
׳קוק ברה תנשמב לוחו שדוקי 

המלש־ק ףסוי 

׳עבטה ןמ הלעמלש שדוקה׳ .א 

רמאמ תכירע תישארב ברה לאשנשכ׳ :ןהכ דוד ךרועה ריעמ /שדוקה תורוא׳ל ותמדקהב 

.ןוילעה ןוצרה אוהש ,הרותה ךותמ הלגתמה - התיה הבושתה ,שדוקה רדג המ ,שדוקה 

שדוקה םא יכ ,םישדקה שדוק ,ותוהמ קמועל שדוקל רדג לכ ןתנ אל ונברש יתשגרהו 

וליפאש ררבתמ קוק ברה ירבד ךותמ ךא ;וז הנחבה ןיבהל הסננ ןלהל1 .׳השודקב הלגתמה 

,וילא ךורעל לכונ אל ותשודק םג׳ :תוהלאה תומצע לא תסחייתמ הניא ׳הנוילעה השודקה׳ 

דצמ םא יכ ,ומצע דצמ ול תסחיתמ תויהל היואר ,תונוילעבש הנוילעה ,הדימ םוש ןיאו 

עבטב לעופה יהלאה ןוצרב אוה שדוקה לש ןוילעה יוליגה 2.׳םרצויל םיאורבה לש סחיה 

תילכתה יפ־לע תעבקנ לוחהו שדוקה אשונב ןוידל ברה לש אצומה תדוקנו ,הירוטסיהבו 

םהב קלח תחקל תנמ־לע ,וננמזב םיירוטסיהה תוערואמה תנבה :ותטיש לש תישעמה 

אשונב ולוככ ובור קסועה ,וייח ימיב םיטעמה וימוסרפמ דחאב ,ןכא .םהילע עיפשהלו 

השעמה תעידיל יחרכה יאנת איה ׳לוחה לשו שדוקה לש ךרעה תעידי׳ש ברה שיגדמ ,הז 

תושקה תולאשה לכ לש ןנורתפ לש רואבה אוה יולת׳ הבו ,יחכונה בצמב ונילע לטומה 

3.׳םייללכהו םייטרפה ונייחבש 

הנחבה םיתעל יכ םא ,רמוחו חור לש וז ןיבו לוחו שדוק לש תוינשה ןיב בטיה ןיחבהל שי 

העבט תא תוראתמה ,דבלב תויתושי תוירוגטק םה חורו רמוח .ברה ינוידב תשטשוטמ וז 

,תאז תמועל .(םיינחורב וא םיירמוחכ התעפוה ינפוא תא תוחפל וא)תושממה לש התוהמו 

4.תושממה לש יביטמרונה הדמעמל תוסחייתמה ,תויכרע תוירוגטק םג םה שדוקו לוח 

הייוליגב ןהו םיירמוחה הייוליגב ןה ,תינוליח וא השודק תויהל אופא היושע תושי 

.18 ימע ,(ק׳׳הוא :ןלהל)ג׳׳כשת םילשורי ,שדוקה תורואל אובמ ,קוק ןהכה קחצי םהרבא ברה 

.בנ ימע ,א ,ח׳׳וע :ןלהל)ב״כשת םילשורי ,היאר תלוע ,קוק ה׳׳יארה 

.ט ימע ,(שרוקב רדאנ :ןלהל)(ךיראת אלל)םילשורי ,שדוקב רדאנ ,קוק ה׳׳יארה 

תיפוסוליפ איהש הרותמ התוא הלידבמו תיתד םלוע תסיפת לכ תדחיימה איה השודקה לש הירוגטקה 

תטיש איה הז לדבהל תקהבומה המגודה .תיטסיאיתנפ וליפאו תיטסילאידיא איה םא ףא ,דבלב 

םיגשומל םוקמ םוש הב ןיא ךא ,לאה יראותב (הבשחמו תוטשפתה)חורו רמוח הרידגמה ,הזוניפש 

.(36 הרעה ןלהל הארו)לוחו שדוק 

[(ו״נשת)גי ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ] 
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2] המלש־ק ףסוי 

הלולע ןכ ,השודק לש ךרע תלעב היהתש רשפא תימשג תואיצמש םשכו .םיינחורה 

תא םיללוכה׳ םיכרע םה לוחו שדוק .הערו האמט וליפאו ,רומג לוח תויהל תינחור תואיצמ 

5.(חי ימע ,שדוקב רדאנ)׳התוללכב תואיצמה לכ תאו םייחה לכ תא ,היוהה לכ 

תבורעתהמ אוה לבוס ולוכ םלועה׳ :הרורב דימת הניא לוחל שדוק ןיב הלדבהה ךכיפל 

רדאנ)׳שדוק והמו לוח והמ ררבל דאמ השק םימעפלש דע ...רדס אלב שדוקה םע לוחה לש 

;ומצע םלועב תוינש םיאטבמ שדוקו לוחש םושמ בושח הזכ רוריב ךא .חט ימע ,שדוקב 

לש וזמ רתוי תישממ תיכרעה תוינשה הז ןבומב .תושגנתהו דוגינ ידיל ףא העיגמה תוינש 

תוירוגטקב חורו רמוח ,תאז תמועל .דבלב יסחי אוה םהיניב לדבהה רשא ,חורו רמוח 

ללכב תוריפסה םלועו - ומצע לאל ץוחמש היווהה :רתוי בחר ףקיה ילעב םה תויגולוטנוא 

התעפוהב ףא ,תימינפה התוהמ ךא ;תיטנגניטנוק איה רשאב ,׳תירמוח׳ הלוכ - הז 

רשפא־יאש יאדווב ,׳ירמוח׳ םג אוה רבד לכש םירמוא ונא םא לבא .תינחור איה ,תימשגה 

.ןילוח לש דוסי ןהב שי - תויהלאה תודימה ,לשמל - תואיצמה תוגרד לכש רמול 

תוינשה םע שדוקו לוח לש יכרעה דוגינה תא ההזמ ברהש םיתעל הארנ ,תאז םע 

המחלמה׳ לע רבודמ רשאכ ,לשמל .םייללכ םיחוסינב רקיעב ךכ .חורו רמוח לש תיתושיה 

ידי־לע תכרענה ,'היתוחכו תוירמוחה אולמב תטשפתמ איה ותטילשש ,םגה עבטה דגנ 

לכ תא אלממה יהלאה ןוילעה רוא םע םדאה לש ותוימינפב רשא שדוקה רוא׳ תורבחתה 

ידיל איבת םלועב הרותה רוא תעפוהש רמאנ רשאכ ןכו ;(במ ימע ,א ,ר״וע)׳לבת יספא 

תעפוה׳ תא תפפוח תוירמוחה תאלעהשו ,'תוירמוחה לכ ךותב תככוזמה תוינחורה תעפוה׳ 

תאלעה׳ היהת ימשגה םלועה לש תינחורה ותלואג ךכיפלו ,׳ולוכ לוחה לכ רואב שדוקה 

לש תועונתה לכב ,תואיצמה לש םיבלשה לכב םישדק ישדק רוא תראה ,םייחה לכ ךרע 

.(אנק ימע ,ק״הוא)׳שיה 

תא םג ללוכ אלא ,ימשגה םלועה קר וניא ,שדוקה ידי־לע הלעתמה ,הזה שיה םלוא 

תוירמוחה םע דחי ירסומה םוחתה תללכה .(בית ימע ,ק״הוא)׳ירוביצהו ידיחיה רסומה׳ 

ימשגה תא ןייצמ וניאש ׳רמוח׳ חנומב בחר שומיש לע העיבצמ ,תינוליחה תואיצמה תרגסמב 

ןיב - תואיצמ ותויהב ׳רמוח׳ אוה לוחה :שדוקה תמועל ,ולוכ לוחה םוחת תא אלא ,דבלב 

דמעמ הל קינעהל לוכי שדוקה רשאו ,תיכרע הניחבמ תילרטינ איהש - תינחור ןיב תימשג 

שדוקה׳ :תבצעמ איהש רמוחל הקוקז הרוצהש םשכ ,לוחל קוקז ודצמ שדוקהש אלא .יכרע 

המ לכו .הרוצ ול אוה שדוקהו ,שדוקה לש רמוחה אוה לוחה .לוחה דוסי לע הנביש ךירצ 

הז רשקהב יכ םא .(המק ימע ,ק״הוא)׳הבושח רתוי הרוצה היהת ,ןתיא רתוי רמוחה היהיש 

,ללוכ אוה םירחא םיבר םירשקהב ירה ,תוימשג לש םצמוצמה ןבומב רמוחה ילוא אוה לוחה 

קפסי ןקוזיח רשא ׳תוינוליחה תובשחמהו תושגרה׳ לכ תא םג ,ותרוצכ שדוקה לא וסחיב 

לע תלאגנה היפוסוליפה לעו ,׳שדוקה זכרמ לא לוחה יליבשב ברקתמה ...עדמה׳ לע ןאכ רבודמ ןכו 5 

.חורה לש לוחה ימוחת לע ,רמולכ - ׳ךשוחה רסאממ׳ שדוקה ידי 
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׳קוק ברה תנשמב לוחו שדוק׳ [3 

רסומל ףא 6.(גי ימע ,שדוקב רדאנ)יכרעה רושימל האלעה םשל רתוי ׳אלמ רמוח׳ שדוקל 

איהש׳ ,השודקה תוירסומל סחיב ׳רמוה׳ לש דמעמ ,יכרעה םוחתל הדןאכל ךיישה ,ינוליחה 

.(בי-אי ימע ,םש)׳היווגה תא הייחמה המשנ רותב ,הרוצ רותב הבג לע תדמוע 

ךא ,הזל הז םתוקקדזה תא שיגדהל אב ׳הרוצ׳ו ׳רמוח׳ םיגשומב הז ׳ילטוטסירא׳ שומיש 

לדבהה םא ררבתנ אל ןיידע .שדוקל לוח ןיב לדבהה לוטיב תא בייחל ידכ ומצעלשכ וב ןיא 

ראשנ אוהש וא (ינחורה ןיבו ימשגה ןיבש הז ומכ)דבלב ילנמונפו יסחי אוה םהיניב יכרעה 

לע םירמאנה םירבדה ןמ המכו המכש קפס ןיא ,םנמא .רתויב ינומרהה בצמב וליפא ,וניעב 

קר אל :רמולכ .יכרעה דממל םג םיסחייתמ תוימשגה תועפותב יובחה ינחורה דוסיה 

דצ םג (ןהמ קלחל תוחפל וא)ןהל שי אלא ,חורה לש תוכומנ תוגרד ןה וללה תועפותהש 

יללט יוור שדק־ןודע אלמ רוא - הזה בעה רמוחה ךותבו׳ :רומג לוח תניחבב ןה ןיאו ,יכרע 

ומצעב ירמוחה עבטה ןיא ךא 7.׳הרוש םישדק שדק ינוילע ימורממ םייובח תורוא ייח דשל 

.תאזכ איה - ןוילעה בוטלו תומלשל ותפיאש - ותייטנ קר אלא ,השודק לש דמעמ לעב 

םישעמל רישכמו עצמ השענ ימשגה םלועה רשאכ ,םדאה ידי־לע שממתהל הלוכי וז הייטנ 

:םיינויחה שפנה תוחוכ תועצמאב ,תיכרע תועמשמ ילעב 

,שפנה עבטב העבטומה היטנה תנוכת תא םיאצומ ונא ,םלועבש שדוקה תויטנב 

תעבטומה ,הלפשה הדוקנה התוא איה תעיסמ ...םילפשהו םיירמחה הידדצב םג 

וישוחו רמוחה תוכרעמ לא ותדרב ,שדוקה תמצע תא זזעל ,הנותחתה שפנב 

.(וטש ימע ,ק״הוא) 

לעו ,ילוח ךרדב םלועל אבה בוטה׳ לע ברה לש םיינוציקה וירבד תא ןיבהל שי וז ךרדב 

8.׳שדוקמה רשבה תרובג׳ו ׳שדוק רשב׳ ןוגכ םייוטיבו /לוחבש שדוקה חכ׳ תוררועתה 

לובג לע איהש הפקשה)לוחל שדוק ןיב יכרעה לדבהה תא לטבל םיאב םניא הלאה םירבדה 

םלוע קוזיחש רמול אלא (רמוחל חור ןיב לדבהה לוטיבב ללכ ןכ ןיאש המ ,׳הרז הדובע׳ 

םייחה גוח אלמתמשכ׳ :וכותב שדוקה תלועפל עצמה תא ביחרמ ינחורהו ימשגה לוחה 

,שדוקב רדאנ)׳שדוקהל הקיני לש הביבס שי רבכ ,ינוליח ינויח שגרו הבשחמ לש יולמב 

השודקה תא תרשל לוכי ,ומצעלשכ תיכרע הניחבמ ילרטינה ,לוחה םלוע .(גי ימע 

הז ןבומב .השודקה ייח שומימל םיצוחנה םיינוציח םיאנת תריצי ידי־לע אדירג ותואיצמב 

םג םיריבגמ ,ינידמ ןוטלש ירדסו היגולונכט ןוגכ ,םיינוליח םיגשיה לש םקוזיחו םחותיפ 

.םלועב השודקה לש הלועפה תלוכי תא 

,תוירמח תושגרו תובשחמו רמוחה תוחנו׳ :ירמוחב ינוליח חנומה ףלחתמ ליבקמ עטקב תמאבו 6 

.(ומק ימע ,ק״הוא)׳שדוקל סיסב תויהל ,םהב םיקזחתמ םהש ,םירישכמה לכ ידי לע ,וצמאתי 

.כ ימע ,ג ,(תורגיא :ןלהל)ה״כשת םילשורי ,ה׳׳יארה תורגיא 7 

רשקב דחוימב ,הברה דועו .פ ,הפ ימע ,(תורוא :ןלהל)י׳׳שת םילשורי ,תורוא ,קוק ה׳׳יארה 8 
.וננמזב תוירוטסיה תויושחרתהל 
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4] המלש־ק ףסוי 

חורה לעו לוחכ רמוחה לע רבדמ אוהו ,ויחוסינב קיידמ ברה ןיא הלאכ םירשקהב 

ןיבו םיימשגה תוחוכה ןיבש סחיל שדוקל לוח ןיב סחיה תא הוושמ אוהשכ ,לשמל .שדוקכ 

ומכ לוחהמ קנוי אוה ...הנוילעה תוילאידיאה ,שדוקה׳ - תוינחורה תואיצמה תוגרד 

םשכ .׳הדהב ותגרדמ הטמל אוהש הממ ןוזנ םדאהו יחהש ומכו ,םמודהמ קנוי חמוצהש 

ונמלועב ותלועפ תלוכי תא שדוקה באוש ןכ ,תוימשגה ןמ חוכו תויח תקנוי תוינחורהש 

ךרע לכ תא הזב לדלדמ אוה ירה ,לוחה תא בוזעל שדוקה רמאי םא׳ :לוחה םלועל ותקיזמ 

לכוי אל שדוקה .(י-ט ,גי-בי ימע ,שדוקב רדאנ)׳ולש העפשההו לעפמה ךרע לכו םייחה 

תא שממל ידכ השעמה ןורשכל קוקז אוהו ,׳ירמגל לוחה תואירבמ קתינ׳ אוהשכ לועפל 

,םש)׳הרהה לש תויתחתה תורדשהמ באשיהל ךירצ׳ הזה ׳ישעמה ץמואה׳ו ,םלועב ויכרע 

חורה ייח תרשעה ןכ ,השודקה תוחוכל עייסמ תינוליחה תוימשגה קוזיחש ומכו .(אכ ימע 

,םשודיק ונייהד ,יכרעה רושימל םתאלעה לע הליקמ ,םנודיעו םתקמעה ,תינוליחה 

שדוקה חוכ ,תומדקומה תוינויחה תוינוליחה תובשחמבו תושגרב םיינע םישענ םייחהשכו׳ 

םלוע יכ ,יכרע דמעמ תואיצמל קינעהל תלגוסמ השודקה קר .(גי ימע ,םש)׳שלחנו ךלוה 

הניחבמ 9.ולש ותואיצמ ךותמ ותוא בואשל לוכי אוה ןיאו הזכ דמעמ רסח ומצעלשכ לוחה 

,וריקפהלו שדוקה ןמ קתניהל לוחה רמאי םא׳ :לוחה תא היחמהו םייקמה אוה שדוקה וז 

שילחמ לוחה םלוע לודלד םנמא .0ט ימע ,שדוקב רדאנ)׳ושפנב די הזב ומצעב לוחה חלוש 

,שדוקה ןובשח לע קזחתמ לוחהש המ לכ׳ ךא ,וילע תונביהל ךירצ שדוקהש סיסבה תא 

שדוקל לוח ןיב סחיה .(המק ימע ,ק״הוא)׳החוש ,תילוחה ותנוכת דצמ ,ומצעל אוה ןיכמ 

אקווד תאז לכב ירה׳ ,הזמ הז םילדבנ םהש יפ־לע־ףא - יביטלרוק ׳יפוריצ סחי׳ אופא אוה 

שדוקה אלבו ,דמעמ שדוקל ןיא לוחה אלב .םימלש םייחה תא םישוע דחיב לוחהו שדוקה 

10.׳ונממ לטינ ורדהו ןוונתמ לוחה 

תויהל חורה הלוכי ןכלו ,ימשגה םוחתל ינוליחה םוחתה ןיב הרומג הפיפח ןיאש וניאר 

לש תוברתו חור׳ ןיבו השודקה חור ןיב ינורקע יכרע לדבה שי יכ ,רמוחה ןמ תוחפ אל ןילוח 

ימשגה לוחהמ רתוי השודקה תא ןכסל הלולע ףא תינוליחה חורה .(הע ימע ,ג ,תורגיא)׳לוח 

,הקיסיפטמה לש תילגנה התעפשהב השורד איה תוריהזה רקיעו׳ :ינחורה החוכ ינפמ אקווד 

חורה לש ידוסיה הנורסח .(הס ימע ,ק״הוא)׳בירחמ ונימב ןימו ,תינחור העפשה ןכ םג איהש 

ינחורה דממב התוקפתסהבו ,יכרעהו יעבטה םלועה תודחאמ התומלעתהב אוה תינוליחה 

:ולוכ םלועה לש תיכרע האלעהל תפאושה השודקה תוינחורל הקיז אלל ,דבלב 

תא תובזוע ןה ירה ,ינחורה ןכותה לא תוממורתמ ןהשכ ,לוחה ןמ תוקנויה תועדב 

הדוגאב לכה לולכל הפי ןחכ ןיאש ינפמ ,ירמגל םיישממהו םיישעמה םינכותה 

תכרעמל ץוחמ ואצוהש םיגיסמ ,דרפוה רבכש רוקממ תוכלוה ןמצע ןה רשאב ,תחא 

.4 הרעה ,ליעל האר - הזכ יכרע קודיצב ךרוצה תא לוכו לוכמ לולשל ןבומכ רשפא 9 

.248 ימע ,(םירמאמ :ןלהל)ח״שת םילשורי ,ה״יארה ירמאמ 10 
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׳קוק ברה תנשמב לוחו שדוק׳ [5 

המ לכ ,שדוקה רוקממ תוקנוי ןהש ןתואבו ,םימלוע לכ םיללוכה ,םיאלמה םייחה 

,ןנויבצו ןהירישכמ ,ןהיתוחוכ לכו תויוגה ,ןמע הלעתמ לכה ,תולעתמ רתוי ןהש 

״.(כש ימע ,ק״הוא)ןהידי לע שדקתמו הלעתמ 

ןהשכ׳ :חורל רמוח ןיבש סחיב םג ,ינוליח ןרוקמש תועדב תימינפה הריתסה הלגתמ ןאכ 

םג ׳ןהלש לוחה םוצמצ ךותמ׳ אקווד דבאל תולולע ןה ,דבלב ׳רויצבש ינחורה דצל תוכלוה 

ןמ תינוליחה חורה לש הקותינ .השודקל תוניועל תוכפוה ןה זאו ,יבויחה ינחורה ןנכות תא 

איה .׳תינלוח׳ תוינחור יהוז ךא ,ינחורה העבט תא לטבמ וניא יכרעה השומימ הדשכ םלועה 

ירמוחה השעמה םלועל תענכנ חורה הבש ,הכופהה המגמהמ תוחפ אל השודקל תדגונמ 

תוכרעהבו םיישעמה םירדסב תורשקתמ ,רפעה לא תודרוי ןהש׳ תועד תטקונו יטמגרפהו 

12.(בכש-אכש ימע ,ק״הוא)הלש ׳חורה ינכות׳ לכ ףא הנממ םיטמשנש דע ,׳תוינפוגה 

חוכ אוה שדוקה ,יעבטה םלועה ןמ יכרעה דממה תא תללושה תינוליחה חורל דוגינב 

םלוע תפקשהב וא הנומאב קר אטבתמ וניא שדוקה יכ .הזה דממה תא ול קינעמה הלועפה 

הרוקמש ,תרצוי המצוע תלעב תושממ הווהמ אלא ,לוחה ןמ תוקנויה תועדה ןמ הנושה 

,׳תעדה תונטקב׳ תרכומ הניא שדוקה לש וז היגולוטנוא תועמשמ .שודקה יהלאה ןוצרב 

הל המדנ ןכלו ,לוחה לש תיטרקנוקה תושממה תמועל טשפומ ןיינעכ שדוקה תא האורה 

לכ׳ :הכופה איה תמאה ךא .׳תויספא לא תושימ היחד איה שדוקה לא לוחה ןמ הקתנה לכש׳ 

הריבכה תושיהו יולימה ,בושיה לא תויספאו ןברוחמ החירב איה שדוקה לא לוחה ןמ הקתנה 

איה תיכרע תואיצמ קר 13.(חש ימע ,ק״הוא)׳םתוירוקמ םצועב םייחה ייח לא ,הנתיאהו 

לא טשפתמה לבגומ־יתלב עפש אוה שדוקהו ;המויקל םעט שי רשאב ,תיתימא תושממ 

.תאזכ תושממ הל ףיסוהל ידכ תואיצמה יקלח לכ 

דחוימב ,תדה לש היגולונמונפב תלבוקמה וזמ קוק ברה לש השודקה תסיפת הנוש ךכב 

השודקה תוהמ היפל רשא ,תיטנטסטורפה היגולואיתהו תינאיטנאקה הבשחמה תרוסמב 

האלמה הימונוטואה תא חיטבהל ושקיב וז ךרדב 14.הבש ׳ירמגל רחאה׳ דוסיב אקווד איה 

םוחתב תישונאה חורה לש םירחא םייוליגמ ןחבומו רורב ןפואב ולידבהלו יתדה םוחתה לש 

ססובמ ,תאז תמועל ,קוק ברה לש השודקה גשומ .יטתסאהו ירסומה ,יפוסוליפהו יעדמה 

חור הב תלעופ ירה ,הלוכ תואיצמב םיירסומ םיכרע שומימל תפאוש תינוליחה חורהש הדימב 

.ןלהל הארנש יפכ ,השודקה 

ףוג םהל ןיאש׳ ,םיטשפומ תונויערב הנומטה תונסרהה לש העודיה העפותה לע ןאכ עיבצמ קוק ברה 

,'םיישעמה םינכותה'אלל תינוציחה תואיצמב שממתהל םיאב םהשכ .׳םתויתוהמ םצעב הללכה דוסיו 

הריתסל תטלוב תירוטסיה המגוד .׳בגשנו שודק לכ לש הדחכהו האנש ידכ דע׳ עיגהל םילולע םה 

.תורצנה איה ,ברה יניעב ,תאזכ 

הדהו םלוע רותב הלגתמש המ לכי :קוק ברה תטישב יללכה יגולוטנואה דוסיה לע תססובמ וז הכרעה 

.ןב ימע ,ק׳׳הוא)׳יהולאה רוקמבש הרידאהו הרוהטה תושיה יבגל שולק לצ ןיעכ קר אוה 

R. Otto, The Idea of the Holy, London 1959, ch. 4 :ןייע 
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6] המלש־ק ףסוי 

תא ללוכה ,תושדקתהו תומלתשה לש דחא ךילהתכ היווהה תא האורה ׳שדוקה תמכח׳ לע 

היולגה תואיצמב תמייקה הדרפהה לע רבגתהל ץמאמב השודקה תוהמ תאו ,הייוליג לכ 

15.יהלאה ןוצרבש תירוקמה םתודהאל םבישהל ידכ ,םינושה חורה ימוחת ןיב 

ךילהת לש הנורחאה ותילכת איה אלא ,ונמלועב תמייק הניא ןיידע וז תודחא 

רמוחה לש תכלוהו תרבוג היצזילאוטיריפס תחא הנועבו תעב הווהמה ,תומלתשהה 

ינש .םיינחורהו םיימשגה וייוליגב לוחה ימוחתב שדוקה לש תבחרתמו תכלוה תוטשפתהו 

לאידיא אוהש ,׳טלחומה בוט׳ל היווהה תפיאשב םידכלתמ תומלתשהה לש הלאה םידדצה 

ןוצרה - ורוקממו ימסוקה ןוצרה חוכמ םילעופ םהינשו ,תחאכ יכרע לאידיאו יגולוטנוא 

לע םתוא הדימעמ איה ,רובצה לעו דיחיה לע העיפומ איהשכ ,הנוילעה השודקה׳ :יהלאה 

רואה ותוא םב ןכ םג חרוז אליממו ,הלוכ היוהה לכב עיפומה ,ןוילעה ןוצרה לש דמעמה 

.(חפר ימע ,ק״הוא)׳בגשנהו שודקה ןוצרה ותוא תא היחמש ,ירוקמה 

חורה תוריציבו יתרבחה רדסב ,םייעבטה םיכלהמב - םייחה ימוחת לכב לוחה תושדקתה 

הלגי׳ יהלאה ןוצרה התועצמאבו ,׳הלעמ דצל הרהה םופט לכ תא תשדחמ׳ - תוברתהו 

לש יכרעה דמעמל ולעוהש ינפל םג לבא .(טפר-חפר ימע ,ק״הוא)׳אלמ רהוזב םהב האריו 

םיווהמ םה םתלועפו םתושי םצעב ירה ,ןילוח לש תואיצמכ םיעיפומ ןיידע םהשכ ,שדוקה 

ןיא ךכיפל .אצמנ לכ םייקמה ,יהלאה ןוצרה לש (יכרע אל םא ,יגולוטנוא תוחפל)יוליג 

:םתוינוליח תורמל ,םתוא לולשל 

םחלהל ,םדמעמ תא קזחל םיזרדזמ םדא ינבש המ לכש ,המדנ הנומא תונטק ךותמ 

הלא ,לכש ,רדס ,יפוי ,הרובג ,עדמ םהל שוכרל ,םלועב תושגרתמה תוערה דגנ 

ךותמ הפוצ הרצ ןיע ךכ ךותמו .םלועבש יהלאה ןכותל ץוחמ םיאצויה םירבד םנה 

,תימלוע תומדקתה לכ לע ,יהלאה סיסבה לע םה םידמוע םתעד יפלש ,םישנא המכ 

לבא .םימעבו לארשיב תוינידמה תולובחתה תא ,םיעדמה תא ,תוברתה תא םיאנוש 

העפוהה תא איה האור הרוהטה העדה .הנומא ןורסחו איה הלודג תועט הז לכ 

םיניינעה תא תדדומ איה ;ימשגו ינחור ,ירוביצו ידיחי ,םייח ןוקית לכב תיהלאה 

אל םלועל וז הדמבו ,םילקלקמ םהש לוקלקה וא םיאיבמ םהש תלעותה תדמב קר 

.ינחור ןיבו ימשג ןיב ,רבד הזיא אירבל תקסוע איהשכ ,הלוכ תבייח העונת היהת 

תיהולאה הריציה ללכמ אוה לכה ,התוללכב לבא ,תוערגמ הב ויהיש רבדה לכוי 

16.תלעופו תכלוהה 

םדאה תשודק - תרמוא תודהיה .םלועה תומוא ןיבו תודהיה ןיב איה תידימת המחלמ׳ :אבומ ברה םשב 

תדרפנ תויהל הכרד השודק - םלועה תומוא תעד ...םייעבטה םייחה םע דחי תויהל הלוכיו הכירצ 

,ט״יתת םילשורי ,היאר תועומש)׳השויוקל תדגנתמו השודקה ךפיה איה עבטהו ,םייעבטה םייחהמ 
.(גס ימע 

תוברתה תסיפת .חמ-זמ ימע ,וט״רע :ןלהל)ךיראת אלל ,הנושאר הספדה ,רהט ילפרע ,קוק ה׳׳יארה 

רפסה־יתבב לוח ידומיל לע סומלופב ברה תדמע דוסיב איה ׳תיהלאה הריציה'ןמ קלחכ תינוליחה 
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היפוא תא תלטבמ הניא ׳תיהלאה העפוהה׳ לולכמב תישונאה הריציה תופתתשה ,םנמא 

ןמ׳ לבא ,׳הרוקמ דצמ׳ בוטה ןמ הב היהיש רשפא ׳תיתוברתה תומדקתהה׳ - ינוליחה 

ידיב לעופה לא תאצוי ףא איה תובורק םיתעל .(אנ ימע ,ג ,תורגיא)׳הדמעמ דצמ העשרה 

תומכח׳בו יגולונכטהו יתרבחה םוחתב םלוע ינקתמ ,׳השודקהמ םיקוחר םישנאו םיעשר׳ 

הפש לכ לע האושנה תוברתה׳ לש התובישח לכ םע .(חמ ימע ,ט״רע)׳תוילכשו תוישעמ 

,׳הישרש תאו היתופיאש תא ,היפיעס תא תעדל ,הב קימעהל םיכירצ׳ רשא ,׳וננמזב ןושלו 

ינוליחה תוברתה ךרע לע הלעתמה ,יתוברתה שדוקה ךרע׳ ןיבל הניב בטיה ןיחבהל שי ירה 

.(די ימע ,שדוקב רדאנ)׳ץראה לעמ םימשה תולעתהב 

היוליג אישש ,הריציה תלוכי אוה תינוליחה תוברתלו השודקל יללכה ףתושמה דצה 

הריציהש וניאר רבכ ךא .(102 ימע ,םירמאמ)׳הנוילעה הרישבו היפוסוליפב׳ אוה ינוליחה 

לידבמה לובגה לע רומשל שי ןכ־לעו ,השודק לש ךרע תלעב הניא המצעלשכ תינחורה 

ידי־לע ,םהיניב ׳בברועמ רוביח׳ .שדוקה תמכח ןיבו תינוליחה היפוסוליפה וא המכחה ןיב 

לוחה לש תיתימא תודחאל איבמ וניא ,׳םידומעה ינש הלא ןיב םולש תושעל׳ תונויסינ 

היתוריפ תא םילכוא ןיידע ונחנאש הרוראה המחלמה התוא לכל׳ םרוג אלא ,שדוקהו 

תא׳ רבחל ואב רשאכ ,׳לארשיל ןווי תמכח הגוודזה רשא תעמ׳ הליחתה וז המחלמ .׳םירמה 

היפוסוליפה לש הלילש ןאכ ןיא .׳היבוברע לש רוביחב דחי שדוקה יכרעו לוחה יכרע 

הליחת חתפתהל םיכירצ תיתדה חורהו תינוליחה חורה ימוחת לבא ,המצעלשכ תינוליחה 

ירחא קר .(וט ימע ,שדוקב רדאנ)׳תימינפה ותרכהו ונויבצ יפ לע ,ומצע ינפב דחא לכ׳ 

רשפאו ,וז תא וז תורפהל ולכוי ,תינוליחה הקיסיפטמה ןמ רוריבב הנחבוה שדוקה תמכחש 

.(וס ימע ,ק״הוא)׳לוחבו שדוקב ...םיינחורה םידדצה לכב לכתסהל׳ היהי 

השודקה לש הריציה חוכש וניאר ?שדוקה תמכח ןיבו תינוליחה המכחה ןיב לידבמ המ 

דחאל דימת ףאושה ,רצויה יהלאה עפשה לש תישממ תולגתהכ ,התוהמ םצע ךותמ עבונ 

,שדוקה תמכחב םג תפקתשמ וז תוהמ .ותגרדמל התאלעה ידי־לע הלוכ תואיצמה תא 

וחכמ ץוח ,םדאה לש תוימצעהו תוחכה רתיל ללכ סחי הל ןיא׳ש תינוליחה חורל דוגינב 

תמכח .לוחה ןיבו שדוקה ןיב יתוהמה לדבהה הרכהה םוחתב הלגתמ ןאכ .׳דבל יעדמה 

,ושפנ תוחוכ לכ תא דחאלו םדאה לש ותוישיא ללכ תא תונשל חוכה הל שי שדוקה 

:שודיחו הריצי חוכ תלעב תושי אוה ומצע שדוקהש ינפמ ,תחאכ םיהובגהו םיכומנה 

םייחה דוסימ ,םיאב םה םייחה ייח רוקממ שדוקה יניינע לכ יכ ,אוה רבדה םעטו 

עוטנל ,תילכת ןיאל םיאורב ןומה תווהל שדוקמה ןכותה חכב שיו ,לכה תא הווהמה 

לכו .הגוהה שפנה לע תטלובמו השדח הרוצ עיבטהל רמוחו לק ,ץרא דסיילו םימש 

דצמ תושדח םיללוחמו םישדחמ םניא םה יכ ,חכה הז םהב ןיא לוח לש םיעדמה 

ותוא רוקעל ,השדח הירבל םהב הגוהה תא תושעל םג םילוכי םניא ןכ לעו ...םמצע 

.(בלר-אלר ימע ,ב ,תורגיא :האר) 
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".(א ימע ,ק״הוא)השדח תואיצמ לש בצמב ודימעהלו ,תוערה ויתונוכת תוימצעמ 

,שדוקה תמכח ןיבש יכרעה לדבהב ףקתשמו רזוח הרוצל רמוחכ שדוקל לוח ןיב סחיה םג 

םלועה׳ יכרע ןיבו /ןוילע רתסב רתסנב זונגה ןייעמ׳מ עבונה ומצע שדוקה ןמ תבאושה 

קוקז הרוצכ שדוקהש םשכ .(גלר ימע ,א ,תורגיא)׳םילבגומ םימלוג׳ קר םהש ,׳ירוטלוקה 

סחייתמה ,'יעבטה לכש׳ל שדוקה תמכח הקוקז ןכ ,וידי־לע בצועמה רמוחכ לוחה םלועל 

לכב וילע לוחל לכשה לכויש ידכ׳ ,אירב ףוג ךירצ םדאהש ומכו ;׳המשנ יבגל ףוגכ׳ הילא 

,׳רואנ לכש לש תרגסמ׳ ,םיינוליח םיינחור םילכל שדוקה תמכח הקוקז ןכ ,׳ויכרע תרובגת 

ןיב תאזכ הקיז 18.(וס ימע ,ק״הוא)׳תיתוהמה תוימינפהו םייחה רואכ׳ הב תלעופ איהש 

:הללכב תוברתב םג אלא ,דיחיה שפנב קר אל תמייקתמ השודקה תרוצ ןיבו ןילוחה ׳רמוח׳ 

תולגל ,רמוחל שמשל היואר רתוי היהת ,רתויו רתוי ססבתת תישונאה תוברתהש המ לכו׳ 

19.׳שודקהו בוטה ןוצרה לש וחכ זוזע לש ...םירישעה םינווגה דוה תא הדי לע 

- הבש ידוסיה םגפה לע רבגתתש לככ השודקל ׳רמוח׳ תויהל לכות ןכא תינוליחה חורה 

הייאר תלעב תויהל הרומאה ,היפוסוליפה וליפא .התריצי ימוחת לכב אטבתמה - תויקלחה 

ימע ,ק״הוא)׳ינחורה םלועה לש עודי קלח לע םא יכ תערתשמ הניא׳ ,תללוכו תיטפוניס 

הנויבצב דומעל הצפחה ,לוחה תריקס׳ב תורחאה תונילפיצסידה ןמ הנוש איה ןיא 20.(ט 

תמועל .(גי ימע ,ג ,תורגיא)׳ימצעה ןגוחב׳ תודמוע ןה ףא היתוריציו ,׳הדבלב ימונותואה 

ועבט ירה - תונמא ,היפוסוליפ ,עדמ - םידרפנ םימוחתל תלצופמה ,תינוליחה חורה 

:שדוקה תמכח לש תיביטרגטניא הייארב אטבתמ שדוקה לש יתודחאה 

אוצמל שיש יווישה לש דצה תא ,תימלועה תודחאה תא ונתוא תדמלמ תמאה תמכח 

רויצה ,תוינחורהו תוימשגה ,לושכמ ילב וז הרוא ךרדב תכלל ךיאו ,הלוכ היווהב 

איה תאז ...םישקומו ,םידחאתמ ,םימאות םלוכ םה ךיא ,אשנהו לפשה ,לכשהו 

חורש ,םילבגומה םיעדמה לכל לעמ הלועה ,הריהבה תיהולאה תוקבדה לש המגמה 

.(גצש ימע ,ק״הוא)ינחורה ומלוע תא םהב ךא האור לפרועמה םדאה 

חוכ לש דחוימ גוסלו ,חורה לש םיוסמ ןכותל תינוליחה תוברתב םוחת לכ לש ותלבגה 

םא ףא .התוללכב תואיצמה יבגל ולש תיכרעה תוילרטינל תמרוגה איה ,ישונאה הריציה 

שרודו ונממ הנושה דחא ינחור םוחת ידי־לע לבגומ והירה ,ויכרעל יללכ ףקות שורדי 

.(םר ימע ,ק׳׳הוא) 'ינוליחה לכשה יפ־לע םילגתמ הרות ירתס ןיא׳ש ךכל רבסהה םג והז 

ימינפ ןכותו ׳ינוציח ילע לש םיחנומב שדוקו לוח םינודנ ובש (חס-זס ימע ,ק״הוא)רשקהה לכ ןייעו 
.תיתרכה־תרות תועמשמב 

.אמ ימע ,(רסומ :ןלהל)י׳׳שת םילשורי ,שדוקה רסומ ,קוק ה׳׳יארה 

שדוקה תמכחל דוגינב ,'םדא ינבבש םידיחיל דחוימ ,יטרקוטסירא ןויגה דימת ראשת'איה ךכ םושמו 

,ק״הוא)םייתרבחו םיירוטסיה םיכילהתב םרוג תווהלו םדא לכ לש ושפנל הלואג איבהל החוכב שיש 
.(י-ט ימע 
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ינוציחה םלועה׳ :ומצע ךותמ טלחומ ךרע לעב תויהל לוכי וניא יקלחה .ףקות ותוא ומצעל 

םישודקה ...םייחה׳ ול םירסח דימת לבא ,'וזע םורב ויתויוברתבו ויתורבהב הנביש ךירצ 

חורה לש תאזה תיכרעה תוילרטינה .0מ ימע ,א ,תורגיא)׳שקבמ אוה םתואש םייחצנהו 

ןכ םג אוה יללכה רוהטה עדמה לכש׳ יפ־לע־ףא .עדמה םוחתב רתויב תטלוב תינוליחה 

העד לכ .תיכרע תועמשמ םוש ןיא םמצעלשכ וינכתל ירה ,(םש)׳הרואה דצל תמאב 

המדתמה הריפכה׳ ;תיעדמ־ץוח רבכ איה עדמה םשב תגצומה םייתדו םייסיפטמ םיאשונב 

הריפכ׳ תמאב איה ,תיתדה הנומאה תא וא השודקה תואיצמ תא תללושה ,׳תיעדמל 

:תיעדמ העיבק אלו ׳תירסומ 

תעד לש יהלאה דוסיה תוללכב אל ,הנומאה םויקל ןינע ללכ ןיאש עדוי תעד רב לכ 

,תוינובת תועידי לש בצמ הזיאל ,השעמב הרותה תשודק דצמ אלו ןויעב ךרבתי ׳ה 

ןיב ,לשמל ,שרפה םוש ןיאו ,הרות ירבדל שחיב לדבה םוש ןיא ...תויגולואיג וא 

ןנשיש תושדחבש תושדחה לכמ םג .דועו דועו ״לילגו סוקינרפוקל סואימלתב תעד 

21.ןמזל ןמזמ השירדהו רקחמה ךרדב תוכלוהש תועדה לכל ןכו ,חומצל ולכוישו 

ותריקח יכרד דצמ ןה ,ירסומ־אה ויפואב רוריבב אופא הלגתמ עדמה לש ותוינוליח 

.וב קסועה לש תירסומה ותוישיא לע ותעפשה חוכ רדעה דצמ ןהו ויתורטמו 

הריציה חוכל קהבומה יוטיבה אוהש ,יטתסאה םוחתה תא םג תנייפאמ תוירסומ־א התוא 

תומרב אטבתמו רתוי בכרומ תיתונמאה הריציל ברה לש וסחי לבא ,םלועה תומוא לש 

ןיבל יטתסאה םוחתב תירסומה העיבתה רדעה ןיב יתרוסמה דוגינב טושפה ודוסי .תונוש 

:םייחה ימוחת לכב ירסומה השעמב שממתהל תפאוש התשודקבש ,לארשי תרות 

םיינוציחה םיללצה תא םירעשמ םה .המדאה תוחפשמו ץראה ייוג קלח הלאכ אל 

ןיא לבא ,םימעפל םתוא םיסקמש ,םהבש יפויה תא קר לבא ,םייחה ילאידיא לש 

יכ ,וב רהייתהלו ראפתהל ,שולק ןויערב ראשנ םא יכ ,תוריפ השוע אוהה םסקה 

רשויה לש ׳ד רוא דעב תבכעמ איה םימעה לכ תא תפפלמה הרז הדובע תפילק 

הרות היהתש ללכב רשפא יא ךכ םושמו םיישעמה םייחה תוימצעב סנכהמ ןוילעה 

הנוילעה תיהולאה העיבתה יפ לע םיישעמה םייחה תא תרדגמה ׳ד תרות ,םייוגב 

22.(דע ימע ,ט״רענ 

,תונוילעהו תופיה תומכחה ילעב׳ ןיב תישיאה המרב הלגתמ לוחל שדוק ןיב הז לדבה 

׳הנוילעה השודקה׳ חוכמ םילעופה םיקידצה ןיבו ,׳דועו הריש ,היפוסוליפו הנוכתכ 

.זל ימע ,(רקיה רדא :ןלהל)ז׳׳כשת םילשורי ,רקיה רדא ,קוק ה׳׳יארה 21 

הארונ המגוד .יולה הדוהי תעפשה ןבומכ ןאכ תרכינ .הברה דועו ,אס-ס ימע ,א ,ר״וע :םג ןייעו 22 

תמחלמ התיה (םיבר יניעב ומכ) ברה יניעב תינרדומה תוברתה לש תאזה תירסומה תויטנטופמיאל 

.זט ימע ,תורוא :ןייע - םלועה 
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רשאמ רתוי - ׳השודקה ינואגו רסומה ינואג׳ - הלאל ךירצ םלועה .םתמשנב העובטה 

.(ש ימע ,ק״הוא)םירחאל 

,ןתועמשמ ןיא השודק תרדענכ תינוליחה חורה תסיפתו לוחל שדוק ןיב הלדבהה 

תא ביחרהל יתדה םדאה ןמ שרודו רזוח קוק ברה .תיללכה תוברתה תלילש ,רומאכ 

רשוע ידי לע ,םייחהו םלועה תעד ידי לע׳ ,ויתושגרו ונוימד תא ררחשלו תויללכה ויתועידי 

יכרד לכבו םייחה תורות לכבו םלועבש תומכחה לכב׳ תוקסעתהה 23.׳הרהה לכב השגרהה 

עייסל הלוכיו השודקה ייחב תעגופ הניא ,תינוליחה ןתרוצב וליפא ,'תונושה תויתוברתה 

יפויה ייוליג :וזמ הרתי 24.(בל ימע ,ט״רע)׳יהולאה לדוגה לע הרעשה ידיל׳ עיגהל םדאל 

שדוקה׳ תטילקל ׳םוקמ׳ הב םיניכמו שפנה ייח תא םירישעמ תונמאה תוריציבו עבטב 

תוימינפהו׳ ,תוישעמה תווצמהו תובוטה תודימה התוא תוניכמ םהמ רתוי ,םנמא .׳ןוילעה 

םיליבש ןיכמ אוה םדאב יטתסאה שוחה תרבגה׳ ידי־לע םג לבא ,׳םלוכמ רתוי הרותבש 

יולימב טשפתהל שקבמו ףרה ילב םרוזה ןוילעה ינחורה רצואמ םינוילע תורוא תעפוהל 

שוחה׳ תא חתפל יואר ךכיפל 25.(ז ימע ,םש)׳ול ןכומ אצומ אוהש םוקמ לכ לע ותלועפ 

תונקל םיבייח וננה׳ :ברה בתוכ ונמזב הבישיב דומילה יכרד לע תרגיאב .בל ימע ,ט׳׳רע ,קוק ה׳׳יארה 

שיגרמש ימ ונב שי םאו .יצילמה תאו יזורפה תא ,ויעבצ לכל יחה ןונגסה תא ,יתורפסה ןורשכה תא ונל 

.0כר ימע ,ב ,תורגיא)׳ונורשכ בוזעי אנ לא ,טויפו הרישל היטנב וחור תא 

תלוכיב ,׳םייחה יצוויכו תוחכה לש ץומיקה ידי־לע׳ ,תווצמו הרות ייח םיעגופ םיתעל ,תאז תמועל 

ימע ,ט"רע1 ׳יפויה שוחי וב ררועתמ רשאכ ,םדאה רעטצמ ךכ לעו ,׳ינוציחה םלועה דוה׳מ האנהה 

ומצע ךירדהל יכ ,םדאה ךרטצי םימעפל׳ ,שפנה תומלשב עוגפל ידכ ךכב שיש יפ־לע־ףאו .(חכק 

תוחור ררועל לכויש םוקמב טרפב ,םישוחה לש יפוי תשגרה לכמ ויניע ערגל ,תירסומ הכרדהב 

תרכה שוח ונממ דבאי ,תושירפה ךרדב תכלל וקיחרה בורמ םימעפלו ,רסומהו הרותה תורדג תוצרופ 

השגרה םוש ושפנמ דבאל ךירצ וניא ,תומילשב רבג רשא ןוילע דיסחו רובגה םנמא .יפויה ךרע 

קר וכרע ליבגהל אוה רומג טלושו ,תואיצמב ושומישו ותנוכת יפל יפויה ךרע תא ריכי אוה .תיעבט 

.(102 ימע ,[היאךיע :ןלהל] ז׳׳משת םילשורי ,היאךיע ,קוק ה״יארה)׳תומילשהו המכחה טפשמל 

ךא .׳םדאב הזה לודגה שגרה ארבנ םנחל אל יכ ...שפנה תא םיביחרמו םיבוט םה יפויה ישגר לכ׳ 

אוה ולא תועיבק לש רשקהה ירה ,'יפויה ירחא ךשמהל םדא לכל אוה ישפנ קוחש׳ ברה תרכה תורמל 

קר תיבויח איה ןאכ יטתסאה םוחתה תכרעה .םדא לש ותעד םיביחרמה םיפיה םירבדה לע ל״זח רמאמ 

יאדכ .(213 ימע ,םירמאמ)׳םיבוטה םיישפנה תוחוכה תא םילידגמ םגו םיחתפמ יפויה ישגרש'ינפמ 

יפויל תאזכ תילטנמורטסניא השיג ןכש ,(ןאכ טקונ ברהש)תיתרוסמ תידוהי הדמע קר וז ןיאש רוכזל 

דממה יפלכ רומג שפנ ןויוושל תטלוב המגוד .תומיוסמ תויפוסוליפ תוטיש םג תנייפאמ תונמאלו 

הדימב ,ומצע תא הנהמו סלעתמ אהיש םכחל האנ׳ :התניפש תרות איה תיתונמאה הריציהו יטתסאה 

,הרמזב ,םיטושיקב ,םיננער םיחמצ םענב ,םיבוט תוחירב ןכו ,התשמו לכאמ ינדעמב ,היוארה 

ילב ומצעל תלעות םהב אוצמל לוכי םדאהש ,ולא ןיעמ םירחא םירבדבו תוארטאיתב ,ףוגה־יקחשמב 

שדח ןוזמל דימת םיקוקז םהו הנוש עבטמ םיקלח המכו המכ בכרמ םדאה ףוג ןכש .ורבחל דספה םוש 

,הזוניפש ךורב)׳תחא תבב םירבד המכ ליכשהל הוש הדמב רשכומ ףוגה אהיש ידכ ,םינוג־הבורמו 

שיש המ לכ והז .(הרעהב המ טפשמ ,יעיבר קלח ,1967 םילשורי ,[ןיקצלק ׳י םגרית] תודמה תרות 

סחייל הטונ אלא ,הז אשונב יעמשמ־דח הכ וניא קוק ברה .תופיה תויונמאה ךרע לע רמול הזוניפשל 

.ןלהל הארנש יפכ ,תיטתסאה הריציל רתוי הלודג תובישח 
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םימעפלו ,לוחה יניינעל םיטונ םהש יפ לע ףא׳ ,ונרודב תורפסה תוריצי תרזעב םג ׳יטתסאה 

תוגרד׳ שמשל תולוכי ןה ,׳יפויה לש תובחרתהה תוואת׳ ןהב שיש תורמל .ידאמ םיאמטנ םה 

ךלהמבו ,(ל ימע ,ט״רע)׳םלועב עיפויש הלעמ לש דוה לש ןוילעה רהוטה לא םירשכהו 

,תינשפוחה הרישה ךותמ םג׳ שדוקה הלגתי דוע (ותישארב םיאצמנ ונאש)ירוטסיהה 

26.׳תינוציחה תורפסה ךותמ םג אצת הריהזמ הבושתו 

רבעמ ,תושממה לולכמב תויונמאהו םיעדמה לש םדיקפת זמרנ רבכ םינורחאה םירבדב 

חורה לש הריציה חוכל םייוליג ,לוכה תולככ ירחא ,םה הלא ירהש .תיכוניחה םתעפשהל 

סיסב הווהמה ,םלועב היצזילאוטיריפסה לש יללכה ךילהתה תא םימדקמ םהו ,תישונאה 

,הבוטיחו הרויצ ,תורפסה׳ :תיתונמאה הריציה יבגל ךכ .תואיצמה לש התושדקתהל 

לכו .תישונאה שפנה קמועב םיעבטומה ,םיינחורה םיגשומה לכ לעופה לא איצוהל םידמוע 

לע הבוח שי דוע ,לעופה לא אצי אלש ,שפנה קמועב זונגה דחא טוטרש םג רסחש ןמז 

םשל תונמא׳ המסיסה דיסח וניא יאדווב ברה 27.(ג ימע ,ב ,ר״וע)׳ואיצוהל תונמאה תדובע 

תישונאה תוברתה׳ ןמ קלח איה תיטתסאה הריציה רשאכ לבא ,(ונמזב הצופנש)׳תונמא 

לכ לש לאידיאה׳ שומימל ךרדה תלילסב ףתתשהל הלוכי איה ,׳הלש ןוילעה דצב 

םהב ןיא ,םדודיבבו תינוציחה םתעפוהב ,לוח ימוחת .(טכ ימע ,שדוקב רדאנ)׳םילאידיאה 

תרתסנה תועמשמה תספתנ ,שדוקה תמכח לש תללוכהו תימינפה הייארב ךא ,השודק לכ 

דוסימ החוקלה תושונאה לש התמשנב זונג ןוילע תוברת חוכ׳ל יוטיבכ תינוליחה חורה לש 

28.חכ-גכ ימע ,םש)׳םלוע אלמה תיהלאה הריציה 

,התוא תאטבמ ׳תירילהו תילקיסומה תוממורהש׳ ,יפויה תשוחת תספתנ וז הבחר הייארב 

רואמהמ קיז רותב׳ אלא ,דדובמ יטתסא םוחת רצויה ,םדאה לש םיוסמ ישפנ רשוככ קר אל 

ירישה ךרעה׳ תא תוארל רשפא יפויה תא תומלגמה תוריציה ךרד .׳הלוכ היוהה לש לודגה 

'תופיה תומכחה׳ תא ברה תכרעה .ג ןמיס ,זי קרפ ,ז״לשת םילשורי ,הבושתה תורוא ,קוק ה״יארה 

ןויצל היואר .(אכ ימע ,רקיה רדא)׳ןמזה תתמהל׳ אלא ורצונ אל ןבור - רתויב תיבויח התיה אל ונרודב 

האר ברה :׳תויחצנ תולאשל קר תשדקומ היהת תורפסה׳ש ,ץיבוניבר ז׳׳א רפוסה תשירדל ותבוגת 

ימע ,םירמאמ)העשה יכרוצב תורפסה תוברועמל השירדה תא הדגנכ דימעהו תיתולג השיג וז העדב 

 505-504).

תנכס לע 0ר-גר ימע ,א ,תורגיא)׳לאלצב׳ דוסייל הכרבה תרגיאב ןכו ,םש םירבדה ךשמה האר לבא 

,ןורי ׳צ :ןייע ,ברה ימוסרפב ולא םירבד לש םלוגלג לע .תונמאהו יפויה ןחלופב הנומטה תולילאה 

:ברה יבתכ תספדהב ׳הרוזנצ׳ל המגוד איה וז .179-178 ימע ,ד״לשת םילשורי ,קוק ברה לש ותנשמ 

ירויצ לע ברה תבוגת תניינעמ .לוסיפו רויצ םג רמולכ ,'בוטיחהו רויצה ,תורפסה׳ בתכנ ירוקמה חסונב 

׳ה ארבש רואה אוה אוה ולש תונומתבש רואהו ...קידצ היה טדנרבמר׳ :ןודנולב הארש ,טדנרבמר 

םילשורי ,תורוא לבוי :ךותב ,׳קוק ברה לש ותנשמב הקיטתסאה׳ ,ןמלג ׳י :האר - ׳תישארב ימיב 

.168-167 ימע ,ה׳׳משת 

ןידעהו לודגה החכ׳ םג הלגתי הלואגה תפוקתב .ברה לש היפוסוירוטסיהב בושח דיקפת אלמי הז ןויער 

.(בפ ימע ,תורוא)׳ויוליע לכב םלועב ינחורה דוסיה תמרה - תורפסה לש 
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12] , המלש־ןב ףסוי 

ימע ,ט״רע)׳יוצמה לכב יהלאה רטשמה׳ לע דמלמה ,׳בגשנה ודוהיב שיה לכ לש ילקיסומה 

לש תיתילכת תויקוחבו הינומרהב - יסאלקה ונבומב יפויה תא ספות קוק ברה 29.(זיק 

׳ליבקמ רודסו תחא הכרעמ ךות לא םידרפנ םיקוח ץובק אוה יפויה טפשמ׳ :םוקיה 

םינמזה ירקמבש יפויהו׳ :הלוכ תואיצמב יפויה ררוש הז ןבומב 30.(212 ימע ,םירמאמ) 

לכתסהל ונתוא איבמש המ - ושגי דחאב דחא ,ךרענו בצקנ רדס לע םיכלוהש ,םיפלחתמה 

הוולמ יפויה ןיא רשא הלועפ לש הרקמ םוש אצמי אלש דע ,םצע לכ לש יטרפה יפויב םג 

תנווכ לע התודעב אוה תאזה הינומרהה לש הכרע ,בוש ,םלוא31 .(213 ימע ,םירמאמ)׳ומע 

יפויה יקוח דצמ אוה ׳ד ישעמב תוננובתהה תישאר ןכ לע׳ :םלועב וישעמב ארובה 

32.׳ימשגהו ינחורה לש תואיצמה לכב םיטלושה 

םה רשאכ - תינוליחה חורה יגשיהל השודק סחייל רשפא וז תיסיפטמ תואר תדוקנמ קר 

לש יפוסניאה ימסוקה הריציה חוכמ קלחכ אלא ,דבלב םדאה חור תריציכ אל םיספתנ 

ירסומה יפואה ןמ תיכרעה התועמשמ תא תבאוש םימוחתה לכב תישונאה הריציה .שדוקה 

הווהמ וז הקושת .ןוילעה בוטל תוקקותשהב הלוכ היווהב לעופה ,ימסוקה ןוצרה לש 

הקידצמ התשודק קרו ,(ח ימע ,ט״רע)םירשל הריש ...ןתונה ןוילע רתויה םייחה רשכה׳ 

לכ תורמל ךא .0סק ימע ,ק״הוא)׳הריצילו ןוצרה תייטנל רומג שפוח׳ לש השירדה תא 

םע׳ :יטתסאה ךרעל ירסומה ךרעה תמידק ברה לצא תרמשנ דימת ירה ,הזה הריציה שפוח 

ראפה יבגל וכרעב לטבו בשחנ ןיאכ אוה ,תואיצמה יקוחב םושר קלח תראפתהו יונה תויה 

רדהו דוה׳ ףיסוהל אב םדאה תמשנב ׳ויטרפו ויעבצ לכב יפויה שגר׳ חותיפו ,׳ירסומה 

,אדירג תיטסילדומ הרימא וז ןיא33 .(לר ימע ,א ,ר״וע)׳בוטה רסומה לש תיתמאה תומילשל 

רוקמ ,׳הפיה לש האידיא׳ל דבלב יקלח יוליג תונמאב םלגתמה יפויב האורה ׳תינוטלפא׳ הסיפת יהוז 

ברה .(135-132 ימע ,ם׳׳שת ביבא־לתו םילשורי ,[םביל ג״י םגרית] התשמה ,ןוטלפא)תושממה לכ 

לעופה לא האיצומ׳ תונמאה :השודקב לעופ אוהשכ ,יטוראה םע יפויה תא רשקמ ,ןוטלפא ומכ ,קוק 

,׳תיקולאה הבהא׳ל דעו ׳תיעבטה תיטרפה הבהאה׳ ןמ - היתוגרדמ לכב תישונאה הבהאב ׳זונגה תא 

תשגרה׳ :ןוטלפא תא שרופמב ריכזמ ףא ברה .ח-ג ימע ,ב ,ר׳׳וע)תיתימא הבהא לכ רוקמ איהש 

ןיב לדבה ןיאב םירובצ םה םירמחה ףוגה דצמ יכ .וירקמו ףוגהמ אב וניא ,ישפנ הכ אוה יפויהו דוהה 

רתוי םיגשומ לע םמורתיש אלא ,דעל ראשי הז חכ ןכ לע .תנחבמה איה שפנה לבא .הרקמו רטשמ 

.(92 ימע ,היא־ןיע)׳ןודייפ רפסב ראיבש ומכ ,םיטשפתמ רתויו םילענ 

.(דפש-גפש ימע ,םש :םג ןייעו .גלר ימע ,א ,רדע)׳םיקלחה ןיבש סחיהו ןוויכה אוה יונה דוסי׳ :ןכו 

הזה ׳ינולופא׳ה יפויה ןיב (תכל תקיחרמ)הנחבה תולגל הסנמ (164-161 ימע ,27 הרעה ,ליעל)ןמלג 

.השודקבש ׳יסינוידה׳ יפויה ןיבו 

.(213 ימע ,םירמאמו ׳ימינפ יפויב ךורע אוה רועיכה סחי וליפאו׳ 

...יפוי לכ םהב שיגרנ אל רשאי הלא ףאו ,םיירוטסיהה םיעוריאב םג תטלוש ׳תיטתסא׳ תויקוח 

.(212 ימע ,םירמאמ)׳ןקותמה רודסה תאו יללכה יפויה תא םימילשמ 

.בוטהו תמאה ,הפיה ןיב סחיה תסיפתב גנילשל קוק ברה ןיב לדבהה ןאכמ .214 ימע ,םירמאמ :םג האר 

םידחאתמ בוטהו תמאה׳ - ׳יטתסא טקא׳כ תיהלאה הנובתה לש הנושארה הלועפה תא האור גנילש 

םה יטתסא שוח ילב םדא ינב :ררושמה ןמ תוחפ אל יטתסא חכ לעב תויהל ףוסוליפה לע׳ ןכלו ,׳יפויב 

סותיממ ,ץרווש ׳מ :ןייע - ׳תיטתסא היפוסוליפ איה חורה לש היפוסוליפה .התמה תואה לש םיפוסוליפ 
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׳קוק ברה תנשמב לוחו שדוקי [ 13 

םג ,תישונאה תוברתה לש התוללכתשהו התוחתפתה :תיסיפטמ הדמע ךותמ הנקסמ אלא 

גשיהכ םג ולו - רשפאה לככ ׳הבוט׳ תויהל התפיאש םצע איה איה ,םיינוליחה הייוליגב 

אלל תירשפא הניא וז הפיאשו - יטתסא וא יפוסוליפ ,יעדמ־ינוליח םוחתב ׳בוט׳ וא חלצומ 

תילרטינ המצע האור איה םא וליפא .שדוקה אוהש ,רומגה בוטה לאידיא לש ותושממ 

הנוציחה התוהמב׳ םג ירה ,(תיקלחה התואר תדוקנמ ,תמאב איהש יפכ) תיכרע הניחבמ 

לכ לע ,הלוכ הרהה לע ףחרמו ךלוהה ,םייח םיהלא חוכ לעופ ...תישונאה תוברתה לש 

לש ,ןוקיתה לש תיחצנהו הכוראה ךרדב התוא גיהנהל ,ףוס דעו שארמ תישארב השעמ 

תונוכנ אופא הלולכ תינוליחה חורב 34.(וכ ימע ,שדוקב רדאנ)׳תולעתהה לשו לולכשה 

תא םמורל׳ ותפיאשל תונעיהלו יהלאה ןוצרה לש השודקה תעפשה תא טולקל תימינפ 

דחאל ,תויטנה ,םישוחה לכ תא ,ןלוכ תומשנה תא ,היוהה לכ תא ,םלועה לכ תא ...ללכה 

.(טפר ימע ,ק״הוא)׳םימלועה לכ תא 

׳ומצע עבטבש השודקה׳ .ב 

,ירסומה םוחתב הליחת הלגתמ יהלאה ןוצרה ידיילע שדקתהל תינוליחה חורה לש התונוכנ 

הנוש השודקה לא ותקיז ןכ־לעו ,ינוליחה ויוליגב ףא תשרופמ תיכרע תועמשמ לעב אוהש 

רסומה תא תוארל אופא רשפא םאה .תונמאה וא עדמה ומכ ,םירחאה חורה ימוחת לש וזמ 

ןיבל וניב לדבהה אמש וא ?המצע תינוליחה תואיצמב שדוקה ןיבו לוחה ןיב שגפמ תדוקנכ 

,ומצע לשמ יכרע דממ רסח םהומכ אוה ףאו ,ינורקע וניא תינוליחה חורה ימוחת ראש 

היגולואיתבו תדה לש היגולונמונפב תיזכרמ הלאש יהוז ?שדוקה רסומב ולוכ יולת ופקותו 

35.לוחל שדוק ןיב סחיה לע ןויד לכב הבושח הילע הבושתהו ,תויטסיאיתונומה תותדה לש 

,ןוימדה חוכ תומלש דואמ הבושח ברה יניעב םג .25 ימע ,ח״לשת ןליאירב תטיסרבינוא ,תולגתהל 

ךא .גמר-מר ,חלר ,אלר ימע ,א ,ר״וע :םג ןייעו .»םר ימע ,ק״הוא) 'םייטתסאה םיניינעב׳ לעופה 

ןוימדב ךרובמה 'אלפנ יתונמא ןורשכ׳כ התוא ןייפאמו תודיסחה תדימ לע ,לשמל ,רבדמ אוהשכ 

ידיסח׳ ,הלוגסה ידיחי םה ׳םינוילעה םינמאה׳ :תיטתסא איהשמ רתוי תירסומ הנווכה ,הלועמ 

תא תוקחלו ביטיהל קומעה ןוצרה׳ו תובוטה תודימה ילעב ,׳הלוכ תוישונאבו לארשיב ...תורודה 

.(ומש ימע ,רסומ)םייחה יכלהמ לכב ׳הבטהה 

.אפק ימע ,רסומ :םג ןייעו 

.ירסומה ךרעה לשו ילנויצר־יאה דוסיה לש הזתניס רבכ איה השודקה ,וטוא ףלודור לש עודיה וחותינב 

ינש לע שודקה לש תודחא אוה ארקמה יהלא :לארשי תד לש לודגה גשיהה ,ותעדל ,והז 

רוגשה ינושלה שומישב רבכ הלגתמ שודקה לש תירסומה תועמשמה .ירסומהו יזונימונה - ויתודוסי 

ירסומ ןוצרכ ׳שודקה ןוצרה׳ לע טנאק רביד הז ןבומבו (תירבעב רשאמ רתוי תינמרגב)תוירבה יפב 

רבועש המב אקווד אוה יתד חנומכ שודקה לש ותועמשמ רקיע יכ ,העטמ הז ינושל שומיש ךא .רוהט 

שודקה ןייצמ (תיארקמה תירבעב רמולכ)ורוקמב ,ןכ לע רתי .ול םדוק ףאו ירסומה םוחתה תולובג תא 

תתחפהב השודקה אוהש יזונימונה׳ :וטוא ןושלב ;ירסומה־ילנויצרה ינפ לע הזה ׳ףדוע׳ה תא קרו ךא 

,ליעל ,וטוא)׳ולוכ ילנויצרה טקפסאה תתחפהב :רמולו ףיסוהל םילוכי ונאו ,הבש ירסומה דוסיה 
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יעבטה רסומה :ינוליחה רסומה לש םייוליג ינש ןיב ידמל תיתרגש ךרדב ןיחבמ קוק ברה 

עבטה׳ :ןיטולחל תירסומ־אכ תואיצמה העיפומ ׳יעבט׳ הנוכמה בצמב .טלחומה רסומהו 

עבטה ןכו .חימצהלו לבנל ,סורהלו תונבל ,וצפחל ףאוש םא יכ ,קדצו רסוממ עדוי וניא 

ךלהמב ךא .(בי ימע ,רסומ)׳דחוימה וצפח תא םא יכ עדוי ונניא םדאה לש יטרפה 

36,הרבחהו דיחיה יכרוצב ודוסיש ,ינתלעותה ׳יעבטה רסומה׳ תא םדאה רצוי ותוחתפתה 

סיסב רסח אוהו ,תויתלעותה ויתורטמל וליפא קיפסמ וניא הזה ׳שביה יעבטה רסומה׳ש אלא 

יפ לע ףא ,הרשי ךרדל בושחל שלחה םדאה בל תורירש לכוי אל הז המ יכ׳ :ביציו דימתמ 

:עשרו הלווע ישעמ ושענ יתרבחה סרטניאה םשב םגו 37׳?עשרו תוומ יכרד התירחאש 

38.(זל ימע ,ג ,תורגיא)׳הועזל אוה ךפהתמ ,תוליצאה חיל ונממ לטניהב ,יתורבחה דוסיה׳ 

םייק ,םיינוציח םיכרצבו םיאנתב ורוקמש ,הזה ינתלעותה ׳יעבטה רסומ׳ל ףסונ םלוא 

ימע ,רקיה רדא)׳םדאה רשוי עבטב רושקה יעבטה רסומה׳ אוהו ,רסומל ימינפ רוקמ םדאב 

הנוכת׳ תמאב אוהש ,׳קדצהו רשויה תבהא׳ לש הזה ירסומה דוסיה ךותמ אקווד הנהו .(מ 

ךפה שממ םהש׳ םישעמ ידיל האיבמ איה רשאכ ,תדל תודגנתהה האב ,׳תימינפ תיהלא 

,תדה לש םיילילש םייוליגל יעבטה רסומה שגר ןיב וז תושגנתה ךותמ .׳ילאידיאה רסומה 

גשומ תא דירפהל ,רשיה עבט דצמ ,תחתפתמו הלועה תישונאה תוברתה איה תחרכומ׳ 

יבקע)׳ישונאה רסומה תא תקזמ תדהש׳ הנקסמל העיגמ איהו ,׳תדה גשומ לעמ רסומה 

אוה׳ ובטימבש ,ינוליח רסומ תיללכה תוברתה תרגסמב שבגתמ ךכ .(חמק ימע ,ןאצה 

.(במ ימע ,רקיה רדא)׳םדאה עבט קמועב תאצמנה הבוטה תיתוברתה הרכהל ןמאנה דוסיה 

רבעמש טלחומה ךרעב ןגועמ אוה ןיא יכ ,לוחה םוחתל ךייש ומצעלשכ הזה רסומה םג לבא 

ירהש ,הזמ שודקה לשו הזמ ינוליחה רסומה לש יאמצעה םדמעמ תייעב ןאכמ .(ינש קרפ ,14 הרעה 

שרוד (ינאיטנאקה רסומה םע ,וטוא יפל ,ההזה)רסומה וליאו ,'ךרע לש הירוגטק׳ ומצעב אוה שודקה 

,המלש־ןב ׳י :האר ,וז היעב רותפל וטוא לש ונויסינ לע .ומצעל האלמ הימונוטוא אוה ףא 

.216-207 ימע ,(1973)דכ ,ןויע ,'וטוא לש תדה תייפוסוליפב םזיטאמיכסה׳ 

'תמאב ישממה בוטה'תא אצומה ,הזוניפש לש הז אוהו ,רחא גוסמ ׳יעבט׳ ינתלעות רסומ ןכתיי םנמא 

ןיא תאזכ הרותב .הילא האלמה תימצעה המאתההו תיעבטה תויקוחה תרכה ידי־לע אבה רשואב םדאל 

םיגשומ אלא ,םיישממה םירבדה לש תונוכת םניא ערו בוט .המצע תואיצמב תויכרע תונחבהל םוקמ 

ותויהבו ,אצמנ אוה רשאב ,יבוט׳ לוכה ומצע עבטב .םדאה לש הכומנה הרכהה תגרדב םייביטקייבוס 

והשמ וא ,םירבד אלו הבשחמ ינפוא אלא םניא אטחהו ערה ,בוטה׳ :יפוסניאה םצעה ןמ חרכהב עבונ 

םדא םיהולא לע רצק רמאמ ,הזוניפש)׳םימלש םה עבטב רשא םירבדה לכ ירהש ...תואיצמ ול שיש 

,םש תורעהבו 141-140 ימע :םג ןייעו .136 ימע ,ח׳׳לשת םילשורי ,[טרגנייטש ׳ר המגרית] ורשאו 

,המדקה יעיבר קלח ,[25 הרעה ,ליעל] תודימה תרות ,ל׳׳נה ;281-280 ,260-259,251 ,248 ימעב 

,ערהו בוטה לש וז הסיפתל םיתעל ברקתמ קוק ברה היגולוטנוא הניחבמש הארנ ןלהל .(חס טפשמ 

רסומל יפוסוליפה יוטיבכ התוא האורו ,הנממ קיסה הזוניפשש תירסומה הרותה תא החוד אוה ךא 

גוסה ןמ ׳טלחומה רסומה׳ אוה תונתלעותה לע רבגתמה ינוליחה רסומה ,ברה תעדל .ילילאה 
.ינאיטנאקה 

.טמק ימע ,(ןאצה יבקע :ןלהל)ז׳׳כשת םילשורי ,ןאצה יבקע ,קוק ה״יארה 
.תינוליחה תוימואלבש הנכסה לע הברה דועו 
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׳קוק ברה תנשמב לוחו שדוקי [ 15 

שדוקה רסומל םדוק ׳ןתיאה והכו ודוה קמוע לכב ותויעבטב רסומה׳ ןכ־לע .ישונאה ועבטל 

39.(66 ימע ,םירמאמ)׳וילע השודקה תעפשהל ׳עצמ׳ היהיש ידכ ,׳תינמז המדקהב׳ 

החוד החוכמש המצוע ימינפה ירסומה עבטל שי ,השודקה לא ןיעל תיארנ הקיז אלל םג 

תדה לש דיקפתהמ הלעמל אוהש ,ובש בוטהו רואה׳ תא םיליבגמה תדו רסומ לכ םדאה 

ורוקמ תא ריכהל דוע ונילעש) הז קומע ירסומ דוסי ךותמ .׳יוצמה םנבומב רסומהו 

ןמזב ,תדהו רסומהמ הנויקד תא תעבות איה הלש חכה תוטשפתה לכב תוישיאה׳ ,(יתימאה 

־ירסומה ודוקפתב יתדה ףאו ,ינוליחה רסומה .׳הב שיש קדצהו בוטה תא רוצעל םיאב םהש 

שפנב וליאו ,׳תוישיאבש תוארפה תאו ערה תא רוצעל םא יכ םינווכמ׳ םניא ,יתרבחה 

תאזה תינוציחה תרגסמה תא ץורפל םיצורה ,רתוי םיקומע םיירסומ םיפחד םינומט םדאה 

ךותמ .ירסומ־אלו יכרנאכ וליפא םיתעל עיפומו ימינפ שפוח ךותמ עבונה רסומל םיפאושו 

רסומה תטלשהל יעצמא קר םניאש ,תדו רסומ לש רתוי ההובג תועמשמ הלוע הזה דוגינה 

:תימינפה תוירסומה תא םג םיללוכ אלא ,םיערה םירציה לע 

בשחנ היהש םוקמב ,םדאה שפנב רוא לשו בוט לש םיבר םידדצ איה הלגמ תוברתה 

איה ,רסומהו תדה דצמ םירוצעמ וללה תודוקנב תאצומ איהשכו .תוארפו עשרל 

םילגמ רסומהו תדהש ,יוליגה איה המחלמה תירחא לבא .םתחצנמו םהב תמחלנ 

,תובוטה תויעבטה ויתועיבתו ,הזה ישיאה שפוחה אצמנש דע ;םרוא תא םמצעב 

לש חכה רתויב דוע רשאתמ אליממו .םמצע רסומהו תדה ירככמ דחאל רכומ אוה 

ןוילעה דצמ בוהאו דבוכמ תויהלו ,םדאבש יארפה דצה לע טולשל רסומהו תדה 

40.(אל ימע ,רבד שאר ,רסומ)ובש בוטהו 

תוסחייתה תאטבמ ׳יוצמה ונבומב׳ רסומל רבעמ לא גורחל ימינפה יעבטה רסומה תפיאש 

דיקפתב קפתסמ וניא הזה ינוליחה רסומה .טלחומ יכרע דממ לא (תעדומ־אל וא תעדומ) 

ךכ .ומצעל תילכת אלא דבלב יעצמא וניאש ירסומ קוח שפחמ אלא ,יתרבחהו יתלעותה 

חורה .וברקב לעופה השודקה דוסי ץנצנמ רבכ הבש ,רתויב ההובגה ותגרדל עיגמ אוה 

לש תיללכה התמשנב תצצונתמה ...טלחומה רסומה חור׳ תא המצע ךותב הלגמ תישונאה 

םלעתמה רוקמה .׳ורוקמ תמלעהב ודבל רידא ןויזח רותב םג םימעפל הלגתמו תוישונאה 

האצות רותב תוישונאב אב׳ ובש טלחומה דוסיה יכ ,תיהלאה חורה אוה הזה רסומב 

תירסומ הבוחל השירדה ירוחאמ .(21 ימע ,םירמאמ)׳תיהולאה העיבתה ךותמ תבבוסמ 

המשנ רותב׳ ,הרוצכ הב תלעופה ׳השודקה תודיסהיל 'רמוה׳ הווהמ ׳תינוליחה תודיסחה׳ ,הז ןבומב 

.(בי ימע ,שדוקב רדאנו ׳היווגה תא היחמה 

,׳הרוגסה הרבחה׳ לש תדהו רסומה ןיב ןוסגרב לש הנחבהל םימוד תדו רסומ לש ולא םירושימ ינש 

הז ןיא ךא .הקיטסימל תדה םוחתב םיליבומה ,׳םיחותפה׳ תדהו רסומה ייבו ,דבלב יתלעות םניינעש 

תורוקמ ינשי ורפסב עיפומה ,ןוסגרב לש היפוסוליפב הזה ןורחאה בלשה תא ריכה קוק ברהש רבתסמ 

.1932 תנשב םסרופש ,יתדהו רסומה 
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16] המלש־ןב ףסוי 

חוכ רתתסמ ,הירוטסיהבו הרבחב טלחומ קדצל העיבתהו דיחיה םדאה ייחב תינתומ הניאש 

.השודקה 

הזה ינוליחה רסומב עבקנ ,תשרופמה העדותל העיגמ יתימאה ורוקמ תרכהש ינפל דוע 

יתרבחה רסומהו ,דבלב םייתרבחה םייחה םוחתב תויהל הלוכי הניא תירסומה תילכתהש 

:ומצעל ץוחמ הרטמ םוש תרשל אב וניאש ךרעב זחאיהל ךירצ ומצעב 

םתואמ הבושת ונל ןיא ,םתמגמ איה המ םייתורבחה םייחה לע םילאשנ ונאשכ 

הפיאשה לכ היהתש ללכ רשפא יאש ,המכסהב םיאב ונא רבכ הזבו ...םמצע םייחה 

חרכומ רבדהש אלא דוע אלו ,םדבל םייתורבחה םייחה םתואב קר העוקש תישונאה 

םהש םינוילעה םייחה םתואמ םדשל תקינימ םייתורבחה םייחה ולדחי םאש ,אוה 

ינויחה ךרעה דאמ תחפי ,תיתרטמ היוהל םתיווה תא םישוע םהשו ,םהמ הלעמל 

םכרעב םג םידרוי ויהיש דע ,תולודג תוערגמ םברקב ולגתי אליממו ,םמצע םהלש 

.(אסקת ימע ,ק״הוא) 

תוימינפב הנתומ־אלה ורוקמ תא אוצמל יטסינמוהה רסומה הסנמ ןוילעה ותוחתפתה בלשב 

השעמל רבעמש יכרע דממ לש ותואיצמב הדומ רבכ אוה ךכב .תישונאה הנובתב וא םדאה 

;דבלב יתרבחה ןבומה לש םיבוט םישעמב קר זכרתמ וניא רסומה׳ש עדויו ,ומצע ירסומה 

.(ולק ימע ,תורוא)׳טלחומה בוטה תא ,בוטה תא שקבל ...תימינפ הנוכת לכה־תישאר אוה 

חור׳ איה ,רסומ לכ הןחמה ,תאזה תוימינפהש תודוהל ןכומ וניא ינוליחה רסומה ךא 

תטשפומ איה הנובתה לע ותוכמתסה ןכש .השעמל הכלה ותעפשה תשלוח ןאכמו ,׳שדוקה 

המצוע הל ןיאש םשכ ,טלחומה בוטה לא תיטרקנוקה ההימכה תא היד תאטבמ הניאו ידמ 

:םיילנויצר־אלה שפנה תוחוכ דגנכ תקפסמ 

םדאהש יפ לע ףאו ,המשנה תוימינפב סנכנ וניאו ,קומע ונניא לוח לש רסומה 

וז הכרדהל ןיא ,ןויגה ירבדב שיש רשויה תא ריכמש ידי לע ,הבוטל וירחא ךשמנ 

לקו .הקזחב תוררועתמ ןהשכ ,תונוש תוואת לש תורעתסהה ינפב תדמוע הסיפת 

וקמעב ישונאה רובצה תא ,תוללכה תא ךירדהל הזכ יופר רסומ ידיב ןיאש רמוחו 

.(ב ימע ,רסומ)ולדג ףקיהו 

םיכרעב אופא ריכמ (תינאיטנאקה רסומה תרותב גצוימה)׳טלחומה׳ יטסינמוהה רסומה 

תא אל ריבסהל ותלוכיב ןיא ךכיפל .יגולוטנוא ןורקיעב םתוא ןגעמ וניא ךא םינתומ־אל 

םשממל תטלחומה העיבתה תא אלו ,םדאה תמשנב הלאכ םיכרע לש םתעפוה םצע 

ראשנ - ׳ירוגטקה וצה׳ - טלחומה ירסומה קוחה .תועפותה םלוע לש תיסחיה תואיצמב 

הגישהש איפוסוליפה׳ :ירסומה השעמה יטרפ תא ונממ רוזגל רשפא־יאש ילמרופ ןורקיע 

דע אבל הלכי אל ,הלצא תוהלאה תעידי דוסי לכ והזו ,םלועה לש יללכה ירסומה קוחה תא 

ןוילעה קוחהמ העפומ איה םדאה שפנבש תירסומה תומכהו תוכיאה לכ ךיא ,יטרפה קמועה 
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רוקמ תא ההזמ וניא ינוליחה רסומהש יפ־לע־ףא41 .(אכ ימע ,רסומ)׳הזב הז םיזוחא םהו ,הזה 

42,םדאה לש ׳שודקה ןוצרה׳ תא וב האור אלא ,תיהלאה השודקה םע טלחומה ירסומה וצה 

ירסומ ךרעב ותרכה םצע ןכש ;תוהלאה לש - הרישי־אל םנמא - העידי וב שי תאז לכב 

תואיצמל רבעמ ותויה תניחבמ תוחפל ,יטנדנצסנרט דממל חרכהב ותוא הקיקזמ טלחומ 

בייחמה ופקות תא בואשל ןתינ הזכ יטנדנצסנרט רוקמ לש וחוכמ קר .תיסחיה תישונאה 

תונעיהל לגוסמה םדאה שפנב ימינפ דוסי לש ומויק תא ןיבהלו ,ירסומה וצה לש טלחומה 

43.(ז ימע ,רסומ)׳םלוכ םימלועה לכ ייחמ המשנה ךותל אב יהלאה ולוקב רסומה׳ :ול 

עיפומ אוהשכ ףא ,םלועב ירסומ יוליג לכ ךותמ םדאה לא רבדמ הזה יהלאה לוקה 

בוט לכמ ,ץרא ךרדו תוברת לש ןוקית לכמ׳ ריאמ השודקה לש ׳הנומאה רוא׳ :לוח ישובלב 

לכב ,תויטנה לכב ,תונושלה לכב ,תופשה לכב ,םיאורבה לכבו םינמזה לכבש םלועבש 

ססבל לכוי אל ינוליחה יטסינמוהה רסומה ךא .(75 ימע ,םירמאמ)׳תומשנה לכבו םימלועה 

עיגי יהלאה ורוקמש דעו ,וברקב ארוקה לוקה תא ההזי אל דוע לכ תטלחומה ותעיבת תא 

:תיתימאה ותוהמל רוכינה לטבתי אלו ומצע תא ןיבי אל תשרופמה תימצעה ותעדותל 

לבא ,םידיחיל קר אוה ץצומו וזוע תופעותב םמורתמו שדוקה םלעתמ םימעפל 

םנמא ...םיינוליחה םייחה תוחוכ לע םילעופו דאמ םיצמאתמ םיישעמה ויפיעס 

לכב אוה דדונתמ לוחהו ,דומעל לוכי וניא תחא לגר לע ,ימלועה סיסבה עעונתמ 

רותב ,ותרהט ויזב הלגתמ שדוקהו האובחממ הרואה איה תצרפתמש דע ,ויתוריצי 

...רובצהו דיחיה ייח לש ךרדה תראהו תונרשיה לכל םיימצע םייח רואו תידוסי הבס 

זאש ,םהב הלגתיש שדוקה ויז ידי לע וססבתי לוח ידגב ושבל רשא םינוקתה לכו 

םירוהטו םיזיזע םיבוט םייחל תודסומו הניפ ינבאל ויהו הקהבומה םתרוצב ורכוי 

.(חיק ימע ,ג ,תורגיא) 

:ינוליחה רסומה לש תישעמה ותוליעי םג עגפית טלחומה ורוקמב הרכה אלל 

תא התסיפתו הללכב תיטסילנויצרה היפוסוליפה לע אלא רסומה תרות יפלכ קר אל םירומא םירבדה 

ןמ רבעמה תייעב - תאזה היפוסוליפה לש הפרותה תדוקנ לע ןאכ עיבצמ קוק ברה .םלועב תויקוחה 

.םיטרפה לא יללכה 

לש ולוקכ ׳ירוגטקה ביטרפמיאה׳ לע טנאק רבדמ (opus postumum)ונובזיעב םיעטק המכב ,םנמא 

,'ומצעל ץוחמש הבוח ליטמ טקייבוס׳כ לאה תואיצמ לע דיעמהו ,תירסומה העדותב יטננמיאה םיהלא 

F. Copelson, A History of Philosophy, New York 1964, vol. 4, pt. 2, pp. 388-390 :ןייע 

שוריפ .תילרקסה ןושלה לש םיחנומב קר תמאל ןתינ ער אוה המו בוט אוה המ םיעבוקה םיטפשמ׳ 

l. Kolakowski,:האר .׳״רתומ לוכה ,םיהלא ןיא םא" - יקסביוטסוד םע רמולו רוזחל אוה רבדה 

 186-187 .Religion, Oxford 1982, pp. ביבא־לת ,[אריפש ׳א ךרע] וגב םירבדו םולש ׳ג ירבד הוושה

ינוליחה רסומה תשלוח לעו ,׳הנובתל תיטננאמיא תכרעמכ רסומ תונבל׳ תורשפא־יאה לע (1975 

םג .׳םימייק םניא יתימא ףקות םהל שיש רסומ וא םיכרע ,םיהולא ילב׳ :דבלב הנובתה לע ססובמה 

.(42-41 ,39 ׳מע1 יקסביוטסוד לש תמסרופמה ותרמיא תא ריכזמ םולש 
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18] המלשךבףסוי 

,אשנו םר רתויה ודצב ,ןוילעה לכשהמ קנוי הרבחה לש ןוילעה רסומה ןיאש ןמז לכ 

,רסומה ...םיטעמתמו םיקלנ תויהל םיירסומהו םיילכשה תורואמה םה םיחרכומ 

קנוי היהישכ אקווד יחצנו םלש זא קר היהי ,ישונאהו ימואלה ,יתורבחה וליפא 

44.(נק ימע ,ןאצה יבקע)תיללכה תולעתההמ רכובמו ןוילע רתויה עדמהמ 

ןויסינל המוד - ׳תיהלא הרכזה לש ץוצינ םוש אלב׳ - וז העידי אלל יתרבח קדצ תיינב 

תונובשחב םא יכ ,תינחור העפשה תופרטצה םוש אלב יללכה יגולומסוקה ןינבה תא תונבל׳ 

ותפיאשב תשחכומ תאזכ תיטסילאירטמ םלוע תסיפת לבא .׳םייטסילאירטמ םיתרכה לש 

- הנותנה תואיצמל רבעמש םילאידיא םלועב שממל ,ינוליח ומצע האורה ,רסומה לש 

׳הריאמ רתויה תיהלאה העפשהה המצעב איה ,היהתש הרוצ וזיאב קדצה תפיאש םצע׳ 

השעמהו ,רסומה לש תאזה תיתימאה תועמשמה רכות רשאכו .חמ-המ ימע ,א ,תורגיא) 

לכ׳ יכ ,תואיצמב ותלועפ חוכ םג רבגתי ,יסיפטמה ורוקמ תעידי ידי־לע ךרדוי ירסומה 

יקמעל דע רדוחו ,שיה לכ יקמעממ רתויו רתוי עבונ אוה ,םימש םש תאירקב סכורמה רסומ 

יתרבחה םוחתב ,ישונאה רסומה שממי יזא .(הכ ימע ,רבד שאר ,רסומ)׳המשנה תמשנ 

תא הייחמה חורה ותוא׳ :יהלא רוקממ תעבונו ולוכ שיב העובטה השודקה תא ,ירוטסיההו 

,םינוילעה םייחה לש ןוילעה חורה תוליצאמ חוקל ומצעב היהיש ךירצ םייתורבחה םייחה 

ןיעמ ,ותמגוד ןיעכ םייתורבחה םייחב השוע תויהל ןכומ אוה אליממו ...םישודקה םייחה 

.(בסקת-אסקת ימע ,ק״הוא)׳הלעמ לש אמגוד 

:טלחומ ךרע תלעב תושימ עובנל אופא חרכומ ינובתה ׳טלחומה רסומה׳ לש ופקות 

וינוקית ירחא ,ףוס ןיא רוא תויהל אוה חרכומ רוקמהו ,ורוקמ אלב דומעי אל רסומה׳ 

;לוביו תחפי יהלאה ורוקמ אלב רסומ םדא ינב בלב רגשנ היהישכו .תומלועה תועפוהב 

.0ט ימע ,רסומ)׳ונממ הרפי דימת ןכ םייהלאה תורונצה ידי לע םלועל רסומה אבש םשכ 

היווהה ןיבו תישונאה תירסומה הבוחה ןיב הזה רשקה תא התליג לארשיב דוסה תרות 

,(׳היתניכשו אוה ךירב אשדוק דוחיב׳)יהלאה םלועב אוה ׳טלחומה יוויצה רוקמ׳ :התוללכב 

רתויה הרטמה׳ שומימל לועפל אלא ,ישונאה םלועה תא ןקתל קר הניא רסומה תילכת ןכלו 

45.(ז ימע ,רסומ)׳ילקידר ילאידיא רתויה םנוקית לשו ,םלוכ תומלועה ןוקית לש תיללכ 

לכש ,לובג אלל טשפתהל הפיאשכ השודקה תוהמ תא תאטבמ רסומה לש וז תללוכ תילכת 

וניא הזכ יטרפ יוליג לכבש בוטה ;הלש יפוסו יקלח יוליג אלא וניא ונמלועב יכרע םוחת 

רסומה לש ימצעה רוקמה׳ :ללוכה בוטה ןמ אלא ,תיקלחה ותוימצע ךותמ עובנל לוכי 

לש םירוסאה יתבמ םלועל האבה הבוטה׳ ןמ רתוי הרבחל הבוט איבי אל הזכ סיסב ול ןיאש רסומ 

.(םש)׳תחשי אלש םלועה לע םיניגמש ,םיעשופה 

.׳ויוליע ול איצמהל ונתוא קחוד ולוכ שיה׳ :המצע הרוהה ןמ אופא ונילא תינפומ תירסומה העיבתה 

רמוא ןיאב ולוק תא עימשמו ,שודקה ונוצר תא לאה עיבמ ובש ,ימסוקה ןוצרה לש ותעיבת יהוז 

.(בעקת ימע ,ק״הוא)׳ולוכ שיה תא חתפל ונא םיאורק הרכההו ץפחה ילעב ונלוכ ונאו׳ ,םירבדו 
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׳קוק ברה תנשמב לוחו שדוק׳ [ 19 

,יוצמ לכל בוט ונייהד ,בחר רתויה ןבומב ,לכל בוט אוהש המ דוסיב חנומ תויהל חרכומ 

תא תואיבמ ויתודלותש ,הזכ יתבשחמו ישעמ ךלהמל תואיצמ תויהל הז יפ־לע חרכומו 

ומצעל שרוד יטסינמוהה ירסומה קוחה םא .(ו ימע ,רסומ)׳בחר רתויה ונבומב ,לכל בוטה 

ותולתש קוח - דבלב יתרבחהו ישונאה םוחתל םצמטצהל לוכי אוה ןיא ,טלחומ דמעמ 

םייחב ונינפל הלגתמה הרוצה תא עטקל תושר לכ ונל ןיא׳ :טלחומ תמאב וניא תיקלח 

ונל ראתל רשפא יא .םלוכ םייחה יבחרמב םישרש םהל ןיאש רמול ,םיירובצהו םיידיחיה 

.(אי ימע ,רסומ)׳םיטשפתמ רתויה ,םייללכ םיקפואב טשפתמ ונניאש יתיוה קוח 

תומלשה לש לבגומ־אלה בחרמה תא הלגמ םדאה שפנב עובטה ירסומה דוסיה ,ןכאו 

וננוימד ,רהוט ייח םייח תויחל ונא םיהמכ ,רסומ שגר ונא םיאלמ׳ :ףאוש אוה הילאש 

...לצאנ רתויהו רוהט רתויה ,האנ רתויהו בגשנ רתויה רייצל ונבבל קשח תא ביהלמ 

.(א ימע ,רסומ)׳םייחב בגשנ רתויה לאידיאהל תנווכמו הרורב ונייח תמגמ לכ היהתש 

הקיז ידי־לע קר אלא ,ודבל ינוליחה רסומה ךותמ רבסהל תנתינ הניא תאזכ ההימכ 

השעמ לכ תנייפאמה ,תימצעה היצנדנצסנרטה .הרוקמ אוה אוהש שדוקה לא - יפוסניאל 

לע םג רבגתהל תנווכמ אלא ,דיחיה לש תישונאה תויטרפה לע תורבגתה קר הניא ,ירסומ 

ארונ דמעמב ראשהל רשפא יאיש השגרהב תאטבתמהו תמייקה תואיצמה לש המוצמצ 

דימת ףאוש ועבטמש ,ומצע שדוקל המוד איה ךכב .׳וילע דמוע םלועהש הזכ םצמוצמ 

הפיאש .(טפר ימע ,ק״הוא)׳אצמנ לכ תויחהל וחלשלו ,ורוא לש הזינגה רוגס תא חותפל׳ 

תמשגה לש תובקעה םתואב׳ ישונאה רסומה תא םג הליבומה איה שדוקה לש וז תיפוסניא 

.(ג ימע ,רסומ)׳לכ אלמ לע ,הלבגה לכמ הלעמלש ,ןוילעה רסומה 

לא ומצע תא דיחיה תבהאמ ׳תירסומה הביטחה׳ תבחרתמ וז תימצע היצנדנצסנרטב 

תבהא לא ונממו ,׳היוהה ייוליגמ רתויב בושח קלח רבכ אוהש ,יתורבחה ץוביקה׳ תבהא 

םדאה חור ןיב לודג סחי שי׳ אלא ,ירסומ סחי םייק ורבחל םדא ןיב קר אל יכ .םלועה 

תא דחאמה ,ונבומ אולמב שדוקה רסומ והז .׳הלוכ היוההל ותוירסומ תנוכתב הלעתמה 

עובט אוהו ,היוהה תונויזחמ דחא אוה רסומה׳ :תירסומה תויקוחה תאו תימסוקה תויקוחה 

הנחבהב הליחת םילגמ ונא הלוכ היווהה לש הזה ירסומה דממה תא .׳היוהה תוללכב ןכ םג 

תירסומה העפוהה׳ :יביטמרונה יכרעה רושימה ןיבו יתדבועה רושימה ןיב ונברקב תמייקה 

הככ״ו ״אוה ךכ"קר אל ,״תויהל ךירצ ךכ" ,"תויהל יואר ךכש"הרמא לש ןויבצ ונב הלגמ 

ךכ־רחא םירזוח ונא תירסומה הניבה לש התולגתהב "תויהל ךירצ ךכ״ש הרכההמו .״היהנ 

44.(ד ימע ,רסומ)׳ההבגו הקמע לכב ,היטרפ לכב תירסומה־תיקוחה תלשלשה תא ריכהל 

ןיא ;ינאיטנאקה ׳טלחומה רסומה׳ ןמ ףאו ,ינוליחה רסומה ןמ אופא הנוש שדוקה רסומ 

תויקוחה לש קלח אלא ,ירוגטק וצל תויצ לש וא ,תובוט תודימ לש רסומ קר אוה 

ישונאה לבגומה רסומה׳ :םוקיבש תדמתמה הבטההו תומלתשהה ךילהת לש תיגולוטנואה 

.כ ימע ,תורוא :םג האר 46 
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ירסומה גשומה לבא ,ותרהט לע ודימעהל רסומל ךירצ אוה ומצעבש ינפמ ,םלש ונניא 

לש ולוק .(דכ ימע ,רסומ)׳היוההבש תימינפ רתויה הרוצה יהוז ובש תוהמה תטלחהבש 

םדאה שפנב דה תמאב אוה ,ישונאה ןופצמה וצבו תירסומה הבוחה שגרב הלגתמה ,םיהלא 

:םיהלא תברקל תימסוקה ההימכל 

םמהל קר הלוכי םייחה תמוהמ ,ףרה אלב ארוק ׳ד לוק תישונאה המשנה יקמעמב 

ןפוא םושב לבא .הזה ארוקה לוקה תא הייח תותע בורב עמשת אלש דע ,שפנה תא 

לכ תמאב אוהש ,הזה לוקה לש ,רקיעהו שרושה תא ,דוסיה תא רוקעל לכות אל 

,םיהלא תברקל תימצעה תיעבטה תישפנה הקושתה לוק ...םיישונאה םייחה םצע 

העדותה חכ לכבו םוקיה אלמ לכב םייחה ,שפנה ימרז לכו הלוכ היוהה לכ רשא 

.בוטה והז ךא יכ ,ףרה ןיאב םירמוא םלוכ ,תישונאה 

םייוויצה וא תובוחכ םדמעמ ךותמ אל תירסומה םתועמשמ תא םילבקמ םיירסומה םיכרעה 

יהלאה וצה וא ,תימונוטואה ׳תישעמה הנובתה׳ חוכמ ,תיעבטה תואיצמה לע םילטומה 

בוט :המלשה התושי לא תואיצמה לש התיילע םלוסב םיבלש םה רשאב אלא ,ימונורטהה 

ךילהת תא םדקמ :רמולכ ,׳היוהבש הנוילעה תירסומה המגמה׳ תא קזחמש המ אוה 

׳הללכב היוהב שיש תירסומה תילכתה׳ .הזה ךילהתה תא בכעמש המ אוה ערו ;תומלתשהה 

םתוהמ תא ירוטסיההו יתרבחה ומלועב וילדחמלו םדאה ישעמל הקינעמה איה איה 

תוללכב׳ ,תונושה היתועפוה תורוצב ,תלעופ המצע תירסומ תויקוח התואו ,תיכרעה 

ןוצרה׳ ,םדאה לש ירסומה ןוצרה םג ךכו 47.׳הלוכ היוהה לכבו יחה לכבו םדאב ,םלועה 

:היווהב לעופה יהלאה ןוצרה לש יוליג היה אלוליא רשפאב היה אל ,׳בוטה 

חרכומ םייחה תויטרפב הזה זכרמה .שיה לש ינוצרה זכרמה אוה בוטהו רשיה רסומה 

וייוליגב ןיב ,תימינפה ותנוכתב ןיב ,היוהה לכ םע ,ףיקמה לכ םע םיאתהל 

םושר קלח עדונ ,בוטהו רשויהמ בלה יקמעמב תימינפ הרכה ידי לע .םיינוציחה 

ימע ,ט״רע)תואיצמב היח ,תישממ ,תילאידיא הרוצב היוהה לכב עיפומה רסומהמ 

.(הכ 

אוהש דע ,דיחי לכ לש תיעבטה תימצעה הבהאה לע רבגתהל ףאוש ינוליחה רסומהש וניאר 

לש ןה תקהבומ תינאיטנאק־אל הסיפת יהוז .וט ימע ,רסומ :טלק ימע ,תורוא ;113 ימע ,םירמאמ 

ותטיש :ךותב ,'קוק ברה תטישב תדל רסומה תקיזל סחיב תורעה׳)םור ׳י .רסומה לש ןהו תואיצמה 

קוק ברה לש רסומה תרות תא רידגמ (ג״כשת םילשורי ,תינרות תוברתל הקלחמה ,קוק ברה לש 

איה וז הניחבמ .(ךליאו בפ ימע)תויגולוסנואיד תורותל דוגינב ,'הרקיעב תינוטלפאיו תיגולואילטכ 

תועמשמ ילעב םה ערו בוט לש םיירסומה םיגשומה הבש ,תיטסיצוניפש הסיפתל רתוי הבורק 

תיהלאה תומלשה ןיב הנחבהב אוה הזוניפשל קוק ברה ןיב עירכמה לדבהה .דבלב היגולוטנוא 

םושמ ,'הבוט׳ תאז לכבו המלש־אל איהש היווהל תואיצמ תקנעהבו ,תומלתשהה םלוע ןיבו תטלחומה 

.שודקה יהלאה ןוצרב הרוקמש 

 [514]

This content downloaded from 83.137.211.198 on Tue, 18 Apr 2017 13:44:23 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



׳קוק ברה תנשמב לוחו שדוק׳ [ 21 

לכ בייחמה קוח לש רסומ אלא ,'תודימבש רסומ׳ וניאש ,ינאיטנאקה רסומב ואישל עיגמ 

יכ ,יעבט תויהל רסומה רזוח ,שדוקה רסומב ,רתויב ההובגה ותמרב םלוא 48.הנובת לעב 

ןיא .תימסוקה תירסומה תויקוחה חוכמ לעופ אלא ,ישונאה ינובתה קוחה ןמ עבונ אוה ןיא 

תיטקלאיד הביש אוה אלא ,םדאה לש תויעבטה תויכונאה ויתויטנ דגנ םחלנה רסומ הז 

יללכה ןוצרב ףתתשמ ותויהב ,בוט אוה ןוצרה לש ימצעה שומימה ובש ,יעבטה רסומל 

הניא השודקה׳ :ךפיהל אלא ,תימצע הבהאל דגונמ וניאש רסומ אופא והז .בוטל ףאושה 

םג ןכ ,ירסומ־םדקה יעבטה בצמה ומכו ,(גי ימע ,רסומ)׳תימצעה הבהאה דגנ ללכ תמחלנ 

ןיעה לש תוילאידיאה׳ :םיירסומ־א לוכיבכ םהש םיחנומב הרדגהל ןתינ ׳ןוילעה רסומה׳ 

,שדוקה תכרעמ ,הנוילעה הכרעמה ךותב הלולכ םנמא איה ...ןוילעה רסומה לש היפוצה 

לעופה יהלא חוככ ,השודקה תוהמ .׳םיירסומ םיכרע לכל לעממ הלוע רבכ תמאב איהש 

:ישונאה ינוליחה רסומב תוכורכה תויסחיה תוירסומה תונחבהל רבעמ איה ,תואיצמב 

׳תוימינפ תומחלמ רוסאל חרכומה ירסומה יפואהמ הלעמל הלעמל דמוע הזה ןכותה׳ 

ותעפוהב עבטה לש ותוירסומ־אל דוגינב ,השודקה לש וז תוירסומ־לע 49.(טכ ימע ,תורוא) 

הנורחאה המגמה׳ :ויתושלוח אלל ,ישונאה רסומה תא רתוי הובג המרב תללוכ ,תיריפמאה 

׳רסומבש השלוחהמ םולכ הב ןיאש ,הנוילע הביטח איה השודקה .השודקה איה םייחב 

.(גי ימע ,רסומ) 

:עבטל רסומ ןיב היולגה הריתסה אופא תלטבתמ השודקה לש ׳הנוילעה תולכתסה׳ב 

,ינושאר ירסומ דוסי םדאה עבטב רבכ שי ,דחא דצמ .׳ירסומ׳ אוה עבטהו ,יעבט אוה רסומה 

איהש דע ,היוהה לכב רדוחו ךלוה ימלועה רסומה׳ ,רחא דצמ ;דבלב עבט וניא ןכלו 

טשפתתו השודקה ךלת הז ךילהתב .(בי ימע ,רסומ)׳רסומה תנוכתל העבט םע המיאתמ 

תשבולמה ,תיהלאה הרואה׳ תמאב יכ ,׳קדצו רסוממ עדוי וניא׳ש ,עבטה לע וליפא 

תוחכ לכב םג הכרד תא תשלפמ איה ,הרהה ללכ לש תיללכהו הלודגה תירסומה המגמהב 

.(ה ימע ,רסומ)׳הרטמו הנבה אלב םיתמ םימלגכ םתדובע תא םישועב םיארנה ,עבטה 

רסומה תמאב אוהו ,לבוקמה רסומה לש ערלו בוטל רבעמ אוה שדוקה רסומ הז ןבומב 

םיגשומב וריכהל רשפא־יא .תישונאה הרכהב םינתומ םניא ויכרע רשאב ,טלחומה 

אלא ,תיתימא הרכה ךותמ תוגהנתהל קר אל םדאה תא ךירדמ אוה ירהש ,דבלב םיילנויצר 

חוכב ישונאה רסומה ףתתשי הבש ,היווהבש השודקה תויקוח םע ותוגהנתה לכ תמאתהל 

הנובה ,םלוע תדסימה ,םלוע תפקשה ןתונ אוהש ,טלחומה רסומה׳ :שדוקה לש הריציה 

לכמ הלועמ ןכות אוה ,םימלוע לכ ימלוע םהש ,ונבומ אולמב םלוע ,םלוע תגהנמו םלוע 

50.(בי ימע ,רסומ)׳רייצל הבשחמ םוש הלוכיש ,רסומ תדימ 

,רסומ)׳קוחה לש ומויקב רדהל רזעל ול שמשי רסומהו ,רסומה ןמ הלעמל קוחה׳ :ברה רמוא הז ןבומב 48 

.יהלאה קוחל ןבומכ ןווכתמ ברה .ובל ימע ,רבד שאר 

.תויטנה דגנ בוטה ןוצרה תמחלמ לע דמועה ,ינאיטנאקה רסומל רומג דוגינב 49 

הנחבהל רבעמ ׳ןוילעה רסומה׳ תא האור אוה םגש ףא ,ם׳׳במרה לש וזמ ברה תסיפת הנוש ךכב 50 
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22] המלש־ק ףסוי 

תודחאה ןמ ,תוהלאה םלועב ורוקממ עבונ שדוקה רסומ לש ילנויצר־לעה ועבט 

לכיהב דמועה ןוצרה תשודק׳ :יהלאה ןוצרב ,תוליצאה תישארבש ערהו בוטה לש הנוילעה 

רסומב םדאה ןוצר .(אלק ימע ,ט״רע)׳תוירסומ לש גשומ לכמ הלעמל איה םישדקה שדוק 

ןוצרה רוקמ׳ :יהלאה םלועבש היצאיצנרפידל ףא תמדוקה וז תודחאל ליבקמ שדוקה 

אוה עבונ ,ורצויל המוד םדאה הבש תילאידיאה תוירסומה תא הווהמה ,םדאה לש ישפחה 

איה תאזו ...תיהלאה העפוהה תליחת רקיעמ ,יהלאה םלועה ינפלש ,העפוהה תישארמ 

רוכזל שי ךא .(טכק ימע ,םש)׳ותולעתהב םדאה ןוצר תלודגב הרושקה יהלאה ץפחה תראה 

םיכרעהו תודימה רמולכ51 ,םילאידיאה וא ,תוריפסה ךוויתב םלועב לעופ ןוילעה שדוקהש 

ןיב שרפה שי ובש ,לבגומ םלועב רושק אוהש ,חוכשל םדאל רשפא יא׳ ןכלו ,םיירסומה 

וליפא 52.(בכר ימע ,רסומ)׳רוהטל אמט ןיב ,שדוקל לוח ןיב ,ךשוחל רוא ןיב ,ןטוקל לדוג 

ותודחאב העיפומ הניא ,׳ירסומה סחיה םע תרשוקמה׳, םלועה לש תיהלאה הגהנהה 

לש התוימצעב ךשמנה יללכה רסומה לש עבטה ןמ ךשמה׳ איה אלא ,שדוקה לש תירוקמה 

,תירסומ־לע תודחאל תפאוש איה ףא לבא .תוכלמה תריפס :ונייהד ,׳םיהלא םשבש היוהה 

היפצה יפ־לעש ןוילעה לאידיאה יפ־לע אלא ,הלגתמה ירסומה ןכותה יפ־לע הנניאש׳ 

.(גכ ימע ,םש)׳תעכ םהב תאצמנ היוההש םיאנתהמ הלעמל הנוילעה 

שיו ,הירוטסיהב הלואגל הפיאשה םג איהש ,וז תימסוק המגמב בלתשהל לוכי םדאה 

רסומה םורמל דע םיבוצקהו םיעובקה םיבויחה ךותמ ולעתנש תויהל לכויש הלוגס ידיחי׳ 

תירסומה הגהנהה תרגסמב םדאה יח םלועה לש יחכונה ובצמבש ףא ,׳הלענה ימינפה 

םיילנויצנבנוקה ערהו בוטהש רסומה לא ךרדה םלוא 53.חעק ימע ,א ,תורגיא) הבוצקה 

:ותועצמאבו יסחיה ונמלוע ךותב אקווד תלהנתמ וב םיוותשמ 

לש הדלותכ ירסומה םוצמצה תא קוק ברה שרפמ ם״במרה לש וכרדב .ערל בוס ןיב תילנויצנבנוקה 

,םהיכרע לכו ,ערהו בוטה' :םיילנויצנבנוק ערו בוטל ילכשה טופישה תא הכפהש ,תעדה ץעמ הליכאה 

ערגש רחאל ואב הלא לכ ,ערגי אלו ףיסוי אלש ,עצוממה ךרדה ןוויכב שיש לודגה למעהו ,םהיקוליח 

,ינומדקה אטח ירחא ,ומוקמ תא וחקל םישוחה לש עוקישו ,תולעפתהה ,השגרההו ,ורוא תא לכשה 

הנוש תועמשמ לבקמ הזה שוריפה םלוא .(טכק ימע ,רסומ)׳ערו בוט תעדה ץע ירפמ הליכאה לש 

וברקב ותללכהו םייחה ץעל תעדה ץע תכיפהכ ספתנ ,ערלו בוטל רבעמש ,ירסומה לאידיאה רשאכ 

םג הניבמ הניאש ,תילכשה הרכהה תמרב ללכ ןבומ וניא הזכ ׳ןוילע רסומ׳ .ןגנת ימע ,ק׳׳הוא :ןייע) 

.תושממה לולכמב ערה לש ומוקמ תא 

רפס ,ןליא רב לש הנשה רפס :ךותב ,׳קוק ברה לש ותרותב םייהולאה םילאידיאה׳ ,המלש־ןב ׳י :ןייע 

.86-73 ימע ,ח״משת ןגיתמר ,ץרווש השמ 

.חורל רמוח ןיב שרפהה ןאכ רכזומ ןיאש בל םישל יואר 

,יתימא רסומ לכ לש ותוהממ איהש ,םדאה לש (self-transcendence) תימצעה היצנדנצסנרטה 

יכרע לש טלחומה םפקותב תונקפסה תביס איה וילא ההימכהו ,יגולוטכסאה רסומה רבעל תנווכמ 

תואדווה וז תונקפס םוקמב אובת הלואגה ןמזב .<קת ימע ,ק״הוא :ןייע) םיילנויצנבנוקה רסומה 

תואדוה תא ררבי חישמ לש ורוא׳ :ערה ןיבל וניב דוגינה לוטיב לש האלמ הנבהו ,בוטה לש ותוללכב 

.(ופ ימע ,תורוא)יללכב היוהבש בוטה לש 
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וב הלגתיש ,דיתעה םלועה הזב דמוע ונניא ,וייואמבו ויפואב ,ותוהמ לכב םדאה 

בוטהש ,בורקה דיתעה םגו ,הווהה םלועב םא יכ ,ערה תאו בוטה תא הוושמה רוא 

זוחא אוה ןכ לע ,הצקה לא הצקה ןמ םידגנתמו םינוש םיכרע ינש םה םהב ערהו 

לודגה םלועה לא ,ולוכ ללכה תאו ,דיחי לכ תא הליבומה ךרדהו ,רסומה תורסומב 

ובוט בורמ ,וב םילטבתמ ערל בוט ןיבש הלדבהה יכרעש ,טלחומה בוטה לש 

דיתעהו הוהה ,םימלועה הלא ךרד אקוד שלופמ אוה ,םירידאה וייח תעפש תרובגתו 

ימע ,ק״הוא)רסומ תוחכות םייח ךרדו ...םילדבומ םיוקה םהבש ,וילא סחיתמה 

.(טצת 

לוחה לע םג ףיקשהל׳ ונממ תענומ הניא הווהבש םידוגינה םלועב םדאה לש וז ותדימע 

חוככ שדוקה ירהש ,׳םלועב טלחומ לוח תמאב ןיאש תעדל ,שדוק לש אירלקפסאה ךותמ 

לש השודקה תוימצע תא לטבמ ןוילע ךרעכ שדוקה ,תאז תמועל .אצמנ לכ םייקמ יתושי 

רוקממ ןוילעה שדוקה רוא יבגל ןה לוחכ ,שדוק לש תודידמה לכי :ונמלועב םיכרעה לכ 

,לוחל שדוק ןיב הנחבהה תלטבתמ הז ןוילע רוקמב קר 54.(גמק ימע ,ק״הוא)׳ףוס ןיא רוא 

אשונה תאו שדוקה לש אשונה תא וכותב אשונ אוהש ,םישדקה שדוק׳ב - ערו בוט ןיב ומכ 

ימע ,םש)׳הלועמ תודחאב ,תילאידיא הנוילע הרוצב ,הרוצה תאו רמוחה תא ,לוחה לש 

יכ םא ,׳שדוקה לשו לוחה לש םיווקה ינש׳ וב םימייקו ,וז תודחא תקרפתמ ונמלועב .(דס 

דוסיב םיצוענ םה ךיא ,ןוילעה םשרש תא הארת הבוג יבחרמ לש הפקשהב השומחה ןיעה׳ 

תרגסמב לוחה ימוחת םיספתנ תאזכ הייארב .(אי ימע ,שדוקב רדאנ)׳םישדק שדוק 

הניא םתוינוליח ;םמצע לשמ ךרעו תואיצמ ילעבכ םדודיבב אלו ,תללוכה תיתושיה 

שדוקה שומימל ,יעצמא וא ,סיסב ךופהל םילוכי םה תירוקמה םתודחא חוכמ ךא ,תלטבתמ 

לוחה תא תעדל ונחנא םיכירצ .עבקהל םיחרכומ שדוקה לשו לוחה לש תומוקמה׳ :םלועב 

אוה ומויקו ותוהמ לכו ותזיחאו ושרשבש יפ לע ףא ,ולובגו וכרע ,ומוקמ תא ,ותטילש תאו 

דוסי אוה םישדקה שדוק יכ ,שדוקה תא םג שמשמ ותימאל תמאב אוהו ,שדוקה ןמ אב 

.(זט ימע ,שדקב רדאנ)׳לכה 

תונויערה דחא איה ונמלועב וקוזיחלו שדוקה יוליגל יעצמאכ ןילוחה תואיצמ תסיפת 

:םיזעונו םיינוציק םיחוסינב יוטיב ול ןתינש ,ברה תרותב םייזכרמה 

םייח רוא םיכישממ םה ירה ,םיליגרה םייחה יקסעל םילפטנ םהשכ ,המשנה ילודג 

םידרוי םהשכ ...ולוכ םלועה לכ דעב ,םתוא םישדקמו וללה לוחה יקסעב םינוילע 

יללכה שדוקה לש םייחה רוא ךיא םיריכמו םיעדוי םה ירה ,םיטושפ לוח ירבד רבדל 

העדב ותוא םיאיבמו ,רואה תא םשמ םילגמ םהו ,םיאובחמה לכב המש שלפתמ 

,הבחרהב םיריאמ שדוקה ייח םש רשא ,ןוילע םוקמ לא תומשנ ייח תרובגבו לכשהו 

.יוכו ׳שדוקה רוא יבגל ןה לוח אלה׳ :ב ימע ,ט״רעב חסונה 54 

 [517]

This content downloaded from 83.137.211.198 on Tue, 18 Apr 2017 13:44:23 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



24] המלש־־ק ףסוי 

תולכתסה םלועה לע לכתסהל םידרוי םהשכ .ץצונו טלוב רהוזב ,רתסב אלו יולגב 

תונומאב ,םיפשכב ,םירז םירבדב םג ,לוח תומכחב קסעתהל םינופ םהשכ ,תינוציח 

םירזופמה שדוק ייח תוצוצינו ורוא ינרק תא םיבאוש םה לכהמ ,תואמטו תורז 

55.(ד-ג ימע ,ט״רע) 

ידכ םהב ןיא ,האמוטב וליפאו ,לוחב שבלתמה שדוקה לע הלאה םיבהלנה םירבדה ךא 

הניא השודקה תוימינפה תפישח ;וב שבלתמה ןיבו שובלה ןיב תיכרעה הנחבהה תא לטבל 

.לוחכ ימצעה וכרע רדעה תא הלגמ אלא ,שובלה תא תנייאמ 

,לוחל שדוק ןיב לדבהה .הריציה ללכב םה םילדבהה׳ :וז הדוקנ שיגדמו רזוח ברה 

םלוע תוהמל קר םיכייש הלאה םילדבהה ,םנמא .׳ןברוח אוה םתרוצ שוטשט ,ןה תודבוע 

- הז ןיינעב םיקמעתמה .םילטבתמו םיכלוה םהו ,ןמזבש תועפותה 

...שדוקל לכה לש תולעתההו ,םירבוע םירבד םה הלא לכש ,הרורב העדב םיגישמ 

םירבד םנה תולדבהה לש תוריהזהו ,הבידנ חור לכב דימת יחה ,יחצנה ןויערה אוה 

.העש ייחמ םיעבונ ,םירבועו םיפטוש 

תא הלעמה ,םדאה תרזעב רתויו רתוי תשממתמ תטלחומו הרומג השודקל לוכה תוכפהתה 

תמא ,טפשמ ,םולש ,דסח לש תקסופ הניאש תיגרדה הדובע ידי לעי ,השודקה תוצוצינ 

.(ביש ימע ,ק׳׳הוא)םימחרו 

וברקב סנכי׳ ,השודקה חוכל ענכיי לוחה רשאכ ,הלואגב ותמלשהל עיגי ךילהתה 

/המינפ יחצנה ויפואב׳ ,ףאוש םדאה .(המק ימע ,ק״הוא)׳ילוחה ודוסימ ירמגל עלבתיו 

ובש ,לבגומ םלועב׳ יח אוהשכ ,הזה ןמזב םג תועפותה לכל השודק לש יחצנ ךרע קינעהל 

.׳ןמזה תומצעמ הלעמל׳ ותוימינפב דעוצ אוה וז הפיאשבו ,׳שדוקל לוח ןיב ...שרפה שי 

רואהב תטלחומה העיקשה לש ןוילעה שדוקה ךרדב םא יכ׳ שממתהל הלוכי איה ןיא םנמא 

,ןמזב עגר לכב ,וישכעו ןאכ התוא שממל רשפאו רשפא לבא 56,(בכר ימע ,רסומ)׳יהלאה 

םויק ומכ) השודק לש ךרע לעב השעמל יעצמא וא עצמ תשמשמ לוחה תואיצמ רשאכ 

ךא ,אצמנ לכב םירזופמה השודקה תוצוצינ תאלעה לש םיינאירולה םילמסב שמתשהל הברמ ברה 

הרותבש ילפורטסטקה דצה לש רומג שוטשט ךותו ,י׳׳ראה תלבקבש תטרופמהו הכובסה תכרעמה אלל 

םישעמה׳ ךותמ השודקה יוצימ לע םירבדה ,לשמל ,האר .תודיסחה תעפשה םג תרכינ הזב .וז 
לש תובושחה תוירוטסיהה תוכלשהה לבא .(הברה דועו ,וס ימע ,םש)׳לוח לש םירובדהו תובשחמהו 

רבד וב ןיא ןאכ עבומה ןויערה םצע .וימדוק לצא רשאמ קוק ברה לצא דואמ תונוש הלאה תונויערה 

ברה יבתכ ךרוע האר תאז לכבו ,תודיסחבו י׳׳ראה תלבקב ירמגל תויתרוסמ תורות םע בשייתמ וניאש 

תא טימשה (אצר-צר ׳מע> ׳שדוקה תורוא׳ל םתקתעהבו ,םירבדה חוסינ תופירח תא תוהקהל ךרוצ 
.׳תואמטו תורז תונומאב ,םיפשכב׳ םילימה 

לכ םע׳ ,ונמלועב םירמשנה ׳םימעל לארשי ןיב ,לוחל שדוק ןיב׳ םילדבהה לעמ תולעתהל ההימכה 

רתויה דסחה תולעמב תולעל םיצמאתמה׳ םיקידצ לש ׳םירוסיח דוס׳ איה ,םתייארבש ׳הבחרה תויללכה 

.(לק ימע :םג ןייעו ;ולש ימע ,רסומו 'תוהובג 

 [518]

This content downloaded from 83.137.211.198 on Tue, 18 Apr 2017 13:44:23 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



׳קוק ברה תנשמב לוחו שדוק׳ [25 

,ןייהו םחלה לע םיכרבמשכ ,לארשי תדב .שדוק המצעב היהת וז תואיצמש ילבמ (תווצמ 

רישכמ םתוא םישועשכ יכרע דממ םהל םיקינעמ אלא ,םישודקל ךכב םתוא םיכפוה ןיא 

.השודק היישע איהש ,הווצמה םויקל ילכ וא 

הייוליגב רתויבו ,רומג לוחכ התעפוהב אקווד תואיצמל תובישח תעדונ הז ןבומב ,הנהו 

איהש תואיצמ לע עיפשהלו טשפתהל ,רומאכ ,שדוקה לש ותוהממ ירהש ,םיימשגה 

הנבה תזמרנ ןאכ .׳השעמהו רשבה ייח תוכילה לכב׳ ריאהלו המצעלשכ ךרע־תרסח 

התמצועב תלעופכ השודקה תספתנ הבש ,שדוקל לוח ןיב סחיה לש רתוי הקומע תיטקלאיד 

- יהלאה עפשה תוליצא תלשלשב ןותחתה הצקב ,'הרואה ימרז לש םפוסב׳ רתויב הלודגה 

תעפוה ללכמ אוה טרפב ףוגה ןוקיתו ללכב הנידמה ןוקית׳ :ןילוחכ העיפומה תואיצמב 

ינוכת רואב יולגב תראומ תויהל הלוכי הניא התשודק בור ינפמש ,הנוילע רתויה שדוקה 

תומוד תינוליחה תוברתה תועצמאב תומיוקמה תווצמה .׳תטלוב שדוק תרוצ ול שיש 

אלל תילטה .׳תילטה ךרעב איה הללכב תוברתה לכש העשב׳ ,תילטב תלטומה תיציצל 

רואה לכ תא שדוק יוליג ידיל׳ איבמ הווצמה השעמ ךא ,השודק םוש הב ןיא תיציצה 

ןה ...השודקו הווצמ לש תולועפהו ותעפוהו וייוליג בורמ ,הלוכ תילטה לכב רתוסמה 

םוקמה לא איבהל ,תישונאה תוברתה ירדס לכ יקמעמב זונגה רואה תא לעופה לא תואיצומ 

העשה ייח תא וליפא ,לכה תא היחמה םלוע ייח רוא תא תוארהלו ,וייוליג תא ול יוארה 

איה ,רומג לוחכ הלגתמ אוהש דע ,יהלאה רואה תורתתסה לבא 57.(ה ימע ,ט״רע)׳עגרהו 

,הנותחתה הגרדמל עיגהל יהלאה רואה תדירי תילכת יכ ,ןוילעה ורוקמל ילסקודרפ יוטיב 

דעי תדרל ךירצ ׳לוחבש שדוקה׳ ךכ םשלו ,המלשה תכרעמב התוא לולכלו התולעהל ידכ 

58.(,דפ ימע ,תורוא)׳םירומגה ןילוחה ידיל 

וכותב תנכוש איה אלא ,׳ץוחבמ׳ לוחל תקנעומ הניא השודקהש הארנ הלאה םירבדה ןמ 

ירוחאמ ילוא ,רבדה ןכ םא .וב תושמתשמה תווצמה תשודק ידי־לע תפשחנ קרו הליחתכלמ 

הרות תרתתסמ ,לוחו שדוק לש תיכרעה תוינשה תא תמייקמה ,ברה לש היולגה ותרות 

הלאה תורותה יתש ןיב סחיה .השודק תושיכ ומצע לוחה תואיצמ תא םג האורה תירטוזא 

:ןיעה ןמ היומסה תימינפה תושממה ןיבו היולגה תילנמונפה תואיצמה ןיבש הזל ליבקי 

קר אוה לוחהו לכה אוה שדוקהש הממורה הבשחמל םירושק ונא תילאידיא הרוצב 

,תימינפה הרוצב ,זוע ןויבחב והז לבא .שדוקה רוא רתתסמ וב םגש ,רתסהו שובל 

לידבהלו םינבומה ינשב לפטל ונילע ןכ לעו .לוח םגו שדוק םג שי הלגנב םלוא 

.(257 ימע ,םירמאמ)םהיניבש רובחהו דוחאה תא תוארל לדבהה ךותמו ,םהיניב 

׳הארונה הרתסהה׳ ובש ,וננמזב דחוימב ,קוק ברה לש הירוטסיהה תסיפתב תובושח תונקסמ ןאכמ 57 

רתויה העפוהה׳ :הלואגה רוא לש הבורקה תולגתהל ןמיסה המצעב איה השודקה רוא תא המילעמה 

.(171 ימע ,םירמאמ)׳השודקהו תוינחורה לש הרידא 

דעו תוליצאה םלועמ ,היווהה לכב טלושה יסיפטמ ןורקיעל יוליג אוה יהלאה רואה תדיריב הז חרכה 58 

.וריבודרוק השמ ׳ר לש ונושלב ,׳תולגתהה תביס םלעההו םלעהה תביס תולגתהה׳ - ונמלועל 
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26] המלש־ןב ףסוי 

לוחב שומיש השוריפ םאה .שדוקה לא לוחה תאלעה תא ןיבהל שי דציכ איה הלאשה 

ילבמ ,(תווצמה םויקל ףוגה ירביאב שומישה ומכ) השודק ישעמל עצמכ וא יעצמאכ 

לוחה ימוחתש וא ;שדוקה ןיבל וניב ינורקעה לדבהה תא לטבת וילא תיכרעה תוסחייתההש 

?שממ שדוקכ םילגתמ םהו ,תרתסנה תיתימאה םתוהמ תגרדמל םימרומ םמצעב 

הנושה והשמ וכותב ריתסמ שובלה .׳שובל׳ יומידה תועמשמ תנבהב תדקוממ היעבה 

תרחא הנבהב לבא .אדירג תואיצמ אלא וניאו ךרע לכ רסח אוה וידעלבש ,ותוהמב ונממ 

:ברה ירבדמ םיתעל הארנ ךכ ןכאו ;׳הווסמ׳ אוה שובלה ,הזה יומידה לש 

הניפ לכב האולימב איה היח תיהלאה תוילאידיאה ;לכב אוה יובח ןוילעה שדוקה 

לעופה ,ריתסמה הוסמ םא יכ ונניא לוחה ןכות ...םוקמו ןמז ,םייח לש הדוקנו 

אלמב םיכלוהו םיכפמ םה ׳ד םעונמש ...םייחה לש הרואה ירהז לכ לע המולעת 

,ףיעצה תא ריסמו ודעומב אב שדוקה .המינפ ונייח אלמבו תומשנ אלמב ,םימלוע 

ימע ,ג ,תורגיא)הארנ הנה היתודומח לכב השודקה הרואהו ,טולה ינפ תא הלגמ 

59.(,דל 

,שדוקה תומצע לש הכומנ הגרד קר תמאב אוה ירה ,שדוקל הווסמ אלא וניא לוחה םא 

איה רומג לוח לש תואיצמ :רמולכ ;האמטכ וליפאו הסג ,תלפרועמכ ונינפל העיפומה 

לש ןושארה שוריפה יפל .רואל וז תמא תאצוה איה השודקה תגרדמל התאלעהו ,הילשא 

לוחה ישובל ירוחאמ רתתסמה שדוקה לא וישעמבו ותבשחמב רדוח םדאה ,שובלה יומיד 

תשלחה ידי־לע לוחל ׳שפחתמ׳ ומצע שדוקה ,ינשה שוריפה יפל וליאו ;םהמ ותוא טישפמו 

אלא הניא ,וז הסיפת יפל ,׳תושבלתה׳ה .׳הילע ךרוצ הדירי׳ תניחבב ,ולש תויביסנטניאה 

יסכור תורגסמב רגסומו םשוגמה ,בעומה רואה םגש׳ ,חורל רמוח ןיב סחיב ומכ ,׳תובעתה׳ 

.(בכ ימע ,םש)׳שדוק ילבחמ ןותחת הצק םא יכ ונניא ,עבטה 

רשאמ רתוי תינוציק ףא היהת שדוקל לוח ןיב סחיה יבגל ןורחאה שוריפה ןמ הנקסמה 

(וננמזב תוחפל)תללוש הניא רמוחה לש תינחורה ותוהמ :תאזה תיטסילאידיאה הדמעה 

ןאכ ,ירמגל תלטבמ שדוקל לוחה תאלעה וליאו ,רמוחה לש תימשגה ותעפוה תושממ תא 

הכלה תונקסמ לכ אללו ,דבלב תיטסימה היווחב םג ולו)וללכב ןילוחה דממ תא ,וישכעו 

קר ךא ,'הרז הדובע׳ב תנכתסמ םנמא ןילוחל תימצע השודק לש ךרע תקנעה .(השעמל 

תיטסימה ׳הריקס׳ב אלו ,ילנמונפה םדמעמבו םרליגב לוח ירבדל השודק םיסחיימ רשאכ 

ותדירי םוקמב׳ רשא ,שדוקה רואב םיראומ םהש יפכ לוחהו שדוקה תא הזוחה ,הנוילעה 

ירירפש ימורמל ותילע םוקמבו ,שודקו םורמ לכ תא אצומ אוה םש תויתחתה יקמעל 

.(בכש ימע ,ק״הוא)׳לפשנו דרי רשא לכ שרוש אצומ אוה םש םיהובג 

ירה ,ךכ ידכ דע תכל קיחרמ וניא םא ןיבו תאזכ הנקסמל עיגמ ןכא קוק ברה םא ןיב 

.השעמה ימיו תבשה תשודק לע 59 
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ןיבל לוחכ העיפומה תואיצמה ןיבש סחיה לע ׳תיתמא רתויו הקומע רתויה הפקשהה׳ ונינפל 

ותוימשגב ,ויטרפבו וללכב םלועה דצמ ...שדוקה לש תיעבטה הפקשהה׳ יהוז .שדוקה 

ןיב תידדהה הקיזה תספתנ תמדוקה הנבהב .(גמק ימע ,ק״הוא)׳ויסינבו ויעבטב ,ותוינחורו 

ויתונוכתב שומיש ידי־לע ׳ויכשחממ׳ רמוחה תאלעהכ עבטה לש םיינויחה תוחוכל שדוקה 

קזחל ידכ - ולש ׳ישעמה ץמוא׳הו תואירבה ,'םייחה זוע׳ ,ותוימשג - תוינייפואה תויעבטה 

המואה ,םדאה תא ליצמו ׳תוגרדה לכב רדוחה שדוקה׳ והז .םלועב השודקה תלועפ חוכ תא 

דוסיה .(אכ ימע ,שדוקב רדאנ)השודק לש דממ לכ ירדענו ךרע ירסח םייחמ ולוכ םלועהו 

- שי לכב העובטה בוטלו תומלשל הפיאשב - ומצע וב הנומט עבטה לש תאזכ האלעהל 

ינשמ העונת ןיידע יהוז .׳הרהטלו השודקל תרבגתמ הלודג העיבת עבטה קמוע םצעב׳ 

לא הנופ שדוקהש םשכ :ומע קבאמ ךות ודוגינ תארקל םדקתמ דצ לכ - םידגונמ םידדצ 

םע דחאתהל ומצעב אוה ךלוה ,וירדג ץרופ עבטבש שדוקה׳ ןכ ,ותוא שובכל ףאושו עבטה 

ןיבו שדוקה ןיב וז המחלמב .׳עבטב םחולה שדוקה םע ,סגה עבטה ןמ הלעמלש שדוקה 

־אלה תואיצמה לכ אלא ,ירמוחה םלועה קר וניא ׳עבטה׳ ,םתודחאתהל תמדוקה ,עבטה 

םיטלוש וז תואיצמב .הירוטסיההו המואה ,דיחיה ייחב - יכרעה דממה תרדענ - השודק 

םה לארשי תודלות .תומילאו ,תיכונא תונתלעות ,חוכ ,םירצי לש םייעבטה םיקוחה 

דעו םירצממ ,רבעה לש תודהיה׳ :רבג םילאד לכ ובש ,הזה עבטה דגנ תכשמנ המחלמ 

עבט וליפא ,יללכה ישונאה עבטה לש רועכה ודיצב .עבטה דגנ איה הכורא המחלמ ,הנה 

.(חע ימע ,תורוא)׳דיחי לכ לש ועבטו המואה 

אטבמה ,שדוק לש יוליגכ ומצע עבטה לש ינויחה וחוכ ספתנ רתוי הקומעה הנבהב םלוא 

הזה ימינפה ךרעה .שבול אוהש תוינוליחה תופילקה תורמל ,םייהלאה םייחה תמצוע תא 

התוא ידי־לע שלחנ ,ןהב עיפומ אוהש תופלוסמה תורוצה ירוחאמ רתסנה ,תואיצמה לש 

:ומצע שדוקה תומלש תעגפנ ךכב .תידדצ־דחה התוינחורב עבטל תדגנתמה השודק 

התיצמתב העולב תויהל איה הכירצ ,המלש השודק הניא עבטה דגנ תמחולה השודקה׳ 

ןיחבמ ברה .(זע ימע ,תורוא)׳המצע עבטבש השודקה איהש ,הנוילעה השודקב הנוילעה 

;׳שדוקבש שדוקה׳ ,עבטל דגונמה שדוקה :תוגרדמ וא תורוצ יתש ןיב שדוקה ךותב אופא 

בגשנ רתוי׳ אוה אקוודש ,׳לוחבש שדוקה׳ ,עבטבש יבויחה דוסיה תא ללוכה שדוקהו 

קר אל אוה קבאמה 60.(הפ ימע ,םש)׳הברה רתתסמ אוהש אלא ,שדוקבש שדוקהמ שודקו 

.הזונגה השודקהו היולגה השודקה ןיב שי שרפה׳ :המוד הנחבה העיפומ םימדקומה ברה יבתכב רבכ 

םיכייש םימסרופמה וירויצ ;ושגרהו ומעט יפל ,ונבימ יפל םדאל תסחיתמ איה היולגה השודקה 

ןיאש רמוחו לקו ,ללכב השודקה איה הזמ הלענ ...הברה הדצמ םילדבומ רעוכמהו האנה ,הלובגל 

םיכייש ,םילבגומ םיניינע רתיו תישונאה הנוכתה דצמ םיעבונה ,םימכסומה תוערואמה לש לקשמה 

לש דחא ךרע דצמ ,הגשהו העד לש דחא קלח דצמ ונתמשנב תרקוסמ הניא תימינפה השודקה יכ .הל 

םללכו לוכי לכה םא יכ ,םוקמהו ןמזה יגוחב התעפוה סחיב ןיב ,הלש ימצעה ךרעה סחיב ןיב ,תואיצמ 

׳תולבגומה וניתונוכת יפ לע ותיצמ םכסומה ,רעוכמו האנ ןיב לידבהל םוקמ ןיא ,הז ןויבח רתסב .דחי 

.(ןיליפת ומכ השודק יצפח תשודק לע ;דצ ימע ,ה״משת םילשורי ,ראפ שבח ךותב ,היא־ןיע) 
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28] המלש־ןב ףסוי 

םשכ יכ ,תומלשה שומימל קבאמ והז .ולא שדוק יגוס ינש ןיב אלא ,לוחה ןיבו שדוקה ןיב 

דגנכ המצע תא הדימעמה השודקה המוגפ ןכ ,ימינפה יבויחה עבטה לש ףוליס אוה לוחהש 

איה שדוקה לש וז המחלמ לבא .םיינוציחה םיינוליחה וייוליג ללגב ,וב תמחולו עבטה 

בוריקב׳ :תואיצמה ימוחת לכל ךרע קינעהל תבייחמה ,ומצע ולש ותוהמ דגנ המחלמ 

,ליגרה שדוקה .ותכרעמ תא דדשמה ,עבטה תא ררוצה ,ליגרה שדוקה תאנש שי עבטה לא 

לבא ,עבטה םע םחלהל וחכ תיראש תא אוה רגוא ,ירקב עבטה םע ךלהתהל זאמ לגרומה 

.׳ותמחלמב לפונו אוה לשוכ ,ולש ועבט םע אוה םחול 

הילע רשא ,ולש תימצע האנש ןיעמ איהש ,שדוקבש וז תימינפ הקיטקלאיד לומ 

ותוינוליח תמחלנ הבש ,הליבקמ הקיטקלאיד עבטב תלעופ ,עבטל ותודגנתה לע רבגתהל 

תעיבת ידי לע רוענש ,ונויקד תא עובתל אשנתמה עבטה׳ :וכותבש השודקה דוסי דגנ 

,ולש עבטה םג ,שדוקה תא אוה אנוש ,ויתולילש לכ םע אשנתמ ,וברקב הזונגה שדוקה 

ןולשיכה 61.(פ ימע ,ט״רע)׳ותמחלמב לשכנו ,עבטה לפונ הפ .ותואירבו ויפי ודוה תא םג 

שדוקבש ימינפה דוגינה לע רבגתיש ,יטקלאידה ךילהתב יחרכה בלש אוה הזה לופכה 

ןילוחכ עבטה עיפומ ךרדה תליחתב .לוחל שדוק ןיבש תינוציחה הריתסה לעו תחאכ עבטבו 

,וב םחלנו ׳ליגרה שדוקה׳ ללוש הזה עבטה תא .יכרע דממ לכ רסחו ירסומ־אכ ,רומג 

לש וז הנוילע הלכשהל םיאבשכ׳ :תאזה הלילשה תא ׳הנוילעה השודקה׳ תללוש ףוסבלו 

עבטה ןמ הלעמלש השודקה תא ןכ םג הברקב תללוכה ,עבטבש המלשה־השודקה 

.(חע ימע ,תורוא)׳ירמגל תלדוח המחלמה זא ,עבטה לא תדגנתמהו 

םילדבהה ףא יכ׳ רמול ןוכנ םאה ?לוחה תא רומג לוטיב המלשה השודקה תלטבמ םאה 

םה תושיבש םילדבהה׳ש םשכ ,׳הזמ הלעמל אלו םייביטקייבוס םילדבה םה םיכרעה ןיבש 

לש ותושממ יבגל תלאשנה ,יכרעה םוחתב ,הלאש התוא יהוז 62?׳םייביטקייבוס םילדבה 

ןיא ןכ 63,ברה תרותל יטסימסוקאה שוריפה תא תוחדל שיש םשכו .םיהלאמ דרפנ םלוע 

םע אוה דחא םיכרעה תושרב םישדק שדוק גשומש׳ תמא .הזכ ׳יכרע םזימסוקא׳ הב תוארל 

יתושיה רוקמה לע רבודמש םושמ אקווד ךא 64,׳תואיצמו שיה םוחתבש רוקמה גשומ 

תודחאה ןיבו ,הטושפ תודחא איהש ,תיטנדנצסנרטה ותודחא ןיב לידבהל שי ,ןוילעה 

,לוח לש םלוע שי׳ :ונמלועל תיתועמשמ איה קר רשא ,שדוקו לוח לש תיטקלאידה 

ןבומכ .הז תא הז םירתוס םימלועה ,שדוק לש םימלועו לוח לש םימלוע ,שדוק לש םלועו 

ןיבו שדוקה ןיב רשפל לוכי וניא תמצמוצמה ותגשהב םדאה .תיביטקייבוס איה הריתסה 

בושח הז ןויער .זיש ימע ,ק׳׳הואב ספדנ ךשמהה .רימה לש ןושארה ספדומה חסונה םייתסמו עטקנ ןאכ 

.ברה תרות יפל ,הירוטסיהב ׳תויושכעה תועונתה זר׳ תנבהל 

.265 ימע ,ינש ךרכ ,י׳׳שת ביבאילת ,השדחה תעב תידוהיה הבשחמה ,ךיירטשנטור ׳נ 

ב-א תרבוח ,גל ךרכ ,ןויע ,׳קוק ברה לש תוהולאה תרותב תומלתשהו תומלש׳ ,המלש־ןב ׳י :ןייע 

.309-389 ימע ,ח׳׳משת) 

.(62 הרעה ,ליעל)ךיירטשנטור 
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׳קוק ברה תנשמב לוחו שדוק׳ [29 

שדוק ןוכמב ,םלוע םורב תובשוימ םנמא םהו ,ןהיתוריתס תא תוושהל לוכי וניאו לוחה 

,םיוסמ ןבומב ,תרבגתמ תאזה תיביטקייבוסה הריתסה לע 65.(איש ימע ,ק״הוא)׳םישדקה 

תודחאה לש התומדו המלצב איהש ,׳לוחבש שדוקה׳ לש תיטקלאידה תודחאה 

תא ןיטולחל תלטבמ הניא ןכ־לעו ,המע ההז איה ןיא ךא ,הנוילעה תיביטקייבואה 

התוא תרמשמו ,הב שבלתמה שדוקה תא לוחה תואיצמ ךותמ הלעמ איה .ןילוחה תיירוגטק 

םתגרדמב םיקידצה ידי־לע ׳שדוקה לא ולוכ לוחה לכ תמרה איהו׳ ,שדוקה לש המרב 

שדוקה ןמ תנחבומ וז הגרדמ םאו 66.(םש)׳בגשנה ודיתעב םלועל היופצה׳ו ,הנוילעה 

לש תיעבטה הפקשהה׳ ןיב ןיחבהל שיש המכו המכ תחא לע ירה ,לוחה דגנ םחלנ ןיידעש 

,רבדה ןבומ׳ :םילדבהה לכ םיוותשמ ובש ,םישדקה שדוקב תיהלאה תודחאה ןיבו ׳שדוקה 

רוקמ דצמ ,תוהלאה דצמ ,םלועה יח דצמ תמייק ,התשודק לכ םע ,תאזה תויעבטה ןיאש 

.(גמק ימע ,םש)׳םישדקה שדוק אוה םשש ,ומור ןכות קמועב היוהה 

ךילהת ןיבו שדוקל לוחה תאלעה ןיב יתוהמה לדבהה תא תוארלו רוזחל לכונ התע 

ךילהתב חורל ךפוה אוהש רמול תמאב רשפא רמוחה לע .רמוחה לש היצזילאוטיריפסה 

ףא ךכיפל .וב שבלתמ שדוקהש ינוציח שובל אלא וניא לוחה וליאו ,תימסוקה תומלתשהה 

;םמצעלשכ םישודק םניא - תונמאהו היפוסוליפה ,עדמה - חורה לש םינוילעה םייוליגה 

טלחומה ךרעה ןיבו תטלחומה תושיה ןיב תאזכ תוהז .םתויכרע םע ההז וניא יתושיה םדמעמ 

,רומג ןילוח היהת ותואיצמו אצמיהל רבד לוכי ונמלועב .תיהלאה השודקב קר תמייק 

ןכא אוה תיטתסא הריציל וא תיעדמ תמאל ,ןילוח לש תואיצמל תימצע השודק סוחייו 

אטבתמה ,יבויח יתושי ץוצינ זונג המצע הרז הדובעב וליפא ,םנמא .׳הרז הדובע׳ תניחבב 

השודק־אלו הרז הדובע איה ןיידע ךא ,עבטה לא התברקבו ,תולילאה לש התוינויח חוכב 

67.׳הדמעמ דצמ׳ 

,םדאה לש השודק ישעמ תועצמאב שדקתהל ,רומאכ ,לוכי תימשגה ותעפוהב לוחה 

לש רבד איהש - תילטב תלטומה תיציצה ,םנמא :שדוקל ומצעב ךכ ךפוה אוה ןיא ךא 

רואה׳ תא תולגל ןתינש ומכ ,׳תילטב רתוסמה רואה לכ תא׳ יוליג ידיל האיבמ - ןילוח 

אצמנ לכל הקינעמה תיהלאה תויחה אוה הזה רואה לבא .תינוליחה תוברתה יקמעמב ׳זונגה 

הינימ הניא תושי תקנעהו - (ה ימע ,ט״רע)׳לכה תא הייחמה םלוע ייח רוא׳ - ותושי תא 

אוהו ,יוניכו ראות־סש לכמ הלעמל׳ אוהש (הנושארה הריפסה)יהלאה ןוצרה אוה ׳םישדקה שדוקי 

,שדוקב רדאנ)׳לוח לכ לעמ םמורתמ אוהש תויפוסניא התואב ,שדוק לש םג ,ןויגה לכ לעמ םמורתמ 

ןוצרה׳ אוהש (תיעישתה הריפסה)׳םימלועה־יה׳ תועצמאב ונמלועב לעופ יהלאה ןוצרה .(זי-זט ימע 

.׳ימלועה 

רציו תוערה תודימב ףאו ,׳תוימשגב ארובה תדובע׳ לע ידיסחה ןויערל רבעמ תגרוח הניא וז הרות 

,תללוכ תיסיפטמ הטישב הזה ןויערה תא לילכמ קוק ברהש אלא ,השודקל םתאלעה ידי־לע ,ערה 

.תודיסחה יגוה בור לש ירקיעה םניינע התיה אלש 

הבושתה׳ וא ׳עבטה ןחלופ׳ לע ןדואמ םיזעונ םקלחש)הז אשונב םירבדה לכ .אנ ימע ,ג ,תורגיא :ןייע 

.יכרעה הדמעמל אל תילטיווהו תירמוחה תיעבטה תואיצמל םינווכמ (גצת ימע ,ק״הוא)׳עבטה לא 
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30] המלש־ק ףסוי 

ידי־לע קר אלו ,הלוכ היווהב שחרתמ תושדקתהה ךילהת ,תאז םע .ךרע תקנעה היבו 

תודחא תארקל התוא ןווכמה ,בוט ןוצר אוה התוא היחמה יהלאה ןוצרה ירהש ,םדאה ישעמ 

,ןוילע בוטל ןוצרה .תשדקתמ םתמגמ ,תממורתמ םייחה תוהמ׳ :תוהלאבש ךרעהו תושיה 

,ק״הוא)׳תישעמה המלגההב יח יוטיבב אטבתמו ךלוה ,רדוחו יטרפ םג הז םעו ,ףיקמו יללכ 

םייק דימת - םלש וניא ןיידע םלועב בוטה דימת יכ ,תיפוסניא המגמ יהוז 68.(בצר ימע 

עבטהמ קר אל ,עבטה ןמ הלעמל אוה השודקה דוסיי :ושדקל ךירצש ימשג רמוח ןיידע 

האלמ השודקל תישפנה הקושתה ,תאז לכ לעו .ינחורה םלשה עבטהמ םג םא יכ ,טושפה 

.(491 ימע ,םירמאמ)׳הלוכ האירבה בחור לכ תא איה 

חוכו תינויח המצוע לעב אוהש לככ :ונייהד ,רתוי ההובג רבד לש ותושי תגרדש לככ 

.םלועב תיהלאה השודקה תלועפ תא וכרד תולגל ןתינ ןכ ,רתוי םיקזח תינחור הריצי 

רוהטה ירסומה ןוצרה ,טרצומ לש הקיסומב ׳יהלאה׳ יפויה - השעמו חור ינואג לש תוריצי 

םינמאנ םיפוסוליפו עדמ ישנא לש תויתלעות תוינפ אלל תמאל הפיאשהו ,םלוע יקידצ לש 

,תישונאה חורהו היווהה תוחתפתהב דואמ תוללכושמ תואיצמ תוגרד םיווהמ הלא לכ - 

יפ־לע־ףא .(השודק םהל סחיי אל ףא תמאב ינוליח םדאו)םמצע לשמ השודק םהל ןיא ךא 

ידי־לע קר םישדקתמ םה ,תיטתסא וא תיביטינגוק תועמשמ תואיצמל םיקינעמ םהש 

.ךרע לכו תושי לכ רוקמ ,יהלאה ןוצרה לש יוליג םהב האורה ,הנומאה ןוצר לש םיטקא 

רתוי רסומה יקמעממ םדאה תמשנ לא ארוקה ,׳,הלאה לוקה׳ ותוא םכותמ םג עמשנ זא 

69.תישונאה חורה לש רחא יוליג לכ ךותמ רשאמ 

דחוימבו ,תירוטסיהה תואיצמב םג - עומשל םיביטימה ינזואב - דהדהמ יהלא לוק ותוא 

שדוקה ךותבש וזו ,לוחו שדוק לש הקיטקלאידה .לארשי תודלותב ׳תויוושכע תועונת׳ב 

תוחוכה תועצמאב לארשי ץראב השודקה ןיינבב הלואגד אתלחתא ךלהמב הלגתמ ,ומצע 

השודקה׳ ,רומאכ ,יהוז .רומג לוחכ םיעיפומה המואה לש םייעבטה םיילטיווהו םיימשגה 

תשודק איה עבטבש השודקה׳ :הלוגה ייחבש תיקלחה תינחורה השודקה תמועל ,׳המלשה 

דוגינב השודק דימעהל ןורשכה איה לארשי םע תולגב הדריש הניכשהו ,לארשי ץרא 

תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ןידיתעו ,ץראה שדוק לא רבוחי הלוגבש שדוקהו ...עבטל 

.(חע-זע ימע ,תורוא)׳לארשי־ץראב ועבקיש לבבבש 

.וסת ימע םג ןייעו 

יכ .ירסומה ןיבו יתדה ןיב ידמ תינוציקה ותדרפה לע וטוא לש וירקבמל קוק ברה ףרטצי הז אשונב 

לש ךרע סוחייב אטבתמ אוהו ,תדה לש םייביטימירפה היבלשב רבכ אצמנ ירסומה דוסיה ,דחא דצמ 

דצמ .דבלב יתלעותה סרטניאלו םייעבטה םירציל םלב הווהמה ,םייזונימונ םישעמלו םירבדל השודק 

לכל רבעמ טלחומ ףקות לבקמ אוהשכ דחוימב ,רסומבש יכרעה בויחה םצעב לולכ יתדה דוסיה ,רחא 

תגרוח איהשכ ,תיטתסאה הריציה יבגל םג ברה תעד וז םא רורב אל .ומצעל ץוחמ תילכת וא תלעות 

לע .יחצנו יטנדנצסנרט ךרע ףקשמה ׳בגשנ׳ב אטבתמ ׳הפיח׳ רשאכו ,תינשוח האנה קופיסל רבעמ 

,14 הרעה ,ליעל)וטוא ןייע ,יטתסאה ׳בגשנה׳ ןיבל השודקה לש תיתדה הירוגטקה ןיב סחיה תייעב 

.(35 הרעה ,ליעל)ירמאמ הארו ;(יעיבש קרפ 
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