
ןוסלגר םהרבא תריש / 
"תורפהל תורבחמ" תאצוה ,"ויתויתוא תוקוקח" ץבוקה ילושכ 

ירנבא אגרש 

א 

גיאח הדגאה לא ולש הינפב םא !םודקה רופיסל ויתוקיזב ןוסלגר .א אוה דיחיו דדוב אל 
וניררושממ ימ .הבשחמו ריש םהמ קיפהל םייגולותימה תורוקמה לא ותכילהב םאו תינאיד 
םוקינואכ ותוארל שי ןכ יפ לע ףא ? יכ"נתה רופיסבו הדגאב המולגה תראפתה ןמ םשרתה אל 
תויאידיא תוינבת ול ןיכמ אוהש המוחה תסיפתב הריציל וירבחמ לדבנו הנוש ,ומצעל 
ןיב ,ףתשלמ ענמנ אל ףא אוה !תויעדמו תויפוסוליפ תויצפצנוק לש םיינבאה לע ובצעמו 
ןמ קלח אוה םדאה :ןנושלב רצקל םא ,ןרקיע ."רהוז"ה לש ןירותסמה ןמ דוסי-תוסיפת ,דתיה 
ןיאה !הלילח רזוחו ןיאה לא וכרדש ,שיה ןמו ,ףוסניא אוהש ,ןמזה ןמ !ימסוק אוהש עבטה 
תודבוכמ הלא ןוגכ תוסיפת .םישיה לכמ לודגה שיה אוה ,ספאה ללח ונניא אוה ףא ומצע 
יכילהתל ןותנ בחרה ונבומב םלועהש העדה .םלועהו רדושמה ןיבש םיסחיה תרשרשב ןה 
תודחאה לע הסיפתה איה תוימיטפואל הינפכ הארנש המו .וירישב םוקמ תספות ,תודרפתה 
לגעמב תיאמקה תודחאה לא בושל םידרופמה םיקלחה לש הפיאשה םע ,אובל הדיתעה 
איה דימת אל ,הלאכ תופקשהל םיצרפנ הידוטש תירישה הניחבה םלוא .יחצנה ירוזחמה 
דוס תא שממל הרישה לש התפיאשב .םייפוסוליפ םירוקיחו הבשחמ סמועמ תרכשנ תאצוי 
תולעופה תויומדהש שי ,םיימוקי-לעו םיישונא-לע ,םינוש םירבסה ופיקהלו ,יהולאה םוקיה 
םלועל ותקיזב תוילמס תויועמשמ ןהל תוקנעומ רשאכ ,ישונאו ישיא דוחיימ תוחפקתמ הב 
תגצומה היעבהש ידכ ,עבטה ךרדכ אלש ,יתורירשה הנפימה עירכמ הלילעבש שיו .ןוילע 
.תחא הפיפכב חונב ןמצע תא תושיגרמ ןניא הרישהו תונתלכשה :רוציקב .הקופיס לע אובת 
ולרוג תויגארטב הקומע הסיפת םנמא שי" :ןייטשפא .א רקבמה ןעוט הז הריצי גוס יבגל 
,תיללכ הרוצב לבא ,ויתונולשכו ויתוואת ,ותבהא דעצ ,ושפנ ילותפנ םינתינ הב ,םדאה לש 
ןיאה לא שיה ןמ ךשמנה ךילהתה ךותב הילבו החירפ ,תוומו םייח לש םייוליגכ — תיגוס 
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ךוימד ירישע םנמא ,םיללוכ םירואית ידיל חרכהב האיבמ וז תימסוק הסיפת .הלילח רזוחו 
דוא ,היחה שפנה לש תוידוחייה תא ,ישיאה טטרה תא םירסח םה ךא ,םירויצ ירדהנו 
.תומימתה רדעהל ,רתיה ןיב ,םינעוט םירחא םירקבמ ."דחוימה בצמה לש תויראלוקיטראפה 
םלוא ,תוימיספ תורכה ידיל האיבמה הפדוע תוילכש התוא תמחמ ,רומאה גוסה ןמ הרישב 

.הלאכ תוללכהל םוקמ ןיא 
האנה םמעט לשב םיבושח ,ןוסלגר .א תרישל םיסחיתמה ,ןייטשפא .א לש הלא וירבד 
.תקבוח ,הבחר הסיפת תלעב יפוא-תרישכ התמוק תא חפקל ונווכתה אלש דוחייב ,םתימאו 
רב ,"ויתויתוא תוקוקח» רפסב ררושמה לש ולעפמ ונילא ףקשנ הז המוק רועיש .םלוע 
וספדנ םבורש ,(תירבעל םימוגרת) םידודביעהו םיירילה םירישה ,תומאופה לכ םיסנוכמ 
תרודהמ .תודוזפב ךכ דחא םקלחו ,(ה"שת ,"דבוע םע" תאצוה) "עקבנו ןיאה לא" ץבוקב םדוק 
יתביטח ןוימ יפ לע םירעשל איה םג תקלוחמ "עקבנו ןיאה לא" לש וז תבחרומו הרודס 
תורמל ךא .תילארשי-ץדאה הרבהב םיזורח ,תוזרוחמ אלו תולוקש ,תולוקש יתלב :ינרוצ 
,םידומע ה"לש ידכ ,רפסה לש תרכינ הבחרהל ומרתש ,םגרותמבו רוקמב םירבד תופסות 
שעמל םוקמ ןיא ןכש .ןושארה ץבוקה לש יריש-יתוכיאהו יתסיפתה דבוכה-לקשמ וניעב ראשנ 
היגולותימה ימוחתל תזעונה הרידחה לע ,תיפוסוליפה הדגאל תעדונה תיזכרמ תובישח התואב 
תייחה תופקשה לש תיטקלאידה תוקמעה וא ,"ןוקיתה דיש"ו "לבהו ןיק" לש גוסה ןמ המודקה 
ובתכנש ,רתוי םירחואמ םיריש לש םקלח .םידחא תוגה יקרפו "לארשיו היחא" חישודבש 
.תורחא תוערכה יפלכ וכרד תרכהבש ,אירבה ייכשמהה וקב רכינ ,ךליאו ה"שת תנשמ 

.םמעט לע ואובי םירבדהו 

""עקבנו ןיאה לא" ץבוקב ןוסלגר תריש לש תדחוימה הכרד תא ," דחא רמאמב ,יתנייצ רבכ 
"תיתלעותה הדישה" תא םש יתרכזה ןכ .םדאה לש ויתויעבל אוהש-לכ ןורתפ ירחא הישופיחב 
ארדהו תויבטקה לע הריציה תא דימעהל ,תויעבל תינוציק הרמוח םימעפל תוושל תצלאנה 
ונילע ,היטובילו הישופיח לכ רחאל ןוסלגר תדישב םיגשיה לע תוארהל םא םלואו .תויטאמ 
תיטאמגארפ הקיזבש תויטאמיכסמ ןוזינה ,"ןוקיתה דיש" לש ילכשה דוסיה םא קפס :רמול 
לע ,לשמל ,"הבהאה תד"ב תשקובמה הנומאה תא םדאה-טדפל קינעהל וחוכב שי ,תיתילכת 
םיליכמ ,ובש םיביהרמה םיעופשה ,עבטה ירויצ ןכ .הז ריש לש םיאנה םירחאה ויגשיה ףא 
תודדובה ישגרו תומיאה ןמ ותוא לואגל םייושע םניא ןכלו ,יתישארבה והותה ןמ הברה 
ןורתיה תא ול הקינעמה ,ירוקמה ירישה עבמה לע ותודדומתה יכ ,אופיא ,ינמוד .תוספאהו 
,ןושלהו ינאה ןיבש תוציחמה תא םומינימל דע תמצמצמהו וז תידדצ-בר הכרעמב עירכמ לש 

.ותרישב "םלוע" םוקמה תא תשבוכו תכלוה וז תודדומתה 
תמכסמה תחא הטטיצב קפתסנ "ןוקיתה ריש" רזענ ןהב ,דוסי תוסיפת לע דומעל ידכ 
תודחא התיה תמייק "םינמז םרטב" .בחרה ןבומב םלועה לש םיכילהתה תוהמ תא תויתיצמתב 
דרפתהלו גלפתהל ותשלוח יעגרב המ-פושמ האר הזו .דיחאו דיחי ,יאמק ,יהולא "םשריא" לש 
זא-יאמ םלוע-מיהולאה אוה הז "םשריא" .םיפוליחו םידוגינ תובורמ ,רופס ןיאל תויומד 
,םירוזפהו םיגלופמה תודוסיה לכ לש םתפיאשל התשענ וז תודחא לבא ,הדחכוה ותודחאש 
תא ירוקמ יוטיבו ירויצ ןוימדב םכסמ אבה עטקה ."םינמז ץקמ" הלילח רזוחה ןינע איהו 

"ותורירבשב םשריא" לש תודכלתהה יכילהת 

,םךאן יה ,חטא ,רפע ,בכוכ-קבא ותויהב 

,עתק וכוה-ךותןי קותן ומןעט 

,ץ1י? ל« ייאטס לפ} וטו?» ל? 

,ש$#ה תא תל3?ח ףא?' ומי?» תא 

,ביב?ה תא »רךפי? על? וטי?» תא 

םירפוסה תדוגא תאצוה ,יאנט המלש ,ןדס בד :םיכרועה ,(ד) תוגהו תרוקיב ,תורפס ירבדל ףסאמ • 
.(בורקב עיפוי) ה"כשת—ד"כשת ,םילשורי ,ירפס תירק"ו םירבעה 

 400
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,ngf« שאו ה?ך בר קבח וםיןע תא 

,םימד תוחושוק תולאךגןון תונומא? י?? 1טיןע תא 

,םיריחן-יעךמי םי?ר-תודןאא הה$ ושיןע לע 

,לביי-רינכ תעו#? ותיטךק לא ותוט;ו דע 

.(167 'ע) ה^ט-ה}9 שא? ותירחא תא תיכה דע 

יכילהת תא ,עבט -םיהולא ,םוקיה לש הלודגה ותדבעמ תא הארמ הז ישחומ רואית 
"לפנ ומצע לא") הלדבה אלל האירבה יקלח תוהז תמייקש רחאמ ,תורבחתההו העלבהה 

בכוכהו חמצה ,םדאה ,יחהו שמרה ,ןכבו .( "עלב ומצע תא" "ףאש ומצע תא" 
תימסוקה תוירוזחמה יכ ,דודב רישה לש ומויס דואל ףא .המודקה םתודחא לא בושל םפוס 
תוהולאה" לש תרחאה תומדקה לא הרזחה אלא הנניא ,"םינמז ץקמ" תודחאה לא הרזחה ,תאזה 
,המודמכ ,ןיאו .(.א .ש — ילש השגדהה) "הידודנ תרשעמ הבש המצע לא המצע תחרוב 
תודוה הרישב הזיחא ול הנקש ,טשפומ יפוסוליפ שקיהכ תאזה הסיפתב תיד תוברהל םוק» 
המ ןוגכ ,עמשיהל תשקבתמה תוגייתסה לכ .ירוקמ יוטיבב םיימצע םייח ול קינעמה ,ץרשכל 
השק ,ןכ יפ לע ףאו .יתורפס ןויע לש ורדגמ יאדווב גורחת ,הלא תוסיפתלו הנמלו השמל 
תא עדרפצ עלב ומצע תא" — דחא טרפב תוחפל םיינקסמ םירוהרהב הגלפהה ןמ ענמיהל 
םדאה לש תויבגחה אוה "ןוקיתה דיש" חוכמ ונילע טלתשמה ידוסיה שגרה ןכש — "בובזה 
לא הבישה תרוצ אוה ףא וניה תוומה יכ ךדמלל אב אוהו .ותילכ תומיא לטלוטמה שלחה 
תא דימעהל ןוכנל ואצמי ,םיימסוק םידממב םיגוה םניאש ,םיארוקה בור ךא .תודחאה 

.תינוריאה תועמשמה ןמיסב הזה "דסח"ה 
החימצ ,תוומו םייחב םירוהרהל םוקמ שי םהימודו הלאכ םיעטקב ןויע ךותמ םנמאו 
חמוצהו יחה לש עבטב תוננובתהו ,תועלביהבש תודחאתהה תעפות םהל תעדונש ,השימכו 
יכ ,תוננובתה התוא רואל ,קפס ןיא תאז תמועל .הלא םיכילהת םויקב תוחכוה תקפסמ 
יעגרו ןוירפו ערז ירצי וב םימייק דוע לכ ,תודחא התואמ קחרתמו ףרה ילב ךלוה םלועה 
םג איהש ,תיהולאה ונתיווה תא הפיקמו תכשמנה תודדפתהל םימרוגה ,"תודידבו השלוח" 
חרימ תוארל ןיא ,עבטהו םדאה לש תודרפתהב ,הז יוליגב םג לבא ."המצע תחרוב תוהולא" 
"יאה לע" רפסה ןמ תולבקה ךותמ ,לשמל ,רבתסהל יושע הזש יפכ ,ןיאה לא טלחומו ללוכ 
ולבסמ לקהל קבאמ ילב אל לבא ,תויגארטה לע םויקה תדמעהמ ךכב שי ,םנמא .ןיקלה .של 
תגלופמ התויה םע ,ןוסלגר .א לש ותריש .םיימויק םידממב הגוהה ייבגחה שלחה םדאה לש 
הסומע התויהב ,הריציבש םזיביטיזופה ךרד לא היניע תא תאשונ ,םיפירח םידוגינ תבורמו 
ידכ דע םיתעל ועיגהב ,הנכסה לובג ןכיה עדוי היוטיב ןיא וז הכרדבו .תוסיפתו תועדות 

.תלזלוזמ טויפ-תרוש 

ןתינ — ול רבעמ רשאו עבטה לש תיטסיאיתנאפ העדות התואל הנמאנ איה הדימ וזיאב 
ץוצינה ותוא לע םירזוחו םיארוק ונא תודחא םימעפ .רפסה יפדמ טקלב ןויעמ חכוויהל 
יאורב תא תופיקמה תרומרמצהו הדערה לע ,המדאה םע דחאל רשקתמה םדאבש יהולאה 
שיא" ,"לאיבא" ,"ןוקיתה ריש") הייח דוס םע גזמתהלו תוחאתהל םהיעוגעגו המדאה 
תטשפומ תונרבד וב תבלושמ הזה עבטה ביטומש הרוק ךא .(163 ,166 ,216 ימע ,"םיבכוכה 
הנהו" : (142 'ע) תאזכ רתיה ןיב םידיעמ קילאיב לש ותומ לע הניקה ירבד .תמכוחמ וא 
/ יתחת ץראה דקרתו ןנרתו / ץראה רודכ לכ םע תגזמתמ / ,תערתשמ רפעה-תמא תא יתיאר 
קר יכ) תומלוע תרשקמו ףוג לא ףוגמ תכשמנה / תושגרו םיטטר תפשבו / ,םיבכוכ ואתשה 
ךשמהב שממ ,ןאכו .("םצעל םצע ןיב דוריפ שי / ,ספתי דיב דשאו קצומה יבהוא ,ונישוחל 
םיפירחמ הרוצבש םידוגינהו ,תרובשתה העיפומ ,ןוימדו תיריש הבשחמ םייוורה םירוטה 
יתלבו תטשפומ תונקמנל עבטה ביטומ קקדזנ המ םושמש ,ץבוקה לש םיבוטה וירישמ דחאב 

.ל"נה רגסומה תרעהבש תידיש 

שקיהו יביטומא דוסי ןיב ביטומב םידוגינו יטקאדידו יריש עבמ ןיב ןונגסב הלאכ םידוגינ 
םוקמ תונפל ידכ עתפל םירתתסמ הריש לש םירומש שי .הז דיל הז םישמשמ ,ילכש יפוסוליפ 
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םיאנ תיתמאופ הלילע יקרפ .תידוסיה הסיפתה תא תקזחמו תקמנמ ,הקרבה איהש וזיאל 
מייתניבו .תודרומו תולעמ יוביר תמחמ ,תיקפאה הביטקפסרפה תא םירסח םידדוצמו םיקזח 
תוצירפ לש בגשב הלעתמ ,הב םיצבושמ םלוע תוארמש תוגספ ןושלמ ארוקה םשבתמ 
ןוויכ ,התוללכב תאז הריש ךא .הרופא תיאזורפ תואיצמ לש המוחתל םואתפ סנכנו תויטתסא 
תרמוש יהירה ,הלודג הריש לש היתונוכתמ םהש ,השלה ךותיחבו רויצבו יומידב החוכש 
ןזואה הדוצינ החתמ תופיפרב םג ןכלו .הלש ידוחייה ןויבצה לעו ישיאה יתודיחאה וקה לע 
המאופה לש המלוע ילועשמב ונא םיכלהתמ הנהו .תעשעושמ ארוקה לש וניעו הילילצ ינווגל 
ןיב וילותפנ ,רפוסו הרומ ,רוא לש ורופיסו ויודיו יקרפ — '■והימלש תדקע" תיפארגויבה 
ןוזח תבלושמ תירופיסה העידיהו — םייולג םיטרופמ יווה ירואית ,השא תבהאו דלי תבהא 
.םילענו םינדועמ הקיריל יעטק םירדענ םניא ףאו ,םיילאיר םייתואיצמ םירואית דיל ןוימדו 
ההדזמ אוהשכ ,םירוצעמ עדוי וניא העבהה ןוצרו םיצרפנ הפשה ימוחת הלאל הלא ןיב ךא 
וקיר ללח אלמל ידכ ,דועיש ןיאל ויתולובג קיתעמה רישעה ינוסלגרה עבטה םע שממ 
,תיממע תוטשפב תרפסמ ,"רנה תקלדה" רישב ,המוד הקיביטומב םירבד תאצרה .םלועה לש 
,ותומתיבו ותודידבב םדאה רוהרה תא תויאזורפ יתלב תורושב עתפל ונינפל הלעמ איה ףא 

: (169 'ע) ןוגכ ,הזה םלועב דוליה ךרה לרוג לע רעצ-תחנא בגא 

— הגאךב ,בואןמי1 ,ין#זו$ ריוא ומן ר1ע?ל יתא? דע 

.ד3יא רג ,ךפןפזו רג ,רעס? יג ,ל?לס? רג 

ןמ םה הלאה םירבדהו ,הקומע תויתיווחו יביטומא םוחתמ תחמוצ תאזכ "תיפא" הביתכ 
לש יעדמ ךילהת רזחושמ ,המאופל החיתפב אבה ,שממ עטקה ותואב ךא .הלעמו רעושמה 
םייגארט םירוהרה םתואל יטסארטנוק חרואב טורטורפב ראותמה ,דבועה תווהתהו ערז תארפה 
— ךפכפה — רעוסמ — לטלוטמ" יוטיבכ ,עשי-רסח דבוא ותויהל םלוע דואל אצויה דוליה לע 
ןוגיה .םדאה היווהל יגארטה ףוריצה תא הקימעמו השיגדמ ותועמשמ תונשיהש ,"דבוא 
ןינע רוצא דבלב וב ילוא ,חישבכ רואיתב ,הלילעה לש התומקרתה ךותמ ףקשנה יגארטה 
רעצ ביבש" ותוא הווהמ "לאיבא"בו "םיבכוכה שיא"ב םג .ןחבאמה ארוקה לש ומעט ליבשב 

.הלא םירישב םדאה-ללכ לש תישגרה תימויקה תכסמב םקרנה יגארט ביטומ — "דדוב 
ייח לש ימיטניאה עקרה לע ."והימלש תדקע" רתוי תרחואמה הריציב הז ביטומ הנוש 
עמתשמ והימלש דליה לש ותומ ןיא ,המאופה רוביג לש םיישיאה ויטבלו לארשי ץראב החפשמ 
טרפ אוה .התוללכב םדאה תסיפתל למסמ יוטיב ונניאו יללכ לרוג חרוכ הזיאמ האצותכ 
תויתרבח תויעב לע זמרמה ,םייתואיצמ םיישונא םיסחי לש תוילגעמב יפארגויב יעוריא 
הדגאה תא ותחינז םצעב ררושמה יכ ,קפס ןיא .תפומל היוארה תיפא תוקפאתה ךות 
ובש המילשמה תורגבה ןמ הברה הלגמ ,יצראה ביטומה תואיצמ לא ותדיריו תיגולותימה 
,םהייוליגו םהייודיווב םיישונא ,תירופיס הריש יקרפ םה הלא .ךשמה הווצמה םייחה חוכמו 
והירה ,המאופה ירוט לא רדוח עבטה-ףונש לככ ךא .תררחושמ םתמישנו עוגרו ישפח םבצק 
לש הפיקמה הסיפתה ןכש .ךלוהו טשופ יתעבהה חתמהו ,םיביהרמה וירואיתב דאמ רישעמ 
הלגתמ וירויצבו ויפוליגב םנמאו .ררושמה לש ינושלה ועבמ ימוחת תא הביחרמ עבטה 

.וליכהמ םימעפל ברה ,ועפשבו ופועמב ויוטיב 
תואצמה ,םישודיח הברה ,"ןיזאמ קרפ"ב ,יקרוירינה ףוחה ירואית םיסומע ,לשמל ,ךכ 
,זורג ,תנא ,תוברא) תורימזהו תוליפתה ןמ ןכו תוידומלת ,תויכנת םילמ לש תואיחהו 
,וב רבודי םיאסמה תפשב םא ,קרפה המוד .עדנ אל ןשומישו וחכשנש ןהמ ,(הלימ ,תוינריב 
,ןווכמ ץמאמ לע דיעמ הזה עפשה .ארוקה םג ערוכ ומעו ,וירפ ללש סמועמ ערוכה ןליאל 
,ןושלה לש םיסומכה םיחדומה היתורצוא לע תוארהל — ,יוויחה ךרוצ יפכמ רתוי םימעפל 
האב איה ,יוטיבבש זרפומה ןמ תעתרנ טויפה-תרושש הדימב ךא .שומישל םריזחהל שיש 
,ימעפ-דח ךרוצ איהש ,הלמה לש ימעפ-דחה השודיח תא הכרבב לבקל שיו !היוליג אולמל 
.נ .ח ירבדכ ,"ימאניד בצמב דימת אצמנש ססותה ךתוהמה הדוסי" ,ומצע לע רזוח ונניאש 
אלש ךשוחה תורצוא" לא הנופ אוהו לודגה ונררושמ לש ותאווצ תא םייקמ ןוסלגדו .קילאיב 
ףרצל ,רוצילו חתפתהל תובורמה היתויורשפאו ןושלה לש ימינפה חוכה לא — ןיע םתפזש 

.(ךושל ילבח") "לצפתהלו תוברלו תורפל ,המודב דילוהלו םיפוריצ 
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ןוסלגר םהרבא תריש 

ד 

:היןןךן ל? ל» םיקןה תריב? יתרדינקוד 

זיניהלןן תר.ךהל ה??ק ש: םא 

!לובןי ה??ק יהי, ינגישי תוךהל ם} 

(23—24 'ע ,"ויתויתוא תוקוקח») 

פא וא ,אדירג יתונמא גשיה ןוסלגדל .דז חטשב סחייל הצריש ימ לכ דצמ ןידה-תזויע הז אהי 
תומד» ,"ימצע דוחיי» ,"לודג» ,"ישרש» רמול אצמי יאדוו ,םיקוחש רדגה-יחנומב שמתשי 
,ןושלה תיווח לש תיתימאה תועמשמה לע דומעלמ ןיידע הכרעהה הקוחד זא ידהו ,"תידיש 
תודחיימה עבט תועיבטל רבעמ הקוחד ,תינרוצ תיבוציע תועמשמל דבעמ םג היוצמ איהש 
,ןושלה יגשיה לע הנושארו שארב םידמוע ונא "ויתויתוא תוקוקח»ןונמיהב םא .ידכו תומד 
,תאז םע רורב — היתויורשפא תורצוא תא ותולגב ,החוכ תא ראפמ הז ריששכ ,היפיו הרשע 
ברקתמו ןושלהו-ינאה תוציחמ לע רבגתמו אוה דלוח היוטיב דוחיי לע וקבאמ תוכרעמב יכ 
,ןכא יכ .ררושמל קינעהל תלגוסמ הדגאה .דתיה אל הומכש ,תילאירה תיתונמאה הילשאה לא 
אלא ,היוטיב ימוחת ביחרמו היתורצוא הלגמ ,ןושלה יחבש תא הנומ אוהש דבלב וז אל 
תבבודמהו תקבוחה ןושלל הבהא ךותמ ,ומלוע-יפונב ודמעמ תא רצבמ םג אוה תאז םעש 
הלגמ אוהש קר אל יכ ,רמאיי רישה תא רשל סחיב .היפועיסו היתורוצ ילוגלגב םתוא 
קימעמש אלא ,םחכשו םהילע חספ ןמזהש ,םיזונגה הלא תא םגו םייחה היתורצוא תא ארוקל 
.ולשמ םיירוקמ םיפוריצ הברמו תורוצ דצ ףאו ,היתויועמשמ לע שדח רוא רזפמו החורל 
,םילקשמ לש םתווהתה ,תורזגו םינינב לש םתוהמ :תויתגרדהבו תויתטישב שרפמ ןכו 
,םיישגר םיכרע ,םישרש תויופעתסה ,םיבכרהו תויוכימס לש םתועמשמ ,תומש לש םרוקמ 
היתופסות לע חסופ ונניא ןכ .תוינושל תובית לש םייאפוטאמונוא םייתדלותו םיילמס 
תויתטישה תורמל ךא .היליבסו היליעפ ,היעבודמו הישוליש ,היתויוליפכ ,ןושלה לש הירוסיחו 
תרמתשמ ,רישד אמלעמ םניאש םיטרפ ,ןפוד יאצוי םיפוריצ ידיל םימעפל תמרוגה ,רקחמ לש 
.םידדוצמו םינהמ םייומדהו ,תעדה תא תוביחרמ תויצאיצוסאהו ,תיגונמיהה תיטויפה הריוואה 

.(23—4 'ע) םוצמצ עדוי וניאש זוכיר — ןינעל זכורמ לכהו ,ןינע דדוג ,ןינע ףדור ןינע 

:היקךפ ל? לע םוקיה תרונזק יתודיעזו 

,תודעור תופק? ,ןוחגן ל}ו.ו ר יפנו? :וב ירדו ,ם; 

,דידימ יסרפה ןיע ,ףסכ ןיע] רד ןיע - תופלק 

— ,תטע קפס םיוס ילנ»? קפס — םודא יןו-יש 

,תוללוז םן-תוינלבן ,נר_ת!קט גומלא] 

,םןס-יימןו ם!ט-י?לכן םי?תןןל םירידא םיקנוי 

,םיונולע} םיםיסךו ,הלא?ה-ן$יםן וב}! ,ף? ןופיס 

.םיירודכן םי!נובןוכ 

,רתנ?הן לנלג1וטהן לחוזהן יןלוהה ןס ה? רשויו ,הש?! 

,םינ?ל ,םיקרן ,םי?דע תוש?ש — ?יקו ית 

,וךל? םירידב ,ולךגן וטהל תרקי ודיע! לע שיא-שיא 

,וישילשו יי?י?שי ,םיחרי,ס וייל?-\יל?י 

(ם??על שא-יפךש םה םה) 

,יודק-יחיפי רוא-תוק?« ,רוא-תול?ךע 

— ,רופ?ךי« ת1גךד — הגךדל הץןך ןיבי 

,היעבזן-הינד ה?ירשס הל?? ל?ן ,תול??-יל?? 

םיגדב ןונונ?קן 

םי???-םי}ד יתעל? הל?? אוה ףא 

ורבחל ה?וד עב? ןיא] 

?יניסלו» תר.ךהל ה??ק ש! םא 

.ליבגי .ד??ק יהי, ונעמל תרךהל םן 
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ירנבא אגרש 

,ואולמו םלוע איהש ןושלכ — .דלא םירוטב שרופמה יוליגכ ,ןושלה לא סחיה תעיבק 
,"וניהולא תרדה" לש תוירוגיטקב "וננושל תרדה" תא תודימעמה תורושב תאטבתמ וזש ומכו 
תקפסמ וז העיבק — ןושלה תוהמ םע ,םיהולאה ,עבטה םלועה תויוהמ לש הוושה העיבקה 
איהש וזיא תונורחאה תורושל סחיל ןיא ןכל .תוגלפהה-הבורמ "וטיבה בוציעל חתמה תא 
וננושלל תוושל ןוצר םא-יכ ,דבלב האוושה לש וא ,הליגר םינינע תוכימס לש תועמשמ 
םרוג לש תיתעבה תלוכיל רבעמ ,ובחרוהו וצרפנ ןושלה ימוחתש רחאמו .יהולא דמעמ 
ןיב הדרפה וב ןיאש ,יעצמא-יתלבו ישממ שי לש תיתדבוע תועמשמ רותב — יביטאקינומוק 
תוזחאיהכ הומכ ןושלה תא ררושמה תבהא םג ,רכו םיטקייבואו תומש ,םימצעו םייוניכ 
םישדוחמ םיבוציעבש ,וז הריצי לש לודגה הגשיה תא תוארל שי ךכב .עבטבו םלועב תיתיווח 
תועפשהל ןותנ ונניאש ,הלשמ יתיווח םלוע תבצעמו תשדחמ יהירה הייוטיבו היפוריצ לש 
עבטבש והותהו המיאה ןמ סונמ רדושמה אצמ אל "ןוקיתה ריש"ב םאו .תוטשפומ תויפוסוליפ 
ירה ,תויצרא-לע תונוילע תוריפסב ,"הבהאה תד"ב הנומא שפיחו ,יפדומאהו םודקה יארפה 
תימאנידה התעונתל תודוה ,הרומ רטשמו קוח ול ואצמנ תויתוא ב"כב לפוקמה םלועה ןאכ 

.הרוטקורטסו תינבתל הפופכה ,תשדחתמה ןושלה לש 

.(8 'ע) בבחל תויולתל ,אים'ךהל ,איפקהל ,תקצל וןתא 

איה ז דבלב העבה-יעצמאכו ילככ ותועמשממ טשפתהש ,םוידמכ ןושלה תקיז ןבות ןאכמ 
יקפא תרשעהש יפכו .הריציה תמשנו תללוכה הריוואה ,םתרומ םתוהמ ,םירבדה תיווה 
ןכ ,םישדח םיסופד הל עובטלו העבהה לש היתולובג ביחרהל המע חרוכ שי הסיפתו הייאר 
— םג םא-יכ ןושלה תורוצב קד אל יוטיבל םיאב םלוע וסחיב רשה לש םיישגרה םידמעמה 
ןושלה ןכבו !וליבשב ןושלה לש היתויועמשמ תקיזב — ןוסלגר .א לש דחוימ הז טרפבו 
ויולימהרבלועב רזחושמ ולש םוקיה .תוציחמו םיגייס םהיניב ןיאש םלוע תסיפתכ וא ,םלועכ 

:תומדשו בחרמ ירכ ,תולזמו םדא תודלות ,םימשה ףוע ,הגד ,היח ,עבט ףונ אוהש רישעה 

.(20 'ע) םינג-ירע ןואן םע תיאן/הןךקה ת!חתו םע תץח 
:וא 

.(ד 'ע) ץצונתמ לק(? ךגיועא לב?/,מ(?ג!רם ר1א ך#1?נא לבב 

תיווחל יוטיב אצמנ — תאז רשאי םמע רושקה ךשמהה-טסקטב ןויעו — הלאכ םירוטב ירהו 
תינושלה הרכהה ןיבש תוציחמה קוליס לע רישה ןאכ ריהצמ וליאכ ,לכה-תוללוכו לכה-תוהז 
.הלשמ ילארגטניא ימינפ םלועל ךכ-פושמ השענהו היתורוצב בצועמה םקושמה םלועהו 
הילשאה לא ררושמה לש ותוברקתה ,הנמיה הלעמל ןיאש תואדווב ,תנמתסמ הז גשיהבו 
תוחפל ,דחוימ קבאמל ותוא העבת אל וז יכ חינהל שיו .יוטיבה תולבגמל רבעמש תיתונמאה 

.וינפל םינמוסמ אצמ רבכ ךרדה ירורמת תא רשאב ,םישופיחה יבלשב 
אוהש "יבבלמ ויתבצח"ו ותוא ,ולעפ תא םיבוטו םיבר וכישמהו השעמל הכלה הדוה קילאיב 
רשפא ןכל .ירוקמ ןונגס ילב ,תימצע ןושל ילב היואר הריש ןיא יכ !ןושלה ינבא לש ןנושבכ 
תוגלפה המכ גילפהש ,תודוסי ךתחמהו םירקיע גזממה ,לודגה ודימלת תא ןוסלגדב תוארל 
אוה םג עגפנ ובר תמגודכ םאו .ונתריצי תא רישעהו םיקוחרו םינוש םימוחת לא ולשמ 
הנבמ תניחבמ ,וב םידיעמה םינמיס שי ,יוליג לע יוסיכ הברמ אוהשכ ירה ,והותה תמיאמ 
ותודדומתהב עיגה ןכ .תוירבע תורוצב עקושמה םלוע לש תוחיטבה תשוחת תא גישה יכ ,ןונגסו 
ןוויכ ךא .תימסוקאטמ ,תיטרפ ןושל תיווח ידיל ,היתולבגמל תורכנתה ךות ,ינאהרושל לע 
בוש םשמ-יא לובגה דע אב רבכש ןכתיי — לודגה הדוסב סנכנ אוהו תוציחמה ורסוהש 

.םדא אוה רשאב ,םדאל תולבגמה תא םיווצמה ,םוהתה לש ויחילש םיברוא 
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