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(ג-עק) גיכ ןוילג םינזאמ 10 

לש לולא תולילמ דחאבו .תמיק,ר ןרקה ,וז הנובת לש הרוקממ 
,הריפש ןמרה ,םובגייליל ,רקסניפ דחא םוקמל ונמדזנ ג"מרת ףוס 

ללכמ אציו חרסש םדא ,דחא הדיח-טדא םגו ויחאךבו םטשלדנמ 
היחתה-תעונתל שינושאר-ינושארמ היה ןכ-יפ-לע-ףאו לארשי 
ףורכז-תלגמ" ומתחו ובתכ ודחי םלכו ,לארשיב היחתה-תדובעלו 

יבושי זכרמ םשל תמיק ןרקו תימואל תורדתסה תריצי לע 
ןרקה לש היתוסנכהש ,"םתלגמ"ב ורמא ףא ,לארשי-ץראב ירבע 
רועשב הבוח-לש תומורת ,תושר-לש תובדנ דבלמ ,הנייהת תמיקה 
.(»תורדתסהה ירבחמ רבח לכ לש ויתוסנכהמ עודי טנצורפ 

תמיקה ןרקה ןויער העת תונוש תורוצבו הנש םירשעכ 
וללה תורוצה ןמ תחא .תונויצהו ןויצ-תבח לש ןריוא ללחב 
השוע טרפה ,דיחיה ."עודיה בידנה" לש הלודגה תובידנה-התיה 

רבדה ןמ םירחאל עיגת הער המ וא הבוט המ ,ותבוטלו ומצעל לכה 

בטיי םא,ולש ותבוט קר אוה ונינע .ונינעמ הז ןיא-השוע אוהש 
ותבוטלו ומצעל ."עודיה בידנה" ןכ אל .ורובעב םירחאל ער:. םאו 

ותבוטלש ,והודשח תחא אל יכ ףא ,לארשי-ץראב רבד תשע אל 

לש םתבוטל קר לארשי-ץראב השעש המ לכ .ןוכתמ אוה ולש 
םהשו םתושרל תרזוח םתדלומ-תמדא אהתש - השע לארשי 

תמיקה ירקה לש הלעפ והז ירהו •הנינבמ ונבי 
םדא תרותב דלישטור הרומ הכלהל םא ,איה תחא •תימואלה 

הדומ וניאש וא ,תימואלה תמיקה ןרקה לש םיעודי םירקעב 
תמיקה ןרקה ותעשב "עודיה בידנה" היה השעמל :םהב 
םנוד ףלא רשע-השלשו תואמ שלשמו ,לארשי-ץראלו לארשיל 
- ןדריה ירבע ינשב - לארשי-ץראב לארשי לאג רבכש ,עקרק 
לשמ ויה תימואלה ןרקה הרצונש ןמזה ותואל ךומס דע 
ח"יכח לשמ ,ףלא השמחו םירשעו האמ ךרעב לארשי לכ 
ךרעב - דבלב "עודיה בידנה" לשמו ףלא דחאו םירשע א"קיו 
אטחא אל יאדובו .(5370) ףלא העבשו םיששו האמ 
אוהו ללכה לש המשנ המלגתנ ובש ,רמוא םא תינויצה תמאל 

דוע ונמזב היה ."ללכה-תונויצ" לש היתווצמ הלודג ,דדמב םיקש 
אלא ,שריה ןוראבה ,ללכה לש המשנ המלגתנ וב םגש ,דחא 
.התומלש המגפנו רתימ הב עקפ "ףוגה" ןמ הבצוחשכ וז המשנש 

אל ,לארשיל "תמיק ןרק" השענ אוה םג םא ףא ,ךכ-תמחמו 
.לארשי-ץראל "תמיק ןרק" השענ 

חור ליטמ הזה לודגה םסוקה היהשכ ,לצרה לש בהזה-ימיב 

תויהל םתוא ןיקתמו ול ומדקש תונויערב םישדח םייח 
הריפש ,דקסניפ לש ונויערל םג ןכ השע ,תונויצל "תומניד" 
אהתש אוה ןיד ךכ םושמ .תמיקה ןרקה תריצי רבדב םהירבחו 
דוע וריכהו ועדי םנמא םד :םנמזל אלו ונמזל היתונש תא הנימ 

לבא ,הל הכחמ לודג דיקפת המו הב שיש ךרוצה תא וינפל 
ןרקה לש הימי ירבד תא ןאכ בתוכ ינא ןיא .התוא רצי אוה 
ירחא םהל הקקזיהש םינוקתה לע דומעל ינינעמ ןיאו ,תמיקה 
התשענ דבכ וידיב לבא ,לעופב הדיקפת תא אלמל ליבשב לצרה 
.הנינבו תדלומה-תלואג םשל-ימואלה רצואה-ימואל רצוא ונל 

שיאה תא םשב אורקל עדוי אוהש ימ םא ינהימתו ,עדוי יניא 

היהי ,םלואו .הז ונרצוא לש ותפוק ךותל ןושאר רעננ ולקשש 
לקש םוש חילצה אלש הדמב חילצה ולש ולקש - היהיש ימ 
.םינוילימ-תובברה -•דחאו ,תובברו םיפלא ואב וירחא :רחא ינויצ 

די :תוטעמ םינש יגפל לש המרגאיד יתיאר ןמז המכ ינפל 
הנשמו ,הכותל רניד הליטמו תמיקה ןרקה תספוק לע היוטנ 

ךדד« םג ייעו .1325 'יס /ג ןרכו ,50 'יס 'א ךרכ ,םש ייע (" 
זכרמ }ע רבודמ וז "ןורכז-תצגמ"ב — •15 .ימע ,םוצבנייציצצ "םיצוג רובעצ 

יצואו רקסניפ צש ותעפשהב ,הארנה יפכש ,אצא ,צארשי-ץראב ירבע יבושי 

•"ךיצגעמאוו« :תחא הבית הפסותנ ,םטשלדנמ לש םג 

וקוד םנמאו .הספוקה הליגו דנידה לדג ,דיה הלדג הנשל 
התע דעו התויה םוימ תונויצה הרציש תודסומה לכבש ,ואצמתו 

.העשל העשמ ,םויל םוימ הרישעמה ,הדיחיה איה תמיקה ןרקה 
תמיקה ןרקה הרצונ אל ולא ;ישפנ תא לאוש ינא רשא שיו 
התע דע הסינכה איהש תורילה םינוילימ ינש תא הפסא אלו 

קרו ז וללה םינוילמה לש םלרוג היה המ-,ץראל םתוא הנתנו ץראל 
היצנלפניאש וא ,ןוימטל םידרוי ויהש וא ;בישהל ינא עדוי תחא הבושת 
ודחי םלכש וא ,םתוא םיעלוב ויה םירבשמש וא ,םתוא תלכוא .דתיה 
לכב לארשי לש םליחו םנוממ ולכ םהש םשכ ,םתוא םילכמ ויה 

הטורפ םתוא האצמו השקב תמיקה ןרקה תספוקש וישכע .םוקמ 
ףא ,לארשי-ץראב לארשי-תמדא ,ריבשמ הריזחה םדי-לעו הטורפ 

הילעב הילא ואבו התוא האפרו הילעמ היבש תללק הריסה 
הדובע תמדאל יתדלומ תמדאל םתורידלו םהל ,דתיהו הולעבו 
תוריפ ושע וישכע ,םלוע דע ולכי אלו ולכ אל וישכע-,היחמו 
זבנומ היה לודג םכח ;ורמא תמאב .תורוד-ירודל תוריפ ושעיו 

דיהש םוקמב וזנג יתובא» ;ויבא-תיבו ויחאל רמאש ,ךלמה 
יתובא ,וב תטלוש דיה ןיאש םוקמב יתזנג ינאו ,וב תטלוש 
,תוריפ השועש רבד יתזנג ינאו ,תוריפ השוע ןיאש רבד וזנג 

..."תושפנ-תורצוא יתזנג ינאו ,ןוממ-תורצוא וזנג יתובא 

רפס אל ידיב ןיא ,ולא יתורוש בתוכ ינאשכ ,וז העשב 
ןרקה התשעש המ לע דומעל לוכי יתייה םכותמש ,המישר אלו 
ךומסל ינא חרכומ .ץראב התדובע תונש שמחו םירשעב תמיק,ד 
קפתסהלו ,םירבד הברה ונממ וטמשנ קפס ילבש ,ינורכז לע קר 
ושבכל ונלכי אל רשא ,לודגה קמעה .יל הלעמ אוהש המב קר 
ונל ריזחמה ,וכע ץרפמ !ותוא השבכ תמיק,ד ןרקהו הנש םיעברא 
!ותומ יגפל ןולובז תא םיהלא,רישיא השמ ךרב דשא ,הכרבה תא 
תירק ,ל-'למ רפכ ,םינג-ןיע ,הדוהי-תלחנ ,היבוט-דאב ,הדלוח ,ןמש-ןב 

!תיראווח ודאוו ,םידיסח-רפכ ,היבחרמ ,הינגד ,תרנכ ,ןיטח ,םיבנע 

,ביבא-לתל ,ראולה !הוקת-חתפו תובוחר לש ןהיתולובג תבחרה 
הלוכי ביבא-לת התיה אל ילוא הידעלבש האולה התוא 
ןופצה תונוכש םגו ,בוכורובו הידרונ תונוכשו ,רצוהל 
תונוכש !םילשוריב סייח-רוקמ !ביבא-לתב םידיקפהו םירומהו 
לאלצב תמדא !הירבטב םידבוע תנוכש !הפיחב הילצרהו לאיחי 

ןוינכתה תמדא ,ביבא-לתב היסנמגה תמדא ,םילשוריב ויתבו 
,תועקרק תרשכה !םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה תמדאו הפיחב 

הנומה ,דועיו םימ-תולעת תנקתה ,תוראב תריפח ,תוצב שובי 
לודגו םידבועל תווח ןיקת !םיפלא-תואמו תובברל דע ויצע-רפסמ 
לארשימ תורובח בושי !םירבע םילעופ לש שדח רוד ,םלש רוד 

.ןימיבש םידרח-ידרח דע לאמשבש םינוציק-ינוציקמ ,םיסופטה לכמ 
•םילודג םג ילואו ,םיטעמ-אל םירבד חכשש ,ותגגש ינורכזל אנ דפוכתו 

םחו "יל שיגר"ו ,הלעפמ הזו תמיקה ןרקה ונל איה תאז 
.הינלופב דשא הלוגב הב םיגהונ גהנמ המ ירכזב דאמ יבבל 

(אובי קרפה ףוס) 

"הלכ תסנכה« 
 - : T - - T

(ןונגע י"ש לש השדחה ותריצי) 

םולשנב ןויצנב תאמ 
א 

לש וירופס לכ רבכ אל הז ואצי ןילרבב ןקוש תאצוהב 
ילב אוה ןומע תוריצי לש םיניכה ■םיכרכ העבראב ןומע י'-ש 
ןונגע י"ש דבוע לבוי-יצחכ .ונתורפסב בושח ערואמ קפס 
,תונטקו תולודג תוריצי ונתורפסל סינכהו תיתורפסה ותדובע תא 
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11 םינזאמ (ג"עק)ג"כ ןוילג 

אופיא אוה ויתוצופנ סוניכ .תירוקמ ,תדחוימ ,דמיג ןלוכל שיש 
הנתינ םינושארה םיכרכה ינשב יכ .דבלב סוניכ הז ןיאו .ערואמ 

,ןונגע לש ותלכי תגספ ,תפקמו הבחר ,הלודג ,השדח הריצי ונל 
ייחמ סופא ,תובר םינש תדובע ירפ ,תיסיסעו תיניערג הריצי 

'גו דארבמ לידוי 'ד דיסחה תואלפנ הלכ-תסנכה, ;היצילג 
תנידמ יבשוי לארשי ינב וניחא תלודג תשרפו תועונצה ויתונב 

."ה''ריקה 

"טלקמ,,ב ף"רת תנשב דוע הספדנ "הלכ-תסגכה, םנמא 
תודוזיפא המכו ,לודג-אל רופס תרוצב (ינש ךרכ) יקרוי-וינה 
ןתנש ,סופאה אוה רחאו שדח תאז-לכב ,םינוש תומוקמב וספדנ 
סופאל "הלכה-תסנכה" הליבונה ןמ ךרדה הקוחר .ןומע תעכ 
אלו ,ינונגע רופס אוה ף"רתמ "הלכ-תסנכה» ."הלכ-תסנכה» 
ותריצי איה א"צרתמ 'הלכ-תסנכה» ;וירופסבש רתויב םירחבומהמ 

ןאכ דומעל ינא הצור וז הריצי לעו .רתויב המלשהו הלודגה 
.טורטורפב הילע רבדלו 

ב 

רופסו ייפא והנבמ .רפסה לש הקינוטקטיכראב ליחתא 
םירופס עמוש אוה ךרדבו ויעסמל אצוי לידוי 'ר .רופס ךותב 
.דאמ תולודג םימעפל ןה הלאה תויסרגידה .םינושמו םינוש 
"תויתואה תדיש» וא ןושארה ךרכב "קיצמה תמחמ, רופסה ןוגכ 
,רקיפאב בטיה עודי ,רופס ךותב רופס .הזכ הנבמ .ינשה ךרכב 
רופס ויאודקו סואוניקלאל רובגה רפסמ "היסידוא"ב .תימלועה 
סאנא רפסמ סויליגיו לש "סיאנא,ב ,ויתואקתפרה לש ךורא 
,סוילופא ימורה דפוסה .ויתואלת לע לודג רופס ודיד הכלמל 

ןיעכ אוהש ,לודג רפס בתכ ,הריפסה ירחא הינשה האמב יחש 
דאמ המוד "הלכ-תסנכה. .רופס ךותב רופס ,םירופס לש תוודחמ 
ןומע תצק זירפה יכ םא ,סוילופא לש ותריציל הלש הנבמב 
םירופס ט"יו םילודג םירופס ז"ט ותריציב ץבש ןוגגע .הדמה לע 
בודמ רעיה הארנ אל םשו הפ .ידמ רתוי תצק הז .םינטק 

.םיצעה 

.הירטמיסב ןייטצמו 'ןתיא אוה הנבמה ,רז תורמל ךא 
"רפס .תוכילה לש ינשה ,תועסמ לש רפס אוה ןושארה רפסה 

|.תמוצ וזיאל ביבסמ תויסרגידה תוזכרתמ דפס לכב .רפס לומ 
ןושארה רפסב .םירופס םירפסמו תיב הזיאב םיסנכתמ םידוהי 
רפסב .םיחרוא-סינכמ םירפא יבר לצא רפסל םיברמו םיפסאתמ 

תכסמל םידכלתמ תויטסהו רופסה םצע .רכוחה היבוט לצא ינשה 
.תינומרה 

ג 

,דחא דיסח דארבב היה ו"הלכ-תסנכה» לש הלובטה יהמ 

בשוי היהש ,ומש לידוי 'ד ,אכודמ ינע ,םלועה תויוהמ קוחר 
הז ,ותיבב ."הניכשל אסכ השוע"ו *הדובעה לעו הרותה לע" 
,יליספ ,תונב 'ג לידוי 'רלו .ינועו תולד ,בוחטהו לפאה ופתרמ 

,רתסנ ותשא טימורפ .ןיא ןתחו ןקרפל ועיגהש ,ילטיגו המולב 
תיבב בשי דיסחה ךא 'םינתח רבדב לדתשי יכ ,ובל לע רבדל 
לא טימורפ הכלה .העש אל הירבדלו הרוחב קסעו שרדמה 
'דל ורכשי ויעדוימ ;טילחה ברה .רזע השקבו אטפאמ קידצה 
עסי דיסחהו ,םיאנ םידגב הלעבל לאשת טימורפ ,הלגע לידוי 

'ד םיכסה לקנב אל .הלכ-תסנכה תוצמב קסעתיו םוקמל םוקממ 
.ארמגה תאו שרדמה-תיב תא בוזעל ול היה לק אל •לידוי 
תא איכה הלגעה לעב עטנ .עסיו םקיו .הוצ אטפאמ ברה םלוא 
דרפנ לידוי 'ר ,הצורגו ינכשמ תא ,ויסוס ינש תאו ותלגע 

תוצמב קסעתהל אציו ,ךרדה תלפת ללפתה ,וינכשמו ותיב-ינבמ 

םוקממ עסנ לידוי 'ר .םידודנה תשרפ הליחתה .הלכ תסנכה 

שגפ ,הטורפל הטורפ ףסא ,עמש תובר 'האר תובר ,םוקמל 
וכרד תישארב דוע .םיבר שרדמ-יתבב ללפתה ,םיבר םישנא 
היה לוכיו ,ותשא וילע התמש ,לאוי וירוענ רבח םע שגפנ 
לידוי -ר לבא •השאל התחקל לאוי הצר יכ ,יליספ תא ךדשל 

קוספי יכ ,ול רמא אטפאמ ברהש ינפמ ,הזה ךודשל םיכסה אל 
.תמ רבכ לאוי לש ויבאו-ונבל ןתחה-יבא קוספיש המכ ותבל 
,םיבוהז םיתאמכ ףסא ןמז הזיא ירחא .דדנו לידוי 'ו דדנ 
ןיטהורב סנכנו ,הקדצה ןמ תונהיל וישכעמ ול רוסאש ,טילחהו 
הרייעב •הרותב קסעו בשיו ,עטנ תא וחלש ידחא הינסכאל 
.םתוא החד .םירוסרס וילא ואכ .לודג רחוס אוה יכ ,ובשח 

.דבלב לפטמ ליחתהו ותעיסנ תרטמב לידוי 'ד רכזנ •ןכדש סנכנ 
לידוי 'ר דוע יח דארבב .ןוזנתנ היה דיסחה לידוי 'ד לש ותחפשמ םש 

לידוי 'ר וינפל יכ ,בשחו העט ןכדשה .לודג רישע ,דחא ןוזנתנ 

:ןיטהורמ דיגנה יוואוו 'ד לש ונב :רהמ אצמנ ןתחה .דיגנה 
ףסכהש ינפמו .ותיבל בש לידוי 'רו ובתכנ "םיאנת"ה .ליטפש 
,וילע ורבע תובר תורצ .דדנ בר ןמז .לגרב ךלה וסיכמ לזא 
םירופס עמושו םישדח םישנא םע שגפנ אוה בושו .םיבר םירוסיי 

ןתח אצמנ :החמשה הלדג ףתרמב .דארבל בש ףוסבל .םישדח 
יליספל קספ יכ ,רפס לידוי 'ר :הגדה התבש רהמ ךא .יליספל 
,דשאה הצר .יוואוו 'ד ונבל קספ ךכש םושמ ,םימודא ףייא ביי 

ב"י םא ,לדבה ןיא םיהלאל יכ ,המחנ הלהו אטפאמ קידצה לא 
לאו ארמגה לא בש לידוי 'ר .תוטורפ ב"י וא םימודא ףלא 
הנתמ חלש יוואוו 'ר .םירופה-ימי וברק םיתניב .שרדמה-תיב 
היהש ,דיגנה .דיגנה ןוזנתנ לידוי 'רל הנחמה הרסמנ .הלכל 
:תרדהנ הנתמ ןתחל בישהו הצלהל רבדה תא בשח ,םינב ךושח 
'דמ בתכמ דיגנה לא בוש עיגה ןמז הזיא ירחא .םירוט העברא 

ךא ,וגב םירבד יכ ,דיגנה ןיבה .הנותחה דעומ רבדב יוואוו 
י .הנותחה םוי תא עובקל םיכסה ךודש לקלקל הצר אלש םושמ 
לש וסעכ היה לודג .דוסה הלגנ ,דארבל ןתוחמה אבשכ םלוא 

אב ןתוחמה יכ ,טימורפל רשבל ץר דיסח לידוי 'ר .יוואוו 'ר 
טימורפ בוש הצר .לכ ןיא תיבבו ,ורובע הדועס ןיכהל ךירצו 
יבר לוגנרתה תא טוחשל קידצה הל .דוצ .אטפאמ קידצה לא 

הכלה .ןתוהמל הדועס ןיכהלו ,לידוי 'ר תא ריעמ היהש ,חרזן 
יליספ הבשי .חרבו חרז יבר ךלמנ ,לוגנרתה תא טוחשל יליספ! 
יכ ,ןהל עדונשכ .יליספ תא שקבל ילטיגו המולב וכלה •התכבו 
ירחא ופדר .ןמא האב .וכבו ןה םג ובשי ,חרב לוגנרתה 
הנותחו .לידוי 'ר רשעתנ .הרעמב לודג רצוא ואצמו לוגנרתה 

.בורקמו קוחרמ ואב .תרדהנ .דתיה 

הב םיבר .".רלכ-תסנכה, לש הלובפה רוצקב איה תאזכ 
.ימואתפ ןפואב תחתפתמ היצקאה .םייסנה ,םיידגאה תודוסיה 
.תיפא הריציל הלעמ תאז ןיא .םיסנ לע םיסנ .ירקמ ,יופצ-יתלב 
ףיסומ הז ."םייעבט, םה םיסנה ןאכ .ינאש ידיסח סופאב ךא 
תויסרגידה יכ ,ריעהל ינוצר דועו .יממע וק םג הלובפל 
ךא ,יטא ופמטב תחתפתמה ,היצקאה תא וקסר אל תובורמה 

.ןשימ אל 
ד 

•חותנל הנופ ינא הרוציקב הלובפה תא יתאצרהש ירחא 
איה הבש הריפסומטאה .תידיסח הריצי איה *הלכ-תסנכה" 

ינש ,תחמש ךותמ םיהלא-תוובעו לובג ילב ןוחטב .תידיסח 
תסנכה, .רפסה יפד תא םיאלממ תודיסחבש הלא םיבושח תודוסי 

'ה לע ךלשה, :איה וטומה) ןוחטב רבד-לע רופס הז "הלכ 
.דיסח לידוי 'ר ןייטצמ לובג ילב ןוהטבב .("ךלכלכי אוהו ךבהי 
דארב תא תאצוי הלגעה :ןושארה קרפב תניוצמ הניצס שי 
דיסחה זא םוגרל םיליחתמ םירכאה-ירענ ,רפכ הזיאל העיגמו 
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(ג"עק)ג"כ ןוילג ם י נ t א a ז2 

וא !ךרדה-תלפת ללפתה רבכ אוה 'ארי וניא אוה ךא ,םינבאב 
םושמ ,םימודא ףייא ב"י ותבל קסופ ןויבאהו ינעה לירוי 'ר 
ןוחטבכ ,טימורפ םג תנייטצמ ןוחטבכ .אטפאמ קידצה רמא ךכש 
:ורכש לע אב חטובה לידוי 'דו .םירחא םיסופט םג םינייטצמ 

.ןוחטבה לש הזואיתופא ןאכ שי •ותעושי האב םואתפ ,שיח 

תורמל ,ינועה תורמל ,יחמש ךותמ םיהלא-תדיבע םגו 
תורמל ,לידוי 'ר לצא שדוק לש הודח המכ .שיו שי ,תואלתה 
החמשב קלחמה ,אכודמה ינעה .רזעלא עשוהי -רו :תורצהו בערה 
יכ חמשו חרואה םע ולש םידחאה המדאה-יחופת תא תודחבו 

אתורעתא הברה ,שדוק-תודח הברה .הוצמ םייקל תלוכי ול הנתינ 
•"הלכ-תסגכה"ב 

םימגתפבו תוחישב ,תורמימב רופסה תא ץבשל ליכשה ןוגגע 
דבד-לע רופסב דוה המכ .םינינפ תוצצונתמ םשו הפ .םיידיסח 

םירדהנ םישובל שובל ותומ ירחא וידימלתל הארנש ,קידצה 
םינויבאל הקדצ ףוסאל וילגר תא תתכ אלש םושמ ,תופחי וילגרו 

תיטסימ הרייא םיאלמ םיפד "הלכ-תסנכה"ב שי ,(ט"ק ,'ב ךרכ) 
לש ותיבב לידוי 'ר הלבש ,תבשה רואית אוה אלפנ .סומכ רהוזו 

דוס םהב שי רפסבש םיפדה םתוא .(ט"כ ,א) םירתסנ וילמ ןקזה 
.תוטשפ לש 

המלשה תידיסחה הריציה קפס ילב איה 'הלכ-תסנכה" 
,ןאכ םיאור ונא םידיסח ןומה .ונתורפסבש רתו-ב תניוצמהו 
.םירשיו םימימת לע םירופס םירפסמו םיבער ,םיחטובו םיחמש 

.תודיסחה לש הזואיתופאו היצזילאידיא םג ןאכ שי 

ה 

ןונגע .תואיצמב םניאש .םתס תומוקמ בהוא וניא ןקיפאה 
- היצקאה •יאצילג סופא אלא ,םתס תידיסח הריצי בתכ אל 
תקיודמ הנומת הנתנ רפסב •תיחרזמה היצילג לש תולילג המכב 
ידיסחה סופאל .העודי הפוקתב היצילג ידוהי לש םהייחמ ידמל 
.רכו "דארב-יררושמ" תוצראה 'ד לש דע-ה סמכ :ירוטסיה עצמ 

הפוקתהמ ידמל בוט גשומ לבקל "הלכ-תסננה" ידי-לע רשפא 
.םוקמהו 

1 םייתרסמה וייח תא יח םעה .הלכשהה תישאר :הפוקתה 
,םיהרוא-תסנכה :םעל תובוט תודמ .ויגהנמלו ותדל אוה ןמאנ 
לש הפוק שיש םוימ ,םה םימחר ינב םינמחר לארשי" .הקדצ 
תודיסחה די .('כ ,א) "היפ לע שיבכע לש טוח וגיצמ אל הקדצ 
.םירפכב דוחיב ,םינברה תעפשה הלודג .ץראב םיבר םיקידצ .המר 
.םיירפכהמ הכונח-תועמ תובגל םירפכל םינברה םיאצוי הכונח ימיב 

,לארשימ םדאו ,הרותה לע םיבשויה םירוחב םיאלמ שרדמה-יתב 

םייחה .ןתח ול ררובו הבישיל אב ,הקרפל העיגהש תב ול שיש 

תא יושקל ,רוציש שי יכ דע ,לודג ןוטלש סנרפל .םירדוסמ 
םיאשונש שי .ותוא דבכמ םעה .(ג"סק ,יא) ןולקהידומעל וידגנתמ 

ןמזל ןמזמ •(ד"סק .'א) ותיבל שרדמה-תיבמ ואסכ לע ותוא 
.(ב"פק ,א) תובושח תוטלחה טילחמו תוצראה 'ד דעו ףסאתמ 
גגוח דישעשכ .'ה תא םיארי םירישעה •ער-אל ימינפה בצמה 
הלכ םג הפוחל םוי ותיאב םינכמ אוה ,ותב תנותח גח תא 

ליכשמה לישה .הלכשהה ינצנ רבכ וארנ םנמא .(ח"צק ,א) הינע 

ןורתי המ" :קודקד דומלל שי ינ ,שרדמה-תיב ירוחבל ריבסמ 
לבא ,הביתכבו רובדב ,לכשב אלה .םייח ילעב ראש לע םדאל 

םישנא לבא .(גיפ ,א) •"המהבל המוד וחידה קדקדמ וניא םא 
םיעסונ םירחוסה .הלכשהה ןמ קוחר םעה .םידדוב םה לישהכ 
ז"גרבמל-יליכשמ", םהל המו •םיחיורמ .תורוחס םיאיבמ - קספילל 

•השק יוה השק תולגה ךא .בוט םינפב בצמה .םימימת ןומהה-ייח 
םאתפ •ידוהיה תא אנוש רבאה •רועש ןהל ןיא לאד?י-תורצ 
.ידוהיב םיללעתמ 'םיצירפ"ה .(ב"כ ,א) והגרהיו וילע םוקי 
ידכ ,ידוהיב הריו דצ אלו דיצ דוצל אציש 'ז"רפ"ב השעמ 

ובלכ תא ןתנש 'ץירפ"ב השעמ .(א"ל ,ב) ללש ילב בושי אלש 
...איה דסח תוכלמ תוכלמהו ."רודס,.ב ללפתהל והדמלי יכ ,ידוהיל 

איה הליחתמ גזומה לאיטלפ יבא גרהנש ידחא הנש םירשע 
עסונה לידוי 'רו •תורצה תובר •<ה"צ ,ב) ותומ תבסב ןיגעתהל 
שקבמ היה םשל אבש םוקמ לכ" :הברה עמוש ,םוקמל םוקממ 
הב ויה אלש ריע ךל ץאש ,םש ועריאש תורצה תא עומשל 
ןלוכו וז ריע לשמ הנושמ וז ריעב התיהש הרצ לכ אלא .תורצ 
לאעמשי לש ודי םהב העגפ ןאכ .לארשיל קיצהל אלא ואב אל 

טהל וקיצה רתויב ".תוניקב שרופמש ומכ לימה לש ודי ןאכו 
לבט לארשיב וגרהש שפנו שפנ לכ םדמ, .לארשיל םיצירפה 

.(ד"מ ,ב) "םד העבצש דע ולש ןוירופריפ אוה-ךורב-שודקה 
תונותחה .חומשל םיברמ החמש שישכ ןכלו .תורצה תובר 
•--יררושמ" !םירופב החמשה הבר המ •הבודמ תויגיגחב תוכרענ 

•םהיזורחב להקה תא םיחמשמ ,ידוהיה ןורטאיתה יצולחמ ,'דארב 
.ןוששו החמש 

ןיא דחא םוקמב .הפוקתה-יגהנמב ןוגגעל הקומע העידי 
ו« תחא דויב ריא םיבתוכ םא ,קפס םושמ ר;אב טג םיבתוכ 
,םיחרוא-סינכמ םירפא 'ר לא חרוא אבשכ .(ד"מר ,א) םיתשב 

,םייח םיתניב קבשש ,המלש לארשי 'ד םולשל ולאוש םירפא 'רו 

,הנקזה .(ס"ק ,א) "עידויש יוג רוכשל ינא ךירצ, ;הגוע הלה 
ידכ ,הרבדב הידיב תחפטמ ,םירתסנ ו"למ קידצה לש ותשא 
הקומע העידי דפסמל .(ח"נר ,א) םיענה הלוקב ולשבי אלש 

.היגשומבו הפיקתב 

תא עדוי אוה ,הפוקתה תא תעדל ביטימ אוהש םשכו 
רפסמ הבחב .ותדלומ לע .רפסי אוה ותביבס לע אלה •םוקמה 

,היצילג הארקנ הנידמה יכ ,רבוס לדוי 'ר •היצילג לע ןונגע 
הנידמה .(ה"מ ,ב) ןויצ-ילוג ןברוחה ירחא וטלמנ םשלש םושמ 
לכ הב אצומ התא ,בוט לכב תכרובמ תאזה הנידמה, :תכרובמ 

ףנכ-ילעבו םיסוסו רקבו ןאצו םילופו תוינטק ינימו ןגד ינימ 
טיטו דיסו תוריע ןהמ ןיחקולש תויחו םיגלפומ םיגדו םירובדו 
חלמו תויכתמו טפנו תירפגו ןבא-ימחפו םיעבצ :!ורפעו רמחו 
םדא לש ותאנהל היררהמ םיאצוי םיבוט תוגיעמו חלמ-ינבאו 
דמצ ימולג םישועו דב םיגרואש הב שי הברה הכאלמ-יתבו 

ק"בט ף"ונשו הפרש קבאו חלמ תורפאו רקוצו תיכוכזו רינו 
.(ג"מ ,ב) "תואקשמ ינימ ראשו רכשי ףורש ןייו ןתשפ ילכו 
,םידפכהו תורייעה לע ןונגע רפסמ תיפא תובחרבו יפא טקשב 
תא ביחרה םיבושחה תימוקמה לע !עטנו לדוי 'ר ורבע םהבש 
לש ןהייח תא ריכהל "הלכ-תסנכה, יפ-לע רשפא בושו .רובדה 
בושח ידוהי זכרמ ןמז ותואב התיה איהה דיעה .הלא םירע 
'א, התביבסו דארבל םיארוק איהה הפיקתה ידוהי .היצילגב 
דארב יכ ,רמאש ,ירטסואה רסיקב השעמו (מ"ק ,א) ",-יטוז 
,הברה םיתב הב שיו הלודג ריע איה דארבו" .ולש םילשורי 

םינחלוש םש אצומ התא .,.ןשבה ךלמ גיעכ הובג תיבו תיב לכו 
...םירפס-ירבחמו הבישי ישפותו סכמ יחירבמו םילכורו םירחוסו 

םידגמ ינימ לכ לשו םידגב ינימ לכ לש הברה תויונח הב שיו 

הברה תוחוקל הב שי תונחו תונח לכו ...תואקשמ ינימ לכ לשו 
לע םיאבש םירוסרסו חקולה םע םיאבש םירוסרס ,םירוסרסו 
החבשב רפסל הברמ ןונגע .(א"ר ,א) יוכו ."חקולה לש וחרכ 
אלש ימ"ו וז ריעב םירג םיקידצ ו"ל לש םבור :דארב לש 
םג .(א"ד ,א) "וימימ לארשי לש ךרכ האר אל דרב תא האר 
םוקמ ,בושטולז הנה :ןונגע ראתמ תורחא םירעב םייחה תא 
שובש הנהו (ג"לק .א) הוללהי םיזורחב רשא ,האריו הרות 
הנהו בירובז הנה .<ח"עק ,א) ביר תרהרהמה ,תינרטנקה ,הלצעה 

תסנכה"ב שי .הלאה תומוקמה תא ןונגע רייצמ יפא קוידב ,ןאזרב 

.הפוקת התואב היצילגב םידוהיה-ייחמ הנמאנו תרדהנ הנומת "הלכ 
(אובי דוע) 
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(ד"עקו דיכ ןוילג םינזאמ 

,ןושארה עגרה ןמו-,םיחצורו םידדוש םג םהש ,םילגנא םידרול 
וליאכ 'הז םלוע םיבבוסמ ונא ,םהיתוברח תא םיזיחשמ הלאשכ 

תא םימעפל קיתשמ .דז חור-ךלה .ונתודלי ימימ ותוא ונעדי 
םג .הקיסומ לוקלכ ררושמה לוקל םיעמוש ונאו ,יטמרדה חוכה 
איה ,םהב תעמשנ הניא טעמכ וז יאול-תגיגנש ,תונויזחב 
םג - לידבמ הזה ןוטה .תאז-לכב םדב העירכמה איה 
לודגה ןקיפאה ירופסל וירופס ןיב - רתויב תויפאה ויתוריציב 
לע תודחא םילמ דוע וז העפות רורב רתי םשלו ,יוטסלוט 

.תינמרגה תיפאה הזורפה ךותב ןמטפואה טרהרג לש ומוקמ 
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וחילצה ,םיתפרצהו םיאמורה דוחיב ,םיינמורה םימעה 

ירוטלמ תוחפ אל ול םיקוחש ,הזורפה ןונגס םמצעל רוציל 
םיבתוכ םא ,איה הזורפ"ש העודיה הצלהה .םינמרגה-ןכ אל .לקשמה 
,הלודג תיפא הזורפ םהל .דתיה םעפ .אד רג הצלה הניא ."םנוצרכ 

,היאשונ .םישחומה הישרש ךותמ ,הפשה יקמע ךותמ תעבינה 
םהיתובקעב .דלק דירפטוג ,םירג בקעי ,הטיג :םילודג ןמז-יקחרמב 

םיעיגמ םניא יכ םא ,םיינרדומה םירפוסה ןיבמ םידחא םיכלוה 
דרנוק •םידחא דוע ילואו דפש םלהליו .הסה ןמרח :םהילוסרקל 
:םינמורה תובקעב ךלה ,יפאה ןונגסה לכידרא ,דיאמ דנניררפ 
הלמה ידי -לע אקוד ואל רצונ יסלקה טקשה ;יסלק לקשמ 
שי וילא .טפשמה הנבמ ידי-לע אלא ,תוישחומה יקמעמ תעבונה 

ןונגסו .וירמאמב לטסנמפוה תא המ-תדמבו .ןמ סמות תא ףרצל 
תוניכת הלעמה ןונגס הקפק ץנרפ ומצעל רצי הז וקב ונימב דחוימ 

:ראשה תילטנמונומ הרוצ ידיל •תויטקרטסבא םימעפל ,תוילכש 
ןונגסה תא רישעהל ןויסנ היה .היבוברע וא תונויסנו הסיסת וא 
ויה ,(ןמ ךירנ ה) קרבה טהל יצונצנ ידי-לע ,עבצה ידי-לע 
ןונגס שק ,(ןילביד ,םייהנרטש) דד ח םזינויסרססכא לש תונויסנ 
,ויפולחו ורשע םע ,הנייה תעפשהב ,יפאמ רתוי '•טסיצילבופ 

.אדירג ידוטניבמוק קחשמ לש ןונגס ידיל דע םימעפל דריש 
רתוי םישדח תינויסנ .(המודכו רגגאוטכיופ ןויל ,ןמרסו בקעי) 
תא ולש הזורפב ךישממ ןמטפואה טרהרגו ,םכרצ לכ דוע ולשב אל 

יפאה וחוכ .רזב .היקמעמ הפשה תא תויחהל ,תיסלקה תרוסמה 
.שדחמ םג אלא ,דבלב ךישממ וניא אוה ךא .וירופס לש 
,דלא ןוג-תינב שופתל השק יכ - ,יל המדנ ךכ ,אוה ושודחו 
האב הניאש ,תירילה תפסותה התוא - תמיוסמ תרגסמב 
םירפוס ,רבדה תמגוד ,ולט-ל וא - ,יפאה דוסיה תא רותסל 

.ורישעהל אלא - ,םיינרדומ 
דחא לכלו-ולש םימלשומה םייפא,ד םירופסה םה השלש 

הטושה ,טניוק לאונמע, .ולש יאולה-תניגנ - יפאה םחוכ לכ םע 
תא םלוהה ,יביאנ ןונגס .רומאכ ,הקינורכ לש ןונגס-"עושיב 
םלוע ,ונמלועמ ךכ-לכ םיקוחרה .םש םילעופה םישנאה תא ,רפוסמה 

םשפנ ,םייביטימירפ םניא םה תאז-לכב ךא .ת-עדמה תוברתה 
תבאושה ,םוהתה תריואמ סה םיאצוי .תינומדק הניא ,תיארפ הניא 

םג ,תיטנטסטורפה ,השדחה הפוקתה ךבסמו תינומדק הנומאמ 
ךבסה לכ םג הארנ יביאנה רופסה לש ,רוסמל תחתמו .דחי 
ןיא .ורובגל ומצע ןיב הציחמ דימעמ אפוג רפסמה :דועו .הזה 
תומולח לא הרומג תוניצרב סחיתמ אוה המכ דע םיעדוי ונא 

אוה ,םימודמד רוא םע האצרה,ד תוטשפ לש ,הז ףוריצו .ורובג 

- ",דנאוסמ רפוכה,—רופסה לכ לא ונא ונסחי תא שארמ עבוק 
,רתוי הבגשנ הביבס ,תרחא עבט-תביבס ,םיקירבמ םיעבצ 
:תרחא המילבורפ םג ,רזל םאתהבו - ,תררועמ ,תממודמ 
אוה - ,הז בהל .לודגה בהלה תארקל רמוכה תא ררועמ סורא 
םאה יא, - .יפאה וחוכמ עורגל ילב .ןונגסב םג טיישה אוה 

יפלו .קחשמ רותנ תונמא ,ןוימד ולוכ ,קחשמ ולוכ-"הלודגה 
לכ לע ףפחרמ ,קירבממ רתוי ריהזמ ,ררחשמ :ןונגסה הז 
תויפאה תא סורהל ילב :םעפ דועו .תואיצמה לש תוימשגה 

•ונונגסבש 
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ורמא .אל יאדוב ?ןה תומלש ןמטפואה תוריצי לכ םאה 
החסינ יפל .ויתונויזחמ םיבר ידמל דבע אלש ,וילע םירמואו 

הינשה החסונה תא םימעפל םסרפמ ןמטפואה :דק דרפלא לש 
דדח רק דרפלא .המלשה ,הנורחאה החסונה םיקמב ,וידונע לש 
טעמכ - יל םיעודיה וירקבמ ראשמ רתוי ןמטפואה לש ותוהמל 
ותחסונ ךא - ,תונורחאה םינשה רשעב וז תורפס יתבקע אלש 
בותכל טילחה אל ן&טפואה .םתיוהכ םירבדה תא תמלוה הניא וז 

- ,תמ-רבד הארש ,ותוא ספת שגרש ,םיתעל ול הלק .ןויזח 
המ קר ,הארש המ קר •תיטמרד הרוצל ריבעה תאז קרו ,תאזו 
תא ,שגרימה תא םילשהל ,הנוכ אלל ,םיפוריצ אלל ,שיגרהש 

,לכידרא ,יאנב ,םתס ןקיטמרדש ןכתי .המלש המרדל ,הארנה 
לבגומ שגר ,אוה ושגר תא ונל ןתנ ןמטפואה .תרחא השוע היה 
שגר ,םלוע-שגר ,שונא-שגר .ותוכיאב קומע ךא ,ותומכב םיתעל 
,ונאו .ימעפ-דח ימינפ ערואמ לא ימינפ סחי ךותמ ימעפ-דח 
,תחא הניגנ אלא ,םלש ריש םיעמוש ונניא ,הלאכ םירקמב 
ךא ,םל-עה ללחב ,דעותו הדובא ,םיפוריצ אלל תדדוב הניגנ 
תוכשומה ןה אקוד םימעפלו .ולעפמב ןנשי הלאכ-,ןוגנהךמא תניגנ 
יפוריצ וא תחא הלמ ללגב םיכשמנ ונאו ,תדחוימ הבהאב ונתוא 

.תחא תומד ,דחא חור-ךלה ,תחא הנומת ללגב ,םילמ 
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.ןמטפואה טרהרג אוה הזכ יכ 

ונא םיבבוסמ ,ויתוריצימ תחא ןורכזה לע וגתולעהב 
.דחאב ופילחהל ןיאש דחוימ חורךלה ,תדחוימ ,המלש הריוא 
,תוקעצ ,תוחנא ,תולוק םילוע ,תומד הלוע ,דז עקר לעמו 
.דעצו שונא רשוא - ,תודירחמו תוליהצמ ,ףיס-קאה לא תוכלשומ 
יכ ,וגל בייח ראשנש המ לע ןובשחב וכע אובנ אל 

.םדאו ןמא לעפמ :דאמ הברה ,ונל ןתנ הברה 

"ה1יכ תסנכה« 
 - : T -- - T

(ןונגע ייש לש השדחה ותריצי) 
םורשנב זויצנב תאמ 

(_ךשםה) 

ז 

.'הלכ-תסנכה"בש םיסופטה לע רבדל רבוע ינא התעמ 

םה םיעבשכ .ולש סופאב ןונגע ונינפל ריבעה םישנא ןימה 
רחוסה ,ריבגהו ןלטבה :םינושמו םינוש םהיניב שיו םיסופטה 
ןצבקה ,ןכדשהו ןולגעה ,ןזחהו שמשה ,ליכשמהו ברה ,רכוחהו 

רטושה ,'ץירפ"ה ,רבאה ,ץלה ,החפשה ,טייההו ףרוצה ,ןצמקהו 
קיפאה .קהבומ יפא וק בוש והזו .רפסב םייח הברה .יוכו 
תעפשב םא ,ינקפוסמ .םייח תרתעו ס-סופט הברה בהוא 
תסנכה" םע תורחתהל תרחא תירבע הריצי וזיא לכות םיסופיטה 

לש ולוסיפו ובוציע לע הערל עיפשה אל םיסופטה רשועו ."הלכ 

.םייח םישנא אלא ,ןונגע רצי םיללצ אל .סופט לכ 
אוה לידוי 'ר י .הלגעה-לעב עטנו דיסחה לידוי 'רב ליחתא 

תא רקיעב ןונגע שידקה ול .רובגה ,רפסבש יזכרמה סופסה 
ןכ ומשכ ןלטב לידוי 'ר .הבח הברה עיקשה ובו ובל תמושת 
ףחרמ אוה .וז הלמ לש ערהו בוטה ןבומב אוה ,לסב .אוה 
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םינזאמ (דיעה) דיכ הילג 

עבות ףוגתשכו .ףוגמ חור רתוי אוה .םינמי■ ע תומלועב רידת 
?רשבב ושפנ הקשחשכ השוע ל-דוי 'ר היה המ .וחצנל עדוי איה 
שי •רשב תליכא ץראה-סעל ורסא ל"זחש ,ומצעל ריבסמ היה 
.רשב לוכאל לכויו המ-רבד שדחי רשפא ,דומלל הנושארב אופיא 

'ר .ופוג תא לידוי 'ר חצנמ וז ךרדב .ןיבאיתה רבוע םיתניב 
ותוא הזחאו ךרדב הלחשכ" .םירפס לש םלועב ולוכ יח לידוי 
ירוטב הרומאה תחדקה וז ןיאש ,העד ללכל אוד עיגמ ,תרמרמצ 
הפ סו ריק התל-חתש ,ר ףיעס ח"כש ןמיס תבש תוכלה בהז 
,ול ,רדקש ןוסאה דבד-לע ול רפסמ עטנשכ .(ח"כ ,א) "םוח 
,ןיעמה ןמ םימ תותשל דריו ךרדב ותלגע תא םעפ בכעשכ 
רבועש הז םלועבש גהונב שרדמב וגיצמ אל יכ"ו :לידוי 'ר המת 

םימ ןיגול 'ג וא 'ב התשי אלש ול רשפא-יא רהנה בג לע 
.(ד"ל ,א) "?ךכ-לכ תשנענ המל שרדמה ירבדכ תישע התאו 
אוהשכ ,דפסה - ומלועש ,םדא לש תיתודלי תומימת איה תאז 

ם"כמרה תעדכ ,לאמש דצ לע בכשל אוה רהזנ ,ןושיל בכוש 
ם-הלאיתדובעל וייח לכ תא ךופהל לדתשמ לידוי 'ר .(ב"ע ,א) 
םילמב ריואה תא םשבמ אוה ,הלגעב עסונ אוהשכ .תדמתמ 

ן קעוצ איה !ייא :קעוצ רחא .תואטוח תומשנ ןקתל ידכ תושודק 
םג אוה .(ג"לק ,א) בקע'י ,קחציי ,םהרב'א א"ז "ייא» יכ !ייא 
.ותבל הינודנ ףסאו םיקמל םוקממ רזחו חרט אוה .תונלטב ולוכ 

רוסא -יכ .הרית דומללו הינסכאב עקתשהל טילחמ אוה הנהו 
.םיביהז םיתאמ רבכ ול שיש ןויכמ ,הקדצה ןמ תינהיל רבכ ול 
רזוח אוהשכ .לובג ילב םימכח-תנומאבו ןוחטבכ ןייטצמ אוה 
,ךרדב אצומ אוהש הלגע לכב תצק עסונ אוה ,לגרב ,עגיו ףיע דארבל 

•דארבל עיגי - הצור טיהלא םא .ךופה ןווכב עסת םג םא 
,אוה הבוטל יארו השעמ םדא השע" :ומלוע-תפקשה איה וז יכ 
,הבוטל וז םג השע אל ,תושעל ותוא םיעייסמ ויה אל ןכ ילולאש 

.(בימ ,ב) "ותושעל בבסמ היה ךרבתי וינפל יוצר היה ולאש 
תובוטה דעב טיהלא תא חבשמו העשה תא קחוד וניא לדוי 'ר 
.תושפטל תכפהנ ותומימת .יליוא הארנ אוה םימעפל .תוערה דעבו 

תא עידוהל ידכ דארבל ךליל לידוי 'ר קחד םיכרדה ובטוהשכ, 
ויתונבו ותשא תא רשבלו רשבב אלא החמש ןיא שוריפ עטנ 
ידכ לכ םדק דארבל רהממ ןלטבה .(.'צ ,ב) יליספל ןתח אצמש 

.ץראה-סע ,עטנל ...שדח שוריפ רוסמל 

ינפל .בגשנ םג אוהש שי ךא .ק חצמ אוהש שי ,ןכ 
הצר אל יכ ,תחפטמב םינש ,דמכ ויניע תא רשק י"אל ותולע 
תורודל למס-סופט ןונגע רצי לידוי 'רב .ץראל ץוחמ תונהיל 

•ויללצו ויתורוא לע תפיו קזח סופט ,ורבעש םימלש 
עטנ ,הלגעה לעב עטנ ויעסמב הולמ הז לידוי 'ר תאו 
תומלש שי עטנ לש םופטב םג .תוימשג ולוכש ,ףוג ולוכש 
שיב .ץראה-מע תא .טושפה ןומהה תא רפסב גצימ אוה .הלודג 
,השא אשנ אוהו ול ונמטש חפב לפנ אוה .עטנ אוה אדג 
אלו ןתחה תא שפח "ם-אנת"ה תעשב .םולשב ותא היח הניאש 
הליכא ירחא עטנ אוה טוהל •(ז"ל ,א) ןתחה אוה ...יכ ,ואצמ 
.ול ןיא לידוי 'ר לש ותוינחורב הלודג הנבהו היתשו 
רוש - עטנ לבוק - הרות ירבדב ליחתמ לידוי יברש ןמזב, 
"ותרות תא םייס אל לידוי יבר ןיידעו לשבל םילוכי םתא 
אוהשכ עטנ .לידוי 'דמ ךפהה ,םישוח לעב ידוהי אוה .(ט"נ ,א) 

היה ,אוה אלולו .ול םיאירב םישוח .ךרדה תא חירמ והירה העות 
.תושרדמ-יתבב בשוי אוה יכ ,עסנ המ םשל חכוש לידוי 'ר ןלטבה 

,ועסנ המ םשל עדוי ,עטנ ,אוה םלוא .הרותב קסועו םירופס עמוש 

עטנ .הלכ תסנכה תוצמב קוסעל לידוי 'ר תא ררועמ אוהו 
ףוסבל ךא ,םיפשכב אוה ןימאמ ,תורבעב רהזנ וניא טושפה 
.העיפשה םירתסנ ו"למ קידצה תיבב תבשה :רחאל אוה ךפהנ 

'הלגע-לעב תויהל חרכומ ,רלגע-לעב ןב יכ ,ןימאהש ,אוה 
.תולקשמה לע הנוממ ,ןמאנ השעג אוה 5 דחא די-חלשמ ול אצמ 
גוזל אוה חא .עטנו לידוי 'ר .הז גוז אלפנו הנושמ המכ 
,תוימשגו תוינחור .ילדנמ לש לירדנסו ןימינבל בורקו םטנורס לש 

'רשכ !הז גווזב תוימוקו תויגרט תמכ .ושגפנ ינומה שיאו ןלטב 
םושמ ,ומגרל םיצורה םייוגה תא ארי וניא יכ ,רמוא לידוי 

,ותעדב בשחו ויסוס תא עטנ קפד" .ךרדה תלפת דבכ ללפתהש 
ליבשב הצורגו ינכשמ תא םיחירטמש ,לכש אלב שממ םלועהש 

קסוע ליחתה לידוי 'רו בוסאסל ועיגהשכ .(ז"ט ,א) "הזכ הטוש 
.ועסנו םיסוסה תא עטנ םתר-ותעיסנ תרטמ תא חכושו הרותב 

םירבדב קוסעי אלו ונממ בוסאס תא ךשומ ינירה עטנ רמא" 
,םהינש םימגעתמ תדרל םואתפ ליחתמ גי-ששכ .(ו"ע ,א) "םילטב 

עטנ •הרותב קסוע היה ,דארבב היה אול :בוצע לידוי 'ר 
דגנכ הז :םרצוי םתוא השע ךכ .(ט"כק .א) הינסכא :עגעגתמ 

.הזל רזע הזו הז 

הנה !זוכרו קויד הזיא ,תוינוגבר הזיא - םיסופטה ראשו 
,תחלוסה השאה ,הרוסמה םאה ,לידוי 'ד לש ותשא ,טימורפ 

תנייטצמ ילטיג הנטקה .ילטיגו המולב ,יליספ ,ויתונב 'ג הנהו 
ינב םליכ ךא ,ונינפל םירבועה ,םישנאה םינוש .ךור הברהב 
לאיחי םג ,דמלמה לאימחרי םג ,גזומה לאיטלפ םג :םתפוקת 
,םיטלוב ךא ,םיטעמ םיוקב .םירבאה ידי-לע וגרהנש ,ץיפו 
התיה לארשי תבהא"ש ,אטפאמ קידצה לש ותומד הטטרוש 
,בוסאסמ ביל השמ 'ר לש ותומדב דוה הברה ."ובלב העוקת 
קונית לש ןיחשה םד ויפב ץוצמל לוכי וניאש לכ" :רמוא היהש 
הפי המכ .(ה"ע ,א) "לא-שי תבהא יצחל עיגה אל לארשימ 

אלש ,תכלכולמו ,רטוש הרענ ,רשאל אשנש ,הז קידצ לע רופסה 
לארשי 'ר סנרפה לש ותומדב תומלש המכ !לאוג לכ הל ואצמנ 

סינכמ םירפא אוה הפי סופט .עשר,ד ,ריהיה ,ץירעה ,המלש 
רומוהב .ותיבב חרוא ןיא םא ,רועסל בשוי היה אלש ,םיחרוא 
בקעי לש ונתוח ,ישטרב לש םהיתויומד תא ןונגע רייצ לק 
תתרשמה .יניירט לריצו .ונתח םירפא לשו ,עטנ יחא ןושמש 
ןמא לוחכמ - ער-ילוח יניפו שמשה לכימו .סנרפה לש הנמאנה 
,דזעלא עשוהי ידו ליכשמה לישעהו לגס שינאמ ידו .םלעה 

? םלוכ תא תונמל רשפאה - ותשא הצנידפשו ןתנ ןועמש 

ח 

הלאכ םהיניב שי ."הלב-תסנכה"ב םיפיה םיסופטה םה םיבר 

תא םילמסמ וללה םיסיפטה .םהמ םיעפוש םיידגא רהוזו םוחש 

,קידצה רדהנ .ללכב תיתולגה תודהיבו תודיסחבש בגשנהו הפיהו -בוטה 

ותוסנל אב ןטשהש ,ותלפת ינפל הקדצ דימת תתל ליגר היהש 
ינעה םיצעה-בטוח חכשנ לקנב אל .(ח"ע ,ב) הזבנ ןלזג תומדב 
לע וסח אל יכ ,םלישכהל לוכי אל ןטשהש ,ותשאו ץצובמ 
םדא הדשב ואצמשכ ,תיב תונבל ורבצ רשא ,תורקיה םהיתורוק 
ןקזה :םירחא םיסופט ינשמ עפוש ןוילע רהוז .(טיס .ב) אופק 
דחוימ תיב ול היה רשא .רכוחה היבוטו .ותשאו םירתסנה ו "למ 

הכאלמל יואר וניאש סיס אצמנ :ול ,דיה לודג גהנמ"ו םיחרואל 

ול ןתונ שולחו ןקז וסוסו תומצעו םיטוטרמס ףסאמו ינע אבו 
תא ןוגגע רצי הבורמ הבהאב .(א"ק ,א) "הנתמב סוסה תא 

.וללה תויומדה 

ט 

ןונגע הלג םרויצב םג .םיימיק םיסופט םג רפסב שי 
אלמ ,רפרפמ ,יח סופט הנהו םיטעמ םיטוטרש קד .הלודג תלוכי 

,יצמק 'ף לוק סופקה ,לקסל ,הגה .ןונגעל vis comica |יגך,ך ,5ייח 
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(רי1?)ר"כ 'וילג םינזאמ 

םינונחל תיברב הולמ אוד .תונצמקה לש היצקיפינוסרפ אוה 
וא ןחוד וא זרוא יגונחה דדומ •ויול תויונח דיל בשויו םיינע 
,א) ודגבב וריוצו ולטונ הדמב ריגרג רייתשנו חלמ וא ןיסירג 
ןמש הטורפב יגונחה דדמ ,ודיב ,דתיה תיחולצו, .ולכאמ הזו (ד"ק 

.(םש)"הפטה חא הכותמ טלוקו הדמה תא הצממ ,הפט ,דרי תשגו 
עגרל חבטמה תא תאצוי ותשאשכ •ולכאמ תא תפלמ אוה הזבו 

םשב תא הרובס ,שיק שיק שיק, :חווצ יצמק 'ר ,ותא תחחושמו 
.תעשרמ ,ךלכאת שא .ם-צע םיצע ?לשבתמ לכאמה שרופמה 
תמו .(ה 'ק ,א) "תוידמוקב לכתסהל תדמוע איהו םירעוב םיצעה 

המכ .ויסיכ וערקנו ותיחולצ הרבשנשכ ,בער תתימ יצמק 'ר 
לש םינצמקה תא ריכזמ אוה !הז סופטב ימוק ןורשכו רומוה 

.ריילומ לשו ימורה סוטיולפ 

,בהוא אוה .ןכדשה אפיל םג אוה רדהנ ימוק סופט 
?רצקל לוכי אוה םא ,ךיראהל ול המל .רוצקה תא ,לוכיבכ 
לעב אוה ,רז ןיעמ סיפט .(ו פר ,א) האי-מו טפטפמו טפטפמו 
.(ד"נק 'א) ויחרוא ייח תא ויתולאשבו ותונדקסב ררממה ,הינסכאה 

ונורשכ הלגתמ םהב יכ ,ןינגע יסופט לע ירבדב יתכראה 
ןכל .ןמא לספכ ןונגע י"ש תא האור ינא .רבחמה לש לודגה 
תויחה םלועמ :רחא ןיממ םיסופטל תוטעמ םילמ דוע שידקא 
רבד דמל ילוא .תופועהו תויחה םלוע תא דהימ ןינגע .תופ-עהו 

ןוגנע לש תויחה .ובר לע הזב אוה הלוע ךא ,ילדגממ הז 
ןידע רומוה המכו .וידוהימ תוידוהי תוחפ אל ןה ",רלכ-תסנכ,ד,ב 

!"םיסופט"ה םחו .ב אצמנ 

."הצורנ"ו "ינכשמ, :עטנ לש ויסיס דמצ לכ תישאר ,דנה 
.םהיתובשחמו םדישעמבו הלא תומשב ונימב דחוימ ידוהי רומיה 

.העיסנה ןמז עיגהש םד-ק ץורלו וילגר תא ףוקזל ליגר "הצורנ., 
,ךילגר תא חנה ,יחא הצורנ :הצירנל ינכשמ ול רמא. זאו 
רכזנ ינכשמשכשו .(ז"י ,א) ".רפינת תונועט ןניא ןיידעש הדובעה 
ןכיה ימי ימי" :וז תיסיס הניק ןנוקמ אוה זאו וירוענ ימיב 
םכתאו רספאב םיקיזחמ ונתוא ?םהכלה ןכיה ימי ימי ,םתא 
"?םידימעמ ןכיה םכתא ,רורואב םידימעמ ונתוא ?םיקיזחמ ,דמב 
.הלא םילמבש תיסיסד דויגולוכיספ"ב ןידע רומוה .(ל"ק ,א) 
ןבמ קוספ איבהל וליפא אוה עדוי יכ דע ,אוה ןדמל ינכשמ 

....-יצורנכ ריהמו לק וניאש םושמ רשפא .אריס 
לוגנרתה םג רבכעה םג .ןדמל אוה דבלב ינכשמ אלו 
הרידב םיררוגתמ ויהש ,רבכעו לוגנרתכ השעמ .םה םינדמל 

.יהיטחשיש עדי יכ ,לוגנרתה בצעתה .תיחילסה-ימי וברקשכ .תחא 

הימרי דוע .0דאב| חוטבל ךירצ אלש ,הז לוגנרת אוה עדוי 
איה .ורבח תא ליצהל הצור רבכעד ."ינע האר רבגה ינא., :רמא 

,רודס תיבה-לעבל היהי אל םא .רודסה תא לכאי :הצע אצומ 
לשמל ידוהי ןח .לוגנרתה תא טחשי אלו "םדא-ינב" רמאי אל 

.לוגנרתהו רבכעה לע הז 

אי 

טי"-בני ררבנ .יאצילג ידיסד ס פא אי ו "הלכ-תסנכה" 

לע ךס: יפא טקש הזיא .רפסנש םייפאה תודוסיה תא תצק 
םעפ ידמ תקספומ תויטאב .הגרדהב תחתפתמ היצקאה .הריציה 
,יממעה סופאבכ ,"הלכ-תסנכה"ב שי .תויסרגיד ידי-לע םעפב 
,ו"למ קידצה תשא ,הנקזה לע רפוסמ תודחא םימעפ .תורזח 
.(ייכ ,ב :ב"סר .ח"נר .א) ןושלבו ןונגסב םירבג םייונש ילב 
רפוסמ .היבוט לא הנחטל אבש ,יזנכשאה תודיא-לע ר פסה 

ימ •קהבומ יפא וק איה וזכ הרזח ,<ג ס ,ב :ד•ק ,א) םיימעפ 

םירפכה תומש טורפ םג ?סורימוה לש תורזחה תא רכוז וניא 

ץשיטיק רפכל ועסנ םשמ" :רפסמ ןונגע .יפא וק אוה תורייעהו 
ויט-ס רפכל ץשינסאי רפכמו ץשינסאי רפכל ץשיטיק רפכמו 
ץשיטר רפכל ץיזרבדיפ רפכמו ץיזרבד-פ רפכל ויטרס רפכמו 

.(ו"טק .א) "דפיטסישט רפכל ץשיטר רפכמו 

םישנא ראתל ןונגע הטונ .רפסל בהואה ,קהבומ ןקיפאכ 
םידוהי םיבשוי .הריציב ת-פא הריוא .עומשלו רפסי םיבהואה 
הנה •הזל הז םירופס םירפסמו םיחרוא-סינכמ םירפא 'ר לצא 

הירכז -רשכו .(ג"נק ,א) הירכז יבר הנהו המלש לארשי רפסמ 
ךל יא ול ורמא" .רפסל קשח רבכ ול ןיא וליאכ םינפ דימעמ 
.(ה"צק ,א) "ונממ ודבאל הצור התאו ךיפב שי רופס ,הירכז יבר 
.טורטורפב ,תוכיראב .טקשב ,תובחרב םידפסמ וירובג ןכ ןונגעכ 
םייפא םה ןונגע לש וידיאת .ם-טרפ-יטרפו םיטרפ םטילבהב 
לש היתורבח ואצי" :שובשמ רוחבה תנותח ,לשמל ,הנה .טלחהב 

תחאו תחא לכו םיעולק תורנ וקילדהו םינתוחמה תולוחמב הלכה 
לודגה תסנכה-תיב לצא ואבש דע שארב תוכלוה ןהו דנ תלטונ 
•ןישודיק רדס ד"באגהו הפוחה תחת ןתחה תא הלכה םע ובבסו 
תא ואיבהו דיש-ילכ לכבו םילבנו תורונכב ונגנו םינגנמה ודמע 

לוכאל ובשי .התשמה-תיבל םינתוחמה לכ תאו הלכה תאו ןתחה 
לכבו םיגדבו םידגמ ינימבו ןייב ,התשמבו לכאמב םבל וביטיהו 
הרותה ילודג לכ ויה רבכו .ףועו היח המהב לש רשב ינימ 
לכ הקיתש גהנש ,ןתחה תשרד עומשל םיפצמו םידרח םיבשוי 
ןיב ךלהמ ןתנ ןועמשו ...םלועב ץצינתיש וייז עיגה וישכעו וימי 
ליספ הצנידפשו האנהב ויפתכ לע םדא לכ חפטמו םיבוסמה 

ןיידעו .עמשאו יל ףא וחינה םידוהי תרמואו תקעוצו תקחדנ 
ןחלושה לע תופיקז ודמעש יבצה ינרקב לכתסמו ויפ םלוב ןתחה 
תבכור איהש השאב שרדו ןתחה םק .םידגמ ינימ לכ םהילעו 
איה הינפל םיכלהמ םדא ינב ינשו וילע הליבחו רומחה לע 
םהינשמ דחא לכו ילש הליבחהו המהבהו ידבע ינש הלא תרמוא 
םירבד שרדו יתמהב וזו יתליבח וזו ידבע הזו יתשא וז דמוא 

הרות וז שרדו הדגא ירבדב ןתחה חחפ רועו •שבדכ םיקותמ 
איבמ דחאו דחא לכו אסכה לע הלעו ןחדבה דמע .הרכש וזו 
.(צ"ק ,א) "המיענבו רישב זירכמ אוהו .ודי לע ןתונו ותנתמ 
םיטרפה תטלבהב ,יטקשב ,ותובחרב ,יסלק ,יפא אוה הזה רואיתה 
שיבשב הנותחל תונכהה .רפסב םה םיבר הלאכ םיריאיתו .ובש 

האצמנש ,סנרפה לש ותלותח ,הקנוסלב החמשה שובש ,(ו"פי ,א) 
,(ז"ער א) ץטהורב הינסכאב לדוי 'ר לצא ם ריסיסה ,(ח"כר ,א) 
הנותחל תונכתה ,(חיפר ,א) יו אוו -רו לידוי 'ר ןיב 'םיאנת"ה 
הלאה םירואיתה לכ - (ט"גק ,ב) ליטפשו יליספ לש הנותחהו 

.ףטשו תובחרו ,םייח תעפש .ת-סלק תויפא םהב שי 

.םיניוצמ ,"םייחבטמ" ,םיימונודטסג םירואית רפסב שי 

ראתמו ,םינושמו םינוש םילכאמ לש םהיתומש תא טרופ ןונגע 
"יחבטמ" רואת .לשמל ,הנה .הלא םילכאמ םיניכמ ךיא .קוידב 
ידכ לגע לש וחומ הניקתה הד בככו המצעב הריבגהו" :הזכ 
ימב חומה תא חקלשו הדמע .בוט לכאמ חרואה תא ליכאהל 

םילצבה תאו חומה תא הנתנו םילצב השתכו וימודק האיצוהו חלמ 

םתוא הפיטו םילפלפו חלמ םהילע הקזבו חתור ןמוש ךותל 
,םיציב יתשו םימ תופכ ששו חמק ת פכ שלש הלטנו דחאכ 
הילע התתפו הכר הסיע התסיעו רחא ילכב הריש תונובלחה תא 

תא הפ--טו המדקש דע רונתב הנהנו הסיעה תא הלפקו תלוס 
,א) "הגועה תא ןהב ת-פיל ידכ גלשכ ם תשע ש דע ת ניבלחה 

םירואית .הזה רואיתב הלגנ ןונגע לש ברה יפאה ו.ורשכ .(ניק 
.יממע סופאל קהבומ ןמיס בוש סה הלאכ "םייחבטמ" 
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םינזאמ (ד"עק) דיכ הילג 

בי 

שי יכו .עבט-ירואיח :"הלכ-תסנכה"ב רסח דחא יפא ךוסי 

המצע לע הרסא ידה הראתמ ןונגעש וז הביבס ?הז לע הומתל 
,שרדמה-תיבמ קוחר 'ךרדב .האנ ןליאבו האנ רינב לכתסהל 
לכתסהל .רוצמ יכ ,עבטב לכתסהל םיקרפל ומצעל לידוי 'ר השרמ 

,הרותב קוסעל לוכי וניא םא .(ז"מ ,א) היבקה לש וידי-ישעמב 
לכל םג .ול םג ךא .וארוב תא חבשל הז ןפואב הצור אוה 
המ לבא-טיבכוכה םירדהנו הלילה הפי .עבטל סחי ןיא ,הביבסה 

?םהל רבדה עגונ 

םשו הפ קר ."■ולכ-תסנכה"ב עבט ירואית ןיאש טעמכ ןכלו 

הריאמ הנבלה" :ךכ ראותמ ביבא-ליל .רצק רואית הזיא אצמנ 
ראתמ ביבאה אוב תא .(ג-'לר ,א) "תבשנמ ביבא לש חורו הדסחב 

םהמ רייתשנ אלו דרילמ םיגלשה וקספ רבכו. :הלא םילמב ןומע 

הינפ ומרקנו עיקרב הדמע המחה .םירהה ישאר לע תצק אלא 
חיר האיבמו תחנב תבשנמ םירהה ישאר לעמ חורו המדאה לש 

רואיתה הזש ,ריעהל יאדכ .(ג"לר ,א) "םיקחרממ גלש לש 
הפרתמ םויה" :ךכ ראותמ ברעה אוב .דפסה לכבש רתויב בחרה 
"המדאה תא ןנצמו ץראה ןמ הלוע דאו תופ-סכמ חרזמ ינפ ,ךלוהו 
םייניפא םהש ,םיבחר ,םישרוכמ ,םיקיודמ עבט ירואית .(יל ,ב) 
"הלכ-תסנכה"בש וז הביבסל ."הלכ-תסנכה"ב ןיא ,תיפא הריציל 

.תוחירז-יפילו תועיקש-דוהל סחי היה אל 

(אובי ףוס) 

טוקס רטלו 
 (1832-1771)

ןמכורנ ןבואר תאמ 

ג 

םיעבראה ותנשב ואובב טוקס .דיה יכותבו רמוחב רישע 
.ליעל רבוד רבכ הבורמה ותאירק לע .רופסה עיצקמ לא שלשו 
,הילטיא תויו-פסב .הפוריא תורפס תוניעמ סוקס באש הברה 
היה אל וד-עמ יכ םא ,ןהמ עפשהו ארק הינמרגו תפרצ 'דרפס 
םייחה םג יכ .וירנסב עיקשהו ואת ךותב אולכה הז דימלתכ 
בהא םנמא .םינווגמו םירישע ויה וייחו ,ויביבס לע םילג וכה 

רשקב אב הז םע דחי לבא .היזההו ןוימדה ייח תא טוקכ בהא 
,דחיה ומא תתפשמ לשב :תונושו תוגד םייח-תורוצ םע ידימת 
,ותדלומ םיקמ ,גדוכנידאב םייתורפס םישיא המכל הברק ול 

,םיטילקרפו ,הדונעל-ו חא ברקבו .דמויו עמושו ךלהמ היה םכותבו 
אצמ גרובנידאבש טפשמה-יתנב םגו םינינעמ םיפ צרפ המכ אצמ 

ותאירק דבלמו .וייופסל רמוח ךכ-רחא ול ושמשש תויומד המכ 
הרתיה וזיבח תא אנ-הרכזנ ,םינוש םישנאב ותשיגפ ,הדמתהב 
,הישנא תא תוארל ידכ הב ךלהתהלו וצראב רובעל טיקס לש 
ברה רמותה לעו .םרישו םרובדל בישקהל ,םהיכרד תא דומלל 

ףיסוהל שי ,ונמז לש הידנלטושמ ,ןושאר ילכמ שכר טוקסש ,הזה 
ותודלי ימימ דוע .תוקיתעל תיבבלהו הגונעה ותבהא תא םג 
הבודמ תוצילעבו רבע-ינמ-תואלפנ ירפסמל ונזא תתל בהא 
היהש המו .רבעה ןמ ויחש הלא יפמ אציש המ לכל בישקה 
ועינהש אוה ןוימדה .םיינש תורוקמו םירפס ואלמ ןאכ ול רסח 
םישדחה ויריבג תא שיבלהש אוו ןוימדהו וז תונינעתהל 
ותעידי תא םג ביחרהש אוה דבעה םע הז עגמו ,רבעה שובל 
תיערואמ ןומה תעידי ךכ-ידי-לע ול הנק ןכ ומכ .בדא-ינבב 
חא הניצסל וא סופמל ןתונ אוה םתועצמאב דשא ,םירקמו 

,םירופסל רמוחכ שממ הירוטסיהב שמתשה סג אוה .םהלש תוילאירה 

ידכ הזה רמוחה שומשב ול בר וחוכ יכ חיכוה םנמא אוהו 

.הב םיילעופה 'םירובג"לו הלילעל תובישח תתלו ארוקה תא ןינעל 

ותוא ליחתהש .דזזא דופס רומגל בש הדישה ןמ ותונפב 
םש ,'ילרבייו, םשב ומסרפ 1814 תנשבו .םינש המכ ינפל 
ואב דשא ולשמ םירופס לש הכורא ,דרוש הארקנ ובש 
דפס לע תרבדמ התיה גרובנידא לכו "ילרבייו, אצי .ןכ-ירחא 
אצי ומש-שולעב יכ - ובתוכה ימו ימ תעדל םיהמת לכהו הז 

ינבא לע 'ינופצה םסוקה, בשי ןכו .טוקס לש ןושארה ורופס 
ויארוק תא םיסקהו תיאבה םינשה הרשע-עבש ךשמב הריציה 

.םיאלפנה וירופסב 

טוקסל ושמש הללכב הפוריא תשביו הילגנא ,הידנלטוש 
תומש ונל םיעודי ירהו ,וירופס תולילע תא גיצה ןהילעש תומב 

!ותדלומ ץראב םילפטמה ךאיתלודימ בבל"ו 'גנירנמ ייג, ומכ 
הירוטסיהב םילפטמה ,יתריוולינק,ו 'והנביא"כ ,םירחאו 
.הפוריא תשביב םילפטמה ,ךמסילט"ו 'דרוורוד ןיטגקב"ו ! תילגנא 
םתשלשמ הלעהש רמוחבו ,באש םלוכמו םינוש תורוקמ השלש 

.הריציב לודגה וחוכ תא הארה 

ד 

קורב דרופסו ט ס ירבד םה הבורמה תא קיזחמה טעוב 
הזב םאיבהל יוארה ןמו ,תילגנאה תורפסה לע ורפסב טוקס לע 

;רמאמל םוים-ף-עסכ 

ואשעו רופסה עוצקמ לכ תא הלעהש אוה איה טוקס רטלו» 
(*םויכ םישנא שי דוע .םדא ייח לע םיעיפשמד תוחכה דחאל 

."ילרבייי, לבקתנ םהבש דחאכ גנועהו תולעפתהה תא םירכוזה 
לש ויתינוכתמ ןהש ,המוצעה תיצירחה םע דחי הדובעב ןיופחה 
בתכנ 'גנירנמ ייג, .טוקס לש ויתונוכתמ םג ויה ,לודג ןמא לב 
ילרוגה םותסבש הריצי ,"רומרמל תלכ"ו ,תועובש השש ךשמב 
,תיגיגח רתוי איה יכ םא ,'טילויו ויסירכ, הלודג איה הלש 

העודי תורקפה אופיא שי ןכ םא .םימי םיעיבש ךשמב הבתכנ 
הלודגהו תוליצאה ןמ התוא הלידבמה' ,תיתורפסה ותדיבעב 
,רכשב אצוי דספהה לבא ,םימודק םירפוס לש םתדובעבש 
רשא ,המוצע החמשו היח העונת ,המצע וירופסב שי ןכש 

אוה אוה ומצע טוקס (ירובח, םושמ ךכב ןיא .םרצי ןתועצמאב 
.םהיתובשחמו םהיתונויער תא עיבמה אוהו ויריבגמ דחא לכב אצמנש 

- רקיעב וילע העיפשמה ■דתיה ותדלומ-וצראו-פיימואלה ויר-פס 
םישיגרמ ונאש דע .תוניצסלו םישיאל הבורמ הכ הבהאב ובתכנ 

תוחותמ ןה ןח לש טוחכו ריפס לכ תומעפמה הבחהו .רודחה תא 
םירופסבו •לכה ינפ לע ןה םסק-חורכ ירה !םמילשה ןעמל םהילע 
,הלפשה יבשוי םע הידנלטוש תומר יבשוי תא טוקס דחא הלא 

ותנבהו אוה ובבל-בוט ללגב קר הוו .םהיניב הביא תונש -רחא 
ומכ רופסבש תיטמרדה תוילאירהו יחה םולצבו .שונא חורל 
םמורמו הלענ לכה, .ירוטסיהה ר-פסה תא רצי 'דרוורוד ןיטנכק, 

!םיירוטסיהה וירופסמ דחא לע ורבדב ,הטיג רמא ,ילרבייו ידופסב 

ןכאו .'?עופל האצוהה ,תולעופה תושפנה ,סשורה ,רמוחה :לכה 

ךל המדנש דע ,טוקס לש ותידב-ותאצמה איה תיעבט וז .דדמב 
גורא ףונהו ,דופסל ךיישו רופסב רבדמ לכה .איה הריצי יכ 
רשא ,אלמהו ףיקמה וחוכ .םהמע הרומג המאתהבו תוערואמו ךותב 
התואב םינושו םיבורמ הכ םידמעמב 'תושפנ, הברה ךכ-לכ דייצ 

ותנבה לש הרשיה האצותה היה הז חוכ 'החטבו תואדו לש ,דדמ 

.תמדוקה האמל ךר83 שטזח זמעכמה תנשכ קייד ידינ בתכנ דשמ ה <" 

•ג .י 
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םינזאמ !ה"עק) ,ד"כ ןוילג 

הרואב ,תונמאה ,איה הריאמ םירופאה םייחה לש תיספאבו 

דיבאה ןמזה תא שקב טסורפ .רהוטל םימשה םצעכ ךזהו ריהבה 
A la recherche du temps :ולש םינמורה לש יללכה םשה) 
 perdu). עיגה .רז .תונמאב התוא אצמו תויחצנה תא שקב אוה
ומסרפתנש Le temps retrouve וירפס ינשב ריהבו יולג ידיל 
ןמזה לע םדאה גילבמ .אוה רבוס ,תינמאה ידי-לע .ותומ ירחא 

רבדה איה תונמאה תופלחתהו תונתשה לש םרזה ךותבו .ויתומיזמו 

תונמאה .הרומת אלל ותוהמ םצע יפל דמועהו יחצנה ,קצומה ,עובקה 

ןמזה ימוחתמ תוררחתשהה ךותמו םייחה תודיסי לכבש הקומעה איה 
הרפמה ,ידיחיה גונעתה"ו .הדוצב תולכתסה ידיל ונא םיעיגמ 
הבהאה .ושיגרהלו וילא םמורתהל לגוסמ םדאהש ,אוה ,",תמאהו 

תועקתשה דגנכ םולכ ול תובשחנ ןניא םירוס ה תקוצמ ,הלמקש 
ןוילעה ונדיקפת תא םיאלממ ונא •תויתוגמאה תויוחה ךותב וז 
לש התושממ תא סופתל םיחילצמ ונאשכ רתויב יתמאה ,רתויב 

הריפס ךיתמ האבו תעבונ איהש ,ןמזהמ הלעמל איהש ,תונמאה 

ונינפל הלגתמ תונמאה לש וז תושממ ךותבו .ןידה אמלעמ אלש 
.דקימע תמא ןיא טסורפ לש ויניעב .תידוסיהו תיתמאה ונתוהמ 
תועקתשהה תדמל םמורתמ םדאהש רתויו ,תיתונמאה תמאהמ 

.םייחב וירוסיו ויתובזכא לע ורעצ לטבו רבוע רתוי תונמאב 

רבדב הדגאה תא י-ימגל סדה טסורפש ירחא .ןכ יכ הנה 

ןייצו אב אוה ,םדאה לש העובקה תוישיאהו קצומה יפואה 
תוינשוחהמ הלעמלש םלועה לא ,תומלשה לא ךרדה תא ונינפל 

.תונמאה לא 

ומצע רהטל םדאה לע המוש ךכ ידיל עיגהל ידכ םלוא 
לע ,תוינשוחה לע רותו ידי-לע עבטה תחיתרמו הואתה תורעסמ 

ךותל ונתוא תודירומו ונכותבש תונמאה םלוע תא תוליפאמה תוקושתה 
תונמאה תכלממל תוממורתהה תא הלות טסורפ .םיאצמנה רמוח 

טסורפ .ינשוחה עבטה ןוטלשמ תוררחתשהב ,ימינפה םדאה קיקיזב 

טסורפ לש ותבשחמ .ןוטלפאב םייסו דיורפו ןוסגרבב לחה 
.םלוע תועורז קבוה אוה .םורה לא העיגמו קמועה ןמ תלחתמ 

"הלכ תסנכה" 
 - T J - -- T

(ןונגע ייש לש השדחה ותריצי) 

םולשנב ןויצנב תאמ 
\ףי0; 

גי 

ידוהי ,ידוהי .דאמ יממע ,יממע אוה ןונגע לש סופאה 
תולכתסהה תיממע ,ןושלה תיממע ,ןונגסה יממע ,ןוטה יממע .דאמ 

ונתייפסב ונל ןיא ,העוט ונניא םא .םיסופטה םייממע ,םלועב 
•תויממע הנרה שי הלובפה םצעב ."הלכ תסנכה"מ יממע רפס 
עשונו רצוא אצמש ,'דב הטובה שרה לע רופסה אוה יממע 
עטנ אוה יממע המכ .ורפסב ןונגע ץבש רולקלופ הברהו .םואתפ 
םע אוה דאמ יממע •יל-טירשבו םיפשכב ,םידשב ותונומא םע 
תיממע המכ .רפסבש תוזדפההו תואמזוגה ןה דאמ תויממעו ,הז ץראה 

ורודס תא היבגמ טייחה :טייח ןמלקו לידוי 'ר ןיב הניצסה איה 

ללפתה רבכ םא ,ולאושו ,ולקשמ תא ךירעמ .לידוי 'ד לש הבעה 
,תולפתה לכ תא דבע יכ ,ול דמוא לידוי 'רשכו .רודסה לכ תא 

ךכ-לכ תולפת וב וסנכנ ךאיה הזכ םונצ ףוג" :טייחה רמוא 
"שחל"ה :ידוהיה רולקלופה ןמ הברה ןאכ שי •(גיל ,ב) "הברה 
תירצונה היסנכב ויפנכ תא זנוגה דשה ,(א"נק ,ב) יליספ לש 
לע הנטש ב תכל םיסומלוק הלא םיפנכמ ול השועה רמוכהו 

.יוכו 'וכז 'דאדב יררושמ, ,(ג''ע ,ב) םידוהיה 

ןמ המכ .דאמ יממע אוה ,יתרמאש ומכ ,סופאה לש ןוטה 
ץצובמ םיצעה-כטוח לע רופסה .םיאלפנ םע-יריפס ןה תויהרגידה 
.םע-דוסס ,(תזרוח הזורפכ בותכ אוה) ותרוצב ןהו ונכתב ןה ,אוה 
םג ."םירשי-דוסב, רטסב רתוימ רופסכ ןכיינפל ספדנ םג אוה 
םע-יריש םגו •תיממע תילגרמ אוה 'חרואהו ברה» לע רופסה 

יצמק 'ר לע רישה דאמ יממע .רפסה תכסמב םשו הפ וצבוש 
דאמ יממע .(ה"נ ,ב) ילטיג םג הרש םע-ריש .(ויפ ,ב) ןצמקה 
לש ותיבב םיגיצמ "דארב יררושמ"ש ,'לידוי 'ר השעמ" םג אוה 

•(,יק ,ב) םיר-פב ןוזנתנ לידוי 'ר ריבגה 

גי 

רכשמ ,זעו דח ,ףירח רומוה םג ןונגע לש סופאב שי 
םייס גזומה» :ןוגכ .יטסירומוה השענ ןונגסה םשו הפ .ידוהי 
ותמ אל ,אמתסמ םיחרואה ףא הכרב לש סוכ התשו ,החנאב 
,אמזוג וזיאב ןיוצמ רומיה אצמנש שי .(ויכ ,א) 'אמצה ןמ 
הסירתה ונושלו וקירוה (לידוי 'ר לש) וינפ» :לשמל - הזרפהב 
חרופה ףועכ ויפמ תחרופ ונושל התיה ויניש אלמלא ,ויניש דגנכ 
:דאמ תויטסירומוה ןה תואושהה םימעפל .(חיכ ,א) יונקמ 
אלפנ רומוה .(ג"נ ,א) 'הקדצ-יאבג ינשכ ונימשה» הצורנו ינכשמ 
עטנו לידוי 'ר :לשמל ,הברה תוניצסב ,תובר תויצאוטיסב שי 

.אתיירואדמ םינקייצ ,טימורפ יבורק .לאירבגו ליספ לא ואב 
לש םי.ם ליספ הדימעמ ,םהינפל ותשקב תא עיצמ לידוי 'רשכ 
םיעסונ .שפנ-יחפב אצויו םולכ לבקמ וניא לידוי 'ר .השרח 
תובורמ תואקתפרה ירחא .הלילה לכ טעמכ םיעותו םיעות ,האלה 

ונממש םוקמל ובש •לאירבג אצוי :םיקפוד .תיב הזיאל םיעיגמ 
.ותשאו יליכה לא ?ימ לאו .ואצי 

לישה .יסופט ידוהי ,ונימב דחוימ אוה רומוההש שי 

,שדדמה-ת-ב ירוחבמ דוחב ,בקעי המלשל יכ ,רפסמ ליכשמה 

לספסה לע ,זולקב ןשי אוה ?דציכ .דאמ הרקי הטמ התיה 
המכ ספות ובכשמ .זוז םיתאמכ םש םוקמ לכ ריחמ .חרזמבש 
:וזכ ארמימ ןימ וא .(דיפ ,א) ?הרקי הטמ וז ןיאה .תומוקמ 
תורנה דואל הכוסב בשוי והוניאר אל םא ,ותב תפוחל הנזי" 
הצמ לכואו רמועב גילב תויהל לחש םירופכה םויב הכונח לש 

ןיא .(פ"ק ,א) 'תונעשוה לש תויברימב ןמה תא וטבחש העשב 
,רתתסמ .ידוז-פא רומוה שי .קסופ וניאש ,בחר לצלצמ קוחצ ןאכ 

.ידוהי - דח ,ףירח ךא 

די 

:יממע-ידיסח ןונגסב ולש ידיסחה סופאה תא בתכ ןונגע 
הפוקתה חורב ןנגוסמ לכה ןכ-לעו .הביבסהו הפוקתה ןונגסב 
םג אלא ,רפסה לש תימינפה הרוצה - ןונגסה קר אלו .איהה 
ינא .הכירכה ףאו 'וכו דיינה ,ס פדה וליפא .תינוציחה הרוצה 
,ינמוד .ןורסחל 'הלכ-תסנכה"בש הרתיה ה-צזיליטסה תא האור 

,יביטקייבוא רתוי היה וראתמ אוהש םלועה לא ןונגע לש וסחיש 
היה םירבד המכ .ראתמ אוהש דודה ןונגסב ותוא ןנגמ אלול 

.העודי הביסקנסרפמ םתוא האור היה ,תרחא היאר זא האור 

רפס םיאריק ונאש ,םשורה תמאב לבקתמ םשו הפ םלוא 
לש טירולוקה תא ןושלל תתל ידכ .קידצ הזיא "יחבש» :ידיסח 
,קבט ףונש ,ץלעפ :תוידוהי םילמב םג ןונגע שמתשמ הפיקתה 
םא .(ןינגע לש ביתכה) ךילכיט ןירמש ,ןיטנרמינרפ ,געוו רשילופ 
תא רכבמ אוה ,תידומלתו תיארקמ ,תוריצ יתש םילמה תחאל שי 

.(הבקנ ןושלב) האב הדש ,ךליל התצי :ןכבו .תידומלתה 
םיבינ םג הרסה הניא .דאמ הרישע םג איה ןישלה 
השימג םג איה .<ט"עק ,א) תינ;ךנ ,תיננשל השא :ןוגכ ,םיירוקמ 
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שיו רצקיש שי .רומג ןיטלש הב טלוש ןונגע .המחו הכרו 
,עסש הב שיו םוצמצ הב שי .ךיראיש 

הז םעטמ אוהש שיו .יממע ,ידיסח ,רומאכ ,אוה ןונגסה 
ךרדל ץוח ,קתושו בשוי רוחבה היה ךכו, ;לשמל .ינוטינומ 
םכל ןיא יכו םיחקפה ודמא ז הז המ םיהמת וליחתה .עבטה 
שדוקה ןודא לצא דמועש דארבב םדא שי ,הז לע אלא הומתל 

םא ורמא .םינש הנומשמ רתוי קתושו ןיליפתו תילטב ףטועמ 
?םכידיב בכעמ ימו םהל ודמא .הומתל שי הז לע ףא ןכ 
המ המלש לארשי יבד :ול ולאשו המלש לארשי יבר לצא ואב 
אטיל ילודג לכש הז המלש לארשי יבר רמא ז הז לש וביט 
המלו ודמא .דוע אוהה םשובכ אב אל וילע םידמוא 
ילשמ) בותכה דמא המכח םיעונצ תאו וקתוש רמא ז קתוש 
ינפל שדיח לודג שודיח המלש לארשי יבר רמא דועו ('ב ,א"י 

ןונגסב תוינוגדח שי םשו הפ .(ד"עק ,א) "רכו וז תבשב 
'םילשמ ןומה ,םיעבצ-רשוע ,םינוג"עפש םג וב שי לבא .הז 

.םימגתפ ,תואושה 

.ושגפנ טויסו תויממע תודיסח םהב .םילשמה םימיסקמ 
:םהמ םידחא הנה .ןונגע לש ונונגסל םה םיפיס-מ הבודמ תראפת 

לשמ» .תותבש-ילילב ןשי היה אל ,םירתסנ ו למ קידצה ,ןקזה 
.הלילה לכ ןשי היה אלו דחא םויל ךלמ והושעש םדאל 
ךלמ ינואשע םהל דמא ?ןשי ךניא המל ךלמה וננודא ול ורמא 
תחא העש וליפא יתוכלממ ינממ רסחל הצור ינניאו דחא םויל 
,עדוי .שינאמ 'ד לש ונתח ,לישה עשוהי .(ט"גר .א) "הנישב 

.רוב טעמכ סחניפ ןועמשו .הכלהב וחפקל הצור סחניפ ןועמשש 
רישעל ,המוד רבדה המל לשמ, .לישה עשוהי םסהמ ןכל 
.םיאנ םידגב ינימ לכ ומצעל רישעה ןיקתה .ינעב ןתחתנש 
ךל תושעל תיאר המ םיאנ ךידגבו התא רישעש התא ול ורמא 
גח לש ושובלמ ןיאו ינע ךנתוחמש ןכש לכ ,םישדח םידגב 
ינתוחמ היה וליא םהל דמא .באב העשת לש ךשובלמכ וליפא 
לאשיו אוה ינעש ושכע ,ול שבליש המ שבליש עדוי יתייה רישע 

לע דיפקהל ילע ירה ,רשה ןמ דגב לאשי אמש םירחאמ דגב 
םידודנו תואלת ירחא .('ק ,א) 'וינפמ שובא אלש ידכ ידגב 
.ושרדמיתיבל ,דארבל לידוי 'ד בש שרדמה-תיבל םיעוגעגו 
םדאל לשמ, .הרותב קוסעלו רובצב ללפתהל לוכי אוהו ,ארמגל 

רמאו ךלמה ותוא האד האנ ןילקרט ריינה לע טרחמ היהש 
דיסו םינבא ול ואיבהו םילעופ וינפל ודימעהו ירצחל והוסינכה 

"וריזחהל דיתע ינאו יתציחממ דדטנש ינבל ןילקרט השעיו 
.(ו"ק ,ב) 

םירצקה םילשמה הלא ,תואושתה ןה תופיו תוניגעמ תוחפ אל 

,תוריהזב התיבה סנרפה תא ךילומ ינעה רוחבה .םייתיצמתהו 
תרשמה לא .(ד"סק ,א) "גח לש ןושאר םויב האנ גורתאכ, 
ןאכ ךמצע םכדפת לא, :סנרפה ארוק רוחבה לש ודובכב לזלזמה 

ידוהי ןח !הלא תוארשה תוידוהי המכ .(ה"סק ,א) "רפושב ןטשכ 

תואושה .ידיסח-ממעה ןונגסה תא האנ תוצבשמ ןהו ןהל בר 
.ןהב שמשמה םדאה לש תובשחמה תאו יפואה חא תופקשמ הלא 
המכ .הלגעה-לעב יפב תורחאו סנרפה יפנ תורחא תואושה 

!עטנ לש ויחא ,ןושמש בקעי לש" "תוינולגע,ה ויתואושה תואלפנ 

המכחו הרות רחא דימת ךושמ ובל, יכ ,אוה רמוא וימח לע 
יל לוחמיש ימח לש ולוק, :דועו .(ו"ט ,ב) 'וסובא דחא סוסכ 

.(ז-'ט ,ב) "הברח םינש והוחשמ אלש הלגע לש לגלג לוקכ 
האנ .םייניפאו םיפי םה ףאו רפסבש םימגתפה םג םיבורמ 
וחיחזמ וניא בוש ,ופוגמ רבד דמול םדא םא, :עטנ לש ומגתפ 
דושל הכורא ןושל, :דחא םגתפ הפיו ידוהי .(ה"ל ,א) 'ובלמ 
ןיממ םגתפ בוש הנהו .(ז"נק ,א) יעדוי וניא רפוש תעיקת 

"האב הילאמ האמהו העמ רחמו העמ םויה, :דאמ יממע ,דחא 
.(א"ע ,ב) 

:לשמל .הז ידיסח-יממע ןונגסבש תואמזוגה םג תויניפא 
'ר ץרפשכ ,(ט"לק ,ב) 'ומע םיקחוש ויה תיבה ילתכ וליפא, 
עטנ ."לידוי 'ד השעמ, תא הארש ירחא קוחצב ןוזנתנ לידוי 
תא בונגל וצרו תיבה לע ולפנתה םיבנג :ויתורובג לע רפסמ 

יתעקעקו יתמיק אולמ יתפקזנ, זאו .לידוי 'ר לש אלפנה ורודס 
יפוג תחת וכעמ"רנו םיבנגה לע יתלפנו ישאר תורעשב גגה תא 

.(ד"כק ,א) "יבל-יקלק לש תחא הרעש וליפא המקעתנ אלו 
םע דחיו ,םידמחנה םימגתפהו םילשמה םע דחי ,הלא תואמזוג 

םיפימ ,ורפסב תופוכת םיתעל םהב שמתשמ ןונגעש ,םיזורחה 
.ידיסח-יממעה ונונגס תא רתוי דוע םיממעמו 

וט 

תא תוושהל ינוצר יתכרעה תא םכסל שגנ ינאש םדוק 
ןמ תודחא םג .א"צרתר ",רלכ-ת0נכה,ל ף"רתמ 'הלכ-תסנכה, 
היסרגידה ,לודגה רופסה .םינש ינפל רבכ וספדנ תויסרגידה 

רפסב א''פרת תנשב דוע אצי ''קיצמה תמחמ, ,רתויב הלודגה 
רופסה .(]הכ בקעי איצוהש ,"ןגועה, ץבוקב םדוק ספדנו) דחוימ 
רופסה .(א"פרת) תירישעה ".דפוקתה"ב ספדנ "תולגנהו תורתסנה, 

.(א"פרת) *םירשי דוסב" רפסב ספדנ ץצובמ םיצעה-בטוח לע 
,תחא תכסמל ,םירחא םיברו ,הלאה םירופסה לכ ורבח תעכ 

ינפל וספדנש ,םיקלחה תא תוושהל ןינעמו ,קצומ דחא ןינבל 
תא ,םילדבהה תא תוארל ן ינעמ .המלשה הריציה םע ,םינש 
.דומלל האושהמ רשפא הברה .ם-פאה לש תומקרתהה תא ,תוחתפתהה 

םירכנ םילדבה ןיא .הברה ונוש אל ללכ ךרדב תויסרגידה 
"קיצמה תמחמ" הדוזיפאה ןיבו "קיצמה תמחמ, רפסה ןיב 
.םיינושל םייוניש המכ דוע שיו .ןחדבה יזורח ונוש .",רלכ-תסנכה"בש 

,יונש ילב טעמכ וראשנ תויסרגידה .םירופסה רתיב םג רבדה ךכ 
םיידוסיו םיקומע ,םיבר תאז תמועל .א'-פרת תנשב וספדנש ומכ 

שי ."הלכ-תסנכה, לש ןורחאהו ןושארה חסיגה ןיב םילדבהה 
דארב לע הלבונ :ף''רת תנשב .סופאל הלבונמ :תוחתפתה ןאכ 
:א"צדת תנשב :(לידוי 'ר דיסחה) טלבומו רורב דחא סיפט םע 
הבחרתנ העידיה .םייח-תרתעו ם"סופט הברה םע יאצילג סופא 

םתס אב לידוי 'ר םש .םוקמה חיר דוע ןיא הלבונב .תקמעחנו 
אלא ,בירובז םש ןיא ,ירפכ, אלא ,ץיבקניפ ןיא םש ,'תחא דיע,ל 
אל םה ,םילפרועמ םיסופטה הלבונב •"לארשי-יועמ תחא ריע" 
וניא יצמק 'ד ."דיסחה, םתס אוה לידוי 'ר .תובשב וארקנ 
םתס אלא ,היבוט ןיא .תיברב הולמ םתס אלא ,יצמק 'ר דוע 
הניא טימורפ ."הלגע-לעב, שתס אלא ,ונניא עטנ םג .רכוח 
אוה יוואוו 'ר .תומש ןיא תונבל םגו ,"השא" אלא ,טימורפ 
דוע ף"רתמ הלבונב .םירסח תומשה קד אלו ."ריבג, םתס דוע 
הלבונה ןמ ךרדה הלודג .םיסופטה לש םינושארה םיללצה ונינפל 
,הבחרתנ ,הקמעתנ .הנומש וא העבש יפ הלדג הריציה .סופאל 
הרוטאינימ ןיעמ איה הלבינה .דשלו םד ,םי-ח האלמתנ ,הררבתנ 
הלבינב וליפא רבכ שי .תרגסמה התוא רככ םש םג .סופאה לש 

סנרפה לע םירופסה םידסח םלוא .("םדא תודלוח"; תחא היסדגיד 
,"דארב יררושמ,ו "לידוי 'ד השעמ" רסח ,המלש לארשי 'ד 
לש הנותחה תעשב רש ימלשוריהש ,'תויתואה תדיש, הדסח 

םיראתמה ,'ב רפס לש םינושארה םיקרפה תשש םירסח ,יליספ 
דבוע לכה .דועו דועו דארבל ןיטהורמ לידוי 'ד לש וידודנ תא 

התיהו הלדג הריציה :תועירי ,םיליוג ופסונ :טלבוהו בחרוהו ןאכ 
.סופאל 

קרפ לכ ףוסבו םירצק םיקרפ הלבונל .הרוצה התנוש 
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.דחא קרפל הלבונה לש םיקרפ המכ וצבוק סופאב .םיזורח 
א :הלא תובתכ הלבונה לש םינושארה םיקרפה תששל :לשמל 
,הלעב םע תרפסמ השא - ג ,תויחא 'ג - ב .היה דיסח שיא 

הלעי אל ארומו - ו ,בתכה ןגשתפ - ה ,םישנ תמכח - ד 
;ותבתכו דחא קרפל הלאה םיקרפה תשש וצבוק סופאב .ושאר לע 
ארומו •בתכה ןגשתפ .םישנ תמכח .תויתוא 'ג .היה דיסח שיא" 
םירצקה הלבונה יקרפ ףוסבש םיוורחה •"ושאר לע הלעי אל 
קחשמ ,"לידוי יבר .רשעמ"ל וצביק וא טסקטל ששו ,יפ וסנכוה 
"דאדב-יררושמ"ש ,לירוי 'ר לש ויתואקתפרה תודוא-לע םידופ 

•ותוא םיגיצמ ויה 

.ה"כ ,א''כ ,ט"י :תונבה ליג הליבונב .םיטרפ ונושש ®י 

יכ ,רשפא הז ךיא .בושח ךא ,ןטק יונש .'כ ,ט"י ,ז"י :סופאב 
טקשיו חוני ,םינלטבבש ןלטב םג אולו ,ידוהי הפוקת התואב 
היצקאה •הקמעתנ הפוקתב הנבהה ?ה"כ תב הלותב ותיבבשכ 
'ר לש ותטלחה לע רפ-סמ הלבונב .השרפתנו הקמעתנ ללכב 
רשאכ יהיו" :הרותב קוסעלו הינסכאב ץטהורב עקתשהל לידוי 
השעו תחא ריעל עסנו ותעדב בש-תנ ,ףסכ םיתאמ דיסחה ףסא 

אל תצק ןינעה לכו .אל ותו ,"יוכו הלגעהילעב םע קדצ ןובשח 
,העד ללכל לידוי 'ר עיגה ךיא ,תובחרב רפוסמ סופאב .ןבומ 
םיתאמ רבכ לבקו תויה ,הקדצה ןמ תונהיל וישכעמ ול רוסאש 

םירבד .ונממ דרפהל הצורו רתומ לקנב אל עטנו ,םיבוהז 
.ושרפתנו סופאב ורהבתנ וזמרנ קר הלבונבש 

ךכ-לכ דוע ןונגסה ןיא הלבונב :בושח דחא םרפ דועו 
םק היה ,ארוק לוגנרתה עמוש דיסחה היהשכו" :הלבונב .ידיסח 

תאירק .דתיה אלו" :סופאב ."שדדמה-תיבל ץרו וידי לטונו 
תוקמנ ןהיניע" :הלבונב ."שרדמה-תיבל ץרש דע תעגמ רבגה 
לדתשמ ןונגע ."תועמדמ תוקקמתמ ןהיניע" :סופאב ."העמדמ 
ז"ט קרפה תא תוושהל ןינעמ .תויכ"נת לכמ קחרתהל סופאב 
ןטקה קרפה .הלבונה לש ו"ט קרפל (ןושאר דפס) סופאה לש 
תולותבהו" םילמה תא לבא .םייונש ילב טעמכ סופאל סנכיה הזה 

"בוט בל לע הנרושתו הוקתה ינויזח תודבא לע הניפועת 
.תויכ"נת ידמ רתוי ול וארנ ןה .ןינגע טימשה 

זט 

תחא איה 'הלכ-תסנכה" .ירבד תא םכסל ינא הצור 

.הנורחאה הפוקתב ונתורפסב ורצונש ,רתויב תוחבושמה תוריציה 

וז ותריציב הלג ןונגע .ונתורפסבש ידיחיה ידיסחה סופאה איה 
הנבמה .הכ דע תיתונמאה ותלכי תגספ איה .דאמ הבר תלוכי 
השדחה ונתורפס יס-פט לש הירלגב .םיניוצמ םיסופטה .בוט 
םיחרוא-סינכמ םירפא ,המלש לארשי 'ר ,עטנ ,לדוי 'ר םיספות 

םירפסה דחא ,דאמ ידוהי אוה סופאה .דאמ בושח םוקמ יוכו יוכו 

,םידמחנו םיפי ןונגסהו ןושלה .ונתורפסבש רתויב םייד היה 
דפסה לש הריואה .םיבוטו םיפירח םימגתפהו םימיענ םילשמה 
הרדהנ הבצמ איה "הלכ-תסנכה" .תיפא-תיממע-תידיסח איה 

,הביבסהו דארב-ידוהי לש רהוזה תפוקתל ,ופלחש תורודל 
הנומת הנתנ •םירוהטהו םימימתה ,םירשיה םיד-סחלו תודיסחל 

,תאזכ הפוקתב ונמע-ייחס ,םיעבצ-תרישעו תוחיר-תפירח ,הרישע 
בוחרל הרדח אל דועשכ ,םייתרסממ וייח תא דוע יח הבש 

הראות איהה הפוקתהו .תורז תויוברת לש העפשהה ידוהיה 
•תידוסי העידיבו הקומע הנבהב םג ךא ,ומיחרו וליחדב ,תובהלתהב 

.בלה תא ךשומ אוה .ןינע ברב ארקנ ןונגע לש סופאה 
בר אוה יפאה ולוחכמ .ןיוצמ רפסמ אוה .רפסל ןונגע עדוי יכ 
רשועה אוה בר .יסלק ןק-פא אוה ןונגע •םיעבצ-רישע ,םינממס 
הז •הנתמה הלודג .ונתורפסל ןאכ ןתנ הברה ."הלכ-תסנכה"ב 
ריעהל תאזילכב אב ינא םאו .דפס לע וזכ הדמב יתגנעתה אל רבכ 

עיבצהל ,תוקפס .רמכ עיבהל ,תרוקב תודעה .דמכ אבה קרפב 
םושמ הז ירה - קויד-יא הזיא לע ,ןייצמ-אל טרפ הזיא לע 

.הלודג הריצי לאכ ןונגע לש ורפסל שגנ ינאש 
זי 

ןה תויסיגיד המכ יכ ,יל המדנ :ת• טעמה יתורעה ןה הלאו 
תעשב אירקמ ימלשוריהש ,"תויתואה-תריש, .ידמ רתוי תוכורא 
וא רופסל הפיסימ איה המ יכ .תרתוימו תיתוכאלמ איה ,הנותחה 

ךורא אוה "קיצמה תמהמ" דיפסה ןכ ומכ ?הפוקתה רואתל 
.תובחר רתויב תראותמ שובשמ רוחבה לש הנותחה .ידמ רתוי 

תנותח ירהו .לירוי 'ר לש ותב תנותה רשאמ קוידו תוכירא 
רוחבה לש וזו ".רלכ-תסנכה, לש הלובפה םצעל תכייש יליספ 

:אוה בתוכ ,יליספ לש התנותחל ןונגע עיגמשכ .אל שובשמ 
•תכלוהו הלודג החמשהו הפוחה תחת ודמע הלכהו ןתחה רוצקה" 

רבכ ,ודקרו ותשו ולכאש רפסנ םא ,רפסנ אל המו רפסנ המ 
רפסש רוחב ותוא לש ויאושינ תחמשב .רזב אצויכ ונעמש 
.תינוטקטיכרא האיגש שי ןאכ .(א"עק ,'ב) "ץ'צובמ המלש לארשי 

.ןאכ ךיראהלו היסרגידב רצקל היה בטומ 
םצע יכ םא,תרתוימ איה "תויתואה-תריש"ש ,רבכ יתבתכ 

,תויתואה ןינמכ םידלי ב"כ הדליש ,קידצה תשא לע רופסה 
לכו אתיב-אפלאהמ תרחא תואב ליחתמה םשב ארקנ דלי לכו 
המיאתמ תכסמ םגו תוא התואל םיאתמ רפס ך"נתב דבל דחא 
(ןישודיק דמל תה'ק ,בוי'א דמל םהרביא :ןוגכ) תוא התואל 
(ירבגל'א דמל םהרב'א :ןוגכ) ולש תואל תמאתמ המכח םגו 
ןאכ שי .ידמל הפי - לארשי*ץראל םלוכ ולעו םישנ ואשנו 
.יפוי רישב יאדוב שי םשו .דפו לארשי-ץראל הבורמ הבהא 
:וינבמ דחא לכל בתוכ אוהו הצרא תולעל טילחה קידצה :לשמל 
יוטבה הפי .רמכ ."יבא תיבל יתפסכנ ,יבבל למחמ ,יבוהא ינבל, 

תסנכה"ב אוהו תוכיראב רישה הקל הז תורמל ךא "!יבא-תיבל" 

:הזמ ץוחו .תורחא תויסרגיד המכ תורתוימש םשכ ,רתוימ "הלכ 
טלעוו דמל ילולו, :לשמל הנה .רדסב םניא רישב םיטרפ המכ 

טלעוו, ןיב לדבהה המ ."םיתעה תורוק דמל תהק ...עטכישעג 
('אב) "איפיסולפ, ץרפ דמל עודמ ?"םיתעה תורוק"ו "עטכישעג 
רתוי הניא "תונשלב» הלמה םאהו (יהב) ?"היגולואוז, דמל חרזו 

זוז תידיסח הביבסב תינרדומ ידמ 

לע יל הארנה יפל .ןונגסה ןינעל יתעגה ןאכו 
ךכ ידי-לע .וירובג תפשב אלו ,ותפוקת תפשב רבדל דפוסה 
המינ תדעור םשו הפ .וירובגל רפסמה לש וכחי שטשוט 

.תובהלתה ירבד םיצרופ םשו הפ .רפסב (ז"ק ,א) תיפדגויבוטבא 
רבחמה לש וסחי .רז וא היצזיליטס ןאכ םא ,ירמגל רורב אלו 
יונגע ץירעמ םנמא יכ .יל הארנ •לובג ילב הצרעה :וירובגל 
קפס ילב שי ןאכו .הלודגו הבר הצרעה ראותמה םלועה תא 
"הלכ-תסנכה"ב ידיסחה םלועה לש היצזילאידיאה .העודי המזגה 
אוה ירה ,ובש םיפיה םידדצה לכב .לידוי -ד .ידמ רתמ הלודג איה 

ןטק אל ,םש בבותסמ לידוי 'דש ,םלוע ותואבו .תולג לש למס 
חירטהל יאדכ אל יכ ,עטנ קדצש ,ונל הארנ םימעפלו .ץובה 

.הז הטוש ליבשב הצודנו ינכשמ תא 

'רש ,לשמל ,יעבט-יא .תויעבט-יאב רפסה יוקל םשו הפ 
סנרפה לש ותומ תורוא-לע עדוי וניא םיחרוא-סיגכמ םירפא 

לש תבותכה .(ס"ק ,'א) ותומ ירחא הנש ב"ל הפלש לארשי 'ד 
ןמ רצקו וינפלש קרפכ ךורא וניא, :איה 'א רפסב ב"י קרס 
,תיעבט-יא שי וז תבותכב ."תולגנהו תוותסנה •וירחאלש קרפה 
היבוט לא אבש ,ידוהי ותוא ןיבו לידוי -ד ןיב הניצס ד תזרפומו 
:םילמב הבורמ הזרפה שי .לידוי 'ד אוה יכ רמאו רכוחה 
אלא לידוי 'ר היה אלש לידוי יבד ותואל לידוי יבר ול דמא, 
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(.דיעק),ר*כ זוילג םינזאמ 

.ותלעמ תא םישקבמ לידוי יבר לידוי יבר ומצע םישמ ,דיהש 
יברל לידוי יבר היה אלש לירוי יבר ותוא ול רמא 

ךתוא םיאד-קש ,לידוי יבר אוה התא לידוי יבר היהש ליווי 
הנשנ לידוי 'ר ינש לש ביטומ ותואו .(ג"יק ,'א) 'וכו דיסח 
יבר דמא» תגצה רואתב שי הנטק הריתס .(מ"ק ,'ב) רפסב 
דחא .ץזנתנ לידוי יבד לצא רישה ילעב ואב» ;רמאנ ."לידוי 
דמוע דחא םדאו הלגע לעב ידגב דחאו דיסח ידגב שובל היה 

לע ודי ןתונ דחאו ךרדב םהל ועריאש םהיתוערואמ רפסמו 
אלש ,רורב ןאכמ אצוי •(י"ק ,יב) "ם זורחבו לוקב ררושמו ונזא 
:רפוסמ "רמז"ד ףוסבו .לידוי יברל שפחתמה ,םדא ותוא רש 
ידגבב שבלתנש אלא לידוי יבר היה אלש לידיי יברש רחאל» 

םדא ותואו .(ח"לק ,יב) "לידוי יבר לש רמז םייס לידוי יבר 
.ורבח אלא ,רש אל ירה 

חי 

לש הכרעמ םיתיחפמ םינטקה תונורסחה ןיא 'רומאכ 
הזורפה לש היתוגספמ תחא איה ."הלכ-תסנכה, הבושחה הריציה 

.ןומע לש לודגה ונורשכל תקהבומ תודע איה .השדחה תירבעה 
הברה .הנהכו הנהכ תתל דוע לוכי "הלכ-תסנכה, תא ןתנש ימו 
.ונממ שורדל שי הברהו "הלכ-תסנכה» ירחא ונממ תווקל שי 

.ג"צרת ירעת 'בוקרק 

תמל החותמ יחל הצופקה דיה 
העשב ,דמעמ ותואב ,חצמו םינפ זע ,בל-ץימא שיא אצמנ אול 

שיאה היהש ןכתי ,הכרבל ונורכז ,ן--ש .פורפה תא םינרפסה ודיפסהש 

:ארוקו ףקדזמ אוהה 

!ורזפתה ,וסה אנא" 

וא רטפנה םשל ?םירובדה המ םשלו הדובכה לכ המ םשל 

.םנח תחרט םכתח-יט ירה ,ונעמל םא ?םכדובכל וא ודובכל ,םכמשל 

.תותמה וינזאב וישכע םיקצוי םתאש שדוקה-תחשמךמש לכ עודי ול 

תואשנה םילמה תרשהשכ ,ןמזה רבעשכ ,התע ותוא תקצל םכל לקו 
.םולכ אלל תובייחמ ןניא 

ןואמצה ולצא טלב דימת- :םכתרמא לטכ םויה לזת המלש 
םיצולחה דחא ...המואה דיתעל הזוח ."הרוהטה ותלועפ ".בגשנלו יפויל 

םעל ןויצמ שדח רוא םירשבמו ךרד יסלפמ ,בושיה ינוב ,םילודגה 
םיבר לע לועפל היה לוכי הלודגה ותעפשהב ...םלועה לכלו לארשי 

השודקבו רהוטב ףוטע תרציש הז "לאלצב" תורודה לכל ייאשי ךרכז 
,םתרבד הלאכו הלאכ—."ונימי ירבדב יחצנ ראשי אוהו ולוכ םעה בלב 

םחיעש אל הז "לאלצד" לש ותקעזל ,הערכההו העפשהה ילעב ,םתאו 
תועידיל ימוח םכלוכל אוה שמיש .םתכמס אל תלפונה ותכוס תאו 

,לבת יוצק לכב םיינויצ םימואנ טושיקל ,תונותעב תורדנגתמ תומישרלו 
לבא ,וגנעתיש איה הריבע רשא הלאמ םיברל תוראפתהו גונעת עצמל 

רחאל ףאו .שרופמב ותוא םתלשכה רשא שיו ,םכתרזעל אשונ שמיש אל 

םתגאד אל ,"ימואלה" םשה תפסוה ידי-לע ובש ןואיזומה תא םתמאלהש 

הרוש שיו .םבתחטבה תא םתאלמ אלו הכימת ול םתחטבה .ומויקל 

אל םעפ ףא דשא ,םיינחורו םיימשגו םיינידמ םיגיהנמ לש הכורא 

ששח ךיתמו ,ויתונורסח הארמל ךרה םבל באכי ןפ דחפ ךותמ ,תמקב 

,דמועהו םייקה ,"לאלצב ימואלה ןואיזומה" ךותל .םנקתל רשפא אמש 

.ועמשמכ וטושפ ,םשג-תופט םימעפל תורדוח ,"ונימי ירבדב יחצנ"הו 

תוטורפה תורסח ודרשמבו םיתע ;ונקתל ףסכה טעמ ןיאב ,גגה ירוח ךרד 

(תריציל אל) תיישעל םינופ םתא העש התואבו - םיבתבמה--לובל 

רשא ,הוקת חתפבו ןויצל ןושארב ףאו ,הפיחבו ביבא-לתב םינואיזומ 

."ולוכ םעה בלב השודקבו רהוטב ףוטעה" ,הז "לאלצב" םע ורחתי 
.דחא ללכשל רשאמ הרשע םירבדב ליחתהל דימת םכל חונ 

,ולמנ הנאדבש רעצה תמיענ םכנודנב הפי התע תדעור המכו 

םישק" :םייח-יכרצ ראשו הביק-לעב םדו-רשבכ ,טרפכ ,"לאלצב"ה רצויל 

ייח ,םירדוסמ םייח בזע ...רוסחמו לבס לש םייח ,חונמה ייח ויה 

םלועה ,תבשק ןזוא אלל ,הרזע אלל הנעתה הנש שמחו םירשע ,רשוע 

םיברב תצמואמ הכימת ופסכב ךמת ...וליבשב םירוסי אלמ היה 
חאו "םינשה לכ ךשמב הקוצמו םייונע לש תרשרש ".וידימלתמ 
החנהה םע ,הצרעהו חולהת עפש םע תחא המישנב םתא םיעילבמ הז לכ 

עדתש היח העונת לכ לע איה הבוח"ש ,תשרופמהו חיטיתפה 

ץולח יבגל אלו ,םירוסמהו םינמאנה הימחול תא ךירעהל 
ךשמבש םדא יבנל תדחוימו הדיחי הניחבמ ,.,דבלב תירבעה תונמאה 

וילע דמעו ,וייח לש לודנה ןינעל ,דחא ןינעל רוסמ היה וייח ימי לכ 

לש הז למסכ דימת ונל השמש ותומד ...ןורחאה דעו ןושארה עג-ה ןמ 

םתרשק אקוד הזה תודיםמה-למםבו ,וישכע םתזרכה ךכ - "...תוריסמ 

םכמ הלאו ."םינשה לכ ךשמב הקוצמו םייונע לש תרשרשה" תא 
.הוצפנ אל וז תרשרש ץפנל תלוכיה חתיה םדיבש 

ונתעונת לכש םשכ ינועב תמו יח" :םתננוקו םתרפכ,ד הנהו 
ךכב שי המכ ,םיחרו בידנו בידא הז המכ ,"ינועב ת קבא תמ 

!ךכל היואר איהשמ רתוי .ונתעונת לע הדומחהו האנה הירונינסהמ 

,היטינרבק ,םכתא םנ החירכמ ,דתיה ירה ,ינועב הקבאתה תמאב אול ןעי 

םלועל .תוקחדבו רוסחמב וקלת אל םתא לבא .התוינע תניפסב תויחל 

סובא די-לע תולדהו לבסה ךשמ אושנלו רשוע ייח בוזעל ידכ .אל 

ךרצנ ךכ םשל ,תורתומ ידכ דע םירחאה םינוזינ וכותמ רשא ,ללכה 

לש םחורל תולגתםה-ןודשכב רסיח,ד וא :דחא ןורתי וא דחא ןורסח .וא 

תונינה לש ףדועה וא ,תרוטקה תכאלמב תואיקב-רדעה ,הבוטה-ילעב 

םימלש אלה םתא לבא .םירחאה לש םתוניגה תדמ לע תצק הלועה ,המ 

.ןורתי אלו םכב תערגמ אל :דימת םתא םיעצקוהמו 

ןורחאה דובכה תא םיתמל דימת םיקלחמ ,םייחה ,םתא 
דסחה יכ םתא םיעדוי ןכש ,ךלוהל וקלחל םכל לק .בל-תובחרב 

היה היולה ךותמש ןמזב ,םתוא םחיול אל םהייחב .אוה ןורחאה 
ןיאש העשב ,וישכע .רזעלו דעסל הבוח לש טוח םימעפל ילוא הווטנ 

יחה תא ?םעט המ - .םתאב התע ,םכב ךרוצ לש ץמש ףא םהל 
תא אקודו ,ותקוצמב ושפנל ותוא םיבזוע תוחפל וא םילישכמ םתא 
?המ םשל .ןורחאה ועסמב דדועלו ץירמהל םכדםחבו םכנוצרב תמה 

.גאודו דהוא ילבמ ,ןעשמ ילב ,םדבלו םהילאמ תכלל םחוכב םיתמה 
תא א.יא - ?תותמ םינזאל םימאונ םתא המלו םתאב המ ינפמ 

"!ותיבל שיא שיא וכלו ורזפתה ,וסה :תמהפעאנ-ושע הזה ןורחאה דסחה 

היה אול ,חצמו םיגפ זע ,בל-ץימא שיא ילוא ארוק היה ךכ 
,הכרבל ונורכז ,ץש ,פורפה תא םידיפסמה ודיפסהש העשב םש אצמנ 

.ש םהרבא 

הלאש !למעה 
ונל םיאיבמ םיטנדנופסרוק,ד יבתכמו ויררה ינרקו ףרגלטה יטוח 

,הפוריאב השדחה תימשיטנאה העונתה לש לקולקהו ףצקה תא קר 

לע םיחצנמהו .ןיסולכוא ינוילימ הירטסואבו הינמרגב דוחיב הפיקהש 
,תיסורה תילרבילה תרוסמה לע סא םיכנוחמ היצמרופניאה תכאלמ 

םיאטח םישנא לש תוברת-רסוח וא תוברת קר תוימשיטנאב התארש 

ללכ התצר אלש 'תינמרגה ,תללובתמה תרוסמה לע וא ,קיזהל םכרדש 
לבא .אעראד ארפעכ תוימשיטנאה תא הלטיבו תואיצמה תא תוארל 
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