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 ׳:דוד ןב חישמ אבש העומש אציש׳
 *ז״לקת תנשב םידיסחה תיילע לע שדח רוא

 ףסא דוד תאמ

 רקחמה יארב היעינמו ז״לקת תיילע .א

 חרזמב םהילוגלג ,םהיעינמ (1777),ז״לקת תנשב לארשי ץראל ולעש םידיסחה לש םהיתורוק
 לכמ הנודנ וז השרפ .םיבר םירקוח לש הצממ ןויעל וכז ץראב םמויק תואלתו הפוריא
 תודיסחה תודלות ירקוח לש םטבמ תדוקנמ ןה - םייגולוליפהו םיינויערה ,םיירוטסיהה - היטבה

 היתודוא לע דרשש ז״לקת תיילע התכז 1.לארשי ץרא תודלות ירקוח לש םטבמ תדוקנמ ןהו
 םהרבא ׳ר ,קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר ־ םילועה ישאר לש םטע ירפ ךרע רקי ידועית רמוח

 ףא ,םתוכיאב םימישרמו םתומכב םיבר הלא תורוקמ .םירחאו קצולופמ לארשי ׳ר ,קסילאקמ
 2.תונימא לש תושק תויעב םילוטנ םניאש

 הפקהל ,ראשה ןיב ,הרושק וז היילעל הנתינש הברה בלה תמושתש ,םירקוח וריעה קדצב
 תורוקמה ןמ ,םלואו 3.םילועה דחא לש ותודע יפ לע ,שיא תואמ שולש לעמ - םישרמה

 ,הברדא .׳תידיסח׳ אל יאדוובו ,ללכו ללכ תינגומוה .רתיה אל הלודגה הריישהש ,רוריבב הלוע

 לאונמע ׳םורפ :וביגהו וריעה ,הז רמאמ לש תונוש תואסריג וארקש יתימעלו ירומל תודוהל שקבמ ינא *
 ר״דו ןרטשנגרומ הירא ר״ד ,סביל הדוהי ,םורפ ,יאנרב בקעי ,פורפ ,לטרב לארשי ,םורפ ,םקטא

 .יקסנילרק םוחנ
 1881-634, ,ידוהיה הבושייו לארשי ץרא רקחב תומגמ - תוימואלו היפרגוירוטסיה ,יאנרב ׳י :האר 1

 159-140. ימע ,ה״נשת םילשורי
 םידיסחה תורגיא׳ ץבוק לש ומוסריפו ותפישח :ינרדומה ןדיעה לש וירגתא חכונ ,יקסנילרק ,נ :האר 2

 הטיסרבינואה לש ךמסומ ראותה תלבק םשל רמג תדובע ,טסקטנוקהו טסקטה - ׳לארשי־ץראמ
 ־ץראמ םידיסחה תורגיא לש ןתונימא תלאשל :ברה יחבש׳ ,ןרה ,ר ;ט״משת ,םילשוריב תירבעה
 תורגיא לש ןתונימא׳ ,ןיישדנומ ׳י הילע גישהש המו 58-22; ׳מע ),ן״שת( 55 ,הרדתק ,׳לארשי
 וניכז אל הכ דע 97-79. ימע ),ב״נשת( 97-65; 64 ימע ),ב״נשת( 63 ,םש ,׳לארשי־ץראמ םידיסחה
 תורגיא ,יאנרב ׳י לש ותרודהמל ללכ ךרדב הנפנ ןכ לע ,םידיסחה תורגיא לש תיתרוקיב הרודהמל
 ,הלעמה דוסי ,יקסרוס ׳א לש ותרודהמב שומישה תויעב לע .ם״שת םילשורי ,לארשי ץראמ םידיסח

 תיסקודותרואה היפרגוירוטסיהב ףסונ קרפ :״רבד רתסה םיקלא דובכ״׳ ,ףסא ׳ד :האר ,א״נשת קרב ינב
 66-57. ימע ),ג״נשת( 68 ,הרדתק ,׳לארשי־ץ־ואב תודיסחה לש

 ןנוכיתו הנבת תפצ שדוקה ריע ,שדוקה ץרא(= אבב״ותפצ ק״היע ק״הא לא ונאבש םתוא רשבאו׳ 3
 שלשמ רתוי םיאבה ךותב ,םלודג דעו םנטקמ םלוכ )יתיב ינבו(= ב״בו ינא ),ןמא ,ונימיב הרהמב
 ,םש ,תורגיא ,יאנרב(׳י״נ לדנעמ םחנמ ר״הומ םסרופמו ׳קה דיסחה לודגה וניבר םע ,תושפנ תואמ
 74). ׳מע

 )]ו״נשת( אס הנש ,לארשי תודלות רקחל ןועבר - ןויצ[
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 תרומל ,הכרדב הריישל והפתסנש /םיינע׳ ויה םילועה בור .הכותב רכינ טועימ ויה םידיסחה
 םידיסחה םילועה לש קיודמה םרפסמ 4.בוקנה םסיכמ םסנרפל וצלאנש ,םידיסחה לש םחור
 5.דבלב תורשע המכב והוכירעה םירקוחו עודי וניא

 )לשכנש(ןויסינכ רקיעב תאז שריפ בונבוד ןועמש :היילעה השעמל ונתינ הברה םימעט
 תווהתהה תריז קתעות וילאש ,לארשי ץראב ידיסח זכרמ תמקה לש יטילופ-יתלומעת ךלהמל

 םידיסחה תוילעב האר רוניד ןויצ־ןב 6;ןויצל םעה לש הקומעה ההימכה לוצינ ךות תידיסחה
 היער הקיסה הנורחאלו 7;תידיסחה ׳הלואגה תרות׳ הניכש המל קהבומ יחישמ־ינויער יוטיב
 םיקידצה תא האיבה ׳שדוקה ץראב תיטסימ תולעתהל ההימכה קרש קפס לש לצ׳ ןיא יכ ,ןרה

 תמחמ החירב ןוגכ ,תופסונ תוביס םירקוח ונייצ דוע 8.ץראל תולעלו םתדע ינבמ םמצע קתנל
 תוכזל ךכו היבירי יניעב תודיסחה לש הדמעמ תא קזחל ןויסינ ןיפוליחלו םידגנתמה לש םמעז

 ,םיצולח׳ םיינעה םתואב הארו זירפה ףאש ,ןימינב ׳ר רפוסה ,הארנכ ,היה ךכל ותעד ןתנש ןושארה 4
 הקירמא יפוחל ועיגהש םינטירופל תידוהי האובב ןיעמ םידיסחה תריישבו ),ינויצה־ימואלה רשקהב(
 תוילעה ,ןירפלייה ׳י ;ז ימע ?],ט״פרת[ םילשורי ,שדוקה תילע :האר .תמסרופמה ׳ראואלפיימ׳ תניפסב

 20. הרעה 23-22, ימע ,ז״שת ביבא־לתו םילשורי ,לארשי ץראל םידיסחה לש תונושארה
 ,תוחפשמ שמחו־םירשעכב םידיסחה לש םרפסמ תא הכירעה ץ״כךמיטש היח 23; ימע ,םש ,ןירפלייה 5

 29-27. ימע ,ז׳׳משת םילשורי ,םידיסחה תוילע לש ןתישאר :האר .תושפנ האמל םינומש ןיב ןהש
 םיינשו םיעברא לש תומש 328, ימע ,ז״משת ביבא״לת ,תודיסחה הדשב ,יספלא ׳י םשר התמועל
 )תומש םיעשתכ( רתוי הכורא המישר ).הנהכו הנהכ דוע ףיסוהל שי םהילעו(ז״לקת ילועמ םירבג
 ילוע תריישב ולע ןכא םש םימושרה לכ אל ךא ,עק-אצ ימע ,א 2), הרעה ,ליעל(יקסרוס םסרפ

 האמכב רבודמש ירה ,םהיאצאצו םהיתושנ םע ולע תונושה תומישרב םייונמה תצקמ קר םא .ז׳׳לקת
 .תוחפה לכל תושפנ םישימחו

 ,ל״נה 214-201; ימע ,ד׳׳נרת אסעדא ,ב ,סדרפה /לארשי ץראב םינושארה ״םידיסחה׳׳׳ ,בונבוד ׳ש 6
 ,ליעל( תומגמ ,יאתב ידיב ותדמע רואית םג הארו 134; ימע ,ך׳׳שת ביבא־לת ,תודיסחה תודלות
 האר אל ךא ,םידיסחה תיילעב עינמכ יחישמה ביטומה תא ללש אל בונבוד 148-142. ימע 1), הרעה

 תוריקחה דוסי לע ןוקית ןועט׳ו שבושמ ןושארה ורמאמש ךכל עדומ היה ומצעב אוה .רקיע וב
 135). ימע ,םש ,תודיסחה תודלות(׳תושדחה

 םילשורי ,תורודה הנפמב /׳ר׳׳ת-ק׳׳ת תונשב תוילעה לש םייגולואידיאה תודוסיה׳ ,רוניד צ״ב :האר 7
 /םייחישמהו םיילאיצוסה היתודוסיו תודיסחה לש התישאר׳ ורמאמב דחוימבו 79-69; ימע ,ו״טשת

 227-192. ימע ,םש
 רמאמ( 85 ימע ),ה״נשת( 76 ,הרדתק ?/לארשי־ץראל תולעל דיגמה ידימלת תא עינה המ׳ ,ןרה ׳ר 8

 תישארו ח״יה האמה יהלשב תוידיםח־םינפ תויגולואידיא תוקולחמ :ךותמ קרפ לש הבחרה אוה הז
 םשל רוביח ,ידאלמ ןמלז רואינש ׳ר ןיבל קסילאקמ םהרבא ׳ר ןיב תקולחמל םימרוגה - ט״יה האמה
 ןרה 529-521). ׳מע ,ג״נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק

 ,ומוקמל לוכיבכ תופכה ,קידצ לש היילעה השעמ םצעב ןומט ז״לקת תיילע לש הדוחיי יכ ,תסרוג
 םיהונה תא שוטנלו םוקל לוכי וניא ...הדע גיהנמ׳ :הנושלבו .וידיסח ןיבל וניב תיטסימה תולתה לשב

 דוסי יקוח׳ התוא הניכ ןיישדנומש ,וז העיבק 80). ימע( ׳וידיסחל השק הפוקתב דוחייב ,וירחא
 ,ךומסתש המ לע ,יתעדל ,הל ןיא 93), ׳מע 2], 63, הרעה ,ליעל[ ןיישדנומ( ׳םיקידצה תוגהנתהל

 םהיפ לעש םיילאירה םייחה תא ידעלב ןפואב הבציע תוגההש החנהה תודמוע הדוסיבש המודו
 םידיסחה יכ ,התרבס תא ,דועו תאז .תוגיהנמ לש הביט לע תינרדומ הפקשהו ,תידיסחה הדעה הלהנתה
 81, ימע(ןוסרח תורגיאמ תחאב ןרה הכמת ,םבר םתוא ׳שטונ׳ דציכ והמת הנבלה היסורב ורתונש
 .ןפויזב הדומ המצע איהש 18), הרעה
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 ןוכיתה םיה תריזב םיחונו 10,אסיג דחמ ןילופב םישק םיילכלכו םיינידמ םיאנת 9;הרכהבו סויפב
 .הזב אצויכ דועו 11;אסיג ךדיאמ לארשי ץראו

 יחישמה טבהה לש תויטננימודה לע 12,ויתובקעב וכרדש םירחא םירקוחו ,רוניד ירבד
 ןעטש ,םולש םשרג לש הטוהרה ותוכמס חוכב רקיעב ,ללכ ךרדב וחדנ ,םידיסחה תוילעב

 י׳׳ראה תלבקב ול היהש יזכרמה םוקמה תא דביאו תודיסחב ,לרטוני יחישמה דוסיה יכ
 הארנה חווטב תוחפל ,תולגב ידוהיה םויקה םע המילשה ,םולש תטישל ,תודיסחה .תואתבשבו

 13.ץק יקחוד לאכ ז׳׳לקת ילוע לא סחייתהל רשפא יא אליממו ,ןיעל
 לש ותדמעב םולשל אצמנ םידיסחה תיילע לש יחישמה טבהה ךוכירל עייסמד אנת

 7/ממר לש םתרות ידירשבו ...דיגמה לש ותרותב׳ ןיא יכ סרגש ,ןירפלייה לארשי ןוירוטסיהה
 ז״לקת תיילע העבנ ,ודיד אבילא .היילעה השעמב ךורכה ידוחיי יחישמ עינמל םידה ׳ק׳׳ארו
 םילוקיש ךותמ ןהו םמצע םילועה ירבדב ןויע ךותמ ןה עיצה ןתואש ,תוירקיע תוביס שולשמ

 ררועל׳ ,םימדוק תורוד ךרדכ ,ושקיבש ,םהיתורגיאב םידיעמ םילועה יגיהנמ )א( :הרבסבש
 תופידר ומרת ׳הבורמ הדימב׳ יכ ,תנתונ תעדה )ב( ;׳לארשי ללכ רובע ללפתהל ,ןוילע דסח

 ,תודיסחל זכרמ ןנוכל׳ ןוצרה ףא עיפשה ׳המ תדימב׳ )ג( ;ןתמורת תא הפוריא חרזמב םידגנתמה

 J ,Mann Texts and Studies in Jewish ;(6. הרעה ,ליעל( םינושארה םידיסחה ,בונבוד ןוגכ 9
;.History and ,Literature ,II Philadelphia ,1935 .pp 691-693 לארשי ץרא יחולש ,ירעי ,א, 

 608. ימע ,ז׳׳לשת םילשורי
 ,ד ,םינורחא תורוד - לארשי ימי ירבד ,רלהאמ ,ר 25-24; ,מע 4), הרעה ,ליעל( ןירפלייה ןוגכ 10

 ידוהי לש ילכלכה םדמעמב םיעבשהו םישישה תונשב הלחש הערהה 130-128. ימע 1956, היבחרמ
 תימינפ הריגה הרקיעב וז !דתיה ךא ,םמוקממ םידוהי תריקעל םנמא האיבה ןילופב תויתוכלמה םירעה
 ריצ לש ויתועצה לע׳ ,ןמלגיצ א״ש :האר .תויטרפה םירעהו םירפכה לא ךלמה ירעמ ,ןילופ ךותב
 ץבוק ־ תומואל לארשי ןיב ../.אטילבו ןילופב םידוהי ןוקיתל /ץיבומירטוב שואיתמ ,לודגה םייסה

 100-87. ימע ,ח״משת םילשורי ,םירחאו גומלא ׳ש תכירעב ,רגניטא לאומשל יש םירמאמ
 רהא׳ד דרמ יוכידו (1774) היכרות־היסור תמחלמ םויס בקע גשוהש יסחיה ןוחטיבל רקיעב הנווכה 11

 1), הרעה ,ליעל( תומגמ ,ל״נה 29-27; ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאנרב :האר (1775). רמע לא
 151. ימע

 האמב הבושייו לארשי ץרא ,באילא ׳מ 131-128, 276-275; ימע ,ד 10), הרעה ,ליעל( רלהאמ ןוגכ 12
 יכ ,סרג רלהאמ 8. ימע 5), הרעה ,ליעל( ץ׳׳כךמיטש 78; ימע 1978, םילשורי 1917-1777, ,ט״יה

 ,הנליוובו קסבטיווב לארשי ץרא יאבגל ודעונ םה ןכש ,םילועה יבתכמב הרתסוה הלואגל הווקתה
 םהיבתכמב וז הווקת התווסוה עודמ ןכש ,ומלוהל השק הז רבסה ךא .םידגנתמ םלוככ םבור ויהש
 ?םמולש ישנאל םיקידצה לש

 G.G ,Scholem Major Trends in Jewish ,Mysticism New York 1961 ,[1941] .pp. :האר 13
;329-330 ,idem ׳The Neutralization of the Messianic Element in Early ,Hasidism׳ The 

Messianic Idea in ,Judaism New York ,1978 .pp 176-202 ןרה הלטנ ןיינמ עדוי יניא 
 םידדוב םיצונצנ׳ ז׳׳לקת תיילעב האר םולשש ,התרבס תא 82) ימע 8], הרעה ,ליעל[ דיגמה ידימלת(

 המכסה ךותמ ללכ ךרדב ,רקחמב תובר הנודנ םולש לש ותפקשה /תיוויטקא תיחישמ השיג לש
 הלבק ירקח /תודיסחה תחימצב תויחישמה תומגמהו יחישמה ןויערה׳ ,יבשת ׳י :רקיעב האר .תגיוסמ

 תודיסחה תחימצ ימיב יחישמה ןויערה׳ /זאקייפ ׳מ 519-475; ימע ,ג״נשת םילשורי ,ב ,היתוחולשו
 הנש םינומש תאלמ לגרל ןויע םוי - לארשיב יחישמה ןויערה /רסומו שורד ירפס תיירלקפסאב

 253-237. ימע ,ב״משת םילשורי ,םולש םשרגל
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 ותפקשה ןאכמ ימס ).14בונבוד תעדכ( ,ץראה תשודקב השדחה הרותה שדקתתש ןפואב
 .היגוסב ורמאנש תונושה תועדה תא רקסו יאתב בקעי רזח הנורחאל .רוניד לש תיתלואגה

 ואצמנ םייחישמ םיעינמ יכ ןייצש ףא(ז״לקת תיילעב םייחישמ םינממס רדעה לע דמע אוה
 ואבוהש תואתכמסאה לכ יכ עבקו ),ט״שעבה ידיסח לש רתוי תומדקומ תוילעב רוריבב
 .15,םינפוא המכב שוריפל תונתינ7 וז היגוסב
 יובירמ .הלא תא הלא םירתוס םניא םילועה לש םהיעינמל םירבסהה בור יכ ,שיגדהל שי

 קר אל ,רחא ילאיר ךלהמ לכב ומכ ,ז״לקת תיילעב יכ ,קיסהל ןתינ תוקמנההו תובושתה
 ויהי - םייפרגויבהו םייטמגרפה ,םייגולואידיאה םימרוגהש אלא ,דבלב דחא עינמ היה אלש
 תוניפסמ תחא לש התעיבט תשרפ לע שדח רוקמ ןודיי ןלהל 16.דרפה ילבמ ובלוש - ויהי רשא

 ,ז״לקת ילוע לש עינמה לע שדח רוא ץיפהל לוכי הארנכש ,םירק יאה יצח רוזיאב םילועה
 תכסמבש ,הנושלב הרצק םא םג ,הריאמו הרורב תודע הנושארל ונינפל .םתצקמ תוחפל

 הבורקש הנומאה ־ יחישמה קומינה לש ומוקמ דקפנ אל םילועה לש םיעינמהו םימעטה
 .לארשי ץראב חישמה לש ותולגתה

 תעבוטה הניפסה תשרפו ץראל היילעה .ב

 ץראל םילועה לש םתאיב דע הכלהמ לעו הפוריא חרזמב היילעה תונגראתה לע וניתועידי
 יפוח לא הכוראה םכרדבו ,ז7,לקת רדאב הנבלה היסורמ ואצי םידיסחה 17.תובר ןניא לארשי

 .םידיסחכ והוז אלש תוצובקו םידדוב ,רומאכ ,םהילא וטקלתנ !)םישדוח השימחכ(רוחשה םיה
 ופרטצנש ,,םינויבאו׳ םיינע7 ינומה לע הנולת תעקובו תרזוח םידיסחה ישאר לש םהיבתכממ

 .רידא יפסכ סמוע םילוע״ד לע וליטהו ןילופ תוכלמ לש םיימורדה םיקלחב הידודנב הריישל
 םידיסחה לש םהיאנושל םיינע םתוא ופרטצה ,םצפח זוחמל םילועה ועיגהשכ ,וז ףא וז אל

 18.הבוט תחת הער םהל ולמגו תפצב

 10. הרעה 423, ימע ,םש ,םיירקיע םימרז ,םולש :הארו 21-20; ימע 4), הרעה ,ליעל(ןירפלייה 14
 ח׳׳יה האמב לארשי ץרא ידוהי :ורפסב וירבדל הוושהו( 146 ימע 1), הרעה ,ליעל( תומגמ ,יאנרב 15

 ןתינ דציכ טריפ אלו וז העיבקב קפתסה יאנרב 65). ימע ,ב׳׳משת םילשורי /אטשוק ידיקפ׳ תוסחב
 .רחא ןפואב תורוקמה תא שרפל

 היילע - לארשי־ץראב ,,ידיסח״הו ׳׳ידגנתמ׳׳ה בושייה לש ותישאר׳ ,יאדסח ׳י ריעה רבכ קדצבו 16
 םילועה רפסמ הב םינד ונאש הפוקתב׳ 253: ימע ),ד״משת(ד ,םלש ,׳תוחילש לש היילעו הווצמ לש
 תופקשה ילעב ויה םילועה ןיב .רתויב הכובס ץראל תולעל ידוהי האיבמה םימרוגה תכרעמו דואמ ןטק

 הטלחהב ,ךכ לע ףסונ .היילעל תנברדמה הפקשהה יהמ עובקל השקו ,תודגונמו תונוש תוינחור
 .וייח תוביסנבו ותוישיאב ,ומצע שיאב םירושק ויהש םימרוגל בר םוקמ היה היילעה לע תישיאה

 .׳תוישיאה תוביסנה לש ןלקשמ תמועל תינחורה הדמעה לש הלקשמ תא ךירעהל דואמ השק
 םכיס - ץראל העגהה דע היכלהמו התונגראתה - היילעה לש ילאירה עקרה לע ונל עודיה תא 17

 ץ״כךמיטש :םג האר ;המואמ טעמכ שדחתנ אל זאמש המודו 27-21, ׳מע 4), הרעה ,ליעל(ןירפלייה
 16-13, 29-27). ימע ןוגכ( םינוש תומוקמב 5), הרעה ,ליעל(

 םג ריבסהו ,תירמוח הקוצמ לש עקר לע םיינעה תיילע תא שריפ 23-22, 30) ׳מע ,םש(ןירפלייה 18
 עיצנ ןלהל .םידיסחל יפסכה עויסה תעגהב רוחיאה - המוד עקר לע םידיסחל םפרוע תיינפה תא

 .םיינע םתוא לש םהיעינמו םביט תא שרפל תרחא תורשפא
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 למנה ריעמ ושע רוחשה םיה לא םכרד תאש הארנו ,עודי וניא םילועה לש םתעיסנ לולסמ
 20.תוניפס המכב התיה אטשוק רבע לא רוחשה םיב הגלפהה 19.הבונדה רהנ ךפש לעש ץאלאג
 ,ןלהל ררבתיש יפכ ךא 21,םייתאמל עיגהל םנמא היה לוכי הליגר הניפסב םיעסונ רפסמ
 םילועה וגילפה אטשוקמ .הברהב ןטק היה וז הרייש ישנא לש םהיתוניפסב םיעסונה רפסמ

 הנופצ הפחסנ ,םידוהי השולשו םינומש הבו ,ןהמ תחא ךא ,תוניפס שולשב לארשי ץרא לא
 ןמ םישולש לש םהייח .םירק יאה יצחל ךומס העבט ןכמ רחאל בר אל ןמזו ,הזעה חורב

 ושע םשמו ),22היךוטפבי( בולזוג ריעה לש היפוחל ךומס םימה ןמ ושמנ םה .ולצינ םיעסונה
 םחקיתש תרחא הניפס אוצמל הארנכ וויק הנממש ),היסודואפ( אפכל החרזמ םכרד תא

 ועייתסנ ףאו (Chufut-Kaie) אעלק תליהק ךרד םילוצינה ושע אפכל םכרד תא 23.אטשוקל
 םרתיו ,ןילופב םאצומ תומוקמל ובש םילוצינה תצקמ .הימכחבו הבש תיארקה הדעה ינבב
 םיב םכרד ושעש ,םירחאה םילועה .לארשי ץראל תולעל םהיצמאמ תא ושדיחו זוע ורזא

 ׳הב ,לארשי ץרא לש היפוח לא םולשב םייתניב ועיגה ,תורתונה תוניפסה יתשב ןוכיתה
 24.ז״לקת לולאב

 ,םילוצינה דחאמ תורגיא יתש )א( :ןלהלדכ םה תעבוטה הניפסה לע וניתועידיל תורוקמה
 ללה ׳ר תאמ הצלמה בתכמ )ב25(;ימיריק קחצי ןב ללה ׳ר יארקה םכחה לא ,דוד ןב עשוהי

 תרגיא )ג26(;דוד ןב עשוהי לוצינה ןיינעב אטשוקב םיארקה תדע ישאר לא ימיריק קחצי ןב
 27;אפכב םיארקה ישאר לא ,ריאמ ןב ןרהאו קיזייא קחצי ןב ןרהא ,םילוצינ ינש לש

 םוקמ ה״ב ,לארשי לע םולש השביה לע הנהו׳ :קצולופמ לארשי ,ר לש םימותסה וירבד ךמס לע 19
 ,ליעל[ תורגיא ,יאנרב(׳ףצפצמו הפ הצופ ןיא ,תחא עובש ךרעל אוהש ייחליאוו ץרא לכב םג ץאלאג
 16-12. ימע 5), הרעה ,ליעל( ץ׳׳כךמיטש 22; ימע ,םש ,ןירפלייה :האר 76). ימע 2], הרעה

 76). ימע ,םש ,יאנרב(׳תוניפס המכב אקסיפ אקסיפ ונרבע וילע אטשוק םדוקש רוחשה םיה הנהו׳ 20
 ,ירעי ׳א( ׳תושפנ םיתאמל בורק׳ :ןויצ תבהא ורפסב ,ד״כקת ילועמ ,ץי׳זולאזמ החמש ׳ר ירבדכ 21

 391). ׳מע 1976, ןג־תמר ,לארשי ץרא תועסמ
 םכרד ושע םשמו אפכ יפוח דיל הפרטנ םילוצינה תניפס יכ םרג 693, ׳מע ,ב 9), הרעה ,ליעל(ןאמ 22

 םיארקל בתכמב ךכ..בולזוג לש היפוחל העבט הניפסהש ,שרופמב רמאנ תורוקמ המכב ךא .בוסארקל
 ידורבב תודעה תייבגב ךכו ,׳בולזוג ריעל ואבו םימורע ואצי םיטלמנהו׳ 26): הרעה ,ןלהל( אטשוקב
 ריעל ל״נה תבשה םויב ונאב ונלש תורצה לדוגמו ...הניפסה הרבשנ תבשה םויבו׳ 29): הרעה ,ןלהל(
 .׳םירק תנידמב ואלזאק

 ,א ,םירק יאה יצחב עסמ ,דראנייד ׳א( רדוסמ למנ ןיידע זא היה אל בולזוגבש םושמ הארנה לככ 23
 הרידס העונת הכרד הרבעו הלודג למנ ריע התיה ,תאז תמועל ,אפכ 46-41); ׳מע ,ט״לרת אשראוו

 התומדקמ םירק תודהי ,ןרק ׳י :האר ,אפכ לע 26-25). ׳מע ,ם״רת אשראוו ,ב ,םש( רחסמ תוניפס לש
 .א״משת םילשורי ,האושה דעו

 תורגיא ,יאנרב(׳םימי ׳טב רתומהו ,םימי ׳זב ]תח[׳א הניפסב ונלוכ ונרבע טעמכ לודגה םיה לעו׳ 24
 41. הרעה דיל ,ןלהל הארו 76); ׳מע 2], הרעה ,ליעל[

 ׳מע ,םש ,יאתב 57-55; ימע 4), הרעה ,ליעל( ןירפלייה :האר ,ןמוסרפ ילוגלגלו תורגיאה חסונל 25
.59-56 

 237. ימע ),ו״צרת(ז ,ץיברת ,ןאמ ׳י לש ורפס לע תרוקיב ,ףסא ׳ש 26
 62-59. ׳מע 2), הרעה ,ליעל(יאתב 27
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 לארשי ׳רו קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר ,םילועה תרייש ישאר לש םהיבתכמב םירוכזא )ד(
 תליהקב ד״בא זא היהש ,אקשוב שריה יבצ ׳ר ח״לקת תנשב הבגש תודע )ה28(;קצולופמ

 30.ינידסוק ףסוי יארקה ומצעל םשרש תיטרפ תרוכזת )ו29(;הניפסה ילוצינמ דחא יפמ ,ידורב
 .עוריאה רוזחש םשל ונל ךרצנה תא םכותמ הלענו הלא תורוקמ רוקסנ

 31,העיבטהמ ולצינ ותבו ותשא ,אוה יכ ,הלוע דוד ןב עשוהי םשב לוצינ לש ןושארה ובתכממ
 אלא 32,בוסארקל ועסנ םילוצינה תצקמ ,וירבדל .םשוכרמ המואמ ליצהל וחילצה אל ךא

 אציל המב דגב םוש יל ןיאו׳ :בכשמל לפנו הלח ןכש ,םהילא ףרטצהל היה לוכי אל אוהש
 ׳דומלתה ילעב׳ב עייתסה - הסחמו לכוא - ילמינימה ומויקל .׳בכשל המב הלילבו תיבה חתפמ

 שקבמ אוה התעו ,תוינעב םיאכודמ ויה םמצעבש ),רכזנ וניא המשש ףא ,אעלק איה(ריעבש
 ןוויכמ יכ ,רפסמו ףיסומ אוה 33.ותחפשמ ינבלו ול ,םידגב שוכרל ודעב ועייסיש םיארקה ןמ

 ,לארשי ץראל הנממו אטשוקל םירק יאהמ עיגהל ול רשפאתש ,ףסכ תמורת גישהלמ שאונש
 ,תיצחאב ריעל ןילופמ תולגע ואבש׳ ול עדונ ןכש ,ןילופבש ותיבל בושל התע שקבמ אוה

 רסוחב קר אל קמינ ץראל תולעל אלש ותטלחה תא 34.׳םהילע ןילופל עסיל ןילוכי ונאש
 ,הזל ה״ב ארובה ןוצר ןיאש האור ינאש׳ :ארובה תריזגכ שריפש המב םג אלא ,ףסכה

 רשב ןתמ ידיל ינאיבהל היה )ונוצרו :ל״צ(ינוצרו ,לכ רסחו םורעב תרחא ץראל ינכילשהש
 .׳םדו

 ותעדמ וב רזח יכ לוצינה עידוה ,התמדוק רחאל רצק ןמז החלשנש ,היינשה ותרגיאב
 ,ילכש טועימ יפלו יתעד תוינע יפל יל הארנ׳ ןכש ,ןויסינב דמע אלש ןיבה אוה .הנושארה

 התע .׳וניתונידמל ונריזחהל ידכ אלו ,ונכרדב ךלנה ונתוסנל היה ונתוא ארובה הנע רשא
 אוה .אטשוקל תעסונה הניפסה רכש תא ומלשיו ודיב ועייסיש םוקמה יארק ינפב ןנחתמ אוה

 63, 72, 76. ימע ,םש ,יאנרב 28
 אל הז רוקמ .חי ןמיס ,ז׳׳כרת ףאפעזוי ,רזעה ןבא קלח ,יבצ תראפת רפס /תונוגע תונקת׳ סרטנוק 29

 ׳ר לע .ש-טצר ימע ,ב 2), הרעה ,ליעל(יקסרוס ידיב בוש ספדנ אוהו השרפב םיקסועל עודי היה
 349-348. ימע ,ן״שת םילשורי ,ד ,היצילג ירואמ ,רדנוו ׳מ :האר (1807-1740), שריה יבצ

 .טוריפב ןלהל ןודיי הז שדח רוקמ 30
 58), ימע 2], הרעה ,ליעל[ תורגיא ,יאנרב( ,ומש ךרבתי םשה יל ריאשהש הדיחיה יתבו יתשאו ינא׳ 31

 .הז שיא לע ףסונ עדימ ונידיב ןיא .ועבט הארנכש םירחא םידלי ול ויהש עמשמ ןאכמו
 יצח זכרמב תאצמנה ,רזבוסרק איה וז ריע ).םש( ,בוסארק ריעל הזמ ועסנ םיראשנה יחא םויהכו׳ 32

 לש םתרזע תא םיריכזמ םירחאה םילוצינה ינש םג ).תכלוסל תיברעמ מ״ק םישימחכ( םירק יאה
 22-21. ימע ,ב 23), הרעה ,ליעל( דראנייד :האר ,וז ריע לע 61). ימע ,םש(׳בוסארק ק״ק ישנא׳

 הלודגה !דתיה 60), הרעה ,ןלהל האר( בתכמה לבקמ ,ימיריק ללה ׳ר זא בשי הבש ,אעלק תליהק 33
 העבש הב ויה .שיא ׳תואמ שלשל בורק׳ הב וררוגתה 1755 תנש ביבסו ,םירקב תויארקה תוליהקב

 ,דראנייד ׳א :וינפלו( 1326 ימע ,ב 9), הרעה ,ליעל(ןאמ :האר .םיליעפ העברא םכותמו שרדמ יתב
 ימע ,א 23), הרעה ,ליעל( דראנייד :האר ,ריעה לע 66-65). ימע ,ח׳׳לרת אשראוו ,םירק אשמ

.110-106 
 לש םתריב (Bakhtshi-Serai), ירסי׳צחב איה תיצחאב 58. ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאנרב 34

 ),ירסי׳צחב לש רברפ איה אעלק השעמל ;מ״ק השולשכ לש קחרמ(אעלקל הכומסה ,םירטטה םינאחה
 .ןילופמ םידוהי םירחוס הלא ויה םתסה ןמש 694), ימע ,םש(ןאמ ןייצ רבכו
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 םמע ראשיי יכ םיצורש םושמ ועייסל םינכומ םניאש ,תימוקמה תינברה הדעה ינבמ שאונ
 רד ינא ןיא אמלעד ןוה לכ יל ונתי םא יאדוובו׳ :םמע ראשיהל ןאממ אוהש אלא ,טחושכ

 םייסמ אוה ובתכמ תא /35ונכלה וניבר ירחא ,ונצראמ ונכלהש המ יכ ,הרות םוקמב אלא
 וז ןיאש ןכתיי ,ןלהל חכווינש יפכ ;׳ונלאגיו ונקדצ חישמ אובי ]הז[ רכשבו׳ :האבה הכרבב

 .הרעשבש הכרב םתס
 ,אטשוקב םיארקה ויחאל ימיריק ללה ׳ר חלשש תרגיאה תא ףרצל שי הלא תורגיא יתשל
 שיא םינומש לע רבדמ אוה ףא .לארשי ץראל הניפס תריכשב ל״נה דוד ןב עשוהיל ועייסיש

 דיפקמ וניא ,המיאה ןמ טלמנש׳ ,הז עשוהי /םלשוריל תכלל םהינפ ומש רשא׳ ,הניפסב ויהש
 36.׳קהבומה ובר ינפ לבקל שדקה ריעל תכלל הצור אלא ,הרצ םושל ששוחו

 .םתוהזל רשאב קפס ןיאש םושמ ,דחוימב תניינעמ םירחאה םילוצינה ינש לש םתרגיא
 )קיזייא קחצי ןב ןרהא(׳לודגה ןרהא׳ ר״דשה םע םתוהזל שיו ,םיקהבומ םידיסח ויה םהינש

 37.קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר לש ושמשמ היהש ),ןאילומסמ ריאמ ןב ןרהא(׳ןטקה ןרהא׳ םעו
 תוניפסל םילועה תקולח יכ ,רתיה ןיב ,הלוע םהירבדמו ,אפכ תליהק ישארל חלשנ םבתכמ
 םישנו םישנא המכ וניחא ןיב שיו׳(הלאמ הלא ודרפוה תוחפשמ ינבו תיתורירש הרוצב התיה

 ).׳לובמאטסב יאדווב םה ]התע תעלו־[ ע״עלו םהירחא כ״ג ועסנ םתחפשמ לכו םמאו םהיבאש
 לכ אלש חינהל ונילע 38,לארשי ץראל אטשוקמ הכרדב העבט םתניפס יכ ונל עודיש ןוויכמ
 םהירבח לרוג לע המואמ ועדי אלש ,םילוצינה .דחא דעומב אטשוקמ ואצי םילועה תוניפס
 .ןוסאה ןמ םלצניה לע םרשבלו םהיתוחפשמ ינב םע דחאתהל ,אטשוקל עוסנל ושקיב ,עסמל

 הארנה לככ(׳הליעק׳בו בוסארקב םיארקה ןמ םיוסמ עויסל םנמא וכז יכ םירפסמ םה םבתכמב
 הוצמב םתלחתה םתא יכ׳ ,אפכ ישנאמ םיפצמ םה הרזעה רקיעל ךא ),העלק לש המש שוביש
 םחקיתש הניפס רוכשל םדיב עייסיש שיא םתושרל ודימעיש איה םתשקב .׳רומגל םכילעו

 חפב לופיל םה םילולע םוקמה יגהנמו הפשה תעידי יא תמחמש םיששוח םה ןכש ,אטשוקל
 .םידבעל ורכמייו יבשב ולפייש םפוסו

 םתיבל ובש םאה :םילוצינה לרוגל רשאב הריתס הלוע םילועה יגיהנמ םיקידצה ירבדמ
 תחא תרגיאב :ומצע תא רתוס לדנמ םחנמ ׳ר ?היילעה ןויסינ תא שדחל וסינ אמש וא ןילופב

 ףא 694). ימע ,םש( קסבטיוומ מ״מר אלא וניא ׳וניבר׳ יכ ,ןאמ ריעה קדצב 59. ימע ,םש ,יאנרב 35
 הנמנש ,וז תואטבתה רואל ,רעשל ןתינ ,דוד ןב עשוהי לש ותוהז לע םיפסונ םיטרפ לכ ונידיב ןיאש
 .הריישל וחפסנש ׳םיינע׳ה םע אלו םידיסחה םע

 תרגיאמ םיעטק קר םסרפ 237) ימע 26, הרעה ,ליעל( ףסא .קסבטיוומ מ״מר ,ליעל רומאכ ,אוהש 36
 תא וא ירוקמה דיה בתכ תא רתאל יתחלצה אל .םיפסונ םיזמר םיאצמנ םלשה החסונבש ןכתייו ,וז

 .ןלהל האר היילעה דעיכ םילשורי לע .ומולצת
 םינשב שדוקה ץראב ד׳׳בח תודלות ,ןיול ד״ש 614; ימע 9), הרעה ,ליעל( ירעי :םהילע האר 37

 ,ח׳׳משת םילשורי ,הירבטב ידוהיה בושייה ,יקסנליו ׳מ ;כ-חי ,מע ,ח״משת ד״בח רפכ ,י׳׳שת-ז׳׳לקת
 .אק-ק ימע ,א 2), הרעה ,ליעל(יקסרוס 73; ימע

 הניפסה הכלה תעל תעמבו םיה ילג םמורתו הרעס חור םק רשא׳ :רסמנ ידורבב תודעה תייבגב 38
 ׳הניפסה הרבשנו םיה ךותב הניפסה הכוה הכילהה ףקותמו ,הקזחו הזע חורב םירקל אידנטשוקמ

 ).טצר ימע ,ב ,םש ,יקסרוס(
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 ואב ,ק׳׳האל םבל תובהלתהב ,םהמו׳ ,הניפסה ילוצינ ויה םישולש יכ בתכ )ח״לקת טבשמ(
 תרחואמ ,תרחא תרגיאבו ;39,רביקלא השעמ םילודג ונל ורפיסו ,ונתא םויה םנהו ןאכל םשמ
 ולצנ רשאו ,הרבשנ תחא הניפס ערה ןיע לדוגמ )םיברה וניתונוועב־( הירעב׳ יכ ,ןייצ ,רתוי
 ובש ,םהיתומשב םירכומה ,םילוצינה לכ יכ הלוע קצולופמ לארשי ׳ר ירבדמ /40םתיבל ורזח
 :ץראל ולעו

 דקפנ אל טעמכ ,לכה םולשב ז״לקת לולא ׳ה םויב ק״האל ונעיגהו ונמייקו ונייחה רשא ה״ב
 הב םישנאו הרבשנ ה״ועב ]רשא[ םירק תונידמל העסונה הניפס התואמ וליפאו .שיא ונתאמ
 םישנאה לכ תא רבשהו תאשהמ וליצה רשא ,ביטהלמ ודי חינה אל ה״ב הזמ ףאו .טעמ

 ונל ורפסו ,ןאכל םשמ ואב המה םג םישנאה ןמ ויח רשאו .עבטה ךרדמ ץוח םשב םיעודיה
 םימי הזכ הרעס חור לבוחה ברו םדא םוש רכז אל רשא ,הלוצמב ויתואלפנו ׳ה ידסח לדוגמ
 ץע לכו תולגע רביש השביה לעו ,םיה לע תוניפס םישולשמ רתוי ועבטנ קרפ ותואבו .םיבר
 41.השביה לע םג תושפנ תנכס היהו ,םילדגמ ץרפו ,ןנער

 ונודנ םהיבתכמש םילוצינה תשולש ךכ לע ודיעיו ־ ץראל ולע ןכא םילוצינה תצקמש הארנ
 שוריפב ודיעה ׳ןטקה׳ ןרהאו ׳לודגה׳ ןרהא .םהיתובקע לע ובש םירחא וליאו ־ ליעל

 תולעל העושתמ םשפנ התלכ םיה ןמ םילצנה וניחא ראשש׳ :תונחמ ינשל וקלחנ םילוצינהש
 ושקיב םילוצינה תצקמ וליאו ;׳ןילופ תנידמל רוזחל םתעדב הלעו ,לכ רסחמ השודקה ץרא לא

 42.׳ונתוא תורוקה לכ תא םעידוהלו השודקה ץראל ךליל׳ תאז לכב
 ,ח״לקת תנשב ידורבב התבגנש תודעב .אבה הרקמה םג דיעי רוחאל ובשש םתוא לע
 הניפסב :תואבה תועידיה תא םיאצומ ונא 43,ןושטלוט (!)לאוש ןב בקעי םשב ינולפ לש ויפמ

 .׳העשת םינקז םיתב ילעב ויה םכותבו ,םינטקו םילודג׳ םידוהי השולשו םינומש ויה תעבוטה
 תבשה םויב הרבשנו הרעסב הנופצ הפחסנ ךא ,לארשי ץראל הכרדב אטשוקמ האצי הניפסה

 .םהייח תא ליצהל שיא םישולש וחילצה םידודר ויה םימהש ןוויכמ .בולזוג יפוחל ךומס
 ךשמב 44.׳קסנימ ק׳׳קב דיגמ רשא ה״ומ דיגמה׳ םכותבו ,ועבט םירחא השולשו םישימח
 ואצמ םויו םוי לכבו םירדענהו םיעובטה םהיחא תא םילוצינה ושפיח ןכמ רחאלש עובשה

 63. ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאתב 39
 72. ,מע ,םש 40
 הארנה לככ אוהש 6299 8°, ,םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב די בתכ חסונ יפ לע 41

 2], 63, הרעה ,ליעל[ ןיישדנומ :האר ,ף׳׳קת תנשמ( תורגיאה לש רתויב םודקה ךראותמה דיה בתכ
 76. ימע ,םש ,יאתב 66); ימע

 61-60. ימע ,םש ,יאנרב 42
 היסורבש ןישטאלאטל וא הילודופבש ןייצלוטל הנווכה םא תעדל השק ךא ,ךושטלוטמ׳ הנווכהש הארנ 43

 520. ,מע ,ם׳׳שת קרוי־וינ ,א ,ל׳׳חר להא ,ןמרביל ׳ח :האר ,הלא תומשב לובלבה לע .הנבלה
 ,הימכחו קסנימ ינבר( טטשנזייא צ״ב ירבדל 54). הרעה ,ןלהל הארו(וילע תופסונ תועידי יתאצמ אל 44

 תנש ביבס קסנימ תא בזעש ,הדוהי ןב השמ םשב חיכומ קסנימב לעפ 25-24), ,מע ,ט״נרת אנליוו
 קסנימ ,ינימיה דומע רפסה רבחמ(לישנא רשא ןב םהרבא ,רל דיגמה תרשימ הנתינ ךכ רחאו ,ד׳׳כקת
 .םהינש ןיב שמיש רשא ,רש ןכתיי ).א׳׳עקת
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 קסניממ דיגמהו םינקזה תעשת םהבו ,ורבקנו והוז םיעובטה לכ .םיה טלפש תושדח תויווג
 הרופיסו ,הניפסה תולוצינמ ,השא לש התוניגע תרתה ךרוצל התבגנ תודעה .ליעל ורכזנש
 :לאשנה ברה ינפב ראות ארונה

 לא התאמ ךלי הלעבש םשפנב תוצע ותישיו ],דח[׳א ףד לע הנטק תבו הלעבו איה הראשנו
 דוע הפסי אל הנממ השיא ךלה תעמו ,ןרותה לא םילבחב ומצע תא רשקש ,הניפסה ןרות

 ,ןרותה לא םמצע ורשק םה םג רשא םילעמשיהש רבדה בורק ),יתעד יפלו־( ד״פלו .ותוארל
 ותליפנ םדא םוש האר אל ד״פלו .םיה לא לפנ םא התאר אל איה לבא ,םיה לא והוליפה

 ךלה םיה ןמ ותולעב ףכיתו ,ופיתכ לע בכרומ קונית היה ול םג דיעמה דעה הז יכ ,םימה לא
 תב הלעבל היה םג ...םש רעוב היהש שאה לצא קוניתהו ומצע םמחל המא תואמ ינש ךרעב
 45.ויתונב יתש וא לעבה וא הלחת תמ ימ עדונ אלו ,םיעבטנהמ התיהו ,הניפסה לע תחא

 םילוצינה רפסמב קיידל היה בייח דיעמה .רתויב בר הכרע ,העובשב התבגנ גוהנכש ,וז תודע
 םינומש אופא ויה הניפסב :ההובג תונימא תגרד עיצהש םינותנל סחייל אופא שיו ,םיעבטנהו
 .םישולש ולצינו השולשו םישימח ופסנ םכותמש ,םיעסונ השולשו

 ינידסוק ףסוי יארקה לש ותודע .ג

 די בתכ :םיעבוטה לש םתלצה םוקמב חכנש יארק םשרש ,ןמזה ןב ףסונ רוקמ התע ונידיב
 קוזיח׳ רפס לש הקתעה אוה דיה בתכ לש ורקיע B156.46 )דרגנינל רבעשל(גרובסרטפ טנס

 בקעיל ׳ןח חור רמאמ׳ קתעוה ופוסבו ,יקורטמ קחצי יארקה םכחה לש וטע ירפ ,׳הנומא
 תוקתעהל הכזש ,ז״יה האמה ןמ ירצונ״יטנא חוכיו רפס ,עדונכ ,אוה ׳הנומא קוזיח׳ רפס .ילוטנא

 .םיארקה ברקב ץרענ דחוימבו ,רופסמ תובר
 םייונפ תומוקמ לצינ אוה 47.ינידסוק הירא ןב ףסוי םשב יארק ריעצ אוה דיה בתכ קיתעמ

 וארנש םייטרסו םייללכ םיעוריא דועיתלו ומצע לע םינוש םיטרפ םושירל דיה בתכ ףוסב
 :עמש ויתודוא לע וא האר ותואש עוריא קיתעמה םשר הנהו 48.ויניעב םיבושח

 .קפסב תלטומ הניא ז״לקת ילוע תריישל וז תודע לש התקיז .א״ע הל 29), הרעה ,ליעל(יבצ תראפת 45
 ינא ...,א שיא דיעהו ,זי׳לקת רבעה ץיקב לארשי ץראל ׳ישנא ועסנ׳ :תואבה םילימב תחתפנ איה

 /י׳׳אל יתכלהש וז הניפסב יתייה
Saint-Petersburg Branch of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy 46 

;of Sciences יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבבש םיירבע די יבתכ ימולצתל ןוכמב ורפסמ 
 לש קוסיפה .ול הנותנ יתדותו ןרטשנגרומ הירא ר״ד יתוא הנפה הז די בתכל 53079. :םילשוריב
 .יטעמ - דיה בתכמ הקתעהה

 רמזה הז :ןורכזל׳ :ףיסומו ,רביחש ריש קיתעמ אוה /הנומא קוזח׳ רפס תקתעה םויס םע ,א120 ףדב 47
 םיארק ןיב חוורה ,ינידסוק םשה .,ינידסוק ׳ירא )וניבר דובכ ןב(= ,ר,כב ריעצה ףסוי ינא יתרבח
 ימע ,ב 9), הרעה ,ליעל(ןאמ :האר ).אנידנטסוק( לופוניטנטסנוק ריעה לש המש רוציק אוה ,םירקב

.317 
 לע םג ינידסוק רפסמ דומע ותואב 1778. תנשב םידוהי ינש תיילת לע רפסמ אוה 120א ףדב לשמל 48

 1783. תנשב ונב תדלוה



 [10] ףסא דוד 328

 ןב חישמ אבש העומש אציש ךיא ,הריציל ז״לקתה תנש ןמזב היהש המ :ןורחא רודל ןורכזל
 ויהש תעבו .ב״בות םילשורי ריעל תכלל ץראל הצוחב םירדה םינברה וליחתה זאו .דוד

 )ונייה« ינוצר ,םהמ וקנחנו םיה ךותב תחא הניפס הרבשנ ,תוניפסב םיה ךותב םיכלוה
 םישנאה לכו .םידש יקנויו םיללועו םיפט ,תולותבו םירוחב ,םישנו םישנא ה׳׳נ ,םינברהמ
 ןולחממ ונרמשי וימחר בורב םשהו .םישנא םינומש םרפסמב ויה הניפסה ךותב םיאצמנה

 םעה ,העשרה בוכסומ תמוא זאש ינפמ אוה ,דוד ןב חישמ אבש םנימאה תבסו .הלא ןוילכו
 שפת אלש םוקמ ראשנ אל ,םלוע]ה[ לכ לע ודי הטשפ ,ונושל עמשנ אלש םע ,רהמנהו רמה

 ןיידעש ברה םתולכסב ועדי אלו ].םנ׳יאיבנה יפמ חטבומה אוה ץק תעש ובשחו 49.המחלמב
 תמאה הלגתי ךכ רחאו ,םדוק םלועב ]ת[,ואלפו םיסינ ושעי ותוארהבש ,רואה הארנ אל

 לארשי םוש לכוי אלו ,ץבקתי ודיבו (?),םצרא יוצקמ לארשי ירוזפ תא ץבקי אוהו ),חישמה־(
 50.טרפל ךרוצ ןיאש ראובמו עודי הזו .ותוארה ילבמ רחבומה םוקמל תכלל

 :עוריאה לע תפסונ םעפ רפסמו קיתעמה רזוח םיפד השולש הצקמ

 םישמחו םיתאמ 51לאעמשי ריעמ ואציש ,הריציל ז״לקתה ןמזב היהש המ :ןורחא רודל ןורכזל
 ,חישמה ךלמ אבש אציש העומשה לע הזו .ב״בות םילשוריל ריעל תכלל םינבר םיתב ילעב
 םינברהמ םימכח ינש וחלשש דע ,דוד ןב חישמ ךלמ אבש 52םיריק ריעב ונעמש ונחנא כ״ג ןכו

 םילשוריל תכלל לאעמשי ריעמ ואציש ,םינברהמ ולאה םישנאהו 53.םינברהמ אישנל בתכ

 וחקלתנ 1774-1768 םינשב .תינאמ׳תועה היכרותב )׳בוכסומ תמוא׳( היסור תמחלמ לע רבדמ בתוכה 49
 ילויב 21־ב םתחנש ),י׳גךניק־קו׳צוק םולש( םולשה הזוח .םירק יאה יצח תמדא לע םיבר תוברק
 ישפוח טישו םירקל ברעממ םיל אצומ ,היבשות לע תוסחו םירק תמדאמ םיקלח םיסורל קינעה 1774,
 םיחרזא תומחלממ ,הרואכל תיאמצעה ,םירק יבשות ולבס ןכמ רחאלש םינשב םג .היכרות ימימב

 ,ןוסרדנא ס׳׳מ :האר 1783. תנשב היסורל םירק לש יפוסה החופיסל דע וכשמנש ,תומצעמה תוברעתהמו
 A.W ,Fisher The Russian ;46-9. ימע ,ב״לשת ביבא־לת ,ןוכיתה םיה ןגאל תומצעמה תרידח

Annexation of the ,Crimea ,1772-1783 Cambridge 1970 
 הלואג תעונת - םיארקה ,רלהאמ ׳ר :לשמל האר ,הלואגה ביט לע םיארקה תופקשה לע .ב120 ףד 50

 :יארקה יסדה הדוהי לש תיחישמה ותנשמב םיקרפ׳ ,ירוקנא ׳צ 1949; היבחרמ ,םיניבה ימיב תידוהי
 208-186. ימע ),א״כשת( ל ,ץיברת ,׳רפוכה לכשאב ״חישמה תואלפנ״ לש חסונה תעיבקל

 רסמנ אטשוקמ העובטה הניפסה תאיצי לע .אטשוקל הנווכהו ,תינאמ׳תוע ריע עמשמ ,לאעמשי ריע 51
 הרעה ,ליעל( הרצקב וז השרפ המכיסש ,ץ״כךמיטש 38). הרעה ,ליעל(ידורבב תודעה תייבגב םג
 :ונייהד ,ליגרה ביתנב רוחשה םיל םכרד ושע אל תעבוטה הניפסה ישנא יכ הרעיש 16-14), ׳מע 5,

 עודיה לככ ,ןכש ,הריבס יתלב הרעשה וז ךא .הסדוא למנ ךרד וגילפה אלא ,הבונד-ץאלאג-הבודלומ
 .ח״יה האמה לש םיעשתה תונשמ קר לועפל הז ביתנ לחה ,ונל

 תיברעמ(תירטטה הכלממה לש הנשיה התריב Sulkhat), ;תכלוס(םירק־יראטס ריעה התנוכ הז םשב 52
 הרעה ,ליעל[ ןאמ :האר(יארק בושיי הב םייקתה אלו הברח ריע וז .דתיה ח״יה האמב ,םלואו ).אפכל

 .׳םיריק ירעב׳ ןקתל שי הארנכו 1326), ׳מע ,ב 9],
 מ״מר ,םילועה יגיהנמל ןווכמ אוה ׳םינברהמ םימכח ינש׳ םילימבש רעשנ םא .ומלהל השק הז טפשמ 53

 ׳אישנ׳ חנומה ?בתכמ םהינש וחלש וילאש ׳םינברהמ אישנ׳ אופא אוה ימ ,קסילאקמ א״רו קסבטיוומ
 הנווכה ןאכש רורב ,םלואו .דוד תיב תלשושל םחייתמה הדע שאר ןייצל אב אוהו םיארקה ןיב יוצמ
 וחלשנש םיפסכה זוכיר לע יארחא היהש /לארשי ץרא אישנ׳ל ילוא ,םיינברה ברקמ אוהד ןאמל
 .ץראל
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 אובי אל ,םיב התיהש הלודג הרעס חור ינפמ תחא היבאו הניפס הרבשנ ,תוניפסבו תוינאב
 ואצי םהמ ה״כו ,םישנא םישש ]םנ׳ינברהמ ותמ זאו ).ןוצר יהי ןכ ןמא(- ר״יכא ,הארי אלו

 וינב ינשו ,הלצונ ותשאו ],54הנ[יפסה ךותב רטפנו דאמ דע לודג דחא םכח היה םכותבו ,םייח
 55.םיברה וימחרב םשהו ,ומע ורטפנ

 ?ןכרע המו יארק ריעצ ותוא לש ותודעמ תולועה תושדחה תועידיה אופא ןה המ
 תער חישמה אבש העומש לש התוטשפתה עקר לע השבגתנ היילעה תעונת :עינמה )א(

 ןילופב היסור לש היתונוחצינ תובקעב ־ ןילופב םידוהי ורבס ךכ ־ עיגה חישמה .׳אוה ץק
 רשק לכ ילבו םילוצינה תעגהל םדוק דוע םירקב םיארקל העיגה וז העומש .היכרותבו
 56.םידיסחה לש םתיילעל

 הלוע ,אטשוק תדעל אפכב םיארקה לש םבתכממ םג ומכ ,ינידסוק לש ותודעמ :דעיה )ב(
 ןכא וזש ןימאהל השק .הירבט וא תפצ אלו ,םילשורי התיה הריישה תרטמ יכ הרואכל

 רתויו הנש םישימח הז יכ ועדי הפוריא חרזמב םג ןכש ,םילועה לש הנושארה םתרטמ »דתיה
 תיזנכשאה הדעה ינב ולטנש תואוולהה ןוערפ יא לשב ,םילשוריב רוגל םיאשר םיזנכשא ןיא

 תמסיס ןיעמ .רתיה היילעה דעיכ םילשורי תרדגהש ןכתיי .ח״יה האמה תישארב םילשוריב
 ,תאז םע .חישמה לש ואוב רבדב הצופנש העומשה עקר לע ,הריישה הדכלתנ הביבסש ,סויג
 .לארשי ץראל יללכ יוניככ םיבתוכה יפב שמיש םילשורי םשהש ןכתיי
 םיתאמ׳ :ץראל םילועה לש יללכה רפסמב בקנ יארקה קיתעמ1! :םילועה רפסמ )ג(

 ,שממ םינברב רבודמ ןיא .ונתועטהל ול לא ׳םינבר׳ חנומה .׳םינבר םיתב ילעב םישימחו
 :םינפ ינשל שרפתהל לוכי ׳םיתב ילעב׳ חנומה םג .םיארק םניאש םידוהי ונייה ,םיינברב אלא

 ירסח םיינעב רבודמ ןיא אליממו( שוכר ילעב ,הפוריא חרזמב לבוקמכ ,וא תוחפשמ ישאר
 :ונושלבו ,םינוש םיליג ינב םילוע ועסנ תעבוטה הניפסב יכ שרופמב ןייצש ןוויכמ ,םלואו ).לכ

 ישארל איה ותנווכש ריבס ,׳םידש יקנויו םיללועו םיפט ,תולותבו םירוחב ,םישנו םישנא׳
 הלעמל התנמ הלוכ הריישהש ,בושחל העטוהש וא ,ומצעל המידש אופא הארנ .תוחפשמ

 .וירבד לע ךומסל לכונ אל הז ןיינעבו ,םישנא ףלאמ

 האר .יבצ תראפת רפסב תודעה תייבגב דחוימ ןפואב רכזנש ,קסניממ רשא דיגמל הנווכהש ןכתיי 54
 44. הרעה ,ליעל

 .םייתסמ וניא טפשמה ;א123 ףד 55
 תומסרופמה ןמ אוה ץק יבושיח ןיבל ,תד יזכרמ םרהו תומחלמ רקיעב ,םייטילופ םיעוריא ןיב רושיקה 56

 לכב וארש ,םיטסירנלימ םירצונ םיגוח םג ומרת העומשה תוטשפתהל אמשו .היאר תוכירצ ןניאש
 הבשחמב דחוימ םוקמ .וצראל ותבישלו ידוהיה םעה תלואגל ןמיס היכרות תסובתל רושקה עוריא

 R.H. :האר .םידובאה לארשי יטבשמ דחאכ וספתנש ,םיארקל רמשנ ח׳׳יה האמב תיטסירנלימה
,Popkin ׳The Lost ,Tribes the Caraites and the English ,Millenarians5 Journal of Jewish 

,νStudies χχχνπ ,(1986) .pp 213-227 ח׳׳יה האמה תישארב םדרטשמאב ׳,םיארק׳׳ה׳ ,ןלפק ׳י/ 
 ירבד /תואיצמו יומיד :םיארקהו הפוריא חרזמב הלכשהה׳ ,לטרב ׳י 300-294; ימע ),ז״משת(בנ ,ןויצ

 ,ד״נשת םילשורי ,ב ,לארשי םע תודלות :ב הביטח ,תודהיה יעדמל רשע־דחאה ימלועה סרגנוקה
 22-15. ימע
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 ;,ה״נ םהמ וקנחנו7 :םיימעפ קיתעמה חוודמ םיפסנה לש םרפסמ לע :םיפסנה רפסמ )ד(
 רחאל ילואו ,וירבדב יבקע היה אל עודמ תעדל השק 7.םישנא םישש ]םנ׳ינברהמ ותמ זאו7

 ,הלוע תורחאה תויודעה םוכיסמ .םיפסנה רפסמ לע ןכדועמ עדימ וידיל עיגה ןושארה םושירה
 שי59(םישולש ולצינ םהמו ,םידוהי 58השימחו םינומשל 57םינומש ןיב ויה העובטה היינואב יכ

 ).םירחא םירכונו תווצה ישנא תא םיללוכ םניא םירפסמהש חינהל
 דימלת ,יארקה קיתעמה ,ינידסוק ףסוי היה 1777-1774 םינשה ןיב ?וז תודע לש הכרע המ

 לשו ,םירחא תורוקממ םיעדוי ונא םילוצינל ועויס לעש ,ימיריק ללה ,ר לש םהיתובישיב
 ,תחאו״םירשע ןב ותויהב ,הבישיב הנורחאה ותנשב 60.אעלקב הארנה לככ ,אפלק קחצי

 לע םיטרפ םהיפמ עמש הארנכו םילוצינב שגפ שיאהש ןאכמו ,רבודמה עוריאה שחרתה
 םכותבו ,םיקהבומ םידיסח המכ רומאכ ויה וללה םילוצינה ןיב 61.היעינמ לעו םתיילע תרטמ
 תרוכזת אוה ינידסוק ומצעל ךרעש םושירה .קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר לש ישיאה ושמש
 יתד חוכיו להנמ אוה ןיא .ותחפשמ ינב ברקב רמשיהל אלא ,םוסרפל הדעונ אלש ,תיטרפ
 יפל חיסמה דע וב תוארל אופא שי .הווחש עוריא חכונ ובל ישחר תא םשור אלא ,יבמופ
 .רתויב ההובג תונמיהמ תגרד וירבדל סחייל שיו ,ומות

 רווחתנ םרט ט״שעבה תודיסח לש קיודמה הביטש העש ,םינש ןתואב יכ ,ריענ אחרוא בגא
 ןיעמו תיתרוסמה הליהקל ינויציזופוא דוסי םידיסחב תוארל םיארק וטנ ,םוקמ לכב ירמגל

 237). ימע 26], הרעה ,ליעל[ ףסא(׳שדקה ריע םלשוריל תכלל םהינפ ומש רשא םידוהי םינומשמ׳ 57
 .׳םייח ואצי םהמ ה״כו ,םישנא םישש׳ :ליעל ינידסוק ירבדכ 58
 םישלש ךא וטלמנ םהמ׳ 63); ׳מע 2], הרעה ,ליעל[ תורגיא ,יאנרב(׳עבטה ךרדמ ץוח שיא םישולשכ׳ 59

 29], הרעה ,ליעל[ יבצ תראפת(׳םישלש םייח ואציו׳ 237); ימע 26], הרעה ,ליעל[ ףסא(׳םישנא
 ).םש

 קוקחל יתעד תבשחמו יתנוכ יתמש׳ :ומצע לשמ העונצ היפרגויבוטוא קיתעמה טטרשמ 120ב ףדב 60
 תנשב ושרדמ תיבל (!)יתיסנכ תנש הנהו .ו״צי ינרותה םכחה ללה יבר לש ושרדמ תיבל יתסינכ תנש

 תיבל יתסנכנו ושרדמ תיבמ יתאצי ןכ רחאו ,יצחו תחא הנש ותנשמ תיבב יתבשיו ,הריציל ד״לקתה
 ירה ,יצחו תחא הנש ןכ ומכ ושרדמ תיבב יתבשיו ,ו״צי הלענה םכחה אפלק קחצי יבר לש שרדמ
 רחאו .םינש א״כ ןב יתייה יתאיציבו ,םינש ח״י ןב יתייה שרדמה תיבל יתסנכנש תעבו ...םינש שלש

 איה ןכיה בתוכ וניא םנמא ינידסוק .׳ירזעב היהי םשה ,האופרה תמכח דומלל יבא לצא יתסנכנ ןכ
 םכחה אוה רכזנה ללה ׳רש יאדוול בורק .אעלקב רבודמש עובקל ןתינ ךא ,הלא םימכח לש םתבישי
 - אוה ףא רכומ אפלק קחצי וליאו ,דוד ןב עשוהי לוצינה בתכ וילאש ,ימיריק קחצי ןב ללה יארקה
 ,הנהו 354, 458). ימע ,ב 9], הרעה ,ליעל[ ןאמ :האר(אעלק איה ,רייקריקב לעפש יארק םכחו רבחמ
 354). ׳מע ,םש( רייקריק ימכח לא אטשוקב םיארקמ חלשנש בתכמב םהינש םירכזנ ןכא 1774 תנשב

 ק״ק לש שרדמבו׳( אפכב ללה ׳ר היה םישימחה תונשבש ,הלוע 1327) ימע ,םש( תרחא הדועתמ
 1771 תנש דע תוחפל הב ררוגתהו ),ל״ז קחצי ר״מכב ו״צי דמלמה ללה ר״רה םכחה דמלמ אפיכ
 56-55) ימע 4, הרעה ,ליעל(ןירפלייה .אעלקל רקע ןכמ רחאלש רבתסמו 239), ימע ,םש ,ףסא :האר(

 ףסא םסרפש תרגיאהש םושמ הארנה לככ ?),אפכ וא בולזוג( ללה ׳ר לש ומוקמ יוהיזב טבלתה
 ,םלואו .׳אפכ ריעמ ל״ז דבכנה ןקזה ימיריק קחצי ר״כב םידמלמה ריעצ ימיריק ללה ינא׳ :המתחנ
 .אפכב יחש הז אוה ללה ׳ר לש ויבאש תוטשפב רבתסמ

 ץוחנל אצומ היה אל ןכ אלמלאש ,בתוכה לש תישיא היווח לע הדיעמ ׳ןורחא רודל ןורכזל׳ ןושלה 61
 .התוא אקווד דעתל
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 יהלשב ינומלא יארק םתוא הניכ ׳,פ״עבש הרותל םידגנתמה םידיסחה תכ׳ :העדל םיפתוש
 רמוח םיליכמ ,היסורב הנורחאל וחתפנש ,םייארקה דיה יבתכ תורצואש ןכתיי 62.ח״י״ד האמה
 רישעהל ידכ וב שיש ,הפוריא חרזמב םיארקה לש םטבמ תדוקנמ תודיסחה לע ףסונ ידועית

 .וז תיתרגש יתלב תיווזמ תודיסחה לע וניתועידי תא

 רלה שובייפ םלושמ ׳ר לש ותודע .ד

 בטיה רתסוהו םלעוה ,לולצו לודג לוקב ינידסוק ירבדב גצומה ,יגולוטכסאה־יחישמה עקרה
 םושמ ילוא 63,תואתבש ןוועב םתמתכהמ וששחש םושמ ילוא ,םמצע םיקידצה לש םהיבתכמב
 אלש םושמ ילואו ,תיעטומ !דתיה חישמה אוב לע העומשה יכ םהיניעב ואר ץראל םעיגהבש

 הז רשקהב ןיינע תרסוחמ אל 64.םרעצלו וז היישרפב ל׳׳וחבש םהידיסח תא ברעל וצר
 ,ץראל םעיגה רחאל וחלשנש םיבתכמ םה םיקידצה ןמ ודרשש םיבתכמה לכש ,הדבועה

 תא הדב ינידסוקש ןכתיי ,םלואו .הנש יצחל בורק הכשמנ וזש ףא ־ המצע ךרדה ןמ אלו
 ויתווקת תא םילועב הלתו ,עמשש העומשה ןיבל היילעה השעמ ןיב רביח ,ובלמ םירבדה

 ?םנמואה .ומצע ולש תויחישמה
 תודיסחה לש הירבוד יבתכב הארנכ דיחי ,ז״לקת ילוע לש יחישמה עינמל שרופמ דה
 ולסכב רטפנ(היצילגבש ׳זראבזמ רלה שובייפ םלושמ ,ר לש תואטבתהב אצמנ ,רודה ותואב
 ןבו בו׳צולזמ לכימ לאיחי ׳ר לש םיקהבומה וידימלתמ היה םלושמ ,ר [1794]). ה׳׳נקת
 םירבד .קסילאקמ םהרבא ,רו קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר לש - םמוקמ ןב אל םא םג -־ םנמז
 ,תודיסחה לש הכרד יפ לע היחנה ונממ שקיבש ,ןמאנ דידיל םלושמ ׳ר הנפה םתואש ,הלא
 רואל הפי התע םירהבתמ םהו ,וייח ימיב דוע רוא הארש /65םירקי םיטוקיל׳ ורפסב וספדנ

 :וניאצממ

 ימע ,ב 9), הרעה ,ליעל( ןאמ 487-486; ימע 6), הרעה ,ליעל( תודיסחה תודלות ,בונבוד :האר 62
 תוליהקש רוכזל שי 351-350. ימע ,ל׳׳שת םילשורי ,א ,םידגנתמו םידיסח ,יקסנליו ׳מ 697-690;
 שחרתמב יאדווב םירועמ ויה ןהינבו ,הילודופבו ןילווב ,אטילב ח״יה האמה לכ ךרואל ומייקתה תויארק
 .תוידוהיה תוליהקה ברקב

 םרט .ידכב אלו ,ח״יה האמה לש היינשה תיצחמב בר היה ןיידע תורתסנ תויאתבש תורובחמ ששחה 63
 לשו ףלוו ונב לש רשמש החרז׳ רבכו ץישבייא ןתנוי ,ר לש ותואתבש לע תקולחמה ילילצ ומדנ
 .רתסב םיאתבש םתויה לע םידיסחה ישאר דגנ תומשאה וחוור עודיכו ;םהירחא םיהונהו קנרפ בקעי
 - תואתבשו הלכשה ,ססרו ,ש ;תואתבש ;םיאתבש ;יבצ יתבש :חתפמה יפל ,םש ,יקסנליו :האר

 ,ר ןב ףלוו ׳רל רהוזה ןושלב רוביח׳ ,םביל ׳י 124-99; ימע ,ח״משת םילשורי ,קבאמ לש ויתודלות
 ימע ,ה״נשת םילשורי ,תיאתבשה הנומאה דוס /הלואגה דוס לעו ותרובח לע ץיישבייא ןתנוהי

 .ןלהל הבחרהב הארו );ט׳ישעבה ידיסחל ףלוו תרובח ןיב ןוימד לע 100-97, ימע ,םשו( 102-77
 123. הרעה דיל ,ןלהל האר 64
 םג יתקדב .א״ע וכ ,ב״נקת גרבמל ,םירקי םיטוקיל תרודהמ לש ןושארה סופדה יפ לע טוטיצה 65

 םילשוריב םולש םשרג תיירפסב ד״שומח ספוט ;ס״קת אווקלוז ;ד׳׳נקת בוריזמ :תופסונ תורודהמב
 .ןלהל וניוצי תועמשמה ילעב חסונה ייוניש ;י״רת גרבמל ?);ץ״קת היסור(
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 י״שה תדובעב דואמ וצמאתיש ,םש רשא 66ילוקל םיבישקמה םישנא תאו ךזרזל יתאב תעכו
 ]ה[׳זיאב בלה ץמוא דימת ול שקבל םדאה ךירצש ףאה גחב יפכ )דחאו דחא לכ(»׳או א״כ

 תע לכב ץמאתה]ל[ו ,שדח בלה ]תו[ררועתה ול ]ה[׳יהיש רשפאה לכב לכויש ],ה[׳אצמה
 םיבר ׳שודקה ץראל םיעסונש 68׳עיסנהמ עמשנהו ׳ארנה יפל 67,תעכ לבא .י׳׳שה תדובעב

 חור־( ק״הור ילעב ,דואמ םימסרופמה םה ורבעש םימלשהו 69.ורבעו וזוגנ ןכו ,םימלש ןכו
 .לארשי ׳רוזפ הש ,םישדק ןאצ יינעמ)ש70(י״בר םהמעו ,רתסנבו ׳לגנב ׳רותב םילודגו )שדוקה
 ]ן[ויעב]ת[׳ איהו /שירד יעבד ללכמ ,הל ןיא שרוד רשא ןויצל ׳לודג ׳שירד איה יאדוובו

 בורק 72יאדוובו ;תאזה ׳לודגה תוררועמה איה ׳ה תאמ יאדוו ,תעכו 71.׳ויתא ובוש ויעב
 ).הלס ןמא(« ס״א ונימיב ׳רהמב י״שה ׳תהמיו ׳נשחי /תע אובל ]73חישמ[

 ז״הועה תרצ לע טרפבו ,רחמ תרצ לע רצהל ךל המו ,םוי דלי ]ה[׳מ עדוי ימ ),ןכל־( תאזל
 ךרדכ תונבה אישהלו ,רשועב ׳נש םיעבש םהב וניתונש ימי תואלמל ךיא ),הזה םלועה־(

 .׳לפת וז ׳דובע רקיעו /דובעו ׳רותב קוסעלו רשפאה לכב קסעב טעמל ךל בוט .םלועה ןומה
 יבתכב )בותכש המ־־(ש״מ יפל יכ ,תעדי רבכ יכ ),הז לע־(ז״ע ךריכזהל )ךירצ יניא« צ״או

 חישמה תאיבב ררבתהל רמגתש דע םוי לכב תררבתמש ׳שודקה רוריב ןינעמ ,ל״זיראה
 .׳לפתה י״ע אוה רוריבה רקיע לבא ,תוצמו ׳רות י״ע אוה רוריבהו .ונימיב ׳רהמב

 אוה 74.ותומלשב ואיבה אלש ףא ,הז רוקמל בלה תמושת תא בסהש ןושארה היה בונבוד

 .׳ךלוקל׳ :ב״ע-א״ע זכ ,אווקלוז סופדב 66
 .ב״ע זכ ,בוריזמ סופדב הרסח וז הלמ 67
 זכ( ד״שומח ספוטב .תואבה תורודהמה לכב ןקות הז שובישו ׳׳עישנהמ׳ :שבושמ ןושארה סופדב 68

 /םישנאהמ׳ :ספדנ /העיסנהמ׳ :םוקמב ),א״ע
 .,דוע ךנעא אל ךתנעו ,רבעו רזגנ ןכו ,םיבר ןכו םימלש םא ׳ה רמא הכ׳ :בי ,א םוחנ יפ לע 69
 תאז ושריפ ךליאו אווקלוז סופד ןמל ).ד״נקת בוריזמ( ינשהו )ב״נקת גרבמל(ןושארה סופדב ךכ 70

 ].ם[׳יבר לש שובישכ
 םכתשקב ושקבת םא׳ :רתא לע י״שר ושריפש ),בי ,אכ היעשי(׳ויתא ובש ויעב ןויעבת םא׳ :ךרד לע 71

 .׳הבושתב - ויתא ובוש ;ץקה רהמל
 אוהש ׳יא דועו׳ :רתפנ ד״שומח סופדב .אוה שובישש ירבו /יאדועוו׳ בתכנ םינושארה םיסופדה ינשב 72

 .׳יאדוובו׳ :אווקלוז סופדב ;ןבומ רסח
 רואלו 205, ׳מע 6), הרעה ,ליעל( םינושארה םידיסחה ,בונבוד תאמ איה םיירגוסב ׳חישמ׳ תפסותה 73

 .הפיסוה ןידבש הארנ ונידיבש יארקה רוקמה
 צ״ב :ןוגכ ,ותומלשב אל ךא ,ויתובקעב הז עטק וטטיצ םימלש ןכו םיבר .םש ,םש ,בונבוד :האר 74

 רלהאמ 78; ׳מע 7), הרעה ,ליעל(ל״נה 53; ׳מע ,ט״צרת ביבא-לת ,א ,תונויצה רפס ],רוניד[ גרובניד
 J ,Weiss Studies in Eastern European Jewish ,Mysticism ;276. ימע ,ד 10), הרעה ,ליעל(

;Oxford ,1985 .p 123 8), הרעה ,ליעל( דיגמה ידימלת ,ןרה 8; ימע 5), הרעה ,ליעל( ץ׳׳כ־ןמיטש 
 יתלב הקתעהב ךא ,תומלשב 145-144) ימע 1], הרעה ,ליעל[ תומגמ(יאנרב ואיבה הנורחאל 82. ימע

 תישארב המוקמו רלה שובייפ םלושמ ׳ר לש ותנשמ ,רלושטלא ׳מ :האר ,םלושמ ׳ר לע .תקיודמ
 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח ,תידיסחה העונתה
 Studia ׳R Meshullam Feibush Heller and His Conversion to ,Hasidism׳. I ,Etkes. ;ה״נשת

,Judaica III (Cluj-Napoca ,1994) .pp 78-90 



 333 זי׳לקת תנשב םידיסחה תיילע לע שדח רוא [15]

 ׳ר לשו ןלשימרפמ לדנמ םחנמ ׳ר לש 1764 תנשב םתיילעל םינווכמ הלא םירבד יכ ,רבס
 המודו 76,ז״לקת ילועל הז עטק לש ותקיז לע ועיבצה םירחא םירקוח 75.הקנדורוהמ ןמחנ

 םהרבא ׳רלו קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳רל םיסחייתמ ןכא םירבדהש רוריבב עובקל ןתינ התעש
 .םתרובחו קסילאקמ

 תושדחתהלו בלה תוררועתהל איבהל ןתינ דציכ טעל ודידי ינפב םיגדהל הסינ םלושמ ׳ר
 תנווכב חילצהל ידכ .הרגש לשו עבק לש דוסי הב שי העבטמש ,הליפתב ונייהד /ה תדובעב

 אלו /האצמה הזיאב בלה ץמוא דימת ול שקבל׳ ןימאמה לע לטומ - םלושמ ,ר ןעט - בלה
 תאשהלו םיקסעל ,ףוגה תואירבל הגאד הרקיעש /רחמ תרצ׳(םיימוימויה השעמה ייחב עוקשל
 םהילאש השודקה ייח תא קזחל ידכ הב שיש /האצמה׳ל המגוד ).׳םלועה ןומה ךרדכ׳ תונבה
 ץראל םתיילעב ׳תעכ׳ הרשקנש ׳הלודגה תוררועתה׳ב םלושמ ׳רל ול האצמנ ,דיסחה ףאוש

 77.׳שדוקה חור ילעב׳ /דואמ םימסרופמה׳ לש לארשי
 םיעצמאב ,רתוי הלועמ )׳הלפת וז הדובע רקיעו׳( ׳ה תדובע התילכתש ,וז תוררועתה

 תרות תובקעב .ץקה תשחהל - םלושמ ,ר ךירעה ךכ - יאדווב איבת ,םיירוקמו םישדח
 /השודקה רוריב׳ ךילהת םייתסי רשאכ קר אובי חישמה יכ םלושמ ׳ר םג סרג ,י״ראה

 הלועמה הליפתה .הליפתה תוכזב רקיעבו ,תווצמ םויקו הרות דומיל תוכזב ׳םוי לכב׳ שחרתמה
 החוכב שי - תיתרגש יתלב הלועפ לועפל הליפתה תלגוסמ ובש םוקמ ־ שדוקה ץראבש

 םהיעינמ ןיב רורב ןפואב אופא רשוק םלושמ ׳ר .חישמה תא איבהלו ׳רוריב׳ה םויס תא זרזל
 הנניא וזש ףא ,תינאירולה רוריבה תרות לש תויחישמה היתומגמ ןיבל ז״לקת ילוע לש

 78.םוקמו םוקמ לכב ׳ה תדובעל אלא ,אקווד לארשי ץראל תסחייתמ

 ,ןלשימרפמ לדנמ םחנמ ׳ר לש םיקהבומה וידימלתמ היה םלושמ ׳רש עדיש ךותמ ןה ,ךכ רבס בונבוד 75
 ,יחישמה דוסיה רתוי שגדוה םינושארה תיילעב םא :תוילעה יתש ןיב לדבה שי יכ רבסש ךותמ ןהו
 206), ימע ,םש(׳תודיסחל זכרמ י׳׳אב ןנוכל ץפחה׳ :יטילופה דוסיה רתוי שגדוה ז׳׳לקת תיילעבש ירה

 םימיל םלושמ ׳ר לש היינשה ותרגיא תא ךראת אוה ךכיפל 123. 7נע 74), הרעה ,ליעל( סייו :לשמל 76
 8, ימע 5), הרעה ,ליעל( ץ׳׳כךמיטש 80). הרעה דיל ,ןלהל האר ךא( ח׳׳לקת תנש לש םיארונה

 .וירוגמ רוזיאב הרבעש םילועה תריישמ תיעצמא יתלב תומשרתה רחאל תאז בתכ םלושמ ׳רש הסרג
 שיבייפ ׳ר אב וז תוררועתה רוקמ לשו ׳,תעכ״ ןמזה לש השגדהב׳ ):םש( ץ״כ־ןמיטש ירבד םיארנו 77

 ,ןבומכ ,התנווכו ,׳לארשי ללכל שפנ חפמב המייתסהש ,תרחאה תוררועתהה ןיבל הניב לידבהל רילעה
 .תואתבשל

 ונייה םאש ל״ז י״רא בתכו׳ :דיסח הדוהי ׳ר לש ותרובח ישנאמ ,ץיטאימסמ הילדג ירבדל הוושה 78
 י״ע תופילקה ךותבש השודק לש תוצוצינה לכ םיררבמ ונייה דוס פ״ע המילש הנווכב םיללפתמ
 ה״ועבש ןויכ לבא ...ףוגבש תומשנה לכ ולכיש דע אב דוד ןב ןיא יכ ,הרהמ םילאגנ ונייהו וניתליפת

 ימ ןיא לבא ,תונוזמ ונל בה ,האופר ונל בה םיקעוצ קר ,דוס פ״ע הנווכב ללפתיש ...ימ ונב ןיא
 ...הרפעמ התולעהל הניכשה תולג לע הדסייתנ איהש התוימינפבו תוליפתה לש הנווכה ןכותב ארקיש

 ש״כמו ,הליפתה לש תולמה שוריפ ונווכיש םה טעמ וישכע לבא ,וימיב ל״ז י״ראה ירבד םה ךכ
 ,תומשר ]:ר״זש[ בושאבור ׳ז תרודהמ ;ו״עת ןילרב ,םילשורי םולש ולאש(׳הליפתה לש דוסה ועדיש

 ז״לקת תנשב םילועה תרייש ןיבל דיסח הדוהי ׳ר תרייש ןיב ןוימד יווקב 492-491). ימע ],ז״פרת[ ב
 ימיב תיאתבשה העונתהו יבצ יתבש ,םולש ׳ג :האר ,י״ראה תלבקב רוריבה תסיפת לע .ןלהל קוסענ
 ,ו״לשת םילשורי ,הילמסו הלבקה תנבהב דוסי יקרפ ,ל״נה 40-38; ׳מע ,ה״לשת ביבא־לת ,וייח
 123-122. ׳מע
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 /םימלש ןכו םיבר׳ :םילוע לש תונחבומ תוצובק יתשב שרופמב רבודמ הז רוקמב ,הנהו
 ןאצ יינע׳ םה ׳םיברה׳ ;רתסנהו הלגנה תרותב םילודגה ,םימסרופמה םיקידצה םה ׳םימלשה׳
 79.םילועה תריישל ופרטצנש םיבר םיינע םתוא אלא םה ןיאו /לארשי הרוזפ הש ,םישודק

 רפס תא תוביכרמה תורגיאה יתש לש ילאירה ןרשקהב רלושטלא רומ הנד הנורחאל
 תריישב לארשי ץראל הלעש ,לאוי ׳ר וסיג לא ןחלש םלושמ ׳רש העיצהו ,׳םירקי םיטוקיל׳

 תוצובק יתש וב תורכזומ יכ השח ,ןודנה עטקב םג הרצקב הקסעש ,רלושטלא .ז״לקת ילוע
 הניבה /םישדק ןאצ יינע׳ חנומה לש הטושפה תועמשמל התעד הנתנ אלש ןוויכמ .תונוש
 םימלשה׳(ז״לקת ילוע - הלודג תחא הצובק :דרפנב אלא ,אתווצב ולע אל תוצובקה יתשש

 תביתכ ןמזל ךומס ונייה /תעכ׳ ולעש םידדוב םילוע לש ,רתוי הנטק ,היינש הצובקו );׳ורבעש
 ילועמ דחא בתכמה ןעמנב תוארל חרכה ןיא ,םלואו 80.ב״מקת ףרוח התטישל אוהש ,תרגיאה
 לע ףסונ עדימ לכ ונל ןיאש ,לאוי ׳ר לש ויוהיזב ישוקה לע רלושטלא הדמע רבכ .ז״לקת
 ימל אקווד חלשנ בתכמהש ךכ לע םיעיבצמ םירחא םילוקיש םג ךא 81.לארשי ץראב ותויה
 לש יחישמה הרשקה תא לבקל שי ,ךכ ןיבו ךכ ןיב 82.הפוריא חרזמב ידיסחה הנחמב יוצמש

 .וז תואטבתה
 הליפתב ץקה תקיחד התילכתש תיתד תוררועתה ןיב לודג לדבה שי ןיידע ,תאז לכ םעו

 יארקה .םיכרחה ןמ ץיצמו עיגה רבכ לוכיבכש ,ילאיר חישמ ינפ תלבק ןיבל םינונחתבו
 םילועה לש ׳םתולכס׳ תא טילבהל היה וניינע רקיע ןכש ,דחאכ םלוכ תא לילכה ינידסוק

 םנמא םא ,הנהו ).םיארקה תרות ,ותטישל ,איהש(תיתימאה הלואגה תרותב םתנבה רסוח תאו
 ,םידיסחה ־ תיחישמה ןתשיגב םג וז לע וז וקלחנש ,תוצובק יתש םילועה תרייש ךותב ויה

 לבקל ושקיבש ,׳םיינע׳הו ;שדוקה ץראב תווצמ םויקבו הליפתב ץקה תא קוחדל ושקיבש
 תורגיאב םימומע םיעטק המכ תאז רואל שרפלו תוסנל לכונ - םילשוריב חישמה ינפ תא

 ןיבל םניב סחיה תא ןוחבלו ,׳םיינע׳ה לש יתדהו יתרבחה םביט תא שדחמ ןייפאל ,םיקידצה
 הלוכי וז תונשרפ ,םנמא .דבלב ירשפא שוריפכ תוארל שי ןלהל ונירבד תא .ט״שעבה ידיסח
 תא רותפל תרמייתמ איה ןיא לבא ,םילבוקמה םירבסהב תוכורכה תוהימתה ןמ תצקמ בשייל

 .ומוכיס אלו ןויד לש ותחיתפ אופא יהוז .ןמצע תורגיאה ןמ םילועה םיישקה לכ

 27. ימע 5), הרעה ,ליעל( ץ״כ־ןמיטש :הוושה 79
 76). הרעה ,ליעל ,סייו תעדל דוגינבו( 29-19 ימע 74), הרעה ,ליעל( רלושטלא 80
 יבושחמו קסילאקמ םהרבא ׳ר לש ודימלת ,ןאילומסמ השמ ןב לאוי ׳ר לע 25. ימע ,םש ,רלושטלא 81

 ימע ,א 2), הרעה ,ליעל(יקסרוס 621-620; ימע 9), הרעה ,ליעל(ירעי :האר ,הירבטב םידיסחה תדע
 .םלושמ ׳ר לש וסיג ,לאוי ׳ר והז ןכא םא קפס ךא ,חיק-זיק

 קוסעיו רשפאה לככ קסעב טעמיש לארשי ץראב רגש יממ שורדל שי םעט המ ,לשמ ךרד ,ךכ 82
 רוכזא ?לארשי ץראל םמצע םהלש העיסנה לע ,םש׳ םיאצמנש םתואל רפסל שי םעט המו ?הרותב
 - הלוגב םא לארשי ץראב םא - ׳ה תדובעל ררועמ םרוג שמשל אופא דעונ לארשי ץראל העיסנה

 תיילעל התקיזו רלה םלושמ ׳ר לש תיחישמה ותסיפת לע .יחישמ יוכיסל תורשפאה חופיט ידי לע
 288-287. ימע 74), הרעה ליעל( רלושטלא :האר ,ז״לקת
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 שוריפ תעצה :םביטו ,םיינעה7 .ה

 יגיהנמ לא ,ח׳׳לקת ףרוחב ,תפצמ קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר חלשש תונושארה תורגיאה תחאב
 המה ,וניתוניב רשא ץילמה תא ריסי7 יכ 7,הל ותליפת לע ויבתוכמל רפסמ אוה ,הינברו הנליו

 ...םיחאה ןיב ןודמ םיחלשמו ]ם7[יקיבדה ןיב םידירפמה םינגרנ ,םילידבמה םיכסמ ,םינישלמה
 בירל תסחייתמ וז תרגיאש ,שרפל היה לבוקמ 7.םמותל םיכלוהה ]ם7[יקידצה תא ולישכהו

 83.םידיסחה לש םולשה תפידרל קהבומ יוטיב הב שיו ,הפוריא חרזמב םידיסחל םידגנתמה ןיב
 ,לשוכה תורבדיהה ןויסינלו הנליווב לדנמ םחנמ ׳ר לש ורוקיבל םיזמר הב ואצמש ימ ויה ףא

 היה רכזנה תורבדיהה ןויסינ .השק הז שוריפש אלא 84.א77רגה םע ,ןמלז רואינש ׳ר לשו ולש
 ׳רכזיי׳ו ךורא הכ ןמז לדנמ םחנמ ׳ר ןיתמי עודמו 85,ב׳׳לקת וא א׳׳לקת ףרוחב הארנה לככ

 םוש שחרתה אל ןכלהמבש ,םינש עבש וא שש ץקמ ,ח׳׳לקת תנשב קר הנשונה הבירמב
 לש ׳םתלשכה7 דחוימב תשגדומ עודמ ,דועו תאז ?םידגנתמו םידיסח יסחיב בושח עוריא

 בירב ןאכ רבודמ ןיאש ,שרפל אופא יל הארנ )?׳םמותל םיכלוהה׳( ץראל םילועה םיקידצה
 תשרפב רושקה ,ירמגל רחא ךוסכסב אלא ,רצק ןמז ךותב עקשו ב״לקת תנשב ץרפש ,ןשיה

 .ץראל היילעה

 ,ב״סרת בושטידרב ,יבר תיב ,ןאמלייה מ״ח יד״בחה ףרגויבה לש ורפסב דחוימב תשגדומ וז המגמ 83
 161-158. ימע 2), הרעה ,ליעל(יקסנילרק :האר 18-13; ימע

 האר ,םידיסחה ברקב רבדה שרפתנ ןכו 136-135; ימע 6), הרעה ,ליעל( תודיסחה תודלות ,בונבוד 84
 .חכ ימע ,ב ;מ-טל ימע ,א 2), הרעה ,ליעל(יקסרוס :לשמל

 :האר( ב״לקת תנשב ספדנש ׳םירוצ תוברחו םיצירע רימז׳ סומלופה בתכב וראות הז ןויסינ תואצות 85
 תורומת /תודיסחל תודגנתהה תישארו א״רגה׳ ,םקטא ׳ע 64; ימע ,א 62], הרעה ,ליעל[ יקסנליו

 ,םירחאו גומלא ׳ש תכירעב ,רגניטא לאומשל יש םירמאמ ץבוק - השדחה תידוהיה הירוטסיהב
 םידיסח ןיב חוכיווה לא לדנמ םחנמ ׳ר לש ובתכמ תא רושקל ידכ 446-444). ימע ,ח׳׳משת םילשורי

 ינש ןיב ףסונ שגפמל ןויסינ היהש ,םירקוח המכ םג היתובקעבו ,תידיסחה תרוסמה הסרג ,םידגנתמל
 תודלות( ה׳׳לקת תנשב ךרעב היה רבדהש רעיש בונבוד .חלצ אל אוה ףאש ,א׳׳רגה ןיבל םיקידצה
 לדנמ םחנמ ׳ר לש ותעיסנ ברע ,ז״לקת תנשל תאז ךראת ןאמלייה וליאו 133), ימע ,םש ,תודיסחה

 השראו ,תודיסחה רפס ,אנהכ ,א :םג הארו 13; ימע 83], הרעה ,ליעל[ יבר תיב( לארשי ץראל
 ימע ,םש ,יקסנליו 23-22; ימע ,ב׳׳שת םילשורי ,ןואגה תפוקתב אנליו ,רנזיולק ׳י 171; ימע ,ב״פרת

 ,ד ,ד״בח םרכ(ז׳׳לקתל ה׳׳לקת ןיב ךרענ ןכא הזכש ןויסינש ,הנורחאל עיצה ןיישדנומ ׳י ףא 89).
 ךורעל אנליול ז׳׳הומדא עסנ יתמ׳ ,ןיול ד״ש וילע קלחו 194, 199-197; ימע ,ב״נשת ד״בח רפכ 1,

 ןויסינל םינעוטהמ שיא 31-30). ,מע ,ג״נשת ולסכב ב׳׳כ 532, ןוילג ,ד״בח רפכ ?/א׳׳רגה םע חוכיו
 תורוקמה לש תיביטקייבוס תונשרפו הרבסמ דבל ,וירבד תחכוהל תקפסמ היאר איבה אל ינשה

 תיב[ ׳םיימעפ ונדעב תלדה רגסו׳ :ז״נקת תנשמ ןמלז רואינש ׳ר ירבד לש ילולימ שוריפ רקיעב(
 לש ותיבב לבקתהל םיימעפ וסינ ןמלז רואינש ׳רו םחנמ ׳רש אלא םשוריפ ןיאש 40], ׳מע ,םש ,יבר

 לש ומויק רבדב קפקפל שי העש יפל יכ ,אופא יל הארנ ).ב״לקת תנשל םדוק ,עוריא ותואב א״רגה
 ),א״מקת תנש דע ,השעמלו( ז״לקתל ב״לקת ןיב ,םינש ןתואבש טרפבו ,ףסונ שגפמל ןויסינה

 חוכיו קר היה יכ רבסש ,סקטא םג 197). ימע ,םש ,ןיישדנומ(׳הכעדו הכלה םידיסחה דגנ המחלמה׳
 ימע( םידגנתמה םע חוכיוול סחייתמכ לדנמ םחנמ ׳ר לש רכזנה ובתכמ תא שריפ ,ב״לקת םדוק ,דחא
.(458 
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 םתעד תא וקזיחו הנליוול ועיגה הידהש ,הער העומש הקבד םילועה םידיסחבש רבתסמ
 לדנמ םחנמ ,ר .םידיסחה לש םביט לע א״רגה לשו הנליו יסנרפ לש אליממ תילילשה
 רשא ץילמה׳( המינפ ידיסחה הנחמה ךותב םילעופה ׳םינישלמ׳ ךכב םישאמ קסבטיוומ
 וירבדמ .הער םילועה תביד תא םיאיצומו ביר םירחרחמ ,׳םיקבדה ץב םידירפמ׳ ),׳וניתוניב

 םנמא השק - תוברה תוקתעהב ושבתשנ םג קפס אללש - תוצילמב םיפלועמהו םילפרועמה
 :האבה העיבקב וינפמ ןנוגתמ אוה ךא ,לודגה ףצקה אצי המ לע ןיבהל

 ׳יהו ,שדוק תמדא לע םויהכ דמוע יננה .ונב ונע רקש יכ ,עדוי אוה לארשיו ,עדוי אוה ׳ה
 ו״ח וניתנומאבו וניתעדבו ונב שי םאב :אשונ ינא ומשבו עבשנ ינא וב ,דע ׳יקלאל יל ׳ה

 רדגו גייס הזיא ,יפא ,פ״עבשו בתכבש השודקה וניתרות תוריפכ ו״ח וא ,יפוד ץמש םוש
 יריעז ינהל השוע תודלי הברה יכ םגהו ...הזה םויה ונעישוי לא - וחישמ דגנו ׳ה דגנ ,דוצמ
 עדמ )ירסח :ל״צ(ידסח םידסחתמ המ]ה[ ,םהיניע רואמ וחתפנש טעמכ רשא 86,אירבח ןמד

 םתוסכ תופטעתהב םתומימתב םיגהנתמו .רבד רתסה ]ם[׳יקלא דובכמ ׳ה םענמ רשא ,לכשהו
 םיתיחדו ינפ ואר אל םה יכ ...והנינ הנווכו תעד ינב ואל יכ ,ללכ ןוויכ תנווכ םושל אלו

 ..87.םידי יתשב

 ברקב יכ ),׳יפוד׳(העומש הצופנ ןכאש ,םידמלמ )׳!הזה םויה ונעישוי לא׳(הלא םיפירח םירבד
 הרותב הריפכ םושמ שי היתודמעבש ,תילקידר הצובק תלעופ )׳ונב׳( םילועה םידיסחה
 חיטהו ,וז הארונ המשאהמ ונצוח רענל שקיב לדנמ םחנמ ׳ר .׳וחישמ דגנו ׳ה דגנ׳ ,הרוסמבו

 התיה ׳תודלי׳ש ,׳אירבח ןמ יריעז׳ ,׳לכשהו עדמ ירסח םידסחתמ׳ םהש הצובקה ינב יפלכ
 םעו ),׳רבד רתסה םיקלא דובכמ ׳ה םענמ׳( םייתימאה הלבקה תודוסב םיאיקב םה ןיא .םהב
 םתומימתב םיגהנתמו׳(הל םייואר םניאש הלטציאב םיפטעתמו םימימת םידיסחכ םיגהנתמ תאז

 םתוא החד אוה וליאו וילא ברקתהל וסינ וללה יכ ,רפסמ אוה דועו ).׳םתוסכ תופטעתהב
 תרחא הצובקל אלא ,וידיסחל ותנווכ ןיאש אופא רורב ).׳םידי יתשב םיתיחדו׳(וינפ לעמ

 ט״שעבה ידיסח לע בהלנה הנגהה בתכ תא ןירשימב רשקמ אוה וירבד ךשמהב .םילועה ברקמ
 םתמגממ גייתסמ אוה .םילועה תרייש לא םיינעה תופרטצה לשב וררועתנש תויעבה םע

 .׳םהינבו םהישנ םמצע וריקפהו םיסינ לע םמצע ךומסל ולאונ׳ רשא ,םיינעה לש תינקתפרהה
 )םיימש םשל(= ש״של םהמ הברה׳ו ,דחא רועמ םייושע םיינעה ןיאש שיגדמ אוה ,תאז םע

 דחוימב ,הנליו יסנרפמ תיפסכ הכימת תשקב :ובתכמ ףרותל עיגמ אוה ןאכמ .׳םתעדו םתנווכ
 רשפא יאו םה ונירשב וניחא )םוקמ לכמ־( מ״מ ...תדכ אלש ושע םא ףא׳ש ,םיינעה רובעב
 88.׳םמד לע דומעל

 היסורו אטיל ,ןילוו ימכחל ותרגיאב קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר ונעימשמ םימוד םירבד

 ,םידיסחה יריעצל זמר הלא םילימב האר 135) ימע 6], הרעה ,ליעל[ תודיסחה תודלות( בונבוד 86
 היה ,םיללוה׳ םתוא ןיב ןכש ,תעדה לע לבקתמ הז ןיא םלואו .תוללוה ישעמב םינברה תא וסיעכהש

 .העיסנל ופתושו לדנמ םחנמ ׳ר לש ורבח ,קסילאקמ םהרבא ׳ר רשאמ רחא אל
 94. ימע ,א 62), הרעה ,ליעל(יקסנליו 71-70; ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאנרב 87
 97-96. ,מע ,םש ,יקסנליו 73-72; ,מע ,םש ,יאנרב 88
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 םהרבא ׳ר םג ותמיתחב הילא ףרטצנו 89,ח׳׳לקת תבטב ג״יב תפצמ החלשנ תרגיאה .הנבלה
 :םידיסחל ער םש םיאיצומה ,םינפבמ םיבזכה יציפמ לע ןנולתמו רזוח אוה ןאכ םג .קסילאקמ

 לבא .תודחאלו דחייל כ״ג הואתמו קשוח יתייה 90,לארשי ץרא ימדקמ שארמ יכרד איה הנהו
 תולילע לילעהל ,םהיניע דגנ םירקש ירבודו םיבזכ יחיפמ /יה ץילמה וניתוניב יכ ,השעא המ

 91,ם״יששוחה לכ ומשאי אלו ,ונב ונע רקשש תאז וליכשי ומכח ול יכ ףאו ...ונתוא עשר)ב(
 .םידעה ראוצב יולת רלוקהו ,תועמוש וינזאו תואור ויניעש המ אלא ןיידל ןיאש ושעי המ יכ

 ...שא תלוכאמכ םעה יהיו ,ונילע הלבנ רבוד הפ לכ רשא רחאו
 תינרודק ונכלה יכו ,ונב םתדגב םתא רשא דיעי ,ונניבו םכיניב ׳ה דע הנה .וערת יחא אנ לא

 ןיבו ףוגב ןיב ושיא שיא טינקהש ימ לכל ...הרומג הליחמ םלוכ]ל[ םילחומ וננהו ...םכינפמ
 לכמ תמאב ונמצע רהטל ידכ הנהו ...םלוכ לארשי לע םולש קר םישקבמ ונא ןיאו ,ןוממב

 םאו דרמב םא ...ץראה תאו םימשה תא ונילע ונא םידיעמ ,ונילע רקש ולפט רשא םידשחה
 םויה ונעישוי לאו הלכי אל ורבק תא שיא ,הוצמ רודהו גיס הזיא וליפא רובענ ו״ח לעמב
 םיללפתמ ונא לבא /יה אלכ ׳יהו ןיא רבעש המ ...התעמו .שעתו תושעל דוע ונילע המו .הזה
 92.דיתעה לע

 חרזמב םהירבח םהב ודגבש הדיגב לע קסילאקמ א׳׳רו קסבטיוומ מ״מר םיננולתמ וז תרגיאב
 ידע ודימעה ףאו אווש תודשח םהילע ולפט ,תוזולנ תועומש םהילע וציפה וללה 93.הפוריא

 םהב רוזחל םהל םיארוקו םהיפרחמל םיחלוס םה .םתמאל ללכ ןתינ אלש םישעמ לע רקש
 םהב וחטוהש תוצמשהה ןמ םה םייקנ יכ םיבתוכמה תא ענכשל ידכ ,םלואו .םמע סייפתהלו

 רשא לככ תושעל םיבייחתמו הפירח העובש לש ןושלב םיקידצה ינש םיטקונ !),תווצמב דרמ(
 םידשחה לכמ תמאב ונמצע רהטל׳(םהב קבדש דשחה םתכ תא םמצעמ ריסהל ידכ םדי גישת
 ילובג לכב׳ הציפהלו הקיתעהל תרגיאה ילבקמ לע םיווצמ םה ).׳ונילע רקש ולפט רשא

 עבראמ םימע תהקי ולו׳ :תועמשמ תברו תשרופמ הליפתב םהירבד תא םימייסמו /לארשי

 יחסונ לכב וליאו ישילש םויב לח טבשב ג׳׳י(יאנרב לצא םשרנש יפכ ,ח׳׳לקת טבשב ג׳׳יב אלו 89
 רפסמ טרס( קרוי־וינב תירוביצה היירפסה די בתכב אצמנ ןוכנה ךיראתה ).ינש םוי םשרנ תרגיאה
 בתכ לע םיטרפ ;םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיבבש די יבתכ ימולצתל ןוכמב 31159

 66). ימע 2], 63, הרעה ,ליעל[ ןיישדנומ :הז די
 .,ץרא ימדקמ שארמ יתכסנ םלועמ׳ :גכ ,ח ילשמ יפ לע 90
 אוהו /ם״ידושחה׳ :תויהל ךירצ ילואו .׳םיבשוחה׳ 64: ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאנרב לצא 91

 ףילחמה ,יאטילה אטבמה יפ לע ,םידיסח הלמה לע )ללכ ךרדב ידיסח יטנא( לבוקמ םילימ קחשמ
 .׳םידשחה לכמ תמאב ונמצע רהטל׳ :תרגיאה ךשמהב ,ןלהל הארו .ך״מסב תינמי ן״יש

 .זכ-הכ ימע ,ב 2), הרעה ,ליעל(יקסרוס יפ לע ןאכ חסונה 92
 וניתוניב יכ׳ :הנליו ימכחל םתרגיאב הב וטקנש ןושל עבטמ התוא לע םבתכמב םירזוח םיקידצה 93

 והימ 70). ׳מע ,םש(׳וניתוניב רשא ץילמה׳ 64); ימע 2], הרעה ,ליעל[ תורגיא ,יאתב(׳היה ץילמה
 ינזואב עיצה רוש שיבא םהרבא ׳ר ?םידיסחה לע תוער תועומש םתהל אכהמ ריבעה רשא הז ׳ץילמ׳
 :תופלוסמ תועידי א״רגל ריבעה רשא אוה ןמלז רואינש ׳ר ירבדלש /עודיה רוסרסה׳ םע ותוהזל

 ךופיה לא ךופיהמ ןינעה הנתשי תצק ןושל יונישב יכ עודיו ,תצק ןושלב הניש רוסרסה ילוא יכ׳
 41). ׳מע 83], הרעה ,ליעל[ יבר תיב(׳שממ
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 שיחי רהמי ,םלענ יח לכ ןיעמ וציק רשא יתימאה לאוג תאיבב ,םלועה תוחור
 לע תועומשה יציפמ םע וז הלאשמ רשקל ןתינ אמשו /םלח םולח ]רשא[ שיאכ ו,רישעמ
 .בלה ןמ יודבה ץקבו יתימא ונניאש לאוג תאיבב ט״שעבה ידיסח לש הרזה םתנומא

 ידיסחל תע התואב בתכש ,קסילאקמ םהרבא ׳ר םג תונפקותב ביגה וללה תועומשה לע
 ,ל׳׳וחב םידיסחה תופידר עקר לע שרפל היה לבוקמ )ח״לקת ףרוחמ(וז תרגיא םג 94.ןאילומס

 ,םידיסחה לש םמולש ישנאל רפסמ אוה ,תישאר .תרחא שרפתהל םינתינ םירבדהש המוד ךא
 .םידרפסכ םיזנכשא ,ץראה יבשות דצמ תבהואו תיתודידי םינפ תלבקל וכז הרובחה ינב יכ

 םילועה תרובחל יוניככ ׳םימלש׳ יוטיבה ובתכמב רזוח םימעפ המכש הרקמה די וז ןיאש הארנו
 :םידיסחה

 ןתנש ,ונילע ת״ישה ידסח לדוג עידואו ...םימילשו םיארי הרותב םיגלפומ םיראשנה לכ יכ
 דגנל םהיניעב םה ׳יה שממו ,לארשי ירע לכב רשא ׳יזנכשאהו ׳ידרפסה יניעב ונלוכ ןח

 םיבר יאדוב ולית לעו הנוכמ לע תפצ ה״יא בשייתתשכלו ...םיבגחכ ונתא םימילשה םישנאה
 95.ו״ת תפצ ק״הע הפ ונמע רודל א״בבות אירבטמ ׳וכו םנכשמו םכיס ורקעי םימלש ןכו

 תועומשהו תויודעה תא םידרפסה ולביק ובש ןומאה רסוח תא קסילאקמ א״ר ריכזמ ןכמ רחאל
 :םידיסחל ער םש ואיצוהו ל״וחמ ועיגהש

 ת״ישה ידסחמו ,ל״וחב ויהש תועומשה לכו )תויודע תייבג(-ע״בגה לכמ םיעדוי םידרפסה לכו
 סואמש ומכ ,הואתה תמחמ האנקה הז םלצא אוה סואמו .לודג סלקלו געלל םלוכ יניעב ׳יהש
 ע״בג םימסרופמה אירבט ישנא יל ונתנש ...תותימאב יל ונימאתו .ונמולש ישנא לכ לצא

 ד״ב י״חב ,ונתנידממ ונתעיסנ תעב ז״לקת ]תנ[׳ש רדא שדוחב בתכנש ,שדחמ םהל וחלשש
 ילצא היהו .הפירשב ונודל יל ונתנו .יתפש לע םתומש תא ריכזא אלו ),ןיד תיב די תמיתחב־(

 האנקה תודמ לכ ופרשיש הכזנ הזכו .םידיגנה ינפב לכ ןיעל ותוא יתפרש כ״חאו ,םימי המכ
 תולוכי האמוטה תודמ האמטה ץראבש ,לקנ ןובנל תעדו .לארשי לכ בלמ דובכהו הואתהו
 ץראה איקתו אוה אלמ ארקמ ,התוא שרוד ׳ה רשא ץרא ,ק״הראב לבא ,םשור הזיא לועפל
 96.׳וגו

 תועומשל תפרטצמה ,הפוריא חרזממ החלשנש תודע תייבג הפירשל אופא ןד םהרבא ׳ר

 הארנ ךא 66), ימע ,םש( בייק ךלפבש (Smila) הלימס םע הז םוקמ ההיז ,ןירפלייה תובקעב ,יאנרב 94
 לש היוהיזב לובלבה ).ןסייר( הנבלה היסורבש (Smolyany)ינאילומסל איה הנווכהו ,ודיב תועטש
 תונש תישארב הנמתנש ,ןאילומסמ בקעי ידיסחה ר״דשה ןיבש לובלבב ,הארנכ ,רושק וז הליהק

 יקסנליו 614-612; ׳מע 9], הרעה ,ליעל[ ירעי :וילע האר(ןסיירב לארשי ץרא תועמ יאבגכ םינומשה
 בר היהש ,ץיבונידמ היעשי ׳ר לש ונתח ,הלימסמ בקעי ׳ר ןיבל ),וכרעב חתפמ 37], הרעה ,ליעל[
 63, ימע ,ם״רת אשראוו ,שדחה םילודגה םש ,ןדלאו ׳א :וילע האר( הריווקס תודיסחל ברוקמו עדונ
 144). ימע ,ד״נשת םילשורי ,לאגנ ׳ג תרודהמ ,ליבונר׳צ תודיסח ירופיס ,קינרקיצ ו״י ;ומק ׳יס

 הרעה ,ליעל(ןיול :יפ לע םלשוה ןאכו ,רסחו יוקל יאנרב איבהש חסונה 69-66. ימע ,םש ,יאנרב 95
 .הכש ,גל-אל ימע ,ב 2), הרעה ,ליעל(יקסרוס ;ג-ב ימע 37),

 .גל ימע ,םש ,יקסרוס יפ לע חסונה 96
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 תויודעה לש ןנכותו תועומשה לש ןביט .לארשי ץראל םתיילעו םילועה לע ל״וחב וצפוהש
 וחלשנ קר אמש וא ז׳׳לקת רדאב ובגנ תורומאה תויודעה םא רורב אל ףאו ,עודי וניא ובגנש
 תודע תייבג לע תרחא העידי לכ ונידיב הרמתשנ אל ,אסיג דחמ 97.ז׳׳לקת רדאב שדחמ
 ובגנש ,תונשי תויודעל הנווכהש רעשל השק ,אסיג ךדיאמו ,וז הנשמ םידיסחה דגנ יהשלכ

 תונשש םושמ טרפב ,םינש יצחו שולש רובעכ שדחמ וקתעוהו 98,ד׳׳לקת ירשתב רחואמה לכל
 ,לואשל שי ללכבו .םידגנתמהו םידיסחה יסומלופב תועוגר םינש רומאכ ויה א׳׳מקת-ד׳׳לקת

 אטילב תונוש תוצובק ןיב רבעב ועלגתנש םיכוסכסב הירבט יבשוי םידרפסה וניינעתי עודמ
 ,םידגנתמה וצרי עודמ :רחא דצמו ?דחא דצמ /ה תדובעל הנוכנה ךרדה לע הנבלה היסורבו
 ןיב ךסכסל ,הפוריא חרזמ תוליהקב םידיסחה לש םתעפשה םוצמצב דקמתה םקבאמ רקיעש

 ?99םידרפסה ןיבל םילועה םידיסחה
 ,רעשלו תוסנל רשפא ןכ יפ לע ףאו ,רהבוה אל תויודעהו תועומשה לש ןנכות ,רומאכ

 וסחייש /הואת תמחמ האנק׳ב אוה ןרוקמש ןעוטה ,קסילאקמ םהרבא ׳ר לש וירבד יפ לע
 טשפתהל ויה םילוכי וללה האמוטה ירבד ,םלואו .׳האמוט׳ ירבד ץראל ולעש ט״שעבה ידיסחל

 ׳האמטה ץראב׳ ,תולגב קר - וירבד ףוסב םהרבא ׳ר ונעימשמ ךכ - םמשור תא עיבטהלו
 ידיסח םירכינ הבש( שדוקה ץראב וליאו ),דחא ינגומוה ףוגכ םילועה תרייש הספתנ םש(

 ץראה אמז?תו׳ - טטצל רחב םתואש םיקוספה ןמ .הדימע תלוכי םהל ןיא )םמצעל ט״שעבה
 האמוטה ירבדש ,רעשל ןתינ - )הכ ,חי ארקיו(׳היבשיי תא ץראה אקתו הילע הנוע דקפאו
 100.ףואינ לש תוריבע ילוא - ילאוסקס ןכות תולעב תומשאהב םירושק וללה

 ,םילועה תצקמ לש תילקידר תיחישמ המגמל דה וללה םיזמרה לכב תוארל רתומ םאה
 ופרטצנש ׳םיינע׳ םתואמ המכש ןכתיי םאה ?םידיסחה ללכ לע הער הביד תאצוהל המרגש

 ,יאתב איבהש חסונה האר .תרגיאה לש םינושה םיחסונב םיפקתשמ ׳שדוחיו ׳שדח׳ םילימה יפוליח 97
 68. ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא

 ,םירוצ תוברחו םיצירע רימז׳ל הנווכהש חינהל ןיא 83-75. ימע ,א 62), הרעה ,ליעל(יקסנליו :האר 98
 ובתכמ תא םג איבמ יקסנליו .ןיד תיב ינפב תויודע וב ןיא ןכש ,ב״לקתב ספדנש 69-27), ,מע ,םש(

 תודעה תויבג לש ןביט לע דומעל הסנמ וניא ךא 100-98), ימע ,םש( קסילאקמ םהרבא ׳ר לש הז
 .וב תורכזנה

 ןיינעב היסורב שחרתמב דואמ וניינעתה הירבטבש קפס ןיא׳ יכ עבקש ,יקסנליוול הבושת ילוא ןאכמו 99
 ,ליעל[ יקסנליו(׳תוברה תורגיאב רכינ אלש טעמכ םיסומלופה לש םמושירש׳ לע המת ךא ,׳תקולחמה

 חרזמב םידיסחה תוקולחמב הלודג תוניינעתה התיה לארשי ץראבש ,ותעיבק 28-26). ימע 37], הרעה
 תמועל .תודיסחל תיביטקאה תודגנתהה לש ירוטסיהה הלקשמ לע ותפקשהב םתסה ןמ הרושק ,הפוריא

 ואלפתי אל תומרחה תעפשהו תקולחמה לש הפקה רואיתב הבר המזגה שי יכ םירובסה הלא ,תאז
 .רודה ינב לש םהיבתכמב הלא םיעוריא לש תושולק תויופקתשה אלא אוצמל

 .םיטסיקנרפ לש המיז ישעמ לע תועידיה תוטשפתה עקר לע םיעמשנו םיבתכנ םירבדהש רוכזל שיו 100
 ׳תקבדה׳ב ןאישו ,ידיסח יטנאה סומלופב עובק ביטומ ןה רוכז בכשמו ףואינ תוריבעב םידיסחה תמשאה
 ,הלא תורעה .היתונויגהו תודיסחה לא ,םירוט׳ה רפס לע ידורבמ דמלמ ביל לש תועודיה ויתורעה
 םנמא ודשחנ 122-109), ׳מע ,ב 62], הרעה ,ליעל[ יקסנליו לצא ומסרופ( תינימ תורקפהל תופיטמה

 תודיסחל ץוחמ ןה ודמעש םיילקידר םיגוחב ןרוקמ יכ ,חכוה טרופמ רקחמב ךא 112), ימע ,םש( ףויזכ
 ״הימר ףכ״ תרות :תודיסחה תוטשפתה ימיב יתד םזילאקידאר׳ ,׳זאקייפ ׳מ :האר .תואתבשל ץוחמ ןהו

 436-412. ׳מע ),ה״לשת( [34-33] ו ,דלומ ,׳ידורבמ ןמפיל רזעילא יבתכב
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 תרדאב וסכתה םה ץוח יפלכ ?םרבכ םכות ןיאש ,םירתסנ םיאתבש אלא ויה אל הריישל
 ןב חישמ לש ותאיב לע הצפוהש העומשה יכ ,ונימאה םבל רתסב לבא ,תונויבאהו תודיסחה

 101.יבצ יתבש לש תשדוחמה ותולגתהל החטבהה תושממתה אלא הניא דוד
 ושחר םידיסחהש ןכתיי ףאו ,היילעה ךלהמב הארנכ ףשחנ אל ׳םיינע׳ה לש יתימאה םביט

 /הנושאר הפקשהב׳ םהב חיטהש הפירחה תרוקיבה ףא לע ,לכה תולככ102 תמיוסמ הדהא םהל
 יתדמע׳ יכ ,ומצעב קסבטיוומ מ״מר הדוה ,םידיסחה לע וליטהש לבסנ יתלבה יפסכה לועהו

 אל ,םהמ רענתהש ףאו /103םתעדו םתנווכ )םיימש םשל(= ש״של םהמ הברה ,םתעד ףוס לע
 הרות ילעב םיגלפומה המה׳( םתצקמ לש ההובגה תיתדה םתוכיאל לדנמ םחנמ ׳ר שחכתה

 :םהיפלכ תירסומה ותוירחאלו )׳הדובעו

 ,תורתסנב קוסעל ונל ןיא התעמ ...םצבק אוה וחורו ,הוצ אוה ויפ ,תאז התיה ׳ה תאמ הנה
 ,םהמע ידי התיה אל רשא ,םימשבש אבא ילע ןמאנ ,קחשב ידע הנהו 104.הז המ לואשל
 ןכל ...ללכ יתעמשו יתעדי אל רשא םבורו 105.שוב דע םהמע יתיברו יתחוצ רשא אברדא
 לכמ־( מ״מ ,ןוכנ]כ[ו יואר]כ[ו תדכ אלש ושע םא ףא ,הלאה םינויבאה לע שקבל יתדמע
 106.םה ונירשב וניחא )םוקמ

 ףא אמש וא( אקווד ז׳׳לקת תנשב האצי חישמה תאיב לע העומשהש איה הרקמה די אלש ןכתיי 101
 םיאתבש ויה ,עודיכ .יבצ יתבש לש ותומל )תולבוי ינש(האמה תנש איהש ),ו׳׳לקת תנשב ,ןכל םדוק
 ,ו׳׳סת תנשב ןוגכ ,םינוש םיכיראתבו ,אקווד לארשי ץראב םחישמ לש היינשה ותולגתהל ופיצש

 האבה הוצמ׳ ,םולש ׳ג :האר .ותומ רחאל הנש םיעברא ,ו״עת תנשב וא ,הרמהה רחאל הנש םיעברא
 ,והינב ׳מ 48-47; ימע ,ד״לשת םילשורי ,הילוגלגו תואתבשה תודלותל תורוקמו םירקחמ /הריבעב
 ימע ),ך׳׳שת-ט׳׳ישת( ד-ג ,תונופס /לארשי ץראל התיילעו דיסח הדוהי יבר לש ,,השודק הרבח׳׳ה׳

 תארקל םג ויה ץראל היילע לש תוישממ תולועפ הדצלו חישמה אובל הכורד הייפיצ ,הנהו .דסק
 יאנרב 153-127; ,מע ,א׳׳לשת םילשורי ,תורוד ירוא /ק״תה תנשל הווקתה׳ ,רזש ,ז,ש( 1740 תנש

 תארקל ףאו 479), ,מע ,ב 13], הרעה ,ליעל[ יבשת( ח׳׳כקת תארקל 43-38), ,מע 15], הרעה ,ליעל[
 רבתסמ ה׳׳לקת תנשל ץקה ךוראת ,לשמ ךרד ,ךכ .םייאתבש םיגוחב אקווד ואלו (1775), ה׳׳לקת תנש

 ,יבשת( לארשי ץראל הלע ףאש ,ידורבב זיולקה ימכחמ ,השמ ןב ץרפ ,ר לש םירתסנה ויבושיחמ
 המוקמ םג ץקה יבושיחב דקפנ אל ,הלואגל תודעוימ ת׳׳יח תונשש ללכה יפ לע 484-483). ימע ,םש
 ט׳׳שעבה לש ורבח ,בונאטאסמ ףירח לארשי ,ר לש ויבושיחמ הלוע ךכ (1778). ח׳׳לקת תנש לש

 487-486). ,מע ,םש ,יבשת 136; ,מע ,ד,,ישת םילשורי ,רפס תמולעת ,ירעי ,א(תואתבשל השק ביריו
 גשומ היה אל ט׳׳שעבה לש וידיסחל׳ ןכש ,וז הפוקתב םיאתבש לש םיוהיזב ישוקה לע אלפתהל ןיא 102

 תכירעב ,ןילופב לארשי תיב /ןילופב תיאתבשה העונתה׳ ,םולש ׳ג(׳תואתבשה תולובג לע קיודמ
 ׳ט״שעבה יחבש׳ב םירופיסה םה םיברש הרקמ הז ןיאו 64). ימע ,ד״ישת םילשורי ,ב ,ןירפלייה ׳י

 .םירשככ םמצע ומישהש ,םירתסנ םיאתבש רותיאב ט״שעבה לש םיאלפומה וירושיכ תא םינייצמה
 72. ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאנרב 103
 התיה המ לע תורתסנב קסע ונל ןיא התעמו׳ :קצולופמ לארשי ׳ר םג בתכ שממ ןושל עבטמ התואבו 104

 ׳ר לש ובתכמל לדנמ םחנמ ׳ר לש ובתכמ ןיב ןוימדה לע 75). ׳מע ,םש(׳תאז התיה ׳ה תאמ ,תאז
 78, ׳מע 8), הרעה ,ליעל( דיגמה ידימלת ,ןרה 275; ימע ,ד 10), הרעה ,ליעל( רלהאמ ודמע לארשי
 11. הרעה

 .׳ביר׳ ןושלמ תשרדנ ׳יתיבר׳ הלמה ).בכ ,ב הכיא(׳םלכ יביא יתיברו יתחפט רשא׳ ךרד לע 105
 תאז שריפש 258, ימע 16), הרעה ,ליעל(יאדסח :הארו 73-72; ׳מע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאנרב 106

 .הנוש הרוצב
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 תויבמופהמ האצותכ יתימדת קזנ םרגנ הריישל יכ ,לדנמ םחנמ ׳ר הדוה הלוגה ישנאל ויבתכמב
 םיארחא העודי הדימבש ףא 107),,תולוק זיזחב ךרד םוסרפה בורמ׳(היכלהמל הנתינש תמזגומה

 וליטהש םוצעה לועה לע רפסמה ,קצולופמ לארשי ,ר ירבדב םג 108.םמצעב םידיסחה םג ול
 המה ,ונינפל םיצולח ורבע רשא םיינעה יכ׳ רפיס אוה .ךכ לע זמר שי ,הריישה לע ,םיינעה׳

 םידיסחה תא םכרדב ומידקה םיינעהש ןאכמ עמשמו ,,ונילגר ףכ ךרדמ לכב ,ונירכועב ויה
 םא יכ ,ללכ ונרכה אל םבור יכ׳ :םביט לע רמוא אוה דועו .הלוכ היילעל ילילש יומיד ורציו

 ,,תוינפ ראש׳ ,הז יוטיב .110,תוינפ ראשו ק״האל תולעל םבל תובהלתהב 109,תולעל וליפעיו
 111.םירשכ םניאש םירחא םייתד םיעינמל וא יחישמה עינמל ילוא זמור

 םינכומה ,היגולואידיא ירסח םידוונ םתס אופא ויה אל ,םתצקמ תוחפל וא ,וללה ,םיינע׳ה
 יגולויצוסה הנבומב ,הקוצמ תיילע׳ וז !דתיה אל לכה תולככ .חורה םאשית רשא לכל דודנל
 םישנ ,םירבג - תוחפשמ תורשעש ריבס הז ןיא .תורחא הריגה תוינבתמ רכומה ,ליגרה

 םש םיינידמהו םיילכלכה םיאנתה ויהי ,ןילופ תורייעב ןמוקמ תא תחא תבב הנבוזעת ־ ףטו
 םוקמה תפשש ,ילושו חדינ םוקמ ,׳תולגבש תולג׳ ,לארשי ץראל הנילעתו ,ויהיש לככ םישק

 יוכיסהשו ,ןילופב רשאמ רתוי ףא תולבגומ וב הסנרפה תויורשפאש ,םהל םירכומ םניא ויגהנמו
 תא וכירדה םיפסונ םיקומינ םא יכ תאז ןיא 112.רתויב שולק ילכלכה םבצמ תא וב רפשל
 113.םילועה תריישל ,םבל תובהלתהב/ םתופרטצהב םיינע םתוא

 לדנמ םחנמ ,ר ,םנמא ).הכ ,חל בויא יפ לע( םימערו םיקרב עמשמ ,תולוק זיזה׳ 63. ,מע ,םש ,יאנרב 107
 תחא הניפס דקפהל הירעב ערה ןיע טלש רשא׳(םירקב הניפסה תעיבט ןוסא תא ברה םוסרפב הלת
 האצותכ םה ץראב םילועה ירוסיי יכ םירובסש ימ תא הניג תרחא תרגיאב ךא ),,תושפנ המכ םע

 לפונ אלה ...םוסריפו םע בורב העיסנה תמחמ םה ונילע ורבעש םירוסיהש רמאי רומא סאו׳ :ךכמ
 ,ה הסנמש ןויסינכו ׳י׳׳א ירוסי׳כ האר ,םינש שלש הזי םקלח תנמ ויהש םירוסייה תא ;,עבטה תחת
 המלש ,ר ר׳׳דשל (1789)ט״מקת יהלשב רסמנש תוחילשה בתכמב םג 86-85). ,מע ,םש(וינימאמ תא
 תיטנתואה םתומעפתה תרזוח ,םירחא םידבכנ םירשעו קסילאקמ םהרבא ,ר ומתח וילעש ,רנליו ןמלז
 ,לארשיד אערא תרידל עבק תרידמ ונאציו׳ :תינומהה היילעב המלגתנש המצועה ןמ םידיסחה לש
 הוושהו 204; ימע ,םש(׳אבא תיבמו םתדלומו םצראמ םידודג םידודג וא]ו[ביו ,ולע דחי לודג להק

 םכש ודבעל ׳ה םשל דחי לודג להק׳ 241: ימע 2], הרעה ,ליעל[ יקסנילרק םסרפש ט״נקתמ הדועתל
 ).׳דחא

 ועסנ׳ :ןמלז רואינש ׳ר םשארבו ,תולעל ונווכתנ אלש םיבר םידיסח םג הריישל וולתנ הארנה לככ 108
 ש״נא ילודגו ,דאמ הלודג הנחמ )ונמולש ישנאמ־(ש״נאמ הברהו )םתיב ינב לכ־(ב״בכ םע ...םכרדל

 םתיבל ש״נא ובש זאו ...יכבב ש״נאמו וניברמ וניתובר ודרפתהו ...בילהאמ ריע דע םתוולל ועסנ
 14). ימע 83], הרעה ,ליעל[ יבר תיב(׳םכרדל ועסנ וניתוברו

 ןושל׳ :רתא לע י״שר שוריפ הארו ,׳רהה שאר לא תולעל ולפעיו׳ :דמ ,די רבדמבל ,ןבומכ ,זמור 109
 .׳תושרב אלש םיכשח וכלה ,לפוא ןושל ושרפמ אמוחנת שרדמו ...תוזע ןושל ...קחח

 .בכ ׳מע ,ב 2), הרעה ,ליעל(יקסרוס :רחא חסונ 75; ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאתב 110
 אוצמל הווקת׳ אלא ןניא הלא ׳תוינפ׳ש 130, ימע ,ד 10), הרעה ,ליעל( רלהאמ רעישש יפכ אלו 111

 .׳דחי םג םהינשמ וא הכימתמ וא םהיפכ עיגימ ,הסנרפ ץראב
 ררטסוא השמ ׳ר ,וימחמ עונמל 1760 תנשב שקבמה ,בטוקמ ןושרג ׳ר ןב רקי ׳ר ירבדל הוושה 112

 ןאכל אובל ותוא חינמ יתייה יבלב העוקת ותבהאש אלול ינודא יל ןימאי׳ :ץראל תולעל ,ידורבמ
 הזיא םיאיבמו ןאכל םיאב םיבוטח םישנא המכ יכ .תאצל ודיב קופיס היה אלו ,טרחתמ היה כ״חאו
 ישנא טרפבו ...רעצ בורמ םיעגתשמו םתעדמ םיאצוי םה כ״חאו הנושאר הנשב םתוא םילכואו ןוממ
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 ןיב םיחתמנה םייגולופיט םיווקב ןיחבהל אלש השק ,םירכינ םילדבה ףא לע ,דועו תאז
 ץראל ועיגהש ,דיסח הדוהי ׳ר לש ,השודק הרבח׳ה ינב םילועה תרייש ןיבל וז הלודג הרייש
 ולעו םשוכר תא וריקפה ,םיבהלנ םיאתבש םלוככ םבור ויהש ,םה ףא 1700. תנשב לארשי

 ושקיב םה .יטמזירכ גיהנמ לש ותאירקל םינענ םהש ךות ,ףטו םישנ ,םישנא ,םהינומהב
 ,הבושתב הרזח לשו ימצע ןוקית לש ךרדב םילשוריב חישמה ינפ תא לבקלו ץקה תא קוחדל
 לש תיתרבחה ומלוע תפקשהל םג רושק היה ילואש - םצחלו םיינוע לע .תינעתו ףוגיס

 ]וני[יה דיסח י״ר לש הרבח בור ,ונא לבא׳ :םתרובח ינבמ דחא שרופמב דיעה ־ 114םגיהנמ
 אל ןוממ אלב ףאו ,ללכ םינב םע הלעי אלש רהזי ,תולעל וחור הבדנש ימו׳ ,׳רתויב םיינע
 115.רנב ומייקתנ אלו ונב ואצמנ םהינש ולא יכ ,ובל לע הלעי

 םחנמ ׳ר םתוא וחד ,לארשי ץראב ׳םיינע׳ה לש תרתסנה תילקידרה םתמגמ הפשחנשמ
 וז הצובק ישארש אופא אלפתהל ןיא .םהינפ לעמ קסילאקמ םהרבא ׳רו קסבטיוומ לדנמ

 םש םינפל ובשי רשא םיזנכשאהו׳( תרחא תידיסה־אל תיזנכשא הרובח לא תפצב וחפתסנ
 הליהקה ינב ,םיאתבשה ידירש םע דחיש ),116׳םשה ידבוע תא םיקיצמו םיריצמה ,תעד ירסח

 תונשמ לארשי־ץראמ תורגא יתש׳ ,םולש ׳ג(׳גהנמ אלו ןושל אלו בתכ אל םיעדוי םניאש וניתנידמ
 ,ד״לקת תנשב הפוריא חרזמל בש ומצעב רקי ׳ר 435). ימע ],ז׳׳טשת[ הכ ,ץיברת ,׳ד׳׳כקת-ך״קת

 .םייפנכ ןהל ושע יאדווב לארשי ץראב םויקה יישק לע וז חורב תועידיו
 קפקפל םעט אופא שי 17. ימע 37), הרעה ,ליעל(יקסנליו 79-69; ימע 7), הרעה ,ליעל(רוניד :הוושה 113

 לא רגהלו חורבל ןוצרה דבלמ הז בר ברע הלטלט אל היגולואידיא םוש׳ ןוגכ ,תוצרחנ תורימאב
 השקה בצמה ןמו העשה יכרוצמ העבנ היילעהש םירמואה םיקדוצ יאדווב ...חורה םאשית רשא לכ

 ןירפלייה תובקעב 83; ימע 8], הרעה ,ליעל[ דיגמה ידימלת ,ןרה(׳היסורו ןילופ ידוהי ןיב זא ררשש
 78). ימע 12], הרעה ,ליעל[ באילא 22; ,מע 4], הרעה ,ליעל[

 ,ליעל[ והינב(׳ילאיצוס םתוח׳ עובט ןכא דיסח הדוהי ׳ר תושרד לש םילדהו םידיחיה םידירשה ינשב 114
 איבנה לע םג .שממ לש תונקסמ וכותמ קיסהל ידכמ ריעזמ טעמ והז ךא ),גמק-במק ימע 101], הרעה

 ךכל ףיטה יכ רסמנ ,דיסח הדוהי ׳רל הקיזב ח״יה האמה יהלשב לעפש ,הנדורגמ קודצ יאתבשה
 העונתה׳ ,והינב ׳מ(׳רבד םושו ןוממב חיגשהל ךירצ ןיאו הבורק הלואגה )לאל הלהתש־( ל״תש׳

 ).איקת ימע ],ד ,ןווי רפס ;ח״לשת-א״לשת[ די ,תונופס ,׳ןוויב תיאתבשה
 ;בפק-גלק ימע 101), הרעה ,ליעל(והינב 493,474; ימע 78), הרעה ,ליעל(םילשורי םולש ולאש :האר 115

 הברה וחרט ןכא ויעייסמו דיסח הדוהי ׳ר 169-164. ימע 15), הרעה ,ליעל(לארשי ץרא ידוהי ,יאנרב
 םעיגה םעש אלא .םלמעב הכרב ואר ףאו ,היילעה ןומימ םשל הפוריא תוליהק ידוהימ םיפסכ ףוסיאב

 - הרובחה ינב לש ארונה ינועה .דחושלו שפנ לכוא יכרוצל ,םירוגמל דימ ףסכה אצוה םילשוריל
 וליגש םינואה רסוחב ןה ,ולטנש תיבירה תואשונ תואוולהה תא ריזחהל םתלוכי רסוחב ןה רושקה

 הלוע - ועלקנ וילאש יפסכה רבשמה ןמ ץלחיהל םילשורי ידוהיל עייסל ןנויסינב הפוריאב תוליהקה
 םיפסכמ סנרפתהל ולכי אל םילועה בורש ,הטושפה הדבועה תא ףקשמ אוה .םיבר תורוקממ עקובו

 .םמע ואיבהש וא הלוגב וחינהש
 יאדסח עיצה ז״לקת םדוק תפצב תידיסח־אלה תיזנכשאה הליהקה לש הביט תנבהל שדח שוריפ 116

 סופיטמ ויה הליהקה ינבמ רכינ קלח יכ ,ראשה ןיב ,ןעט אוה 269-231. ׳מע 16), הרעה ,ליעל(
 ,םידרפסה םע הלועפ ופתיש ,םייחישמ םיעינממ לארשי ץראל הפוריא חרזממ ולעש /ידגנתמ־םורט׳

 רושק תוצובקה יתש ןיב הלועפה ףותישש ,סרג יאדסח .םייאתבש תודוסיב םוחלל הרטמל םהל ומשו
 ךשמהב הכמת ׳םידגנתמה׳ תצובק .םידרפסה ידיב זא דע ובגנש ,לארשי ץרא יפסכ לע ךוסכסב

 תואתבשב םידרפסה תמשאה תא לבקמ וניא יאדסח .הל ודגנתה םידיסחה וליאו תידרפסה תונורטפה
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 רמוא הרמג ],),ומש חמי יבצ יתבשב־[ ש״מי ץ״בשב םינימאמ םירומג םיעשר׳( תידרפסה
 ׳םיינע׳ הניכ לדנמ םחנמ ׳רש הרקמ הז ןיא 117.׳ףרחלו רעצל׳ ,םידיסחה לש םהייח תא ררמל
 םימעפ 118.׳אניירקוא ],ה[׳ילאדאפ ,ןילאוו תנידממ ,ואב בורקמ רשא םישדח׳ :םשב הלא

 ,יגולופיט ןויפאל אקווד אלא 119,תיגולונורכ תוחתפתה ןויצל שמשמ הז ןושל עבטמ ןיא הברה
 ןה ,תונוש תוצובק יפלכ ןמזה ינב תורוקמב עיפומ הז יוטיב 120.האחמו תחנ רסוח ףקשמה
 122 םילועל וחפסנש םייומס םיילקידר תודוסי םתואל ותנווכ ילוא ןאכו 121,םידגנתמ ןהו םידיסח

 םתופרטצהו ׳םיינע׳ה לש ןחבומה םמויקמ םלעתמ ףאו ),האבה הרעהב הארו 247, ימע( הטושפכ
 ,ליעל( תומגמ ,יאנרב הנורחאל קלח ויתונקסמו וכרד לע .׳םידגנתמ׳ הניכ התואש הצובקה לא אקווד
 159-154. ׳מע 1), הרעה

 תא םישרפמ ונאש ףא ).א״מקת ןסינמ איה תרגיאה( 85-84 ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאנרב 117
 אלא ,םיאתבש לש תובר תורשעב רבודמ ןיאש ןבומ ירה ,םטושפכ קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר ירבד
 ונידיב שי ז״לקת תיילעל םדוקה רודב לארשי ץראב םייאתבש תודוסי לע .םצמוצמ יתרתחמ גוחב
 ושרוגש ,דיסח הדוהי ׳ר תרובח ידירש תפצל ועיגה םירשעה תונש ךלהמב )א( :תויודע המכו המכ

 ,הנליוומ ףלוו ןימינב ןב בקעי ׳ר היה וז הרובחב תוטלובה תויומדה תחא 1720. תנשב םילשורימ
 םילשוריב םיזנכשא להק׳ ,והינב ׳מ :האר .תפצב תיזנכשא הבישי שארב דמע םירשעה תונש יהלשבש
 ;דעק ׳מע 101), הרעה ,ליעל( ל״נה ;זמק ׳מע ),ח״ישת( ב ,תונופס / ,׳1747-1687 ז״קת-ז״מת תונשב
 שי .דיר-גר ׳מע ),ג״ישת( ד ],ןועבר[ םילשורי ,׳תואתבשל םהיסחיו ונבו אנליוו בקעי ׳ר׳ ,ל״נה
 םידמל ונא חקור רזעלא ׳ר לש ותיילע רואיתמ )ב( ;םתואתבשב וכישמה וידימלת תצקמש רעשל

 רזעלא ׳ר תיילע׳ ,לטרב ׳י :האר .םיעבראה תונשב תפצב וססבתהש םייאתבש תודוסיב וקבאמ לע
 ,יאנרב 40-23; ימע ,ה״נשת םילשורי ,ץראב תולג ,׳(1741) א״קת תנשב לארשי ץראל םדרטסמאמ

 הבו 1764, תנשב הארנכ ,הירבטמ תרגיא חלש בונאטאסמ ףלוו ׳ר )ג( 139-138; ימע ,םש ,תומגמ
 רקש ]ש״מי ץ״שב[ םינימאמ ןאכ שיש ונישלהש הזו׳ :תואתבשב הירבט ידוהי תמשאה תא החד

 .׳תוהולא רוקחל הז ךרד וכרד אל וישכע לש הבישיה ינב לבא ,ותמ רבכ ןאכב היה םא רשפאו .רבדה
 לש ןותמה היפוא לע עיבצהו 439-438) ׳מע 112], הרעה ,ליעל[ תורגא יתש( הז עטקב ןד םולש

 לע לדנמ םחנמ ׳ר ירבדל התקיז לע ןכו ,תוהולאה רקחב ׳הטיש׳ תואתבשב האורה ,וז תואטבתה
 םיאתבש ידירש לע העידי )ד( ;תפצ יבשות לש )׳תומודמה וא תויתימאה( תויאתבשה םהיתויטנ׳

 629-627. ׳מע ,ב״נשת ביבא־לת ,תואתבש ירקחמ ,םולש ׳ג :האר ,וכעב
 84. ׳מע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאנרב 118
 םחנמ ׳ר תובקעב ,בורקמ ואבש םילועה׳ :העמשמ ׳םישדח׳ הלמה יכ ןיבהש ,ןירפלייה רבסש יפכ 119

 ׳ה/ד״כקת תנשב הלעש ,אטילמ ירוא ׳ר תמועל םא יכ ,מ״מר תמועל אל םישדח םהשו ,וירבחו לדנמ
 םינש ועיגהש ,םישדח םיידיסח םילועל הנווכהש רבס רוניד םג 23). ימע 4], הרעה ,ליעל[ ןירפלייה(

 16). הרעה 72, ימע 7], הרעה ,ליעל[ רוניד(ז״לקת תרייש רחאל תודחא
 םורעש אל ואב בורקמ םישדח ,םועךי אל םיהלא ,הלא אל םידשל וחבזי׳ :ארקמב ינושארה ועמשמכ 120

 ).זי ,בל םירבד(׳םכיתיבא
 יקסנליו :האר ,םידיסחה דגנכ ׳ואב בורקמ םישדח׳ יוטיבב שומיש השענ ב״לקת תנש לש םרחב רבכ 121

 םישדח׳ דגנכ ,קסילאקמ םהרבא ׳ר לבוק רתוי רחואמ ףאו 59, 62. ימע ,א 62), הרעה ,ליעל(
 ,םהל סינא אל זר לכ ,םהיניעב םימכח ,ןכרצ לכ ושמש אלש םידימלת ,ק״היע הפל ואב בורקמ
 ,ליעל[ תורגיא ,יאנרב( ״׳יצרא תא ואמטתו ואובתו״ םהילע ינא ארוק .ושדקתי םידיסח ןושלבו
 :האר ;וס ,ומ תורגיא( הנושלכו הבתככ םיימעפ יאנרב לצא הספדנש ,וז תרגיא 184). ימע 2], הרעה

 תנשב הבתכנש יל הארנ ),המש ימע ,ב 2], הרעה ,ליעל[ יקסרוס 15; ׳מע 37], הרעה ,ליעל[ יקסנליו
 החלשנ תרגיאה יכ רבסש 259, ׳מע 16], הרעה ,ליעל[ יאדסח :הארו(ד״בח ידיסח דגנ הנווכו ח״נקת
 ׳מ :האר ,םילשורי יבשוי םישורפה דגנכ םידרפסה יפב הז ןושל עבטמב שומיש לע ).ח״מקת תנשב
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 םידגנתמה לש םהיבתכב אל ,םירחא תורוקמב םידה העש יפל ואצמנ אל םיינעה תשרפל
 וניא וז השרפל תוסחייתה רדעה .לארשי ץראמ תודועתב אל ףאו הפוריא חרזמב םידיסחל
 הדוה ומצעב לדנמ םחנמ ,ר .היטרפ תא ףושחל ןיינועמ היה אל השרפב דצ ףא ןכש ,אילפמ
 הרפוס אל הלוגב ורתונש םהיחאל לארשי ץרא ילוע וחלשש םינושארה םיבתכמב יכ ,םימיל
 ךרד לע םה ףאו ,םירבדה תצקמ קר ורפוס רתוי םירחואמה םיבתכמב םגו ,האולמב תמאה
 היסורבש וידיסחל הנושארל חוויד הבש ,א״מקת ןסינמ ותרגיאב .תזמורמ ןושלבו הללכה
 תחנל םהל היהיש ידכו׳ :רמאו ףיסוה אוה ,תפצ יאתבש לא םיינעה לש םתריבח לע הנבלה
 ךרד ונילע ודעד תואקתפרהו תוערואמ תצק רופיסו רפס תלגמב אובאו רובידה ביחרא
 .123,רפסל הוצמ םויהכו ,ידידיו יבהוא רעצל יתיצר אל הנה דעו ...ללכ

 (1781), הירבטל תפצמ םידיסחה ישאר לש םרבעמ םע ,םינומשה תונש תישארבש הארנ
 םע ,הנש התואב ןכאו .םידיסחה ןיבל םיינעה ןיב ורשקש תועומשה וגגופתנו השרפה העקש

 ללכ לארשי ץרא ילוע ורכזנ אל ,הפוריא חרזמב םידגנתמל םידיסחה ןיב קבאמה תושדחתה
 124.םידיסחה לע םרח ליטהל יואר וניגבש םרוגכ
 ,תוחפשמ םישימחכ היילעה תישארב ונמש ,םיינעה לש םלרוגב הלע המ םיעדוי ונא ןיא
 ונל ועדונ וינבמ םיינש קרש ,ילקידר גוח ותוא םע לעופב םיהוזמ ויה ןכא םהמ המכו

 םרתיו ,תומייקה תויזנכשאה תוליהקב ובברעתנ םיינעה תצקמש רעשל שי 125.םהיתומשב
 .הפוריאב םהיתומוקמל םתסה ןמ ורזח

 א ,ארוס /שאייע דוד ףסוי יברל זנכשא תוצראמ לארשי ץרא יפסכ תקולח לע סרטנוק׳ ,והינב
 113, 124. ימע ),ד״ישת(

 ׳ר .םירחא ץק יקחודו םיאתבש דגנכ םיכומס תורוד ינב ועימשהש םירבדל הז יוטיב תוושהל יואר 122
 :ןכל םדוק םינש עבשו םיעבש לארשי ץראל התלעש ,דיסח הדוהי ׳ר תרובח תא ראית ןדמע בקעי
 םיהימתמ םירבד ושעש ,ואב בורקמ םישדח ,ח״יר לש ל״נה םידיסח לש תכ התוא וררועתנו ומק׳

 בתכמב );ב״ע וכ ],ד״שח[ םדרטשמא ,תואנקה תרות(׳בורק ןמזב חישמ איבהל הלואגה לע וחיטבהו
 :רמאנ ,ךאלמ םייח יאתבשה רבדב (1705),ה״סת תנשמ תוצרא עברא דעו ישארל םילשורי ימכח לש

 ך״אלמ םהל ףסוי ם״ייח םרמאב םהילכנב ולכנ רשא ,םהיתובא םורעש אל ואב בורקמ םישדח׳
 הילדג 260); ׳מע ,ה״שת םילשורי ,תוצרא עברא דעו סקנפ ],ךרוע[ ןירפלייה ׳י( ׳ןמא הנעי ער

 הער וניארו׳ :םילשוריב םיינוציקה םיאתבשה לע בתכ ,דיסח הדוהי ׳ר לש ותרובח ןב ,ץיטאימסמ
 ו״כת תנשמ רבכש םירמואו ,ו״כת תנשמ תנשונ תערצ ררועל ,ואב בורקמ םישדח ,׳יליסכ רשא
 ׳מע 78], הרעה ,ליעל[ םילשורי םולש ולאש(׳תולג לע ןנוקל ךרוצ ןיאו הניכשל תולג ןיא ךליאו
 ).גסק-בסק ׳מע 101], הרעה ,ליעל[ והינב 492;

 84. ימע 2), הרעה ,ליעל( תורגיא ,יאנרב 123
 .א״מקת תנשב הנליווב םידיסחב קבאמה לש תשדוחמה ותוצרפתהל ןיישדנומ ,י לש ורבסהל הוושהו 124

 אלא ),רקחמב תלבוקמה הרבסכ( ףסוי בקעי תודלות רפס תעפוהב ללכ רושק רבדה ןיא ,ותעדל
 ,ליעל( ד״בח םרכ :האר ).ברה תקולחמ( ריעה לש הברב הנליו להק יסנרפ לש םקבאמ שודיחב
 201-200. ׳מע 85), הרעה

 ביל עשרה׳ו ),די יבתכ המכב םשרנש יפכ ,׳אנליוומ׳ וא( ׳אציניוומ יתבש ה״ומ ברה׳ םה אלה 125
 85-84). ימע 2], הרעה ,ליעל[ תורגיא ,יאנרב 33-32; ימע 4], הרעה ,ליעל[ ןירפלייה(׳רעילאקס

 .םהיתודוא לע ףסונ עדימ ונידיב ןיא הז דיחי רוכזאל טרפש אלא ,םיינעה לש םהיגיהנמ ויה םה ילוא
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 םוכיס .ו

 עינמה לש בושחה ומוקמ לע ,רוניד דחוימבו ,תודיסחה לש הירקוח ינושאר לש םתכרעה
 רתוי בל תלאשמו היציאוטניא לע הנעשנש ףא ,הניערגב ,הארנכ ,התיה הנוכנ ,יחישמה

 :ןוידה תא םהב םייסל בונבוד ןועמש לש וירבד םה םיפיו .םינמיהמ תורוקמ לע רשאמ
 ןיב י״א לש בושיה תעונתל תוישארה תובסה ןמ תחא יכ ,הארנ הלאה םינורחאה םירבדהמ׳
 ״הדובעה״ תעיטנ ידי לע ״חישמה תא איבהל״ו ץקה תא ברקל הוקתה םג התיה םידיסחה

 ..,.126.לארשי תמדא לע תינטשעבה
 :ןלהלדכ היילעה תנומת תרייטצמ ,יאדווה לע רעושמה וב בר ןיידעש ,וננויד םוכיס םע
 האצי ,קסילאקמ םהרבא ,רו קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר לש םתושארב ,ז״לקת ילוע תרובח
 םכותבו ,הזב הז םיגוראו םיבולשה םיקומינו םיעינמ לש הכורא הרוש לשב לארשי ץראל

 לש ךרדב ץקה בוריקל הכורד הייפיצו חישמה תאיב לע העומש :קהבומ יחישמ עינמ םג
 ןילופ־םורד יכלפב וחפתסנ ט״שעבה ידיסח לש תיטסיטילאה הרובחל 127.שדוקה ץראב הליפת
 רבכש ,חישמה ינפ תא לבקל וצר םה ףאו ,העומשה הארנכ העיגה םהילא ףאש /םיינע׳

 קובדל השקיב ,ילקידר יחישמ ןווג ילעב ויה הישארש ,וז םיינע תרובח .םילשוריל עיגה
 םתנווכש וכירעהו םצחל תאו םיינוע תא וארש ךותמ ,הצרא ךרדב םהל ועייס וללהו ,םיקידצב

 ועדונ ןכש ,םהינפ לעמ ׳םיינע׳ה תא םיקידצה וחד ,ץראל םעיגה םע ,םלואו .,םימש םשל׳
 חרזמב וצפוה לארשי ץראל םילועה ברקב השענה לע תועידי .תורתסנה םהיתונווכ םהל

 .םהיתומגמו םיינעה םע לוכיבכ םיהדזמה ,ט״שעבה ידיסחל ילילש יומיד ,הארנכ ,ורציו הפוריא
 .סויפו האחמ ידעצב לארשי ץראבש םידיסחה ישאר ואצי הז יומיד דגנכ
 האמב תואתבשה לע ׳תואלמ תועידי םג המו ,תונמאנו תוקיודמ תועידי׳ טוקילב ישוקה לע
 קרש ךכל איבה תכה לש יתרתחמה היפוא .וירקחממ המכב םולש םשרג עיבצה רבכ ח״יה

 ולעוה אלו ורזנוצ ,םינבומ םימעטמ ,הלאו ,בחרה להקה ינזואל הילע ועיגה תושיחלו תועומש
 ןימכ ןפרצלו תוחדנ תונפב תורזופמה תועידי ינימ לכב בשחתהל׳ אופא יואר .בתכה לע

 ,וז חורב ןויסינ אוה ונינפלש הרקמה 128.וירקחמב םיגדה ףאו םולש עיצהש יפכ ,׳ספיספ
 תואתבשה ידירש ןיב שגפמה תשרפ תא ,םיזמר יזמרו םיזמר לע תונעשיה ךות ,ריאמה
 םעה לש תירקיעה הייחתה תעונתכ המוקמ תא תשבוכו תכלוהה ,תודיסחה ןיבל תססוגה
 .ח״יה האמה יהלשב ידוהיה

 יפרגוירוטסיה יפוא תולעב תולאש המכו המכ ררוע ז״לקת ילוע תשרפ ביבס ףנעה רקחמה

 205. ,םע 6), הרעה ,ליעל( םינושארה םידיסחה ,בונבוד 126
 הרעה ,ליעל האר( ח״לקת תנש תארקל תויחישמ תויפיצ ,רומאכ ,ויה םילבוקמו םידיסח לש םיגוחב 127

 .הלא תויפיצב םה ףא םירושק ויה ,םתצקמ וא ,קסבטיוומ לדנמ םחנמ ׳ר לש ותרובח ינב אמשו 101),
 םימעפ שולש רזוח ובו ,יעסמ־תוטמ תשרפל לדנמ םחנמ ׳ר יפמ םשרנש שורדב ילוא שי ךכל זמר

 םא קפס ךא ),א׳׳ע אכ-ד׳׳ע כ ,ד׳׳עקת טסופאק ,ץראה ירפ( ,חישמה תאיב םדוק וישכע׳ :טפשמה
 .יתרוסמ ידוהי לכ לש ויפב הרוגשה ,המימת הלאשמ רשאמ רתוי ךכב שי

 הרעה ףוס ,ליעל( תואתבש ירקחמ /ח״יה האמב םירנויסמה ירפסב תואתבשה לע תועידי׳ ,םולש ׳ג 128
 609. ימע 117),
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 ,ילושה וא יזכרמה ,הדמעמ תלאש ;תודיסחב יטוקאה יחישמה םרוגה לש ולקשמ ןוגכ ,ינורקע
 שדח קרפ תרשבמ איה םאה :וז היילע איה ,השדח׳ המכ דע ,ןכו ;תודיסחב לארשי ץרא לש

 תפסונ הילוח /ןשידו ךשמה אלא איה ןיא אמש וא ,ץראב ידוהיה בושייה תודלותב הנושו
 129.ז׳׳יה האמה יהלש ןמל לארשי ץראל הדמתהב תועיגמה ,תויתרוסמה תוילעה תלשלשב

 יד .הלא תויגוסב עירכהל ידכ השרפה תולשלתשהב שדוחמה ןויעה לש וחוכב שי םא קפס
 םידיסחה יקבאמב קרו ךא הרושק לארשי ץראל היילעה יכ תסרוגה הדמעה תייחדב ונל

 תיחישמה הייפיצהו י״אה דוסיה׳ יכ ,רוניד לש ותדמע ץומיאבו ,הפוריא חרזמב םידגנתמהו
 התוטשפתה תפוקתב רשאמ הב םיססותו םיקזח רתוי ]תידיסחה[ העונתה תולגתה תפוקתב ויה

 .130,םע־תעונתל התויהו

 153-152. ׳מע 1), הרעה ,ליעל( תומגמ ,יאנרב :האר 129
 71. ׳מע 7), הרעה ,ליעל( רוניד 130
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