
רדנל .פ 

םירוכיב דפס לש ודוחיי 

,םיריש ,בלחה שיא ,רשבה שיא :קרב ודוד 
.ז"לשת ,דחואמה ץוביקה תאצוה 

לכ עיגמ וז הנקסמל :ומש יפל רפס ןודל רוסא 

האממ םימעפלש הדבועה .םירפס רוקיסב חרוטה 
תא תורקי רואב קיזבמ םג םימעפלו ונכת תא רפסה 

תועטהל הלולע ,רשבל רבחמה ןווכתנש הרושבה 

- ןפוד יאצוי םג שיש אלא .ןאכלו ןאכל .תועתהלו 
:ינפלש םירישה רפס םש הנה .הלילשלו בויחל 
םשור ילע השע הליחת ."בלחה שיא ,רשבה שיא" 

הדומ ינא - ךכל םרוגה היה אוה .ילאיווירט 
תינלזופ ןיעב רפסב יתצצה הליחתש - המשאב 
ידכ ךות םלוא .הלילשל םינזאמה ףכ תא יתיטהו 
יתכלמנ ,םש תחא הרושו הפ תחא הרושב ןויע 
לע תומושר םשורה שיאה ימ ,ללכ ןרדבו .יתעדב 

חותפל הצרי ,ועבטמ ןיע רצ וניא םא ,הריש ירפס 

שי) היזנצר ,ןירשימב ,רמאנ ,וא תרוקיב תמישר 
כתסמה ,תעדו הניב לדג ,םירוספורפ עזגמ םירקבמ 

רשב - היזנצרב ,העמק רתסנ וא הלוגמ לוזלזב םיל 

ךיא .םירישע לש םתנותחל ףרטצמה ,ןצבקו לד 

ירבדב .("םהל םשובי" :תינקת תירבעב םירמוא 
רישה תמאל אטוח יתייה םעפהש ,אלא ?הלילש 

ודוד לש םירוכיבה רפסב רבודמ .ןכ יתישע וליא 
םשה לעבו ררושמה לצא ילובמיסה םשה לעב קרב 

."בלחה שיא ,רשבה שיא" רקוסה לצא ילאיווירטה 
תילארשיה הרישה הדשב שדח רבחמה לש ומש 

םירודהה הדשל סחיב רמול ןיאש רבד .הריעצה 
רומזפה וא ןומזפה לש - ותצקמ וא ולוכ - הרישב 

לצא ידמל םשה םסרופמ ןאכ .לילקה ילארשיה 
,ךכ) ל"הצ ילג וא ישילשה לגה ,לקה לגה יעמוש 
רכזנ יניא ימצעלשכ .רבד יעדוי יפמ יתעמש ,תוחפל 

רשמהו תונושה תויורחתב וא רמזה ידעצמב (ךכב 
ריבסמ הז .םיבבוחה םיניזאמה תאנהל תוכרענה תונ 

הוולמה ,הלילקה וליפאו הלקה המיענה תא וילאמ 

הרישה תא ,חטשה ינפל תחתמ םיתעל ,םשו הפ 

.שאר-דבוכב ,הילא ןווכתמ ועבטמ ררושמהש רפסב 

אהו .לקה ןוטיילפה םוחתל הב שלוג אוה םימעפל 

לש םייתימאה וינמיסמ לקה ןוטיילפה ןיאש ,איה תמ 
.רפסה 

ילקהו וז הרישל םיקהבומ דוחיי-ינמיס המכ שי 

.םהמ המכ הנמא ןלהל .םהבש הקודבה הניא תול 
שומישב ,ןושל יבינב רפסה רישע ינושלה חטשב 
ישרדממ תורמא יזמר ,ארקמה ןמ םיקוספ יעטקב 
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הקיתעה תורפסב םיכלהמה ןושל תועבטמ ,ל"זח 
תא הכזמ דבלב הז רבד .םייניבה ימי תורפסו 

וירישב ןשךוו אוה ךכב .דובכ לש רוכזיאב ררושמה 
יררושמ יבגל וליפא ,ורוד ינבמ םיררושמה יבגל 
יתבב .הריעצה ונתרישב וינפלמ םייתורוד-רודה 

ךכב האור ינאו .םינקז םעטו םירוענ ןח ורבח וריש 
יאמצע ררושמ לש ויתונוכתמ איהש - הזועת םושמ 

:העתפא ךותב העתפאו .ןינע ררועמ שודיחו - 

םיפסותימ תורוקמה ןמ ןושל לש הז עפש ךותל 
תונרק יבשוי לש םחישמ תורירשב וסנוכש םיבינ 
רעונ ,בוחר תורובח לש םגהל םוחתמ םייוטיבו 
טיהלה םהש תולוז לש חיש יחוצחצ וא םיילוש 

!הלא לכב יד אלו .סומלוקב םיכשומה לצא ןורחאה 
תיבמ םייטנטאפ םייוטיבו םילמ םג ואבו וסנוכ 

ךיוחמל" ,"ץיקטסאלפ" ,ומכ ,רבחמה לש ותאצמה 
היוצמ הנורחאה הלמהש רבתסמ ."טטומ" ,"םיב 
.דועו ןונמיה-ריש ןימ השוריפו ילאקיזומה קושב 
הלאה םישודיחה לכש ,םינעוטו םיזיעמ ונייה וליפאו 

םיחוקלה ןושל תועבטמב וא םייוטיבב שומישה לכו 

םה ןיא ןאכ ,השעמל םירתוימ םצעב קושה ןושלמ 

ןימל רתוי ילע םימוד םה .םירישה ףטשב םימגופ 

םיבילכמו םירפותש ותרוצב עבורמו ןטק יאלט 
וא :םיסכסוכמו םייוהד סני'ג יסנכמב ןווכמ תנווכה 

ךרוצ אקווד ןיאש םוקמב תכתמ לש םזבא םיעבוק 

,הצלוחב וא ליעמב רתוימ ןוסיכ םיקיבדמ וא ,וב 
ןכו :םיפיהל םיזחתמה וא יפיהה יסופיט םישבולש 

םתס וא ,ןורהס וא ,קירבמ תורגךג-קנע םידנוע 
ותעפוהב קדקדמו רדנגתמב ןבומכ רבודמה .ןוילת 
לבמ ,ןפוד אצוי ,יטנאקיפ הז .ץוח יפלכ תלשורמה 
בוליש םגש שי .תורענה תא תיטנאמור הניחבמ לב 

הארנ אוה .המוד דיקפת אלממ רישב ןמא לש ומש 
גוד .הביבסב הפי בלתשמ אוה ,השעמלו רתוימכ 
השי זואוטריווה רנכה לש ומש רוכזיא הנה ?המ 

לש םתורחת ןב וא ,ןרטש קיזייא ותימעו ,ץפח 
הרובחל ךושמל ןיא דציכו .ןיחונמ ידוהי - םהינש 

,דסחב ררושמו ןיחלמ ,ןמא רנכ ,ונכלמ דיוד תא וז 

ןויסנ .הנש םיפלא תשולשכ הז וינפל ךלוה ומשש 

הארנ הז קרב ודוד לש ורישב ךא .ילוא ?עיתפהל 

םהיתומשש ,הניגנ ילכב רבד ותוא .ןינעל ךייש 
וללה םג .םהלש הקיטוזקאכ ותוא םירכשמ םיזעולה 

.הלא ריש יתבב הנוכנה הקיטסוקאה תא םיאצומ 
דחוימ ריש שידקהו ררושמה לש ותעד הררקתנ אלו 

ךכו .(13 'ע) "תורוניכ הנוב ןייטשנייו ןונמא"ל 
:הזה רישב רשומ 

רונכ-ידי ךירצ תורונכ תונבל ידכ 

רוגכ רישו 

תורונכ תמשנ! 

תורנכ תעקבב תךהדזמש וז ומכ 

.םיךהצב תבשב 

רוהט בהז ,ללכ ךרדב הפיה ,הזה רישב לכה אל 
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צוהל םיארחאל יואר .םילמב שומישה תניחבמ םג) 
הלמה :לשמל .ררושמה לש ונזא תא ריעהל הא 
ליחתהל רשפא .ירמגל תרתוימ "ידכ" הנושארה 

.רתוי האנו - רתוי ירבע .רכו "תונבל"ב תורישי 

הפילחהל יואר ונינפלש רשקהב "וירצ" הלמה םג 
שק לש תורוש םג רישב תויוצמ .(.ל .פ - .תרחאב 
ץנצנתמ ראשה לכ םלוא .םייח חור תורסחה תוביתו 
לש לגאכ םגו םיירהצה רחא תבש לש שמשב 

/ ריואב ףחרמ ידוהי רמזו" :םויסה האר .העמד 
."דבא הרייעבש הז ילוא 

םיאשונ לע םירישה םה רפסבש רתויב םיחלצומה 

ןוגכ ,םדא אוה הז אשונ םא ךה-ונייהו .םירדגומ 

,םדא םגו רת1ז םג וא "םילשוריב ךלוה םכח םומע" 

םשב שי ,יבגל) "לשימשפב םיגורתא תיצמ" ןוגכ 
נפה קילדמ" לש הפוטח היצאיצוסא םושמ הזה 
.מ ררושמהו רפסמה לש בוצעהו רקיה וריש ,"םיס 
לוגנרת" ומכ ילארטינ אשונ וא ,(ל"ז יקסבופלוו .ז 
םיליכמ םירחא םיבר םגו הלא םיריש ."חורה סנ 

,םישיא ,םיבושי תומש ,בורל םייכנת םירבד ירכז 

וז .המודכו םיירוטסיה םיעוריא ,םיקוספ יקלח 
,תיחרכה םיתעל ,םינפ תבר תיארקמ תוינועבצ 
תועסמ ירישב .תרתוימ םיתעלו תלבסנ םיתעל 

ילממ" ומכ בורל םייטוזקא תומש םירכזומ םידחא 
,בגא .ולש יזעולה ביתכב אבומ םוקמ לש םש) "גנ 
.יזעול ביתכב רוביד ינפאו תורז םילמ דוע םייוצמ 

?ןוג תפסות םשל ?ןוויג םשל ?םשור תיישע םשל 
,הרוצ ינושמו ןפוד יאצוי םימתכ רוזיפ ךרוצל ילואו 

הנווכהו .תועבורמה תויתואה לש ינוגדחה ףונב 
ראשיי אמש ארוקה לש וטבמ ןואפק תא עונמל ,איה 

הנווכ אלל רבדה השענ ילוא וא ?דחא םוקמב עוקת 

רצויה חוכל אצומ ןתיל ,םתס אלא שארמ תנווכמ 
םניא הלאה םילולעפה לכ ,ידידל ?ררושמה לש 
ישה .(םירישה לש ינשדחה יטויפה ךרעל םיפיסומ 
,תושיגר תודאלאב וא ,תונטק תומאופ תרוצב ,םיר 

,ילולימה ןעטמהו .ינויזח-ירופיסה קתמה םהב בר 

ליחשמ ,תורוקמה ןמ תואבומ ,םיקוספ יאצח ,תומש 

תעד תחסה ידכ דע םימעפל ,תויגאמ ןיעמ םהב 

םג םיאטבמ הלא םיריש .תויולג תויריש תושלוחמ 

ררושמה ידיב חילצמ וניאש השעמ ,תיריל תושיגר 

יכ ,ררושמה םהילא ןווכתה שוריפבש ,םירישב 
.ולש ינאה לש ויתויווח יוטיבל םייריל םילכ ושמשי 

םילולכ םהילע עיבצהל יתנווכתנש םידדצ המכ 
.(17 'ע) "םלועב רתויב הפיה בגחה הנדע" רישב 

:תונושארה תורושה שמח הנה 

םלועב רתויב הפרו בגחה המע 

םיקוצל תיכנא הביזע תלהנתמ םיל?ח תרזעב 
טלוב וליפא 

תאצומ (.ל .פ - זהניא)אל איה םש לבא 
עלסב םינפש 

.םודא ירהב ומכ 

הבוהאה ,הנדע המשש הרוחבב ,ןבומכ ,רבודמה 

אלש וא הרקמב ,םהינש ונמדזנ םה .ררושמה לע 

ןיב .םיטירבה ץראבש סלו רוזיאב םיריית? ,הרקמב 

בגחל המודה ,הנדע ןהב הכרבתנש תולוגסה ראש 

ןורשכה אוה ,ררושמה יניעב םלועב רתויב הפיה 
תולילע תא ראתמ קרב ודוד לש וטעו .םירהב ספטל 

.סלו ץראבש עלס יקוצ לע םילבח תרזעב התלפעה 
אובל לוכי אלמה היפויש דימ שיגדמ אוה תאז םע 

םייוצמ ונלצא קר .ונלצא קר רכנב אל יוטיב ידיל 

סלווב ומכ םיקוצ םתס אלו םייטנתוא םודא-ירה 
אלמ דויצב תדיוצמ ,תספטמ הנדעשכ :דועו .הרזה 

איהש הילע הקזח םיבבוח וא םייעוצקמ םיספטמ לש 

םינפש םג םודא ץראבש םיקוצב קר אוצמל היושע 

םייביטרופסה םיצמאמה ,וידעלבש אצמימ ,עלסב 

םינפשה ידעלב .םיביזכמכ ולגתי ,בגחה הנדע לש 

םייוצמה עלסה ינפשב םינדה םיקוספה האר) עלסב 

יוטיב ידיל אובל לכוי אל (םיליהתו ילשמ יקוספב 

םנמא .םיקוצב תיכנא הלפעהב הנדע לש היפוי אלמ 

ישבו הזה רישב חפקתמ ררושמה לש ירילה וחוכ 
קלחה םיספות ומוקמ תא לבא ,םירחא םיבר םיר 
•-יתלב גשיה הזו .ירוהרה-יביסאיצוסאהו ירואיתה 

ןושאר םיריש רפסב ירקיע יוליג ידיל אבה לטובמ 

.קרב ודודל הז 
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