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מרחשת: שניאור עינמ על הוראת 

התרבות העברית

חנוכ בנ־פזי משוחח עמ שניאור עינמ

הקדמה

ׇׅלב גׅׄב אטהב גׅכםב אממ ׅג ׅמׅ אׇׅלב םׅזא ט, אזמכ 
אׄממ מׅמ גם גד גםׅ זא מלׅמ ׇמ לׄמ, גךזמ גזא 
זב  גמגםמ  ם  כגמ  אםהמב  כלׅ  זהב.  םהׄל  ׇ  זא  םה  ׄלׅזב 
ךהמ  םא  ׆ׇאמ  ׅםׄאמ  זוכ  םמה  םטב.  םׅכׅי  ׅׅמ  םהׄל 
ׅל םלׄאמ ׅגכג םא גםׅמ םלׄא מלׅמ םלׄא ׅה, ׅלׄ 

ׅגׅמ גולמ מלׅממ םא ׅל זׅלמ גמׇםמ. 
מלׅמ  ׅלׄמ  גםׅ  ׇל  גזךׅ  גט׆ם  ׄ  זהב  םהׄל  זב  גט׆ם 
זׅלמ. םהׄל, ם׆ׇא ׅמ ׅל לׇמ אׄגמ םא טזא ׄ׆ׇמ םלׄא 
מטהמ  ׄמ  כׅא    אׄמ.  םׅמ  ׅזאב  ׇל  ׄמ  גם  ׅלׅמ, 
לׄםה ׄםל א אמ׆ו אךׅׄ אםלמ ׅׅמ ךההב. ׇל ךהמ 
םא ׅא ׄמ אב םא מםׅמ ׅגו׆למ כׅי ׇמ םא כׅךמ וזׇ. 
זב  גט׆ם  ׅזכׅמ  גב,  םםמ  גאגמ  ׄל  ׄםל  כלמ  םה  מטהמ 
ד  ׅכלמ.  מׅה  א  ׇ׆גמ"  מלׇג  "גד  מזלל  אׅׅי,  םז 
מ זׇׅמ כאׄמ םׅלטמ זב  זמ,  אׅד כׅי םטב םב םאׅׄ  םזגׇ זאׇ 
אגׇ, ה לׄ אהזל אגׅ׆לב ׅכׅי, ׅלגמ ׄטזא, ׅׅה ׅוגהל 

כׅךב. 
מ הומב םא אגׇ ׇמ מלׅמ םלׄא  ל ב םהׄלׄ  גה גׅאׇ 
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מלׅמ  אזׅלמב.  ׄלמ  ׄמ  זךג  זא  כׅא  לׄ  טל  םא  אםל 
זׅלמ,  ׄגל, ךל אמ וׇ גהד ׅמא םל םא א גל גה 
ׅםלׄא, ׅד ׅגכךזמ םמלמב מה" מםׅ"ז, ׅד ׅגכךזמ ׄלב ׇ׆גמ 
גלמ  גלב  אא  םא  מלׅממ  םמטמ  ׅא׆.  וטלמ  ׆טה,  ה 
םא  "גלםמ"  אךל  םהׄל,  ט  זא  הזׇ,  גמׇם  זׅל  וטל  ׅמ  ׅמ 
מׇםמ ׇמ, םׅ םגם םד ׇם ׅזלׅׅ, מלׅמ ד מלׅמ זׅלמ 

ׅךמׄ, ׇׅ ׇׅׅ זב גׅמ ׄלמ מלׅממ ךהמ םא זמ ׄמ. 
ׇל גמׄג ׅמל אמׄל ׄמ ׇל המ םא םהׄל ׄ ׄא ׅ 
גולמ ׇםה ׇׄ — "מל םׅזא ט". מל ׅגׅה םגמו ׄא כו 
מׅ ׄא לׄ . ׇל  גׅכםמ אםגל ׄמ   םא םזל המד 
ל לׄ  א טהב, גא אגׇב אגׇמ, אאׄ ׇׅא םא ׆א, גד לכז.ׇ  טהבׄ 
םא גהמ ׅׅ ׄמ גט׆ם ׅאמ ׄגךז זב גכלמ, זב ךאג כוב 
גכלב, זב מׅ ׇ זׅלב ׇב םא ג ׅהב, זב ם גכלׄ, 
גׇלם זׅל, ׅמ לךׄמ ׇׅלב גלמכמ גםאׅמ מהז א, ׄכלׅכ 
ללכ, ׄ׆ׅ ךל םא ׇטו גםׅ םהםׄב זגב ׄלמ ׅלממ זלמ. 
כו גׅׄ ׄד גׅכם אםגל גז גד  םא ם םׅזא ט, ׆ב ׄםל 
מ גכגד םא םׄאמ  מׅ. ׅא ׄמ, םמׇאמ אגז א ׄטםלׄ  ׄ המדׅ 
ׅמ ם, ׇ אךל לךח כלׄ ה׆ם. גלׅמ ׇׅלב גך׆ב ׅגׄטה ׇׅל 

ם, םׅ המהמ ׅג מׅ אׇׅל םא םהׄל. 

שתי שאלות הי�וד 

לׄמ  זא  אׇד  םא  גךׄ  הכׇמ  ג  ׄ  ׄא  םא  לׄםה  םׄא 
גכלׄ מלׅמ םלׄא? 

ה גה םמ םׄאמ וׇ םכםלמ  ׄלד וטלב ׇׄ  ׅוׇ מזוכמ םאׅ 
םא  ׇמ  וׇ  ׄ  םה  גכלׄ,  םא    וׇ  םׄאמ  ׄ  ׄמ  א:   
גכלׄ ׅׅל םלׄאמ. ׄטמ ׇכׄ ׅםׄא םה. ךׇ כל ׇׅל םוטל 
גמל׆ב ׅמל, הכלׄ ׅמל, גםטז ׅמל, ׅא לׅ מׅא ט אמ ׅׄלך 
  ׇ"?  "וטל  ׄמ  הה  אטמ,  ׄ  םהׄ,  םא,  ׅמלׅמ  םא,  ׅהט  םא, 
ׅג  אהם  גהוב  ׅׅא  ׄאב  גׇל׆מ  זא  םׅב  ה  ׄא  ׆ׇא.  םׄא 
מךא מהמ םא ׄם ׄ — ׅא ׇׅלב םׄ ךא, אֻ ה םטב, 
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ה ׄגלב םׄ אׄ מךא. ׇׅל ׇ םה ׄגלב םםגל  "וטל". 
םגהב ׇלמ אׄ מ כאׄמ. אׄ   ג׆ד, ׅׄא  וטל, מ מלׅמ 
ׅזא.  ׅכא  ׅכאׄמ,  ׅמזם,  ׅהטאׄמ  טאׄ  ךהמ  וטל.  םא 
םלׄא  זב  ׄמ  ל  ג׆ד,    כג  אׄלך,  םלׄא  זב  ׄמ  ל  ךהמ 

אםטמ. ׄטא לךא אׄ אב זא . 

ׄטא  לךא  ׆לגהמ.  מ  ׇב  ׅגׇהמ  לםגמ  םםט  םׅ  ׄד  ׄ 
ׅזׅלמ  אלם  גו׆א    גב  ג  ׄמב:  םׄא  לׄםד  כה׆לו  אׅׄ  אז׆ 

לו אלׅמ? גׅד, ׄח אׄ ׇׄ  גו׆א ׅׄמ םז. 
ׄמ גׅד, גאׄ ד םא ל אׄלי, ׅׄא ל אםט?!  הםגז ׅ׆ׇל ׅאמ 
ח ךג  אׄׄ  מ זב םלׄא אםטמ,ׄ  ׄטםל. גומׅל םךהמ אׄ לכ לׄ 
ׄמ םט. ׄ אׄ םׄל ׄמ גמ םׄ, ׄאׄ טמ ׅגזם ךל ׇם, 
ׄל, םה. ׅׄא ׇׅׅל ׇׄ גל ׄ םא,  ו אוטל. מה" ׄ אׄ לכ 
גוׇ םא א גוז ׇ םלׄא, ׄאׄ ׄ גוׇ םא א מלׅמ גזלׅמ 
זהד  ׄלטמ, ׄטא םא גל םׅגזלׅ — םא ׄואׄב םא הךלמ. ׇכׅׄ 

 םא וטל, ׄ םא. 
ב ׄה גהב 114 םהב, גם ׇםב םׅזב אגט לךאהׄמ. 
מׄל םא כה׆לו ךה לׄםד: 30 ׅׄ׆ו 1897. לׅ גםאב ׇב 
ב ׅׄלי ׄמ, ׅא ׄמ, לׅ לׅ םא ׄלד וטלב ׇ ׄ ׅׅהמ ׆ד 
אׄ  אִגםה  אׄ  ה׆םמ,  אב  םׄד    זא  הׇׅל  אׄ  זׅלב.  מב  גזד  הזא 
אגׇלם ׄ׆ׇ א, אׄ אמאגׇ ׅׅא אׄ אמאגׇ לםאג. ׇֻׄ םׄד 
וׇל,  ׄטא  םׄלב.  ג  א  טוכב  אממ,  אוטלמ  ה׆םמ  אב 
וטל ׇ הטי ׅמל אׄל גׄ ׇלמ ׄלהב, ׆ב א ׄד אב ׆ם. 

אׇׅׄהה, זאה אׇמ ם׆ב אגכלׄ, םׄ גוׇ םא א  — ׆ב ׄא אׄ. 
טזא ךׄ ׄ ם׆ב ׄב ה םאה ׆גל ׅךהמ מל מא ׄמ ׅמ 
הוז  ׄטא  םא,  םאם  םה  לׄםד,  מׄל  ׄמ    ׄל  מד  וטל 
א־MIT ׄ אׄללׇ אטו־ׇכל ׄל  כב גטזא — םׄ ל ׄא 
ׅמ גומ׆ל זב אׇ אׇ אׇ, גז םׄד א ג אגל אב ׅזהה מלׅמ 
גטלמ  גםאב  ׇגב,  ׄלב,  ׄוךׄךמ,  זאב  .  ׄ  םׅ 
םא, ׄב ם א , אׄ אכ גמ גלׅ מלׅמ זׅל, ׄאׄ גד זאגמ 
לב. מלׅמ ׄה "׆טב" םא ׇׅלב, ׄאׄ "כםלב" םא ׇׅלב. טלט' גגד 
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מ םט ׄםלמ לׇׅ  מ מלׅמ ׄםלמ ׇזׄ  ׄלׄא׆ ׆לגה םכלׄ 
ֶול  ֶׄ ְא זא ׅלב. ׄ גל ׄמ ול מלׅמ ׄםלמ ׅ מל ְגִמְ׆ַאמ ֻטִ
גא ׄםל. ׅׄא  אׄ ט ׄמ אׄםל. ׄ ׆לגה כל ׄמ מלׅמ ׄםל. 
אׄל םז 17:00, ׄםל ו׆לב ׄמ ׇאממ גד, ׄ א אגוזׇ ׄא 
לׅ גי ׅםל גמׅא הו טלהכטל םמ ׅל הו גׅל׆ םגז גכ 
ׄמ  םאגׇ  וה  ׆לגׄהב.  ב  מ,  זאג,  מ,  גךל.  הו  כאׄומ 
א מאגׇ, זׇד  וה םׇז מאגׇ. ֱֹמ ׄהם ׄה גמגך ׇׅז 
ׄה  ׄ  ׇׅלב.  גאא  ׄ  לׅ־ךׇׇב,  לׅ־טהב  ׄ  מ  ׄלמ.  ׄ  ׄמ 
גזמכ ׇׅלב, ׄ ךל ׇׅלב םב גםב אזמב טב םא גכלמ. מ 
גכא םא ג םׄ ׅד מלׅמ גכאמ כאׄומ ׄ אׄ אׅל ט׆מ. ׄל 
ׅׄ ׄד זב אׅל ט׆מ. ׄ םה ׄמ אאב, ׄ ׅל וגטהמ. גךל 
אגםא מׅ וגטהמ, אׄ ט׆מ. ׅׄא ׄ גגם ׆ׇא םא ׅׄ. , ׄל זא 

׆ׅ אׅה גמטממ מלׅמ. 
  מ גמ?ׄ  מ גׅדׄ  ׄ  ֱֹמ מלׅמ גׄטםל א אזהמ זא םׄאמ:ׄ 
ׄמ גׅד ׄמ אׇמ ׅה? א מלׅמ גמהמ אםל זאב, גמׅלל םלב 
םלב גלׅב זא לםמ. ׅׄא אא מלׅמ ם לםמ גםא, ם א "ט" םא 
אגׇ  ׄמ  גוב  גךד,  ה  םאה,  ׅ׆ל  גךׄמ.  םא  אאמ  מטו 

ל ׅמ, ׄ אׄ ׅד ׅמ ׅמלׅמ ׄ. 

גׄד ׄה ג׆זב אםׄא ׆ׇא: אג הםאה? 
ׅׄג  ׅלכ  .  םאד  ׅםׅא  זךב  טׇ׆׆  םלד  םהׇלם  ׅלל  א,  כׇב 
גך ׄמ מה", ׆'ל׆' ׅם גך ׄמ מה", ׄךאה זגׇב ֻׅלב ׄא גא 

מה". 
םאד םאה ׅאט׆ם ׄמ הה ׅהה זב ׄלד וטלב ׇ ׅאא זב 
אכׅי  מ  גאכמ  כא  מל  ג  םמׄמ.  גזלל  םאד  ׄ  ׅטל  גכלׄ 
לזׄא, אטהמ םגׄא, א׆ז אׄלגד ׅׄׄ; אטהמ גה, אלׄמ ׄמ ׆אׅז. 
ט  אה:  אוטל  א  ׄמ  אטה,  א  ל  זל,  ׄ  לם  אׄ  ׄמ  ׄב 
גלכ, ׄד ׄלגד. ׄמ א אכמ ׄמ מ ׇ םאכ ׄמ גב ׅגזד 
׆אׅז:  לׇ  זב ׆ׇזד, ד אׄ ד אׄ. מםׅ, אגםא, זא גהומ םׄאׅ 
ׄטםל א׆ז א׆אׅז אלׄמ — ׅזד — ׄמ ׇׅלב אא. גא זאב ׅׄב אׄד 
ׅלמ  זב  אב  ב  ׄ  ךאהב  ׄמ  מלׄ  .  וטל  ׅזכׅמ  אאמ  ׇ 
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גךאב  אׄ  ׄהה  ׅאב.  ב  ׆ב  ׄ   — ׅא  ׄ  ט  כלׄב:  ב  ׇם. 
א׆לב אהה אם ׄמ כםל  םׅד ׄלי ׅד מה"; אׄ גךאב א׆לב 

אב אם ׄמ כםל םׅד ב מלׅמב ׅד וטל . 

�וד כוחו של המקרא 

מטכׇ םא ׄ אגל א םׄה אׄ גמל ׆ב זא םׄא ׄלמ, ׅׄא ׄםׄא 
ׄמ כךמ ׄלמ: אג ׄמ גמד םׄמ גׇׅל זא "וׇ  םא גכלׄ"? 
זׇׅממ, גכלׄ ׄ וטל גהד מלׅמ ׅלג זאגמ. גאׄלׇב םא ׄהםב 
׆לב",  ׄב  . "ׄ׆ׇמ  וטל  ׄאגאׄ  זםב  ם  גג  ׄלמ  גמב  ב 
םׄמ גוטל אאׇ אטה םה ׇ םלׇג — אׅוח ׄמ הלׇב... גכלׄ, 
אזגמד, םה ׄמ ב, ׄמ מב, ׄמ מב ׄמ גמב םא לׅ גׄמ 
גאה ׅה ׇׄב, אׄל זםלמ ׇלמ. םׄא גזההמ ׄ ׄ כל ׇׅל 
םמלׅמ ׄמ גךא אםמא אׅז מב זא ב םא גאהב ׅגלׅב 
׆ׇאב א  אׄל גד לׅ א . ׄטםלמ ׄמ ׄ ׅ לׅ. ׄא 
גל, זה א: "ׄגמ  ׅא ג םׄׄ  םל מ א,ׄ  ׅ  ד א גם׆ׄ  גא הב,ׄ 

ׇׅלמ". גמׅלל ם לׅ גםהז לׅב־לׅב. 

כךל  א  םטז  ׅד  גׅד  םׄה  גםב  גםהז,  א  אכלׄ  ׄטםל  ׄב 
םגׇׅל  ׅד  טל,  ׇׄב  םא  ׅגהב  םגׇׅל  ׅד  ׄל.  א  םטז 

ׅמטזמ מלׅממ. 
ׄמ ךׇכ.  ׄטד םה, מל גםגזמ זגכ, ׄ ׅם מלׅמ. ם א 
מלׅמ םׄ א  זםל לׅ־ךׇׇמ, םׅם הׅם זא ׇ. אגםא מלׅמ 
ׄמ  ׅם  המ  מלׅמ  כאׄומ.  המ  מלׅמ  םאה,  לׅ  ׄמ 

ׅםב םא. לגב אכב ׄמ גגה גׄגךב ׄמב. 

א גזלמ וב םׅד מלׅמ המ אמלׅמ לגמ גׅוומ זא ׅם 
מלׅמ . 

זה ׄ םמלׅמ זׅלמ המ ב "ד ׅז" םא מלׅמ גזלׅמ. 
ׄ מלׅמ המ םטז זא זאב? כׇב א ׄאוהׇלו גכׇד ׅם ׄמ 
גלׅמ זאב ׇז ׅגה ׅׄ זא ׅטזא ׄמ מלׅמ המ, ׄמ טאו 
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ׄמ מלׅמ טאו. םהמ, מלׅמ המ מ, זׇד, א  גלםג; ׄ־
ׄטםל אזגׇ ׅטה. ׄד א מב ׄהם םהב אׄ זוכ ׅ, ׅאמ םׄד 

אגזא גד.
ׄגהמ טאומ — ךל טוא — ג זגׇ גא ךלמ םא טאכאו? 
ׅׄא טאכאו ׄה לכ ךל, ׄ םׅ ׄמ גםׅמ ךל גמל ׄל ׄמ 
ו? טׄכ — ׄב  ַׄ "כהד טאכא". ג םׄל ׇׄם גא טוא םא ִטׇ
ׅהטמא  גלו  םא  גׅהב  םכאב  ל  ׄאט  ְִט  ִֻׅ אמלמ  ׄטםל 
ל׆ׇמ.  כגׇמ  מׅ  ב  גמ,  מׅ  ב  ךלמ?  ִֵוׇֹֹו  וטלב? 
הכלׄ "ול".  מב  ׄמ  גךׄ  ׆ב  ב  גזלׅ.  מׄלד  ׄמ  גךׄ 
םהמ ׅד מכׇׇו אלׇו,  ג מטכׇ םא ולד, גאגׇב 
ׄמה םב אׄ לכ ךלב — ב גהוב אׅלל ג ׄמ ׇׅל םךלה. אגל, ם 

אב גםׅ ׅלג םה, ג םׄה גהב "טאוט םא..." 
מ  מ גמגכ. ב אכׄ  מ מב גמגכ. ב אׄ גךׄׄ  כ אׇ׆גׄ 
מ גמגכ םגםמ גזםמ  ׅא טׄ  גמגכ םא ׅׅאב גךלב,ׄ 
א  לכ  ׄהה  גמגכ  הב  ׅםׅא  גמגכ.  םא  ׇזמ  אמב  ׄמ 
םגם. "וׇמ םא ׄכאׇו" ב הלׄ וטל םה הטי ׄל מה". ם 
ג םזׇד אגׇב ׄמ ׅםטמ — וטל םהמׅ אטה 2,300 םה. ׅׄלט ׅםהמ 
ׄמ  גׇזמ  מלמ  ׄאגטׇׄ —  כאׄומ.  ׅהמ  ׄכאׇו  אגׇ  גםב 
אׄלׅז םהב. מ ׇ זם ׄמ ב ׆ב םׄאב ׄמ זךגב ג זב זםב 
מ "גםׅמ ...".  אׄ ב ׆ב םׅבׄ  מ ׇׅל זךג,ׄ  ׄמ ? ב אׄ לכ םׅבׄ 

אגל, א ׇׅל םב זםב ב זםב םׅב. 

ׄט ׅמ וטל םא הגךׄמ "מלׅמ זׅלמ"? 
ה  םאה  ׅ׆לט  לׅ  אׄל  מלׅמה.  ׄמ  םאה  אׄ  ׇׄ  לׅ  ׅ 
אםב ׇאב. אׄ ׄה םאה, ׇׄלׅ, ׅה םא; מממ םא ׅמ ה. א 
ךלז ׅ ׇל זא ךׄלה. ול ׇמ ׄ אׄ ול ךׅׄמ; ם אה 
זךג  ׄמ  םא  אׄ  ׇמ  זׅלמ  מלׅמ  ג.  מל  אׄ  אגב,  ג 
וטל.  אׄ  ךל.  אׄ  זׅלמ?  מלׅמ  םא    וׇ  ג  ד,  ׄב  לׅ.  ׅ 
אׄ גמגכ. ׄמ ׇׅל א׆ׅ טאוט, ם׆ב ׄמ אׄ ׇז. ׄ ׄמ הׄאי 

אםׄא ׄמ זךג ׅםל, ׄ ג כז? 



החינוכ ו�ביבו ל"ט  |  תשע"ז-2017

| 403 |

׆ׇא  אםטז  ם׆לב  ׄל  טהג  גם  אמ  ךל  א׆כ,  אא  ט  זא 
םא.

מ  ה א אׅאכ, םׄׄ  לגׄ זל הך.ׄ  ה זגׇׅ  מ אלגׄ.ׄ  מד א אכמׄ 
ׇגמ — וה גל ג'ל (Sanctae Mariae Maioris), אׇ  טמ ׇׄלמ זאׄ 
ךהלא וךה. ׄה זגׇ אׇ גׇל׆מ, אׇ זגׇ ם׆ׅ ׄלׅזב גלב, 
זא זגׇמ גלב זב מהכ, זב ׄׄל גׅלה וׅׅ לׄם. ׅגכל אׄ הזם 
ׅגכל   .(Romanum) לגה  גטלב  ׄמ  ׆לל  גלב,  םא  אׇׅ    זגׇ 
ׇלׄהו כול (Publius Aelius Traianus Hadrianus).   זגׇ זא זגׇ ׄ 
מגךמ םׄא םה. ךׇ כל ׇׅל םגלב גםד ׆' ׅהךלמ זאמ לׇ 
גטלוב  כול  אׇׅ?  לד  גזגׇ  לגׄ  םא  ׅמל  גךא  כול  ׄמ 
ׅמל, םׅמכטמ לגׄ ג׆ז אםׄ. ב כלׄב א "הׄל"; ׄלכ, גזלי 
מלׅמ המ. ׄ׆ׅ, ׄ  ג גטלוב. ׅכךל, ׇגמ גׄ׆ׇמ. ׄמ לׅ 
ׇ  ׄמ  ג  ׅׄ  ׅל  גלׇ  ׄמ  םגוא  ׄ  וו.  םא  ׄח  זא  ׅא   
גממ טה םגב. ׄ םלם ׄמ לםאב ׅה ממ ׄמ Ivdea Capta (ׇ 
םׅ). ה ׄ, גלב, מטומ ׄמ גכג. ׄ זגׇמ םב ׅל 750 םה, א 

זאב לז גםמ א. ׄ כל ׇׅל? ל ׄ םהך ׄמ?! 
םהׅה.  ׄלד  כול  טלב  הך,  ל  אׇ   ,(Traiani) לׄהו  טלב 
 Colonna זגׇ —  ךׅ  אל  לׄהו  םא  אׇׅ  טלב  ׄמ  ׅה  ׇׄלׄהו 
di Traiano.  אׄ זגׇ ל׆א, ׄאׄ זגׇ ג׆ׇא, 18 ׆אא םם, ׄלׅז גלב 
זגׇ  ג  לׄהו.  םא  הךהמ  גאגמ  גטואב  א׆א׆אב  וׅׅ  כלב. 
םב ב? םגזד ׅל ה ׇ׆ גׅמ ךׇ, גה ׅטב "טלו כׇם", זב 
םה גטממ א׆ד זׇד. ׄ הךה ׄמב? אג ב ההזב אמלׅמ ׄמ? ג אב 

אםגזד [ה אטלו]? ג אב אםׄא [ה אטׄאו]? 

ׄמ לׄ, ׄא  זהם םזהם ׅ ׄמ לגב. 
 הטאׄ םָזהםה ׄמב. ׅא זא גד. ךאה אזהם ׄמ לגׄ א־1,700 םהב. 
 ג םׄ, םׄא מלו, ם הלׄ ׄגטה, אגׇ ׄמב  ׇׅל טם: 
םגד ׄ לז גא. , מלׅמ םמ ׆׆מ גד גמטלךמ ולו. ׄ הו 
ׇ־ ךׅזמ  אא  ׄךאב,  טכׇה  םאה  "לׇמ"  א  ׄמ  אכטׄ,  ׄמ 

לגׄ אגזא ג־913 הומ גׇגמ.  ׅל, ם א בׅ  וט םאׇ  ׅאׅ  טלךטמ.ׄ 
טהמׄד םׅה גלכו טוהו ׄ׆לט (Marcus Vipsanius Agrippa), ׇ גה 
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ול  םא  אׄל  ׅמל  גלםגב  גה׆ב  ׇׄ  כול  ׄ׆וו  םא 
מ — ה ׄ  לגמ, גכׇם אׄא לגׄ, םׇׄלׄהו,  הל אגזא, םטיׄ 
א  מׄ  טוא ׅלה גהךלמ, גׅמ ךׇ גלםאב. ב ׇ אׄל ׇׄ  גזלׅ 

לגׄ גהךמ מטו ׄמ גכגב. 

גמלםב  ׄה  וׇהמ,  ׄ  וׇה  םא  ׅׄהב  ׆ב  א  אכםׅ  גהו  ׄה 
גׇׄ גד  םא מה" םׄמ גׅ אמׄל גד םטז זךג םא מלׅמ 
זא  םגזמ  אׄ  אג  ׅזךב,  זךג,  ׄמ  ׄםׄא  ׄה  וׇה  ׄמ  זׅלמ. 
םא.  מלׅמ  ׄא  םׄ  ׄמ  זׅלמ  אמלׅמ  ל  כךמ  ׄה  ב?  זׇ   
מםׅ םא מ הלׄ, םׄגהב אגׇמ מה", ׅׄא ג םאׄ ט׆םמ זׇ ב 

 גםׅ םךל אמו אגכלׄ אכ גמלׅמ. 
זא  ׅלךהמ  אזהמ  ׇ  ׅׄא  לז.  אׄ  מא  ט,  ׄ׆ׇ:  םא,  גל  ׅמל 
אמא גׅה םׅ ׄמ םׅד לׄמ גכלׄ אׅד לׄמ מלׅמ םלׄא. 
ׅ׆ל  םב  ד  מהב.  וטל  ׅׅמ  םגאגׇב  אגכלׄ  גלב  זא  הםׅ  ׅׄ 
׆ב אגכלׄ ׅׄהׅלו, ׄד ב גאגׇב ׄאׄ לכ ׄמ ג םאגׇ ׄמב. ב 
ד  גזהה  מ וטלׄ  אׄ םמאגׇׅ  כׇגמ.ׄ  מ גכלׄ ׇוךטאהׄ  גאגׇבׄ 
ׇוךטאה,  זב  אט׆ם  ׄהה  מד  וטל  ׅמ  מטכׇ  ׅגכלׄ.  אמגכךז 
ׇׄב  ׅב,  ׅׄ  ׅםאׅ  מלׅמ.  כםל  זב  מאגׇב  ׄמ  אט׆ם  ׄאׄ 
גב לםג אאגׇב ׅ׆ אגכלׄ, ׅגכל  ב ׄגך ׄמ מב  ׆ב 
ׇוךטאה אגכל. ׅׄא גט׆ם זב גכלׄ ךל אמ "וטל גזךׅ מלׅמ". 
ׄב ׄמ ממא זב ׇׇככ םא וטל םגמ, טלכ ׆, ב אׄ ט׆ם ׄמ גכלׄ 

וטל גזךׅ מלׅמ. ׄמ ׇז ג? ב ׄא אׄ ט׆ם ׄמ גכלׄ ׅאא. 
זא ד, ׄה לך אךד אטה גם הםׄב זכלב םםׅ אׇד ׅב ׅׄםל 
אלׄמ גכלׄ: (ׄ) ׅה םׅד גכלׄ ׅד "מלׅמ םלׄא"; (ׅ) אםׅ זא 
גכלׄ וטל גזךׅ מלׅמ ׆ב אםׄא ׅׄ גׅד ׄ גזךׅ גםטז זא לׇׅב 
םהב םא מלׅמ; (׆) אׅד םוטל גכלׄ ׄ גזךׅ מלׅמ ׆ב ׅגׅד לׅ — 
לׅ גל ׅזךׅ מלׅמ םא זאב גזלׅ; (ׇ) םאגׇב לׄ ׄמ זךגב 
גגם לׇׅ םא מלׅמ םלׄא, גׅכםב אךל הׇׅ הוח ׅמ; גׄד () 

םב לׄ ׄמ זךגב ׆ב גזךׅב גםטזב זא מלׅמ גזלׅמ. 
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ׇׄ  םא  םהב,  הםׄב  ׅגם  םגׇׅל  אגלמ    אזל  לׄ  גד  ׄד 
גב לׄ אמםגמ אׅ ׅהטלׇ, גׇׅל ׅׅב םהב םא זגׇ ׄמ ׅלל: 
ׅׄא  םהב,  כםלב  ׇב  גׄטהב  ׅזאמ  מלׅמ,  ׇמ  זא  אםׅ 
זׇד ׅגם׆ב םא מלׅמ, ׄא ׄטא ךאך. ׇ םא מלׅמ  םׄ 
ׅטה  זגׇ  אׄ    וטל  ׄ  גא,  זךג  ׄמ  גׇׇמ  וטל  םא  ׅגהב  םׅמ 

זךג, ׄאׄ ׅמ כםלב לׅב םא. 
ם זׇ זל כה םךל אוח אהזל ׅזהד . ךל אׅד ם׆ב טל ׄ 
אכ גד מלׅמ זׅלמ ׄמ, םד אׄ ל ׄטכלו םהזם ׄטכלו גׅמ 
גלׇ  םז.  גׇלם  גׅמ  ׄטכלו  םהזם  ׄטכלו  ל  לׅה,  גׇלם 
ׄ אכ גד מלׅמ םׅ גלׇמ. ׄמ גל ׄמ כ םׅכם אכהמ ׆? ׄגל א 
גל: ׄד. ׄגל א: מד א גׄד. םׄא ׄמ גל, ׅׄא ׄ ׄד ׄמ לך, 
ׄד טא ׄ ׄד זהׅב? גםב םׄטכלומ גההמ ׄמ זךג גא ׄמ ׇׅל 

םׄ ךׄמ ה׆ׇ. 

התרבות המקראית 

םאׅ ׅׄ ׅם םאה הזׇ אׅל ג מלׅמ גכלׄמ, ׅגאב ׄלמ, 
אממ מד מלׅמ אׅ םהׅז אזא — "וׇ  םא גכלׄ". ג ט ׄמ 

גכלׄ אג םׄ, ג םׅמ מלׅממ םא? 
ג ׆לו םא אׇד ׄ ׅה ׅד מלׅמ גכלׄמ ׅד מלׅמ המ, 
םהֻמ:  םא  םלםב  ג  ׄמׄל  לׅ.  אמ  םזמׇ    ׄ  לׅ  ׄמ 
ׄטד  םא  םהֻמ  ׆ב  ׄאׄ  מהב,  םא  לכ  ׄהה  םהמ  ׅׄא  םהב,  מהב  ם 
אׅד,  ׇׄ  גךׄמ.  זא  גׅ  הכׇמ  םמ  םהמ.  גמׇמ  םמ  מׅההמ, 
ׅה ׇׄב אׄ ב ׅזאב, ׄאׄ ב ׅמלׅמ, ׄ  םכׅזמ ׄמ ׄטד םׅ ב 

ט׆םב ׄמ זאב םוׅׅב. 

ׄמ גםמגם ׄד ׅגא "מלׅמ". ׄד א ךל םמ׆ׇל, ׅׄא ׄב מא אמׄל 
אג ׄמ גמד ׅגא מלׅמ? 

 ׅׄגמ אׄ זהד םא ׆ׇל, ׄאׄ םא מׄל גךלח. אגםא, ׄםל ׄה גׇׅלב 
זא "גהב גזלׅ", ׄה גׇׅלב זא ג זםלמ, ׄא ג גׄמ, םא ׄהםב 
םטזא אׇׅ א ׇׄ ׅגכג, אזמב ג ג ׄהםב םטזא כׅך ׅגכב 
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גוב. ב ׇׅל ךל ׆א םׄל  ט אמ א׆א ׆ׇא םםה ׄמ טה גׇה 
ל  ׄטדׄ  ׇ גב לׅׄ  האכׄאב גו׆ גוב, ׄח םאׄ  מלׅמ. ב ׄ 
מ מלׅמ,  אב גה גםמח. אםגמה, ב םטז ךל לׇׅ  ׇ אׄ 

 םהכלׄ "גהב".

אגל, ׄה גטםב אמׄל םמ מלׅמ םהמ, םה ׇטו םׅ םהב.
ם ׄד מׄל םה גׇׄ םא ׄהאכׄאב ׇ ׄהאכׄאב ה: 
ׄהאכׄאב ׇ םׅל ׇ לםאב אזגמ ׄהאכׄאב ה 
םׅל ׄו כה ׄמה. ׄגהב ׄהאכׄאב הב ׄגל ׇׅלב םהב, 
אזמב ׄטא םהב גׇׄ  ג, ׅא ׄמ  אב ׄטד מׅההמ גםמח. 
 ג םׄה גה "ׇטו םׅ ה". ׆ׇל םׄמד אׄטד מׅההמ םא 
מׅההמ  אגל,  א׆מ־טכאמ.  מׅההמ  ׄ:  הב  ׄהאכׄאב 
א׆מ־טכאמ ׄ ׄטד םׅ ב ךׄב אגוז םאב. אזגמ ׄמ, ׄטד 
גםט־לׇ.  ׄטד  ׄ  םאב  אגוז  ךׄב  ׇב  ׄהאכׄאב  םׅ 
םב אׅ, ׅמלׅמ גכלׄמ ׄד "ׅז", ג םהב כלׄ א "טו". אזׅלמ 
גכלׄמ ׄד ׄטא גא ׄמ. ׄ הו אזׅלמ לכ ׄםל מלׅמ המ 

ההו אמלׅמ זׅלמ. גמל׆גב הו ׄמ גא ׄמ. 

אגזם, ׄד אׄהאכׄאב זׅל ׄמ ׇׅל ׅוו םא כ ׅז, כ 
מלׅמ  ׅםׅא  ׅזאב.  טזאב  ׇׅלב  םׅ  ׄטד  ׄמ  םגמׅב  טכ, 

גכלׄמ, ׆ב ׅז זךג טזא זא ט אא גםט. 
ׄא גכלׄ ׅלׄ ׄמ זאג ׅך, אׄ ׅטכ. ׄא גך זא ׅׄכב, 
זא ד ׄ ׅלׄ ׅׄגךזמ ׇׅל. ׄ גך ׄמ ב. גׇז ב אׄ גךח ׄמ 
ב  ַאָֻ ֻׅא  ֻ׆ְ ֹא    ְגֻמִ ׁםַ ל  ֶ ם׀ ֲׄ כ, " א  םב  םׄא  ׄ  גכלׄמ  מםׅ  ׅם? 
ֶלְהֻ". ׅׄטד ׇג ׄא ׆ב גך זא ׇׄב. ׄ ׇׄב, ׅה׆ׇ  ְׅ ָכ זָֹאב ְאֹׄ ַַז
אׅז, אׄ הםגז אך םכׅא גטל ׄמ. ׄ, זא ט גכלׄ, ׄא ׄגל אׅז, 
אגל אג םׄה כלׄב "ׅז": "מךח ׄמ ׇׄג". גׄד םם כלאך ׅד 
מ גךׄמ! אׄ טמ.  מה׆מ אׅד גךׄמ, מה׆מ םא ׇׄב כׅזמׄ 
ׄא זׅל גככ ׄמ ׅז כב גםטב, ׄ םט ךׇכ.  גמׅלל םג 
םאד  גלב  ׄה  ךׇכ.  םט  מ  ׄאׄ  ׇמ,  ׄהה  זׅל  ׅׄא  םגׇ 
ׇ ׇזב ׇׅכ ג  םאד ׇ, אג ׄ גׅא. ׅגה  ׄטא גאמ 
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ׅׄא  גׇ  הד.  ׄלמ  לםזמ,  םממ,  גםגז  ׇ  םאד  םד  ׆הׄ, 
ְָֹ  ֻ  ַֻׅ ְ׆ "ִַֻ ָכ" —  ָׇ ְך ִֻׅ ם׀  ָׇֻ "ִהְכ ׄא  םׄ  ׄאׄ  ׇ,  ׄא  ׅמ  ׄהה  זׅל 

ָכ" (םז , ).  ָׇ ְך ִֻׅ ם׀  ָׇֻ ׇֹם׀ ִהְכ א ַֻכָ ֵׄ  ְָ ֻטָ ְ ם׀ ֻגִ ַֻׅ ֹׄמ  ָׅ ְך
מךׄ  ׄאׄ  ׄה  םגךׄמ  מׅה    ט׆המ  םׅ  ׄמ  םגׄטד  ג 
םא גׅׄכ , גךׄמ ׅא ל׆ז המד ׄה ׄאׄ ׄד םא גׅׄכ מ. 
ׇׅל  ִזגב.  גב  ב  טלוהמ  ב  מ  מ,  כל  ׄ  גךׄמ 
זם  אג  ולמ.  גךׄמ  א׆ׅ  ד  טכאמ  גךׄמ  א׆ׅ  ד  הד 
ׄל? ׄל הך ׄמ ם. אג זם ב? ב הך ׄמ כל. אג זם 
הך  ׄםל  ׄא  םלׄא?  ׄמ  הך  ׄםל  אג  ׅם.  ׄמ  הך  אמ  א? 
ל".  מ מׅה  ַׅ ב ֻ׆ָ ֻאִ ַׄ ְׇֻ א  ׄמ ׄא םלׄא. אא םא ׇׅל: גךׄמ="ָֻ
ׄ  גכלׄמ  זׅלמ  םׅ  ׄמ  םגׄטד  ג  ׄמ,  אזגמ  גלׅ.  ׅא 
םגךׄמ הׅלׄ ׅגםט גמכגמ ׅךׇכ.  גׅ םה ׅמגהמ זאב םא 
ׄהם גכלׄ, ׄא גאאב ׄמ לזד םא ׄא ׇׄ ךל ׄמ גךׄמ א 
ׄה ׅ םא ׄ םא ׇׄ גמ. ׆ד ׄ : ׄב ׄגהב ם ׄא ׇׄ 
ךל א, םׄ גי אזאב ׄ־ׄ  ׇׄ ׇ, גוכה גמׅכםמ 
ׄ םגךׄמ ׄגל אמ ךׅ, ׇׄ ׅאמ גםמה. ׄב , גׇז ם לׅ 
ׄהב  םםהב  ׄ  םאב  וׅל  גךׄמ?  ׅמ  םהב  ם  גׇז  ׇׅלב, 
ׄאׄ מךׄמ םאמ ךׇכ ׄא זא ׇׄגמ. גךׄמ ׅא ל׆ז המד ׄ גךׅ 
זם:  ׄד  ׄ  ךׇכ  כׇב  ׅגכלׄ  ל׆ז.  ׅׄמ  ׄא  ךׇכ  םאמ  םא 
אב ׇ  גׅא, ה ךׇכ ׄא גךא. לׅ םאׄ  ֶלי ָָגו" — זאבׅ  ָׄ ֵאׄ ָ ֻגָ "ַֻמִ
ֹֻא";  ַֻׅ ָלָב  ְׅ ַׄ מ  ֶׄ ַלְ  ֵֻׅ מזל — ךׇכ ׅ א, לםז לז א: ׅׄלב ךׇכ — "ַָֹ 
מ ְָֹ ִגד  ֵׄ ם׀ ֵג ֵׄ ְטִלמ ָ ׇֹב ְַזא ֲזגָֹל ֻ׆ָ וׇב זגל לםזב — "ַָֹ ְִגִל ַזא ְו
ָגִב". ךׇכ ׄא ׇלם םׅה םלׄא ךׄ גגךלב. גְךלב ׄהב לךב —  ָ ַֻם׀
םלׄא  אׅה  מהה  גךלב  ׄםל  זׇ  ׅׅם  ׅב  ׅׄל,  ג  ׄא  ׅׅכם, 
םךׄ. ׇל ׄ׆ׅ,  גזהד גׇׄ םׅזאב ה ׄאמ ׆לא כ גׄאמ ךׇכ, 

ׅׄא ׅגכלׄ ךׇכ כ גד ׆לא. 

 אׄ טזב לׄםה םׄה ג כלׅ גוגמ ׅד גםׅ םא ׅד גםהמ 
םא לגד ד. אגלמ א םה ׆ׇא ׅהב, אא  םׄמ ךה ׄ מה׆ׇ 
םה  גאא  םגהמׄב  ׅׅה  גולמ  ׅםׅ  גם  ׅׄא  אךהמ. 

ׅמטו. מׄל םא גזהכ גםגזמ םא ךׇכ אגךׄמ ׅזמ.
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ה ׅל ה׆זה ׅזהד םׅ ׅמל, םזׇ הל ׄא ׅגם: ג ו׆  םא 
גׇׅלב,  ׄה  םׅ  ׅזאב  אגךׄמ.  גםגזמ  גהו  גכלׄ  םטזמ?  גכלׄ 
ג  גמ  אׅב      ׄהםב  םה,  םאםב    גגךז  ב  ׄל  םׅ 
אׅב — טמׄב גל גכלׄ םם ךׇכ, םם גםגזמ אמ ׇׄב אוׅא, 

ֹד. גםגזמ םא זאב ׄ "ךׇכ גםט".  ׇֻ ד ָזָֹאב ִה ִׇ ְׅ ד, ֻ ָֻ ַׇֻ ד ְֵם׀  ִׇֻ ֵם׀ 

בינ חזונ לחיזיונ

ׄה לך אל אׅה םמׄלמ ׅזהד ׄטד מׅההמ םה, גםטז ׆ב זא 
מׅההמ  ׄ  ׅזאב  מׅההמ  "ה"  ךלב.  כלׄב  םא  םה  ׄט 
מׅההמ  ׄ  מׅההמ  "זׅל"  ׄמ,  אזגמ  א׆מ־גמגמ־טכאמ. 
גככ.  ׇד  ׄ  זׅל  םׄא  גאגׇב  גכלׄ  םא  כהוטב  א  גםטמ. 
אׄ ׅגׅד ה םא כ ׅז, ׄ זכלהמ םא ׅז,  ׄד כ ׅז. ׄא ׄ 
מ ׇׄב. הכׇמ גׅ  מ ׅז, ׄ גךׄ  גׅד םא מל, ׄ גךׄ  גככׅ 

זׅלמ ׄ םׄא םט ךׇכ. 

ׄמ גלם א אוח ׄמ גאב "ׇׅל אא"?  ׅׄגמ, לכ ׇׅל אא ׄ 
םט ךׇכ, אׄ מגׇ. מל גׇ טזגב ׄ אׄ זגׇ ׅגםג םא גםט ךׇכ. 
ׄד  גמכב  ׄ  אזא,  םׄגלה  ט  מזל,  ׇ  ׄא  ךׇכ  כׇב  ׅגכלׄ 
ִגמׄב  ם  םגךׄמ=ךׇכ,  ׅלזד  ב  ׇׅכב  ג  זׇ  אׅד  ׇ  זם. 
םלׄא  גאגמ  אוטל  הטה  מלםמ,  אׅד  גולמ־ׇממ  מה׆מ  ׅד 
ׅטאםמהב. ב םׅ ׅםטא ׄהה םׅה ׅל. ב גהוב אׇח ׄמה אגׇׅל 
מב אב. ט םׄמ לׄ גׅׄכב המל לכ גכגב  ׄהה גםמׇאב אׇחׄ 

הםמה. 
הטא  ׄאב  ׄלד   — ב  ֻׅ ִא ׇׅב  ׄמ  מׅב  וטל  םמׅ  אם  ׄטםל 
ׅםׅ זלאב, אׄ טמ אׄ מל. ׅא ׄא זׅל הטא ׅםׅ... ג זםב 
׆ֹד". גׅהמב,  ָׇֻ ֶךא  ֵׄ ֹׄמֹ  ׆ֻ  ֻךִ ׆ֹד ַַֻ ָׇֻ מ  ֵֻׅ ֹׄמֹ  ֻׄ  ִׅ טאםמב זב גךׄ: "ַָֻ
ׄא ׇ׆ד ׄ  םהך ׄמ ׄלד ׅלמ. םׅ, ךל אל םׄמ  גוטלב ׄהם 
גכלׄ.  אׄ וטל גגכז. כׇב א, ׇ׆ד הטא למ לׄם. טלךמ ג׆ט. 

ב םאב ׄמ ׄלד זאה. גׄ ג׆ט ׄמ ׄךאה. 
ׄהׅלוא  םׄא  מד  ׄ  אה  גוׅל  םׄ  גםב  גׇב,  ׄ  וטל 
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גםמב,  טהו,  טה  זא,  םׅה  גםב  ׅלל:  מםׅ  זלאב.  ׇׅ  טא 
זםב גזם ׇלז ׄ גזם ׅהל. ךׇכ ׄא ׄ גגל זׇ ׇ , םׄא 
זׅל טא ׄמ זךג ׅםׅ זלאב, ׅאׇׅ םךׇכ ׄא זם ׆ב לׄ.  
׆ב ׆ד םגׄל לׅד — הב ׄגלב זב םלׄא ׄ זב הׅל,  
ׅמ םא ׄא ׄאב, ג א א, ג ז א? גםׅב אב הׅׄב: ׄב ׄמב 
ֲזֻׅל ַהֲזָאִב" (זגו ׅ, ), ׅלׄו ׅד זה [זא ׄט זא גמ], ׄא  ַֻׅ ֹד  ְׅ ֶׄ גלב "
א  ֵׄ לׅ ׄמ ׅמ, םלח ׄמ א, ל׆ ׄמ הׅל ְַ׆א ׄמ ׅה. גםב ם"ָ
ָכ", ךׇכ זם, ךׇכ לׄ. ךל אׅד ׄמ , ׅמלׅמ  ָׇ ְך ִֻׅ ם׀  ָׇֻ ׇֹם׀ ִהְכ ַֻכָ
ׇׅל    המד.  ׅל׆ז  ׄא  ךׇכ  םא  םמכטמ  ׄ  גךׄמ  ׄמ  זׅלמ 
׆ׇא גב, גםב םגךׄמ טמ אמ ׅזאמ גםגזמ. ׄגד א, אׄ טאׄ 

םוטל  ׅם ׄמ זגב. 
גךׇ ׇׄ, הא אמׄל ׄמ גךׄמ ֻט׆המ גךׄמ םא א ׇׄאב ׆ׅל. גךׇ 
םה, ׄםל ׄמ א אט ם גׇלהמ, םא גׇז גׇלה, גךׄמ ׄ 
מב  םׄה  כב  א  א,  ׆ל׆ל  ׄ  ׇׄב  ׅא,  (ׇׄם).  ׄהׇטלהמ 
זא טםלב, ׄב םהב ׄ ׄהב, אב זא. טמׄב כב ׇׄב ׄגל:  אׄ ומב, ם 
ֹד.  גמ םא  ׇּ ד ָזָֹאב ִה ִׇ ְׅ ד, ּ ָּ ַׇּ ד ְֵם׀  ִׇּ טםל אוׅא, ם א גםגזמ, ֵם׀ 

ׅםל זׅלמ. 
ׄמ  אםגׇ  א  םׄ  אׅׄלב  ג׆א  זׅל  ׄא  גׇׄ.  םׅ  זהד   
גה  גכלׄ  גכלׄ.  םא  וׇ  גד  ׄד  אׅׄלב?  ׄא  ׅ  ג  גׇז,  וׇב. 
ה למ םׄא טלי אול גׇׅל זב ׅה ׇׄב. ׄב ׄד ׄכ , 
םב ׄם אׄ א אגל " ׇׅל  ׄא", ׄ ׄ ׄד גכלׄ.  גוׅל ׄא 
ֶלְ  ֶׇּ ְגלּ  ָ ֲָל, ְם׀ ַׄ מֹ  ֵֻׅ מ  ֶׄ ָה ְ ָֻׅ מ  ֶׄ   ל ְַךֶֻ ֶ ם׀ ֲׄ  ְאַגַזד  ְזֻמִ ַׇ  ְ מ וׇ: "ִֻ ׅזךגׄ 
" (ׅלׄםמ , ). ׄא ׇז םׅׄלב כב ִגםט —  ּטָ ְ ָכ ִּגם׀ ָׇ ְָֹ ַאֲזׁםֹמ ְך
ֶלי". אגל, ׄ הא  ָׄ ְלּ ֹׅ ֹּא ּ׆ֵֹ ָ ְׅ   הל אל׆א, "ְִה ּטָ ְ ָכ ִּגם׀ ָׇ ַזב םְך
ׄמ לזד אםׄל ׅׄ זאב. ׄד, מ׆ׅמ םא ׅׄלב ג םׇזמ ׄא הה 
מ. ׅׄלב טמ ׅ ׄלה, ׇׄ לׄב ׅוטלמ זאב, ׇׄב גא 
ז"? ׄא ׄה א א׆ׇ אׅׄלב: ג ׄמ  ָ כ ִזב ָלם׀ ִׇֻ  ַך ְוֻטֶ ח ֻמִ ַׄ ׄאב — "ַ
םמ׆ׇ א ג אזםמ?! ׄ ׄה א אגל א, "ׅׄ א אםט ׆טלמ,  ם א 
זׇט ׆טלמ ׅםגב". ׄא גכלׄ זךג טח אאא ךׇכ, זא ד ׄ גמ׆א 
אׅׄלב ד אםׄל הׅׄ ׇ אׇז ׄמ ׅה ׇׄב םם כםל, ִגמׄב, כלאך, 
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ד  ֵׄ מב, םׄב אׄ ׇז ׄמ אׄ מגגם ךׇכ, םל " ׅד מה׆מב אׅד כלמׄ 
ד ַגְִִלד".  ב ֵֻ ִׄ  ׄ ֻאָ ֶׄ ד  ִ זְֹהם׀

הרעיונ המקראי של "ח� הזמנ" 

ׄהה  םהׄל,  ׅזה  אׅלׄ,  מל  כׇגמ  םא  גםגזמ  אׅ,  אםב  ׇׄ 
גםטמ  םגםגזמ  ׄאׄ  גךׄמ,  םא  ׇׄלאמ  מהמ  ׄ  םמל 
׆ׇא םׅ מל גד ׅז גד גךׄמ ׅזמ. ׄא זׅל טח אזכלהמ 
ךׇכ גםט, ׅז טח אגםט אךׇכ, ול טט אזכלהמ ךׇכ, 

גׅד ׆ב ׇׄב ׄגל אח ׄמ זךג אטה גםט ךׇכ. 
מ זלמ — לזד  מ ג ם׆בׄ  ז. הׅׄב ׆ׇאב םבׄ  ׅׄא גמׅלל םםׅ 
הטאׄ זךב, אׄ ם  גמהא זאב, ׅׄא ׄה לׄב זד ׅזד, אזמב 
לה  ׄא ׅׄב זגׅ  ׅ  מטמ גׇ, םךׇכ לז א לםז ׅ א. ב גבׅ 
ֶלְ  ֶׇֻ ַֻז  ׇֻ ָֹׄמְ, ַג ל  ֵֻׅ ַׇ ֲׄ ִב  ֻטָ ְ ְ ִגם׀ ַׄ ֶאָ;  ֵׄ ִלׅ  ָׄ    ְָֹ, ִֻ ֻמָ ַׄ כ  ִׇֻ םׅ םׅ — "ַך
מ לזד זךגמ  ). ׄ ב גזאבׄ  ֶ׆ׇ" (לג ׅ,ׄ  ָׅ   ֵׇ ְֹ׆ ֻׅ א  אֻ ָֻ ָ ִזב ָךֵאָ, ם׀ ָ ְלם׀
ׅׄ  ב  ׅׄא  זם,  ׄד  הלׄ  אׄ  ךׇכ  ׄגהב  ׄגלב  ב  גכלׄ.  םא  םה 
ךׇכ טז. ב  ׄ "ׄלמ גב", "ב ׇׄה", "כי גב" — כלׄ א 
לךה. הׅׄב זאב זא לזד גׇב: ם י ד םא גד. גד ׆גל, לכ 
ׄ, םגד ׆גל, הׅד ג . םגד ׆גל, מגאׄ א מהׄב. ׇׅ־ׄד־ׄ 
הלךמ,  וטמ  א׆ׄאמ  זאב  ׄמ  ׇׄב  ׄמ  םׅא  ׇׅל  ם  כב  םא 
 — אׄ גמה ׅה. ג םגׇב ׄ םם, גגׇ, ׄהם ךל ׄמגא גלכו, 
ׄח םׄ לׇ ׄמ זהד םא ׄא — ׄךא אב  הםׄל ׄמ לזד: "׆ׄא". 

םא  לזהמ  ׅד  םם  כלׅ  ׄמ  אטה  אךד  אזךג  גלם  ׄה  םׅ,  ׄד, 
ׇׅלב  ׇׄ  אׄהםמ.  ׇמ  מלגמ  ׄמ  גׅד  ד  לגד  םׅ  ׄטד  ׅד 
זה לגד ד ׄ "לזד גם", םׄגל  םׅב םׇמ מלג אזאבׅ 
םול ׄהה ׆למ ׆לא למ זא זךג, ׄאׄ םזמׇ ׅ גד זׅל, 

ם ד אול. 
לזד  םם ד אגד גגם אׅא ׄמ ׄהםמ ׆ב ׄל הׄלמ. ׄהם 
הׄלמ גלׇב ׄמ ׄא גוׄ, ׅׄא זׇד םׅב ׅגם׆ב םא ׆ׄא. ׄה 
מגׇ ׄגל םג םל׆ ׄמ ׄאב  כׄה, הם לכ ׇז ׄמ  אזמהמ. 
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ׄא  ׄמ  םלׇ  הׄלמ  ׄהם  ׆ב  ׅׄא  םגׇזב.  זׇ  גד  אכ  ׇז,  ׄמ 
גוׄ גםגלב ׄמ לזד גכלׄ םא "י גד". ב זׇד ׇׅכב ׅלזד  
םא טל׆לו. ׄטא כׄה ם ׄ־ול מׅ ׄמ וטל זא םאב זאג — 
ׄאׄ  זאב,  ׄמ  ׆ׄא  םׅׄ  ׄאב  אׄ  ׅל    כׄה  ׄךא  הך".1  "אםאב 
ֵֶ׆א  זךגב.  ׄמ  ׆ׄא  מׅה  אזכלהמ  ׆ז  ׇׄב  ׅה  ִכׇג,  טל׆לו,  ם 
גׄטמ  מׅה  זלגמ  ׅ  לׄ  ׄ  גגם.  םא  אגא    ׄמ  ט  ׅל 
גׅא ׄמ ול ׅׄטד ׇׄאכ ׄא ׆ׄא. גלכו ט ׄמ מ ׄמ 
אגלׄאב. ם כ ול םב םם כ טכ, םגךזׇב ׄמ ׄהםמ 
א׆ׄא. ה אטה ג םהב כׅאה לו הוטמ ׇם םא לזד . טכׇ 
טם    ול".2  "כי  ׄמ  מׅ  טכג]  [טלהוו  טה  גגךׄ  ׄגלכׄ 
גׇב זהד , גםב םׄ גךׄ גׇם ׄמ "לזד גם" ׅלׄךמ 
אלׄמ.  ךל  ךׇכ   — ׅוח  גםטמ:  גםׅ  גמ  אכ  גגם    םא. 
ׄב כל טלהכא גטם גםגזמ, גכלׄ המד גםגזמ.3 גםגזמ ׄ םם 

גםגזמ אגךׄמ, ם זכלד גה םא גךׄמ, ׄ לזד ךׇכ.

ׄה  גכלׄ  וטל  ׄמ  ׅ  גוטל  םׄמ  גׄטד  ׄד.  אזךל  ל׆ז  לך  ׄה 
אגׇ זא ג זכלהמ גההב םא מלׅמ גכלׄמ־זׅלמ. זכלד לׄםד: 
גםגזמ גההמ ׄמ גךׄמ, אׄ אט. זכלד םה: םגםגזמ ׄה ׄאׄ 
זכלד ךׇכ. מל גׇכ, םזכלד ךׇכ ׄ זכלד גםט, ׅגכל  הךל 

אגל  גׅד םא "מל" ׄ מלמ גםט. 
ׄב לזד גם, לזד י גד, ׄ זכלד גהד? ׄב ׄ מךל הא 
לזה  טמלד  גד  י  ׄגלמ,  ׄמ  מלׅמ?  םא  גההב  זכלהמ  םא 
אמה׆םמ םׅד זכלד גםגזמ אזכלד גךׄמ. מםׅ םא ׄ םׅוט 
ב גׇׅל  ׅל, זכלד גםגזמ ךׇכ ׆ׅל זא זכלד גךׄמ. אגל, ׆בׄ  םאׇ 

ל׆גד המד להםל, לםאב:  זגהׄא כׄה, אםאב הך: םל טאוט, מל׆ב: ׆ׅ   1

גׄ׆הו, 1976.
2  טלהוו טכג, כי ול ׇׄב ׄלד, מל׆ב: הׇׅ טאכד, מא ׅׅׄ: ׄל־זב, 

.1994

ׄא  גמ  גגהמ  גםגזמ:  גטם  ׇׄב  אא׆מלט:  גׅׄ  טלׄהכא,  כל  ט  זא   3

ׄווהךׄאב, מל׆ב: ב ׄכ, מא ׅׅׄ: ׇׅל, 1970.
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גלמב.  ׄ  גל,  אׄ  ׄב  הך.  גםט  זכלד  מא  םא  ׅוט  ׅמא, 
ׄב אׄ גלמב, ׄ ׅגמ גם. 

ׄד ׄד ׅזא גכלׄ ׆ב ׅׄב ׄלב גמלב זא לזד ם ׄ ׄלמ ֵם׀ 
אׄ  אׇ׆ג:  גמ׆המ,  מםׅמב  מ׆ׅמב  ֹד.  ׇּ ִה ָזָֹאב  ד  ִׇ ְׅ ּ ד  ָּ ַׇּ ְֵם׀  ד  ִׇּ
 ׅ ֵׅ "וֹ זד,  כאמ  ׅל  גד.  ד  י  זכלד  ׄמ  גכׅאב  גכלׄ  ׅזא  א 
 ֻׄ  ֲזׁםָ ֻהַ ֶ ְֶ ַֻג ֻם׀ ִֻ ֶ ָָ ֻׄ ם׀ ֶ ׅ ָלַֻ [...] ַג ֻם׀ ָ ָֹׅמ ם׀  ִׅ ׅ ֵֹאְ ָלַֻ ְַזא ְו ֵׅ וֹ
ָָ  ל  ָׅ ְֻ ֻׄ  ם׀  ָׇ ָ ֶ    ֵׄ ְל ַֹֻׄגל  ֶ ם׀ ל  ָׅ ָׇֻ ֵם׀   , ֶגם׀ ָ ַֻם׀ ַמ  ֻמַ ם׀  ָׇ ָ א  ָֻ ד  ֵׄ ְ   ָזׁםֶ ֵֻ ֶ ם׀
ָטֵההֻ" (כאמ ׄ, -), גד וׅׅ אׄ אהׄלמ ׄאׄ גז׆אמ.  ל ָָ ִגֻאְ ֶ ם׀ ֲׄ ְאֹזָאִגב 
ַמ  ֲזגֹא ֻמַ ַֻ ֶ ָא ֲזָגאֹ ם׀ ְֻׅ ב  ָׇ ָׄ ְמלֹד ָא אד ׄ ג׆ז ַאגוכה־זכ ז׆ג "ַג ִֻ
מׅ  ׅל    ׄמ  ׄכוהךׄאוב,  גךׄ  אׄ    ׄמ  גׅד,  ׄמ   ." ֶגם׀ ָ ַֻם׀

ׅל כאמ. 
׆ב ׅל ׅׄ אׄ גכׅא ׄמ לזד . ׅגׅד  א וטל ׅׄ מׅ ׅמל 
 זב וטל ׅלׄםמ. ג מםׅ םא ׄאב אׅׄ? ׄ אׄ זה א גגד 
מ זהמ זאמ גוטל  מׅהמ לׅמ.ׄ  זה אא. מםׅמ ׄא אׅׄ ה׆זׅ 
ׅד  ׅם  ׄמ,  ג  אגל:  ׄהם,  ךׇכ  גד  םה  ׄא  םךׇכ  ׄ  ׅׄ 
םאאמ [םמכׅז ׄמ ךׇכ ׄא]?! ׅה׆ׇ אוטל ׅלׄםמ, גםב םםב ךׇכ 
א:  אגל  ׄא  ׄא  ׅזהמ  אׅׄ  א  ׅׄלב  אד  ׄהם.  אךׇכ    ׄא 

"ׄח מוט ךׇכ זב לםז"? 
ג ׅה ׄהם ב גא גד מםׅ םא ׄא אׅׄ? ׄמ מׅה םא "ׅה 
לזב  ׄהםב  ם  ,  ׅלׄב  םׄא  ׅב  ׄהםב  ם  אגל:  ם".  ׅה  ׄל 
לזד  גמ׆א׆א  גׄד  ׄהם.  ךׇכ  גד  הם׆ׅ  ׄא  ךׇכ  ,  ׅלׄב  םׄא 
םא  וׇ ׄא טׄאה. ׄה זד םוטל ׅׄ ׄ ׇׄ גטממ אמטממ 
םא ממ אא. םל ׄטםל א׆ל גאכ גוטל ׅלׄםמ ׆ב ׄמ ד  
גה׆ׇ אׄל אלזד ךׇכ. ׅוטל ׅלׄםמ ׄאב גגד — ׄ ׅל ׅׅא 
זא טה כד, ׅםמ זא טה כד, ׅה זא טה םׄל ׅה ׇׄב, ׅםב זא טה טמ ב. 
גׅה םב ׅׅׄלב, גׅה ׅׄלב ׅךכ, גׅה ךכ ׅזכׅ. ׄטםל אמלםב, ׇׄ 
אׄל לזד םא וטל ׅׄ, םׄד ם ׅה ׄל ם ׅה ם גׅז ׅלׄמב. םם 
לזב גאׇב ׅב גאׇב, ׄד אׅׄ ׅזהמ ךׇכ ׄא ׄאב. םב םׄ 
.  ׅד  כ  הךלמ  הו  ׆ב  גב.  הם׆ׅ  ךׇכ    גׅלׄ,  הם׆ׅ 
ׅל  ם  גםב  ׅגזלׅ,  אא  אא  לזהמ  ׇלג  ׄ  אׄגד  כם  זם, 
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ׄל ׄטכאט. ׄא ההומ אול, ׄ ׄמ םׄא ׄמ זךג, ׄב  ול 
םםאה ׄא? ׄא ההוה ׅזמ אׄאב אׄ הד ׅכאהז. 

מהתרבות המקראית אל המקרא כ"�פר"

גהכׇמ גׅ םא זאה אוח גלׅמ אמגה: ׅד מומ ׄא גכלׄ 
מׄל םא "מלׅמ גכלׄמ" ׄ "הכׇמ גׅ גכלׄמ" ׅד מומ ׄא 

ט םׄה גלב ׄמ "וטל". 
ה ךלב אזםמ טׄ,  ה הךלמ וטלמ םׄ גזלמ גםטמ  ׄד, זםׄ 
םמכׇם. גמכטמ ׅמ םה ׄה ג׆אב םם כוב םגכׅאב, ג םאׄ  

אה ׅׅמ לׄםד. ׄה גכׅאב וטל םׄ ׄל — וטל מל. 
םא  ׇׄ  ׅכך  כךד:  גםגזמ  םמ  ם  זׅלמ  ׅםט  "מל"  אגם׆ 
כםמ  לׄ — "מלמ ִגה" (כלׄ , ); אהב  וטלד םמׅ ׅ: 
ׄ זםב ׆'הד, ׄ זםב "גהמ גלםמ" (כלׄ ׅ, ), ׄ זםב ׅממ; 
"מלמ גךלז" (כלׄ ׇ, ׅ) —  אב לׄמ ׄ גב גךלז, ׄב גב, 

ֹכִא,  ְֻׅ ָלָב  ְׅ ַׄ ַגז  ָם׀ ל  ֶם׀ ֲׄ ׅׄה "ֵזֶכׅ  ׅׄלב  זא  ׄגל  ׄאב  ׄמ.  זםב  ג 
לׅב,  אםד  אׅ,  םב  ).  ,  (ׅלׄםמ,  ְמֹלָֹמ"  ֺֻכַֹמ  ִגְךֹ ַמ,  ,  ַגְלִמֻ ִגְם׀ גֹל  ְם׀ ִַֻ

"מלמ" — ׅׄלב םגל זא מלמ םא, אגל זא לׄמ םא. 

ׅכך םה — "מל"  כו כהכל, כו ׇז, כו גכׅא, םא 
םכל  ג  וגמ.  ׄמ  גכׅאב  א  ׄמ,  גכׇםב  םא  ׄמ,  גלב 
ׄ  אמ,  ט  "מל",  ,  םכו  ׄ  מלׅמ  םא  מטממ  ׅגם 
ׄאׄ  וטל,  אה  ם  גםב  אׄ  וטל"  "זב  ׄהה  זאב".  םא  "גמ  גמ׆א 
םא  טלג  ׇל  ולמ  גךׄמ  ׄמ  גמ  ׄמ  ׅד  וטל  םזב  גםב 
וטל. וטל  גוׅל ׄמ זאב, כׅז ג ׅ ג גזל: גמׅההב ׅוטל 

זא ט גטלםב ׄמ זאב. 
זא  מ ׇ׆ג כךהמ. ׇז םׄול אל׆ׅ  ׄה גׅׄ אמאגׇב םא מגׇׄ 
ב. ם ׇד ׅ׆גלׄ, ׅגומ םׅמ, ג  ׅזא ב. מםׅ: ג םטל לׅ  
זא  גכם  לׅ!  טל  ׄה  ָה  ִֻ וח.  לׅ  ׄגל  לׅ?  טל  אׄ  ג  ב.  ׅזא 
ב  ֵך ִֻהִ ֵֻׅ ִגב ְַזׇ  ֵׄ ְלִה ְל ׅׄ.  ה ׄה טל לׅ?! ל מׅ ׅטלם ִגֻכַ
גד  הב  אלׇ  א    גב  ׇׄ  א  ל  גׇב!    ז"ׅ).  כ,  םׅמ  (ׅׅא, 
לׄם םא אלׄמ ׄמ זאב הב. ׅׄא  אׄ ג םב זםב. ב גומאב 
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מׅ.  גד  זאב  ׄמ  ה  ְׅ ַג ׄמ  םמׅ.  ג    םכׅז  םג  גםב  ׅטוכב, 
"מל" ׅגׅד  ם אה גג ׅמ םה. ׄא גׄ םׅמ ךד. זב ג׆א םם וטל 

ׇלם םךׄ ׄמ כלׄ ׅ. ד  גךׄ ׄמ כלׄ ׅ. 

ׄ ג׆ז םאׅ ׅׄ ׅמטממ םא מלׅמ זׅלמ, ׄםל "וטל" זךג 
ט אמ ג׆ׇל וטל כׇם, "מׅ כׇם".

ׄמ  ךל אׅד אזגכ. גׄ ׅמ םה ם אה וטל םהכלׄ "מל",  אׄ לכ 
םׄ  כו  םם  גל׆ז  כהד,  םם  גל׆ז  ׅוטל.  גׇׅל  ׄאׄ  ךׇכ,  םא  זכלד 
גכׇם, א מומ מלׅממ מךל אזׅל ׇל טלג ׄמ םא וטל, םא 
כו. ׆ב וטלמ םא ג ׅמ םה, םזׇד מׅב כוב םט אגכלׄ, 

ךלב מׅב מ ׇ  םב גומגב זא לׇׅ םׅמׅ םׅל המכׇם. 

ׇׅל םׅ גמ ׄ םמׅ כׇם ׄהב ךל וטלממ, ׄד מׅב־
ׄגלב לׄב ׇׅׅלב ׇׅ, ׄד םגזב־כלׄב לׄב ׇׅׅלב ׇׅ. 

ׄא ג ׄא גׄגהב ׅׄגה םאג םׄב ם ׄגמ,  ׄ ׄגמ אׄגמ.
ג ׅד מטממ םא ׇׅל כׇם אׅד ךלמ ׄגהממ? ךלמ וטלממ גא 
ב  גזלׅמ  מלׅמ  םא  םךלמ  ׄ  מםׅ  אׄ?  גגלו  ו׆ב, 
ׇׅ — fiction. מׅב ךלב ׇזב םב מׅב טכך, ׅד כלׄ א 
"גגו", כ. ׄד, ׄטאד לׄ ׅךל םכל ׅלג םה, גםב םגךׄמ 

ׄה ׄאׄ כ םא זאב ׇׄׄמ, ךל ׄ כ םא כ. "גׅ םל 
ׅ, ׄב םל טם גׅ ׇא אמ םל" [גם ׅׄד זלׄ].

םב ׇׄב הלגא אׄ כ ג םא םכוטל ׇ אל ׄמ ול םא לג. 
א ׄלד םא זל לג.  מ ול םא לג? מׇׅ אׄ  ׄמ לך אלׄ 
םׇׄטו גזל ׄמ זה, כא ׇׅׄׄד םא לׇו ׄכו ךזכ "׆ׄאׇ" 
(ׄה טם אׄ ׇז ׄ ׄגלב ׆ׄאׇ ׅהמ, ׅׄא ב ךזכ "׆ׄאׇ"), ב 

ׇז םאגלמ ׄ זגׇ םׅ זא ׄמ ׅג ׅׄמ םז זל םׅ ׄמ זה. 
אזגמ, ךל זׅל, ד םגז־כלׄ םא ךל זׅל, אׄ  ׅאׇׅ םׄ 
ה זגׇ אגל  ׇגמ,ׄ  גמ זאׄ  ב םׄ  ׇלׅ,ׄ  ׇ,ׄ  ׅלׅ  ׄה לׄ זךג ׄגלׇ 
אב ׄמ; ׄמ ׄגמ ׅמ׆אגמ, ׄמ ׇׅל .  וׅ םאׇזמ אׄ מטמ 
ׇלג ׅמלׅמ ׇמ םלׄאמ. ל ׄד א מלׅמ ׄהםמ םאׄ טמ ׄ 
ו׆ םא מׄלד. ךלב זׅלב םזכל ךלמב ׄ ׇׅל, וטל מׅ, 
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ךׇ  אׄ ׄם ׇלג? גםב םׇלג ׄ טו׆מ ׇׅ — טכםד — ךל 
ׄגלב  אׄ  הׅׄב  אׄגמ.  ׄגמ  ׄמ  אגל  גמגל  ׄ  אׇׅ,  ׅ  זׅל 
ׇׅמ ׄאׄ ׄגמ: ׄםל לג ׄגל אׅד ׇׇ אכהמ ׄמ םׇ, ׄ זם ׄמ. 
 אכמ א ׄם ה אאׇ גגה אׇב, ׄ זם ׄמ.  םהׅׄ םז ְגֺךֶֻ
ׄםל כׄא גמׅכם אזםמ ךלב, ג אד ז׆ אׄא ׄמ ךׄמ םא, 
ָא ְֵֻלָט אֹׄ  ֵׅ  ְֻה ָׄ  אֹׄ ְגֺֻגָ ִ  ַהְטם׀ ׇָֹה ֱִֹ ִֻהֵ ֲׄ ָֻ  ֲׄ ַֹׄגל  ׄ גמאהד ׄגל, "ָ
מ ְךִטֵז  ֶׄ  ְאָ   ָהַמֻמִ ֵׄ ַא ְל ֵׄ ֻ׆ֻא; ֶַֹֻׄגל  ל ֻטִ ׁםַ ְֻׅ ִט  ְֻׅ  ׄ ָׅ  ְאֹׄ  זַֻל ְַזׇ ַזֻמָ  ִגֻהְ ְַאֻמִ ָׄ

מ ַאְְגָ ֲזֵאֶב" (כׄא ׇ, ׇ-). ֶׄ ָמ  ב ְָזׁםִ ָׇ ָׄ ְאֵא ָ ַמ ֻ׆ֶ ָכל ֻמַ ָֻׅ ַ
, ׅזׇ ךל גזלׅ כלׄ גׇזב אוׇ טכׅ םא ךלמב, םׄ 
ׄמ  ׇז,  ׅ"ׄ  ׄגמ  ׄמ  אגול  גמגלב  זׅלב  ךלב  ֶאְלְוָכ,  ֵּׅ

ׇׅל ׄא ׇׅׅ ׅזךג: ךלמב ׄ מׅ כׇם.

ייחודמ של כתבי הקודש

ׇׅא גמ  גׅׄ אׄלׅז ׇׅאב, אׄלׅז הכׇמ םׅמ םגמׄלמ 
ׄמ ׇב םא מׅ כׇם. 

ׄההגמ. אכ הל גׇׄ גד ךל זׅלמ כאׄומ ׄ ׄההג. אׄ   .ׄ
םׅ ג מׅ, םׅ ג מׅ; מׅ, ׄ ׄםל ׄ, ׄ ׇׅל ׄאב. 
ׄב  ׄההגמ.  גולמ  מגם  גׄלמ  ׅכאׄוכ  ם׆ב  םגזהד,  ג 
הזׅל ׅגוההמ ׄמ מאגׇב זא ׄאט ׇטב, הגךׄ םםה םאםב ב 

ׄההגב — "ומגׄ םא ׆גלׄ" — םאם ׇׅלב ׅםב ׄגלב. 
טוׇׄ־הגמ. אכ הל גד ךל המא ׅםגמ םהמכׅא המכׇם.   .ׅ
וטל  םׄ  ׇהׄא  גא;  אםאג  גוב  כאמ,  םלב,  םל  אגםא, 
ג  םׅ,  ךהמ.  וטלמ  לׅ  ד  א;  םכׇב  אג  גו  ׄ  גׄל 
םגזהד ם׆ב ׄמ זהד  הא אגךׄ ׅגם, ׅמׅ ׇממ ׇמ 
כה  וטל  ׄ),  ׅל  םגזד  אלׅ  (גו  ל  וטל  ׅהב:  ג  םא 
זׇ  זכׅׄ  ׇלׅ  ׄממ  טאׄ,  וטל  כה),  ׅד  הה  אלׅ  (גו 

זׇ. 
ׅמטממ  םׅ  גלמ  הכׇ    כׇג.  זא  הוג  גׄל  א  ׆. 
וג  ׄל  ׅׄב  מכׇם,  מכׅא  גוב  םלׇׅ  א  כׇם.  מׅ 
ׇׅלב זא; ׅך ׅב, זאאמ, םגמ ׄםב ׄ ׄלזב, גׇאב 
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לזהב. , גכלׄ גׄל הוג זא כׇג — ׄומל ׇהׄא הוגב 
זא וטל וח; למ הוגמ זא וטל לׅכ זא וטל ׇ מגל;  
גד  ט  אטזגב,  ׄגל,  ׇלםד  גׇלם.  ׅוטלמ    ךהמ  ׅוטלמ 
מׅ, ׅׄא זגׇ זא  םׄ גךׄ ׄמ גד טוכ זךג. "א וג 
ל  ם׀ לזהמב זא גׇלם מׅב; ממ כגלׄד וג לזהמב זא ּטֵ
מׅב. הךלב, אזגמב, וג לזהב זא   גאׄמב םא מׅב. 
אֹׄ  ַג  ִגָֻ ִאֶזֶל  ֱׄ   ִֻׅ ַל ֵֹׄגל  ָָ  כׇגב: "ְְָ  זא  וג  אמ  ׅזא 

 ' " (ׅׅא, ו , ז"ׄ). ִֻׅ  ַל  ִגֻטִ ַגְזֻמִ ָ ֻאֹׄ ם׀ ֶ ל ם׀ ָׅ ָׇֻ   ַגְלֻמִ ָׄ
ׅךל זׅלמ גול ׄ זכל. מאמב םא מׅ כׇם ׄ אזׅל   .ׇ
גול, אזׅל ׄמ ׇׅל ׄא. ׅךל גזלׅמ ׄ  זא מטכׇ זא 
מׅ  ׅמלׅמ  ׇ׆ל;  הם  כׄה,  זׇ  ׄלו  גׄטאד,  מאמ — 
כׇם ׄד םב . מטכׇב מאמב אזׅל "גול": ׇׅל ׄא, לךד 
ׄא, ך ׄא. ׆ב ׅךלמ טמ ׅמל, ם ׄא ׅמׅ כׇם, ׆ד 
וטל וח, ג׆אמ ׄומל, ג׆אמ למ, אׄ ט אׄ ךל ב זכל, 

ׄאׄ גול ׄ זכל. 

הׇג א םגמ זכלהמ םׄמ גךז אמׅ כׇם ם ׇׄ םׄא גׅא 
אב  םׄטםל  ג  ׄמ  הד,  מל  ׄ  םאב,  ׇמ  ׄמ  גׄלב  מל  ׅ 
ׄב  ׅל".  זא  הוג  גׄל  ם"א  אזכלד  גמד  ׄה  אכהד.  אט 

ׄ־ׄטםל אגל םא ךל גמו אג םכׇב א? 
מ גכלׄ  לׇׅ גׄלׅ  מ גכלׄ. אמׅהד, אגםא,ׅ  ט ׄ אלׄמ ׄמׅ 
אכהד  ההו  וטל  ׄ  םכׅז  גׇ  ׄגמ  ג  אׄ,  ג  מכׇם  ג  אםׄא 
ׄ הםׄל ׅי. ׄמ םׄא ׄמ זךג אג ג׆אמ ׄומל ׅטהב וטל םגהׄב 
ׅי —  גׅל ג׆אמ ׄומל זם ׄמ  ׅ א , וטל םגהׄב הלׄ 
אׄ וג ׄמ זךג גוטכ זא לׇׅ כׇב ׅגכלׄ. גׅל ג׆אמ ׄומל ׅה ׄמ 
א וטל םא זא וטל וח. טוכב םאגב. אךׄ ׄמ וטל ׄומל  אךׄ 

ך גד מה". 
ֶמ" (ה ׆, ׇ), ׇז םמ  ִזב ֹב ְִהְהֵ ֶהְֻטָ ָֻׅ ְל ַׄ א כלׄ ׅגכלׄ ם"זׇֹ 
םב   — מטכׇב  מט  םׄד  ׄאׄ  ).  ,  ׅׅלׄםמ  (וׇב,  םהט  זל 
ׄאב ׄך א ׇל אםגׇ ׄמ וׇב ׄמ זגל, ׇׄב, ׅׄלב, גאׄ לגב 
גוה׆ל זאב; ׄא ׄד ׄאב ׄ לב, גלב זאב ׄח זא ׅגמב; 
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ׇׄב, ה, ׄך א ׇל אםגׇב. אג מט מטכׇב? ג הםמה ׅגׄמ 
זגׇב םׅד וטל ׅלׄםמ אוטל ה? ׄב ׄאב מׅ׆ל מזׇד ׄ םגׄ 
גול  ׄמ  אׅד  ׇ  ׇׄ?  ׇׅלב  םה  ׄא  ל,  המכךל  ׇכד  ׇׄב 
גלׅ זגכ םא גׅל וטל ה ם אםח ׄמ א גכלמ כׇגב א, 

םׄ לז טל ׅוטל. 
םׅל  לׇׅב  ׇׄ  םגךׇ  ׄ  כׇם  אמׅ  םגׇ  םג  אׅד  םׅ 
ךל  ׇם  לׇׅ  םה  גךׇ  ׇם;  אלׇׅ  ׄוגמ  אמ  טב  מכׇם 
אומג זא לׇׅ םׅל מכׇם. אגל, ׇ אט כו אמׅ כׇם, זא 

אמהא ׅמ כׇ גכלׄ אומג זא, זא ד ׄמ ךל זא טב. 
מ זךג  מל אזהד  ׄ  זא וגמ. א ג םגך׆ׄ  ׇׅל םׅׅ 
ׄא  ׄהםב  גז  אׄ  םומׅׅ  גםזל  ׄה  וגמ.  גכל  אׄל  ׄ  הׅׄ 
ׅל ׇ לםאב, ט םגומׅׅב זׇ גה. ׄ ג םכׅז ׄמ גזגׇ ׄ 
כׅאמ וגמ כׅאמ לׇׅ כׇב ט םׄ. זׇ ׇ , םכׅךמ םלׄ ׄמ 
זךגד גגםמ וגמ הׇלם אטוא ׄמ הׅׄ ׄטך. אגל, ב ׄגל 
זׇ ׄד ׄאב ׇׅל, גׄד ׄהה, ׄ םׄל ׄמ  ׇׅה. אטלםב, אגםא, 
םׅ גׇׄ אגל םׅׅמ םה אׄ מ ל כׇם ׄ ׄם כׇם (ׅׅא, גׄ 
הׅׄ  גמהׅׄ,  הׅׄ  ׄד  ;  אׄ  כׇם —  ׅׄם  םמאב  ׇׅלב  א  ז"ׄ).  , 
םׄגל ׇׅל א ׅהׅׄ ׅ גמ — אׄ טמ אׄ מל (ׅׅא, םׅמ כׇ, ז"ׄ). 
ב  ֵׇ ׄ" (ׅׅא, ׅׅׄ ׅמלׄ ׅ, ז"ׄ), ׆ב ם"ָָב כֹ ִׅ ח ִגֻהָ ִׇ ב ׄגלב ם"ָָב ָז
ב אגא" (ׅׅא, למ ׆, ז"ׄ).  ב  ֵׇ ב אהׅׄ" "ָָב כֹ ֵׇ ְאֵֹד", "ָָב כֹ
ׄ גגם גולמ םא מל גוה םהגול אםז, םז גול אכהב, א. 

אגל, ב ׄ  גכׅא ׄמ וגמ םא כהד גכׇם. 

מודולות מקראיות 

ׄטהב  זא  ׅל,  זא  הוג  גׄל  םׅ  אׄטד  זם  םהמו  לך  ׄה 
םׅב ׇׅל א אמלם. 

םגם  אגךׄ  ׄטםל  גוגמ.  ׅמׅהמ  םגם  ׇ  זא  ׄ  ׇלב  ׄמ 
ׅגׇאמ, ׅמׅהמ גכלׄמ, םלמ זא זךגד ׅכוב ׅוטלב םהב. אכ 
מ וטל,  גד גׇאמ ׆אמ, ג גׇא םא "ׇ ׅל". ד גגםׅ 



מרחשת: שניאור עינמ על הוראת התרבות העברית

| 418 |

גמ  זאמ  ד  וגמ —  גׇאמ  ד  ׄלמ  אׄ.    ׄמ  א׆א׆א  א  ׄמ 
וטלב ׄ מׅה גׄלמ. אגםא "לׇ ךל זא".

ׅוטלב  ׅל  םגכל  גׇא    ׇ.  ׅל  םא  גׇא  ׄמ  הכ 
כׇגב זא ׅה םא ׇׄב. ׅלךח םא וטלב גמׄטד אה םׄא ׅל ׇׄ גד 
ךׄךׄב ׇ ׄמ ׄלב. ם ׇב ם גכלׅב. ׄב ׄה גׇא׆ב ולמ 
אמכטמ מאגׇ ׄ כׇב־מאגׇ, ם כׅךמ םגׅהמ ׄמ מׅ. אגםא, ג 
ׅלמ  םם  אה  וטל  טׄאו  ם.  ׅה  ם  ׄל  ׅה  םם  ׅכגלׄד,  םגךׄה 
מׄא׆מ  אמטו  ט  אא  ׅוטלב  םהלז  לז  ׇם.  ׅלמ  ם  ׇ 
םמא ממלׅ מט אׇל ב. ב ׇׅל זא וׇ ׄא. ׄלב ׇׅל זא 
לזב ׅב גאׇב. ב ךל גזד ׇׄאוכ, ׆הוכׄב ׇב ט ׄמ 

אגגםמ ׄאמ. 

וטל  אגכלׄ  גמו  ׄמ  ׄב  אםׄא:    ׅל׆ז  ׄמ  אזךל  ׅ  ׄה 
מׄא׆? 

גםגזמ  אגב  כׅא  אא  גׇאמ  ׅׄא  ׅמׄא׆.  זוכ  אׄ  גכלׄ  אׄ, 
מׄא׆מ. ׄה לך אםמגם ׇׅ׆ג םמׅל ׄמ כםל ׅד גׇא גכלׄמ 
ׅד מׄא׆. ׇ׆ג םה םא גׇא םׄה לך אוטל א זא ׄ לׇ 
לׄםמ. גׇא ׄמ הׅזמ  ךל זא. אאׄ וטכ  גׇא םזא גמ וטלׅ 
כׇב א גזךב זגׇ םא וטל ׅלׄ, םל ׄא זׅל ׄ להוךהׇה, 
זאה אםׄא ׄמ זךגה ג ׄ לך גד זאב . גׅד, ׄול אם םאׄא 
םא גכלׄ ם ךל ׇגמ. ׄא זׅל ׄ טלוה ם א ׆ח. ם א טהב, ם 
א ׄל, ם ג הׅׄב םלׄ ׄמ — כׄא, ׇהׄא. אגלמ ׄמ ׄא זׅל 
לׄ,  אׄ ׅׄ  גׅד  םׄ אׄ אכ גד גךׄמ םא זאב,ׄ  ׄ לוךהׇהׅ 
ׄ ךל ׄמ. זךב זגׇ ׄמ גזא ׅזממ מׄא׆מ םזמׇ אמזלל 
ׅגכׇב ׄ ׅגׄל: ג אהם׆ׅ הזא הלׄ ׄב  אזאב ׆םג םׄ 
ךל? ׄ ךל ם א ׅ? ג א אׄא הם׆ׅ אזוכ ׅלכב םא ךטלׇז? ג 
אׄ הׅה זא  — כׅאמ זםל וטלמ כׅאמ ׄל", ג אׄ. א ׇ א׆םל זא 
טזל םׅד להוהׇהך ׄגההך. ׅׄא אאׄ וטכ, זא ׄד ךל ׄא — 
ׇ אמזאמ ׄ ךל אלׇמ אזאב ׆םג. "לׇ ךל זא" ׄ ׆ב גׇא 

׆ב גםגזמ מׄא׆מ. 
ךכ.    וטל,  ׅמ  וג    ׅ.  גהמ  ׇלג  ׄ  אלׄמ  גׇ  ׄטםל 
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טאוטמ,  םׅב  אׄ  םב  ד  ׅׅלׄםמ,   ׄ טלכ  םא  םמׅב  ׅ  ׄה 
אׄ זוכב ׅ ׄמ. ג םםׅ אב  םׄא ׄ גככ. זאב ׅגׅד 
םאב ׄ מל, ׄאב ְגך ׇׅל הםגז. ׇל ׄ׆ׅ, מומא ׇׅׄב — ׇׄב 
ׄמ  ׅלׄמ  ׄה  ).  ׆,  (ׅלׄםמ  ׅזׅל"  ׇׄג  "ׄלל  זהם?  ג  ׄ, 
ׅםׅא, זם מכׅא ׄמ ׄלל.  ׄא גםה ׄמ ך. מׅ ׅלׄםמ אׄ 
ׄא  מׄא׆ב.  אלזהמ  וטלב  ׄמ  ט  ׄלב  ׅׄב  .  זא  םׅב 
זׅל הםׄ, ם׆ׄ, גלגב הזא ככ אזאב ׆םג ׅ ׇ אמזאמ. 
לׇ ךל זא. ׅׄלב זא אׄלי ׅל ׅגךמ ׄא גׇ לׇ גךלג  
ם לזׅ. ׇלׇל זׇ ׇ גולמ ׄםמ אטלז, אׅוח ׆לם גםב ׅלם ׆ׇא. 
אׄ  ג םכל אלז זׅל ׄלׅז גׄמ םה: זכׅ מטם אזם ׇ אמ 
ׅׅל; וח גל אזׇׅ ׇ אט אגא; ׇ לׇ גׄמ ׄ ׇ אםׅ זב 
מגל אזגׇ ׄמ טלי. ׄא זךג זמׇ אמ׆םב ׅׅםל ׇ אךאׅ א׆ׄא ׄמ 

ׄהםמ. לׇ ךל זא. 

הוראת המקרא מול הוראה של תרבות

הכ ׇ׆ג כהכלמ, אׄ גגם םזל, ׅׄא כב גהב םא לׄ גד ו׆ 
םׄמ גׇׅל זא. 

ׄ ׄמ גאגׇ ׄמ וטל זכׇ? ׄה א אאגׇ ׄמ וטל זכׇ ׅג ׇלב. 
ג  א,  כׇגב  גכלמ  גמ  הזל  גכלׄ  גכלׄ.  םא  לׇׅ  ׅזמ  אגםא, 
םגה ׅגכל, J, E, D, P. ׄה א אאגׇ ׄמ גכלמ כׇגב םא כו 
גכלׄ אלׄמ ךׇ ב גלׅב ׄמ טלכ זא זכׇ. ׄה א אאגׇ ׇל 
זךג.  גגכלׄ  וטלב  ׄ  גׇ,  וטלב  ׄ׆גגהד,  ׄט׆ה  גם:  גכל 
אגםא, זא גא גׅׄ םגכלׅ ׄמ ׅה זא טמ םגכלׅ ׄמ ׅמ. ׄה א אאגׇ 
ׄמ וטל זכׇ גׅה וטלממ. ג ג םזם אגםא ׄׄלׅ ׅ"גגו".4 

לםאב:  כלׄ,  ׅל  מל׆ב:  גזלׅ,  ׅוטלמ  גךׄמ  מ׆אגמ  גגו:  ׄׄלׅ,  ׄל   4

גוׇ ׅׄאכ, 1983.
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כלכ׆ל  גב.  םאם  ךכ  ׅׄלב  א  םׅ  םמכ  ׄמ  גמׄל  מ 
וׇ  ג  זאב?  זׅל  ג  לזׇ".5  "א  ׅוטל  ׄמ  םמכ  זא  גמזׅ 

םׅׄלב ׅכם, ׄא זׇד גׅכם אםגל? 
 ט גׇׄ. אכםׅ אׇגג ׄמ. א  ׆ׇא, ט זךב גׄד ג. כםל 
א ה ׄגל  ה טהׄ  גל אמׅל אמאגׇ.ׄ  לׄ — םׄ  םׄה לׄ גאׅ 
א: ׄמ, מאגׇ, ׄב ׄאב גמ׆א א ׄד זם, ג ׄמ זה א ׇׄב? 

מ ׄא גך  מ א זׇ ךזׇ זב כלכ׆ל, םגמׄל ךׇ ׄ גׇגדׄ  הׄ 
ׄמ זכׇ ׇׅהגלכ. 

ׄה ׆ב גוטל אב ג ׄה מ ׄגל. ׄה מ ׄגל: "ׄאב כל, ׅד םא 
ׄ ׇׄב ׅמ זךג. ׄמ לך ׄמ ׅה, ׇׅל ׄמ מך ׄמ. גגה מא אׅכם 
לכ ׄמ". ׅגכלׄ וטל הטמ ׅטוכ גוׅל םׄאב גהו ׄמ ׅׄלב. ׄ 
ׄ גהו? "כ ׄמ ׅה". גםב םׅגכלׄ "ׅלׄ לזׄ ׇׅׄ" [ׅד ׄ ל׆א םא 
ׅה.  ׅ זא ׇ  םׄ ט׆זׅ  מׄ  אב גהוׄ  ׅ:ׄ  וטל םאׄ  ׅׄ].  ׆בׅ 
 גׅד גׄא אׅזא גכלׄ, גםב םׄגל "ׅלׄ לזׄ ׇׅׄ". ׄא זׅל 
ל לׇ זא ל וה ׇ אגל "ׇׅ ׄמ ׅׄ ׄמ ׄג", ׅׄא ׄד ׅא גכלׄ 
אׅם,  ׇל,  גהמ,  אב  ׅ  ׄ  ׄב  אׅמ.  אׅה  ׅ  ׅׄ  ג  םא  טל 
לטׄ ׆ה? ׄד מ אׇ ׅגכלׄ! ׄא זׅל ׄה ׇז ׇׅל זא . לׄ 
אאגׇ ׅכםל  םא וטל זכׇ ׄמ וטל מ אׇ — גׄגמ אׇ  

אמ. ׅׄא  לכ ׅ ׇׄ םא אגׇ. 

ה ג׆ז ׅ םה. אׄד האכ וטל זכׇ? 
ט  זכׇ  וטל  ׄמ.  אל  ךלב  מאגׇב  םז.  םא  ׆ב  זכׇ  ם   
א  םב  ְגכׇם  אמ  גמ׆א׆אב  גׄד  םגזׄא.  םא  זכׇ  ם   ."ׅׄ א"ׇ׆ב 

םׇׄב גללב, גמלׅב הל גמ׆ׅל. 

אגל, לזד  ׅזא םטז גלזמ ׅמאׇמ ׄהםמ. 
ׄ  גמׅל ׄא ׄד זם? ׄ ׄמ גמ׆ׅל זא כלׄמ מ׆ל םא ׇמ? 
ךל אל םׄהה ד גכלׅב ׅהב... אגזד גאׇמ.  אׄ וטל זמכ םטזב 

ולד כלכ׆ל, א לזׇ: אלכ ׇׄאכמ, מל׆ב: ׄא אד, לםאב: גׄ׆הו, 1986.  5
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 ה׆גל. אׄ ךׇ גכךז םׅ ׄד ׄאׄ ךׇ םלׄמ, םׄא םׅ: 
גׇז וטל ג םלׄ? 

ׄ  ׅ  אזוכ  לך  םׄה  אגׇ,  םא  םאם  אכ  ׄ  םאם,  ׅ 
םא  ׄ  ׅד  םא  ׇׅׄד  מ  ַׅ א לךב  םאה  מלׅמ  ׅמ  ׄםל  ךלמ.  ׅ 
ׇׄב אגזד גאׇמ, גׇא  גׇא םא זכׇ. זכׇ גׅמ ׅםל ׇל 
מ זךגב "ךכב". ג םגזהד, םׄםל הא אגאגמ םםמ  מם". ב לׄבׄ 
גב ׄל  אגאגמ מם, ׅׄלב ט אמ ׆ׅל. ׄמב ׄא םלׄ 
ׄמ זךגב "ךכב" ׄםל כׅל ׄמ ׅלב וה ׄמ ב םאב ׅגאגמ 
הב. ׆ב "א טב  מׅ  מ זךגב "ׅׄלגב" ׄםל ב כׅלבׄ  מם", לׄבׄ 
   — וטל  ׆ׅל  ׅזאא  ׄ  ׅׄלב  ׅגכלׄ  ׄב  וטל.  א׆ׅל  ךכ  ׄמ 
 ְֵלׄ   ִֻ ְזֻמִ ַׇ  ָ  ַזֻמָ ָלָב",  גומב: "ִֻ ְׅ ַׄ מ  ֶׄ   ֹאִב ִהֻוָ ֱׄ וטל הטמ: "ְָ
" — "א גגׇלם ׄ׆ׇ ׇׄ אםה אםאם גזךגב ׄמ אכ םא  ֻמָ ַׄ אִֹב  ֱׄ
כֹב"... םהב גׅׄב ׄמ ׅׄהב, םהב גׅׄב  א ַֻגָ ֶׄ ֻ  ֹׅׄ ךכ ׅזאא: "ַָֻ
ׄמ זךב, םהב גׅׄב ׄמ ׄם. ךכ ׇג אג םזם ט אזךג. ׄגל 
א ךכ, ׅׄׄ, גל זם לךד ךל. םׅׄ אכלׅ, ׄגל א ךכ, ׅׄׄ, זכׇה 
גׅ  ׄמ  לׄב  ב  הזכׇב,  ב  ךכ.  זב  גׇב  ב  כלׅד.  טוא  םגׄ 
ב  ׇׅכמב,  ׅ׆אא  הטםב  זא  הלׇטב  גמולב  ב  גכׇ,  זא  זאב  ׅלב 
לׄב ׄמ זךגב "ךכב". אׄ ׇׅ ב םגב ׅט םא ׄם, ׅׄמ ׄ׆ׇ זא 
ׄם םׅזמ ׅה, ׄמ ׅכם גזזמ םׄ אםמ ׅׄה םא ׅה םׅז 
ֻמָ  ְׇ  ָזַכ ֻמָ ַׄ ָ ָזֶאָ,  ְזֻמְ ַׇֻ ַֻ  א ֻמָ ַׄ גֹל אֹ,  ֶׄ ָ ְ ִׅ ָׄ ָלָב  ְׅ ַׄ ֶךא  ֵׄ כד, לך: ֵאְ 
 (ׄ לׅ ׄ, ה). אׄ  ִה ַגֲזׁםֶ ֲׄ ֹד ַ  ִהֻוָ ֻמָ ַׄ ֹמ,  ְֻׅ ָז ִגְ ְׅ ִ  ם׀ ֻמִ ְׇ ִה ָזַכ ֲׄ ָׇ, ַ ֶׄ ַ  ֵֻׅ ִגְ
ׄם ׄ אםמ ׄאׄ ב, "א. ב אםב ׄמ ׅׄה םא ׅׄלב ׅׄב. 
ׅגׅד  ׄמ א אׇ׆ב אמאגׇב ׄמ אמ םא גׇא. ׅלל א םג 
םגזל ׅמלׅמ ׄלטמ כ גךלמ ׄלטׇו ׄ גׄטא׆ ׄ גׄמטלד 

ׄ כלד םא ׄטאד ׄ גמׅ כוהטד. 

ׄמׄל ׄמ ׅאםה, ׄב אׄ ׄטמ א. םאד םאה הזי ׇכׄ ִׅכׇג ׅא 
כׇג, אגכךז  םלךה אׅׄ אמב אגׇ גכלׄ לׄמ. טמ אגכךזׄ 
כםל  גמ  ׄמ  ךׄ  םאה  מגכךזמ  ׇכׄ  טאא׆.   — ול 
זכלהמ,  ה  ׄד  גךז  ׄמ  אגזם,  טזא.  כב  ׄ  םׅ  מלׅמ 
טל׆לגממ גד גזא לׄםה אאגׇ גכלׄ. אׄ כו םם אׅד ׄמ 
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ךל  ,  מלׅמ.  גאא  כו  ׄאׄ  כו,  ׅכלמ  טאא׆  ׅא 
אׅד םוטל גכלׄ ׄ ׆ב וטל ׅ םאזךג, ׄ ׄ ׆ב םׅ ׅמ 

גאא מלׅמ. 

בשורה התחתונה

מ ׇד   זׇ םא ׇד מה". ךזמ אךׄׄ  ׅא מ טזבׅ  אׄ מׄגד,ׄ 
גׄלז םא ג ׇמב םגמאׅב ׇׄ גםה זב ךב גטאׄב ג "ׄם 
ממ ׆טה ממ מׄהמ" — םאכ הׇׅ גד ׇד  כםל ׇכׄ אכוב 
םלׄ  ג  אגםא,  גכלׄ?  םלׄ  גכל  ג  :  םׄאמ  גׇלהב. 
גכלׄמ םא כוב םא ז׆הד, ׅׄאכ, ׇ זג, ה אד, ׅלׇםׅוכ 
זׇ.   המד אׇד  ׆ב גגׇ םא ךלממ.  ג םׇז אׅד כםלב 
אׄ לכ אך אל ךב,  א אׅל ׄמ אלךח םא ךל גד: גגה 

זׇ גכלׄ.
אל  ךלב  וטל,  ׅׅמ  אגׇ  זא  גׇׅלב  םׄהה  ממה,  ׅםל   

ׄמ  אט׆ם  ךל  אׇזמ  אט,  גכךז.  ׇוךטאהל  ׅד  מל  גׇׅכמ 
כםל טהגב,  מ גכלׅׄ  מאגׇ זב לׅ ךׇׇב םא גכלׄ. ךל אאגׇׄ 
ׅלמ  ךהמ,  וטלמ  א,  גׄל  ׇ־ם  ׄמ  טהב־גכלׄ,  ׇ־ם  ׄמ 
ׇם, "א זׇ גה. אׅא ׄמ גכלׄ אׄ ׅכםל גכךז םא גגב, 
ׄאׄ ׅמל וטל גהד מלׅמ. מה" וטל םםטז םטזמ גלכמ אמ, ׄ 
גגם אםטז םטזמ גלכמ אמ, ׅד אׅ ׅד אגׅ. אׄ אטמ ׄמ 
ׇׅלב. אׇזמ,  כםל גל םם אט׆ם ׅ ׄמ מאגׇ םלׄא א׆אב, 
מל  ׆ׇא  גׅך  אאא  ׇׅׄ  א    ׇׅל  א.  גמׄב  זהד  ׆א  א 
זב  ׄ־ׄ  ׅכלממ.  םׅ  אטמ  מל,  םׅ  ׅוטל,  אמזהד  אמאגׇב 
לטומ  ג  זׇ  אגׇ  ב  וטל,  םא  לׅב  ׅכםל  מזגכמב  מׅ׆למב 

גל ׄהםמ אךל מטומ זאב א אאמ.


