
ןמזה תויעבמ ' רטכש ףסוי ר"ד 

םדאה תכונח 

ידכ אל ,םייחל הרענהו רענה תנכהל עדונש ךרעה לע יתדמע * "םדאה תכונח" לע רמאמב 
ללכ ךרדב רדתסמ ינרדומה םדאה .םייחה תועמשמ תא וספתיש ידכ אלא ,םייחב ורדתסיש 
ןכומ וניאש םושמ אוה ןולשכב םימרוגה דחאש ןכתייו ,םייחה םעטב לשכנ אוה לבא ,םייחב 
תיסיפאטימה םתועמשמ תא תעדל ותורגבל רבעמב ותוא וניכה אלש םושמ ,םייחה-יזרל יוארכ 
םירדגומ-יתלב תונורכז קד וראשנ םיינרדומה םייחב .תוומה זרו תוינימה זרו הדילה זר לש 
דבב ,הדילב םהיתותוא תא םינתונ םהו ,העדותה ןמ וחדנו וקחדנש םיפוסיכ שיו ,הלא םיזרמ 
ןהל ןיא םצעבש ,הלא םיבצמב םדאה לש תויוגהנתה תועבונ םהמו ,התימבו ןיאושינב ,הווצמ 

.הומת ןפואב תומייקתמ ןהו םהש תומכ ונלש םייחב םוקמ 
ויהש רישב לולכה טפשמה לש ונכות תא סופתל םדאה בושי ימוטאה ןדיעב אקוודש ןכתיי 
תא בוש םדאה-ינב וספתיש ןכתיי ,"!המשנה לא בלרמיש" :רחשה תולעב םירש םידיסח 

.תילכלכו תיתרבח ,תיגולויזיפ הניחבמ קר אלו המשנה תניחבמ םיירקיעה םיזרה 
ותללכהמ וא) המנפהה ןמ קר םדאה ןוקיתל תופצל ןיאש ,ריעהל ילע הנבה-יא עונמל ידכ 
םדאה היהי דיתעב םגש רעשל שי אלא ,(גנוי .ג .ק הרוהש ךרדכ עדומב עדומ-יתלבה לש 
,הנידמה תאו םעה תא קזחל אלא ,דיחיה תא קזחל קר היהת אל ותרטמו ,עדומה דצל ןווכמ 
תורודב גהנש ךרדכ יסיפאטימ-יטסימה ךוניחב לזלזי אלו דיחיה תא חינזי אל אוה לבא 
םגש — ובילב סופתל הסני אלא ,הרימאבו הרכהב קפתסי אלו — עדייו ןיבי אוה .םינורחאה 
הלוגס הניא וז תוכיאשו ,דיחיה לש ותוכיאב םה םייולת הנידמה לש הדיתעו םעה לש ודיתע 
תועמשמב הייולת תוכיאה .התוא רוציל שיש הלוגס איהש אלא ,התוא ףושחל קר שיש תימואל 

.טרפה לש םלועה תסיפתב םגו ,טרפה ייח לש תיסיפאטימה 
םיביטומה םה המ ,ומצעל רדביו רוזחיו ידרחרניאש ידוהיה ררביש ,רבדב תובישח שי 
ןמזהש םיביטומ םש שי עודיכ .וייחלו ול םיעגונ םהו ,םתוא הליב אל ןמזהש ך 'ינתב 
בל-תמושת שידקהל בושח ןכ ומכ .»םירכינ םייוניש םהב ולחש םיביטומו םתוא הליב 
תושדחתהל עיגהל איה ונלש הרטמה לבא ,םינוש םיטיופאריתוכיספ ודמע םהילעש םיאשונל 
ארית םיגשיהל עיגהל קר אלו — ,התעשב תודיסחה העיגה הילאש תושדחתהב — תימינפ 
ץוביקב םג .ונמלוע תסיפתב תוירקיע ןהש תואידיאה תא ונמצעל ררבל ונל בושח ןכו .םייטיופ 
בלבש-תמאב הרועמ תויהל האידיאה לעש אלא ,(תעדומה) האידיאה איה הבושח הצובקבו 
היצארגטניאל בלדכימש ןיא םא .עדומה ןויערה לש ךרעה תא לטבל ןיא לבא ,עדומ-תתב םגו 
:הצובק-ייחב םיכישממה ןמ תצקמ לש םירבדב היוטיב תא תאצומה הסיפתל םיעיגמ ,הנוכנ 
,יתחפשמו יתיב תא ,ףונה תא ,םוקמה תא בהוא ינא ,הב יתדלונש םושמ הצובקב יח ינא" 
תיחרכה איה החפשמהו תיבהו םוקמה תבהאש ,אוה ןוכנ ."יל הצוחנ אל האידיא .ןאב יל בוטו 
תא הילע ףיסוהל שיו ,םויקל הקיפסמ הניא איה לבא ,(ימיפאטימה םויקב םג) ישונאה םויקב 
הז לופיט .השגרהב האידיאה לש היצארגטניא גישהל אב תוישיאב לופיטה םג .האידיאה 
הלעמלש המל וז הנווכ .םדאל קר אלו ,םדאה ןמ הלעמלש המל ןווכמ תויהל — יתעדל — ךירצ 
זועה תא ףושחל ונל השקש ,ךכל םימרוגה דחא הזו ,דואמ דע ונלצא איה תחנזומ םדאה ןמ 

.תימינפ תושדחתהב תוכזלו שדח זוע רוציל השק רתוי דועו ,תוישיאב אצמנה 
םישנאה וריכיש ירחא ףקות רתייב דוע ררועתתש תחא הייעב לע ןאכ דומעל ינוצר 
תורודב רצונש רעפה תייעב איהו ,םייחה לש תיזיפאטימה תועמשמל הנכהה לש הכרעב 
שיש (םירענל) הרשע-שולשו (תורענל) הרשע-מיתש ליגה לש ותועמשמ ןיב םינורחאה 
לש ותועמשמ רסוח ןיבל ,תורגבתהל רבעמ וב עובקל תיגולויזיפ הניחבמ תמייוסמ הקדצה 
םיילכלכהו םייתרבחה םיאנתב .תילכלכו תיתרבח הניחבמ רבעמל ותמאתה-יאו ונימיב הזה ליגה 

תניחבמ קפקופמ השענ הווצמ-רב יוטיבהו ,תורגבל רבעמה תא ןאכ עובקל הקדצה ןיא ונלש 
דחא רבעמ :םירבעמ ינש עובקל — יתעדל — ונתוא ץלאי הז רעפ .ישממה ונכות 

ךוניחה תדעוו דוחיאה לש ךוניחה תקלחמ תאצוה ,ןויווג-וב הירא תכירעב ",דוצמ דב טוקלי"ב • 
.184—182 ימע ,דחואמה ץוביקה לש 

.ו"כשת 'ריבד" תאצוה ,"הזה ןמזב ךוניחו תודהי" ירפסב יתדמע הלאה םיאשונה לע " 
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,חוכשל ןיא :תווצמ לוע תלבקל — ח"י ליגב —ינש רבעמו ,הווצמ-רב תפוקת לש התליחתל 
ןיא .שאר-דבוכב וילא סחייתהל בייחמ ,תווצמ לוע תלבקל יוטיבכ "הווצמ-רב" חנומהש 
תורודבש ,רמול רשפא) .ורבחל םדא ןיבש תווצמ ןיבל םוקמל םדא ןיבש תווצמ ןיב ןאכ לידבהל 
שי דיתעבו ,ורבחל םדא ןיבש תווצמל תולפט םוקמל םדא ןיבש תווצמה ושענ םינורחאה 
ג"י—ב"י ליגב .(וישכע ןה רשאמ תובושח רתוי הנייהת םוקמל םדא ןיבש תווצמהש רעשל 
הכלה ,א"י קרפ םירדנ תוכלה ם"במר ןייע) תווצמל ךוניחה תישארל רבעמה עבקיי 
תוכלה ם''במר ןייע) תרדוסמ הדימלל םידליה תא םיסינכמ ,עבש וא ,שש ליגבש םשכ .('א 
ליגבו !תווצמל ןווכמ ןפואב םתוא וכנחי ג"י-ב"י ליגב ךכ ,('ב הכלה ,יב קרפ הרות דומלת 
םירחובה שיו ,אבצל זא םיסייגתמ םה ירהש ,תווצמה לוע תא םמצע לע םיריעצה ולבקי ח"י 
םירבעמב רקיעה לבא ,םיסקטב ,עודיכ ,םירושק םירבעמה .ןיאושינ לע םיבשוחו עוצקמב זא 
חרכהה ןמש עדוי רבדב קמעתמהו ,םירבעמל תועמשמ ןתמ ,ונייה ,םדאה תכונח אוה םיסקטבו 

.תישונא קר אלו ,תחאכ תישונאו תישונא-לע היהת תועמשמהש אוה 

הווהה תורפסב ת י ד ד צ - ד ח ה הפישחה 

םירפוסה םה םיבר ךא ,דחי םג םירגובמהו םיריעצה ייחב םוקמ תספות הנדוע הפיה תורפסה 
.הפישח םינועטה תויומדבש םימייוסמ םימרוגל בל-פימש םניאש תורפסה ירקבמ םגו םיארוקהו 
םירפסב תוראותמה תוילילש תויומד קידצהל ןאכ העיצהל ינוצרבש הפישחה לש התרטמ ןיא 
רקיעה תא םיווהמה םיילילשה םידדצה לש םדוסי םידקמ הברהבש ןיבהל אלא ,ןתופייל וא 
ירמאמב .ויהש המל ויהו ופלתסהש ךרע-ילעב םיילאיצנטסיסקא םימרוגב אוה ולא תויומדב 
הצור םדאש םימעפ .תוינומלאה םרוג לע יתדמע *"םייחה תוריפסב םימגפל ןוקית יזמר" 
וז תודבאיה .םלועה לש םתסה ךותב וא םדאה-ינב ןומה ךותב דבאיהלו ולש ינאה תא לטבל 
דמעמל שש אוה ,שיא-אל ,הרוצ לוטנ ,םש-לוטנ תויהל הצור םדא .םדא ייחב ינויח ךרוצ איה 
ןומהה ךותב תוברעתהב המחנה ןמ הברה שיו ,ןוויכו הריחב לכמ תוררחתשהה לע ,גרובה 
,ונלש תוישיאב ,תומדב םידרומ ונא וניקמעמ-יכבנב .םכותב תוטלקיהבו םתסה ךותב וא 
תויהל לועה ןמ רטפיהל ךכ-ידי-לעו ,םיימתס תויהל ,םירחאה ןיב עלביהל םיטוהל ונאו 
,יאמצע תויהל ףאוש םדאהש ללכ-ך-חב םיחינמ ונא יכ ,הומת ונל הארנ הז בצמ .םישנאל 
,הז תא הז םירתוס ,שיא תויהל תצרהו ינומלא תויהל ןוצרה ,תונוצרה ינשו ,תוישיא תויהל 
ןוצר םיתעל אוהש ,תוינומלאב ןוצרה לש ודוס המ .םדאה ברקב םימייק םהינש תאז לכבו 
ןוצרה ?ללכב םלועה לש םתסב עלביהל ןוצר םיתעלו ,הרושב ,םדא-ינב ןומהב עלביהל 
"דחי"ב םייחב ימויקה ןוצרה לש (ופוליס וא) ולוגליג םצעב אוה ,הרושב ,ןומהב עלביהל 
רשכומ וניא יכ ,ומישגהלו וגישהל םדאה לש וחוכב ןיאש אלא ,("דחאכ םלוכ"ב) ישפנ 
דיעמ אוה ךא ,ומצע דצמ ךרע ול ןיאש ףילחת ומוקמב אב ךכיפלו הזכ ישפנ "דחי"ל 
םצעב אוה םלועבש םתסב עלביהל ןוצרה ןכו .וביט הזו ,ךרע לעב ישפנ רבדמ דירש לע 
התיהש םוקיב תוגזמתהל ןוצרה לש ,םלועה םע ישפנ דוחיאל ןוצרה לש ופוליסדלוגליג 
ונאו ,ללכב יחה לש וקלח-תנמ (ךומנ) םייוסמ ןבומב איהו ,יאמקה םדאה לש וקלח-תנמ 
ותעדות עיגתש ירחא ,קוחדה דיתעב ילוא ,דיתעב םדאה לש וקלח-תנמ בוש היהתש םיפצמ 
םעו הבורקה הביבסה םע םיילאוטקלטניאדכורטה םיעגמב םיעגמ בוש ול רשפאתש הגירדמל 
אוה ךכיפלו האצומ וניאש אלא ,ול הדבאש הדיבא ירחא שפחמ םדאה .תימסוקה הביבסה 
הדבכש תוישיאה ןמ ררחתשהל הצור אוה .םתסב תועלביהה לש הביט הזו ,ףילחתב קפתסמ 
אוה .תורחאה תושפנה ןיבלו הניבו םלועה ןיבלו ושפנ ןיב ומקוהש תוברה תוציחמה ןמ ,וילע 
.ולש םיברה תונובשחה ןמו ךבוסמה ינאה ןמ ,וינפ לעש יחצנה הווסמה ןמ ררחתשהל הצור 
ןמ קתונמ אוה המכ דע ,ישפנה "דחי"ה ול רסח המכ דע םדאה שיגרמ עדומ-יתלבבו עדומב 
הניאש תוישיאל החונמ ןיעמ איה תוינומלאה .ול ביבסמ חמוצהו יחה ןמ ,ץראהו םיימשה 
ןיבהל לוכי תוינומלאה לש הרוקמ לע דמועש ימ .הילע הרפכ םושמ הב ןיא ךא ,הנוקיתכ 
תלבוקמה הפישחה ןמ איה הנוש וז הפישחו ,םירפסב ארוק אוה ןהילעש תויומדב תועפות הברה 

.תורפסב םויה 

ןתינ ,םימייוסמ םירוביגב ירקיע םרוג השענו שפנב םיתעל רבגתמה והובודהותב ןוצרה םג 

.551—546 ימע ,ך"שת תשח "דלומ, " 
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לא הווהה ןמ חורבל ןוצרה .המחלמב ןוצרה ןכו .תומאתההו תורגתסהה דגנ האחמכ וניבהל 
תלוכיה רסוחמ עבונ ,דוע וניאו רבעש המ לא חורבל ןוצרכ ,תמחנמ תויחישמל ,דיתעה 
םירבדה תא ולש םירוביגה דחא לש ויפב םש בוכ'צ ןוטנא .הווהב ישממ ישפנ םויק םייקתהל 
,םישדח םייח ויהי ,הנש ףלא דועב ילואו ,הנש תואמ שולש וא םייתאמ דועב :ןמקלד 
.םילבוס ,םידבוע ,םייח ונא םנעמל לבא ,םהב קלח היהי אל יאדו ונל .םירשואמ ,אילפהל םילק 

.ונמויק לש הדיחיה תילכתה םה 
המודמה תוישיאה דגנ תואחמ םהש ,םיילילש םיישפנ םימרוג לש םרוקמ לע דומעל בושח 
דגנ ,"דחי"ה לוטיב דגנ 'תיתרגסמה תונבאתהה דגנ ,ונינפ לעש הווסמה דגנ ,ונמצעמ ונרציש 
ןורטאיתל תואיבמ ןהו ,תידרוסבא הרוצ תולבקמ תואחמה .ונמצעל ונרציש המודמה הידוהה 
םגישהל ונדי הרצקש םייחל תונוצר לע עבצאבכ הארמ ןתקידב ךא ,דרוסבא תורפסלו דרוסבא 

.םמישגהלו 

*ינבל ןיאש ,תישונאה הרבחב ףקותה לעב ןוטלשה רסוח אוה םישגרומה םימגפה דחא 
םילוכי םהילעשו םלצא תטלחומ איה תמאה רשא םדאב םילשומ שי יכ ,השגרהה םדאה 
רודה-ינב לש םיישפנה תונויסנהו ,המשנה תפסכנ הזכ ןוטלשל .תוימשגבו תוינחורב ךומסל 
םדוסיב םה הרוטאטקידה םע םילשהל (סנואה קר אלו) ןוצרהו הרוטאטקידב ןיינע אוצמל 
םדאה ןיאש ןוויכ .התוהמ תניחבמ תקדצומ איהש תוכמסל ףילחתב תוכזל םישאונ תונויסנ 
התויטלחהב המוד הרוטאטקידה .בהזומ עבטמב ןיינע אצומ אוה ,בהז לש עבטמב תוכזל לוכי 

.הלש הכישמה-חוכ עבונ ןאכמו ,יתימא ףקות-לעב ןוטלשל 
וא) קרו ךא ףשוח רפסה םאש ,םירפס יבגל הדימ-הנקל עיגהל םילוכי ונא רומאה ןמ 
ןיא ,ופלתסהש םיילאיצנטסיסקאה םימרוגה לש רואית וב ןיאו םיילילשה םימרוגה תא (רקיעב 

.םיבורמ םיישפנה ויישקש ונרודב םדאל רזוע רפסה 
ועיגהו ,םאמצ תא רובשל הווקתב וילא םירהממ חרוא-ירבועש לחנ לע רבודמ 'ו קרפ בויאב 
םוחה תנוע אוב םעו ,ףרוחב חרקו גלש הסוכמ היהש לחנ םש ראותמ .םימ וב ואצמ אלו וילא 
.בזכא-לחנל ,ונרעצל ,םימוד םילודג םידפוס לש תוריצי םג .בזכא לחנל ךפהו וימימ ופדנתה 
ןרקיע לכ לבא ,םעטה ילעבל בר גנוע תומרוג ןהו ההובג המר תולעב ןה תיתונמא הניחבמ 
לש הפישחה ןמ תוענמנו — קפס לכ אלל תמייקה — םדאבש המהוזה תא ףושחל תואב ןהש 
— הזארפ הב ןיאו תיתימא איה םא — תאזכ הפישח ירהו ,ךרע-ילעב םיילאיר םיישפנ םימרוג 

.תוחומה תאו תובבלה תא ריאהל הייושע 
םירוביגל ונתשיגב ןכו ,םייחב םתא םישגפנ ונחנאש םדאה-ינבל ונתשיגב תועט שיש ןכתיי 
ונחנאו ,תירסומ איה ונלש אצומ ה -תדוקנש ,איהו תורפסב םהילע םיארוק ונחנאש 
םילגמ ונחנא הנהו ,תירסומ הניחבמ ךרע לעב היהיש םיפצמו בוט תויהל םדאה לעש םיחינמ 
,םישנ יפדור וא הררש יפדור םצעב םה ,םיטסילאידיא וליפאו םיבוט ,לוכיבכ ,םהש םדא-ינבש 
םיטבלה ילעבשו ,(וקסנוי לש עודיה ונבומב) תופנרקתהל םיטונ םהש ,תוירזכא םהב שיש 
אל המרג תירסומה אצומה-תדוקנ .לוכהמ םישאייתמו םיבצענ ונחנאו ,םיערפומ רקיעב םה 
ונייה וליא .ונמלוע ונילע ךשח ןכ לעו ,בוט םצעב וניא בוטהש וניליגש דחאמ ,ךכל טעמ 
םיאלמ םייחב תוכזל םה םיפאוש םעבט םצעמ םדאה-ינבש ,איהו תרחא אצומ-תדוקנמ םיאצוי 
םייחב תוכזל תגשמ םדי ןיאש אלא ,הלענ הדוסיב איהש תועמשמל ,םכרעו םנכות תניחבמ 
— םיקיר לבא םימישרמ םיתעל םהש םיפילחת םמצעל םיאצומו םידנו-מיענ םהו ,הלאכ 
םילגמו םיפשוח ונייה — ,םייתימאה םיכרעה לש םתוהמ לע דומלל רשפא םיפילחתה ןמשו 

.רחא ןפואב 

ןרהא-ןב ביריל "ברקה" :תידדצ-דח הפישחל המגוד 

,םיסומכ םינותנ ףושחל עדי רבחמהש םושמ ,םיצוביקה ינבמ םיריעצ ברקב דה אצמ הז דפס 
רקיעב םיימשהו ,םדאה שפנל םירבדמ םניאש הרבח-יכרעש תוארהלו ,תודידבה לע דומעל 
בשקה םגו ,הז ןאמורבש תויומדל בשקה .ךרע לעב םויקל הבורע םניא ,ויפב םירוגשו וחומב 
םינותנ לע ידמ רתוי ךומסל ןיאש ,ונדמלל יושע ,לפרב השמ לש ותומד איה ,תירקיעה תומדל 
שי אלא ,םייחב םיידעלבה םיזכרמה םניא חוסינהו הבשחמהש ,םייתרגסמו םייגולואידיא 
הזה ןאמורבש הפישחה לבא .חוסינבו הבשחמב םייולת םניאו םדאב םילעופה םירחא םימרוג 
,עודיכ ,ולביק םיינרדומה םידפוסה .תידדצ-דח — םיינרדומה םינאמורה בורב הפישחב — איה 
,(תוילילש) בל"חומולעת ןתוא תולגל ,םדאה שפנבש םיכושחה םידדצה תא ףושחל דיורפמ 
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רטכש ףסוי רייד 

יוטיבל שוריפכ) תומולעתה לעב אוהש ומצע שיאה לש וכילל םג תומולעת תניחבב ןהש 
םושמו ,ירסומ הדימ-הנקב תועפותה תא םידדומ םישנאה בור .(תידיסחה תורפסה ןמ חוקלה 
.ךרע-לוטנ םצעב אוה בוטה םגש הלגמה תינרדומה תורפסבש הפישחה ןמ םיעתפומ םה ךכ 
ישנא םידדומ םירחאמ רתוי .וילא םיכשמנ םה הז םע דחיו שדחה טבמה תא םיחוד םה בורל 
.קהבומ ירסומ םיסב לע ןאכ היונב םייחה תכרעמ יכ ,ירסומ הדימ-הנקב תועפותה תא ץוביקה 
םדא םא לבא .(ודיתעל םגו םדאה לש ותישארל זמר אוהו) יתעדות יתא ץמאמ אוה ץוביקה 
הבושת אוצמל ןוצרה לעו ערל בוט ןיב הנחבהה לע םיססובמה םירוריבבו םיחוכיווב ליגר 
תולגל םירתוחה םיינרדומ םייתורפס םירואיתב לקתנ ,םייחה תולאשל תעדה תא החינמה 
םירבחמהש ,תעדל חכונ אוהשכו הבושת ןהילע ןיאש תולאש ררועלו ,תוימוהת ,תוליפא תותימא 

.וחודב לפונו להבנ ארוקה — ,תובושת םישפחמ םניאו תובושתב ללכ םיניינועמ םניא 
השמ םג לבא ,ער השעמ םושב לחוב וניאש ,יניצה ןמגדבב ארוקה לקתנ "ברקה" ןאמורב 
ויפואו םיערה וישעמ ללגב רקיעב ותוא אנוש וניא ,ותוא אנושו ןמגרב תא ריכמה לפרב 
תומחלמה לש ןייפוא םג .הב תוכזל םיצור םהינשש ,(תידוהי) השאה לשב אלא ,תחשומה 
ןויסנב דומעל בל ץמוא השמב ןיא .קפקופמ אוה לפרב השמ ברקב תוללוחתמה תוימינפה 
אלו תוישפנ תוערפה אלא ןניא ולש תוימינפה תומחלמהש ,בושחל תעדה לע הלועו ,יניצר 
רחש-תרסח הדוסיב איהש המחלמכ רפסב תראותמ ,לארשיו ברע תמחלמ ,המחלמה .רתוי 
םחלנ הקטומו ,תונוילע םשל םחלנ רבורג סמוע .חצרו תוקרפתה איה תיתימאה התועמשמשו 
וכשמתנש תוכורא תויפיצ םישנאל םהל ויה .המחלמב ןקרופ םיאצומ םירחאו ,ותאנהל 
לוטנ אוה הז והשמש אלא ,והשמ הרקו המחלמה האבו ,תורקל ךירצ והשמ ירה ,תרשרשכ 
םלוכ ,יתימאו שדח המ רבד לש ותומשגתהל ופיצ ,םדאה תא לאגתש הכפהמל ופיצ .תועמשמ 
לכ םישנאל היה אלש אלא ,ןמזמ תשחומ ,רתיה המחלמה לש תורשפא ?המחלמל ופיצ 
תוערואמה תא ףסא רבחמה .הירחא וכשמנ לוכה תאז םעו ,המחלמה לש הביט לע גשומ 
קר אוהו ,ודיצמ הקעזל הכחמ התא .ימתס אוה יוטיבה ךא ,יוטיב םהל ןתנו המחלמב ועריאש 
ינשה תא חצור דחא אלא ,ישממ ביוא ןיא םגו ,המחלמל הרטמ ןיא ודידל .וביל לא בצענ 

.וכותל םחדוהש יאבצה ןומיאה חוכמ 
רסוח תא םיראתמו םייתימא םיפארגומסייס תויהל םיצורה םירפוסה לע ןנואתהל ןיא 
שי לבא ,תיתימאה הייווהה ןמ תויתרבחה תורגסמה לש ןקותינ תאו םירוביגבש תוישרושה 
אוהו ,ונממ םימלעתמ טעמכ וא םימלעתמ םהו קפס אלל םייק אוה םגש ,םדאב רחא דצ דוע 
חרכה שיו ,הפישח ןועט אוה ףאו ,עדומה םע ההז וניאש ,םדאבש (תומצעה וא) עדומ-לעה 
יטב ,לשמ ךרד ,קמעתמה .תונוכנו תומילש הנייהת םירוביגה לש תויומדהש ידכ ופשוחל רבדב 
,ךרע לעב ןכות םישפחמ םה םגש הלגמ ,ןמגרבב ןוגכ ,ןאמורב םיראותמה םידוריה םיסופ 
תהלו םייתימא םייחל ועבטמ ףאוש םדאה .דוריה םבצמל ועיגה תונוש תוביס ךותמש אלא 
דרוסבאה תא ,תוימתסה תא תרצוי תופלתסההו ,ףלתסמו לשכנ אוהש אלא ,תישפנ תושדח 
הניחבמ םג יחרכה אוה הז רבדו — המלש הפישחה תא תושעל םיצור םא .ובש יקסטורגה תאו 

.ותופלתסה תאו ירוקמה דוסיה תא םג ןובשחב איבהל םיכירצ — תיתורפס 
אבילא םגו) ותעדל ,וילע תצבורה הללקה ןמ תידוהי ידי-לע לאגיהל ףאוש ללוקמה ןמגרב 
תמחלמ אלא םניא םייחה לכש תלבוקמה הפקשהה דוסי לע יוארכ ןבומ וניא אוה םג .(תמאד 
םדאה .םזילאיצוסה לאו םזילארבילה לא םזיניווראדה ןמ רבעש הזה גשומה לש ונבומב םויק 
אוה ןמגרב םנמא .םדאה תרותב לודג ללכ הזו ,םויקה לע קד אלו םויקה ם ע ט לע רקיעב םחלנ 
רהרהל ןמגרב לדח אל הזגפהה ךותב םג .תצק הלעתנ תידוהי לצא חילצה זאמ לבא ,ןמגרב 
אל ךכ םושמ אקוודו ,והומכ ללוקמ שיאל תויהלמ ידמ הבוט תידוהיש ,עדוי ןמגרב .תידוהיב 
,םיטויס האלמ הכורא הניש ויה וייח לכש ,עדוי אוה .ומויקל םעט תנתונ איה יכ ,הנממ הפרי 
תירסומ הניחבמ) .ותוא הנשת תידוהיש הפצמ אוהו ,בוהאל לוכי וניאש הזב אוה ואטחשו 
ריאשהל הצר ,גרהיי אמש ששחש העשב לבא ,ירצמ גורה יפמ בהז-יניש רקועה לפש םדא אוה 

.(תירסומ הניחבמ קר םירבדה תא תוארל ןיא יתשגדהש יפכו ,תידוהיל ףסכה תא 
תא תממחמ הניא ויניעב שאה חקלתהב םגש םדא ,רבורג סומע אוה תילכתב ילילש סופיט 
יכויחש םירמוא שיו ,ןהב תפקתשמ םיימשה-תלכת ןיאו תורוהט ויניע ןיא םלועלש ,בלה 
ול תוארנ תוניגההו רשויה תודימו ,הנש הרשע-שמח ול ואלמ םרטב וינפ לעמ וחמנ תורענ 
םגו ,ולש םויקה םעט הזו תונוילעה אוה וייח זכרמ .םלועל ןתוא האיבה תוינוניבהש תודימכ 
לע תויגיגח ףסונו םידקפמה תא ןברדמ שוחנה ולוקו ,ותואשנתהל יקוח יוטיב ולצא אוה רקשה 
םוקע אוהש ןכתייו םקעתנש אלא ,יתימאה לשומה לש ולוגליג אוהש ןכתיי. .הגולפה לכ 
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ןמזה תויעבמ 

לכ ןיא ךכ-רחאו ,ובש תוימימקעל בל-ומש אלו םקעתנש ןליאל המודה םדא שי .ותישארמ 
אלו םיליעומ ויה אל תוכומס ול םידימעמ ויה וליא םגש ןליאל המודה שיו ,ורשייל תורשפא 
םירוהרהב עקוש רבורג סומע םגש ,ריעהל שי .ןורחאה גוסל ,הארנכ ,ךייש רבורג סומע — םולב 
,רומג ייכונא זכרמ הזש ודגנכ ןעטנ לאו ,וייח לש םיזכרמה דחא איהש הנטקה ותדלי לע 
תירקיעה תומדה .ומצע רדגמ המ-תדימב רבורג סומעכ םדא םג אצוי הדליל הבהאב ןכש 
.תלוזה םע רשקה רסוח ,תודידבה איה הב רקיעהו ,לפרב השמ לש ותומד ,רומאכ ,איה ןאמורב 
רסוח לבא ,ילאוטקלטניא םדאל םיינייפוא םהש םיישפנה םינותנה םתוא לפרב השמב וב ויה 
םויקב תוכזל תפסכנ וז שפנש ,ךכל תודע םג אלא ,תדדוב שפנל תודע קר וניא ובש עוגרמה 
לבא ,ותייווהמ עבונ ותביבס ןיבל וניב ערקה .תודידבה ןמ התוא לאגת תידוהיש הפצמו אלמ 
הפי תודידבה ,דתיה וליא .תימצע תיילשא תניחבב איה 'ול איה הפי תודידבה יכ ולש יומידה 
לייחהש השמ הליג ברקה הדשב .םיימינפה וייחב בושח הכ םוקמ תספות תידוהי ,דתיה אל ,ול 
הניא תפתושמה תיברקה הלועפה וליפא .ותומ תעשבמ תוחפ אל םחלנ אוהשכ דדוב אוה 
הטלחהב ,רדוסי קשמב תורבחה םג ילואש רהרהמ אוה .תיתימא תופתוש לע ,ותעדל ,הדיעמ 
בוהאל רשפא .חחושל רשפא-יא .םיחחושמ ןיא אבצב .תודידבה ינפמ דחפ ךותמ דחיב תויהל 
ןיאש ,הרכהב השרוש ןיא םולכ ? הביט המ וז הבהא :ותבשחמב ךישממ השמ ךא ,הז תא הז 
םיברמ הלא םישנאש השמ האור תאז לכבו ?הז ילב הז םייקתהל יוכיס םוש הלא םישנאל 
אל דחא דצמ .וביט לעדמע אל ןיידעש והשמ שיש ןאכמו ,דחי לועפל ךכ לכ 
,דתיה תודידבהש םושמ ,תודידבה תועצמאב תועפותה לכ לש ןרואיב לע רתוול לוכי ,דיה 
תועפות שיש ,תמאל שחכתהל הצר אלש ילאוטקלטניא היה ינשה דצה ןמו ,ושפנ דוסי 
.(םדאב עובטה ישפנה "דחי"ה דוסי לע ןתוא ראבל שיש ןכתיישו) וז הניחבמ תוהומתה 
תלוכיה ונממ הללשנ חוכב-דפוסכ .הסנמ קר ולש םייחה לכב לפרב השמ היה ילאוטקלטניאכ 
תוננובתה לש תונייעמ המכ זא וב וחתפנ הז דגנכו ,הביתכב ומצע עיקשהש העשב לועפל 
וסחיו םייתורפסה ויתונויסנב ןימאה אל הז םע דחיו ,תורפסה לא הנפ אוה .םירבד-לש-םכותל 
אלא הביתכה ןיאש שיגרהש םושמ ?המל ךכ לכו .תינוציק תרוקיב לש סחי היה םהילא 
התריבש ירהו ,ינאה תציחמ תא רובשל ידכ הביתכב ןיאשו .ךדע לעב ןכותל ףילחת תניחבב 
ןתנו ,ותוא ןיינעמש המ קר וכותל גפס ,םדאל השמ ןיזא,דשכ .וייח תייעב ,דתיה וז הציחמ לש 
ןיינבל ץוחה ןמ אבסו ללזש המב שמתשה אוה לבא ,תוידדה םהיניב הרצונ יכ השגרה זלהל 
ןיטרמ לש ויוטיבכ) ,רתאה לא ישממ סחיב תוכזל ידכ ולש ינאה ןמ אצי אלו ימינפה ומלוע 
היה הזו — דחא רקובב תידוהי תא האר אוה ,רוא-ןרקל לפדב השמ הכז תחא םעפ .(רבוב 
הקבדנ ושפנו ,לכואה-רדח תפציר תא הפטשש העשב — וייחב דחוימהו דיחיה רקובה ול 
תא הב אוצמל המיד אוה .םויקל ול רסח היהש והשמ ותוא הב אוצמל המיד אוה .השפנב 
םיידיו םיקד םיינתומ ,ןידע ףוג לש הרוצ הלביק וז המלשה .ותייווהל תיסיפאטימה המלשהה 
הרחבו הילעמ ותוא התחד תידוהי .ברקה-,רדשב ותויהב ונוימדב העיפוה םג ךכו ,תוריעז 
,ולש ידוסיה בצמל ףסונ רושיא הזב אוצמל ול בוטש ,ומצע תא ענכשל הסינ השמו ,ןמגרבב 
,דתיה תידוהי יכ ,ומע תידוהי ןיאש ול היה רצ ,ספאו ךלוה אוהש שחש העשב ךא ,ותודידבל 
השמ .ףולח-ןבמ רתוי תויהל תורשפא ,שממ לש םויק םייקתהל ידכ יאנת וליבשב 
תאצלו הציחמה תא רובשל חוכה וב היה אל ,התא שגפנש העשבו ,תידוהי לע דימת םלח 
בל-ץמוא השמב וב היה אל .םידידי ול ויהי אל םגו םידידי ול ןיאש ,הל רמאו ותודידבמ 
םייובשה תא גורהל וילע הלטוהש המישמה תא עציב אוהו ,יניצר ירסומ ןויסנב דומעל 

.ןמגרב לש םילפשה וישעמ לע זירכה אלו שירחה בל-ץמואב רוסחמה תמחמו ,םיירצמה 
המ לטבל וז תלוכי .ומצע ולש רשויה ךרע לוטיבב גונעת השמ שח הבשחמב וחוכש םדאכ 
ךרדבו ,ותביבסב םירוגשה םיגשומה לע תונוילע ול התנקה ,ולש הרבחב טלוב ןורתיכ בשחנש 
שי םא קד .בר ךרע תלעב הניא וז תוררחתשה ךא .תימצע האנוה לש הקעומה ןמ ררחתשה וז 
יושע אוה ,תישממ הייאר והער תא תוארלו תומיטאה ןמ תאצל חוכ ילאוטקלטניאה םדאב 
תתהש םשכ .תישיא תוסנתה ןלוכו םילמב אטבל תורשפא ןיא טעמכ הלאכ תויווח .לאגיהל 
תובר תובכשב אוה הסוכמ ונכותב אצמנה ןוילעה חוכה םג ךכ ,תובר תובכשב הסוכמ עדומ 
אוהו וב לועפל ליחתמ ןוילעה חוכהו םדא םע עגמב אב םדאש שיו ,תויתרגסמו תוירמוח לש 
ילאוטקלטניא םדא םגש שי לבא ,חיכש וניא רבדה .תודידבה ןמ תאצלו הציחמה תא רובשל הכוז 
.רחא שיאל ךפוהו הייחתל םק אוה ךכ-רחאו ולש "ינא"ה תניחבמ "תמ" אוהש הגירדמל עיגמ 
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רטכש ףסוי ר''ד 

תינוציקה תודיחה ינפמ הרהזא 

*:ביבא-לתמ .ח .ד רמ תאמ םיבתכמ ךותמ םיעטק הזב איבמ יננה 

תודהיה לא רודה לש וכרדב םילושכמה דחאש ,הרכהה ילצא השבגתה בר ןויסנ ירחא 
ןדבא ,הרכהה ןמ השעמה קותינ ,תונקורתהה ךילהתש ,ךל עודי יווהל .יתדה רוביצב אצמנ 
רוביצב םג םילעופ הלאה םירבדה לכ ,םייח-יסופדו הבשחמ-יסופד לש םרועריעו הנומאה 
לע רומשל ,"תווצמה תא םייקל" :תינוציח איה םהילע הזה רוביצה לש הבוגתה לבא ,יתדה 
תכלוה וז ךרדב לבא ,דחוימ יתדע םזיטוירטאפ ךותמ האב םיסופדה לע וז הרימש .םיסופדה 
,הנומאה לע ותוימינפב קבאנ וניא םגו ןימאמ וניאש ,"יתד" םדא לש השדח תומד תרצונו 
ללגב תיתד תרגסמל ןמאנ אוה תאז םעו ,תדה ינכותל ישפנ סחי ול ןיא תובורק םיתעלו 
רוביצב טלתשה הז הבשחמ-דלה .רכו החפשמב ,הדמעב ,הרבחב םדוסיש םיינוציח םיקומינ 
המכ רמושה ןימאמ-אל םדא אוה ןאכ רצונו ךלוהש םדאה ספוט .תטעומ אל הדימב יתדה 
ינוציח םדא םגו שי .ךרע תלעב איה וייח-ךרדש העדות ומצעב חפטמ אוה תאז םעו ,תווצמ 

.ובילמ םחיבשמו םיפוסיכה תא החוד אוה לבא ,יתימא ןכותל םצעב ףסכנ הז 

הדומ אוה ,"בזוע" תניחבב וניא יכ םא "הדומ" תניחבב ללכ ךרדב םויכ אוה ינוליחה םדאה 
תא ןקתל ךרדו תורשפא האור וניא אוה לבא ,יתוהמ והשמ םהב רסחש ,םימוגפ םה וייחש 
ךכ-ידי-לע רערעי ,הדוי םא יכ ,"הדימ" תניחבב תויהל לוכי וניא ינוציחה יתדה םדאהו ,וייח 
אוהש ומצע תא ענכשמ אוה ןמזה ךשמב .יתד ןכות לעבכ עיפוהל חרכומ אוהו ודמעמ תא 
ותכילהב םדקתמ אוהש לככו ,םישטשטימו םיכלוה ףייוזמה ןיבו יתימאה ןיבש תולובגהו ןימאמ 
ךכ םושמ .תודהיה לש הרבודל השענ אוהו ,זוע רתייב תמאה לע תופחל דמול אוה 'וז ךרדב 
יכרעל ישממ ןכות תתלו תודהיל ונמע-ינב תא ברקל האבה הלועפ לכ ןולשכל תינודינ 
ךתוא ועיקוי ,יתרגיש-יתלב ,שדח ןונגסב תודהיה לע םיינוציחה םידרחה לא רבדת םא .תודהיה 
חורה תא ואיצוי ךכו ,םהלשמ דחאכ ךתוא וארי ,ןשיה ןונגסב םהילא רבדת םאו ,ףלסמכ 

.ךישרפממ 
,הבש לובלבהו תויחטשה לע דומעלו ,"תימשרה תודהיה" לש הביט תא ףושחל שי יתעדל 
תרחא תודהיל ךדד לולסל ידכ ,ןהמ תמלעתמ איהש תויתימאה תויתדה תויעבה תא שיגדהלו 

.הנמיה הבוט 

התוא םימישגמה םישנאל ץוחמ םג םויק הל שיש תיפוסוליפ וא תיעדמ הטיש הניא תודהיה 
לומ דימעהל ןיא ןכ לע, הכילה ידכ ךות הב םיכלוהל תספתנה ךרד איה אלא ,םהייחב 
םיצמאמ עיקשהל שי אלא ,התא דדומתתו ץוחבמ דומעתש תודהי ,תינוציחה תידרחה תודהיה 
.תיאידיא הניחבמ םסובמ וניאש תווצמ םויקל דגנתהלו םינפבמ יתדה הנחמה לש ודוהיטב 
ןיא ירה יכ ,ומשל יואר יתכלה םיסב וליפא הל ןיא תווצמה-מויק-לש-תודהיהש ,ריעהל שי 
תומייוסמ תווצמב םירחוב אלא ,הלוכ הכלהה תא םימייקמ ןיאו תווצמה לכ לע םויכ םירמוש 
הכרוצ לכ תססובמ הניאו ,תיניצר הקמנה אלל איה הריחבהו ,תומייוסמ תוריבעמ םיענמנו 

.הנפואל תמייוסמ הדימב המוד אלא ,תיתכלה הניחבמ וליפא 
ררועל ילע לבא ,ךירוענ ימיב תרכהש םידוהיכ םה םידרחה םידוהיהש ,רובס התאו ןכתיי 
תואיפו ןקז ילעב םהש ,םייתימא םידרח םידוהי ןיידע שיש ,רבדה ןוכנ םנמאש ,ךבל-תמושת תא 
,םמלוע אוהש תודהיה לש המלועב םייקה רבשמב םה םידומ הלא לבא ,בלבש הנומא ילעב םגו 
עמשנ וניא םלוק לבא ,םיינוליחה ןמ תוחפ אל םיכובנ םהו תודהיה לש הבאכ תא םיבאוכ םה 
םימקעמ םהו ,"תודהיה ינקחש" םהש םהיתימע לע קולחל םיזיעמ םניאש שיו ,יתדה הנחמב 

.םתייחמ רוקמ תא ודבאי אמש דחפ ךותמ םיקתושו ףאה תא 
,תופילקה לש (רכזה) "רכד"ה הלבקה ןושלב איה ימינפ סיסב הל ןיאש תיתדה היישעה 
,ולש (הבקנה) "אבקונ"ה וילא תפרטצמ רשאכ לבא ,הער ותעיגפ ןיא ומצעלשכ הז "דכד"ו 

.תומלוע בירחהלו םיקחש עיקרהל לגוסמ אוהש ידה ,דובכהו הוואתהו האנקה איהש 

,ותנומא הפפורתנש יתד רפס-תיב להנמ וא ךנחמ ונל ראתנ :.ח .ד רמ בתוכ ויבתכממ דחאב 
וכותל םג רדח וננמז לש תוינחורה רסוח וא ,וננמז לש תוינחורהש ןוויכ ,ומישאהל דוסי ןיאו 
רמולכ ,ןמזה לש תוינחורה םג וכותל הרדח םייוסמ ןבומב .םיעדוי-אלב רתוי דועו ,םיעדויב 
רמולכ ,ןמזה לש תוינחורה רסוח םגו ,רכו השדחה תורפסה לשו שדחה עדמה לש תוינחורה 

."הזה ןמזב ךוניחו תודהי" ל"נה ירפסב יתדמע םהילעש םיאשונל רשקב ילא וחלשנ םיבתכמה * 
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ןמזה תויעבמ 

רקבל הלדח ותשא ,ללפתהל לדח הזה ךנחמה .וננמזל תינייפואה םיינחורה תוחוכה תסיפא 
וניא שיא .יתד-יכוניחה ודיקפתב ךישממו תסנכה-תיבל תותבשב אובל ךישממ אוה .הווקמב 
דיפקמ אוהו ,דפסה-תיבב ללפתהל וידימלתמ שורדל ךישממ אוהו ,ושפנב שחרתה המ עדוי 
בור יפ לע ,תודהיל סחי ול ןיאש רמול ןיא .תודהיה ךדד תא םהל הדומו הפיכ ושבחיש ךכ לע 
תא המשה הפקשה רמולכ ,"תימרופיר" רתוי וא תוחפ תיתד הפקשה הז גוסמ ךנחמ ול שביג 
.בלבש הנומאה לע שגדה תא םש אוהש שיו ,תידוהיה תוברתל הקיזה לעו רסומה לע שגדה 
.ויפואמ קלח תויהל הכפה תושפחתהה ךא ,וידימלתל רוסמה בוט ךנחמ תויהל לוכי הז םדא 
הניא תומילשכ ךורע ןחלושה תרימש .םימלש תווצמ ירמוש םהש םיבר םישנא ונימיב ןיא 
אל הכלהה יכ ,תיתרוסמה הכלהל ץוחמ םה ונלש םייחה-ימוחתמ םיבר .הזה ןמזב תירשפא 
הכלהה .ןורתפ אלל תוראשנש רופם-ןיאל תויעב ןאכ תוררועתמו ,הלא םייח-ימוחת לע העדי 
"בושייה ןמ םדא"ש םושמ ,רבעב התיהש יפכ ונימיב םדאל ךרד הרומ שמשל הלוכי הניא 
,"םיינוציח םירפס"ב האירקהש ,קספ שיא-ןוזחה :לשמל .ונייח יאנתב המישגהל לוכי וניא 
םלועל קלח ול ןיא הלא םירפסב ארוקהשו ,הרוסא םיינוליח תוגה ירבדבו הפי תורפסב ונייה 
עיפשמ םדאה לש ינחורה ונוזמ ירה יכ ,ידמל אוה ססובמ הז ןיד-קספש שיחכהל ןיא .אבה 
.םדאה לש םיינחורה וייח תא ןכסמ לקלוקמה ינחורה ןוזמהו ,ימינפה ומלוע לעו וייח לע 
םהו ,ןותיע םיארוק םניאש הבישי-ירוחב שי ?הז ןיד--קספ םייקל םילגוסמ םישנא המכ לבא 
ידכו ,"תופוצח"ה םישנה לש תשובלתה תא תוארל אלש ידכ תולפשומ םייניעב בוחרב םיכלהמ 
םדא לש ףוצרפב לכתסהל אלש ידכ םגו ,םייטורא םייוריג האלמה תמוסרפב לקתיהל אלש 
קתונמה רוגס םלוע והז .הבישיבו "ללוכ"ב םייחה םישנא םיגישמ תאזכ תיתד תומילש .עשר 
םילהנתמ הז רצ גוחב .הפודיאדזרזמב תידוהיה הרייעה לש תנוכתמב יושעהו הביבסה ןמ 
גוח ידי-לע תירוביצ הניחבמ אוה ןגומ הז גוח לבא ,הכלהה תניחבמ םימלש םהש םייתד םייח 
םתכימתו ,הכלהה םויקב "םימלש" םניא םמצעלשכ םהש ,תרוסמו הרות ידהוא לש בחר 
הב םישח םהש תומלשה-יא לע םתוא הצפמו "שפנ-ןוידפ" תניחבב אוה הבישיבו "ללוכ"ב 

.םהייחב 

םייחה לש תומלשה תגסיפ תא הבישיבו "ללוכ"ב תוארל רעונה תא תונפהל לכונ םולכ 
לגעמב וייח תא יחה "םלש" ידוהי ןכתיי אל ,לכ תישאר .לכונ אלש רובס ינא ?םייתדה 
לוכי טרפה ןיא הבש תידוהיה תדה לש הייפוא םצעב חנומ הז רבד .המואה ייחמ קתונמה רוגס 
הבישיהו "ללוכ"ה לש םלשה םלועה ןיא ,תינש .המואה לש הייחמ לדבנ ותויהב תומלש גישהל 
יוציפ םהל םישמשמ הבישיהו ללוכהש ("אתיירואד ןיכמת") םיכמותה ילב םייקתהל לוכי 
תווצמה ירמוש לש תומלשה .הבישילו ללוכל ץוחמש םייחה ןמ תועבונה תוריבעל הקדצהו 
ילב דצה גוחה לש ומויק ןכתיי אלו ,םהב םיכמותה לש תומלשה-יאל הדומצ םיביקעה 
לבא ,תותדב איה תלבוקמ םימלש-יתלבלו םימלשל הקולחה םנמא .בחרה גוחה לש ומויק 
םכנחל ןיאו תושופחת םמצעל וצמאיש םיריעצ ךנחל ןיא .םישנא הב ךנחל המיאתמ הניא איה 

.תויעב םהל ןיא וליאכש םישנאל 
:.ח .ד רמל יבתכמ ךותמ םיטעמ םיעטק ירהו 

תיתשגרהו תיתבשחמ הניחבמ תורוהל הלוכי איהש המ, רמול הל שיש המ תודהיב שפחמ ינא 
"םימלש"ל םידומצ ויהי אל "םימלש-יתלבה"ש ידכ ,הזה ןמזב י ד ד ח - י ת ל ב ידוהיל 
לש םנבומ תאו וננמזב תודהיה ירקיע לש םתועמשמ תא ררבל הסנמ ינא .םהב םייולתו 
תיתד הערכהו תיתד הריצי רשפאל ידכ ,ונל םיינויח םהש תודיסחבו הדגאבו ך"נתב םיביטומה 

.םינפ-תדמעה ילב "םימלש יתלב"ל 
ידיב אלא ,חודה-ישנא ידיב וניא — ולוכ םלועב םגו — לארשיב ידסומהו יטילופה םוחתה 

»ינחורה םוחתה לבא ,(תוריחבה ןמזב םהב ורחבש ,םירחובה יגיצנ) םינומהה לש םהיגיצנ 
תלועפל ורסמתי םא הז םוחתב לועפל םילוכי םהו ,אוה חורה-ישנא לש םמוחת — יכוניחהו 

.תיניצר רוריב 

ידרחה הנחמה ךותב אצמנה םדא דצמ אובל הכירצ תינוציחה תיתדה היישעה לע תרוקבה 
.הז הנחמל ץוחמ אצמנה םדא דצמ אלו ,ומצע 

םרמואב ,יאידיא סוסיב םהל ןיאש םיינוציח םייח-יסופדב םיקיזחמה םידרחל דגנתהל ןיא 
םנמא .תודהיה לגעממ הרומג האיציל האוושהב וטועימב ערכ הזה בצמה תא סופתל שיש 

.יאידיאה םוחתל אלא יעדמה םוחתל הזב יתנווכ ןיאו * 
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רטכש ףסוי ר''ד 

בושחש קצוקמ לדנמ יבר רמא רבכ לבא ,בלה ךותב םניאו "ךבבל לע" תניחבב םה םירבדה 
לבא .בלה ךותל םג סנכיהל םייושע םה ,בלה לע םיאצמנ םה םא יכ ,"ךבבל לע" םירבדה ויהיש 
ילוא .תיניצר הפרות-תדוקנ יהוזו ,תיתד תושדחתה רשפאמ וניא הזה בצמהש יל הארנ 
תודהיב תולולכה תויתדה תואידיאה תא םגרתל ועדייש םישנא ידרחה הנחמב ואצמיי 
רתש ידכ,המישרמתיראלופופהפשלאל,הקימעמוהנכתינרדומ"הפש"ל 
לש ןיערגה תא ריכי ידרחה רעונהש ,אוה בושח .ךורא חווטל דמעמ קיזחהל תואידיאה הנלכ 
םהל שיש תווצמ-ירמוש םישנא .םעב יכוניח דיקפת אלמל ולכויש ידכ קימעמ ןפואב תודהיה 
עיגהל ונמעל רוזעל םילוכי ,אמייק-תב תיאידיא היצארגטניאל םיגאודהו יאידיא סיטב 

.ונתרטמ איה תאז ירהו ,תושדחתהל 

ךירפסב ךלוה ךניא המל :ךכ הרצקב החסנל רשפאש הלאש םיבר םישנא דצמ יתלאשנ 
תא תבזע המל 'ך 'ינתה רקחמב ל "והבו ץראב תלבוקמה תירוטסיהה ךרדב 

?םיברה ךרד 

,הרותה ישמוח תשמח םה םהבש דוסיה-תונויער תניחבמ ך"נתב םיירקיעה םירפסה :יתבושת ירהו 
וניא םלועהש אוה הז אשונב רקיעהו) האירבה רדסו םלועה תאירב :םה םהבש םיירקיעה םיאשונהו 
!(דיחיה) םהרבא !שנועו דכש !(םדאה ייח תשודק אוה הז אשונב רקיעהו) םיהולא םלצב !(ירקמ 

.יירפסב יתדמע הלאה םיאשונה לעו ,ב"ויכו ותומדו ותוהמ ,ןהוכה !(,רדעה) השמ לש ולעפמ 

תורצנב הרוקמ וז הפקשה יכ 'ך"נתה זכרמב רפסה-יאיבנ תא הדימעמה הפקשהה תא לבקמ ינא ןיא 
.ך'ינתה לש ןכותה תניחבמ רמולכ ,תיביטקייבוא הניחבמ תקדצומ הניאו 
רפסה-יאיבנו ,אישה היהת תורצנהש ,הזכ רואב ך"נתה תא תוארהל ,תעדמ אלשו תעדמ ,ופאש םירצונה 
ך"נתה לש ירקיעה ןכותה יכ ,הדוסיב תיעטומ איה וז העד .תורצנה לש ןילקרטל רודזורפכ ,םתעדל םה 

.םיאיבנב אלו הרותב אוה 

יוניש לחש הדבועל בל-פישל שי ,תיביטקייבוא הניחבמ ך"נתב רקיעה םהש ,הרותה-ירפסל רשאב 
הרותה ירפסש ,הזב הרקיעש תודועתה-תורוקמה תטיש ,עודיכ ,הלבקתנ ן ז י וה ל ו ימיב .ארקמה תרוקבב 
אוה 'ה םשש רפסמ ,(י"ס) ה"יוה םש אוה ובש 'ה םשש רפסמ :םימודק םירפסמ םיבכרומ ונידיבש 
י"ס .(ד"ס) םירבד דפסמו (כ"ס) םינהוכה רפסמ ,(אי'יס) דחי םג תומשה ינש לש רפסמ ,(א"ס) םיהולא 
הדגאו הירוטסיה לש תבוכרת אוה (י"ס חיננ) רוקמהש החנהה תמייק התיהו ,םהיניבש םודקל בשחנ 
םירקוחה .וביבסמ ורצונש תויתדגאה תופסותה ןיבל ירוטסיהה ןיערגה ןיב ןיחבהל תמייוסמ תורשפא שישו 
תפוקתבו םיירצמ-תאיצי תפוקתב ועריאש תוערואמהש ,םויכ םיחינמ םבורו ,תאזה ךרדה תא ובזע 

.(י"סב) רתויב םודקב אל םג ,תודועתה-תורוקמב םיפקתשמ םניאו ירמגל וחכשנ רבדימב םידודנה 
שפחל ןיאו המלש ימיב לארשי-ץראב ורצונ הזה רוקמבש םיקוחהו םירופיסהש ,איה תלבוקמה החנהה 

.רבדימה תפוקתמ ירוטסיהה ןיערגה ירחא םהב 

רקיעה ,רומאכ ,םהש הרותה ישמוח תשמה יבגל ירוטסיהה רקחמה ךרדב תכלל םעט ןיא הז בצמב 
.תורודה לכב םדאה לש וייח תועמשמל םיעגונה םיניינעה לע דומעל ונילע ונחרוכ-לעו ,ולוכ ך"נתב 
םמוקמ תא תעדל ועיגה דציכ ,ההובג םויק-תגירדמל ועיגה םהרבא ומכ םישיא דציכ םהמ דומלל ונילע 

יוכו ןויפר ,ןואפיק ,חור-ישק ,הוואג ,תונקפס :ןוגכ םיעירפמה םימרוגה תא וקליס דציכו םלועב 
םדא-ינב תצובק התשענ דציכ דומלל םילוכי ןכו .(בויאו םילהת :םירפסב ןאכ עייתסהל םילוכיו) 

.(השמ לש ולעפמ) היח הדע ,תחא הביטח 

תורשפא ןיא יכה ואלבש ןוויכ ,דירומ אלו הלעמ וניא תודועתה-תורוקמה לש ירוטסיהה רקחמה 
.ירוטסיהה ןיערגל וז ךרדב עיגהל הריבס 
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