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גדובניד ב 

(#ל"ז ןיילק לאומש רוסיפורפ 

.א 

.ל"ז ןיילק לאומש .דד רוסיפורפה ברה הרצק הלחמ ירחא רטפנ ןסינ ג"יב 

הארוהה תדובעב ןותנ ולכ .ויתוחכ בטימב .שלשו םישמח ןב ודועב .תע אלב דלה 

תלחתהלו ורמגנש תודובע םוכסל תוינכת ןכתמ ,תושירדו תוריקחב עוקש ,רקחמהו 

.תושדח תוישרפ 

איה השק הדבא ,הבר הדבא ןיילק לאומש רוסיפורפה לש ותומ 

הירוטסיהה תריקחל ,ץראה תריקחל קר אלו .לארשי תמכח לכל .ירבעה עדמל 

לש ןושאר רודב לארשי ימכח לש םהיתודממ וב ויה .לארשי ץראב תילארשיה 

ףירח רקוחו ,הרות ירדח לכב יקב ,ירפס אלמ אנצ ,לודג דמולמ :"לארשי תמכח" 

ךשמב ושירחהש םידע לש םהיפמ תטרופמ תודע תובגל ,"םימלא חישהל" עדיש 

ינב םירומה לש םהיתודממ וב ויה .תומולעת םהיפמ איצוהלו תורודב תורשע 

ררועל ,ותרות תא םהילע בבחל ,םידימלת דימעהל עדי אוה :םיטעומה הילעה 

םתוא ךירדהל םגו רקחמה תפיאשו עדמה תבהא תא םבלב תיצהל ,םתבשחמ תא 

םיזירזה .השעמה ישנאמ םג ועבטב היהו — .םינומא דיב םתוא להנלו ותצעב 

ותולע םוימ .רקחמה הדשב םג .השעמו השוע .העונתהו ץרמה שיא .םיליעפהו 

.ץראב תויעדמה תורבחה לכב ליעפ רבח היה — הנש הרשע עבש ינפל — ץראל 

םינשב האישנ היה אוה רשא ,"היתוקיתעו י"א רקחל תירבעה הדבח"ב דוחיב 

,היפרגונתאו הירוטסיהל י"אה הרבחה ,ונתרבח ידסיממ דחא םג היה אוה .תונורחאה 

יפסאממ המכ לש תכרעמה רבח ,ותריטפ דעו הרבחה דסוה םוימ הלש דעוה רבח 

.דועו "בושיה רפס" לש תכרעמה רבח ,"ןויצ תועידי" לש ןכדוע ,"ןויצ" 

.ב 

,"תושפנ םהל ןישוע ןיא"ש ,םהילע ורמאש הלאל ךייש היה ןיילק .פורפה 

אלא ,הרבעהה ךרדב םירבדה תא ןיבהל ןיאו .םהל תושפנ םה םהירבדש ינפמ 

םתדובעב עיקשהל םיעדויה• םירקוחה םתואל ךייש היה אוה :םעמשמכ םטושפ 

,תססותו השובכ ,וז שפנ תרעסו .םשפנ תרעס לכ תא ,םשפנ לכ תא תיעדמה 

— ,ויתוללכהב םיקוחר הברק ,ויתוריקחב םיטרפ הפרצ ,וישופחב םירודה הרשי 

.י"אל תידוהיה תונכוסה טלואב. הרכזא ירבדמ' (* 
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[2] גד ובנ יד .ב 178 

תא התלעהש םג איהו .וירבד לכ לע הבר תוינויח לש םתוח העיבטה םג איהו 

לעב לעפמ ,םייח־לעפמ לש אגרדל ןיילק רוסיפודפה לש ותדובע ללכ 

תודלותב ךרע לעב םג אלא—,"י"א תריקח" תודלותב קר אל הבודמ תובישח 

.השדחה תירוטסיהה ונתרכה 

.ג 

.פודפה לש וייח לעפמ ביט לע ונתוא דימעהל םהב שי םירבד השלש 

ימכחב ןושארה היה ןיילק אל ,יאדוב .םהיכרדו םנווכ ,וירקחמ חטש :ל"ז ןיילק 

ר"ישמ ,ןוזיול המלשמ .וינפל קוסעל וברה .לארשי ץרא תריקחב קסעש לארשי 

הרטמל היה הז הריקח חטשש ,הזב היה שודחה .רמייהסדליה שריה יבצ יבר דעו 

דומלתה שוריפ םשל אל ,ארקמה תנבה םשל לארשי ץרא תעידי אל .המצע ינפב 

.המשל לארשי ץרא לש התריקח .לארשי תודלות םשל אל ףאו ,םישרדמהו 

.ומצע דצמ ןויעו רקחמל יואר אשונכ לארשי ץרא ,ומצע ינפב סכנכ לארשי ץרא 

הכרעה םושמ היה הזב .לארשי תודלותכ ,דומלתכ ,ארקמכ ,תירבעה ןושלכ הומכ 

.הב תרכנ רודה תעפשהש הכרעה. .השדח 

הדימע אל ,תוערואמב םירקחמ אל .יבושיח ונווכב .רקחמה ןווכב םג היה שודחו 

.ונינע רקיע םה םהיתודלותב םיקודקד אלו םימכח תועדל השירד אל ,תורומתה לע 

.בושי תומוקמ .בושי — הנושארבו שארב .תוארפרפ .בגא ךרד קר םה הלא לכ 

תא עובקלו אוצמל .ץראב םידוהיה יבושי תא אוצמלו שפחל ,שורדלו רוקחל 

תופוקתב ,דומלתהו הנשמה תפוקתב הנושארב .םהיתומוקמו .םהיתומש 

תופוקתמ .ןכ ירחא דימתה בושיה .ךה ונייה םניא בושיו הנידמ .ןברוחל ךומס ואבש 

קבאנ אוה .רתויב תומודק תופוקתל תורחואמ תופוקתמו .תורחואמ תופוקתל הלא 

לזגו וצראב לארשי יבושי תא הסכש החנזההו החכשה ףיעצ םע ,קספה ילב ,תושק 

הלעהו תורוזפ סנב ,תומותס ריאה ;תובר חילצהו קבאנ .ונתרכהמ .ונתאמ םתוא 

.ומעל םינמז ירדסל םייח תוישרפו וצראל םיבושיו םירע ,תולילג ריזחה — תוחכשנ 

תרטמל סחיב היה שודחה .רקחמה יכרדב םג העודי ,דדמב היה שודחה ןמו 

,הנשמ ,םיזונג ,ארקמ ;תופיצר הב שי תאזה תדסמה .תרסמל םא שי .ונלש תירוטסיהה 

םימוחתהו קצומ דחא שוג םצעב הוהמ לכה .םיטויפ ,םישרדמ ,הדגאו הכלה ,דומלת 

.ךפיהה חכוה אלש דוע לכ ,םהש ומכ םירבדה תא לבקל שי .הזמ הז םיקנוי 

—ונל םיארנ םירבדה ןיא םאו .היארה וילע — םתנומא תקזחמ םירבדה תא איצומה 

.ילאירה םנכת תא אוצמלו תיתמאה םתנוכ לע דומעל ,שפחלו רוקחל ונילע 

תדעס ןאכ םג .תוקבאתה ןאכ םגו .תורוקמב אלו ,גישמה רצוקב היולת הנבהה יא 

ונימיב םיניידה ,םנמא .איה תודע תקזחב העידי לכ ,רמאמ לכ .הדרח .שפנ 

תודשחל םוקמ ןיאש ,חיכוהל וילע לבא .םיקופקפה םה םיבורמו .םה םינקפס 
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םתונמיהמו םכרע תא הריבגמ תפסונ החכוה לכ .ומצעל םגו .םהל חיכוהל .תוששחו 

תוביצי םג הב שי תירוטסיהה תרסמה יכ .אוה ונוחטב תא םג .תורחאה תוירעה לש 

רפסל ןואגה דימלת לש ושוריפ דע דוד ימיב "םימיה ירבד" לש תולגמהמ .תיצרא 

לכה .לארשי ץרא תמדאב שרשומו ןותנ .ןתיאו קצומ לכה םימיה .ירבד 

תובגל תעדל קר שיו .הל הדע איה תאזה תדסמה לכו .הבושיו לארשי ץרא גופס 

.ירוטסיהה רקחמה תוטיש לכ יפל .הכלהכו ןידכ .תודע הנממ 

..ד 

ולצא וגזמתה — תרסמו בושי ,לארשי ץרא — הלאה תודוסיה תשלש 

ךרדו שיאה תומד תורורב ובל תופקשנ תאזה הגיזמבו .תחא תינומרה הגיזמל 

.ונמז יטבלו דודה ינפ ,וייח 

רבדל דרחו תידגנוא היסנמיג דימלת ,בר ןבו רפכ דילי :וייח ךרדו ותומד 

םחלנה ,ןמפוה צ"דד לש ןמאנה םדימלתו ןילרבב הטיסרבינואב חקל עמוש ,.דוצמ 

,רמייהסדליה יבצ יבד לשו ,"ארקמה תרקב" ילעב לש םיכרדב "הפונת תמחלמ" 

הבר ,לארשי ץרא עדמב םידוהיה םירקוחה ינושארמו ברעמב ןויצ יבבוח ידיחימ 

הכותב שמ אלו — הישנאלו היתודסומל גאדש — ותלהק לש דבוכמהו בוהאה 

ותולע ירחא בר ןמז םג הינינעמו הייחמ ירמגל קתונ אלו ,הרות לש הלהאמ םג 

םייוצמה ,לארשי ץרא לע תודלי תומולח : ןמזה יטבלו רודה ינפ םג הנהו .הצרא 

םתח"ה ידימלת לש תרסמ ןיעמ ,(היקבולס) הירגנוא תולהקב םינומא ירמוש יגוחב 

התיהש ,"ןיעונצל אלא התוא ןילגמ ןיא"ש ,המימתהו המימחה ךויצ תבח" תריוא ,"רפוס 

ימיב רעונה־תובהלתה ,רמייהסדליה שריהל רתויב םיברוקמה גוח תא תפפוא 

הרטמה התואל" תובהלתהה תא ןופל ,רמייהסדליה לש ויצמאמו ,לצרה לש ותאירק 

,הירגנוא תלפמ ,םלועה תמחלמ תשרפ ,"תרחא ךרדב הילא םיכלוה ונחנאש ,הלודגה 

ימעפ" ,רופלב תרהצה ,תוירוטסיה תויכז לע תונידמ ביר ,םימע לש םתמוקת 

תישחומ .תרחא הראה ושכע ולבק לארשי ץרא לע םירקחמה םג — "חישמה 

...ובר תופוכת הכ רבד וילעש ,"תרחאה ךרד"ה איה תאז הנה .רתוי 

תכרעמ םע ויתודלותו ץראה בושיב ויתושירדו וירקחמ לכ וגזמתה ךכ 

םימדוקה תורודב בושיה לע תופידרהו תוקבאתהה תשרפ .ויתופיאשו דודה תומחלמ 

דחא תגרדל וז ךרדב הלע וייח־לעפמ רשא ,שיאה■ ירשאו ,דודה תכסמב הגורא 

.דודה לש םיירוטסיהה םייולגה 

וידימלתו וירבח ,ויבהוא ,ויעדוי ברקמ ושומי אל ולעפמו ותומד ,שיאה רכז 

ןיב רשא תירבה שודח תשרפ ןורחא רודל רפוסת דוע לכ ,לארשי תיב לכ ברקמו 

.וצראל לארשי 

.ךורב ורכז יהי 
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