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ירנבא אגרש 

"ליוג ינבא" לע 
םילעופ תירפפ תאצוה 

א 

תומלש לע קבאמ םילמסמה םילותפנ ,תושדח הריש תורוצב יקסנולש .א לש יוטיבה ילותפנ 
וביבס גח אוה ולש וז וכרדב ןכש ,רתויב םיבזכאמ םימעפלו םה םישק ,יהשלכ תואדוו בויח לע ,תישיא 

ינינעב ררושמה לש ויתוכלה :םינותנ המכב הזוחא וז הנחבא .אצומ ןיאל תוריתסו םידוגינ ילגעמ 
ישוביגל ןוצר הפוצרה ,הבחרה ותריצי > ותריש ןיבו וניבש יחצנ םירבדו ןידכ םעפ אל תועמתשמ הריצי 

וב העובט ,"ליווג ינבא» ויריש ץבוק : הנורחאלו .םינפמו תוינפת תבורמו םיטבל תדומל איה ,תורוצ 
התא לוכי .תושקובמה תוטלחומה תויומלשה ןמ הגיסנכ ,רותיווכ הומכש ,תיטסילאטאפ הרכה וזיא 
םידילומה ,םייוסינהו םישופיחה תא ,דרפנב םהמ דחא לכבו ,ד"ישת תנשמ ויכרכ ינש תרישב אוצמל 

םירישה רוזחמ לש גוסה ןמ םייתיווחה םהיקמעמב םימומע םילמס ! עבמה יכרעמבש םידוגינה תא 

ןמ םג אצמת ."והוב ינבא» רפסבכ םהיפוקישב םידודר םי'גאמיא םתמועלו ,"לפואב םיסנפ» 
לקתית םעפל םעפמו ! רוונסמ עפשב רישה ןליאב םייומיד תורואפת הלותה תיזואוטריווה היישעה 
ירישמ המכ לש םגוסמ םירידנ םיפורצ םימזיריל לש תוטשפב תובבודמה ,תויעצמא-יתלב היווח תוריפסב 

קחשמה הברמל םייטסאלפ םירויצ הב רייכמו ןושלב רצה ,יקסנולש לש איצממה ייומידה וחוכ ."םותמ» 

ייומיד) ודי לע םיעבטנה תועבטמה לש םתונזבזב םע םילבוגה םידממל םימעפל םמורתמ ,יטתסאה 
.(אלמ לוצינל ועיגהש רעשנ םא ,העטנ תאז לכבו ,ותרישב תונוש תורודהמ תורשעל וכז ,לשמל ,חריה 
תיתיווחה הקלחה תא תפחוסה היצאניגאמיאה לש המויאה תראפתה ינפמ ררושמה גוסנ םיקרפל ,המוד 
— "התלוברכ תא העיקש הניכרה יל הטוחשכ» :ןוגכ) םייקסטורג ,םיינתמיא "םיווכמ" הב הריתומו 

.("םילתכ שקבל והובה תודש לא גילפמ ףורע גג» — "הפורע תלוגלוג דינמו לבחה לשלתשמ חרי וומ, 
ןכו ...דואמ וזיעהש תורוצ ידלי ,ויריש םע ררושמל ול םירבדו ןידו ,שפנה ןובשח תעש אובת זאו 
,םיארמה םייקסנולש יתלב םירישב םג ןאכ ונא םילקתנ ."ליווג ינבא"ב האירק םע םשורה בוש המוד 
לדוגכו .(ונלצא ושרתשנש םיגשומל םאתהב) "יטסינרדומ-טסופ"ה רנא'זב םג הפי ררושמה לש וחוכ יכ 

דוע ימו .ךבתסמו ךלוה ומצע םע ולש שפנה ןובשחו ,ויטבלו וילותפנ םיכלוהו םידבכ ,םיירישה ויגשיה 

םלועל רשא ,אוה — לודגה ןורשכל תוברואה תושלוחה תאו גשיהב תוכורכה תונכסה תא עדוי והומכ 
.וטעמ אצויה לכ ירחא "ןמא» םירמואה ויצירעמל דוגינב ,החז הניא ותעדו םיחבשה םע םילשמ וניא 

ינבא» (: ומש ןכו) ץבוקה לש וחורמ תרשאתמה ,יטויפ "ןימאמ ינא» לש איה תוילאטאפ תרכה 
םיבורמ לפרועמהו זמורמהש ,םיקהבומ םיילאודיבידניא םילמסב תרבוד םירישה לש םנושל ."ליווג 
,"חלמב תפ» ,"םילמה ןדבא לע חיש-וד» ,"דחא םשג» ,"תואה» ,"יארה לומ» ,"עווגה רידאה» .םהב 

לע םירוהרהה-הבורמ שפנה ןובשח ו יפארגויבוטואה ירישה ביטומל בר םוקמ םינתונ ,דכו "אב אוה» 

תופיאשה !"היצוקו תרטע דוס» — "לוכי-לכ לש די-רצק דוס» ,ויתולבגמו ויגשיה ,ןורשכה יטבל 
םידוגינה חבזמ לע תופיאשה תברקה !רצויה לש תוריתסה לגעמב םלועל םישגפנ םניא םיגשיההו 

:ירב ."םייפתכ לע הדקע יצע / םהרבא תביש לומ קחצי דחפ» :םהרבאו קחצי ילמס יוטיבב תרסמנ 
,ומצע םע ,ותריש םע ןיידתמו חכופמה ידגנה יביטקפסרפה ריצב םירוענל רבעמ התע דמוע ררושמה 

.ויהולא םע 

.םוגמגה יצרב — ,זןיתאךן?ש המתת לא ,יהולא ,יהולא 

.הךח ול עיקבמה ,ףוצח לש ופוס אוה .1בשי_למ לזרבבו ךלא וננובשח 
.םומהל םותמס בוש — טורמה קחצבי ץמה יןל.א? איה .ךלא אוה ,לתפנ אוה 

,תממושה םוהתכ ןיא .םורממ רמא ןיא אלה ןיב 
.תמאה תדיגב? דגב אל ביכ םוש ןההן 

("תמה ברעה") 
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]23 "לייג ינבא" לע 

תניחבמ ."ןורתי המ"ו "רתומ" המ לש יתלהוקה ריצה לע תבבוסה תרהרוהמ תיטפקס הריש וז 
תניחבב יקסנולש לש "ארבחסמ אכפיא" ןיעמ םיווהמה ריש יפיעס םיברו הירוזחמ םינוש הקימאמיתה 
ילאודיבידניאה ויוליגב יקסנולש לש ירישה ינאה אטבתנ אל םלועמ יכ ,רבתסמ תאז תורמלו .ןושלו הרוצ 

וקבאמב תוריתס ייוביר םיפקשמה ,ףוריצו הרוצ יכפכפה םתואב ומכ ,תאזכ החותפו האלמ תונכב ףירחה 
.טלחומ-יאדו אוהש הזיא לע יגארטה 

,יינשה חורה ולה לש החונמה-יאב תאטבתמה תוילמס תונועט ןבור ,ץבוקב תויצאוטיסה ןכו . 
ן "תרמצ טומ דע" םירוזחמה) ךרד ןדבאו הלפעהל ,הארמהל ןויסנ ,םייפנכ תלוטנ הזעה ,הסובתו ירמ לש 

,םיריהב יתלבה םייביטקייבוסה םילמסה ןאכ םיבר .(דועו "הערה הצורמה יריש" !"םער רתסב" 
תיטתסאה תילאוזיווה תועמשמה ןמ "המינפ" העונתה םהב תרכינ 'גאמיאהו יומידה .תונבומה ילפרועמ 

םינפימה ריתע ינובירה ןונגסה תטילשל ןותנ רוטו תיב לש ייוטיבה ךרעמה .תילאנויצומאה תינויגהה לא 

,סנאנוסיד לש תוינוגבר תשוחתל םיררו; ,דכו ךא ,הז ,קר ,ןה ,בוש ,ןכ לע :תולמה תועצמאב) 
תויצאוטיס הברהב יקסנולש לש תיטתסאה ותופירח הגופנשכ דבואו ךלוה הז עונכיש םלוא .העתפאו ףועמ 

קחרמ» ,"ףסה דע" ,"הוולע ינב" : םירישב ןוגכ) דואמ םש שקבתמ והשמל זמרהש םירישב תומותס 

.(דועו "םויא 

ןיא ןגועב תיהולא תרוחרחס") םימדוקה ררושמה ירישמ םיברל יפיצפסה םיכפהה ןונגס 
טלוש (— "ךרובמכ יתעמש ורורא תא רשא" — ,"והתיפ ןטש רוכב וא לאירא הזיא ,חא" — "הולא 
םיפוריצה יכפכפהב עבומה .תוריתסה ןיב רשפל ינרוצ יטויפ ץמאמ הזיא לש וחוכמ "ליווג ינבא"ב 
ידניא יפוא תולעב תוימוניטנא ירה ,ונמע תועט ןיא םאו ,ילסכודאראפכ קפס ,ידרוסבאכ קפס הלגתמ 

— .(16 'ע) "שרופמה םשה תא תוגהמ / ית1כומנ ידע יתהבגש .1 :ןאכ תורבוד ןמצע ינפב יטסילאודיב 

/ תעדיש ,רמז ,ךירשא" .3 — .(17 'ע)"םוהת לא ינמור — הבוגהו / ,הבוג לא ונמוהת אוה םורמה .2 
.(78 'ע) "לוכי-לכ לש די-רצוק דוס 

דע הבזכנ אל תולכס םוש יכ" — ,יטסיריפאה רושיגה רכינ ומוצמצבש ,ודוגינו רבד ףוריצבו 

םיטקפסא ינש תנקסמכ ,יקסנולש לש םכוחמה ינקפסה רוהרהה עמתשמ — "םימכח לש םתמכחב הנה 
םירוהרהב — ותריצי ןיבו וניבש יתלהוקה ןוידה םכתסמ ןחוכמ .תודגונמ םייח תויפצת ,םירבד לש 
תופיאשה ןיב "רעפ"ה בחרנ ןאכ .ררושמה ינפב תודמועה תועיבתה תמועל ןורשכה "ןורתי המ" לש 

אלב יתוכלמ / ,תופוסכ םיבכוכ הדמחש יתפצוח" : הלשמ םייוליגב הבוצעה םייחה תניבו ,םיגשיההו 
"אגת 

ב 

לוכי וניאו ,תוימיטפואב ,םייח תואדווב תישיא תומלש ירחא שפחמה ,ררושמה לש ותויגארט 

— "םימכח לש םתמכחב הנה דע הבזכנ אל תולכס םוש יכ" — ידרוסבאה תוריתסה לגעממ ררחתשהל 

,רחא "ךרפומ" הזיאב םייתניב תודוהל ץלאנ אוה ;תאזכ תואדוול ברקתמ ונניאש ךכב קר אל איה 
...היצקיפה — הילשאה ,הידבה בויחל עיגמ אוה ; "ונידב רשא םדהלב טושפ ירב שממ שיו" :ןוגכ 
ןיא בשק ןיא" : תורסיימה תוקיסעמה תויעבה ףרטמ ונתוא ץלחל החוכב ןיא ,רישה ,היצקיפה םלוא 

"וצוריש וצוריש םילגרה עפשו דחא שאר לש לכ ןיאו רחש 

,ינוה לכ ה! ,ט'י?ג תעמד אל םא ריש והמ יכ 

לילכ ךל ונויונ ינא — ,רןךמב תר§ ל$ ה§-לבהו 
(43 'ע) הטישפ תוארו ל# רודא ךויח ריחמב .הןונןה תךןחמלש םיפדה ןיב ,1ט'?י.ל והטיש 

ניאה .לרוגה לש הרמ הינוריאו םירכוע תודוסי תשגרהמ םה ףא םיגופס "הטושהו םושה" יריש 

השרפה לש התועמשמ תא הרימחמ (ולתואו טושיק ןוד) רילל יקסנולש לש תיוושימה היצאטרפרט 
איה םתומימתש ,םינימאמה םירשיה לש םנולשכב תויגארט לפכ שי .תירקמ יתלבכ ,הזחמבש תיגארטה 

ףידע ינא" :ךלמה לא הטושה רמוא דציכו) םיליסכ תגרדמ הטמל םילזלוזמו םיאונש םה ;םהירכועב 

םיטבל םתואמ .(יקסנולש 'רת ,"ריל ךלמה" — "םולכ אל התאו ,הטוש ,םינפ לכ לע ,ינאש ,ךממ םויה 

סחיתמ ,ןכופיהו תויואדווה ,ןהיתוריתסו תונקסמה ,םיוואלהו םינהה ןיב תרבוע םכרדש תוקפסו 
ויתודיח ופי" —רשא ,"שעממ ןויבאו ינעה" ,םדאל ידיחי "רתומ"כ ,בויחכ הילשאה ביטומ לא ררושמה 

(128 יעב דוס 'ר) 
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ירנבא אגרש ! תשק ןורושי 126 

דעצה-ןורכשו טייחה-תחמש 
היגולופאה הסיפתל סחיב ■דתיה תיסינוידה הסיפתהש המ תודהיל סחיב ■דתיה תורצנה יכ ןכתי 

תלילש ,תלבוסה תוהולאה האב ,םייחה-בויח לש ,םייחדוחמש לש האירבה תוהולאה ירחא .הל המדקש 

היה ךכ .םהלש םמלצבו םתומדכ תויהולא םהל םישוע םדאה-ינב ירהש 'רעצה ןורכשו םייחה 
ימור תדירי םע ליחתהש /'שדחה" םלועה ותואבו לארשיב םג אלא ,הקיתעה ןוויב קר אל רבדה 
עפשוה ,תויסינוידה תדיל ןמזב ןווי ומכו תורצנה תדיל ןמזב לארשי ומכ 'םירוסי ףוכס ותויהמשו 
רזוחה ,אוה דחא ןויזח .תרחואמה תודהיה לש — תויחישמה ןמ — םייחה ןמ תשאיתמה הנומאה ןמ 
תרזוח ,רעצה ןמ ןורכשה תקיני ,םילכה ןמ האיציה ,תיסינוידה תוקבדה .ימורב ,הדוהיב ,ןוויב הנשנו 
תנומא לש תוביקעהו תוריהבה רחאל ,ימור לש תובמוקאטאקב םגו ונלש תויסיאב םג העיפומו 
תויטנאמורב ,רתוי התוחנ הגרדב ,יגולאנא ןפואב ,העיפומ איהש םשכ ,תירסיקה ימור לשו םיאיבנה 

.תיברעמה תויסאלק-ודביספה רחאלש 

טוקוכהו ןמזה 
.יגולותימה ,ינוימדה אלא ,יעדמה אל ןוויב טילשה הבשחמה-ופוא היה רבדה לש ותימאל 
.הצרא םימורמה תא דירוה — ךפיהל אלא ,םיקחש עיקרה אל ,ןוימדה לע דסוימ היה יכ םא ,סותימהו 

,ףוסלאה תא וליג ,םינוויה אלו ,םידוהיה :אלפ הז הארו .ול רז היה ףוסלאה גשומ םצעש םושמ 
םוקמה יכ .חצנה :ןזנזה לש תיזויגילרה הדוצב םינפ לכ לע ,םוקמ לש תיפיסוליפ הרוצב אל סא 
ןמז לשו םוקמ לש גשומ יהירה "םלוע" תירבעה הלמהו ,ןמזה םע ןומדקה ידוהיל ול ההדזנ ירה 

!דחאכ 

ףוסלאה וליאו !לארשי תנומאכ ,שפנה תא םמורמ — "חצנה" — רוהט ןמז תרוצב ףוסלאה 
,הבזכא ול םרוגו םדאה חא דיחפמ ךפיהל אוה ,לבגומה ללחה םוקמב אבש ףוסניאה ,םוקמ תרוצב 
רלפקו ונורב ונדרו'ג ימיב ףוסניאה יוליג .האירבה זכרמכ ותלודגמ דרוי ומצע תא שיגרמ אוה זאו 

.ברעמב שואיהו תונקפסה תלחתה אוה 

(123 'עמ ףוס) "ליג ינבא" לע 

הזש ררושמל המימתה הילשאה בויח : ותופירחב ולש "ארבתסמ אכפיא"ה עמתשמ ךכבו .ךנורתפמ 
ןוצרה יוטיבל אב ןכ הנה .תימצעה הריתסה ךרד לש רתויב שרופמה בטוקה הווהמ ,הנממ חכפתנ התע 

לא ביטומ יבנשא ול חתופ ,יתיווח ינרוצ ןורתפ לע וקפדתהב רשא ,"ליווג ינבא"ב ולש יתריציה 
קבאמל יטאמוטפמיס אוה םיכפההךונגס רשאו ,וז לא וז םינפ תואשונ ןניא םלועלש ,תודגונה תוסיפתה 

"לוכי-לכ לש די-רצוק דוס "יתוכומנ ידע יתהבגש" :ןהיניב םילשהל וא ,רשגל הסנמה 
."ונידב רשא םדהלב / טושפ ירב שממ שיו" 

תויוהמ לש חכופמ עבמ יפלכ ררושמה תריציב םילשבה םינפמה דחא ןייצמ "ליווג ינבא" 
תיתורגב תשדוחמ הייארב ףרצנש םיפונ רכז ! םימדוק םיביטומבש היגלאטסונה ןמ הדירפ :םירבדה 

םלואו .וז הרישב דרמל תותירכ רפס ןתמ לע םיזמרמה םיבוצע םייומידו םילמס ;("עסמ יקרפ") 
ןיעמל ,םימכסומ םיסופדל תכפהנ המצע איה םייתניבשכ ,תומכסומב יקסנולש תריש לש התדידמ 
ביטומ תחתופ וז המוגע העדות ,(ךכמ ותעד תוחונ יא לע םידיעמ ץבוקב םירישו) "תיסאלקואינ" הריש 

יניפוא ייקסנולש יתלב ריש ."ןורחא קוספ" רישב תירוטסיה הסיפת ,תורפסה לש הנובשח תסיפתב שדח 
,ונתרישב םייטתסאה םידרומה לודג לש םוגע יודיווכ עמשנה ,ותרוצתו ירופאטמה ויוטיב תניחבמ הז 

קר אל אוה םג ןכ םא אלא / ,ינממ יאכז וניא אובי רשא" : רתויב םיהומתה םיסכודאראפה דחא אוה 

/ ןיגוריסל רמו היה קותמ אוהו / םלוע רוא יתיאר רבכש יאטח המ יכ / .רתוי בוט םג אלא / ,רחא 
ואוביש הלא וה ? היהתו תייה אלש / ךל / הפוקסאל היהא ךכ םושמה / — ,יתמשא ילבמ 
לא הפמ ארוק ינא / םימש יבכוכ ילא רפעכ אל / — ,וערז-אלו-סירצוק לש םיילגר תסירד / ינסרדל 

ונאו םהו התא :ושוריפו / םיינשה ןיב תשקמ-ץחה ינא / םיקחרמה ינא / הפה ינא / .םיקחרמה 
"ץק ןיא דע 

.תוריתסה םלועב התדמע חתנלו שרפל ,הדמעמ ריהבהל ,המצע םע ןיידתהל הברמ יקסנולש תריש 

םידוגינה ןמ החתמ תבאוש וז הריש יכ ,ינולפ רקבמ לש וירבד םע םיעד-ימימת היהנש לככ םלואו 
ץמאמ םג םייקש רעשל םוקמ רתונ ,"הריש םירצוי םידוגינ" יכ ,ררושמה לש ותוישיאבש תוריתסהו 
תא תולגל המגמ הכותב תנפוצ איהש םע > יקסנולש תרישב הזה חתמה לש ודוסיב ןווכמ יסיסכת 

.דכו תינונגס הרואפתל ,ינרוצ טקפאל תוקקדזה ךות םתוא האיצממ איהש שי ,םידוגינה 
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