהנה“ :םיהולאל םירמוא
םג ונא תאזב .“הזה ערה ,ןכוסמה םלועב ונל םיצוחנ
ונכרדב ונייח תא להנל םילגוסמ ונא“ :ול םירמוא
.וכרדמ רתוי הבוט ונכרד יכ ול םירמואו ,“ונא

תושגרמו תולענ הנייהת ,תושגרו תובשחמ
ינחורה םוחתה ךותל שיא ואיבי אל ,הנייהת רשאכ
םלועל הלא 55.םיהולא םע רשקתל שיאל ורזעי אלו
ולכוי אלו םיהולא לש ותוכלמ סכל ךרד וללסי אל
.ךרד םושב ומע רשקתל

ץוחרל בייח ,םיהולא םע רשקתל הצורה םדא
וניב הצוחה המוחהש ךכ ,רקיה ומדב םדוק ומצע
ונתעושי תא ליחתהל ונילע 65.םלעית ,םיהולא ןיבו
,םיהולא םע רבדל םיצור ונא םא 75.חישמה לש ומדב
םד לש וחוכב ,המלש הנומאב וילא אובל ונילע
הנומאה ידי-לע לילכ ץחריהל םיבייח וניאטח 85.עושי
95.אתלגלוגב בלצה לע ריגה עושי רשא םדב

,תכורפה ירוחאמ לא סנכנ רשא ןהכ לכ ,ך”נתב
ינפמ ,שדקמה תיבב רתויב שודקה םוקמה היהש
,ותוא עמש םיהולא ונממ דיחיה םוקמה הז היהש
בייח ,לארשי ינב יאטחלו ויאטחל חלסו ול הנענ
םד ךפשנ וילע תשוחנה חבזמל םדוק תכלל היה
שדוקל סנכיהל תרחא ךרד ול התיה אל 06.תונברקה
תא רובעל היה לוכי להקה 16.תומל ילב םישדוקה
ןהכל קר ךא ,שודקה םוקמה ךותל הנושארה הציחמה
םא קרו ,םישדוקה שדוקל סנכיהל היה רתומ לודגה
,תואבל למס ,שארמ העבקנש היח לש המד תא איבה
26.“עושי לש ומד“

יא יכ ,רמולכ ,הז חקל קיפהל ברסמ והשימ םא
עושי םד לש וחוכ אלל םיהולא םע רבדל רשפא

ודוה

הובג דמעממ תידניה השיא
םויס רחאל חישמה ךותל תלבטנ
.רא .יפ .יי'ג רמוכה - ברע תליפת
ודוה ,ידּופַדֵפ -

,.יפ. ייק רמוכה ,תוירצונה ומאלא תויסנכ לש הנשמ 
ודוה ,ורודוּפ - םיקקזנל םיכרצמ תקו

,השודקה תירצונה ומאלא תייסנכל
לע ךתייסנכל תודוהל הצור יתייה ,תישאר

.תועובש רפסמ ינפל יל החלשנש ףסכה תאחמה
רוזעל םתלוכיש לאל חבשה ךא ,שממ יתמהדנ
84.79 קוידב ונל ורסח .קחוד תעשב םירחאל
םואתפ עיגמ ףסכה ,וארו ,ביצקתב רלוד
.רלוד 001 ךס לע האחמהב

ונא המכ דע עיבהל יפב םילימ ןיא טושפ
קר אל ,הרזעה רובע ךתייסנכל הדות יריסא
ינשל םתקפיסש ךכ לע םג יכ ,םיפסכ יניינעב
יבתכ לש םיקתוע ,עשתהו הנומשה ינב ,יַנַב
שדוקה יבתכ לש םירועישל םיכלוה םה .שדוקה
תעדל םיבער שממ םהו ,םישדחה םהירפס םע
.ינודא רבד תא

01 תפרצמ ינאו בוש ךל םידומ ןאכ ונלוכ
,הברה הז ןיאש תורמל .ךתייסנכל רזחה רלוד
עורזל דאמ םיחמש ונאו ,ונל רתונש המ הז
.םיהולא תוכלמב הרזח םתוא
,םיהולא ךכרבי
הינרופילק ,וגייד ןאס                         .יו .וו

,71-41 ,‘ג ,‘ב סויתומיט ,1 ,‘ד ,‘א םיקינולסתה ,11-9 ,‘א םיסולוקה ,61-11 ,‘ד ,91-61 ,‘ג םייספאה ,6-4 ,1 ,‘ח םיימורה ,23-13 ,‘ח ןנחוי     .....7777733333
,03-71 ,‘י סוקרמ     .....9999933333  2-1 ,ב“כ תולגתהה ,81 ,‘ד לאוי ,21-1 ,ז“מ לאקזחי ,4 ,ו“מ ,10-9 ,ו“ל םיליהת     .....8888833333  5-2 ,‘ב ,‘א סורטפ ,1 ,‘ו םיירבעה
םיימורה ,84 ,ג“י םיחילשה ישעמ ,3-2 ,ז“י ,32 ,12-02 ,81-71 ,6 ,ד“י ,52 ,ב“י ,82-72 ,‘י ,86 ,85-35 ,‘ו ,41-31 ,‘ד ,71-41 ,‘ג ,31-21 ,‘א ןנחוי

,‘ב םייתנירוקה ,02-91 ,‘ו ,71-61 ,‘ג ,‘א םייתנירוקה ,32 ,ד“י ,41-31 ,‘ד ןנחוי ,01 ,‘ד יתמ     .....0000044444  4 ,‘א ,‘ב סורטפ ,71-4 ,2-1 ,‘ח ,32 ,‘ו ,7 ,‘ב
,‘א ,‘א םייתנירוקה ,8-1 ,ו“ט ,21 ,‘א ןנחוי ,02-3 ,‘ד סוקרמ ,91 ,‘ז יתמ     .....2222244444  82-72 ,21-4 ,ב“י ,‘א םייתנירוקה ,8-4 ,ב“י םיימורה     .....1111144444  61 ,‘ו

םייתנירוקה ,31-21 ,8-7 ,5 ,‘ח םיימורה ,6 ,ד“י ,6-5 ,‘ג ןנחוי ,6 ,‘ד הירכז     .....3333344444  51-31 ,‘ט םיירבעה ,12-71 ,‘ה ,7-5 ,‘ד ,‘ב םייתנירוקה ,12
,‘ב םייתנירוקה ,61 ,‘ט ,12 ,81-71 ,‘א ,‘א םייתנירוקה ,51-41 ,‘י םיימורה ,41 ,ד“כ יתמ     .....5555544444  32 ,02-51 ,ד“י ןנחוי ,2-1 ,‘ג לאוי     .....4444444444  3 ,‘ג ,‘א
,5-4 ,ד“כ ,41 ,ב“כ ,61 ,‘כ ,72-22 ,41 ,‘ז יתמ     .....6666644444  3-2 ,‘א סוטיט ,2-1 ,‘ד ,‘ב סויתומיט ,4 ,‘ב ,‘א םיקינולסתה ,82 ,‘א םיסולוקה ,02-81 ,‘ה
,‘ג ,‘א סורטפ ,81-71 ,31-5 ,‘ו תישארב     .....8888844444  61-1 ,‘ד תישארב .....7777744444  8-3 ,ג“י תולגתהה ,12-02 ,‘ג ,‘א סורטפ ,5-3 ,‘י ןנחוי ,82-32 ,ג“י סקול
,‘ה ,42-22 ,‘ד םייספאה ,81-41 ,‘ו ,‘ב םייתנירוקה ,12 ,‘י ,‘א םייתנירוקה ,8-7 ,‘ח םיימורה ,42 ,‘ו יתמ ,3 ,‘ג סומע ,01 ,ז“צ םיליהת     .....9999944444  02
,61 ,11-9 ,‘ח םיימורה ,36 ,‘ו ,6-5 ,‘ג ןנחוי ,63 ,א“כ סקול     .....2222255555  81-1 ,‘ט םיחילשה ישעמ     .....1111155555  ‘ג תומש     .....0000055555  6-5 ,‘א ,‘א ןנחוי ,4 ,‘ד בקעי ,11
םיטפוש ,8-7 ,ו“כ םירבד ,61 ,‘כ רבדמב ,52-32 ,‘ב תומש     .....3333355555  4 ,‘ב ,‘א ןנחוי ,62 ,02-91 ,71 ,‘ב ,42-32 ,‘א בקעי ,71 ,‘ה ,‘א םיקינולסתה
,‘ג ןנחוי ,61 ,ז“ט סוקרמ     .....4444455555  3 ,ג“ל הימרי ,42 ,ה“ס ,91 ,‘ל היעשי ,3-2 ,‘מ םיליהת ,22-12 ,ז“י ,‘א םיכלמ ,73-7 ,ב“כ ,‘ב לאומש ,51 ,9 ,‘ג
םירבעה ,22-02 ,41 ,‘א םיסולוקה ,22 ,ב“י ,7-1 ,‘ב םייספאה ,2 ,ט“נ היעשי     .....6666655555  9-8 ,‘א םייטלגה ,8-5 ,‘ח םיימורה ,6 ,ד“י ,1 ,‘י ןנחוי     .....5555555555  63
,62-42 ,‘ג םיימורה ,65-35 ,‘ו ןנחוי ,82 ,ו“כ יתמ     .....7777755555  01-1 ,‘ה ,6-5 ,‘א תולגתהה ,01-6 ,‘א ,‘א ןנחוי ,02-81 ,‘א ,‘א סורטפ ,32-61 ,‘י ,22 ,‘ט
32-91 ,‘א םיסולוקה ,2-1 ,‘ה םיימורה     .....8888855555  2 ,‘ב ,9-7 ,‘א ,‘א ןנחוי ,02-91 ,41-01 ,‘י ,51-21 ,‘ט םירבעה ,31 ,‘ב ,7 ,‘א םייספאה ,12-8 ,‘ה
.....0000066666  11-01 ,ב“י ,41-31 ,‘ז ,9 ,‘ה ,5 ,‘א תולגתהה ,7 ,‘א ,‘א ןנחוי ,9-8 ,‘א ,‘א סורטפ ,8 ,‘ב םייספאה ,11-9 ,2-1 ,‘ה ,62-22 ,‘ג םיימורה     .....9999955555
.....2222266666  51-2 ,ז“ט ארקיו .1111166666  81—22 ,6—7 ,‘ט םירבעה     ,11 ,ז“י ,1—91 ,ז“ט ,7 ,‘ט ארקיו ,92-91 ,‘מ ,01-6 ,1 ,‘ל ,6-1 ,ז“כ ,53-13 ,ו“כ תומש
02-81 ,‘א ,‘א סורטפ ,31-11 ,ג“י ,12-91 ,9-1 ,‘י ,82-42 ,6—51 ,‘ט ,1—6 ,‘ח םירבעה
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הינרופילק
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הקירפא ,יוואלמ - .ןא .ףא רמוכה - הרישב הליפת

,ומאלא ינוט רמוכה דובכל
.ךל הנותנ יתדותו ךבתכמ תא יתלביק

,היִהש םוקמ יל עיצמ התא הב ,הבידנה ךתעצה
.הכרבב תלבקתמ ,הלאב אצויכו לכוא ,הרובחת
רקבל המ ןמז הזמ רבכ יתיוויק ,תמאה תא רמול
קלח תויהלו וסנקראב ךתייסנכב ךלצא
הווקמ ינאש לגרל היילע יהוז .ךתליהקמ
.םישגהל

רמוח יל חולשל לכותש ךבתכמב תנייצ
םלבקל ןמוזמו ןכומ ינא .תוטלק רפסמו האירק
תוניפ לכב ךלש תורפסה תא ץיפהל ךישמהלו
תוליעיה םיכרדה תחא יהוז .דנליזאווס תכלממ
בושח .חישמה עושי לש רסמה תא ץיפהל
יתיליגש םושמ ךלש האירקה רמוח תא ץיפהל
המו ,בתוכ ךניהש םירבדב תמא ףיטמ התאש
םיכירצ םישנאש םירבד הלא בתוכ ךניהש
הניחבמ .עומשל םיצור םישנאש המ אל ,תעדל
רזועו יוצרל ךלש רסמה תא ךפוה הז ,תינחור
.ינודא רובע תומשנב תוכזל

הרושכ רדתסמ לכה הכ דע ,חישמב יחא
.בורקב ךממ עומשל הווקמ ינא .ינודאב
,םיהולא תדובעב ךפתוש
הקירפא ,דנליזאווס תכלממ        .יט .יב רמוכה

וגנוק
ומאלא תייסנכמ םירקי םיחא

,תירצונה
רובע דאמ םכל תודוהל ינוצרב

הלועפ .יל םתחלשש םיכמסמה לכ
תא ץיפהל םכנוצר לע הדיעמ וז
ולוכ םלועב עושי חישמה תרושב
.ינודא רובע תומשנב תוכזלו

ךישמהל םכתא דדועל ינוצרב
רשפאת איהש רחאמ ,וז המזויב
לע הלא תא ברקלו תורצנל ףיטהל
.םיקוחרה ץראה רודכ

ימצע יתאצמ ,ךירוביח תא יתארק רשאכ
בשוח ינא רשאכ םייניעב תועמד םע םיתעל
םיעדומ םניא ןיידעש םיברה םישנאה לע
חולשל שקבמ ינא ןכל .ולא הרושב תושדחל
.ךלש תורפסו שדוקה יבתכ לש םיקתוע יל

ינוצרב ,יתשקבל יבויח הנעמל הייפיצב
וניבאמ שקבלו שארמ יתדות תא ךל ריבעהל
תצפה ןעמל ךישעמ לכב ךכרבל םיימשבש
.השודקה ותימא

וגנוק ,הסשניק                         .ייק .יס

הנאג ,ואַקואַקְנ - ותליהקמ קלח םע .וא .ייק רמוכה

,ירצונה ידידיל
עושי ןודאה לש ותייחנה תחת

דחא אורקל יל ןמדזה ,חישמה
,”םיהולא לש וידע ינש“ ,ךירוביחמ
.דידי ידי-לע ילא רבעוה רשא

תיתימא הארשה ילע ךסנ רוביחה
תא אורקל הצור יתייה וישכע ןכלו
םירחא םימוסרפ ןכו ”חישמה“ תרבוחה
ייח יכ ןימאמ ינא ,הלא םע .ךתושרבש
לכואו רתוי דוע ולעתי ילש תורצנה
ינבו ידידי םע רסמה תא קולחל
.יתחפשמ

ךות הזה םוינלימב םיהולא ךכרבי
תושדחה תצפה לע ךתדובע ידכ
.תובוטה
,חישמב ךלש
יוואלמ ,הנ‘צנ‘צנ               .'ץייא .יַא

דנליזאווס

יוואלמ

הקירפא

הירגינ ,ןינב - .וא .ו רמכה - הליפת

תרבגהו תוירצונה ומאלא תויסנכ לש הנשמ רמוכ
הינק ,ירוגימ - .וא .םא

www.alamoministries.com

תנרטניאב ומאלא תויסנכ
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ירוחאמ ובג לע ץראה לע בכוש ,הבכרמל תחתמ
דבע אוה .םינורחאה םיסוסה ינש לש םהיבקע
.הבכרמה לש םיימדקה םילגלגה ןיב והשמ לע
םוקמב אצמנ אוה ,יובאו יוא“ :ימצעל יתבשח
,תינרוחא עספ וא םיסוסה דחא טעב ּול .ןכוסמ
וטילחה וליא וא ,ותוא גורהל היה לוכי אוה ירה
,והשממ ולהבנ וליא וא ,המידק עוספל םיסוסה
.“וילעמ שממ הבכרמה תא ךושמל םילולע ויה
םיסוסה יכ עדיש םושמ דחפנ הארנ אל אוה ךא
.םהל רמאי אוהש דע וזוזי אלו םיעמשוממ
רסוחב וגהנתה אלו םהילגרב ועקר אל םיסוסה
,םהילגר לע םינומעפ ויהש תורמלו ,החונמ
לע םינופמופ ויה םיסוסל .עמשנ אל םלוצלצ
.וענ אל םינופמופה ךא ,םהישאר רוזאב המתירה
םיניתממ ,החונמבו טקשב ודמע טושפ םיסוסה
.םנודא לש ולוקל

וחאב וער םיריעצ םיחייס ינש
יתנחבה ,םימותרה םיסוסב יתננובתה רשאכ

םה .וחאה ךותמ םירהוד םיריעצ םיחייס ינשב
ואוב” םיסוסל םירמואכ וארנו הבכרמל וברקתה
.םיבר םיפי םיקחשמ ונל שי .ונתיא וקחשו
ךותו .“ונתוא סופתל ואוב ,הציר תויורחת השענ
םהיתובנז ופינה ,םהילגר םיחייסה ואשנ ךכ ידכ
םהישאר ונפיה רשאכ ךא .וחאה יבחרמב ורהדו
,םהיתובקעב ואב אל םיסוסה יכ וארו רוחאל
אלו המתירה לע רבד ועדי אל םה .וממותשה
ןכל .קחשל םיסוסה ובא אל עודמ ןיבהל ולכי
?ונמיע םירהוד םכניא עודמ“ :םהילא וארק
םאה ?ידמ םישלח םתא םאה ?םיפייע םתא םאה
םתא .ידמ םייניצר םתא ?ץורל חוכ םכל ןיא
אל םיסוסה ךא .“םייחב החמש רתויל םיקוקז
תא ועינה אלו םהילגרב ועקר אל ,רבד ונע
,םיוולשו םיטקש ,ודמע קר םה .םהישאר
.םנודא לש ולוקל םיניתממ

הז עודמ“ :םיחייסה םהילא וארק בוש
ץעה לצל הנה ואוב ?תטהולה שמשב ודמעת
םתא ?בשעה קורי המכ םיאור םתא .םיענה
הכ בשעה .ונתיא תוערל ואוב .םיבער יאדוו
תותשל ואוב .םיאמצ םיארנ םתא .בוטו קורי
םילולצ םימ לש םיברה םיגלפה דחאמ
םא יכ ,טבמב ףא ונע אל םיסוסה ךא .“םיננוצו
םע המידק זוזל הדוקפל םיפצמ ,טקשב ודמע

.ךלמה
ןודאה תרדגמב םיחייסה

רּוצָלפ תואלול יתיארו הארמה הנתשה זאו
לא ולבוה םה .םיחייסה ינש יראווצ לע תולפונ
.תעמשמ תלבקו ףוליא םשל ןודאה תורדג ךות
םיקוריה תודשה ומלענ רשאכ ויה םיבוצע המכ
,האלכמה ךותב רוגס םוקמב ומשוה םהו ,םיפיה
םיחייסה .ההובגה רדגהו םוחה רפעה םע
ךא ,ישפוחל תאצל וסינו רדגל רדגמ וצצורתה
זאו .הז ףוליא םוקמב םיאולכ םמצע תא ואצמ
.ונסרו וטוש םע םתיא דובעל ףלאמה ליחתה
לכ שפוחל םיליגרש הלאל, הז אוה תוומ הזיא
.הזה יוניעה תביס תא ןיבהל ולכי אל םה !םהייח
ךכש ועציב עשפ הזיא .תאזכש המויא תעמשמ
לופיתש תוירחאה לע ועדי אל םה ?םהל עיגמ
תייצל ודמלי ,תעמשמל וענכיי רשאכ םקלחב
.םפוליא תא ומייסיו ,םנודאל תטלחומ הרוצב
ארונה רבדה אוה הז ךילהת יכ היה ועדיש לכ
.םהימימ וריכהש רתויב

תודרמתהו העינכ
:רמאו ףוליאה ןמזב דרמתה םיחייסה דחא

תועבגה תא ,שפוח בהוא ינא .יליבשב אל הז“
.םיננער םימ םע םימרוזה םילחנה תא ,תוקוריה
ףוליאה תא ,תאזה האילכה תא דוע לבקא אל
ץפק ,הצוחה ךרד אצמ אוה ,ןכבו .“הזה ארונה
יתמהדנ .בשעלו וחאל החמשב חרבו רדגה לעמ
ךא .וירחא ףדר אלו חורבל ול השרה ונודאש
חייס .רתונה חייסל ובל תמושת תא שידקה אוה
,חורבל תורשפא התוא ול התיהש תורמל ,הז
יכרד תא דומללו ונוצר תא עינכהל טילחה
דמל אוה ךא ,דימתמ השק הייהנ ףוליאה .ונודא
טועפה ונוצרל תייצל דציכ דועו דוע תוריהמב
טקשה ולוקל ףא תונעיהלו ונודא לש רתויב
היהת אל ,ןחבמ ילבו ףוליא ילבש יתנבה .רתויב
תאז .םיחייסה דצמ תודרמתה אלו העינכ אל
דרמתהל הריחבה םהל התיה אל וחאבש םושמ
.םתומימתב אטחמ םייקנ ויה םה .ענכיהל וא
ףוליאו ןחבמ לש םוקמל ואבוה רשאכ ךא
דחאה לש ותונתייצ לילעב התארנ ,תעמשמו
.ינשה לש ותונדרמו

אובל אל רתוי חוטב יכ הארנש תורמלו
תפישח לש ןוכיסה ללגב תעמשמ לש םוקמל
קולחל ןתינ אל ,תאז ידעלב יכ יתיאר ,תונדרמה
.וינב ונתויה תאו םיהולאה תליהת תא

המתירה ךות לא
אוה םאה .ףוליאה תפוקת המייתסה ףוסבל

הרזחב חלשנו ולש שפוחה תא הפוסב לביק
התפכינ דימתמ הרומח האילכ .אלו אל ?תודשל
וישכע .ויפתכ לע המשוה המתיר רשאכ וילע
,הנטקה האלכמה ביבס ץורל שפוחה םגש ןיבה
לוכי המתירה ךותבש םושמ ,רתוי םייק וניא
םאו .ונודא רמאש ןאלו רשאכ קר זוזל היה
.עינ אלל דומעל וילע היה ,רביד אל ןודאה

ינשה חייסה תא יתיארו הנתשה הארמה
ינשה ורבעמ זאו .בשע ךכלמו העבג דצב דמוע
ךלמה תבכרמ העיגה ,ךרדה לע ,הדשה לש

חייסה .םיסוס השש ידי-לע הכושמ איה רשאכ
,חייסה ויחא היה ןימימ שארב יכ המהדתב האר
תליכאמ האצותכ רגובו קזח תעכ הארנש
תא האר אוה .ןודאה תוורואבש הבוטה האובתה
ןיחבה ,חורב םיעעונתמ םידמחנה םינופמופה
תא עמש ,ויחא לעש בהזה ילוש םע המתירב
הבנגתה האניקו ...וילגר לעש םינומעפה ילוצלצ
עודמ“ :ומצע ינפב ןנולתה אוה ךכו .ובל לא
אל עודמ ?םיחינזמ יתואו הזכ דובכ יחא לבקמ
לע םינופמופו ילש ילגר לע םינומעפ ומש
תמתיר תא ןודאה ןתנ יל אל עודמ .ילש ישאר
“?יב םוקמב יחאב ורחב עודמ . בהזה

תועצמאב הנעמה ילא אב ,ןנובתמ ינא דועו
ונוצרל ענכנ דחאש ינפמ“ :שדוקה חור
דחאה ןכל ,דרמתה ינשהו ןודאה לש ותעמשמו
.“הדיצה החדנ ינשהו רחבנ

ץראה ינפ לע בָעָר
.ץראה לע תטשופ הלודג תרוצָב יתיאר זאו

שבייתה ,ירירבשו םוחל ךפה קוריה בשעה
התיהו ,דוע ומרז אל ,ושבי םימה ילחנ .שמקו
תא יתיאר .םשו הפ הנטק תיצוב תילולש קר
אוה וליאכ הארנ אלש יתמהדנ( ןטקה חייסה
הנאו הנא ץצורתמ אוה רשאכ )רגבתמו לדג
,קורי הערמו םיננער תונייעמ שפחמ ,תודשב
רוחס ץצורתהל ךישמה אוה .רבד אצומ וניא ךא
ליכאהל ידכ המ רבד ףרה אלל שפחמ ,רוחס
,ץראה ינפ לע בָער היה ךא .תעווגה וחור תא
םוי לש םימרוזה םילחנהו קוריה הערמהו
חייסה דמע דחא םוי ךכו .דוע ויה אל לומתא
,תולשוכו תושלח םיילגר לע ,העבגה עלצ לע
תא לבקל ןיאמו ,ןוזמ שפחל תונפל ןאל ההות
,םעט ןיא יכ ול היה הארנ .תאז תושעל חוכה
אלכ ופלח םימרוז םילחנו בוט לכואש ינפמ
ותוא ושילחה קר םאצומל ויצמאמ לכו ,ויה
ךלמה תבכרמ תא האר עתפל .רתויו רתוי
םיסוס השש ידי-לע הכושמ ,ךרדה לע תברקתמ
וירירש ,קזחו ןמש ,ויחא תא האר אוהו .םירדהנ
המת בלב .חפוטמו ראות הפי ,קלח ,םיחתופמ
תא התא אצומ ןכיה ,יחא“ :ארק אוה םהדנו
?הלא בער ימיב ןמשו קזח ךרמשל לכואה
שפחמ ,םוקמ לכב ץצורתמ ינא ,ישפוח יתויהב
,התא ןכיה .המואמ אצומ יניא ךא ,ןוזמ
?וז תרוצב ןמזב ןוזמ אצומ ,המויאה ךתאילכב
האב זאו “!תעדל חרכומ ינא ,יל רומא אנא
תיבב“ :הידוהו ןוחצינ אלמ לוקב הבושתה
הליבגמה האילכב ידוס םוקמ ונשי ינודא
,ודי ףכמ יתוא ליכאמ אוה םש ,ויתוורואבש
וראבו ,םלועל תלזוא הניא וימסאב האובתהו
ינעידוה וז ךרדבּו .“תשבייתמ הניא םלועל
םישלח םישנאה םהב םימיב יכ ינודא
הלא ,ינחורה בערה ןמזב תועווג םהיתושפנו

ידוסה םוקמל ואבו םהלש םנוצר תא ודביאש
ונוצר לש האילכה ךותל ,ןוילעה לאה לש
יתלב עפשמו םיימשה תאובתמ ונהיי ,םלשומה
ידי-לע תולגתה לש םיננער םילחנ לש הלכ
.ןויזיחה םייתסה תאזב .וחור הקירפא ברעמ ,הנאג ,יסַמּוק - הרישב הליפת

ינודא לש המתירה
(המשך מעמוד 1)



Hebrew–Volume 02600

לש ונב אוה חישמה עושי יכ ןימאמ ינא 1.יכונא אטוח יכ ,יתמשנ לע םחר ,יהולא ,ינודא
ינא 3.יאטח לכ לע הרפכ םשל רקיה ומד תא ריגהו בלצה לע תמ אוה יכ ןימאמ ינא 2.יחה לאה
םיהולא ןימיל בשוי וניהשו 4שדוקה חור חוכב םיתמה ןמ עושי תא םיקה םיהולאש ןימאמ
לא ךתוא ןימזמו יבל ירעש תא חתופ ינא 5.וז יתליפתלו יאטח לע יתודוותהל בישקמו הז עגרב
לע ימוקמב תרגיה רשא ,רקיה ךמדב םימהוזמה יאטח לכ תא אנ ץחר 6.עושי ינודא ,יבל ךות
.יתמשנ תא לאגתו יאטח לע יל חלסת התא ,עושי ינודא ,יל ברסת אל התא 7.אתלגלוגב בלצה
ללוכ הזו - שיאל ברסת אל יכ רמאנ ךרבדב 8.ךכ בותכ ,שדוקה יבתכ ,ךרבדב יכ תאז עדוי ינא
,ךל הדומ ינאו .יתלאגנש עדוי ינאו 01,יל תינעש עדוי ינאו ,יתוא תעמשש עדוי ינא ןכל 9.יתוא
11.דוע אטחא אלו ךיתווצמ יולימב יתדות תא ךל חיכואו יתמשנ תלואג לע ,עושי ינודא
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לש הרדסב ןושארה דעצה תא תמייס התע הז
.העושיל עיגהל תנמ-לע םיצוחנה םידעצ השימח
תא תחקלו תוגונעתמ ענמיהל אוה ינשה דעצה
תימהל ,רמולכ ,ףגתסהל תנמ-לע םוי ידמ בלצה
תאו ,ךלש ישפנה ינאה תא ,ישיאה ךנוצר תא
לבטיהל םיבייח הלא לכ .ויתוואת לכ לע םלועה
אוה ישילשה דעצה .חישמה לש ותומ ךותב
ןושארה םדאה לש םיינטשה םייחהמ ךתייחת
אוה יעיברה דעצה .חישמה לש אטח-ילוטנ םייחל
רובע לושמל תוכמס תדמעל םיימשל ךתיילע

וניה ישימחה דעצהו ,ץראה ינפ לע םיהולא
-לע ,ףוסה דע ץראה לע םיהולא רובע לושמל
ךילע .תומדא ילע םיימשה תוכלמ תא איבהל תנמ
ול עמשיהל ןכמ-רחאל ,םיהולא רבד תא דומלל
ךכ ,ךילע הווצמ םיהולא רבד רשא תא תושעלו

רבדל ךתעינכל תויאר וארי םלועהו הייסנכהש
.ךכרדו ךברקב ותוכמסו ,ולש רדסה ,ינודא
.בוט לכ םיהולא םכילע איבי .ינודא תא וללה
םשב עודיה ,ןמפוה רזל ינב
ינחור גיהנמ - ומאלא ינוט

ליכמה ראוד הברה תלבקמ ונתייסנכ
םינולעה בור .םינולעו ך”נתל תושקב יפלא
,תידרפס ,תירבעב םיספדומ ונלש
,תיסור ,תינמרג ,תיקלטיא ,תיתפרצ
,ונולט ,תיברס ,תינבלא ,תינאירוק ,תיניס
תקולח .תילאפנו תילגנב ,יטרמ ,ידניה
הילעב הניה ומאלא תייסנכ םעטמ םינולעה
.םלועה לכב ומויב םוי

ןיא ,אטח ירסח םייח לוהינ אללו ויאטח תא ץחריש
תובישח לש תמאה לא וז תמאל רבעמ תכלל םעט ול
המצועהו םיהולא לש חצנה ייח חורב הכילהה
ןוכשל הלוכי הניא שדוקה חור 36.וכותב תנכושה
לילכ ןכל םדוק ץחָרינ אל םא ונכותב ןוכשת אלו
46.עושי לש ומדב םינשיה וניאטחמ

,שדוקה חור תמצוע תא ריכהל ףאושה םדא לכ
םדה תאבה .םדה תמצוע תא ריכהל תישאר בייח
ונתקדצה הניה םיהולאה סכ ינפל ונילע רפכמה
וניתושקב ,וניתוליפת םע םיהולא ינפל ונתדימעל
,המלחה תודוא וניתונולתו ,םירחא רובעו ונמצע רובע
ןה הלצה ללוכ ,אוהש גוס לכמ הרזעו ,הלצה
םג אוה םדה 56.םהלש קדצה יאמו וניביוא תופידרמ
םע ונלש הבריקה רובעו תרושקתה רובע ונתקדצה
76.ונרובע םוקני םיהולא 66.םיהולא

תא ונילעמ קיחרה חישמה לש ומדש רחאל
הייחתל ונמקו ותומ ךותב ונלבטנש רחאלו ,וניאטח
,הייחמה םיהולא חור ידי-לע תינחורה הכלממה ךותל
םע תודחאבו הבריקב תוכזל םילגוסמ ונא ירה
רתויב שודקהו קומעה קלחב ישולישה םיהולאה
חור םש רשא ,ונחור ךותמ האב וז תודחא .ונתייווהב
,ך”נתב 86.ונלש חורב הבלתשה ישולישה םיהולאה
םוקמה תא למיס שדקמה תיבב םישדוקה שדוק
שודקה םוקמה והז .ףוגה ךותב חורה ,לכמ שודקה
לש םפוג ךותב םיאור ןיאב םיהולא ןכוש וב רתויב
הקומע איה םיהולא םע ונתודחא .שדחמ ודלונש הלא
םלוא .וננוצר וא ,וניתושגר ,ונתבישחמ ךורע ןיאל
ותרשל ,ומע רשקתל ףואשל בייחש הז אוה וננוצר
דחאתהל ןתינ אל ,ךכל ףאושה וננוצר אלל .ודבעלו
,ונמע ולשו ומע ונלש תרושקיתה אללו ,םיהולא םע
ונרוא אוה 96.ונוצר יפ-לע ותרשל רשפא יא ירה
ןיאו םירוויע ונא ירה ,ליבומה רואה אלל .ליבומה

ונא הלא םינורחא םימיב 07.ללכ תינחור הייאר ונל
תא ףרה אלל עומשל ,הנושארבו שארב ,םיבייח
אלו אוה ולוק תא עומשל םיבייח ונא .ומצע םיהולא
17.רחא

,תולגתהה רפס ,םימיה תירחא לש ןדיעב םייח ונא
37.וחורמ ונחורל תויולגתה ןתונ םיהולא 27.םינמזה ץק

,הנובת ונל קינעמ אוה 47.ורבד ןבומ תא ונל הלגמ אוה
הלאל ומצע תא הלגמ אוה 57.ינודא תארי איהש
םישפחמש הלא 67.חורה תועצמאב ותוא םישפחמש
77.והואצמי - ותוא

םירסמכ הלא תויביסלופמיא תובשחמ שרפל ןיא
שופיח ידי-לע קר .םיהולאה חור תאמ תוילגת וא
ךרד וירחא שופיחו ,ונלש חורה תועצמאב םיהולאה
תובשחמ תא תעדל רשפא ,חורה אוהש ,ורבד
רשא ותדובע תא ,רתוי תצק םוי לכ ,תעדלו ,םיהולא
87.וִמע דחיבו וליבשב עצבנש ןנכתמ אוה

יתלבק ןהב ,יתעשונש ינפל ,תובר םימעפ רכוז ינא
וליא .םיהולא תאמ ויה יכ עדוי ינא תעכש תורהזא
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רוכזל היה לוכי אוה ירה ,ןכ היה םלועב םדא לכתינחור תרושקית לש תונמאה
דבאיש הצור ]םיהולא[ אוה ןיא“ .ילש ומכ םירקמ
,'ג ,'ב סורטפ( ”הבושת ידיל ואובי לכהש אלא ,שיא
:ונעשונש ינפל ףא ,םעפ ידמ ונל רמאי אוה .)9
םיבר םירבדו ,“הנה ואוב !םשל וכלת לא !ורהזיה“
םיעיבמ םיהולאמ הלא םיקזח םירסמ .וננעמל םיפסונ
.םויה ונל ותגאד תא

םיהולאש אלפנ המכ 97.ונברקב ךלהמו ןכוש ינודא
חילשה 08.ולאגנש ונתיאמ הלא ברקב ךלהמו ןכוש
הלא[ ונל ןתנ תאז ךרדב“ :ךכ תאז רמוא סורטפ
דאמ תולודג תוחטבה ]ותוא םילבקמה ונתיאמ
יהולאה עבטב ןדי-לע םיפתוש ויהת ןעמל ,תורקיו
”הוואתה לשב םלועב ררושה ןויליכהמ םכטלמיהב
.)4 ,'א ,'ב סורטפ(

.םייוניע לש חצנמ ךעישוהל חישמהמ התע שקב
18.םימהוזמה ךיאטח תא רקיה ומדב ץוחרל ונממ שקב

םיהולא לש םישודק חצנ ייחל סנכיה ןכמ-רחאלו
:וז הליפת תרימא ידי-לע

(המשך מעמוד 5)


