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רצחלו תיבח ןיב 
ןדנגע י"ש תאמ 

יתחרבו יתועורז לע הנטקה יתדלי תא יתחקל יתיב תא םיביואה ובירחהש רחא 

םוי ברע יתעגהש דע ברע דע רקובמו רקוב דע ברעמ יתצר הסונמבו ןוזפחב .ריעל .דמע 

ונתוא ווילש תועבגו םירה .לודגה תסנכה תיב רצחל הבישח םדוק תחא העש םירופיכה 

.לודגה תסנכה תיב תרזעל וסנכנ הנטקה יתדליו ינאו םהל וכלהו ורטפנ ךרדב 
תליפת תא העש ינפל ומילשה רבכ םיללפתמה .רצחה לע התרש םולש תחונמ 

םנחלושל םיכומס םהל םיבשוי םה ירהו .םירופיכה םוי תליפתל וסנכתנ אל ןיידעו החנמה 

.הבושת תושעל םיקזחו םיאירב ויהיש ידכ ,רחמ לש יוניעל םמצע ןיכהל ,םיתושו םילכואו 

ןבנבל דאו ,םיבעה הילתכבש םוחה תטילפ תא הפפילו הרזעב הבשינ תננוצ חור 

יכאלמ לש םהיפ לבה ול םיארוק תוקוניתהש דא ןיעמ ,תיבה תולעמב הלעו לסלתסנ 

שרדמה תיב לודגה תסנכה תיב לש ולאמשלו ,לודגה תסנכה תיב הבגתמ םיקמעממ .תרשה 

תושרדמ יתב ינש ולאו תסנכה תיב הז .שדחה שרדמה ןיב ןשיה שרדמה תיב דגנכו ,ןשיה 
ילצא םיאבו םמצע םילטלטמ ויה דחא םוי םתוא יתחכש םאו ,םימיה לכ יניעמ וזז אלש 

יתדליו ינא ןאכל יתטלמנ יתיב תא םיביואה ובירחהש וישכעו .ץיקהב ומכ םולחב ,הלילב 

.םהילע העמש לבא ,הימימ םתוא התאר אלש הנטקה 

רוביצ חילש ןכיה לואשל יתייה ךירצש יבלב יתרהרהו תובשחמה לכמ יתעד יתגלפה 

םיממעשמש םינזחה וברתנ םינורחאה תורודבש ,הנוקיתכ הליפת עומשל רשפא ןכיהו ןוגה 

י המוקממ השלתנש הנטקה יתדלי רמול ךירצ ןיאו ,קוזיח ךירצ ירה ינאו םהינוגינב בלה תא 

.התוא םיריכמ ןיאש םוקמל 
איה ףאו .הנטקה ותבב טיבמש באכ הב יתטבהו הרזעב תדמועש יתדלי לע יתצצה 

.הבג לע דמוע היבא תא תאצומו הודירחהש תקוניתכ יב הטיבה 
הרטע םע תילט יל ונתיו םיבוט םדא ינב ואובי דימ הל יתרמאו ידיב הדי תא יתלטנ 

ףטעתמ ינאו ,הברה תוליפת םע לודג רוזחמ יל ונתיו ,םיביואה הוערקש התואכ ,ףסכ לש 

דימו וניביוא לכ ףכמ ונתוא ליצהש םיקלאה ינפל ללפתמו רוזחמה תא חקולו תילטב 
יל ירמא .תודוקנו תויתוא אלמ ןטק רודיס ואיבי יתב ךל ,ךל ואיבי המו .ונשפנ ישקבמ 

םש שיו תחאכ תואבש תיבו ףלא י ףלאה תחת ץמק שישכ תיבו ףלאל םיארוק דציכ ,יתב 

לכמו ינממ לודג אבא שיו .ךלש אבא ,ינא ןוגכ .אבא ושוריפ בא .בא ןהירה ףלאה תחת ץמק 

םלועה לכ לש אבאו ילש אבאו ךלש אבא אוהש ,םימשבש וניבא ,אוה יימו ,םלועבש תובא 

,רודיסב תונטק תויתוא יתש ןהל תודמוע .םיעיגמ םירבדה ןכיה דע יתב תא האור .ולוכ 

,ןלוכ תויתואה לכ ןכו .בא תושענו וזל וז תורבחתמ םואתפ ,ךכ םתס ןהל תודמוע וליאכ 

.םימשבש וניבא ינפל תוליפת ןתוא השוע םכח אוה םאו .תובית ןהמ השוע ןרבחל עדויש לכ 

וא תסנכה תיב שמש .הליהבמ הקעצ העמשנ תויתוא לש ןתרובג רפסמ ינאש םע 
עגפו חורה ינפמ רנה הטנ .רנב העגפו חור הבשנ .הרזעב רנ דימעה םדא םתס וא ועייסמ 

אלא הל הרייתשנ אל תודומחה היתולמש לכמש ,המורע הדמעו התנתכ הפרשנ .יתבב 

.הקילדה ינפמ הילעמ היתערק וזו ,הילעש התנתכ 
תיבה ןמ ונאצי ןוזפחב יכ ,הילעש התנתכ אלא הל הרייתשנ אל היתולמש לכמ 

.םילשורי זקוש תאצוה תושרב (י 

This content downloaded from 79.178.4.220 on Wed, 12 Sep 2018 04:38:16 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



13 רצוולי תיבה ןינ 

התיה אל וז תנותכמ הלטרעתנש וישכעו .םולכ ימע לוטיל יתקפסה אלו ונסנ הלהב תסונמו 
.הסכתתש תוסכ ידיב 

יצמש הזינגה ףא .קירו םמוש יניע וב יתתנש םוקמ לכ .לאמש לעו ןימי לע יתינפ 
יתדלי תא םהב תוסכל םיפד ינשו ףד וליפא םש היה אל .תנקורמו הקיר תומש םש םיעינ 

רכזנש רשפא עדוי ימ .ידגנכ םינפ קירוה םירפסה יריישב שש היהש הז םוקמ .הנטקה 
םימעפ .םש אצומ יתייה אל המו םש אצומ יתייה המ .םש שפשפמ יתייהש ורבעש םימי 

אלב הז דגנכ הז ונייה םידמוע וישכע .ותליחת תא םימעפו רבד לש ופוס יתייה אצומ 

.םיערקנ והי ןכיהמ םיארקנ ןיא םירפס םא .םולכ 

ץראל הלעש רטלא 'ד לש ותיב יתרכזנ י הימורעמ תא הסכנ המבו יתבל השענ המ 

הנטקה יתדלי תא יתחנה .דגב יל ונתיו ויתונבו וינב לצא ךלא .םייק תיבה ןיידעו לארשי 
.יתכלהו איהש תומכ 

תטהלמ הניאו החונו הלק ץראה .ךירחא םיפדור ןיאש ןמזב ךליל םיענ המו בוט המ 

ירה ירחא ופדר אל םיפדור םא .הציר יתכילה תא יתישע ןכ יפ לע ףא .ךילגר תופכ תחת 

ךכיפל .תסנכה תיבל רהממ םדא לכו עוקשל המחה הדמע רבבש ,ןמזה ןמ יתייה ףדרנ 
.םתיבמ רטלא.'ר ישנא ואצי אלש דע יתרהימ 

הבהא תירבו ילש להומה היה רטלא 'ד .הרצ תעב ובהוא תיב רכוזש ימ ירשא 

אוה לבא .םש יורש רטלא 'ד היה ךאיה .דימת התאש דע ןטק ותיב .וניניב התיה התורכ 

.לודג ותיב אצמנו ומצע ןיטקמ היה ,הצע אצמ 

רמח לש אבטציא ןימכו .תסנכה תיבל בורקו ךומס הכומנ העבג לע דמוע תיבה 

ילגלגו ויפב הכוראה ותרטקמשכ בשיל רטלא 'ר היה ליגר וז אבטציא לע .תיבה ןמ תאצוי 
ול איבאו הבכתש הפצמו יתייה דמוע הברה םימעפ .םלוע לש וללחב םיבכורו םילוע הנשע 

רטלא 'ר רמאו .ילש הלימ תידב תדועסב ינקז ול ןתנ וז ותרטקמש,רטלא 'ר יל חס .שא 

רטלא 'ד קילחה ורוביד תעשבו .ולש תרטקמ הפ לכל ץובל עדויו תודטקמב ךנקז אוה יקב 

.הונעב היה גהנתמ ויניינע ראשבש ףא .תרטקמ התואל אוה יוארש עדויש הזכ ,ונקז תא 

הביכשב תושמשה ןיב םע דחא תבש ברעש ,רטלא 'ר לש ותונתוונע אצומ התא ןאכ ףאו 

עדויש ,ותרטקמ תא תובכל ךירצ וניא ךנקז רטלא 'ד רמא תבשה תסינכ ינפמ ותרטקמ תא 

.ןמזה ךרוצ יפל ןושיעב רצקלו ךיראהל 
םיבשוי תונקזו םינקז ןינמ יצחכ המעו רטלא 'ר לש ותב תא יתאצמו תיבל יתסנכנ 

ואציש םינש .בורמ .תרגיאב ארוקו דמוע שביה סגא ינפכ וינפ דחא ןקזו ןולחל ךומס 
רנו םירופיכה םוי ברע לש הבישח ,ימצע תא יתלאש ,הז המ .המא איהש תבב יתיעט 

תרגיאו .ארוק דבלב דחא ידהו ,םהיניע יתב תא םיבגנמ לכהש הז המו .קולד וניא םייחה 
,ירבח דג ודכנמ ורשבתנ הרושב אמש •תמ רבכ אוה ירהו ,רטלא 'רמ םא י איה המ וז 

תוליל ינשש םירמוא .רזח אלו םיכשה דחא םוי .שרדמה תיבב בירעמו םיכשמ היהש 

הא תחווצו ושארמ תצבצבמ הנושמ ףוע תצונשכ םולחי ותקינימ ותאר םלעתנש םדוק 
.הד הצ הב 

ןמ וציצהש הינפ .ריקלו הארמה ןיב התחינהו תרגיאה תא רטלא 'ר לש ותב הלפיק 

הכמ ןימכ ידגנכ וקירוה ינא ינפ לבא .המע היתונש תלשפמש הנקז לש םינפ הארמה 
.םולכ אלו הרמא אל ילע ההמת השא התואש ההימת תמחמ .דילגהל הלוכי הניאש 

הנענ .וז לע וז תושיקמ יתפשו תונקזהו םינקזה ראשב ינפ יתתנו הנממ ימצע יתינפ 

וענעינ .ורשב לע ורוע ול רייתשנש םדאל ויד .םיעורקה ונידגבב התא לכתסמ רמאו דחא 
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שפנ יחפב יתאצי .םרשב לע תתיר םרועו וירבדל םהישאר תונקזהו םינקזה לכ ראש 
.תוקיר םידיבו 

הקוחד תיוז ןרקב תדמוע הנטקה יתדלי תא יתאצמו תוקיר םידיבו שפנ יחפב יתרזח 

השאר תופלחמ .םיתמה תא וילע םיציחרמש הרהטה ףד םש דמוע היהש ,ריקל הצוחלו 

וז תקונית .ךידליל תקלח רשא םיקלא ךתמכח הבר המ .התוא ףטוע הרעשו תורותס 
דע המע יתדמעו יתאב .הרעשב ףטעתהל הבלב המכח תתנ הילעש התנתכ הפרשנש 
םוי תסינכ לש וז העש יתייה האור ימי לכ .הסכתתש תוסכ הל ונתיו לארשי וסנכיש 

תכלוהו לבאה תיבמ האב וליאכ התיה המוד וישכע וליאו ,החמשו הודח תעשכ שודקה 
.לבא תיבל 

.לוקה לע התנע אלו הקתש המדאה .עמשנ הליפתה תיב יכלוה לש םהימעפ לוק 
םהילגרשכ ואבו וסנכנ ?תואקמזופה ילעב תאו תואליפנאה ילעונ תא המדאה החכש םולכ 

,תותילטבו םילטיקב יתלכתסנ .םילטיקו תותילט םהידיבו ,םינבאה תולעמב תודרויו תוללגנ 

יתשקיב אלו ינושל הלטינ ההימתו תוממותשה תמחמ .וימימ לטיקו תילט האר אלש ימכ 

אוביש דע יפוגב הילע יתיפדו .הנצ תמחמ התתירו הדמעש הנטקה יתדלי ליבשב םולכ 

.הסכתתש דגב הל ןתיו םדא 

ןיבש תקספמה הדועסה ירייש טטחמ אוהשכ ,םודא ןקז לעבו ךורא דחא םדא סנכנ 

םיקלאש עדויש םדאכ ול אבו םלועב ומוקמ תא ול ביחרהל ידכ ,וסירכ תא איצוה .ויניש 

.רמאש המ רמאו ויניע ונב ןתנ .ץורלו רהמל ךרוצ ןיאו ,חרבי אל 

אלו דמע ההימתו תוממותשה תמהמ .ורעשב שלתמ יתלחתהו ונקזב ותוא יתספת 

ךאיה ,.דימת יתייה ינא ףאו .ותומכ ןהבגב די םירמ ךומנ םדאש ,המתיש אוה ןידו .זז 
.םלש וידימ אצא אל יב עגי םא ירה .הז ןהבגב די םירה יתומכ שולח םדא 

הפצמ יתלחתה .יבהואמ אוהש יב חבתשמ היהש ,םירביא לעבו הובג דחא םדא אב 

יתבו קירוה ויניעבש ןבולה .ומטח לע םנתנו םבגינו ויניע יתב תא לטנ .וניניב דירפיש 

.האור המ עדוי וניאו טיבמש ימכ יב טיבה .םימלופמ םישקשקב וקיהבה ויניע 

תתתרמו תדמוע יהירהו יתב תנותכ תא הפרשו האצי שא ידוסי ךותמ וילא יתקעז 
םישקשקב וקיהבה ויניע יתב .ויניע יתב תא בגינו רזחו ושאר םדא ותוא ענעינ .הנצ תמחמ 

.םימה ינפ לעש הקוריב וקירוה ויניעו םימלופמה 

.ינפרחל ילע ודמעש אלא ,הסכתתש תוסכ יל םיאיבמ ןיאש יד אל יתקעצו יתרזח 
חסיהב האנ השעמ אצמש ימכ ,ירבד רופיס לע רזוח ליחתהו ושאר םדא ותוא ענעינ 
והי אלו יתוא םיאור תוירבה והי אלש ידכ ,ינממ ויניע עיסה ורופיס תעשבו .תעדה 

.ובלמ רופיס הצימש םירובס והיו םיגוה 

יבל .ונקזב ויה תושלתמ יתועבצא רשע לכש יבבד לעבמ יתרטפנ דציכ רוכז יניא 

קלתסנ יניבל יניב .דוע תושעל יתייה לולע םישעמ וזיא עדוי םיקלא .ותתיד ירשבו 
ירופיס לע רזחש ,יבהוא אוהש יב חבתשמש .דז לע יתמעזש ימעז ינפמ 'יביואמ ינודח 

.ומצעמ םירבד הצימ וליאכ יתוא עריאש המ רפיסש םדא ותואל ויתאנש המכ .ינעריאש 

?תרבדמ תא םירבד המ הל יתךמא .ןאכמ חרבנ אבא תרמואו הכוב יתב הליחתה 

.הקתשו ירבד תא יתב התאר ? חרבנ ןכיהל — לוח היה וליפאו .םויה שדיקש האור תא יא 

ונטלמנו ונל השענ סנ םאו .םיכרדה תא םיסכמ םיביואו ברח יתיב ?חרבנ ןכיהל 

תיב ןאכו הדות םהב יתדמלש תושרדמה יתב ירה ןאכו ?םיסנ לע ךומסנו רוזחנ םולכ 
רמוא ןקזה ןזחה תא עומשל ידכ ןאכל אובל יתייה ליגר תרצעל חספ ןיבש ,לודגה תסנכה 
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15 רסומו היגולויצוס 

םעפ .יתארק אל המו יתארק המ .םיעורקה םירפסב יתייה שפשפמ ןאכ הזינגבו .תורצוי 

תומדב םימעפו הנקז תומדב תשבלתמ איה םימעפ ,וב בותכו סרטנוק ןאכ יתאצמ תחא 
,הדליכ הרוהט ותמשנש היאר ןאכמ ןיא הדלי תומדב םדאל ול תילגתמ איהשכו .הדלי 

הב ןיאש תקוניתכ התרהטל רוזחל תפסכנו תקקותשמו הוואתמ איהש האב זמרל אלא 
.ןוצרב ךרוצה תא ףילחמ םכח אוהש ימ ,הרוצב ךרוצה תא ףילחמ שפיט אוהש ימ .אטח 

יתדלי התיה םידגב תכושחש ,חנצ תמחמ התתירו הדמעש הנטקה יתדלי לע יתצצה 

.ףרוחה ירפצ לוק ונעמש םידהה ןיבמו םיננוצ תולילהו ,הל התיה אל תנותכ םגו הנטקה 

ךותמש ,היה ותעב רבד הז קוחשו .הביח קוחשמ ץוח ודיב ויאש באכ ,יפ לע קוחש יתילעה 

.הארייתמ .דתיה אל בושו הדחפ ףלח ךכ 

יתב ינש לשו לודגה תסנכה תיב לש וז תשלופמ הרזעב יתבו ינא יתדמע ןכבו 

.ץיקהב םש יתדמע םויהו םולחב ילצא םיאבו םמצע םילטלטמ ויה םימיה לכש ,תושרדמה 

.הליפת ילעב השולש לש םלוק עמשנ הליפתה יתב תשולשמו םיחותפ הליפתה יתב ירעש 

?ונינזא הטנ ןכיהלו טיבנ ןכיהל 

תיב .ןשיה שרדמה תיבל ינזאו יניע תא הטה עומשל םינזאו תוארל םיניע ןתונה 

שדח רפס קיהבה םינשיה הרותה ירפס ךותמו חותפ היה לכיההו אלמ היה ןשיה שרדמה 

ץיצה לעו ,וילע יולת ףסכ ץיצו .ינא יתבתכש רפסה 'הז .ףסכ תודוקנ םע םודא ליעמ הטוע 

םויבו הנשה שארב וב תורקל רפסה תא ודחייש ןמיס ,םיארונ םימי בהז תויתואב קוקח 

.לופי אלו קילחי אלש רפסה ינפל חותמ הבע לבחו .םירופיכה 

יתללפתהו יתדמעו ישפנ ילע הפטעתנ ,ךכ דמול ונא םילוכי םא ,המצעמו הילאמו 

לע התנש ךותמ הרזח המנמנתנש הנטקה יתדלי ףאו .םילטיק ילעבו תותילט יפוטעכ 
.םלועמ ןזוא לכ העמש אלש האנ ןוגינב תוליפתה 

.םזגמ יניאו זירפמ יניא 

רסומו היגולויצוס 
T T י 

.(* (םייהקרוד .א לש רםומה-תנשם5) 

גרבצניג המלש תאמ 

.א 

םאו .וסור 'לקספ ,טדקיד ןוגכ תיתפרצה הבשחמה לש הינושאר ילודג םע הנמנ םייהקרוד ןיא 
— ידיחיה אוהו)ולש הלוכסאו אוהש וז תוכזב ירה — םקגוחב הלק העש ול שידקהל יאדכ תאז לכב 
םרז םיווהמ (ולשמ הלוכסא םיקהל חילצהש ,ונרודב םייתפרצה םיפוסוליפה ןיבמ — ןוסגרב דבלמ 
,םידוהיה 'ונל .הברה םהילע עיפשהו וצרא .לש םיינחורה הייה תורוקממ עפשש ,יכוניחו ינחוד 
לכ ינפ לע תפחרמה היעבל הבושת-ןויסנ םושמ וב שי ןכש !הזה םרזב דחוימ ןינע ילוא שי 
תורודב תודהיה לש תידוסיה תינחורה היעבה םג איהו ,תישילשה הקילבופרה לש םייתוברתה םייחה 

ואלימ םידוהיש דבלב הדקמ הז ןיא ילואו .הנוליח וא תוברתה לש היצזירלוקסה תלאש :םינורחאה 
ןייסול 'םייהקדוד לימא .השארב ודמע טעמכו ןורחאה רודב תיתפרצה היפוסוליפב -בושח דיקפת 
דירדירפ הבודמ הדימב םחורל בורקה רסומה-פכח !תיגולויצוסה הלוכסאה יחינמ — להודב-יול 
תולועפה לש ןגראמה םגו ,גייוושנורב ןואיל ,ץסגרב ירנא ןוגכ תועד יגוה — תרחא הניחבמו !ור 
לש וכרועו ויבא ,היפוסוליפל תיתפרצה הדוגאה לש הדסימ ,ןואיל .כ היפוסוליפה תושרב תופתושמה 

 Revue de Metaphysique et de Morale םתעפשה .היפוסוליפל םיימואלדיבה םיסרגנוקה לש םמזויו

.האצרה רותמ (* 
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