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 םירבדה רקיעו ,תודהיו הדות רבד לכ ללוכו ,בחר
 דחא לש ותרותו .םירבדמ תוללובתהה דגנכ וב

 .רישב היוטב תא ןאכ האצמ םעה
♦ 

 ועמשממ עקפוי יתוברת ךרע הזיאש הרקיו שי

 הריצי רשא םג שי ךכ ,טושפה ונבוממו ליגרה
 •וירקבמו רוד לש ויטעב הטושפמ אצת תיתורפס
 הב םיאורהו 'םהל ארקנה תא קר הב םיארוקה

 הטת בלבש תחא תימומקעו .םבל ינויגה תא
 .הבר תמא

 תיטילופ-תיגולואיתה תכסמהו הנידמהו תדה לע

 הזוביפס לש

 תור .י .ח תאמ

 (ףופ)
 .ד

 ךכ-רחא הנופו ,לארשי םע לש ודו$י לעו םיאיבנהו האובנה לע םיקרפב תחתפנ תכסמה
 ופמה תוארנ תונושה תוריקחה .וילא הנובנה השיגה יכרד לעו ך"נתה לש הרוצהו ןכותה תולאשל

 :יזכרמ ןויערל ךרדה תא לולסל תונווכתמ ןלוכש ,דימ ררבתמ םלואו !הרטמ תורסוחמו תורז
 םדא,-ד-ינב תא איבהל אלא ותמגמ ןיאו ,דבלב םיטושפ םירבד אלא לאה לע דמלמ ך"נתה ןיא

 תוקבדהה יכ ,ויכרדב תכללו וב הקבדל ,רמול ןוכנ רתוי ילוא ,וא !וב הקבדלו ויכרדב תכלל
 .רוא הארנ הרואב :דלנ הב ךרדב ונתוא הכילומה איה איה לאב

 .ומצעל דע ך"נתהש אוה לודגה וללכ .ך"נתה לא התניפס לש תדחוימה השיגה תא ןייצל שי
 ונילע .ך"נתה רמאש המ לע ונא םיבשוח המ וא רמול ךירצ ך"נתה היה המ אופא לואשל ונל ןיא

 אורקל םיגהונש המב ,רמולב ,תודבועב וגנינע .רמוא אוהש המ ונממ עומשלו ך"נתל בישקהל
 ."יתד ןויסנ" לש הדועת והירה ך"נתה .Religions Experience — "יתדה ןויסנה" םשב וישכע

 זוז הדועת לש הנבת אופא המ

 וא תויסיפטמ תותימאב ןינע םוש תדלו ד"נתל ןיא .ילילש דחא ירבד עובקל דימ רשפא

 תולכשומב אל ,םיידסומ םייחב הנינע תדה .דוחל הקיסיפטמהו הקיסיפהו דוחל תדה .תוילקיסיפ

 תדל ןיא יכ םדוסיב םיעטומ היפוסוליפה לע תדה תא ססבל םיפוסוליפה תונויסנ לכו ,םיינויע

 .ללכ היפוסוליפל ןינע

 ידגנתמ לע שוריפב ךמתסמ אוהו ,ם"במרה תעדל דוגינב וז ותדמע עבוק ומצע הזוניפס

 קלוח הזוניפס .שודיח שי ןאכ םג םלואו .תדהו היפוסוליפה ביר ןינעב עודיה סומלופב ם"במרה
 ,תדב לולכש המו היפוסוליפב לולבש המ ,םימרוג ינש קר ןאכ ואר םה .עירכמ ןינעב םהילע םג

 ןיחבמ התניפס .דחא רבד אלא םהינש ןיא אמש וא ,םדוק המו ףידע המ הלאשה לע וחכוותהו
 ןרקיעב ןה םלואו ,וז תא םגו וז תא םג הליכמ הרותה .לארשי תדו םתס תדה ,םיברוג ינש תדב םג

 תד לש ,התניפס תעד יפל ,הביט המ :ונליבשב דחוימ ןינע הב שיש הלאשל ונאב ךכו .תונוש

 ז לארשי

 .ה

 וצרש ויה .הזוניפס לע תודהיה לש התעד לע ,םינורחאה תורודב דחוימבו ,הברה ורבד

 תא זנפסל וצרש ויה !תידוהיה תרוסמב שיש המ אלא וב ןיאש תוארהלו התניפס תא דהיל

 םידוהיה םיפוסוליפה תא וקדבש ויה !הזוניפסב םיאצומש המ אלא תודהיב ןיאש תוארהלו תודהיה

 !םהלש ךישממה אלא וניא ,שדחה ןמזה ףס לע דמועה ,הז ףוסוליפש וארהו םיניבה-ימי לש

 .רחא ונקסע ןאכ ךא .וילע םהמ וא ,םהילע ונממ דומלל ןיאו ,וניבל םניב םוהתש ורמאש ויה

 .התניפס לש ותעד יפל תודהיה לע ןיידל אלא תודהיה לש התעד יפל התניפס לע ןיידל המגמה ןיא

 .תודהיה רבסהב ךרד-הרומב התניפס תא לוקשלו תוארל םיצור ונא

 םינפומה ןהמ שי .בר םוסרפל 'וכזש תודהיה תוהמ לש רבסה ירפס המכ ונידיב םיאצמנ

 !תימינפ תולצנתה ירפס םהו םינפ יפלכ םינפומה םהמ שי !תינוציח תולצנתה ירפס םהו ץוח יפלכ
 םאצומ תודוקנו םהיתודוסי ףאו .תוישיא תויולצנתה ןיעכ ירה — םייטרפ םייודיו תקזחב םהש שיו י
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 תרותמ .דזו הירוטסיהה ןמ הזו הקיסיפטמה ןמ אצוי הז .הזמ הז םילדבנו םינוש הלא םירפס לש
 .המעט גפ וא הברע דבא אלש םלועב תדהוימ הביטח תודהיהש תוארהל םינווכמ םלוכו !תורמה

 יוארה םוסרפל וכז אל המדנושמש תודהיה לש םירואית ינש דוהיב םינינעמ תאזה תורפסה""לכונ
 ןויעה ירפס בורב םהיתומש תא ושפחת אושלו .חדה ירקוחו םינוירוטסיהה םהב ולפט אלו םהל

 .םינד ונא הילעש תכסמב התניפס ירבדלו ןויפא דגנ םופיסוי ירבדל ןיובתמ ינא .הז עוצקמב
 רשפא ,םינוכנ םניאש רשפא !החכשל ינודינ ךכ-םושמו םיקומע םניא םירבדהש רשפאו

 ינפמ וישכע וננמזבו ןאכ ונבצמב תדחוימ בל-תמושתל םהינש םייואר תאז לכב ךא .םיחונ םניאש
 בושחנו !תינידמ אלא ,תירוטסיה וא תילקיסיפ וא תיסיפטמ הטיש תודהיה ןיא םליבשב .טושפ םעט
 וספתש הלא ירבד לע חוספל ונל רוסא תודהיה לע וננוידב ירה ,תירבעה' הנידמה לע בושחנש הפ
 ורפסב ן"מבמרה םהב זחאנ התניפס לש וידבד ירקיע םנמא) .אקוד תינידמ הסיפת תודהיה תא

 התניפס ונל רסומ המ ןכבו .(י חוספל ינובאדל ונא םיגהונ הז ןייוצמ רפס לע םג ךא !םילשורי
 ייהמ ,ורואית יפל ,תודהיה ?תודהיה ביט לע

 םילגיוהה םואלו םואל לכל .תידוהיה הנידמה לש הקוחתה יהירה הזוניפס לש ותעד יפל תודהיה
 םיאטבתמה םימייוסמ הרבח-יפפטב םימכתסמ הלא םייח-תורוצו םילגרהו ,ולש םייחה תרוצו ולש

 םיללכה ןה ןה הלא תווצמו ,תווצמה םה ירה לארשי םע לש םיטפשמהו םיקוחה .םיטפשמו םיקוחב
 ףוסבלו וז הנידמ הרערעתנ םנמא .המויק לע ורמשש ןה ןהו ,תידוהיה הנידמה הלהנתה םהיפ-לעש

 ןפואב ןמסמ אוהו 'ענמנה ןמ הניא שדחמ התיחתש העדה תא ,עודיכ ,עיבה הזוניפס ךא .הברחנ
 ירחא תודוד הברה ךכ-לכ חוכב-הנידמ לע רומשל •הלביש וזכ הקוחת לש לודגה החוכ תא דחוימ

 .לעופב-הנידמה הסרהנש
 םנמא .תיטילופ םשב קדצב תונכל אופיא רשפא תודהיה תוהמ לע התניפס לש ותפקשה תא
 לש ישילשה רפסב דוחיבו) ומצע ם"במרה ירבדמ המכב תזמרנ איה .ןושאר היה אל וז הסיפתב

 רפסב תומוקמ המכמ שרופמב טעמכ תאצוי איהו ,(תווצמה ימעט רבסה תא ליכמה םיכובנ-הרוכ
 םעה ליבשב לאה עבקש הגהנהה רדס איה הרותה ייחב ליבשב .ייחב וניברל תובבלה תבוח
 הרותה םנמא .ותגהנה רדסו םע לכ ,םידחא םימעל םיעבקנה םירדסל הליבקמ איהו ,וב רחבש
 םלואו .תומואה ראש לש ןהיתורות ומכ הזה םלועה ינינעב קר אל ונתוגהנתה תא תעבוק ונלש

 ,התילכתש רחאמ אוה ינידמ בויח הילע רומשל ונבויחו !סומינ תקזחב יהירה הזה םלועה ינינעב
 ונינינע ויה ,ייחב רמוא ,הידעלב .ונתנידמ לעו ונמצע לע רומשל ,הל ונעמשהב ונתילכתו

 ועלב םייח והער תא שיא — םיעודיה ל"זד ירבד תא איבמ אוה — הארומ אלמלאו ,"םירקפומ,,
 .(הניחבה רעש)

 םג זמור ךכ .ולש "הרות"ה ,םעו םע לכל םג דכ ,לארשי םעל ומכש הארנכ חינמ ייחב
 ,םיטפשמו םיקוח םהל וניקתהש לארשיל םיאיבנ םהל ומקש ומכש החנהה ךותמ הארנכ ,התניפס

 םינווכמ הלא םיטפשמו םיקוח .וחיכוי םעלבו קדצ-יכלמו ,םלועה תומואל "םיאיבנ" םהל ומק ךכ
 םעל ועבקנש םיקוחהו ,היטפשמו היקוחו תחאו תחא לכ ,תונושה תונידמה לש ןמויק לע רומשל
 תריחב שוריפ הזו .םתוליעיו םפקת תאפמ קר םידחא םימעל ועבקנש םיקוחה ןמ םינוש לארשי
 אלא" (תויסיפטמה םהיתועידיב ,רמולכ) "םתמכחב אל" םירחא םימעמ לדבנ לארשי םע .לארשי

 ."םתרבח ביטב
 לעו ונילע רומשל תנווכמ (תורחא "תורות" םירחא םימעל ,רומאכ ,שיו) ונלש הדותה ןכבו

 :הינשהו !הברחנ הנידמהש רבדה הרק ךיא :הנושארה ,תולאש יתש אופיא לואשל ונילע .ונתנידמ
 לש לוקלקו ףוליס ךותמ הברחנ הנידמה .הרורב התניפס לש ותבושת ?הרותה לכ הזב םאה

 לעמ רבועה קלח םג ך"נתב אצמנ ידהש הלוכ הרותה וז הקוחת ןיא םלואו !תילארשיה הקוחתה
 .לארשי לובגל

 .םינהכה ידי-לע ןוטלשה תסיפתב ורוקמ הנידמה ןברוחל םרגש תילארשיה הקוחתה ףוליס
 וקפתסה אלו ,"יולה תירב תא ותחש" ,(קדצב אלש תאז ושעו) ןוטלשה תא םינהכה וספתשכ
 אלש וסינכה הלא תונקתו תועד .תועדו תונקת ינימ לכ הילע ופיסוה אלא תמייקה הקוחתב

 Mendelssohns Jerusalem und ןמטונ םוימוי לש טרופמהו קימעמה ורקחמ ללכה ןמ אצוי *

Spinozas theologish-politischer Traktat (תמכחל הובגה שרדמה-תיב לש הנומשו םיעבראה ח"וד 

 .(ןילרבב לארש<
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 תועדו תונומאו םלועמ ויה אלש םיעונמ םעה לע ףונל וסינו ,תירוקמה הקוחתה ךותל קדצב
 (ןוטלשה םשל תמאב ויהש) תדה םשב תופידרהו תקולחמה תחימצ ןאכמ .םבלמ ןואיצמהש תולפט

 ךותמ ,תדה ינהכ ךכו .תודמה לוקלקו תומרחהו תובירמו םיימינפ םיכוסכס :תיעבטה ןתאצותו
 .הנידמה ןברוחל ומרגו רחא רבדל תדה תא וכפה ,ןוטלשל םתבהא

 .הזוניפס לש תיזכרמה ותדמע לש תובישחה תא השדח הניחבמ דומלל ונל ןתינ ןאכמו
 תדה ישנאל ןיא 'ןוכנ רתוי ,וא !הנידמב ברעתהל תדל ןיא ךכ ,תדב ברעתהל הנידמל ןיאש ומכ

 הנידמה תא םג םה םילקלקמ ,הנידמה יקסעב ברעתהל םיליחתמ תדה ישנאשכ .הנידמב ברעתהל
 יניערג םיסינכמ ךכו תדל םיכייש םניאש םירבד ינימ לכ תדה םשב םה םירמוא יכ ,תדה תא םגו

 םהירבד תא ודימעהש לע אלא םילשורי הברח אל :וניתובר ורמא רבכ .הנידמה ךותל השלוח
 לש הירוטסיהה ןמו ארקמה ןמ תויאר המכ לע הססבמ הזוניפסש ,המשאהה ןאכ .הרות ןיד לע

 ישנא וסינכהש םיינויעה םיכוסכסה תידוהיה הנידמה לש הנולשכל תירקיעה הביסהש ,ינשה תיבה
 .הל ךייש אלש המ ,םייטילופ םיקומינ ךותמ ,הרותה לע ודימעהש המ ידי-לע תדה

 .תונומאו תועד דמלל האב אל — הלוכ הסיפתה לש הרקיעל רוזחנ םא — הדותה ירהש

 ךרד השוריפ תד .יהמ תד ןיבמ וניא תדל ןחבמ תועדה תא השועה .םייח ךרד דמלל האב איה
 ..תמיוסמ הרבה לש םייחה ךרד הנושארו שארבו ,םייח

 .ו
 ונא םילקתנ ןאכ .םדאה-ינב לכל ןתינה אוהו ינש דצ םג תדהל שי ,וניארש ומכ ,םלואו

 תדעוימ םא תיסיפטמ תויהל לכות ךיא .תיסיפטמ איה ןיא 'בושו .תימלוע תד ליש ןשונ ןשי ןויערב
 קדצה יכרדב תכללו ונבבל לכב לאל עמשהל היתושירדו ,תישעמ איה ופדאה-ינב לכל איה

 שמתשמ אוהו !םיאיבנה ירבדב דחוימבו ,הז ןויערל ןיכומס אוצמל הזוניפסל השק אל .הבהאהו
 ,תיהלאה הקנפשוגה ןאכ ,המלשהו תיתימאה תדה ןאכש שיגדהל ידכ םידחא תורוקמ ינימ לכב םג

 ,ול בוט זא ןויבאו ינע ןיד ןד") והימרי ירבד לע דחוימב ךמתסמ אוה .ה"בקה לש ומתוח ןאכ
 תעד" ןיאש תוארהל ידכ ('וגו "ללהתמה ללהתי תאזב ךא" !"'ה םאנ יתוא תעדה איה אלה

 לאה יכרד תעד יהירה טיהלא תעד .תיטמיתמ העידי .לש ןבומב העידי ך"נתה לש "םיהלא
 .םייתימאה םיבוטה םייחה תמגוד שמשמה םוחרהו קידצה אוה לאהו ,תודמח הרשע-שולשב הנתינש

 תורפסב ןה ,ויתועד לש ןהיתורוקמ לעו הזוניפס יפל תימלועה תדה ירקיע לע הברה ובתכ
 לש םבור תופקשה ןיבל ויתופקשה ןיב ידוסי לדבה שי בוש לבא .תיללכה תורפסב ןהו ונלש

 לכויש רתויב תויאדוהו רתויב תוטושפה תותמאה ,תותמא תקזחב הלא םירקיע םהיניעב .וימדוק
 טעמכ השענ הקיסיפטמב ןתלכשה !דבלב תישעמ תובישח םתובישח וליבשב .סופתל םדאה

 םדאה תא םיאיבמש םירקיע אלא םייתמא םירקיע תשרוד הנומאה ןיא ויניעב .תדב ןטסיטמגרפ
 וליפא םהב ןיא רשא" ,רמוא אוה ,"דאמ םיבר" תויהל םילוכי הלא םירקיע ןיבו !לאל עמשהל

 ירהש ,תאז תעדל ונל ןיא םייתמא םניא םאש רורב םנמא) .(20 ףיעס ,א"י קרפ) "תמא לש לצ
 .(םינדרמל ךפהינ ונילע ופכוי םא וא ,םהב קיזחהל לכונ אל םייתמא םניאש עדנ םא

 שרופמב םעפ עיבה סורילוק ידי-לע רפוסמה יפלש המ הכלהל םג הזוניפס שרד ךכ
 הקיזחהש תדה ידי-לע עשויהל לכות איהש אוה ןימאמ םא ותיב-תלעב םעפ ותוא הלאש .השעמל

 ייחתש יאנתב ,עשויהל ידכ תרחא שפחל ךרוצ ךל ןיא .הבוט תד ךתד" :בישה הזוניפס .הב

 ."םימש תאדיו םולש לש םייח

 .ז
 :ךכ םחסנלו םיירקיע תונויער המכ תכסמה ןמ איצוהל לכונ ,םכסנ םא
 ,הלא םיסומינ .םימיוסמ םיסומינ יפל ןגראתהל החרכומ ,המצע לע רומשל ידכ ,הרבחה (1
 ןמזה ךשמב םילבקמ ,הרבחכ הרבחה תא םיקיזחמהו תמיוסמ הרבח ינבכ םירבחה תא םינמסמה

 .תיהדכה תינידמ העפות תדה ירה הז ןבומבו ,יתד ןויבצ
 הל שי םלואו .תורחא תורבח לומ המויק ,ץוח יפלכ םויק והירה הרבחה לש הז םויק (2

 גהנתהל םיכירצו םמצע ןיבל םניב םיידדה םיסחיב םידמוע היחרזא יכ ,םינפ יפלכ םג םויק יכרצ
 קדצ יכרד םהירה הזל סחיב הז םיחרזאה םייח םהיפלש םיללכה .הזל סחיב הז תומיוסמ םיכרדב
 .תיחרכה תידסומ העפות םג תדה ירה הז ןבומבו ,טפשמו

 םע עגמב אב וא הנידמ גציימ קר וניא !יחרזא וא יתרבח רוצי קר םדאה ןיא םלואו (3
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 םדאה השועש המ איה תדה :םכחה רמא רבכו 'דדוב םדא ,םדא םג אוה .הנידמה יגציימ רתי

 .תימינפו תישיא העפות םג איה .תירסומו תינידמ העפות קר אל תדה ירה .ותודידבמ

 ,ותוהמ תא םייקלו ומצע אוה תויהל ריצי לכ לש ךרוצב הרושק וז תישיא העפות (4

 וא ,יולת-יתלב תויהל הניא םדא לש ותוריח ירהש .ןירוחךב ייח תויחלו ישפח תויהל ,רמולכ

 השגרה םג הליחתכלמ איהו — הרכהה ללכל אב אוה םירבדה ףוסב .דבלב םדא ןאצב יולת תויהל

 וז השגרהו הרכח םלואו .לאה אוהש' םלשה םצעה לע ךומס ,םלש יתלב אוהו ,ומויק יכ — המומע

 .בלל הרוסמ הלוכ אלא תינוציח תורמל תנתינ הניא ךכיפלו ,ינוציח ןינע אלו איה ימינפ ןינע

 הפופכ תדה ןיא הז ןבומבו ,הלמה לש ירקיעה הנבומב תדה יהירה לאב תולתה,ד תשגרה

 .םיינידמה םירדסלו הנידמו

 שי ,םייתד םינינעב ףוכל תושר הל ןיאו תדה לע הטילש הנידמל ןיא םא ףא םלואו (5

 םצע לש ,המצע תודע יפל ,ןוילעה יוטיבה איה .הנידמה ךותב םויק תוכז שורדל תושרה תדהל

 הילע ןגהל אל התבוחמו .ןגהלו רומשל הנידמה לש התבוחמ וז תוהמ לעו ,םדאה לש ותגהמ

 ;"םישיא ,םיטרפ רצוי עבטה .תונידמ רצוי עבטה ןיא" .החופיטו הדודיע לע םג איה הווצמ :דבלב

 םדאה ליבשב הרצונ הנידמה םאו .םהמ תבכרומה הרבחה אל ,תילכתה םה םה הלא םיישיא םיטרפו

 לדחי אלש םדאה לע רומשל הנידמה לש םיירקיעה הידיקפתמ ירה ,הנידמה ליבשב םדאה אלו

 לש היתוגאד זכרמ ךותב ,םדאה תוריח לש התגספכ ,תדה ירה ןאכמו .םדא תויהלמ

 .הנידמה

 .ח
 םינינועמ ונא ןיא ףוס ףוס .םיידוסי םירבד המכ שיגדהל ידכ וז הרוצב הלא תונקסמ יתחסינ

 ונליבשב םהש םירבד ינש וניניע ואר וז האמבו .םירשעה האמב םא יכ הרשע-עבשה האמב
 תביש ,ינשה :הב רושקש המו תילרבילה תרוסמה לש תוצרא המכב לוטיבה ,דחאה :םיירקיע

 הרבחה ביט רבדב תורומח תויעב ונליבשב תוררועתמ ךכ .תידוהי הנידמ לש ןויערה תאיחהו ןויצ
 לש ךרדב וא תוילרבילה ךרדב ,ךלנ ללכב ךרד וזיאב :לכ םדוק .ןאכ תינבנו תכלוהה ונלש

 וניתובאמ הונלבקש הרוצב ןיב ,תדה תושירדל ונלש הרבחה ךותב ונסחי היהי המ ,תינשו !היבירי
 .רזעל ונל תויהל הזוניפס לש תכסמה הלוכי הלא םינינע ינשב יתודחא תורוצב ןיבו

 המדב .תוילרבילה תודוסי לש רירקו ןובנ רבסה אצמנ וז תכסמב ,יתרבסהש ומכ ,תישאר
 .ךכ לע קלוח ינא .ונימי לש הירוטסיהה ידי-לע הרערעתנ וז םייח ךרדש ונלצא ורמגו ונמנש
 וקזחתנש םה םהו ,םייוצרה םה םה אקוד תוילרבילה ילאידיאש הנממ דומלל שיש ■יל רורב .ךפיהל

 בוט תאז-לכב ךא .שדח חוסינל םה םיכירצ םנמא .ללכב םייחה ילאידיאכ רואנה םלועב ולבקתנו
 ,ונליבשב םיטקשה — םיטקשה םיטפשמל בישקהלו םויה לש םירעוסה םיחוכיוהמ קחרתהל םג
 דוע עומשל ונל בוט .הרשע-עבשה האמה לש — םירעוס םה ףא ויה םינושארה םהיעמושל יכ

 וילאש ףיוזמה לוקה אלו םדאה לש יתמאה ולוק תא םיאטבמה ,לשמל ,הלאכ םיטפשמ םעפ
 טלתשהל הניא הנידמה תילכתש דאמ רורב ןפואב אצוי ליעל םירבסומה תודוסיה ןמ" :ונלגרתה

 ררחשל ,ךפיהל אלא ,רחא לש ונינקל םתושעלו דחפ ידי-לע םתוא אולכל וא םדא-ינב לע
 הרימש רומשי ןעמל ,רמולכ !ועבט יפל לכויש המכ דע ןוחטבכ היחי ןעמל דחפמ דחא לכ

 תילכת ןיא .םירחאל ןהו ומצעל ןה קזנ םורגל ילב לועפלו םייקתהל תיעבטה ותוכז לע הלועמ

 ,ךפיהל ,התילכת .תונוכמל וא תומהבל לכש-ילעבמ םדאה-ינב תא ךופהל ,ינא רמוא ,הנידמה
 שומיש םלכשב ושמתשי םמצע םהשו ,םולשב םהיתולועפ תא ולעפי םפוגו םשפנש ךכל גואדל

 ןכבו .קדצב אלש הז יפלכ הז וגהנתי וא ,המרמבו סעכבו הביאב הז םע הז וכסכתסי אלו ישפח
 יאדכ הלא ןוגכו הלא םירבד .(ב"י-א"י םיפיעס האר) "תמאב תודיחה איה הנידמה לש התילכת

 .םהמ תונבהלו םתוא עומשל ,הלא םימיב םתוא עומשל ונל

 ,הקי ןייעל הצורה .הלא םילמב תאטובמה תיללכה הפקשהה לע ןגהל וישכע ידיקפתמ ןיא

 ץוחנש ,דמ לכ םש אצמיו ןוטלשה לע םירוהרה יי רקדב לש שדחה רפסה תא ,לשמל

Ernest Borker: Reflection on Government, Oxford Clarendon Press 1942, (* 

 םיקוחר םהש םילגנאה לש הירוטסיההו זויסנה לע ידס רתוי רמוס הז רפסש ןנולתה ילארשי-ו'רא רקבמ

 םעפ אנ דמלנ .תשביה יברד לע !עשתל הקור ונא םיכירצ המל ידועמ יתוניבה אל רא .תשביה יכרדמ

 .סילננאהס םנ
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 השבלש תוינוגראה תורוצה לש ןובנ רבסה םג ,תוריחה תודוסי לש שדח ינויע חוסינ םג .ול

 .תוביריה תוטישה לש הקימעמו תנינעמ תרוקב םגו .םירואנה םימעה לש הירוטסיהב תוריחה

 !םדאל היואר הניאש המצע לע הדיעמ הילטיאו הינמרג לש ןכרד .השעמבש אמגודב יד יליבשב

 .תרחאה ךרדב וניניע תא הלתנש הוקנ ,החילצמ הניא וליפאש ררבתמו ךלוהש וישכעו

 ,הרבחה סומינ לש ןבומב תודהיב תורושקה ןהו ,ןהמ ןוגה קלח ,תדה תושירדל רשא

 תבשה קוח ..(ןאכ ןד ינא ןיא החלצהב אלש וא החלצהב םא) וניניע ינפל תוכתחנו תוכלוה

 ינינעב לארשי תסנכ תונקת ,ישיאה בצמב עגונש המ לכו השוריהו ןיאושנה יקוח ,תויריעב

 ןידה-יתבו תונברה
— 

 !הזוניפס לש ותנבה םצע יפל תידוהי הנידמ לש שממ הקוחת ןאכ

 ונל עריא ותסיפת יפלש המ וישכע ןאכ ונל עראי אלש הבורמ תוריהז רהזהל שי ,ךכש ןויכמו

 ונילע איבנ ךכו ,הילא םיכייש םניאש םירבד הקוחתה ךותל וסנכויש הנכסה לע דומעל שי .םעפ

 תיללכה הירוטסיהה םגו ונלש הירוטסיהה םגש טרפה ילש ויוכדו ודובעש לש תורצה לכ תא

 .ןהילע וארה

 דצה תא חכשנ תינידמה הקוחתה לע ונדמעבש הנכסה איהו ,תדהא הנכס םג ונלצא ךא

 קדצה יכרד תא ,השעמל ןהו הכלהל ןה ,ונא םידמלמ םאה .ירסומה דצה אוהו תדה לש ינשד

 םידמול ךיא י ללכב םהל בל ונא םימש םאה ,השק הלא םינינעב הארוהה םא ,וא !טפשמהו

 רשפאש הז ןינע לע המלש תיזעול תורפס וישכע שי) רדבל םעפ יאדכ הלא םירבד םידמלמו

 .הב ןייעלו היעבב ריכהל ןוצרה תא ררועל שי םדוק ךא!("הידי-לע רזעהל

 — םירבאה תובוחל דוגינב שממ תובבלה תובוח — בלה ןוויכ לש ןבומב תדל דשאו

 רשפא םלוא .תינוציח היפכל תנתינ הניא יכ ,םירחא םיבוטו םיבר וקדצ .אלה ,הזוניפס קדצ אלה

 .ללכב תושגדה חופיטב םא יכ ינידמ רודיסב אל ודוסי הז חופיט לבא !חופיטל תנתינ איהש

 תורפסב ונא םישמתשמ םאה יהז ןוויכב המ-רבד תוזקעל ונא םיסנמ םולכ ,ינא לאוש ,בוש ךא

 ןמ הלעמל איה אלא ,אדירג תיקודקד וא תיגולוליפ וא תירוטסיה הניאש הרטמל ,לשמל ,ונלש

 תורפסל םג המו ,ך"נתל סחיב וליפא תאז םישוע םא ינקפוסמ י קודקדהו היגולוליפהו הירוטסיהה

 .הנבהב ךרוצה תא םיחכושו .לכשה חותיפבו תועידיב ידמ רתוי םינינועמ ונא .תדחואמה

 .בלה חותיפבו

 .ט

 .חרכהב ךכ ןניאש ןבומ .וזמ וז תולדבנ ויה וליאכ תדה לש הלא תוניחב שולש לע יתרבד

 הזב הז םיבלושמו םיבולש יתדה שגרהו• ירסומה השעמהו יתרבחה סומינהש דאמ רשפא .ךפיהיי

 ףתושמ סומינל הקוקז הנידמ לכ .דימתמו אירב םויק הז ילב הז םייקתהל םילוכי םניאש דע

 !וז הרצ ונל המלו ,התילכת המ המצע הנידמה ךא .םינפ יפלכ רשויו קדצ לש לגרהלו ץוח יפלכ
 .תדב זא ינמ םירושק ויהש םיכרעה ןורכזמ ענמהל השק ,וז הלאש לע תונעל ונא םיאבשכו

 ךופהל ,הזוניפס לש םילמב ,רוסא המ ינפמ ו התקדצה ףוס ףוס המו הדוסי המ תוריחה יכ

 המו י והמ לבא .הנוכמ וניא ורקיעמ םדאהש וז אלא תרחא הבושת ןיא ו תונוכמל םדא-ינב

 תררועתמ בוש ירה ,דבלב יעצמא אלו תילכת םדאהש טנק םע דיגנ םא ז ןאכ "רקיע" שוריפ

 םדאהש תיתדה הבושתה אלא הראשנ אל ףוס ףוס .העבקנ ,המ םשלו ,ךיאו ,יהמ תילכת הלאשה

 !ומצעלשכ ךרעו תוישיא לעב ,ונתאמ דחאו דהא לכ ,ונלוכש השוריפ תוריחה .לעממ הולא קלה

 "תוישיא"ו "עבט" ךא !ונעבט ךכ יכ רתוול ןיא וז האירב לעו ,ונארבנ ךכש איה התקדצהו

 םוגרתה םהירה ירוטסיה ןפואבש דאמ רשפאו ,המשנהו ארובה תדה ןושלב ארקנש המ אלא םניא

 .דיחכהל רוסאש אוה הז םלצו ,1ומלצב םדאה תא ארב לאה .הלא םייתד םיחנומ לש ינוליחה

 םדאה-ינב לש תוחתפתהה שפוחל רוזעל ,םיפתושמה ונייח ןוגרא אוהו ,הנידמה תילכת םא

 ןמ םלעתהל רשפא-יא םדאה-ינב לש תוגהנתהה יכרד תעיבקב ידה 'םיהלאה ינב םדוסימ םהש

 המצע הנידמה ךא !תינידמ םנמא ותובישח ,גהנמו גהנמ לכ ,לגרהו לגדה לכ .יהלאה דוסיה

 ןניא ירסומה ןבומב טפשמהו קדצה יכרד ףאו .שודק לגדהו גהנמ לכ השענ ךכו תיתד התובישח

 ףוס ףוס ןה ףא תועוקת ,הרבחב ןה תויולתש העדה תא לבקנ םא םג ירהש ,ןרקיעב תוינוליח

 .היטרקומידה תודוסי םהש םייטילופה ןויוושהו תוריחה לע םג לח רבד ותואו .הרבחה לש התילכתב

 ?ארשיד'ראב ידבעה ינוכיתה ךונתה לע : ץבוהב זיקשוד »"א ל8ני ורסאמ תא םנ ריכזהל שי *
 .(ט"צות ,סט זבואדי
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 :ינש חרזא ינפל ןעטו דמעש דחא חרזא לש הלא םילמב תזמרנה וזמ תרחא הקדצה םהל שי יכו

 לאל ךיפכ ינא ןה .הבציתה ינפל הכרע ינבישה לכות םא .יניחת ידש תמשנו ינתשע לא ןזור"

 ."דבכי אל ךילע יפכאו ךתעבת אל יתמיא הנה .ינא םג יתצרק רמחב

 אוה יתדה ןוסכודרפה .ינידמ ןוסכודרפ םג שי יתרכזהש יתדה ןוסכודרפה לע ףסונ ןכבו

 ןיאש יפ-לע-ףאש אוה ינידמה ןוסכודורפה .לאב תולתה ,תולת אלא הניא םדאה לש ותוריחכ'

 הלא םייתד םיכרע ילב תאז-לכב ,תדה יכרע םיחרזאה לע םיפוכ םא םייקתהל הלוכי הנידמה

 .ללכב הנידמה םייקתת אל

 — התוא םילבקמ ונאו — םתא םכתודע יפל םנמא :רמול ונילע תדה יכמותל ךא

 הבהאה ,רקיעבו ,םג איה .הרבח ילגרהו םיסומינ קר הניא םלואו .םייחב לודגה ךרעה איה תדה

 שורדל רשפאש ידיחיה רבדה .הפוכל ןויסנב הכרב ןיאו ףוכל רשפא-יא הבהאה תאו .בלבש

 .םייקתהל לכות םהבש םיאנתה ורצוויש אוה הנידמה ירדסב הליבשב

 הבוחהש םשכ ךא .החפטל ,םכילע הבוחה םג אלא 'םכל רתומ קר אל הלא םיאנת ךותב

 םיעבות םתאש תוריחה תא .םהיכרדב תכלל םירחא לע םג הבוחה רכ ,םכלש וז ךרדב תכלל םכילע

 המו םבל ךותב סומכ המ םיניבמ םניא םהש רשפא .םירחא םג קדצב םמצעל וחקי םכליבשב

 תילכת ןיא" :ןכבו .םיעמשנ תחנב םימכח ירבד :חוכב וסינכת אל וז הרכה ךא .םהייחב ןומט

 ,ךפי.דל .דחא לש ונינקל םתושעלו דחפ ידי-לע םתוא אולכל וא םדאה-ינב לע טלתשהל הנידמה

 לש התילכת ...ועבט יפל לכויש המכ דע ןוחטבב היחי ןעמל דחפמ דחא לכ ררחשל התילכת

 ."תיתימאה תוריחה תאה ...םולשב םהיתולועפ תא ולעפי ונפוגו ונשפנש ךכל גואדל הנידמה

Ь יתןטןקמ 

 דפןא ךל דסזלהיתו'ע!ע ת1בד

 ,ריעייליחנב םגו ן-יזח-תיחשב.

 ,הערא תיחור ,ת1מלועיךלה ,תע

 - ליבש-אל-ליבשב ילא תיולג ג!יאן

 ,ריופכ-דא■ ףטע: יפ ,םוקרד ביבאהב

 ו רישיתוגגבו המגע-ת1ר?:3

 העור-יפ לא דימת דמצהפ

 .לילח — םידודנו-דמזל-ויחא

 הפןש יניע ךקומחב ןחיטוח

 ז המחמחש יל המ?]? ךתרזגו

 תימ1קן ךתךטן? הברע ישוח ןומהל
 ,תצה יבךק ךבוהבה-קתמ תע

 ,הואנה ויה ,בטח?ה ךיפ לא

 א?צ-םוחל יפ יתעגה ידמ

 דימת תא יתכלה רשא לכב

 .תא יניולתו תכלה ימע

 ,ךשא ךע-ו-ד ,הנש? תא םג םא

 איבה וז ,תרחא? ךרימא אל

 !יתימ? יל יע תךלוהיםויב

 םסקל יל היפ-םךא םג םאו

 ךיאה ,התומך איה תמ?רו

 :יבבל אוה ךלו דןב ךש?א

 איה תא-יל של. הדיחל תרטקמ

 !םת-תקישגב ךיתערא יל זאמ

 ן מ ם ו ר ג ןבואר
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