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I הנידמ ,ירצ ןמ?! 
 אובר ונוו ברה

ב ני נמתה םילגדל תו גמ ,חיבר רמתימה לנגמה ןשלעו םיפנפ  שארל הל תנבת
ננשי ,הריפכ תלאש ישפ היח לא םאה! ?חז כל תא םכיררצ כ\יית ללכב המ לי  ט

 לע )טימלשמ ויעדי<ו נומליש ראנו םימד ריחמ הזיא I הילעדב.,.תרון:םלתשמן
 םעצ תויחל תילנאויצר הלא תוקשעתהה חמל וזזח המדאה תטלנפ תוזחאיהה

ודדמתחל ,םינער ןוילימ םי�מא לש ןורבג  כלב ןבסתהול ,ינאריאה םויאה םע 
 ונחידמ לוהינל םיוולתמה בןאיטהו הטירקוריבה

 מתדקתמ נהיימב בלתשחל תולנק חילצמ חיה O לעונ רתו'"ב רשכומה םעת ירה
ב"הרא ומכ הרואנו  יייח תא לנהלו ,תרימז וויווישו תד שפןמח תנוהל ,לשמל ,

 היקי.טלופל 'רושקש מה לבכ יםייודהי תא לןכל I ל ילבמ האילמ הימונוטואב
 ,'תינידמ תכערמ לוהינו
ו תטבכה יבבת םיפטאמת ונא רייבא 'בה נהש לככ ת.\-וז לכבו,  םיפינמ ,נןל םישלב
ימואו הייאבג לגהד תא  הנתמח לע םלער 'אדיב תא םיבחשמו םידומ נ\'א ,ללה םר
ניימה- תנוורחאה םינשה םייפלבא נולביקש רתוינ הלידגה  ףד איה תהמקהש ,ה
 . ונלש הריןטטיתב ריאמו שדח

שעמ !,כאן אקווד חמלו חבידמ חמ� 1 א  ,תופתל תנויש רתביס ר
 קטירמו רזפ\מ לראשי םע ,לש ת;;מצח םצע- !ב!,לגה לש 'ה ולילח ת�ה . 1
 "צגייIבIו םימלעוה ןוגיר לש ומש את אנושש סעה נ\'נחא ,יה ליליח איח תילבג
וא  ב\'נחאכש .)כא,גמ ותישעי( "ורכטי יתליחת ,יל יתרצי וזי םעיי- תומדא ילע ית

 שודיק והז ,חי רובא חיחח חחילצמי תראפומ כהלממכ םלעות תמב לע םיעיפומ
 גייחש ינמז צבמ איה תלובג לאריש עם לש תינכטמהו תגl'ילעה . ימתגכדו ןיאש חי

ו ,קספיהל  ן�� ם� Q1 לא 'ה רגו )',I ח(!"- טמ�ע ךצמ דכ, םזיואר חינח אל ןליפא
 לאקזחי( "םס(בא ר�� םז(� סר;כ 1 �גr ר�� י�דן; ס('\ 1 ם ):I י� ל�י q' ? תיב ה�ע
 ,)גכ,ול

 היה יצבנע יץרפ וא ףריטמ לךמ לכ נהש םייפלא ךשמב- רקפה וניא ידוהי סד . 2
רשגל טילחהiל דחא רקט םיקל לולע  םימיסקמה .יתכלממ יודחו תא גחהל ןא 

דלש תיסנל יא נוייח על נןחתחל אוה תושעל נולוכיש  תא לטביש'ידכ ותוא,ח
וא רסוחנ ו(דמע ,חריזגת  ,הייצ l יווקניא ,םימחגיפ ילג לומ טלחןמ טעמכ סינ
 יה זמא .פח צחפו אלי צרח ומ טיפJניולוכ םולע!רשכ ,תיארונ האושו בלצ יעסמ

 ,םינמ עוד ךפייש אל יוןגח םד ,ןקופד טיא לראשי םעש ליכל רירג חיישת רייבא
 ,םייפא תחא חנמ לנקי ונב עופגל הסניש ימו

מ . 3 י האושה לייצינמ זחא תא ולאששכ- םלועפ יהחיל טלק  סויה היה מה
 '.מהייתסה יב םויה I בישה אוהי יוהמחלמה ךרואלייונע ,רתויב השקה

 סהמ זחא לכ ולאשו ,םינוש סימע יבנ ,םיריטאה כל תא חרןשכ ודימעה םח ,ולש חדחענו נהמח תא ןררחיש תיחבו נותג צבא ילייח רשכאש רפיס ואלפתשהכ
 ,היסור ,וילא ריזחל תיבו בתותכ התיח םלוכל" ,וישכע תכלל הציר אןרi ולא
 ." ... תכלל ןאל זא חיח ,אל יל קר ,תפרצ, ןילט

 מןיבת ,היסיברי,חיפויתבא"': לנתבי דיוהי לכל .נחתשה n ז נהימדה מתקה זמא
בהבא תויא טלוקל נהכומ היהתש תבתוכ תיהת דימת- הינמרבגו  ובש צבמח .ה
לימ תועיער םיליפעמ תוינוא ימ ףא ו�אשכ רעוס סיב תולטט  חלפתו נחכומה ה(ד

 םויכ םג .םימללעו דוע בישת לא- םידוחיה םיטליפה תא לבקלו היערש תא
 סידוהיה עןמל לאריש ינתדמ לש התולי.!(נפ בשתחהל תצולנא םלעוה תנזידמ
 .תוימשיטנא תפ\ינרד םחלילחו והב םיררוגתמה
 I בןןt ם ro ישן תתוא םתרשוהויי תייצמב, בייח ידוהי לכ- .בנאה בושי תןן!מ .�
ילכה חויצמה ינג],גל רבדמנ(  אך .)'נג חאר יפרס( תווצמה לכ דנגכ להוקשה תל
 נהכןעב אלשיי- תיונביי הינדמ בה םיקיש םעכ קר ירשפא הלש אלמה םויקה

 ןשבס .)יד ע"מ צייכiלסה תטסובה ץיג;מרח( "הממשל ןא תמוואה ומ ונתלוז רןנ
נייה םיבר תורוי ק נולוכי אלו םסיינא ו  סיכי הינדמח תמקה עם .ונתכוח תא םילל

וצמה תא םייקל הנש םייפלא ירחא  .םלשח נתבימב הו
 תסוןרע ועל רשכא םג ,חכוראה תייגה ןרואל- ת��ה תשולש לוטיב . 5

 תכןא תיעבשה"- תבועושה לש וןפח ריוובא ףחיר ,ארץב יד(היה בןשייח שודילח
פתשיעד הבהאה תא וררןעת םאי וריעת סא ... םילשורי תבוב  םיריהש ריש I "ץח
.. המונח:לויע אלש לאריש תא ה /I בקה עינשה"- )ז,ב . לו   תומרבא וחמי אש

מבו ומר-ןט תדיעבו( יםלוהע תומוא חיכה רשאכ ,}איק תטוכתנ ייםלרנגה  שןח
ווכזב )יחקולנחר תינכתויב  יתרב תא בה תנולבו יצראל בושל ידיחיח םעה לש ת
 נג)ת דיייי ו"גבא .לייקקל יבכתבמ יחמש ריא'ה ןולש( יף,עויבשה ךחפ רסי ימואלה

 , .נוינפל החיפת סתכל/במ תא םמוקל זרזהו
פ םינש ךותב, ץרבא נויא ויידע לארשי םע לש ןבו;- תולולבתהמ הלצה • 6  תוריס

,ורקל לולע הזי  הדיטשמו כתליה תליJגר תחחי ד.י;ואר תעוזצמ תבויסמ דא ת
 תמב לארישיםעמ םיקנתתמי סייוגל םלאשינ בייתרא ידוהימ 50% ,המצע תא
יטמה פהוריא בערמ תוצרבא . I טהקשה האושהי הביכמש  םיטפטמ ,ףא םפר
 אל תחוד ינש ןןת םלעוב םיבר תימיקמבש איח המויאח תועמשמה , 8 סננ1,-ל

 וץבא קר- }די ,א חיד,נעו{ "היטלפ היחת וייצ רבהייי .תיללת ,םידוחי דעו חאשיי
 , ,לארישו השמ תדכ יםינמנא םיאוישנ גרתסמ. לע רומלש םיחילצמ סא לאושי

ע n ;נמאה תומש.,סגר • 1  תונוחבר םינקזר סינקן בושי דעו I ,- תןיןלג n י!'נקי ל
. � � . 

 תילדוו םידלי ןלאמי רעיה תגווחרו יס,מי ברומ וודב שענתומ שיא םישלורי
 .. ,ם� �צ� ר <X � םי�!ג v ון;ו לtזי�� תי� ת� י���" ;)ח-ר ,ח הירכז( "םיקחשמ
 םילימה- ודכ-הכ ,חכ לאקזחי{, II םי Q. ך 1 ף (I\j( �ו םיו;ו:� U: �� חvי�ד סי� ט V �ו
ל ינ� ,ובמזב ורכ.Jנאששכ תואלפמוה נ תומא שמחל םייפא  םילחכ תוארנ ייח ,הש

ורתמ ייר ,תןאיצמה גון ושלתו ןיזה ,ינלימיד ר .םייה םיניתועה ת  Q ימלש סיקפ
 דנגל תושמתגמו תיכלרה ,תויידעת תיאונבכ לפשו נןריח עתב ירמנאש ך"נבת

 .סיניע
ירכונה היגויואיתל תוומ תכמ סנ איה נהידמה תמקה  'ןכ לע תסטרבמש ת
דו ואכמו ,םריחאב ופילחהי ויאטח ללבג לאריש םנע סאמ ה"בקהש  אוח םלעו ע

 חז הארו ,לבת יןוקצ לבכ קטמרוו רזומפ אוהשכ הפלשהו תוללמוא ייחל ויזיב
זח לארשי םרע יימל וינפ תא רימא ןה ,הרוק ןמואי יתלבח ,אלפ  ם;קמי תהיבה רר
ימ תא סיאינבהל הרלתח יל יזחש יפכ קוידב יבתד ., 
 ,ןאכ ינייה אלשכ תמודאה תולגה תבוש,ןשבמ- ונאננרקל בראה תחיר�. 8

 חיגלה וסינ לאש שבוכ או הירפמיא התיה אלש תומרל .םינומא וץאת נול m מש
רנו איח ,םיד תא הילע, השאדיו הממוש הת  הךיתה תחטבהכ קייבד .םחיפלכ 
נא יתמוושחויי  .נ)ל,כו ארקיכו "הב סיבשןיה םכיביוא ה(לע ןממשר ץראה תא י
 חיחתל הררעותה תחמה המדאה ,התינה רזח לארשי םשע עגרמ- אלפ חז חארו
רא םיפתא עיפוהש ילאקחהו ליכלכה פעשה .תואדקל חתרפו איחו  םייפלא יח
י � נחש ת פםנע לאריש יית םתאוי ת םכירפל נות  "איבל וברק יכ לארשי יעמל ואש

י רתוני קחבמוה הללאוגר ומיט אוח ,)ח,וי לאקזחי(  הלוגמ ץק ךל ןיא- ל II זח ינבע
 .)א,צח ויךדסנה( "הזמ

ל םג-תינחורה ת'ג1משכוגו. 9  ןהלש רןעוזידא ,תווצמ םייקל ךישמלה ךיצר תלבג
rוכזתל םינמיט נתיבבח .בהרנה ת\ט m ץרנא רק םייקתמ אוהש ,יתימאה רבלד 

י- לארשי  ורזחתשכו ,תןצ\נמ םיניוצמ ורח רץאה ומ םכתא הלמג ינאש יכ לע ףאי
 ליזועוי תא םישגהל םעה לוכי וכא רק .)וי ,נמ בקע ירכס( "םישדח םכילע ןיחי אל

, 

 רכזו m ות אצת וויצמ ינIן-סייןגל רוא תיולחו ושדק יוגי סינחוכ תכלממכ אלמה
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