
גרבנזור םולש 

ק"נר רקחו ץרווש השמ 

םע השיגפ לכ ירחא יתוא ווילש םימיענה תושגרה תא קוחמל תולוכי ןניא ורבעש םינשה 

בשי ותומ ינפל רצק ןמז .םילשוריב ותוהש תנשב ולא תושגר ורבג דוחייב .ל"ז pw השמ 

תרגסמב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םימדקתמ םידומילל ןוכמב ,םיפוצה רהב השמ 

םימיה ולא ויה .ןדע םתחונמ ןמטלא רדנסכלאו סניפ המלש תא ותיא דחי הללכש הצובק 

םע תונושארה ,תושיגפ ,הרובחל ףרוצש ריעצכו ,םיפוצה רה לע סופמקה לש םינושארה 

.םינקזה לש םתרות םע וגזמתה רהה 

תא ינא רכוז םויה דע .וקסע םהב םירקחמה לע תונושה תוצובקה ינפב וצרה םירקוחה 

ידירש בתכב תולעהל ינא הצור ורכזל תשדקומה וז תרגסמב ,ןכא .ל"ז השמ לש ותאצרה 

תניחבב ןה ירה ,ולא תורצק תורוש .ומילשהל הכז אל הארנכו ,ל"ז השמ וב ליחתהש רקחמ 

ינא הווקמ ,ותגצהבש רשועה תא ללכ תוגציימ ןה ןיא יכ םאו ,לארשי תמכחל הריבא תבשה 

.טרופמה רקחמה ךשמה תא ונברדי ילואו ורקחמבש תירקיעה הזיתה תא תואטבמ ןהש 

ושדקוה תובר תורבס .ןמזה יבובנ הרומ לעו לאמכורק ןמחנ 'ר לש ותנשמ לע בתכנ תובר 

ויתורוקמ וב םוקמל אקווד תקפסמ בל תמושת הנתינ אלש הימתמ ךכיפל .ויתורוקמ רקחל 

ק"נר ."תילכתהו הנווכה" ,ישימחה רעשב דקמתה pw השמ .ןיעל םייולג ק"נר לש 
,םירביאה תילכת לע האופרב ויקרפב סונילג לש וירבדל ם"במרה תבוגתל םש סחייתמ 

רואל םתוא חתנמו ,הלא םירבד איבמ ק"נר .וז היגוסב השמ תרות לע תשרופמה ותרוקיבו 

תואנ תויוסחייתה טסקטב רזשמ אוהשכ ,תויתילכתה יגוס לע רתוי תיללכו הפיקמ השיג 
רוציק אלא ונניא הז חותינש תוטשפב הארה ל"ז pw השמ .םייל"זחו םייארקמ תורוקמל 

טופישה חוכ תרוקיב" :טנאק לאונמעל טופישה חוכ תרוקיב לש ינשה קלחה לש 
ןתנו ןמגרב ה"ש לש םמוגרתב תירבעה הרודהמל ארוקה תא הנפא ךשמהב) ."יגולואילטה 

.(ד"משת םילשורי ,ךיירטשנטור 

הז ,טנאקמו ק"נרמ ,םיעטק ינש תאבה ידי-לעוז הזית םיגדהל ינא הצור ,קוש תובקעב 
:הז לומ 

ק"נר 

ןופצה הצקכ םינכושה םיארפה ןתוא ,לשמה 
הברה םליעוי תוממושו תוברחנ היצ תוכרעב 

ורזעיו .בר קחרמ לקנב וב רובעל ידימתה גלשה 

,בורל םש ואצמיש קרמה ילק תורכרכה י"ע הזב 

טנאק 

ידי-לע םדאה ינב לש תורשקתהה לע לקמ ...גלשה 
,םייח ילעב םש אצומ ידנאלפאלה .תוררגמ 

,(םיינופצה םיליאה תא)וז תורשקתה ,רשפאמה 
...השביה תובחסב םתסנרפ יד םיאצומהו 
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םיטעומ רדרדו ץוק לכאמב וז המהב םש םייקתתו 
.הילעב לכאמל בוטו הברה בלחה תאז םאו 

ךלוה ותויהב םלוא ,דואמ לודג םיה רעס םש דועו 

םהלשמ םיבוט תוצראמ םהל ףוטשי דימת רעוסו 

ארונה ףרוחב הסחמל תוכוס םהל ואיצמי ,רעי יצע 
...םש רשא 

איהש בישנה ?הלא לכב ןורחאה תילכתה אוה המו 

םדא ינב ול וחדנש אוהה ארונה םילקאב הבישיה 

םתומחלמו םתביאו םתנוכת עורל קר קפס ילב 

וידחי תבשל בוטו עצוממ םילקא םתוא אשנ אלש 
.<טי ימע) 

בשוי ןיא רבדמב םדא אצמי םא :הזב לשמה 
תועלצה הוש השושמ תינבת לוחב הקוחמ 
ןושארל ז''מ דומלל ךיישה רויצה וא ,תויוזהו 
הבבסש הבסה אוצמל ולכשב רותיו סודילקאמ 
לכמ רעוס חור ילוא ונוימדב הלעמו ,הזה הארמה 

,הרוצה תאז ולעה אצויכו ח"ב תובקע וא רבע 

יתלבל הלאכ תובס ןידיו ולכש הזב ןאמי דימ םלוא 

םע וז הנומת תויהלש רוזגיש יפל ?המלו .קיפסמ 

םיתואנו םימיכסמ היקלח לכ הנה היקלח יוביר 
ללכ אצמי אלש המ ...דחאנו דיחי םלש ללכל 

הזש םיקלח תולעב ןלוכש תוקינאכימה תובסב 
הזלו ...הרומג תודחא םלועל ודילוי אלו הזמ ץוח 

!תאז התשע םדא די ןה דנה הרוצה ותוארב ארקי 
.(אכ 'מע> 

םיצעה תא םהל םירזמ וליאכ םיהש אלא דוע אלו 

...םהיתונועמ תמקהל 

םדא ינב ללכב םיכירצ המ םשל ונל רורב אל לבא 

...םש תויחל 

לש רתויב הלודג םינדמ תבהא קר ירה .יכה ואלב) 

דע םרזפל התיה הלולע םמצע ןיבל םניב םדאה ינב 

.(179 'מע> (םיממוש הכ תולילגל 

הרוצ תבשונ אל ול תיארנש ,חאב הלגמ םדאהשכ 
השושמ רמאנ — לוחב תטטרושמ תירטמואיג 

תחרוט איהשכ ,ולש היסקלפרה ירה — ללכושמ 
םא ,שיגרהל היושע ,הרוצה לש גשומ גישהל 

הנוכתה לש התועצמאב ,םעמועמ ןפואב קר םנמא 

התוא לש התריציבש רקיעה לש תודחאה תא 

התורשפאל קומינכ ךירעהל יושע וניא ןכלו .הרוצ 

תא ,ךומסה םיה תא ,לוחה תא ,תאזכ הרוצ לש 

...ןריכמ אוהש ,ןהילגר תוסירדב תויח וא ,תוחורה 

לעופה עבטבש הביס םוש יכ ויניעב האריי ךכיפל 
הדלותל תויתביסה תא ליכת אל ,דבלב תינאכימ 

תילכתכ קר בשחיהל הלוכי וז הרוצ אצמנ ...תאזכ 

תונמא לש רצומכ קר אלא ,עבט תילכתכ אל ךא 

 Vestigium hominis video — לש ויתובקע תא
.(180 ימע) האור ינא םדא 

לש הזיתה תונוכנ תא חיכוהל תוקיפסמ ולא תואמגוד יתש ךא ,תוליבקמ ףיסוהל יתלוכי 

,רעשבש שודיחה תא ןיבהל תוסנלו רוזחל ק"נר ירקוח תא תבייחמ וז הזית .ץרווש השמ 

הכירע לש האצות אוה ןמזה יכובנ הרומ ,עודיכ ,םנמא .ונינפלש תורוקמה חותינ רואל 

אל ויתונויערמ םיבר קפס אלל .רפסהמ םירסח םיבר םירקיעש ןכתיו ,ק"נר לש ותומ רחאלש 

דחוימה ומוקמ לע ונדמלל ,יתעדל ,תאז המגודב שי תאז תורמל ,םלוא .יתורפס שוביגל וכז 

היפוסוליפה רואל תיסאלקה תידוהיה תיפוסוליפה תרוסמה תא שרפמכ ,ק"נר לש 
.ותטיש תא ןייפאמה וקה אוה ,תויסאלקה תורגסמב םיינרדומ םינכת תקיצי .תינרדומה 

קפתסא ןאכ .רסומה תרותמ החוקלה המגוד ,וז השיגל תפסונ המגוד םסרפא רחא םוקמב 

תוגהה תודלותל הריבא בישהלו ,רקי םדאו לודג רקוחל העונצ ןורכז ןבא תדמעהב 
.תידוהיה 
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