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165 !ונגעל "הלחת" 

תיב תראפת" רפסמ אוה ןוילעה ןוימדה חוכבש הז אל — ןונגע יפל :רבד ףוס 
טיהלא לש ויחילש הז ןומע יפל — "םירובשה שפנה-ילכ" לעב ,רודה-ןב אלא '"ויתובא 
ותוחילש םישועה תוחוכב לבא ,םלוע ארובב ןימאמ ןונגע .הערה רוקמ הזו ותומכ םניא 

.םירזכאו םה םירמ .םעזב ותוחילש םה םישוע :הלהת םישי 
רשה ידסח לע םש רומאה תא יתרכזהו "שובלמה"ב יתעגנ ןונגע םע תיטרפ החישב 
ןונגע רעננ .םעזב תוחילשה תא םישועו ותוחילשב םידבועש ,רשה ידבע לעו ,םה םיבורמש 
תמא וז ןיא יכו ? רבדה ןכ אל יכו :תיגארט הנומא ןימאמ לש ורעצ ,רעצ ךותמ רמאז■ 

י התימאל• 

.יבלב ול יתינענ 

ןובגעל "הלהת, f רמרק םולש 
תקדצ .םכימימ םתיאר אל התומכש האנ הנקז .םילשוריב .דתיה תחא הנקז" 
.םולשו הכרב הינפ יטמקו םימחרו דסח היניע רוא .התיה תינתווגעו .דתיה תינניחו התי"ד 
דועו .םיקלא ךאלמל התוא המדמ יתייה םיכאלמל תומדיהל תולוכי םישנה ןיאש אלמלא 
.תונקיז ץמש הב רכינ אל הילעש הנוקז ידגב אלמלא .תומלע לש תוזירז ,הב התיה תאז 
ךאיהו .התוא יתרכה םילשוריל יתרזחשמ ,התוא יתרכה אל םילשורימ יתאצי אלש דע 
ול דערנ םדא לכ אלא ?וישכע התוא □תרכה אל םתא ךאיה ?םדוק היתרכה אל 
העדוותנ הביס וזיאב .ותוא ריכי הביס וזיאבו ותוא ריכי ןמז הזיאו ריכמש ימ תא ריכהל 

..."רקבל יתכלהו השעמ י יל 
בור םיעקושמ וב רבכו ,"הלהת" רופיסה לש ותחיתפ אוה ונינפלש הז עטק 
הברה וב וטלבתג "הלהת" רופיסה אלא דוע אלו .ןונגע לש ותביתכ לש םינממסה 
,ותריצי לכיהב אוה תיזג-ןבא קר אל .ןונגע לש ונורשכ לש תולעמ הברהו תויוכיא 
ראש תא ןחוב התא היפ-לעש ,ןחובךבא םג אלא וב תכלהמ. המיענו הלודג תחא חורש 
םיעיצילו םיפגאל אל לבא ,ירוקמה יזכרמה ןיינבל ןחוב-ןבאו תיזג-ןבא שיגדנ .םינבאה 
"הלהת" .םמצעל םידמועו םימייק ,וילא םה םידומצ יכ-פאש ,םימיה ברקב ופסונש 

.ותריצי לש יזכרמה ןיינבל אוה תפומו אמגוד ותלעמב חבתשגו ודוחייב דחייתנש 
םינמיס ןתונ אוה ןיא .ןונגע לש ורואית ךרד תא םיאור ונא אבומה עטקב רבכ 
תינוציחה התומד .התומד ךכו ךכו הישובלמ ךכו ךכ ,הלש הארמה ךכו ךכ ,הנקזב םינוציח 
תוילאטנמה ,תוירסומה היתולעמ ,תימינפה התומד אלא ,וניינעמ הנניא טעמכ הנקזה לש 
.תינחוונעו תינניחו המכחו תקדצ איה 'םתס האנ הנקז איה .רתויב םיללוכ םיווקהו .הלש 
רוא" ו ינחורה דצה אלא ול םסוק ילאוזיוה דצה אל הינפ יטמקבו היניעב רבודמשכ םגו 
טפשמכ םימעפ המכ רזוח הז טפשמ — "םולש הכרב הינפ יטמק ,םימחרו דסח היניע 
םינוציח םינמיס ,רופיסה ךשמהב אלו ןאכ אל ,הנקזב ןונגע ןתנ אל .הלוכ תומדל חתפמ 
היפ"ש '"הסועכהו תלהובמה הנקזה" וז ,תינברה לש הינפ תא םיאור ונא םולכו .םיילאיר 
והארמ לכו וישובלמו וינפ אלו ,עבוק םדא לש ועבט ."םלוע לש ורוס לע תונלבוק אלמ 
ילאקולה ןויבצה ףיסונו ובש תינחרה תיצמתה 'םדאבש המשנה אלא םדאה אל !ינוציחה 

.ובש 

דקוש רפסמה ןיא — תערכמ תוינוציחה ןאכ המודש ,עבט לש ורואיתב םגו 
ול יד .חורה — חירה תובקעבו ,ונל רסומ אוה עבט לש וחיר תא .ףוצר רואית רוסמל 
.תרוסמה בטימ יפל רומג ינושל קוידב ואטבתנש ,םירחבומ םיילאוזיו םיטרפ המכב 
םיפטעתמו הננרב םידרויה םימשגה חיר תא חירמ ינאשכ ךליאו ךליא יל יתלייט" 
לע םידקרמו םיתבה ילתכ לע םישיקמו תוצוח ינבא ןיב ם-יקישמו םינווגמה םיליפרעב 
םדאה לש ותוסחייתה — רקיעה .(ט"עק) ..."תוילולש תוילולש םישועו םיפטנמו תוגגה 
ותליחת עבטה רואית ןכל .ול ךימסמ אוהש ישפנה ינחורה ראטנמוקה ,עבטבש הרומתה לא: 
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רמרק םולש 166 

השובכ התיה המחהו םידרוי וליחתה רבכ םימשג — ותליחת :שוריפ ופוסו שוריפ 
הנומש העבש תקנופמ איהש םילשורי 'ביבא םויכ םיאור ץראל הצוחב הזכש םוי .םיננעב 
תשקבמ המחה םימשג לש םויב וליפא םילשוריש"... — ופוסו .רכו ..."המחב םישדח 
םלוכו רתויב םירצק ןומע לש ותריציב עבטה ירואית ללכ ךרדב ."הדיקפתב דומעל 
רואיתב ןידה אוהו .(ב"פק ימעב רצוקמה עבטה רואית ןאכל הוושה) שפנ ישחר םיפוצר 
,םימעפ המכל תעמתשמה תמכוחמ הכרעה וא שפנ-ךלזזו הריווא הל םימדוקש ,הביבס לש 
סומלוקב ונל רסומה "הלהת"ב .םגישו-מחישז תוירבה לש םנתמו-םאשמ םידמוע זכרמבשכ 
הנתינ לבא ,הנניא יסיפה השממב המצע ריעה ,הקיתעה ריעב ןשיה בושיה לש יווהה תא 
לש ותריציב ןתינ אל יתולבתסהה-ינשוחה סיסבה ,רמא הווה .הנויבצ לכו התריווא 
תישפנה-תינחורה תוסחייתהלו תוירבה ןיב ןתמו-אשמל תוציחנה תדימכ אלא ןומע 

.םהיניב 

תטיש תא לביק אל הליחתכלמ ןכש ,יפוריאה ןבומב יטסילאיר רפסמ ןונגע ןיא 
רתי .הרשע עשתה האמב םלועב םירפסמה ילודג ידי-לע היכרד וללסנש יפכ ,טסילאירה 
,ןונגע לש ותריצי תא םירידגמה בור וב שמתשהל םיברמ הכש ,ךקיפא" יוניכה םג ןכ-לע 
התומלגתה :תינוויה תוברתה לש המתוחב עובט הז יוניכ .לכו לכמ ותוא םלוה וניא 
וטסירא עבטש תורדגהב תיאידיאה ותועמשמו סורימוה לש תויפופיאב תמלשומה תיתונמאה 
םיטרופמ םירואיתב ,תינוציחה תואיצמה תמשגהב ןקיפאה לש ולוכ-לכ •ולש "הקיטיאופ"ב 
לש תואנקויד עוקירבו םינוציח תולילעו םישעמ תאלעהב ,תולודג תונומת לש םיפוצר 
תויביטקייבואהו רואיתה לש הקיטסאלפה ,תיטיתאפה תוניצרה .תשוחנ-יעוקירבכ םירוביג 
:הלאשה תלאשנ םיאפוריאהו תינוויה הקיפאה לש םיקהבומה םינמיסה ןה-ןה השיגה לש 
הלוכש ,ןומע לש ותריצי ןויצ-משל ,תירופאטימ הרוצב ףאו ,הז יוניכ סייגל יחרכה םולכ 
.טקייבוסה לא תטלוב הייטהו קדה ןמ קד ישפנ דיאולפ הלוכש ,םדא לש ותימהל ינחור יוליע 
ובל חישמ וליאכ אוה ,תנדועמ תישפנ הקיז ,בתוכ אוהש המ לכל ןונגעל ול תימינפ הקיז 
ומצע לע ליטמה ,לשמל זזהכ ,יתוגמא דיקפת עצבמ תניחב ןונגע ןיא .ונבל לא ותוא ךפכפמו 
,ותמשנ יקמעמ ךותמ רפסמ אלא ,ןאכמו ןאכמ םירדגומ םייתוגמא םידיקפת םעפב םעפ ידמ 

.ושפנ יעבצב עובצ הלעמ אוהש םלועה לכ .קהבומ ישיא דוחייב 
יתלבה תוטשפה דחא דצמ ,ןונגע לש ונורשכ תולוגסמ ןה תחאכ תושדחהו תומדקה 
טפשמה ,הקינכט יפיקע אלל רשיה חישה ,םהבש הנומאהו םותה ,םינושאר םימי לש תקלוחמ 
,ותולילצב דמועה שרדמו הדגאו הנשמ לש הנונגסו ותופיקשב רהוז אוהש דע ריהבהו רצקה 
וחמה םיחוסינה ,הינוריאהו תוממתיהה ,םינורחא םימי לש תישפנה תובכרומה ינש דצמו 
לע לוכיבכ היונבה ,תינרדומה הקילובמיסה לכו תבלושמה הקינכטה ,םיחקופמה-פימכ 
שיו ,ינש דצמ םימרוגה ןמ דרפנב םיאב דחא דצמ םימרוגש שיו .םיקמעמה תרות יקסיה 
דצה — הלא לע םימירעמ הלא וא ,הלאל תחתמ םיאבחתמ הלאש שיו ,ברועמב םיאב 
תינויבצ תודחא לעו רופיס לכ לש תימינפה ותודחא לע דימת דקוש ןונגע ,םהבש הוושה 
"הלהת"ב ןונאצמש הלק הינוריאו תמלשומ תומימת התואש ,רמול ןתינ לבא .ותריצי לכל 

.ותריצי לכב רזתשמה לופכה ינשה טוח ןה — תינייפוא הלוגסכ 
.ןהידעלב הל םויק ןיאש דע ןונגע לש ותריציב תוכורכ ודרי הינוריאהו תומימתה 
הקיטאמיתלו םינכתל ןיינע ןתוא ןתית לאו .וז אלב וזל רשפא יאו דחי תובלושמ ןה דימת 
ןייענ הבה .ויוטיב יכרד לכל ,יתורפסה ונונגסלו ןונגע לש ישיאה ויפואל םג אלא ,דבלב 
יתייה םיכאלמל תומדיהל תולוכי םישנה ןיאש אלמלא" ןוגכ קוספ .הלעמל אבוהש עטקב 
,הנווכ לש ירפכ אלא ורעשל ןיא ,ומצע רפסמה ירבדמ אוהש ,"םיקלא ךאלמל התוא המדמ 
ראטנמוקכ הלעמל טטוצ רבכש קוספ הזל ףרצו .דחי הב תוסנוכמ הינוריאהו תומימתהש 
דומעל תשקבמ המחה םימשג לש םויב וליפא םילשורי" :עבט לש ורואיתל ןונגע לש 
ברע ןונגעש םיבורמ םיקוספ דועו ומצע רפסמה ידי לע לכיבכ רמאנ אוה םגש ,"הדיקפתב 
,וז תא וז תוררוצ ונל תוארנש ,הינוריאהו תומימתה המכ דע הארתו — םירשימב םהל 
הפה ןיאש דחוימ םעט הל שי וז הפיפכ "תחא הינומראהבו תחא הפיפכב ןונגע לצא תונכוש 

.ורבדל לוכי 
היתועדו היתונומא לכש ,תיתרוסמה הרייעב םייחה רטשמבש םותה — תומימתה יבא 
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167 ןובגעל "הלחת» 

,תטלחומ הנומא ירפ לכ םדוק אוה םימוד םירופיסבו "הלהת" רופיסבש םותה .שארמ תועובק 
םא אלא הטמלמ עבצא ףקונ םדא ןיא .ןוגיהו החמשה ,ערהו בוטה ,ה"בקה ןמ אב לכהש 
לכ" .המותחו הבותכ השרפ םלגמ אלא וניא וישעמבו וייחב םדאהו .הלעמל וילע רזגנ ןכ 
םותש ,הליהת תרמוא — (ד"פק) "ותתימל דעו ותדיל תעשמ ול ןיבוצק םדא לש וישעמ 
,ןשיה םלועה לש בוטהו םותה לכ תומלגתה איה הליהת .האילמ תומשגתה הב םשגתנ הז 
,ויתווצמו וידוקיפ ,ןשיה םלועב רמושמה עובקה לכ תומלגתה !שפנבש ןודיעהו רהוטה למס 
תוחצחצו שפנ תוקיתמ ,םינפ רואמו בל בוט הלוכ .תובוטה ויתודימו תומימתה ויתונומא 

.תודהי לש הרואבו תדהיה תרת יפל לכהו — המשנ 

ינפל ונתוא דימעהל ימינפ יטאמארד ףונמ רפסמל ול תישענ הליהת לש התומימת 
התיה תינטפטפש ,המצע לע תרפסמ הליהת .תעגמ איה ןכיה דע תונשנו תורזוח תועיתפ 
איצות ,הל בוצקה הרוביד תאס תא איצות םאש ,הירבדב ץומיק גוהנל הדמלו התודלי ימיב 
םדא רמאי םימעפ המכ וליפא" שארמ בוצק לכהש הנימאמ הליהת .(<ד"פק) היתונש תא 
לאוש רפסמהשכו .(ד"פק)"םוי לכב רמאי םירומזמ המכ ,ודיב איה הריחבה לבא ,םיליהת 
רתויב" הפיסומו "ךרוצה תדימ יפל ויתוירב לכל ןתונ"ה ,ה"בקה תא תכרבמ איה ,המולשל 
ינא םוי לכב" ,הנוע איה רפסמה תהימתלו ."יתנמ ליפכהש םויה ול תודוהל ינא הכירצ 
תכלוהו תטרפתמ ךכו ."םיליהת לש םימי ינש יתמייס םויהו םיליהת לש דחא םוי תמייסמ 

.רופיסל ימינפ יטאמארד ךרע תישענו העיתפ רחא העיתפ הליהת לש התומימת 
ארב לכהש םלוע ארובב הנתיא הנומא התוא לכ 'ףוסה דע האטבתנש ןויכ תומימת 
הפש הינוריאה דימ ,דודל רודמ הרסמנש הבותכ-יתלבהו הבותכה תרוסמבו בטומלו בוטל 
רפסמה םגו ונאו ליאוה ,ןיטישה ןיבמ לוק-תבכ ,רכינ יתלב דיאולפכ ,הבקעב תזחואו הירחא 
ונינפל בצינ אוהו ,דמועו םייק הז םלוע לבא .תאזה תומימתה לש לגעמל ץוחמ ומצע 
תכלל ךירצ התא יא חוכינ םשל ."םיצעהו שאה" דעו "הלכ תסנכה"מ ןונגע לש וירופיסב 
וניתב לא ךומס 'ונצראב ,ןאכ יורש היה וא ,ןאכ יורש אוה t שאב התלע םייתניבש ,הלוגל 
ריעב ונוכמ לע דמוע היה ןיידע .םהב תכלהמ םסיליהינו תונקפס לש חורש ,םיננוצה 
דומצ קפס וילע קפרתהל וז ריעב סנכנו אצוי היה רפוסהו .טאדנאמה תפוקתבש הקיתעה 
םימרוג לשב ןה היילכ וילע הרזגנ רבכ הז םלועש ותעידי דבלמ .וילא דומצ-אל קפס וילא 
יתאצמ" .ותוינשב — רפסמהו ,ותודחאב ןשיה םלועה .םיימינפ םימרוג לשב ןהו םיינוציח 
.(ג"פק) ..."םיהותה ןיב םימעפו םיללפתמה ןיב יתדמע םימעפ .לתוכה לצא םוקמ תסיפ יל 
"הלהת"ב .וירופיסל ובלמו ,רפסמה לש ובלב ינוריא חתמ תרצויש איה וז תוינש 
תישענו םייטסארד םידמימ תשבול איה םירחא םירופיסב לבא ,שפנ תבישמו הקד הינוריאה 
ליכשמה םלועה יפלכ הרומחו השק הינוריא םג תעלגתמ םירחא םירופיסב ,תינומיד 
רופיסב םג .ונניינעמ הז ןיא לבא .אצומ-ןיא דע ולש םייחה-תרותב ךבתסנש '•ינרדומה 
קר אלו !ובש הרוש לכמ הלק הינוריא תצבצבמ הנשיה תודהיל הזואיתופא ולוכש "הלהת" 
םישודיחב ףוטשה ,םילשורי ימכחמ דחאבו םילשורי תא רותל ואבש םירייתב רבדמ אוהשכ 
,הל האנ וניא רבד םושש ,ןומירכ תונעט האלמה 'תינסחויה תינברבו 'םישודיח-ישודיחבו 
לגלגל הנכומ דימתו םדא לכל החונה ,הוונעהו העונצה ,הליהתב רבדמ אוהשכ םג אלא 
ךדמלל ,הליהתל םידופיטנאכ אלא ונתינ אל תינברה םגו םכחה םג ,בגא .םירחא לע תוכז 
לש הרהוז ירחא םג ןב-יפ-לע-ףאו .רפסמה לש הדהאה הנותנ ימלו םהמ איה הנוש המכ 
הנומאה .דחאכ םתוא קדובו םירבדה תא יח התא .הלק הינוריא לש לצ הזיא ררגנ הליהת 
"חייתהמ רתוי בכרומו רישע רמול אצמת םאו ,םינווג בר קחשמב הזל הז םידומצ קפסהו 

.טושיק ןוד ורוביגל סטנאברס לש וסחימ ףאו וירוביג לא םכילע םולש לש ותוס 
,םדאה ייחב החגשהה םג תזמורמ עטקב .הלעמל אבה עטקה תא וניצימ אל ןיידעו 
דעונ םדא לכ" .טרפב "הלהת"בו ללכב ןונגע לש ותריציב יזכרמה ביטומהו אישונה אוהש 
הרופיס ןכ-לע-רתי ."ותוא ריכי הביס וזיאבו ותוא ריכי ןמז הזיאבו ריכיש ימ תא ריכהל ול 
אב — רופיסה ףוסב ןתינש ,"רופים-ךותב-רופיםל" ןווכתמ ינא םעפהו — הליהת לש 
ולרוג םדאה ,המוד .םתוהמו םדוסי איהש ,םדא ייחב תוילרוגה תא תאש-רתיב טילבהל 
תוירקמה לש תועמשמה אלמ ףוריצה — י והמ לרוגהו .םדאב לרוגה די תמאב לבא ,ודיב 
,הליהת לש הייח ךשמ לכ תא תפפלמ תוילרוגה .םהבש תינוצרה תונוכתההו םדאה ייחב 
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םגו "לודגה רבד"ב םג — ןונגע לש ותריצי לכב הלגתמ וז תוילרוג .הנממ יונפ רתא ןיאו 
.םוי-םוי לש תויוהב םגו תישונאה תואיצמה לש הבכרמ השעמב םג ,"ןטקה רבד"ב 
.הרופיס תא ול הרפיס איהש דע הנקזב רפסמה שגפנ "תוירקמ" תושיגפ שולש 
ול התארה איה הנמדזנש הליהתו ,ימלשוריה םכחה לש ותיב תא שקיבשכ ,הנושאר השיגפ 
.הליהת ול הנמדזנ בוש התיבל ותסינכבש ,תינברה לצא רקיבשכ הינש השיגפ .ךרדה 
— "התוארל ול תודעוימ ויהש תויארה לכ ומלש אל ןיידעש ןוויכ" — תישילש השיגפו 
.ילגנאה רטושה תא הינפ רואב תככרמ הנקזה ךיא הארו יברעמה לתוכה דיל רקיבשכ 
הרפיסו ול הארקש איה הנקזה תיעיברה םעפב קרו !ויה תוירקמ לוכיבכ תושיגפה שולש 
םייוגהש ,וז המיא .םהילע הככוס לרוגה תמיאש ,הייח דוסב ותוא הסינכהו הרופיס תא ול 
הבל-ריחבל תבתוכ איהש תרגיאה השעמב הל תמכחתמ הליהת ,םסילאטאפ הל םיארוק 

.םיתמב אוה דבכש ,דעוימה 

הלטנש הנקז לע יממע ביטומ ,יטסירולקלופ דמימב ןותנ ורקיע רופיסה הרואכל 
אלב ורפוה ןיסוריאהו ,ומע הסראנש הנתחמ הליחמו החילס תשקב לש תרגיא הרבקל 
תוומ לע ביטומה ול ףרטצנו ?תושעל לארשי םיגהונש יפכ ,םדוק הליחמו החילס תשקב 
תא ריזחהל ןמזה עיגהש הטילחה המצע איה ףוס ילב וכשמתנ הייחש הליהת .םדאה ןוצרל 
,הנוצרל םויה תא הרחב איה .םלוע ארובל התמשנ תא בישהל רמולכ ,וילעבל ןודקיפה 
ימצע רופיסה לבא .ותוא הדייסו התיב תא התקינש דע — םוי דועל ותוא התחד אלא דוע אלו 
תומדה ,ףידע המ עדוי התא יאש דע ,הנקזה תומד תגצה לש ךכ לכ הבחר תרגסמב ןותנ 
וא תוירקמה תושיגפה שולש ?תבקונ תוילרוג ףוצרה הייח רופיס וא הנקזה לש הקיהבמה 
םהמע דבב דבו ,םיבוט דחאכ םהינש ,הז םגו הז םג יאדווב י תנמוזמה תיעיברה השיגפה 
החיש םיחקפו תבבלנ ,תינוריאו המימת ,תבקונו המיענ ,רפסמה תחיש ,החיש התוא 

.תואיצמ — הדגאה תאו ,הדגא תואיצמה תא השועש 

קסוע אוה םגש ,שרב רשאל "המקר"ל ןונגע י"של "הלהת" ןיב המ ,הארו אצ 
המצע הנד ,םותהו רהוזה למס ,"המקר" תרוביג ,תנביגה .ונוצרל תמה םדא לש ביטומב 
.תינודז דיב החצרנ ,תירטסואה תירסיקה ,הלש תומולחה תכלמש רחאל ,תוחוכ תסיפאל 
,ורופיס רוביג םע בורק עגמ ךותמ השעמה תא רפסמה אוה רפוסה שרב לש ורופיסב םג 
שרב לש ורופיס .רפסמל תוריהזב רסמנש לודג דוס ,רופיס ךותב רופיס ןיעכ שי וב םגו 
לכהש ,יגולוכיספ דמימב ןתנ ולוכ ,היולגו הכושמ ,הרשי תביתכ ,אפוריא חסונב ולוכ בותכ 
םמצע םיפתשמ ארוקהו רפסמהשכ ,ימדקה םוחתב גצומ לכהו ,הכלהכ קמונמו ראובמ 
,יטסירולקלופ דמימב הרואכל ןותנה ,ןונגע לש ורופיס וליאו .םאולמב םירבדה תנבהב 
םוחתב תגצומ ותלילע לכשכ ,דחי וב םיחצנתמ הינוריאו םותש ןונגסב ,ידוהי חסונב בותכ 
הדגאה יפנכ תראותמה תואיצמה לעו ,םיקומע םייח ימרז םימרוז ויתחתמ לבא ,ירוחא 

.תוקישמ 
ידכ תודכלתמ — ונינמ אל ןהמ רתויו — "הלהת"ב הלעמל ונינמש תולוגסה לכ 
ונונגס לכב 'וטע םושירו וניע תעיבט לכב רכינה ,ידוהיה ןמאה תלוגס ,תחא הלוגס 
םתא ךאיה ? םדוקמ היתרכה אל ךאיהו") תידוהי תוילאטנמ ולוכש ןמא .ינושלהו יתורפסה 
םירבדמ ומצע רפסמהו רופיסב םירוביגה לכש דבלב וז אל .("? וישכע התוא םתרכה אל 
תודהיה לש היארה תורפופשב ךורע ולוכ רופיסה אלא ,םהלש תוילאטנמה יפל ידוהי רוביד 
ךרדה ול הצא אלש ,ףוסב אלא ןתינ אלש השעמה-רופיס םצעב רכינ הז רבד .הגויבצכו 
לכה תא טאל-טאלו םדוק גיצהל אלא ,םישוע םייוגהש יפכ ,ומצע השעמב ליחתהל רפסמל 
קיפש ,ידוהי ןמא לש תונווכ תואלמה ,תורצק תומדקה םירבדל םירבד ןיבו ,ןוכנה רואב 
הקספ אלש ,שרדמהו הדגאהו הנשמה ןושל ,ןושלב םגו .ידדהא ןהב תוחצנתמ תוקמעו תוח 

.תורוד ךשמב םימכח םידוהי לש םהיפמ 
ויפואב רבודמ .תדחוימ הייארבו הסיפתב אלא ,רבודמ דבלב ןונגסבו הקינכטב אל 
אוה ךכ .ונימב דחוימ הז םעו ומעל ותמשנ לש דיגו עינ לכב ןמאנה ,ידוהי רפוס לש 
לש תימואל-תיממע הטלחהב רבודמ .רבדמ אוה ךכו האור אוה ךכ ? בתוכ אוה ךכו בשוח 
ונימכחו וניאנת וליאש ,דומלתה תומימ וניתובא םוארש יפכ םירבדה תא תוארל ידוהי ןמא 
םיאטבמ ויה ךכו םירבדה תא םיאור ויה ךכ ,םדיב יטסירטלב טע וקיזחהו ונתפוקתב ויח 

.םתוא 
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