
 2021 יאמב 7 ,ישיש םוי – תועובש תארקל םירויסו דומיל םוי – ןויצ רהב תורהנמו תורוסמ םיגח

 ונימי דעו סופסוימ ,ןויצ רהב תויזטנפו תורהנמ :ינרה הכסי לש התאצרהל תורוקמ

          .םינושאר םיאיבנ תומימ םהש  האיבנה הדלוחו דוד תיב ירבקמ ץוח תורבק )םילשוריב( הב םימייקמ ןיא .1
               .ןורדיק לחנל האמוטה האיצומ התיהש םש התיה הליחמ ורמא  ?םוניפ אל עודמ תורבקה תא וניפשכו
 ,היאר םשמ ,םהל רמא   ?םלועמ םדא םהב עגנ אלו םילשוריב ויה האיבנה הדלוחו דוד תיב רבק אלהו ,ול ורמא
 אי 'א ארתב – אבב אתפסותב אתיירב     .ןורדיק לחנל האמוטה האיצומ התיהו םהל התיה הליחמ

 חתפ וינפל היהש ךלמה סונקרוהש ןכל םדוק דוע עמש הכלממה ךותבש םיניינעלו םיבר םיפסכ איצוהש סודרוהו .2
 לכל קיפסהל יושעה םוכס ,רתוי הברה םש חנומ ןיידעו ,ףסכ רכיכ םיפלא תשולש םשמ חקלו דוד רבק תא
 רחאל וכותל סנכנו רבקה תא הלילב חתפ איהה תעבו .הזה השעמה תא עצבל ותעדב היהש בר ןמז הז .ויתואצוה
 אל אוה םנמא .וידידיב םינמאנה תא ותא חקלו ,השעמ תעשב ריעה ותוא הלגת לכמ תוחפש ךכ לע ותעד ןתנש
 העשב ,לדתשה אוה .חקל הז לכ תאו ,בורל תורקי םינבאו בהז יטישכת קר אלא ,ןמוזמ ףסכ ,סונקרוהל המודב ,אצמ
 םיינש םלוא .המלשו דוד לש םהיתויווג ויה םהבש תונוראל דע וליפאו ,המינפ רודחל ,רתוי תקדקודמ הקידב ךרעש
 הנב ודחפ ינפמו ,דאמ להבנ אצי ומצע אוהו ,ורפיסש יפכ ,םיסנכנה תארקל שא העקב םינפבמש ינפמ ותמ וירמושמ
                 ז ,16 רפס םידוהיה תוינומדק סויבלפ סופסוי .הרפכל ול תויהל תואצוה תרקי הנבל שיש ןבא לש הבצמ רבקה יפב

 יכ אלא ,עודי םוקמה ןיאו .וירחא ומק רשא םיכלמה ירבקו דוד ירבק ןויצ רהבו םילודג םירה םילשוריל ביבסו .3
 תומוחהמ םינבאה תא חק ול רמאו רמוכה תא ךראירטפה הוויצו ןויצ רהב רשא המבה ןמ לתוכ לפנ הנש ו"ט םויה
 דוסימ םינבאה תא ןיאיצומ ויהו םישנא םירשע ויה ןכו רכשב םילעופ רכש .ןכ השע אוהו המב םהמ הנבו תומודקה
 רחאו התשמ ורבחל דחאה השע דחא םויו תירב ילעב םיבוהא םישנא ינש ויה םהה םישנאה ןיבו ןויצ תמוח
 וכליש העשב ,ךל שי המ :ורמאו ונע ?םויה אב םתרחיא עודמ םהילע הנוממה םהל רמאו .הכאלמה לא ואב םתליכא
                                                                                                         .ונתכאלמ השענ ונחנא דועסל
 ורבחל דחא רמאו ,הרעמה יפ וחתפו ןבא ומיקהו םינבאה תא ןיאיצומ םהו דועסל םהירבח וכלהו הדועסה ןמז עיגה
 ףסכב הפוצמ שש ידומע לע יונב לודג דחא ןומרא לצא עיגהש דע הרעמה אובמב וכלהו .ןוממ שי םא הארנו סנכנ
 םיכלמה לכו ןכ ומכ המלש רבק ולאמשלו .לארשי ךלמ דוד רבק אוהו תרטעו טיברשו בהז ןחלש וינפלו בהזבו
 הנהו ןומראב סנכיהל םישנאה ינש וצרו .םהבש המ עדוי םדא ןיאש םירוגס תונורא םשו הדוהי יכלממ םש םירובקה
 אוהו םר לוקב קעוצ אב דחא חור הנהו ברע תעל .םיתמכ ץראל ולפנו םתוא הכיהו הרעמה יפמ אצי הרעס חור
 ול ודיגהו ךראירטפה לא וכלהו םיפוחדו םילהובמ םישנאה םשמ ואציו הזה םוקמה ןמ ואצ ומוק רמאו םדא לוקכ
 ול דיגהו םילשורי ילבאמ היהש הניטנטשוק לא שורפה דיסחה םהרבא 'ר וינפל איבהל ךראירטפה חלשו .םירבדה
 הדוהי יכלמל םה דוד תיב ירבק :ול רמאו דיסחה םהרבא 'ר ול הנעו .םשמ ואבש םידע ינש יפ לע םירבדה לכ תא
 םיתמ םתוא ואצמו םישנאה ינש ליבשב וחלש תרחמל .םש שי המ הארנ םישנאה ולא םע התאו ינא רחמלו םה
 ומילעהלו םוקמ ותוא םותסל ךראירטפה הויצו םדאל ותוא תוארהל ץפח ןיא יכ םש ונחנא סנכנ אל ורמאו ודחפו
                                                                            1167 ,הלדוטמ ןימינב                  ."םירבדה ולא לכ יל רפס דיסחה םהרבא 'רו הזה םויה דע םדאה ינבמ

              ,םחל תיבב ויבא דצב רבקנ המלש יכ ,אוה ןוכנהו .ה"ע דוד ןב המלש רבק ,)הירבט לש( המיל חרזממ .4
                                                                                                 1173 יורהלא ילע                                                   .ה"ע עושי לש ותדלוה םוקמ איהש ,הרעמב םהו

                          דוד תיב יכלמ םירובק םשו םייק ותצק ,וב חנומ ןוראה היהש ,ה"ע ךלמה דוד לכיה םש ןויצ .5
 1536 ,)ינומלא רבחמ( 'תובא סוחי'                                                       תראופמו האנ היונב הרעמב

 ןהב דרי יטוראיפ .םיכפשב תוסוכמה תובוצח תוגרדמ המדאה הבעמל תודרוי ונממש חתפב ןיחבה אוה עתפל" .6
 4 הבוג ,'מ 15 בחור ,'מ 65 ךרוא :ןה בוריקב היתודימ יטמכסה וטוטרש יפ לע( םידממ תבחר הרעמב ומצע תא אצמו
 תא השע יטוראיפ ,הרעמה ללח ךותל תורבקה תיב תוטטומתהמ ןרוקמש םדא תומצעב האלמ התיה הרעמה .)'מ
 ומצע תא רושקל דעומ דועבמ גאד ןכש ויניש רועב הנממ ץלחיהל חילצהו םימו רפא ,ץובב ססובמ ,בר ישוקב וכרד
 םייטמכס ךתחו תינכת ןיקתה םעפה .יאפוריא תרשמ תרבחב הרעמל יטוראיפ רזח הינש םעפ .החטבא לבחב
 תורישי תוספטמה תוגרדמ ונממו םיכפש אלמ ןורדסמל עיגה אוה הרעמה לש יחרזמה הדצב .הרעמה לש םיינטרפ
 "יטוראיפ לש הרעמה" :םאר תימע            "ןויצ רהב דוד רבקב אצמנה ךלמה דודל סחוימה גפוקרסל תחתמ לא

 

 




