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 םנח בירה טקשנ אל ןיידע׳ , :
 *ט״יה האמה לש םישישה תונשב בלסרב תודיסח דגנ קבאמה

 ףסא דוד תאמ

 יניעב ןהו םידיסחה יניעב ןה - הרכוה ,היתוחרואו היתונויגה ,הישיא לע ,בלסרב תודיסח
 המלועב בטיה תנחבומ תיתרבחו תיתד הביטחכו ,הגירחו תידוחיי העפותכ - תודיסחה ירקוח

 לש הללוחמ ,בלסרבמ ןמחנ ,ר לש ותומד הרייטצנ םהבש םיזעה םיעבצה .תודיסחה לש
 הלאו ,וכרדבו וב םיננובתמה לש םבל תמושת תא םינושאר םימיב רבכ וכשמ ,וז תודיסח

 תקולחמה .השובכ האנשלו זובל ,דשחל ימ ,תואתשהלו הדהאל ימ ונפו םישידא ורתונ אל
 םילגוסמ ויה אלש /םיתמה םידיסחה׳ ,וכרד יכישממ יפלכ הביאהו ןמחנ ׳ר לש ותוישיא לע

 ,ןומאה רסוחו הניטה םתוח .םעפ ףא וקספ אל ,תמה םבר תחת רחא קידצ ריתכהלו דחאתהל
 תירוטסיהה התושבגתה ירוזאב רקיעב ,בלסרב תודיסח יפלכ םידיסחהו םיקידצה תצקמ ושחרש
 התישארמ היתודלות תא לצכ הוולמ אוה השעמלו ,החמנ לקנב אל ),הילודופו ןילוו ,בייק יכלפ(
 היסכנב ,הישנא רפסמב בלסרב תודיסח התיה העונצו הלד התישארמש ףאו .ונימי דעו

 יצוביקהו יטרפה םנקויד ,תוכופהתה יבר םיירוטסיהה הילוגלג הנה ,יפרגואיגה הרוזיפבו
 הכרע רקייתנש ךכל ומרג ,םינווגהו םינפה תבר תיתורפסה םתשרומו ,הידיסח לש דחוימה

 .תודיסחה תודלות לש ירקיעה םרזב יתימאה הלקשמל רבעמו לעמ
 םילג ינשב ,תודיסחה תודלות רקחב לבוקמה יפ לע ,שחרתה בלסרב תודיסח דגנ קבאמה
 וידגנתמ שארב .ומצע ןמחנ ׳ר לש וייחב רבכ ,רומאכ ,תודגנתהה לש התישאר .םיירקיע

 היתואצותו הפקה ,היעינמ ,תקולחמה לש הביט לעו ,הלופשמ ׳אבסה׳ ,ביל הירא ׳ר בצינ
 ׳אבסה׳ לשו 1810) תנש ףוסב(ןמחנ ׳ר לש םתומ רחאל דחא רוד 1.הברה םירבד ורמאנ

 יתש ןיבש השרווב ,וירוענב ).ג״נשת-ג״ערת( הנורק השמ יבא לש בוטה ורכזל שדקומ הז רמאמ *
 םשב אטיב בלסרב תשרומל ותקיז תא .דחוימה םמלועלו בלסרב ידיסחל אבא ךשמנ ,םלועה תומחלמ

 ןילופב בלסרב תודיסח תרכהל ירוטסיה ךרע םהל שיש ,ויתונורכזבו )ינמחנ ,מ(ומצעל זא רחבש טעה
 93). הרעה ,ןלהל האר( םישולשה תונשב

 םירקחמ ,סייו ׳י ;ל-חכ 7כע ,ג ,גי׳פרת ןילרב ,םידיסחהו תודיסחה ,יקצדורוה א״ש :המגודל האר 1
 םילשורי ,בלסרב תודיסח /זאקייפ ׳מ ;הברה דועו 57-5, ימע ,ה״לשת םילשורי ,בלסרב תודיסחב
 ׳ר לש ,,עדוי יניא״ו ,,תוטישפ״ /,תונטק״ ׳ ,טרבלא־טרופפר ,ע ;הברה דועו 76-68, ,מע ,ב״לשת

 Studies in Jewish Religious and Intellectual ,History Presented to .A /בלסרבמ ןמחנ
,,AUmann Alabama 1979 מע ,א״משת ביבא־לת ,םירוסיח לעב ,ןירג ,י,א ;גי ימע ,ירבע קלח, 



 [2] ףסא דוד 466

 לש וזמ המכ יפ הלודג תופירחב ,התוא גיהנה םעפה .תקולחמה השדחתנ 1811) תנש ףוסב(
 בלסרב ידיסח לא ותרבע יצח תא ןוויכ הלה .ןארוואסמ יבצ השמ ׳ר ילודופה קידצה ,ומדוק
 .קהבומה ונשרפו ןמחנ ,ר לש ורפוס ,בורימנמ ץרהנרטש ןתנ ׳ר םגיהנמ לא רקיעבו ,ונמזב

 ,תודיסחה לש היתודלותב תושקה ןמ .רתיה 1838-1835, םינשב היה האישש ,וז תקולחמ
 לכ לע םתוירזכאב ולע ןארוואס ידיסח ידיב םיבלצארבה תופידר׳ יכ עבקש ימ היה ףאו

 תועידי טעמ קר ,ןכ יפ לע ףא 2.׳תמדוקה האמב םידגנתמה ידיב םידיסחה תופידר
 םניא ןיידע - םימודמהו םייתימאה - היעינמ ףא .ילאירה העקרו תקולחמה לע ונידיב ודרש

 דומלל םג ןתינ אליממו ,ןמחנ ׳ר לע תמדוקה תקולחמל ינגרוא ךשמה הז היה םאה .םירורב
 תורוקמה לכ טעמכ ?התוררועתהל ואיבה ,ירמגל תושדח ,תורחא תוביסנ אמש וא ,וז לע וזמ

 םיבתוכמ םאצומ - בלסרב תורוקמב וז השרפ הנוכמש יפכ - ׳הלודגה תקולחמה׳ רואיתל
 רורבו תמא ירבד םירכינ ,םינפ לכ לע .םהב תועיגפה תמצועב םיזגהל וטנש ,םיבלסרב
 שוכרב העיגפ ,םייוניעו תואכה לע םיעמוש ונא .שונא חרואב העגפנ בלסרב תודיסחש
 ףוסבל ואיבהש תולועפ ,תונוטלשה בוריעו תושפכה ,תונשלה ,חצרב םימויא ,הסנרפבו
 השמח קר׳ יכ דע הלאה םיעוריאה ויה םישק הכ .בלסרבמ ושוריגלו ןתנ ׳ר לש ורסאמל
 םבור לבא .םדקמכ )ךרבתי ׳ה(=י״שה תא םתדובעב וראשנו ןויסנב ודמע בלסרבב םישנא
 י״שה רזעש ירחא םג םתדובעל םריזחהל תלוכיב ׳יה אל בלסרבבש ץוביקהמ םלוככ

 רחאל העקש תקולחמה 3.׳ביבסמ ויביוא לכמ ול חינהו )ןתנ ׳ר ברה ונרומל(= ת״נרהומל

 ,מע ),ם״שת( המ ,ןויצ /תואתבשל וסחיו בלסרבמ ןמחנ ,ר לש יללכה ןוקיתה׳ ורמאמב 130-96.
 /ןמחנ ,ר לע תקולחמל םיירקיעה םימרוגה ןמ היה תואתבשה דשח׳ יכ ,םביל ׳י עבק 245-201,

 ,ותטישל ,אוה איבה /תושולקו תוטעמ ןכל ואיבהש תויארה ךא׳ ,ותומכ ורעיש ליעלד םירקוחה דועבו
 יללכה ןוקיתה״ לע׳(ןיישדנומ ׳י תופירחב קלח הלא ויתועיבק לע ).ךליאו 226 ימע( תובר תויאר

 תומגמ׳ ,סביל תבושתו 223-198; ימע ],ב״משת[ זמ ,ןויצ ,׳ ״תואתבשל וסחיו בלסרבמ ןמחנ ׳ר לש
 231-224). ׳מע ,םש /בלסרב תודיסח רקחב

 .ילש השגדהה 32; ימע ,ו״לשת ביבא־לת ,ו ,םינורחא תורוד - לארשי ימי ירבד ,רלהאמ ׳ר 2
 הרעה ,ליעל(יקצדורוה :האר ,וז תקולחמ לע .כ ׳מע 2,ח״כשת םילשורי ,תואלתה ימי ,ןזח םהרבא 3

 הרעה ,ליעל(׳זאקייפ );הרעהב( 6, 9), 235 תורעה( 39-38 ׳מע 1), הרעה ,ליעל( סייו ;פ-טע ימע 1),
 תונימב׳ ןמחנ ׳ר ידימלת תא םישאה ןארוואסמ ברה יכ ,עבק ׳זאקייפ 211-209. ׳מע 1),

 ,םיענכשמ יתלבו םימומע וז הנעט שושיאל סייגש םיזמרה ךא 210,76), ימע(׳תיטסיקנארפ־תיאתבש
 וכז םרט וז תקולחמ יעוריא יכ ןירג בתכ קדצב 397. ׳מע 1), הרעה ,ליעל(ןירג ךכ לע ריעה רבכו

 תונשמ ומצע ןתנ ׳ר לש תוברה ויתורגיאמ דבל 48); הרעה 399, ׳מע(ןהל יוארה יתרוקיבה לופיטל
 :ךותמ טטוצי ןלהל( ת״נרהומ יבתכמ הפורתל םילע רפס לש תונושה תורודהמב וסנוכש ,תקולחמה

 תואלתה ימי ,ןי׳צלוטמ ןזח םהרבא ׳ר לש ורפס ונתושרל דמוע ),ו״טשת קראי־וינ ,הפורתל םילע
 תרמוחב טיעמהל ילבמ .תקולחמה תוביסנל רשאב תרחואמה בלסרב תרוסמ תא אטבמה ),םש(

 הנבה רסוח לשו תויועט לש תרשרשכ ,תיטסינומרה חורב תקולחמה יעינמ תא ןזח ראתמ םיעוריאה
 ןיא ותטישל ,םינפ לכ לע .םענומל היה ןתינ אלש םיכיבמ םיעוריא לש האצותכו ,םיצנה םידדצה ןיב

 תקולחמה לע בושח םילשמ רמוח .בלסרב תשרומ לש םייפיצפסה הינכתל ללכ תורושק תופידרה
 בלסרב תסריג םוכיסל .א״ישת םילשורי ,תונורכז תובוט ,בל בכוכ םהרבא לש ורפסב םג רמתשנ

 Kramer, .c;״רק-אצ ימע ,ט״כשת קרב־ינב ,םיקידצ הונ ,גינעק יבצ ןתנ :האר ,תקולחמה יעינמ לע
Through Fire and Water - The Life of Reb Noson of ,Breslov Jerusalem-New York 
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 תנש תישארב(ןתנ ׳רו 1838) תנש תישארב(ןאררואסמ ברה - םיירקיעה היאשונ לש םתומ
.(1845 

 .הפירח הגהנה תקוצמל תפדרנהו תקמוצמה בלסרב תודיסח העלקנ ןתנ ׳ר לש ותומ רחאל
 ישעמו ינחור ןורשיכ םע ןמחנ ׳ר לש ותשרומל ץק ןיא תוריסמ ותוישיאב בליש ןתנ ׳ר

 ךישממ ןיאב ותומ רחאל ומלבנ ותוגיהנמ תא ונייפאש תינוגראה הפונתהו המזויה לבא ,רידא
 ׳ר לש ודימלת ,ןי׳צלוטמ ןמחנ ,ר ,הארנה לככ ,היה תיבלסרבה הדעב יזכרמה שיאה .יואר
 הגהנהל ןתנ ׳ר לש וכרדש םשכש ,רבתסמ ךא 4.םוקמ אלממ ןיעמכ וידי לע רשכוה ףאש ,ןתנ
 ןי׳צלוטמ ןמחנ ׳ר לש ודמעמ םג ךכ 5,המינפ תיבה ךותמ הילע ואצי ןיררועו הטושפ התיה אל
 תוקולחמה תא 6.הגהנהה תלגע לע דחא ץפוקמ רתוי היה הארנה לככו ,תקולחמב יונש היה

 םיישיא םיחתמ לש ירפכ קר אל ,םתסה ןמ ,תוארל שי ןתנ ,ר ימי רחאל בלסרבב תוימינפה
 ללכב תודיסחה תא ודקפש ,היצזימוטאה תומגמ עקר לע םג אלא ,םינוש םיגיהנמ יגוס ןיב

,.1992 .pp 373-466 לגנישט א״א תכירעב ,שדוק יפרש חיש רפס לש םיכרכ השימח וספדנ הנורחאל 
 םסובמה ,ןווגמו שדח יבלסרב רמוח םהבו ),ד״נשת םש ,ה ;א׳׳נשת םש ,ד-ג ;ח׳׳משת םילשורי ,ב-א(

 בר עדימ רפסב שי .בלסרב ידיסח ינקזמ ,רדנב קחצי יול ׳ר לש ויפמ הפ־׳לעב תורוסמ לע ורקיעב
 .טרפב ןתנ ,ר תפידר תודלותלו ללכב בלסרב תודלותל ךרע

 האר(ןי׳צלוטמ ןמחנ ,ר לש לעופב ותגהנהל היאר יבלסרב רוקמ םושב וניצמ אל /זאקייפ ירבדל 4
 םהרבא ׳ר ירבד ךשמהמ ךא 36), הרעה 213-212, ימע 1], הרעה ,ליעל[ סייו לש ורפסל ויתופסוה

 ורידגהל ןתינ אל יאדוובש ףא ,םיוסמ דיקפת אלימ ןכאש הארנ /זאקייפ איבה םתצק קרש ,ןזח
 אלמי ימ ש׳׳נא ותוא ולאש ליד )ןתנ ,ר ונרומ(- ת״נרומ לש וימי ףוסב׳ :ןתנ ,ר לש וגוסמ גיהנמכ
 ןכו ).ןיכפושה טיבע תא ילצא אשונש ימ(- םעצינימעפ רימ אב טגארט סאוו רעד ,םהל הנע ,ומוקמ

 אלממה־(מ׳׳מה לכ ׳יה אוה ,ולהא ךותמ שמ אלו ושמשמ ׳יה אוהש ל״צז ןישטלאטמ ןמחנ ׳רהש ,׳יה
 /קה ועבר ןויצ לע דימת רנה לע חיגשמ םג ,ןזחו יאבג רותב זיולקהל ךומס ןימואב רד אוה ).םוקמ
 קרב ינב ,םירופיסו תוחיש :האר /זיולקד שמש םשב קר וארקל לכ יפב ליגרמ ׳יה ותונתונע בורמו

 ,ןי׳צלוטמ ןמחנ לש ונב היהש ,ןזח םהרבא לש ותביתכ יכ רוכזל שי ,תאז םע .זמק-ומק ׳מע ,א״כשת
 .בלסרב תודיסח לש ירוטסיהה ףצרב ויבא יומיד תא קזחל ונוצרמ תעפשומ

 םיקיתווה לע אל רקיעב ,בלסרבמ ןמחנ ׳ר לש וידימלת לכ לע תלבוקמ התדו אל ןתנ ׳ר לש ותגהנה 5
 הבותכה תשרומה לע ותטילש םע דבב דב החתפתהו ,הגרדהב האב גיהנמכ ותולבקתה ).בישאד ישנא(

 ימע ,םש ,סייו :האר .הפוקתה לכ ךרואל ועמשנ ותוגיהנמ לע םירוערע ,םוקמ לכמ .ןמחנ ׳ר לש
 148-147. ׳מע 1), הרעה ,ליעל(ןירג 208-203; ׳מע 1), הרעה ,ליעל(׳זאקייפ 222, 241-236;

 הרעה ,ליעל( םירופיסו תוחיש :האר ,ןי׳צלוטמ ןמחנ ׳ר תגהנהל הציבוהריטב םידיסחה תודגנתה לע 6
 ןיינעמה רואיתה האר ,בלסרבב םידיסחה תא גיהנהל סעל׳חספ ןמחנ ׳ר לש ונויסנ לע .זמק ׳מע 4),

 יפרגוקיסקלה ורפסב םג הארו ;גצ-אצ ׳מע 2,א״כשת קרב ינב ,לזרב ה״ינבא ,ץיוורוה לאומש לצא
 וירבדמ .טע-חע ׳מע ,ד״משת םילשורי ),פ״רת תנש דע( א ,לחנה ילודיג ,דלפנרטש יולה חנ לש

 ןתינ ,ןתנ ׳ר לש םירחא םידימלת תונורסח תמועל ויבא תולעמ לע ,ןזח םהרבא לש םייטגולופאה
 ׳מע ,םש ,םירופיסו תוחיש :האר .ותגהנהל לוונייזו השמ םיחאה ודגנתה ןירהשטב םגש ,קיסהל

 ףאו רוערע אלל ןמחנ ׳ר לש ותוגיהנמ תא הארנכ לביק ,ןתנ ׳ר לש ונב ,קחצי אקווד .בלק-אלק
 ר״ומאאכ תוקלתסה רחא ןמ ונייה ,בר ןמז הז יכרד ...הנהו׳ :וינבל בתכש םירבד האר .תונוידפ ול ןתנ

 ןמחנ ׳רה ונידידי דיב ןוידפ לע )שדוח שאר ברע־( ח״רע לכב ןתיל )...יברו ירומ יבא ינודא דובכ־(
 תנשב רטפנ ןמחנ ׳ר ).א״ע יר 3], הרעה ,ליעל[ הפורתל םילע(׳ונלש ללכה ךרוצ תבוט לע ל״נה

 .הע-דע ׳מע ,םש ,לחנה ילודיג :האר ,וילע םיטרפ טעמ ;ד״מרת
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 תודיכלה תא יאדווב הרערע הגהנהה לע תקולחמה .ט׳׳יה האמה לש היינשה תיצחמה ןמל
 תוררופתהה תמגמ הנזוא ,ילסקודרפ ןפואב ךא ,בלסרב תודיסחב םיקבדה ברקב תימינפה

 ,בלסרב ינמאנ וגפסש םיפודיגהו תופרחה ,תונויזבה .ץוחבמ תופידרהו תוקולחמה לשב תיבמ
 רוקמ אקווד וכפה ,הנשה שאר ברעב ןאמואב ןמחנ ,ר לש ורבקל זכורמב ואבש העש רקיעב

 7.םירבח קובידו תודחא לש תומגמל ומרתו ,המצוע לש
 רזח ,ןארוואסמ ברה לש ותומ רחאל הרואכל ןסורו עגרנש ,בלסרב ידיסחב קבאמה ,ןכאו
 .המדאה הבעמב האלפנש תחתור הבל ןימכ ץרפו ,ט׳׳יה האמה לש םישישה תונשב שדחתנו

 ינב לש וז תידיסח תלשוש .ליבונר׳צ תיבמ םיקידצ המכ ידיב גהנוה ישילשה תופידרה לג
 ,בייק יכלפבש תוידיסחה תורייעב ,ט׳׳יה האמה לכ ךרואל ,המרב הטלש יקסרבט תחפשמ

 8.היתוארוה תא םירממה יפלכ השק די טוקנל הססיה אלו ,הילודופו ןילוו
 םיעוריא ינש ביבס ודקמתנ םישישה תונשב תיבלסרב־יטנאה הסיסתה לש םינושה הייוליג
 תיתנשה םתוצבקתה תעשב תונשנו תורזוח תויולכנתה )א( :טוריפב ןלהל וראותי םהו ,םיירקיע

 חדוהש בלסרב ידיסחמ טחושב השעמ )ב( ;ןאמואב םבר רבק ןויצ לע בלסרב ידיסח לש
 יטוקיל׳ רפסב דוע אורקל אלש ,ימוקמה קידצל ןתנש תובייחתה תרפה לשב ,ותרשיממ
 לש הפקה לע דומעל הסננ םהב םירשוקמה םירבד ירכז ראשמו הלא םיעוריאמ .ף״רהומ
 ידיסח לא םידיסחו םיליכשמ לש םסחי תא ררבל ןכו ,םייומסהו םייולגה היעינמ לע ,הסיסתה
 היינשה תיצחמב תודיסחה תודלותב הדבכנ הלאש ןחבנ ךכ בגא .ןודנה ןמזה קרפב בלסרב

 םתוא לש הגהנהה יכרדו תושדח תוליהק לע םיקידצ לש ׳םתוטלתשה׳ יכרד :ט״יה האמה לש
 רקחב התויזכרמ ךא ,בלסרב ידיסח לא סחיה תשרפל םג ןיפיקעב הרושק וז היגוס .םיקידצ
 היקלחב ),תידיסח התיה תידוהיה ןתייסולכוא בורש ,ונייה( תוידיסחה תורייעה לש ןתווהתה

 .רמאמה לש וידקוממ דחאכ התוא ףא הדימעמ ,תיסורה הירפמיאה לש םייברעמ־םורדה

 בלסרב ידיסחב םיליכשמ לש םתוניינעתה .א

 תרדס תובקעב ,הארנכ ,הלחה בלסרב ידיסחל תויולכנתהב םיירבע םיליכשמ לש םתוניינעתה
 ההדזהש ,ןירהשטמ ימינונא רפוס (1864).9ד״כרת תנשב ׳ץילמה׳ ןותיעב המסרפתנש םירמאמ

 םישישה תונשב ב׳צידרבב בלסרב ידיסח תרובח לש ביהרמ יתורפס רואית 83. הרעה ,ןלהל האר 7
 ןמורב ),רתסנ רעד( ץיבונהכ סחנפ יסורה־ידוהיה שידייה רפוס רייצ ט״יה האמה לש םיעבשה וא

 :האר ,ירוטסיהה ועקרו רפסה לע 113-82. ימע ,ג״כשת ביבא־לת ,א ,םש דחוימב האר ;,רבשמ תיב׳
 ימע ,ג״כשת םילשורי ,היידגהו ריזנה וירופיס ץבוקל אובמ /ותריציו וייח ,רתסנ רעד׳ ,קורמש ׳ח

 ,טאלבסקלאפ )/״רעבשאמ החפשמ יד״ וצ ןכירטש(וועשטידרעב׳ ,ןדס ׳ד 2); הרעה( 10-9, 42-33, 47
 אנח ׳םורפלו ׳זאקייפ לדנמ ר״דל הדומ ינא 16-14. ׳מע 1976), רעבמעוואנ-רעבאטקא( 11-10 [96-95]

 .םהיתוינפה לע קורמש
 ןילוומ׳ ,ףסא ׳ד 20-19; ימע 2), הרעה ,ליעל(רלהאמ ;זצ-חפ ימע ,ג 1), הרעה ,ליעל(יקצדורוה :האר 8

 ,םלש /ט״יה האמה לש הנושארה תיצחמב ידיסח גיהנמכ ,ץורוואמ בוד םהרבא ,ר לש ונקויד :תפצל
 236-235. ימע ),ב״נשת(ו

 ימע ,א רדאב ה״כ 107-106; ימע ,ד״כרת א רדאב ח״י ,ד ,ץילמה ,ךאמוא ריעו וואלסארב ידיסח׳ 9
 141-140. ימע ,ב רדאב ׳ב 128-126;
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 לש ומש תא םיגציימ םניאש ,םייפיטואירטס תובית ישאר ,הארנכ( ת׳׳א תוביתה ישארב
 שארב ןאמואב ויניע וארש המ לש רואית ),זרא( םיוברדצ רדנסכלא ,ךרועל חלש ),בתוכה

 זרא הליחתב ססיה ,םידיסחה תא סיעכהל אלש ידכו ,םירבדה תופירח לשב .ד׳׳כרת הנשה
 רבחמה וילא רגיש הייחד לש םישדוח השימח רחאל ,םלואו 10.ןיתמהל ףידעהו ,םמסרפלמ

 תפסותב וסיפדיו תיסורל ומגרתי יזא ,רמאמה תא םסרפי אל םאש ועידוהו ,הארתה בתכמ
 טילחה זרא .,םהיעשפ לע סכיו םיכשח יכלוהל םינפ אשנ אוהו ץילמהל וחלש יכ׳ :העדוה
 הסניש ימ לכ ירבד םסרפל חמשיש ,תוגייתסה תפסותב ,רמאמה תא סיפדהל בטומ יכ ,אופא

 11.ומיזהל
 שפנ זיגרמ ארונ הזחמ׳ :הניכש המ לש תישיא הייאר תודעב ת״א חתפ וירמאמ תרדס תא
 םידיסח םה ,ריעל הנש לכ תישארב םיעיגמה ,בלסרב ידיסח .,חורה ליהבמו תומצע רבשמ
 םינימאמ המה הזל ףסונו׳ ,ךורע ןחלשה ירבדמ לאמשו ןימי םיטונ םניאש ,םימימתו םימלש
 :׳םירצמ ילב הנומא רודה יקידצב

 ,םידוהיה ערזמ המה םגו םהירבע לכמ םתוא םירטוע עשפ ידלי םירענ תדע הנהו ־ םואתפ
 !12םיבלכ ריווילסארב :לוקב םהילע וארקו ,םינבא םהילע וכילשהו םתמועל רפעב ורפעו

 ושיחהו ,הער םהינפ דגנו םיכלוה םה םיברקע לא יכ הלאה םיללמואה תוארב !...םיקישטנמחנ
 ,לודג ארומבו היוטנ עורזב ביואה חיגי הזה חבזמה לא םג ךא ...םשרדמ תיב לא ומל טלפמ
 המ תעדל האתשמ שירחמ התא דוע .הלמח ילב ץפני וילכ לכו ,םיסיסרל רבשי תיבה ינולח
 הצרא לופיו רעוואלסארב דיסח חצמב עבטתו תפפוע קרבכ הלודג ןבא הנהו ,הז המ לעו תאז

 הכלשוה עלוק ףכמ תרחא ןבא הנהו ,תכתנ שאכ ךתמחו ףעוז ךנה הזה רבדה לע .ףלעתיו
 ,תוארמ הנכשחת ךיניעו ,האור התא תאז לכ !םיבבשל ויתלד תא ץפנתו שדוקה ןורא לע

 יכנא הנא ?תאז המ !,ד ההא :םילמ וצצורתי ןוצר ילב ויפמו תולשוכ ויכרבו המוה ךילע ךבל
 דנאלסור ץראב ?תאזכ הארא הב הנשה המו ?הילע דמוע יכנא רשא המדאה םש המ ?דמוע
 13.ךל עד התאו ,םימעה רפסמל 1863 ,ג״כרתה תנש הנשהו ,ןאמוא ריע ריעהו ,התא

 אבסה לש ותקולחמ ןמל ,תוירזכאה תופידרל עקרה תא הרצקב רבחמה שרופ ךליאו ןאכמ

 ליבונר׳צמ םיקידצה לש םמעטמ ,דובידמב יואר יתלב בר לש יונימ לע רמאמב םג זרא גהנ ,לשמל ,ךכ 10
 58-56, ימע ,ד״כרת טבשב ז״כ ,םש ,,בר השעמ׳ :האר .קירע לייחכ ףוסבל הלגתנ הז בר .בוקניזמו
 רמאמה תא זונגל ונרמא ,וילא םיולנה לעו יאדבה ברה לע ונסח רשאל אלו׳( 58 ימעב זרא תרעהו
 ).,הדחה ונושלב בתוכה חיטה רשא םידיגכ םישק םירבד ינפמ קר ,הזה

 106-105. ,מע ,ד״כרת ,א רדאב ח״י ,םש ,ץילמה !,,רמוא אל םא יל יוא ,רמוא םא יל יוא׳ ,זרא 11
 בלסרב ידיסח לע(= םהילע לפנתהו׳ :הוושהו 83; הרעה ,ןלהל םג האר ,בלכ ריווילסארב׳ הללקה לע 12

 קדוצ ןכא .,.ילדנמ יבר רמא .םיבלכ םשב םתוא הניכש דע ןויזב ירבדב םידגנתמהמ דחא )ןאמואב
 הרעה ףוס ,ליעל[ שדוק יפרש חיש( ,תובאה ירבק לע חטתשהל ךלהש הנפי ןב בלככ ונאש ...אוה

 ,תומסרופמה ןמ אוה הפוריא חרזמ ידוהי לש רולקלופב בלכה לש ילילשה ויומיד ).חצ ,מע ,ה 3],
 ),,אלכיה ינב׳ י״ראה לש ורישב ,,ןיפיצחד ןיבלכ ינה׳( הפצוחל למסכ םג ספתנ בלכהש ףיסוהל ןתינו
 םינפ יזעש עדו׳ :ומצע ןמחנ ׳ר ירבדל הוושהו );אי ,ונ והיעשי( ,שפנ יזע םיבלכהו׳ קוספה ךרד לע

 125). ,מע ,ח״ישת קראי־וינ ;נ ,ן״רהומ יטוקיל( ,םיבלכה ןה ןה ,רודב שיש
 106. 7נע 9), הרעה ,ליעל( ץילמה 13
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 בגאו ,בורימנמ ןתנ ׳ר לע ןארוואסמ ברה לש ותקולחמל דעו בלסרבמ ןמחנ ׳ר לע הלופשמ
 14.בלסרב ידיסח דגנ ןארוואסמ ברה םסרפש ,יולג בתכמ׳ה חסונ תא ונורכזמ רזחשמ אוה ךכ

 וידיסח קר אל .וקספ אל תופידרה ךא ,םלועה ןמ ורטפנ רבכ תונושארה תוקולחמה ירוביג
 רשא ,םירחא םיקידצ לש םידיסח םג אלא ,םבר תווצמ תא וחכש אל ןארוואסמ ברה לש

 תיבמ םיקידצל רוריבב בתוכה זמור ןאכו .תקולחמה שא תא תובלל םישקבמ תונוש תוביסמ
 ...טמ ברה יפמ םיאצוי םיתש אלו תחא אל ונעמש הלאכ המטשמו האנש ירבד׳ :ליבונר׳צ

 /15אניירקוא תמדא ינפ לעמ רעווילסארבה תא דיחכהל םהינש תמגמו ...קסמ ברה יפמו
 ידיסחל םסחיב תוירקיע תוצובק שולשל םיקלחנ ,בתוכה ךישממ ,המצע ןאמוא יבשות
 תוכהל תאזה הירורעשה לעי םיחומה הלא םה /המכח רבד לע םיליכשמה׳ )א( :בלסרב
 ונתרות םשבו ...הנה תונוש יכ םהיתועד רבד לע ךא וניחאמ םירבע םישנא ףאב ףודרלו

 םיקיר םישנא ,םעב םירעובה׳ )ב16(;׳המ יהי םדא לכל הבהא ושורדי הלכשההו השודקה
 תכלשהבו בלסרב ידיסח תאכהב לעופב םיפתתשמה הלא םה - ׳םיבבוש םירענו ,םיזחופו
 תא ואנשי האנש תילכת׳ םבורש ,םידיסחה םהו /ריעה יבשוי ראש׳ )ג( ;רפעהו םינבאה

 םיברמ הלא םישנא .ךכ םהילע ואפחיו ואדבי ,תורורמ םהילע םירבדמ ,םבלב רעווילסארבה
 תא דימשהל׳ ,לוכיבכ ,יוויצה תא םייחו םיתמ םיקידצב םילותו ,םיקידצ ירופיסב תוגהל

 םתוא םיפדורהו םיכמה תא ]םיקידצה[ וחיטבה ךיא .םהימקב הצמשל םתתלו רעווילסארבה
 םמעז תא תולכל םירהממ ,הלאכש תוחטבה םעמושב ,םעב םירעובה .׳ןדע ןגו אבה םלוע

 - בתוכה םטטצמ ךכ - םיכרבמו תוטטקב םיפוצה ,םיתיסמה לש םבל תחמשל ,םיבלסרבב
 םיאנקמו ׳ד רבד ועדי ...םיטושפ םישנאו םיצראה־ימע םגש הזה ןמזל םעיגהו םמייקו םייחהש׳

 םפורגאבו םדיב םג םא יכ ,םתפשבו םהיפב קר אלו .םיעשרהו םידזה יפב ללוחמה ורכזלו ומשל

 62. הרעה ,ןלהל האר 14
 הנלאטמ דוד םיקידצל ןאכ זמור רבחמה ,ךשמהב רהבויש יפכ 127. ימע 9), הרעה ,ליעל( ץילמה 15

 .הריווקסמ קחציו
 ,ןמרביל ,ח :האר ,ןתנ ׳ר םעו בלסרבמ ןמחנ ׳ר םע תבכרומה םהירשק תכסמו ןאמוא יליכשמ לע 16

 ,םש :םג הארו( 328-310 ימע ,ד׳׳משת קראי־וינ ,ג ,ל׳׳חר להא /ןאמוא יליכשמו בלסרבמ ןמחנ ׳ר׳
 ימע 1), הרעה ,ליעל(ןירג 55-21; ימע 1), הרעה ,ליעל( דאקייפ 73-71); ימע ,ם׳׳שת קראי־וינ ,א

 ,ב ,גרבדלוג ,ר תרודהמ ,תועסמו תונורכז /היניבהו הרזיגה׳ ,רבולטוג ב׳׳א :םג האר 260-246;
 קראי־רינ ,ב ,קרעוו עשיראטסיה /קינארכ־ןעילימאפ א ןופ׳ ,גרובזניג ׳ש 75-74; ימע ,ו׳׳לשת םילשורי
 היינשה תיצחמב םג ןאמוא יליכשמ גוחב ורמתשנ הלא הדהא יעקשמש ןכתיי 81-71. ימע ,ז׳׳צרת

 תונותיעב םירמאמ לש הרושב ןודנ ןאמואב היסקודותרואהו הלכשהה ןיב תומיעה .ט׳׳יה האמה לש
 391 ימע ,א״כרת זומתב ט״י ,א ,למרכהב ספדנ דחוימב ינרטנק רואית .םישישה תונשב תירבעה
 זע־תירק׳ :האר .ךשוממ סומלופ טהלתנ ויתובקעבו ),ןיפ י׳׳שר ךרועה לש רתא לע ותוגייתסה הארו(
 תיסקודותרוא הבוגת( 52-51 ימע ,לולאב ז׳׳ט ,םש 43-42; ימע ,לולאב ׳ט ,ב ,םש ,,תרבדמ ןאמוא

 ]).יאקרב־[ ןאמואמ יקסדורב עשוהי לש וטע ירפ הארנכ ,יריטאס־יליכשמ ףויז השעמלו ,לוכיבכ
 ד״י ,םש ,ךאמוא ידסחתמל הבושת׳( ביגהל רהימש לפייווצ יבצ רזעילא םגו ןיפ י׳׳שר םגש ןיינעמ
 ,ישוקלא ,ג .ןאמוא ידיסח לש םתבוגת ןכא וזש ורבסו ףויזה חפב ולפנ 111-110), ימע ,ב׳׳כרת ןושחב

 הארו ףויזב ןיחבה אל 87-86, ימע ),ו׳׳כשת( גי ,רבעה 19/־ה האמב הנליווב תירבעה תונותיעה׳
 ןמ ותדילסלו ,אסיג דחמ הלכשהה ידגנתמ יפלכ ןיפ לש ,תונלבוסלו חורה ורואל׳ יוטיב סומלופב
 .אסיג ךדיאמ ,ןודרוג ל״י חסונ תילקידרה הלכשהה
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 םיררטאידלגה תוארטאית תא בתוכל הריכזה בלסרב ידיסחב תוללעתהה 17.״ד תא וללהי
 18.אמורב

 גלגלל אלא ת׳׳א שקיב אל הליחתכלמ םא ףאו ,תודיסחל הקיז םוש ול ןיא יכ ריהצהש ףא
 תוינונטק תוירבכ םגיצהלו םמצע ןיבל םניב םישתכתמה םידיסח לש םנובשח לע םיברב
 תודיסחב םיליכשמה לש םקבאמ תישארמ .םיבלסרבל הנותנ היומסה ותדהאש המוד ,בל תושקו
 התיה ךכלו ,םתלומעתב יבקעו ינייפוא וקל ידיסחה םלועב תוימינפה תוקולחמה תפישח ,דתיה
 לגוסמש ,תיתרבח הניחבמ וכותב ךסכוסמו ררופתמ ףוגכ תודיסחה תגצה )א( :הלופכ הביס

 ףוגכ תודיסחה תגצה )ב( ;.דנרדומהו הלכשהה תמיא ינפמ ומצע לע ןגהל ידכ קר דחאתהל
 וידגנתמ תא קר אל ףדור אוה שבושמ ימינפ םיכרע םלוס לשבש ,תינויער הניחבמ ןוונמ

 קר אל םיליכשמה ואר בלסרב ידיסח דגנ התסהב .המינפ ותיבבש הלא תא םג אלא ,ץוחבמ
 רקיעבו ,תועשרו תואנק לש יוליג םג אלא ,םידיסחה ברקב ררושה ימינפה דוריפל יוטיב
 תאצמנה ,טועימ תצובק םע ומצעב הנמנה ליכשמכ .תונוש תועד יפלכ תונלבוס רסוח לש

 םע תוהדזהל ןירהשטמ רפוסל הרואכל ול היה לק ,תיתרוסמה הרבחה םע דימתמ תומיעב
 םג םיליכשמה ושרד התואש תוכז ,םנוצרכ םתנומא תא אטבל םתוכז לע םיפדרנה הלא

 ףותיש לש תרגסמב שממתהל יוכיס לכ היה אל וז תילאיצנטופ תוהדזהלש אלא .םמצעל
 ׳םירצמ ילב הנומא רודה יקידצב םינימאמ׳ בלסרב ידיסח םגש בטיה ועדי םיליכשמה .הלועפ

 הרבחה לש הרשבמ רשב ויה ,םתורז לכ םע ,םיבלסרבה .ךורע ןחלשה תוכלהב םיקדקדמו
 הלועפ ףתשלמ םידיסחה םהיחאמ תונויזבו תורורמ עובשל םהל היה בוטו ,תיתרוסמה תידיסחה

 תומוד תוטעמש ,תיליכשמ־יטנאה תיבלסרבה סומלופה תורפסו ,םשפנ יאונש םיליכשמה םע
 19.חיכות ,התופירחב הל

 ,ותזינגל ׳תויטילופ׳ה תוביסה תא שטשטל זרא הסינ רמאמה יקלח תשולש תספדה רחאל
 םירבדה תא תמאל ,ךרועכו ל״ומכ וילע תלטומה ,תוירחאב ומוסרפב בוכיעה תא ץריתו

 :ונותיעב רוא םיאורה

 )ןכ לעו(« כ״עו ,רבדה ןוכנ תמא ונשפנ ןובאדל הנהו ,םיחרי השמח הז בטיה ונשרדו ונרקח
 דובכ תלפשהו םשה לוליח שיש םוקמב םינפ אושנ ילבל ,ונל ונמש קוח לע רובעל ונלוכי אל

 עומשל ונבל חמשיו ,ירפ ושעי שפנ תושגרבו הבהאב םיבותכה בתוכה ירבד יכ הוקנו .לארשי
 תגהונ המלש הנומאו םידיסחה רתי םע רעווילסארב רגו תונושה תותכה ןיב זגורה לדח יכ

 20.םב

 שריפ אוה םש .בלסרב ידיסח תפידרל זרא סחייתה ,׳הנוהכ רתכ׳ ,ולש ורוביחב םג ,הנהו

 128-127. ימע 9), הרעה ,ליעל( ץילמה 17
 140. ׳מע ,םש 18
 ׳זאקייפ :האר .ןירהשטמ ןמחנ ׳רל ׳םידז עינכמיו ,בורימנמ ןתנ דל ׳תואבצ ׳ה תאנק׳ םירפסה רקיעב 19

 24-23, 202-197. ׳טע 1), הרעה ,ליעל(
 141. ׳מע 9), הרעה ,ליעל( ץילמה 20
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 :תידיסחה הרבחה תא םינייפאמה הביאה ןמו דוריפה ןמ תעבונה תינויגה הנקסמכ התוא

 רבכו רעוואלסארבה תכ הדסונ םוימל םינש האמ דוע ורבע אל רשא ,ונימיב םא ,אנ ואר
 דגנ םגו ;םילילא ידבועמ םיעורגל םובשחיו םינבאב םולקסי יכ דע ,םדגנ הנטשה הלדג

 ,התוחא לע הפיקת תחאה תכה דיש םוקמ לכב ,עורז ופיני ונרוד ינב םייח םיקידצב םיקיזחמה
 חילש־(ץ׳׳ש ;העד הרויב םהל דחא ןיד יכ ףאה ,הלוספ םהיטחוש תטיחש :םדימשהלו םתולכל
 ברל ;יונש ילב דרפס חסונ םהומכ ללפתמ אוה יכ ףאה ,להקה תא איצוי אל םברקמ )רוביצ
 ,םדל םד ןיב ,ןידל ןיד ןיב טפשמ וצרחב עומש ובאי אל רחא קידצ ירחא הטונה הארוה הרומ

 אל דוע םנמא םאו .העד הוחי םהיפ לעו ,וינפל םיחנומ )ךורע ןחלש־( ע״ש העברא םא םג
 קידצ לש דיסח תעד לע הלעי אל לעופב אלה ,ויחאב שיא ןתחתי ילבל םהינפלמ הריזג האצי

 שיא ודרפנ םהיתויסנכ יתבב ...רחא קידצב ןימאמ]ה[ דיסח תב וא ןבל ותב וא ונב אישהל הז
 םש לע ארקנש )שרדמ תיבב־( ר״דמבב הרקמב םג ללפתהל ול ןועל בושחי דחאהו ויחאמ
 רשאל ,הניכשב םימגופל םיבשוח םהש הלאמ וחקי אל םהינבל םידמלמ .ולש וניאש קידצ

 21.רחא שודק ושידקי

 םינשב בלסרב ידיסח תפידר לע ויתונורכזב רפיסש ,רבולטוג רעב םהרבא ליכשמה םג
 לש םתבותכ לע עיבצהל עדי אוה ףא .ןירהשטמ רפוסה לש ורמאממ םשרתה ,וללה

 :םיליבונר׳צה םיקידצה ־ םיפדורה

 םידיסחה תותיכ רתימ םראווצ לע םיפדרנ ,ויתודע ירמוש ),ןמחנ ,ר לש־(וידיסח םויה דועו
 לע באלצארב ידיסח ופסאתי רשאכ ,ןאמוא ריעב םידיסחה םתוא ופדרי דוחייבו .םהינימל

 םידיסח ואובי המש םפסאתהב הנש לכב הנהו ...םש רובקה םבר רבק לע ללפתהל הנשה שאר
 רעבאלצארב׳ םהל וארקי רשא םמש הזו ,עוצפו הכה םתוא וכיו תומולהמל וארקיו םירחא
 שיא תאמ 7, 8, 9, ]ר[׳מונ תיעיבר הנש ׳ץילמה׳ תע־בתכמב בותככ ׳סיקישטנמחנ׳ /םיבלכ
 תדחוימ תרבחמ רואל איצוהל חיטבה אוהה שיאהו( .ת.א ומש םתוחה ןירשטמ דואמ ליכשמ

 םתוא םיפדורה שאר ).התחטבה אלמיו ןתי ימ ,תקולחמה תביסו וידיסחו ןמחנ ׳ר תורוק לכמ
 םהילע ומק הלא ונימיבו ...ןארוואסמ השמ ׳ר יברה קיזחהדדרחה וירחאו ,הלופשמ ןקזה היה
 22.ץראה לכ ינפ לע םיצופנה ליבונרשטמ קידצה ינבמ םייבר ראש

 תא םייקי ןכא ןירהשט שיא ימינונאה רפוסהש ,רבולטוג לש ותלאשמל בל םישל יואר
 הפוקתב יח רשא ,רבולטוג םאה .׳תקולחמה תביסו וידיסחו ןמחנ ׳ר תורוק׳ תא ראתיו ותחטבה

 ,השובכה האנשל תיתימאה הביסה יהמ ומצעב עדי אל ,תודיסחה תודלותב ןיינעתהו שממ וז
 ונוצרל יוטיב אלא עיבהש הלאשמב תוארל ןיאו ,עדי םג עדיש רבתסמ ?תופידרלו תקולחמל
 .היטרפב יקבש ימ דצמ ,רתוי יבמופ דה לבקתו םיברב םסרפתת תופידרה תשרפש

 109. ימע ,םש :םג הארו 168; ימע ,ז׳׳כרת אסעדא ,הנוהכ רתכ 21
 ,ליעל( תועסמו תונורכז יפ לע ןאכו 72; ימע ,א״מרת אשראוו ,ו ,רוא רקבה /ירוענ ימימ תונורכז 22

 5, ימע ,םש ,רוא רקבה :האר( ה״כרת תנשב ובתכנ הלא תונורכז 203-202. ימע ,א 16), הרעה
 ימע ,א ,םש ,תועסמו תונורכז :האר .ויתונורכזב רכינ םוקמ ןמחנ ׳רל שידקה רבולטוג ).הרעהב
.203-193 
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 ,זרא ,רבולטרג רמכ םיליכשמ וליגש ,וידיסח יפלכ תונרקסהו בלסרבמ ןמחנ ׳רב ןיינעה
 תשרוממ ועפשוה םה ,אסיג דחמ .יטנלוויבמא יפוא אשנ 23,םירחא םיברו ןירהשטמ ת״א

 ךדיאמ 24;סלקלו געלל ותריצי תאו ןמחנ ,ר תא םשש ,לרפ ףסוי לש תיריטאסה ותביתכ
 םעו םמע תוהדזהל ולכי אל םא םגו ,םיפדרנה תקוצמל תיעבט הדהא ושח םה ,אסיג

 וסינו ,וצפח הנוקיתבו התודחאבש המואה לש הירבאמ רבא םהב ואר ןיידע ,םהיתופקשה
 25.תואיצמב הזיחא ןהל »דתיה םא קפסש ,םה םטבמ תדוקנמ תויבויח תונוכת םהב אוצמל

 73-65; ימע ,תורוקיבה קלח ),ח׳׳מרת(ד ,ףיסאה /לארשי ילודג תודלותל׳ ,יקסב׳צידרב י״מ :לשמל 23
 יבר׳ ,בולוקוס ׳נ 50; ןוילגל הפסוה (1889),גל ,דיגמה /בלסרבמ ן״רה תודלותל םיאולמ׳ ,ח־ל״צי

 ׳ח :האר ,ןמחנ ׳רל ץרפ ל״י לש ותביח לע 55-9. ימע ,ח״ישת םילשורי ,םישיא /בלסרבמ ןמחנ
 תכירעב ,ןילופ תודיסחב םירקחמ - השעמ ישנאו םיקידצ /ץרפ ל״י לש ״ידיסח״ה הזחמה׳ ,קורמש

 ותאירק תא םג ריכזהל יואר 314-313. ׳מע ,ד״נשת םילשורי ,קורמש ׳חו לטרב ׳י ,רואילא ׳ר
 הדוהי־יזוחב םהל הלחנו קלח רשא הלא לכ ילש אתביתמל וסנכתי׳ ,רנרב םייח ףסוי לש תיעמשמ־ברה

 םיהונבו )ונילע ןגי ורכז־( ע״יז י״ראה לש ותילטב םיסכתמב ...ףוטעי יכ ינעל םיללפתמבו היאיבנו
 םבבלב םדאה־יהלאו לארשי יהלא רבד רשא הלא לכ םולה ואובי ;בלצרבמ ןמחנ ׳ר לש ורבק רחא

 הייארה תא 38). ׳מע 1906, רבמבונ ,אי/א ,ררועמה(׳שדקמה לא ושגיו ומוקממ שיא ומוקי ...םהיפבו
 ,ןה ןמחנ ׳ר לש תוישעמה לכ׳ :לכו לכמ בונבוד ןועמש לטיב ותריציו ןמחנ ׳ר לש תיטנמור־ואינה

 םישדחה םירקוחה וחרט םנחלו ,וחורבו ופוגב הלוח שיא לש תיתד תחדק ךותמ היזה ירבד ,יתעדל
 ביבא־לת ,תודיסחה תודלות(׳הז םילבה לש לגב ןויער לש בוטרוק שקבלו בלסרב ידיסח יכרדב תכלל

 ,םש האר ,ןמחנ ׳ר ירופיסל רבוב ןיטרמ לש ינמרגה ומוגרתל יאדווב זמר בונבוד 307. ימע ,א״צרת
 ,ןבעל ןיא ןוא רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןוויטאמ־תודיסח ,קיב ׳א :םג האר 408-407). ׳מע

 44-40. ׳מע 1944, קראי־וינ
 ,תודיסחה תודלות(׳תודיסח ינינעב ןורחא קסופ אוה הז קידצש בושחל העט׳ לרפש ,היה רובס בונבוד 24

 לע אלא ,תודיסחה לע קר אל טלתשת ןמחנ ׳ר לש ותוגהש הארנכ ששח לרפ ,ןכאו 309). ׳מע ,םש
 רוא וניבר לש רודב ןכלו׳ ):שידייב תוישעמה ירופיס תועצמאב רקיעב( הלוכ תיתרוסמה הרבחה
 ה״ומ ךרבאה דמחנה ודימלת ידי לעו ודי לע רודה הכיז ל״קוצז ט״שעבה דכנ ןמחנ רר״הומ םלענה

 הנבנ וילע רשא דוסיה לכל הארה םהב רשא ...םיקותמו םיאלפנ םירובח רואל ואיצוהו ,י״נ ןתנ
 );ילש השגדהה ;המדקה 1819, הניו ,ןירימט הלגמ( ׳ונלש אתשידק אתרובחו תכה ןינבו ידומע
 ישנאמו םייתימא םיקידצמ תורגיאו תוישעמ ,לרפ ףסויל ססרו ׳שו קורמש ׳ח לש אובמב הארו

 ןמחנ ׳ר לש ותעפשהש בטיה עדי לרפ יכ ,סרג ןיטשניבור ׳א 35-15. ימע ,ל״שת םילשורי ,ונמולש
 ויתומגממ תעבונ אקווד ןמחנ ׳ר לע ותורעתסה ;הללכב תודיסחה תא תגציימ הניא ותוגהו תמצמוצמ

 תוהמ לע ,לרפ ףסויל ואובמב האר(ביריה לצא תוחונ הפרות תודוקנ רתאל תושקבמה ,תוינסומלופה
 ןלקשמב ןיחבהש םושמ׳ רקיעב ןכ השע לרפ /זאקייפ תעדל 49). ׳מע ,ז״לשת םילשורי ,םידיסחה תכ

 הריתס האור יניא 23). ׳מע 1], הרעה ,ליעל[ ׳זאקייפ(׳הלכשהה דגנ ןמחנ ׳ר תונעט לש ודוחייבו
 ;בלסרב תודיסח לש יתימאה הפקה והמ לרפ עדי ןכא םא קפקפמ ינא ךא ,םירבסהה לכ ןיב שממ לש

 :ורפסב ,וירוביג יפב לרפ םשש ויבתכ תעפשהו ןמחנ ׳ר לש ולקשמל רשאב תונושה תועדל הוושהו
 25-23. ׳מע 1838, גארפ ,קידצ ןחוב

 לש ותוגהב ןומטה לוכיבכ ירוטמרופר דוסיל זמרש ,ןירהשטמ רפוסה לש וירבד םיפלאמ וז הניחבמ 25
 ,םירחאה םידיסחה יגהנממ הבוטל םינושה םהיגהנמ ,בולסארב ידיסח תדע ירבד יטרפ׳ :ןמחנ ׳ר

 םימי זנכשאב םינקתמה ועגיו ולמע םהילע רשא ןמחנ ׳ר השע רשא םישדחה םינוקתה
 תקולחמה ירבד לכ םג הבחרהב וראובי םשו ,תדחוימ תרבוחב ה״יא ואובי ,םהיתועדו םהירפס ,םיבר
 ןאכ וירבדש שח אל ת״א ).ילש תושגדהה 107; ׳מע 9], הרעה ,ליעל[ ץילמה( ׳הלכ דעו לחהמ
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 בלסרב ידיסחב קבאמב הנלאט ידיסח לש םמוקמ .ב

 םשארבו ,ליבונר׳צ תיב יקידצ רומאכ וגיהנה םישישה תונשב בלסרב ידיסחב קבאמה תא
 תונרקסמהו תומישרמה תויומדה ןמ (1882-1808),הנלאטמ )לדיוד(דוד ׳ר קידצה לש וידיסח
 יכדרמ שידייה רפוס לש ויתונורכזמ ונא םידמל ךכ לע 26.ט״יה האמב תודיסחה לש רתויב

 חכונ וילע הרבע ותודליש ,הנלאט ידיסח לש החפשמל ןבו (1858),ןאמוא דילי ,רוטקפס
 רוטקפסו - הרייעה ירענש ,םירבדה עבטמ .בלסרב ידיסחב תוללעתהה לש םייתנשה תונויזחה
 םמצעב ופתתשה ףאו ,הבושמ ישעמל בזכא יתלב רוקמ הלא תוירקתב ואר ־ םכותב וירבחו
 םעפ גפס ומצעבש ,רוטקפס השקתה ויתונורכז ובתכנ ובש ןמזה קחרממ םג .םידיסחה תאכהב
 עודמ ןיבהל ,הנלאט ידיסח לש םהיתויולכנתה לע ׳המקנ׳כ ,בלסרב ידיסחמ תוצרמנ תוכמ

 בלסרב ידיסחש רכז אוה .והער תא שיא םידוהי םיכמ הז דציכו ,םיבלסרבה תא ואנש הכ
 ,לולא שדוח תארקל ךא ,הנשה ךשמב תוקצהמ ולבס אל ללכ ןאמואב וררוגתהש םיטעומה

 תרדא תא השבלו הינפ תא הרייעה התניש ,ןמחנ ׳ר לש ףויצ׳ל םיבלסרבה לש םתמירז םע
 םהל ריכשהל ןכומ היה אל שיאו םיבלסרבה םע ןתמו־אשמ לכמ וענמנ ריעה יבשות .האנשה

 ,הריווקס ,הנלאט( םהיתוגלפל ןאמוא ידיסח .קתע ןוה תרומתו יאשחב אלא ,ותריד תא
 ודחאתה ,םמצע ןיבל םניב םיכסכוסמ ויה הנשה תומי לכבש ),םירחאו הרוגידס ,ליבונר׳צ

 תוצרא ימעו םיחחרפ םג תויולכנתהב קלח ולטנ םדצלו ,בלסרב ידיסח דגנכ הלק העשל
 ,וז תונמדזהב .הז השעמ לש יתדה ךרעב וענכושש ),המודכו םינולגע ,םיבצק(ןומהה ברקמ
 )ףשטייד׳( םיליכשמ ,םיסרוקיפא םג וכוה ,בלסרב דגנכ התבולש תיתדה תובהלתהה בגא

 יתלבה תוקצהה לשב .םיינרדומ םידגב ושבלש םישנ ןכו ,םוקמל ועלקנש םינרקס םתסו

 וטי אל ,הרוסמהו הבותכה ונתרות םע הלאה םישנאה םימלש׳ יכ ,ןכל םדוק ומצע ירבד תא םירתוס
 106). ימע ,םש( ),ךורע ןחלש«. ע׳׳שה ירבד לכמ לאמשו ןימי

 ותופיקת לעו ),הלודג הנידמ ךותב הנטק הנידמכ׳( תיתוכלמה ורצח לע ,הנלאטמ דוד ,ר לע תועידי 26
 סחנפ ןזחה תונורכזב לשמל האר .תונורכזה תורפסב הברה תויוצמ ,ויתוארוה תא םירממה יפלכ

 121-109; ימע ,ח״ערת הסדוא ,א ,תומושר ,׳ייח רפסמ׳ :דוד ,ר לש ורצחב ׳ררושמ׳ היהש ,יקסבוקנימ
 ,ד ,םש /תונורכז־יעטק׳ ,יאדשכ ׳צ 456-455; ימע ,ב״פרת ביבא־לת ,ב ,םש /םירורפ׳ ,דיסח ׳נ

 51-47 ימע ,ו״טשת ביבא־לת ),׳ייח ימי תודלות׳( תונורכז ,ןמפוק ׳ש 219-216; ׳מע ,ו״פרת ביבאילת
 הנפהש ,יקסרבט קחצי ׳פורפל הדומ ינא ;לאומש־ןבא הדוהי םשארבו רבחמה ינב ידיב ךרענ רפסה(

 ,ט״שעבה רפס /לאומש טוקלי׳ ,ל״גס ץיוורוה שיא יולה ש״י );הז ןיינעמ רפסל יבל תמושת תא
 זי ,רבעה /הקבונרט הרייעה׳ ,דג ׳א ;חיש-זיש ׳מע ,ך״שת םילשורי ,ןומימ ןהכה ל״י תכירעב
 טיעמהל רורב ןויסינב 34). הרעה ,ןלהל םיאבומה תורוקמב םג האר(הברה דועו 238; ׳מע ),ל״שת(
 ןגמ׳ עדונה ורפס יכ 93-92), ׳מע ,ז״פרת םיאול .טס ,הטלע( דראנייד םירפא ןעט דוד ׳ר לש וכרעב
 ימיב ),הנבוקמ ץישפיל בקעי ידרחה רפוסה לש ויחא( ץישפיל שריה הרומה ידיב השעמל בתכנ ׳דוד

 השקומ ןיינע ול ראבי יכ ר״ומדאה ושקיב ובש בתכמ ץישפיל ול הארה ,וירבדל .ןאמואב וירוגמ
 וז הנעט לבקל םירשפאמ םניא תודיסחל היולגה ותאנשו דראנייד לש ותונימא רסוח ךא ,ורפסב

 ןופ( ףיוה ס׳ניבר ןופ ,רעלקעמ ל״ד :האר ,תידיסחה היפרגוירוטסיהה רואל דוד ׳ר לע .תוניצרב
 ביבא־לת ,ג ,תודיסחב דוקירהו ןוגינה ,ירושג ש״מ 1931; קראי־וינ ,ב ),ענלאט זיב ליבאנרעשט

 ׳ר .מק-לק ׳מע ),ה״משת ןסינ( ב ,תודיסחה םרכ /אנלוטמ דוד יבר ק״הרה׳ 340-319; ׳מע ,ט״ישת
 .׳ןוגינ לש ולוגלג׳ ץרפ ל״י לש ורופיסב םג ראות דוד
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 םהילע וננוגיש םיסור םילייח בר ןוממב רוכשל - רוטקפס ךכ - בלסרב ידיסח וצלאנ תוקסופ
 27.יבלסרבה תולקבו רבקה תזוחאב םתליפתב
 תנכוש איהו ןאמוא זוחמל תכייש ,ורצח תא דוד ,ר עבק הבש (Tainoye), הנלאט הרייעה
 וררוגתה םהמ םיברש ,דוד ׳ר לש וידיסח .ןאמוא ריעל תיחרזמךופצ מ׳׳ק הנומשו םישולשכ

 תרוסמה .בלסרב ידיסחב עוגפל ידכ דודנ קיחרהל אופא םיכירצ ויה אל ,ןאמואב אליממ
 הנלאטמ דוד ,ר לש וידיסח ןיב תויושגנתה לע רפסל תעדוי איה ףא תימינפה תיבלסרבה

 :םימיה םתוא םצעב ,בלסרב ידיסח ןיבל

 םידיסחהמ דחא םע ותב תא ךדיש ),בלסרבמ ןמחנ ׳ר־־( ליד ונבר דכנ ,וינ׳רעב םהרבא ׳ר
 ל׳׳ז ענלאטמ דוד יבר יברה וברקו ,םשל עסנ ןתחל האירקה לש תבשבו ,ענלאט יבשותמ

 םירמוא ירה :וינרעב םהרבא יבר ולאש םהירבד ןיב .דבוכמ אסכ לע ודיל ובישוהו ,דאמ
 ,םה קר ,סחו הלילח :ול רמאו רבדב דוד יבר החמ .יבס לע םיקלוח םתאש םכילע םלועה

 םרגנש דע ישנאבו יב םירגתמ ,ןאמואל הנשה שארל םעסנב ,ונמולש ישנא לע ונווכתהב
 28.םידיסחה ןיב תובירמ הז תמחמ

 ;תקולחמב היונש התיה אל הנלאט ידיסחל בלסרב ידיסח ןיב תויושגנתהה תדבוע ,רחא ןושל
 םיגעולו םירחאה םידיסחה לכב םירגתמה ,בלסרב ידיסח .תוחקלתהל יארחא ימ התדר הלאשה
 ,הנלאט ידיסח וא ),יאנלאטה קידצה - תודסחתהב וא תומימתב - ןעטש יפכ( רודה יקידצל

 יפכ(םירחאה לכמ םינוש הנונגסו הכרדש הדבועה לשב קר תידוחיי טועימ תצובקל םיקיצמה
 ).בלסרב ידיסח - תודסחתהב וא תומימתב - ונעטש

 הניארקואב תידיסחה הגהנהה יכרדו ׳ב׳צשיזר השעמ׳ .ג

 ,ןירהשטמ ת׳יא םייק אל הימרוג תאו בלסרב דגנ תקולחמה תודלות תא םושרל ותחטבה תא
 התרתוכש הבתכב .בלסרב ידיסח לע /ץילמה׳ יפד לעמ ,חוודמו בש אוה רתוי רחואמ הנש ךא

 ,ה׳׳כרת הנשה שארב יכ ,רפסמ אוה ,ךאמוא ריעו בולסארב ידיסח ,וואשטשיזער השעמ׳
 םהל עריא אלו ולפשוה אל ,ןאמואבש בלסרב ידיסח ופדרנ אל ,הנש םיעברא הזמ הנושארל

 - הלגמ אוה ןיא ומש תאש - ינולפ קידצב הלות אוה וז העיתפמ הרומתל רבסהה תא .רבד
 רפינדה רהנ לעש ב׳צשיזר הרייעב םיפסכ ףוסיא עסמל ,ןכל םדוק םימי שדוח ,אציש

 :האר ,רוטקפס לע 148-117. ימע ,ג 155-133; ימע ,א 1927, עשראוו ,ןבעל ןיימ ,ראטקעפס יכדרמ 27
 527-518. ימע 1965, קראי־וינ ,ו ,רוטארעטיל רעשידיי רעי_ינ רעד ןופ ןאקיסקעל

 ןמחנ ׳ר תב( לדאו ףסוי לש םנב היה בוד םהרבא ,ר .ע ימע ,ה 3), הרעה ,ליעל( שדוק יפרש חיש 28
 ,בלסרב תרוסמ יפל ,הצרפ ,סעקניח השמ לש ותב ,הנושארה ותשא תחפשמ לש היטעב ).בלסרבמ
 ,וילע םיטרפ .דועו ,זט ,ז ימע 3), הרעה ,ליעל( תואלתה ימי :האר .ןתנ ׳ר לע הלודגה תקולחמה

 תרוסמב הנלאטמ דוד ׳ר לש ילילשה ויומידל ףסונ זמר .ח ימע 6), הרעה ,ליעל( לחנה ילודיג :האר
 אינסכאב בלסרבב )ןתנ ׳ר ברה ונרומ־( ת״נרהומ ,יה )תחא םעפ(=א״פ׳ :אבה רופיסב ונאצמ בלסרב

 אנמחר־(לי׳ר םיחצור ויה םיטחושהש עדוותנ ב״חאו .םש לכא אל ת״נרהומו .אנלאטמ דוד ׳ר םע תחא
 ).ס ימע 6], הרעה ,ליעל[ לזרב ה״ינבא( ),ןלציל
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,Rzhishchev) אלא ).בייקל תיחרזמיתימורד מ׳׳ק םיינשו םישישכ ;םידוהיה יפב בישטסיזרוא 
 קידצה לש וידיסחש ןבומו ),׳...י ׳ר ברה׳(רחא קידצ לש ׳ותטילש׳ל הנותנ התיה וז הרייעש
 ,רתיה עשפכו׳ ,םינבא וילע וריטמהו והוזיב ../.מ קידצה׳ ,שלופה תא ופדיגו ופריח ימוקמה

 ברה יכ עבק ותבוגתבו ,תינדגובה הרייעה ןמ קידצה טלמנ לפשומו לובח .׳תומה ןיבו וניב
 ,הפירט םתטיחש םהיטחוש׳ ־ וידיסחו ,ותרוצב לכתסהל רוסאש רומג עשר אוה ב׳צשיזרמ

 לע תונוטלשל הנשלהל םג ךרדה הקוחר «רתיה אל ,םימיה גהנמכ .׳הבעות םתלפת - םהינזח
 .׳דימת רעווילסארבהל ושע רשאכ לכה׳ - םיפייוזמ תורטשב רחוס אוהש ב׳צשיזרמ ברה

 הז םימחולה תדע ןיב תאז הנשב הנכש רשא הימודה יכ םידומ לכה׳ ־ ת״א םכסמ ־ ׳הנהו׳
 דובכל יכ׳ ,שוריפב רמא הזובמה קידצה יכ ,םירמוא שיו .׳תרכזנה השעמה הרוקמ םיבר םימי
 םיוש םניא הזכ דובכלו ,םינבא וילע וכילשהש המ ויניעב בשחת הלודג הבוטלו לודג

 ,הווקת תעבהב רבחמה םייס ותמישר תא .׳םהב ועגי ילבל .דוצ )ןכ לע־(כ״ע ,ריווילסארבה
 תא רורצי אל ...טהו ...טה תא רורצי אל ריווילסארב׳ :טקשה ךשמיי האבה הנשב םגש

 29.׳ריווילסארבה
 רעצמלו ,הידב אלא וז ןיא אמש וא ,וטושפכ ת״א לש הז ורואית תא לבקל ןתינ םאה
 ךכו .בייק ךלפ ידוהי ברקב רכינ םוסרפל וכז ןכא ב׳צשיזר יעוריאש רבתסמ ?חופינו המזגה
 :ןאמוא זוחמבש הבובוד דילי ,יאדשכ יבצ רפוסה ויתונורכזב םשר

 התואו .הבובודל הכומסה ,תחא הרייעל אב /30םיקינ׳רבדכ׳ה לש םבר ],הנלאטמ[ לדוד ׳ר
 קרזו ןבא םייבשטסיזרה םיאנקה ןמ דחא םירה .יבשטסיזרה קידצהל ׳תכייש׳ .דתיה הרייע
 שגרתיו ,ודיב ןבאה תא סופתל קיפסה ל׳דוד ,ר םלואו .ל׳דוד ׳ר לש ותבכרמ ךותל התוא
 אנקמ ינא ...תידוהי המשנ לש תיתמא שפנ״תוריסמ וז ןבאב האור ינא׳ :וידיסחל רמאיו דאמ

 ׳ב ,ו ,םש ,׳!הפצמה דמעה׳ ורמאמב ,ןכמ רחאל הנשכ 24-22. ימע ,ה״כרת תבטב א״כ ,ה ,ץילמה 29
 םישחרתמה הלבנ ישעמל המגודכ ,ב׳צשיזר יעוריא תא בוש ריכזמו זרא רזוח 7, ׳מע ,ו״כרת טבשב

 ץילמהב ונרבד םאה׳ :ויארוק בלל ביאכהל אלש ידכ םהמ םלעתמ ונותיעש ,םידיסחה ברקב םוי םוי
 ורקפיו שודקו בר םינבאב ומגריו םידיסחה תוגלפמ יתש ןיב בושטשישזרב הצרפ רשא הבירמהמ

 םיהובגה םיטפושה ינפל אבוה רבדהו אוהה קסעב ברעתהל הלשממה הצחלנ רשא דע ,םירחא יסכנל
 .׳?ותירחא העדונ אל דועו

 ךישמהל ,גוהנכ אלו(׳ושלשי ךל׳ םילימב ףסומ תליפתבש ׳רתכ׳ תשודקב קיספהל היה הנלאט גהנמ 30
 ׳ךיאיבנ די לע רומאה רבדכ׳ םילימב אבה עטקה תא ליחתהלו ),׳רמאו הז לא הז ארקו׳ דע

 תוידיסחה תוליהקב וצרפ הז עקר לע ).,שודק שודק שודק׳ טפשמבו ,׳בותככ׳ הלמב גוהנכ אלו(
 םירבד׳ 155; ׳מע ,ו״לרת ןויסב ׳ח ,ג ,הריפצה :האר .תורמו תושק תובירמ הילודופו ןילוו ,בייק יכלפב

 ילעבו ״רבדכ״ ילעב ןיב הארונה המחלמה׳( 1299-1297 ימע ,ו״מרת ולסכב ׳א ,הכ ,ץילמה ,׳םתיוהכ
 וסרהנ לארשי יתב המכו הב וכפשנ םיבר םימד יכ ...לארשי ינב בבלמ חכשת הרהמב אל ״שודק״

 ,םי״שודק״ה ינב ןהילעבמ ושרגתנ םי״רבדכ״ה תונבמ תוריעצו תונידע םישנ המכ ...םהב דוסיה דע
 יאדשכ );׳הכולמה ריעבו ךלפה ריעב תואכרעה יתבב םויה דוע תוחנומ תונישלמו תוריסמ המכו

 - תונורכז יעטק׳ ,ןיטשקוב ׳י 350; ׳מע 26), הרעה ,ליעל(ירושג 217-216; ׳מע 26), הרעה ,ליעל(
 172. ימע ),ו״כשת(גי ,רבעה ,׳יתודלי
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 םירקיה ויצפח ךותב תאזה ןבאה תא םג םישל הויצ ־ זא ורפיס ךכ - ותיבל ובושבו /..וב
 31.עודיכ םתוא אלמ היה ורדחש ,םיבורמה

 תגציימ - הלא םיעוריא ושחרתה הבש ,ה׳׳כרת תנשב קר דלונש - יאדשכ רמישש הסריגה
 תמועל .ןמזה קחרממ וז השרפל הנקוהש ,לכשה רסומ יוורו ןדועמ ,רחואמ יטנמור דוביע
 האנשה תריווא תא תרמשמ ,םתושחרתה תעב םיעוריאה לע בתכש ,ת׳׳א לש ותסריג תאז

 תא ב׳צשיזר יבשות ומדיק ובש - ת״אד אבילא - םינבאה רטמ .םידדצה ינש לש תוניועהו
 התואש ,תחא ןבא ידכל יאדשכ לש ורואיתב דמגתה ,תוומה ןיבל וניב היה עספכש דע ,קידצה

 .הדמח ילככ ויזנג תיבב קידצה רצנ
 ברה׳ .השעמה ירוביג ראש תא תוהזל ןתינ ותמישרב ת״א ןיפצהש םיטעמה םיזמרה ןמ

 /טהו ?הנלאטמ דוד ׳ר אוה ..׳.מ קידצה׳ 32;ב׳צשיזרמ השמ ןב ףסוי בקעי ׳ר אוה ״י ׳ר
 :ת״א בתכ ורמאמל הרעהב ).ליבונרשט וא( הנלאט ידיסח םה ,בלסרב ידיסח תא םיררוצה

 םימסרופמה םיקידצה ,ברה יחאש וניתוזוחמב העומש הטשפתנ יכ ארוקה תאמ םילעהל לכוא אל
 )הקבירטסמחרמ ןנחוי ׳ר־( ...חארמ ),הריווקסמ קחצי ׳ר(- ...קסמ ?),קסירטמ םהרבא ׳ר־( ...טמ

 דוד «׳ ...טמ ברהב םהיניע ומש ?),ליבונר׳צמ ןרהא ׳ר ?סקר׳צמ לארשי בקעי ׳ר־( ...שטמו
 ...ךלוה אוה םיברקע לא יכ ועדי יכ ףא םדמע סומכ םעטמ וואשטשיזערל עסיש ),הנלאטמ

 העומש ןיא הרואכל ,םיליבונר׳צה םיחאה ןיב וררשש םירוכעה םיסחיה לע וניתועידי רואל
 )׳סומכ םעט׳(יעמשמ־ברהו ןיועה רשקהה לשב ,תאז םע 33.ללכו ללכ העיתפמ הטשפתנש וז

 .העומש לכ ןידכ התוארל שיו ,ןומא הב תתל ןיא ,המסרפתנ ובש
 רבוטקואב 1864 (12 רבמטפסב 30־ב חלשנש יתרטשמ חווידב םג םירכזנ ב׳צשיזר יעוריא

 .תודיסחה ידגנתמ לש תונשלהמ יאדווב ןוזינו בייק לש רוטנרבוגל )ינאירוגרגה חולה יפל
 ,הינרבוגה תונוטלש ןכש ,םיקידצה לש םתניחבמ תכל תוקיחרמ ויה הז חוויד לש ויתואצות
 העפשהה לעבכ ךרעוהש( הנלאטמ דוד ׳ר לע ךליאו ןאכמ ורסא ,ךוסכסב ברעתהל וצלאנש

 םהירוגמ םוקממ תאצל יקסרבט תיב לש םירחאה םיקידצה לעו )םיקידצה ןיבמ רתויב תילילשה
 ,דוד ׳ר לש ועסמ טוריפב ראות רכזנה חווידב 34.שרופמ רתה אלל תוליהקה ןיב עוסנלו

 ,ב ,םינורחאה תורודב תירבעה תורפסה ןוקיסכל ,למרק ׳ג :האר ,יאדשכ לע 217. ימע ,םש ,יאדשכ 31
 155-154. ימע ,ז׳׳כשת ביבא־לת

 ,אהרטסוא ילודגל תרכזמ ,רביב מ׳׳מ :האר .וילע עודי טעמ קרו ,אהרטסואמ י״ביי ׳ר לש ונינ היה אוה 32
 בתכמ׳ ,ןהכ ׳ג 74; ׳מע 21977, ביבא-לת ,תודיסחה ,יספלא ׳י 241-240; ימע ,ז״סרת בושטידרב

 רלהאמ 506-503. ימע ),ז״כשת( במ ,רפס תירק ,ךוריג ריקי ׳רל בישטסיזריאמ ףסוי בקעי ׳ר חלשש
 ,ב׳צשיזרמ השמ ׳ר םע תועטב ותוא ההיז ,הז ךוסכסל זמרב סחייתהש 29, ׳מע 2), הרעה ,ליעל(
 תקולחמה לעו ב׳צידרבב ב׳צשיזר ידיסח ןיינמ לע 35. הרעה ,ןלהל הארו ;ףסוי בקעי ׳ר לש ויבא

 אשראוו ,בושטידרעב ןופ עסינמייהיג איד ,םיוברעדעצ ׳א :האר ,הנלאט ידיסח ןיבל םניב ׳תמסרופמה׳
 28, 67. ימע ,ל״רת

 .זצ-אצ ׳מע ,ג 1), הרעה ,ליעל(יקצדורוה 191; ׳מע ,א 16), הרעה ,ליעל( רבולטוג :האר 33
 תונשב תודיסחל םייסורה תונוטלשה םחי לעו ,וז השרפ לע רוא תוציפמה תובושח תוינויכרא תודועת 34

 ,קינריבז ,׳םיקידצב קבאמה תודלותל׳ ,טנאלג ׳א לש )תיסורבו תיניארקואב(ורמאמב ואבוה ,םישישה
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 הבש ךרדהו ,ןבל םדוק רקיב םרט ןהבש ,בייק זוחמבש םירפכבו תורייעב ,ןכל םדוק דחא שדוח
 תידיסח־יטנאה ותויתמגמ ףא לעש ,בושח רואית והז .וללה תוליהקה לע וינמאנו אוה ׳וטלתשה׳

 קידצה לש ורבד תושועל תומלש תוידוהי תוליהק וכפה הבש ךרדל םיינייפוא םיווק רמשמ
 .יטמזירכה

 )ד״כרת באב ט״י ;ינאירוגרגה חולה יפל טסוגואב (21טסוגואב 9־ב דוד ׳ר לחה ועסמ תא
 ,םיברה וידיסח ווטצנ ךכ ךותב ).בייקל תיחרזמרוימורד מ״ק האמכ (Boguslaw;באלסוהובב

 ידימ ףסכ ולביק ףא םיינע םידיסח ;תושדחה תוליהקה לא ומע עיגהל ,רוזיאב תוליהקה לכמ
 תינלוק הלומה רוציל ידכ לכה - םוקמל םוליבויש תולגע רוכשל ידכ קידצה לש ויברוקמ
 םהיתבבו תוינסכאב וררוגתה םיברה םיחרואה .שורדה םשורה תא השעתש ,תיגיגח הריוואו

 םילבור םייפלאכ ףוסאל חילצהו םימי הנומש םוקמב ההש ומצע דוד ׳ר .םיימוקמ םידיסח לש
 ),בייקל תיחרזמ״תימורד מ״ק םיעבשכ (Kagarlyk;קילראגאק - אבה דעיב םג היה ךכ .ףסכ

 התיה קילראגאק .ברעב ישימח םויב ,׳ץירעמ ןומה יוולבו לודג דובכב׳ ,קידצה עיגה הילאש
 תולעבה תוכז תא וידיל לוטיל׳ התיה ותרטמ ןכ לעו ,ןכל םדוק וב רקיב םרט קידצהש םוקמ

 דוד ׳רב רוחבל הליהקה ישארל קידצה יברוקממ דחא עיצה תבשה יאצומב .׳הרייעה לע
 סקט ).ןלהל ררובי ,׳תודיגמ בתכ׳ הנוכש ,הז םכסה לש וביט(ומע םכסה לע םותחלו ׳דיגמ׳כ
 ,ומתחו ומיכסה םיבר ,ןכאו .יברה יכמות ורזיפש הקדוו לש תובידנ תויומכב הוול המיתחה
 ויכמות - תינומה הטטק הנגרוא הליל ותואב דוע .ועט יכ רהמ שיח רהבוה ובריסש הלאלו

 תרומזת .תונמאנ תוכמ םוכיהו םהיתב תונולח תא ורבש ,םידגנתמה יתבל וצרפ קידצה לש
 ,הרייעה תובוחרב ודעצ םידיסחהו ןגנל הנמזוה ,רוזיאב הרקמב התיהש ,תיאבצ הדיחי לש

 ינפל וסוס לע בכר םיברוקמה דחא .,םייקו יח לארשי ךלמ דוד׳ וקעצו ,תיבל תיבמ ורבע
 .הרייעה ןמ שרוג ,םותחל בריסש ,ימוקמה ברה !׳ונידיב קילראגאק׳ :קעצו ללותשמה ןומהה
 לש תורבקה תיבל שדח םוקמ שדיקו ,ויכמות ןומהב הוולמ ,ותיבמ קידצה אצי תרחמה םויב

 .׳ונידיב קילראגאק ,לארשי ךלמ דוד׳ :תוקעצה ועמשנ בושו הקדוו האבוה בוש .הליהקה

 תיצמת ;רמאמה תא ירובעב המגרתש יקסבלסז הניר ׳בגל הדומ ינא( 344-313 ימע 1929, בייק ,ב
 הלכשה רפוסכ אריפש ןמרה יבצ׳ ,יבשת ׳י 410; ימע 23], הרעה ,ליעל[ בונבוד :האר ,ונממ הרצק
 552-551, ימע ,ג״נשת םילשורי ,ב ,היתוחולשו הלבק ירקח ,]/,םייריש תכסמ״[ ,,םידיסח תכסמ״ לעב
 ,קינרקיצ ףלוו היעשי :לשמל האר .םיידיסחה תורוקמב םג רתונ וז השרפל שולק דה 45). הרעה

 1908, בובל ,ליבאנרעשטמ ילעטאמ ,ר דיגמה ינב םישודקה םיחאהמ םירקי םירמאמו םיאלפנ םירופס
 הרעה ,ליעל( לאומש טוקלי 42; ,מע 2,ט״פרת ןילבול ,םיקידצ לש ןרפס ,ןמיג בוד רזעלא ;ה ,מע
 תליהק יגיהנמל הנלאטמ דוד ׳ר חלשש ,ןיאושינל הנמזה לש תכראותמ אל תרגיאב םג .חיש ימע 26),

 תודיסחה םרכ :האר .,ימצעב עוסנל ירשפאב ןיא וללה םיתע קוצבו׳ :הז ןיינע זמרנ ,ינטאוואשאק
 דוד ,ר יפלכ םישק םירבד דצל ,םייסורה םיחווידב יכ ןייצל שי .וסק ,מע 26), הרעה ףוס ,ליעל(

 יאבצה רוטנרבוגה 1864 תנשב בישמ ,לשמ ךרד ,ךכ .תורחא תויוסחייתה םג שי ,תילילשה ותעפשהו
 תימואלה העונתב דוד ,ר לש ותכימתל תודשח רבדב ,רוטנרבוג־לרנגה לש ותלאשל בייק לש

 יקסרבט דוד ברה יכ יתשקבל חוויד ןאמוא לש יזוחמה )הרטשמה שאר(= קינברפסיאה׳ :תינלופה
 ,םינוגמ םישעמ השוע אל אוה .תינלופה תינכפהמה העונתב קלח םוש לטונ וניא הנלאטב ררוגתמה

 דובכ ול םישחורו החפשמו תד יניינעב וילא םינופה ותד ינבל תוצע תניתנב קר קסועו הוונעב גהונ
 325. ימע ,םש ,טנאלג :האר .תורחא תוינרבוגל עוסנל תויושרה ול וריתה אל ןכ יפ לע ףא .,ןומאו
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 )םידיסח םיעבראכ( הלודגה ותיילמפו אוה ואצי ,םוקמב דוד ׳ר השע ובש ,םימי עובש רחאל
 ,השדחה הליהקה ׳שוביכ׳ב עייסל ידכ הביבסה ןמ םיקיתו םידיסח וקעזוה בוש .ב׳צשיזרל

 רוקמב ארקנה(ימוקמה ברה תא שרגלו דיגמל דוד ,רב רוחבל םידוהיה םיבשותה תא ענכשל
 35).לדנמ ףסוי :יסורה

 ,ב׳צשיזרל םיעסונה באלסוהובמ הנלאט ידיסחב ושגפש ,הוואזור רפכהמ םידוהי השולש
 .ברה תא שרגל םתינכות לע תונוטלשל וחוודי יכ םהל ורמאו םתעיסנ ביטל םתוא ורקח

 יכ םתוא םמישאהב ,םהמ דחא תושק ועצפו םתוא וכיה ,םידיסחה םהילע ולפנתה הבוגתב
 ררוגתהו בר דובכב ב׳צשיזרב דוד ׳ר לבקתה םייתניב .תוומ םנידש /םירסומ׳ אלא םניא

 הליהקה ידוהיל עצוה רשאכ ,תבש ברעב .יקסבורטסוא ביל םשב ימוקמ רחוס לש ותיבב
 ,הלודג המוהמ הלחה ,ימוקמה ברה תא קלסלו דיגמכ דוד ׳ר לש ויונימ בתכ לע םותחל

 קידצה ינמאנמ םינוירב המכ וצרפ תבשה תליפתב .תונולח וצפונו םיברסמה וכוה הכלהמבש
 .תסנכה תיב תא ודדשי םה דוד ׳רל תונמאנ לע לכה ומתחי אל םאש ומייאו תסנכה תיבל

 תפכנ םינברסה דחא .םהיתוחפשמ ינב ייח לעו םותחל םיברסמה לש םהייח לע ומייא םג םה
 .םידיסחה והוררחיש םותחל בייחתה רשאכ קרו תונמאנ תוכמ גפס ,יקסבורטסוא לש ותיבב
 - ח״ודה רבחמ יסורה ןיצקה ירבדל - חילצה םכלהמבו ב׳צשיזרב דוד ׳ר ההש םימי הנומש
 המצע לע הרזח בושו ,הוואזורל קידצה ךישמה םשמ .לבור תואמ שמחו ףלא לעמ ףוסאל
 םותחל םידוהיה תייפכ ,הקדוו תייתשו הליכא לש תולוליה ,תיארפ תומילא - המוד הנומת

 וינמאנמ דחא יונימו ,תיסורה הרטשמה ידיב ורסאמו ימוקמה ברה שוריג ,תודיגמ בתכ לע
 36.ומוקמב הנלאטמ קידצה לש

 .ב׳צשיזרב הנלאטמ קידצה לש ורוקיב לע ןיטולחל הנוש הסריג אופא עיצמ יסורה ח״ודה
 ועסמש רסמנ ףא אלא ,םינפ תשובב הרייעה ןמ וחסונמו םינבאב ותליקס תרכזנ אלש קר אל

 אקווד ויה ,רימחיש ,היצקובורפכ תגצומ םוקמב הצרפש תינומהה הטטקה .החלצהב רתכוה
 .רכינ ףסכ םוכסב הרשעתנ ותפוקו עובשמ רתוי םוקמב ההש אוה .דוד ׳ר לש וידיסח

 הנליווב ספדנש /למרכה׳ ןותיעב ׳בר ברע׳ רמאמב אצמנ וז השרפל ףסונ םילשמ רוקמ
 םילדבהה תא ויארוק ינפב ראתל שקיבש ,יאטיל ידוהי אוה בתוכה .ןיפ י״שר לש ותכירעב

 ברקב תטהולה האנשה לע בכעתה אוה ךכ בגא .ןילוו ידוהי ןיבל אטיל ידוהי ןיב אצמש
 :הלא יפלכ הלא ,םידיסחה

 שיא לא ,דחא קידצ דבכמ שיא לכ בבלב שאכ תרעובה הלודגה הביאה תא דיגי ימ םלואו
 ודובכ םירהל ול רחב רשא יברב ותנומא הלדג רשאכ יכ !רחא קידצ רחא הקבד ושפנ רשא
 ונעיגהלו ונליפשהל ,שפנ טאשב םקנ וב םוקנל רחאה יברה תא ותאנש הלדג ןכ ,בע יתמב לע

 אוה בייק תיינרבוגב םיליעפה םיקידצה דחא יכ תונייצמ טנאלג איבהש תויסורה תודועתהמ המכ 35
 ומש היה הזש ,רמאנ ףאו 319, 328). ימע ,םש(׳ב׳צשיזר הרייעב ררוגתמה לדנמ סוי םשב רחוס׳

 תפטעמ לע ,ןכאו 336, 342). ימע ,םש( חידהל דוד ׳ר הסינ ותואש ,ב׳צשיזרב ימוקמה ברה לש
 באקעי׳ :םתחו ,ותבותכ תא ףסוי בקעי ׳ר םשר 32), הרעה ,ליעל(ןוריג ריקי ,רל רגישש בתכמה
 /לידנאמ ףעזאי

 337-335. ימע ,םש ,טנאלג 36
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 ויניעב הזבנ רשא יבר ירחא הטנ ובבל רשא והער לא םג ותמטשמ הבר ןכ לעו ,רפע דע
 תומוצע תומחלמ והער תארקל שיא םינוש םינברמ םישנא ירבח וכרע תובר םימעפו .סאמנ

 אל הז היה רשאכ !תונמאנו תולודג תוכמ ויחא תא שיא וכיו תומולהמל ארק םהיפו ,תוארונו
 תונחמ ינש וכרע 38םיעובשכ הזו .תורחא םירעבו 37,וועיק ךלפב אצשאראטבו ןאמואב ריבכ

 הנידמב גהנמה :המוהמה תבס תאז .וועצשיזרב ,וועיקמ קוחר אל רעצמ ריעב ברק םידיסח
 תורבקה הדש לא הקלח וחפסי יכ וא רבק תזוחאל הדש תחא ריע ישנא ומל ורחבי תע ,תאזה
 רשא קידצה לא וארקי זא ,דוע רובקל םוקמ ספא דע ובירקה רבקב רבק תע ,םהל רשא
 וארק וועצשיזר יבשוימ םיבר הנהו .הכונח תושעל םהילא אובלו םדבכל ,םשפנ ואשי וילא

 שיא וכיו םהיניב המוצע המחלמ שא אצתו .םריע בשוי קידצה לא םיברו ,תרחא ריעמ קידצל
 39.הרס יתלב הכמ ויחא תא

 ונויסנ לע אצי ב׳צשיזרמ קידצה ןיבל דוד ,ר ןיב ךוסכסה רקיע יכ ,וז הסריג יפל ,רבתסמ
 ,הז גהנמ .שדח ןימלע תיבל עקרק שדקלו ימוקמה קידצה לש ומוחתל שולפל דוד ׳ר לש
 40,רכומו עודי ,םינונחתבו תוליפתב ,לודג סקטב תורבקה תיבל שדח חטש םיכנוחה םיקידצ לש
 השדקהה השעמש ,אופא הארנ ).קילראגאקב( תאז ריכזה ליעל רכזנה יסורה ח״ודה ףאו

 .תיתרבח־תירוביצ תועמשמב ,רקיעב ילואו ,םג אלא ,תיגמ־תיתד תועמשמב קר אל ןעטוה
 יתלבה םתונמאנ תא ךכב ואטיב ,עקרקה תא שדקיש והושקיבו קידצל ונפש ,הליהקה ינב

 .היבשות לעו הליהקה לע תולעבו ןיינק לש השעמ ךכב אטיב קידצה וליאו ,ויפלכ תגיוסמ

 ).האבה הרעהב הארו( םיארונה םימיה תפוקתב ןאמואב בלסרב ידיסח תפידרל ןאכ ותנווכ יאדווב 37
 .ןאמואל תינופצ מ״ק העבראו םיעשת תאצמנ (Tarashcha) ה׳צשאראט

 .ה״כרת ירשת שדוח עצמאל אופא הנווכהו ,,ה״כרת תנש )ןושח(= לוב חריל העשת׳ב בתכנ רמאמה 38
 ימע ,םש וספדנ רמאמה לש םימדוק םיקלח 126. ימע ,ה״כרת טבשב ד״י ,ה ,למרכה ,,בר ברע׳ 39

 .,תוטמה תירק׳מ ,,בקעי ידבע ארית לא׳ :םתוח רבחמה 99-98, 110-109.
 תיב(= ק׳׳היב לע ףיסוהל םריעל אובל חירטיש׳ בויטיטב וידיסח ידי לע ןמזוה ןי׳זורמ לארשי ,ר 40

 כ״ור האממ רתוי םיושש׳ םירקי ףסכ יטומפ גוז ול וחיטבה הז תוריש תרומתו ,׳םהלש )תורבקה
 יכדרמ ׳רל ונפ םוקמה ישנאמ המכ .לארשי ׳ר עיגה אל םינוש םיבוכיע לשב ךא ,׳)ףסכ לבור־(

 הרונמ ,לקנרפ םימואת הירא הדוהי( םידיסחה ןיב ךוסכס ץרפ ךכ בקעו ,םריעל ןמדזנש ,ליבונר׳צמ
 ,ב ,שדחה םיקידצ ירופיס ,ןמלביוס קחצי םהרבא :הוושהו 95-93; ימע ,א״ערת לשימעשפ ,הרוהטה

 ;ןארוואסמ יבצ השמ ׳ר לש ויחא(ירדנבמ ביל הירא קידצה לע 47-45). ימע ,ט״סרת בוקרטעיפ
 הרבחה־(ק״חה יאבג וחלש םירבקה הדש ביחרהל היה ץוחנ רשאכ׳ יכ ,זרא רפיס )ח״רת תנשב רטפנ

 חינהל רעדנעבמ ברחל אורקל םידסחתמהמ אתרק יריקיו ד״בהו ברה תמכסהב )הסדוא־(הפמ )אשידק
 ,חי ,ץילמהב 139). ימע 21], הרעה ,ליעל[ הנוהכ רתכ(׳הפגמהמ ריעה לצנת ןעמל רדגהל דוסיה
 ידיסח ןיב )הילודופ( רעזאווירקב הלפנש תקולחמ לע רפוסמ 989-988, ימע ,ג״מרת תבטב ג״כ

 תא שידקי םיקידצהמ ימ׳ הלאשה ביבס ,תורבקה תיב תבחרהב ךרוצה בקע ,ןארוואס ידיסחל הנלאט
 ,םייתניב רטפנש דוד ׳ר יחא ,הריווקסמ קחצי ׳ר תא ונימזה הנלאט ידיסח .׳ותדועתל המדאה לבח
 ,םהידיב םינבאו תולקמו שיא םישמחו האמכ וצבקתיו םשפנב ]הנולש ועדי אל ןארוואס ידיסח ךא׳
 האר /רעריווקסל וכפהתנש רענלאטה לומ הדבכ המחלמ וכרעיו ,םילגר םהמו םיסוסב םיבכור םהמ
 הדועסב ברה רמאש המ׳( 237-236 ׳מע ,ב״ירת רימאטיז ,דוד ןגמ ,הנלאטמ דוד ׳ר לש ורפסב םג

 ׳יס ,ב״ערת שטאקנומ ,תראפת יבצ ת״וש ,אריפש שריה יבצ ׳ר );׳ןימלע תיבל םוקמ עבקש רחא
 230-229. ׳מע ,ך״שת םילשורי ,תודיסחב תוכילהו תוכלה ,םייהטרוו ,א ;דכ
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 /םידיסח תכסמ׳ ךותמ /ןידקרמ דציכ׳ קרפב םג ונא םיאצומ הלא םיעוריאל ידורפ דה
 תידיסח־יטנא הריטאס יהוז .שמחו־םירשע ןבכ זא היהש ,אריפש ןמרה יבצ ליכשמה רביחש
 וטקנש תוליהקה ׳שוביכ׳ יכרד לע דומעל ןתינ הנכותמו ,תידומלת תכסמ לש תנוכתמב ,הפירח
 :ויצירעמו ,הנלאטמ דוד ׳ר אוה /שודקה וניבר׳

 םידיסחה לכ ,תוריעה ןמ תחאל אב ברהש ועמש )?קידצה־־(ברה ינפ תא ןיליבקמ דציכ ׳ינתמ
 ןישרוגו ,ותיב תונולח תא ןירבוש ,הב רד סורוקיפא וא דגנתמ היה .ריעה התואל ןיצבקתמ

 םא ...עגונמה תיבכ ריעל ץוחמ םינבאהו רפעה תא ןיכילשמו ,תיבה תא םיצתונו ,םשמ ותוא
 תואושמ ןיאישמ :הזה רדסכ םלכל ןישוע םש םירד םיסרוקיפא הברה וא םידגנתמ הברה ויה
 לכ ,ןילימ עברא קוחרב עיגהש ןויכ .םשל אב אוהש ריעה דע םשמ אצוי ברהש ריעה ןמ

 ןויכ .קוזינ אוה דימ ,וב ןיעגופש סורוקיפא וא דגנתמ לכ .וינפ ליבקהל ןיאצוי םידיסחה
 וניברב השעמו .םימעפ שלש ׳לארשי ךלמ יחי׳ םר לוקב םיקעוצ דימ ,אב אוהש םיאורש
 דיפקה )היסור־( אירוס ךלמל םירבדה ועמשנשכו /לארשי ךלמ יחי׳ וינפל וארקש ,שודקה
 ...תורחל אציש דע םנוממ לכ תא םידיסחה וזבזבו ,םירוסאה תיבב וניבר תא בישוהו ,רבדב
 שרוד ברהו ,ןהיפתכ לע תולגעה תא ןיכשומו ותבכרממ םיסוסה תא םיריתמ ,םהילא עיגה

 ׳לארשי ךלמ יחי׳ ויארוקו ןירזוח ריעל וסנכנ .ריעה התואל ותוא ןיאיבמש דע ,הבכרמ השעמב
 ףרש ןיי לש תוסוכ שלש האירקו האירק לכ לע .הינשב דחאו הנושארב דחא ,םימעפ שלש
 םיינש ...וירחאל סורוקיפאלו וינפל דגנתמל הללק סוכו סוכ לכ לעו ,הירחאל שלשו הינפל
 ןיסנכנש העשב .וינפל דחוימה תיבה דע ותוא םיאשונו םהיפתכ לע ותוא םיביכרמ סייפב וכזש

 ...ןירכתשמש דע ףכ םיאחומו םידקורו ןיחמשו ןיתושו ןילכוא םעה לכו ,שורדל ברה ליחתמ
 ןכו ,לומתא לש ורדסכ ןישועו ןירזוח - ומיכשה .ותיבל ביבסמ בוחרב םינשי םידיסחה לכו

 ןתטימ אהתש םעה תא ךרבמו ברה דמוע התשמה ימי תעבש ולכ .םימי העבש דע ,רחמל
 לכ לעו ...תואסרפ הרשע דע ותוא ןיולמ םעה לכו .םהיצלח יאצויב דגנתמ אהי אלו המלש
 םהמ קחרתה .םולשל םהמ רטפנ ב״חאו .הירחאלו הינפל תונוידפב םעה ץברמ הכרבו הכרב
 ןינל םעה לכו .ןמא הנעיו עמשיש ידכ םר לוקב םינהכ תכרב ותוא ןיכרבמ םהיניע אולמכ

 ןיארוק ןיא )םינישלמה־( תורוסמה וברשמו ...ןהיתבל ןיכלוהו ןימיכשמ רחמלו בוחרב םש
 המוחתל ץוח ברה אצי אלש ונינוועב תוכלמה הרזג אמיאהו ...הנכסה ינפמ ),לארשי ךלמ יחי׳(
 וא םידגנתמ ןבורש תוריעל אב היהש ינפמ ?המל ךכ לכו .תחא העיספ וליפא וריע לש

 ..41.םיעשרב הרגתמ היהו םיסרוקיפא

 ינב םירחא םייליכשמו םיידיסח תורוקמב םג םירכזומ ובש םיבר תודוסיש ,הז רואיתמ

 לככ ,וז הריטאס רביח אריפש .ילש קוסיפה 551-549; ימע 34), הרעה ,ליעל( יבשת :ךותב אבומ 41
 םיקידצ המכ לש תצבוקמ תומד אוה ,שודקה וניבר׳ יכ םרגש ,יבשת .ז׳׳כרת וא ו׳׳כרת תנשב ,הארנה

 ןיבל ןי׳זורמ לארשי ןיב ותוהז תלאשב טבלתה 545-543), ימע ,םש( הניארקואמו אטילמ ׳םייתוכלמ׳
 1850, תנשב רטפנ לארשי ׳ר( דוד ׳רל הנווכה יכ ,קדצב ,רעישו 28), הרעה 550, ימע( הנלאטמ דוד

 ).הריטאסה תביתכ ינפל רתויו הנש הרשע־שמח
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 םגד .השדח הליהק לע ידיסחה ׳תוטלתשהה םגד׳ לש ויתונורקע תא טטרשל ןתינ 42,ןמזה
 םתילכתו ),םימי עובש(רצק ןמז קרפב םיללוחתמה םיעוריאה לש תויביסנטניאב ןייפאתמ הז

 םידיסחה לש םשוביג םג אלא ,שדח םוקמב קידצה תרתכה לש תידיימה הרטמה קר הניא
 תובקעב םיבר םידיסח לש םתעיסנ .תודכלמ תויתרבח תויווח לש ךרדב ישפנה םמלוע בוציעו

 םצעתהל ימוקמה םידיסחה ןיערגל תעייסמ דעיה תרייעב םתוסנכתהו יברה לש ותיילמפ
 ;תינוגססהו תינומהה םינפה תלבק :קידצה לש ורוקיבל םוקמה ינב תובבל תא רישכהלו

 ונייה /םידגנתמ׳( קידצל םידגנתמה הליהקב תודוסי דגנכ תומילאה ישעמו םירציה בוהלש
 העיגפב םייתסהש ),םיליכשמ ונייה /םיסרוקיפא׳ וא ,םידיסח םניאש םינדמלו םיתב ילעב

 ןיינקהו )׳לארשי ךלמ יחי׳ הזרכהה(הרתכהה לאוטיר ;שוריגב ףאו ,תואכהב ,םימויאב ,שוכרב
 קידצה ררוגתמ ןכלהמבו ,הלילו םמוי תוכשמנה תוגיגחה );תורבק תיבל השדח הקלח תשדקה(
 תונשד תודועסב רוביצה תא ונובשח לע ליכאמו םיברב תושרד שרוד ,תדחוימ הינסכאב
 ;אסיג ךדיאמ התסההו אסיג דחמ הרותה ירבדו םידוקירה ,הרישה ;םימכ ךפשנה ןייב והקשמו
 בתכ לע המיתחה - ףוסבלו ;קידצה תיבל ביבסמ ,בוחרב םידיסחה לש תפתושמה הנילה

 .תרחא הרייעל עסונה קידצה ןמ הדירפה יסקטו תודיגמה
 םירשימ־דיגמל הנווכה ןיא ?הליהקה ןיבל קידצה ןיב םתחנש ׳תודיגמה בתכ׳ לש ושוריפ המ

 דיגמ לש הז גוס .םיבוט םימיבו תותבשב הליהקה ינב ינפב שורדיש ידכ רכשנה ,יתרוסמה
 ןישוביכה ירבד לש םמוקמ תאו ,ט״יה האמב תידיסחה הרבחה ןמ ןיטולחל טעמכ םלענ

 ןחלוש לע קידצה עימשהש /תודיסחה ירבד׳ו ׳הרות׳ה ולטנ תסנכה תיבב דיגמה עימשהש
 :השדח תועמשמ לביק אוה /דיגמ׳ ראותה רמשנ םהבש םיטעמה תומוקמב .ורצחב תבשה
 ףקותב .רחאל אלו םיוסמה קידצל ׳תכייש׳ תמיוסמה הליהקה יכ עבוקה םותח ילמרופ םכסה
 תוכז ןה ,היתוביבסבו הליהקב םיילכלכ םילופונומ ןה ורבד ישועלו קידצל ונקוה הז םכסה

 םניאש םייונימ לטבל ותוכמסבו רבד לכ קשיי ויפ לע .הליהקב שדוקה ילכ יונימל תידעלב
 :אבה קרפב קוסענ ובש ,קילפט ישנאל ובתכמב הריווקסמ קחצי ׳ר קידצה ירבדכו .ותעד לע
 ושעי אל ידעלבמ רשא ,בוטה םנוצרב םכלוכ )די תמיתחב־(י״חב ,בתכב יל ןתינ רבכמ ןה׳

 םימותח םימכסה .׳ינוצרו יתעד יתלב ודי תא שיא םירי אל השודקבש רבדב טרפבו ,רבד םוש
 םיכלפב םיליעפ ויהש םיקידצה ברקב קר ,הארנכ ,וגהנ )׳ווירב״תודיגמ׳ ונוכש( הלאכ

 ןארוואס ,ןי׳זור ,ליבונר׳צ תיב יקידצ רקיעב ,תיסורה הירפמיאה לש םייברעמ־םורדה
 םיקידצ ׳וקליח׳ הבש ךרדה תא ז״כרת תנשב םיוברדצ רדנסכלא ראית ךכו .םהיתוחולשו

 :וז הטילש לש תילכלכהו תיתרבחה התועמשמ תאו ,תוליהקה לע הטילשה תא הלא

 ,םייפארגאעג םילובג יפל ץרא ילשומ טפשמכ אל קר ,הלחנל ץראה תא םהיניב וקלח המה

 הליהק לע תוטלתשה לש המוד םגד ןודרוג ל׳׳י ראית /הגות החמש תירחא׳ ידיסח־יטנאה ורופיסב 42
 הדוהי יבתכ :האר .ןילרקמ ׳ינשה׳ ןרהא ׳ר אוה םהמ דחאש ,םיקידצ ינש ןיב ךוסכס עקר לע תיאטיל

 ,יבשת :האר ,הז רופיס לש ירוטסיהה עקרה לע .זע-זי ימע ,ך״שת ביבא־לת ,הזורפ - ןודרוג ביל
 ןיב הפוריא חרזמב שידייו תירבע תורפסב םתרבחו םידוהי־אלה ,לטרב ׳י 101; הרעה 544, ימע ,םש

 תירבעה הטיסרבינואה לש היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח 1914-1856, םינשה
 .תורעהבו 21-20, ׳מע ,א״משת ,םילשוריב



 483 ט׳׳יה האמה לש םישישה תונשב בלסרב תודיסח דגנ קבאמה [19]

 וולנ זא ,םהיריצ וא םה ,םהיעסמל םתכלב קר ,לרוגב אל םג ,זוחמו ךלפ לכב םירעל קר
 םהל ונתיו שארל םהילע םוריתכיו םידחא םיבהלנ תצעל ותפנ רשא םוקמה יבשות םהילע

 וילגר תאו וידי תא שיא םירי אל םדעלב ...הסחמלו ןגמל םהילע ויהו ,תודיגמ וא תונבר בתכ
 ,םידמלמ ,ץ״ש ,םיטחוש ,םינייד ,םינבר םהל וחלשי םהו ,םתדוקפל וכחי הדע יקסע לכבו

 ארקנה בא תיבל תלוגלגה סמ הנש הנש תולהקה םהל וחלשי הז רכשבו .םינלב םגו םישמש
 ובירקי רשא ןויארה ףסכ דבלמו ,ער םאו בוט םא הרקמ לכל םהיתונתמ דבלמ /43תודמעמ׳

 ירעב בבסל )רתוי וא( הנשב תחא קידצה אובב וא ,ולכיהב םשודק תא רקבל םתכלב םהל
 ).44ונימיב םיברה םהיתונועב הלטבתנ רשא(ותלשממ

 ותוליעפמ רזגנש ,םמוקממ תאצל םיקידצה לע לטוהש רוסיאל םיוברדצ זמר הנורחאה הרושב
 .הנלאטמ דוד ׳ר לש

 ךרדב םנמא - עיבצהש דיחיה היה ת״א םלואו ,ב׳צשיזר השעמל אופא תובר םינפ
 .ןאמואב בלסרב ידיסח תפידרב ,שאה תקספה׳ ןיבל הלא םיעוריא ןיבש הקיזה לע - הרעשהה

 תורייעב דוד ,ר לש ויתועיסנ תא ךליאו ןאכמ וענמש ,םיסורה תונוטלשה תלועפש ןכתיי
 תיבלסרב־יטנאה הסיסתה ןוסירל ןיפיקעב המרתו וידיסח לע םג ארומ הליטה ,הביבסה
 45.םיוסמ ןמז קרפל ןאמואב

 תודלותב ומוקמו ןי׳זורמ לארשי ׳ר ,ףסא ׳ד :האר ,תודמעמה יפסכ לעו תידיסחה רצחה תלכלכ לע 43
 היפוסוליפל רוטקוד ראותה תלבק םשל רוביח ,הרשע־עשתה האמה לש הנושארה תיצחמב תודיסחה

 235-227. ימע ,ב״נשת ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש
 םג רפסמ ׳דיגמ׳ ראותה לש השדחה ותועמשמ לע 135-134. ימע 21), הרעה ,ליעל( הנוהכ רתכ 44

 5-4): ימע ,ז׳׳כרת אסעדא( םיאפר קמע ,ל׳׳ביר לש וטע ירפ תידיסח־יטנאה הריטאסב יודבה קידצה
 העובק הבצק יל ונתיש ...יתלדתשהו תולודג תורחא תורייעל םעפב םעפ יתעסנ )הז ירחא־(ז׳׳חא׳

 ,דיגמ ינאש )תונויכיז־(ןיסעסנאק תורייע המכ יל ונתנו .דיגמ םשב םלצא תויהלו הנשב הנש ידמ
 םהיתוסנכהבו םהיתואצוהב ,ריעה ינינע לכב ברעתמ יתייהו .המש ללפתהל הנש לכב תחא םעפ אובל

 דע ...תורייעה לכב דיגמ יתייה )הז לכ םעו־(ז״כעו .םיתטפשו ילא אב עגנ לכו ביר לכו .המודכו
 דחאל היה הלילחו .םירפכהו תוזרפה ירעמ דבל ,תונטקו תולודג תורייע םיעברא ךרע יתשבכש
 :הארו ),;הנשה שארו־( ה׳׳רו תבש לע םהילא ישנאמ דחא עסיש וא ,ילובגב אוביש יתלוז םישודקמ

 רקיעב( םינוש םיגוסמ תודיגמ יבתכ .גצ ימע ,ג 1), הרעה ,ליעל(יקצדורוה 150-149; ימע ,םש ,ףסא
 םירפסה תיבב די יבתכל הקלחמב םיאצמנ ,ליבונר׳צ יקידצל ונתינש ),םיילכלכ םילופונומל תויובייחתה

 ומסרפתנ ,ליבונר׳צמ ןרהא ׳רל ונתינש ,םהמ םיינש (1699 4°). םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה
 וז תועמשמ 23-22. ימע ,ב׳׳נשת תבטב א״י 599, ןוילג ,ידרחה הנחמה ],לביאסוא־נ .א ןרהא ידיב
 עשידיי ,דניקביר ,י :האר ךא ,שידייהו תירבעה ינולימ בורב הניוצ אל ׳תודיגמ בתכ׳ וא ׳תודיגמ׳ לש

 ).טלעג־תודיגמ( 146 ,מע ,ך׳׳שת קראי־וינ ,טלעג
 ךכל זמר .ןאמואב בלסרב ידיסחל שממ לש תויולכנתה ,הארנה לככ ,ומשרנ אל ו״כרת תנשב םג 45

 תפיגמ התשע םייטעבש םיאטחה לע רבגתהל ךרד ושקיבש ,םיאנק םידיסח ישעמ לע חווידב שי
 תובחרה תולמשה תנפואב וקבאנו תינימ תורקפהב הדשחנש השאב וללעתה םה .ריעב תומש ערילוחה

 הומכ רשא ריעב הלודג הקעצ יהתו׳ :בתוכה ריעה ךכ לע .ןאמוא תושנ ןיב הטשפש )תונילונירק(
 תלחמל השדח האופר׳ :האר .׳הזה םויה דעו םידיסח רעוואלסארבה תא תוכהמ ולדח םוימל התיחנ אל

 בלסרב ידיסחב בלושמה קבאמה לע 384-383. ׳מע ,ו״כרת זומתב ט״כ ,ו ,ץילמה /ער־ילחה
 וידיסח לע 142-141. ימע ,א 27), הרעה ,ליעל( רוטקפס :םג האר ,ןאמואב להונש /סענילאנארק׳בו
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 ,ונאצמ אל בלסרב ידיסחב קבאמל ב׳צשיזר יעוריא ןיבש הקיזל תופסונ תורישי תויודע
 יטמזירכה םגיהנמ ,רדנס ׳ר לע המותסו תרחואמ תיבלסרב תרוסמב ילוא שי רבדל רכז ךא
 תונשב )ןאמואל תיחרזמ מ״ק השימחו םיעבראכ (Torgovitsa?הציבוהריטב בלסרב ידיסח לש

 ,ר לש ןפודה תאצוי ותומדו 46,ןנימב תודחוימה היתוכילהב העדונ וז הרובח .םישישה
 ,הררוע - 47הקדצל ונוממ לכ תא רזיפו בלסרב תודיסחל שבכנש רישע םידב רחוס - רדנס

 ):בלסרב ידגנתמ םידיסחה ,ונייה(׳םידגנתמ׳ה ברקב הניט תושגר ,הארנכ

 .יוארכ ותוכהל םידגנתמהמ המכ וצר ...וישנאו רעציווהרט רעדנעס יבר לש ומש םסרפתנשכ
 אובי ,ותודיגמל תכייש יכ ,תבשב םש תובשל ץיווהרטל םבר אוביש תעבש םהיניב ומכיסו
 הבר הכמ והוכיו והוספתי זאו ,גוהנכ םולשב וכרבלו וינפ לבקל רעדנעס יבר םג יאדווב
 הזיא רד היה םשש הנטק הרייע הזיאל סנכהל וצר ...םבר עסנשכ הנהו .וישעמ לע שנועל

 ,םתרייע ךותל וסנכי אלש ל״נה םידיסחל הרייעה ידיסח וריהזה 48.םידיסח םע רחא םסרופמ
 ,וילא סנכהל ול ונתי אלש םהל הרצ םברש דע ,תועד יקוליח המכו המכ םהיניב היהש תמחמ
 תקולחמ םהיניב החקלתה ףכיתו .הרייעה ךותל אבו סנכנו אקודב שקעתה ל״נה םסרופמה םלוא

 ךרדב .םב םשפנ דוע לכ וז הרייעמ וישנא םע חורבל םסרופמה חרכוהו ,הז תא הז וכהש דע
 םניא םה׳ :וישנאל רמאו הנענ ,הרייעה ידיסח לש םתונגמ םסרופמה רבידשכ ,םתסונמ

 49.םיגילבמו םיקתושה בלסרב ידיסחכ םיקתוש ולא םידיסח ןיאש רמואכ ,,ס׳רעבעלסרב

 השחרתה ובש םוקמה םשו ,םימסרופמה׳ תומש רדעהו וז תרוסמ לש תינרסומה התמגמ
 ושחרתנש ,םינודנה םיעוריאה ןיבו הניב ירשפאה ןוימדה תא שטשטל ידכ םהב ןיא ,תושגנתהה

 50.ב׳צשיזר השעמב רבודמ ןאכ ףאש יאדוול בורקו ,רוזיא ותואבו ןמז ותואב

 ,ב׳צידרבב קידצה לש ורוקיב תעשב תונילונירק תושובל םישנ וניהש ,הקבירטסמחרמ ןנחוי ׳ר לש
 323. ימע 34), הרעה ,ליעל( טנאלג :האר 1862. תנשמ יסור ח״וד רפסמ

 םהיחוור לכ תא שירפהל וגהנו םפסכבו םשוכרב ףותיש ייח ויח ,םבורב םיינע ויהש ,וז הרובח ינב 46
 הפוקל םנוממ לכ םישירפמ ויה׳ :בלסרב לש תירוטזילאידיאה תרוסמב וריוצ םינפ לכ לע ךכ .הקדצל
 ול רסח היהש דחא לכו ,םידגב רובע דחוימ ןורא תופתושב םהל היה׳ /םלוכ ונוזנ םשמש תיללכ
 ףוס ,ליעל[ שדוק יפרש חיש(׳ול ךירצ היהש המ ול רחבו דחוימה ןוראל שגינו ךלה שובלמ הזיא
 ימיב הכפה ,בושח יבלסרב זועמ ןמחנ ׳ר ימיב הזמהש ,המצע הציבוהריט ).אפ-טע ימע ,ד 3], הרעה

 ימע 1], הרעה ,ליעל[ סייו(׳בלסרב ידיסחל רתויב םינכוסמה תומוקמה דחאל׳ ןתנ ׳ר לע תקולחמה
.(39-38 

 ׳ר תועצמאב ד״ירת תנשב בלסרבל רדנס ׳ר ברקתנ ,זפ ימע 6), הרעה ,ליעל( לחנה ילודיג יפ לע 47
 ,וילע םיפסונ תורוקמ .ןאמואב יבלסרבה זיולקה ץופיש תא ופסכמ ןמימ ה״כרת תנשב .ןי׳צלוטמ ןמחנ
 ׳מע ,ד ,םש ,שדוק יפרש חיש ;וכ-בכ ימע ,ב״לשת םילשורי ,ב ,חרפו רותפכ ,בד יולה בקעי :האר
 .טפ-זפ ׳מע ,ה ;גק ,אפ-פ

 ׳םימסרופמ׳ ינשב אופא רבדמ בותכה .ורודב םיעודיה םיקידצה םע הנמנה ,םסרופמ קידצל הנווכה 48
 .הזל הז םירצה

 .אפ-פ ימע ,ד 3), הרעה ףוס ,ליעל( שדוק יפרש חיש 49
 רפס( אנהכ ׳א איבהש תרוסמב הרמתשנ םיבלסרבה יפלכ הנלאטמ דוד ׳ר לש ותביאל תפסונ תודע 50

 .דוד ׳רב ךלמנו בלסרב דיסח םע ךדתשהל שקיבש ינולפ לע 336), ׳מע ,ב״פרת השראוו ,תודיסחה
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 קילפטב ׳הירורעשה׳ו בלסרב ידיסחב הריווקס ידיסח לש םקבאמ .ד

 בתכב .יופצ יתלב רוקממ תורשעתמ םישישה תונשב בלסרב ידיסחב קבאמה לע וניתועידי
 רורצ ןומט ,תונורחאה וייח תונשב (1869-1785) רגולק המלש ׳רל ונפוהש ,תולאש לש די

 קילפטב (1865) ה׳׳כרת תנשב העריאש ,תרחא ׳הירורעש׳ לע תורפסמה תודועת לש עונצ
 תקולחמ - וז לש הרקיע ).51ןאמואל תיברעמ־תימורד מ׳׳ק הנומשו םישולש ,הילודופ ךלפ(
 קחצי ׳ר קידצה לש וידיסח ןיבל ,קילפטב ׳שודקה ץוביקה׳ ישנא ,בלסרב ידיסח ןיב הרמ

 52.הנלאטמ דוד ׳ר לש ויחאו ליבונר׳צמ יכדרמ ׳ר לש ונב (1885-1812), הריווקסמ יקסרבט

 םירהונ ךיאה ןולחב האור יתייה בוקליסאווב בשוי יתייהשכ .איה הרצ ,טושפי :ול בישה קידצה
 ךיאה ןולחב האור ינא ,הנלאטב בשוי ינאשכ ,וישכעו ,בויקל )םירכנ םילגר ילוע־( םיצלומוהוב

 .׳!ןאמואל !)בלסרב ידיסח־( םיצלומוהוב םירהונ
 יבתכ ימולצתל ןוכמב 16504 ׳םמ טרס( X893.19 K71 ׳םמ ,קרוי־וינ ,היבמולוק תטיסרבינוא די בתכ 51

 םיסיטרכב םיניוצמ םינודנה םיבתכמה ).םילשורי ,יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב ,םיירבע די
 תטיסרבינואב רלטב תיירפס לש םירידנה םירפסהו דיה יבתכ תקלחמל הדומ ינא 185-183. םרפסמש
 ש״נא בתכמ׳ תא בלסרב ידיסח ומסרפ הז די בתכ ךותמ .הלא םיבתכמ םסרפל תושרה לע היבמולוק

 ,ז״כשת קרב־ינב ,הנומא ילחנ רפס ,יקסניצקוט ׳שו גינעק צ״נ :האר ).חפסנב ןלהל(׳קילפעט ריעד
 ׳ר לש םהיבתכמ(ורשקהמ ירמגל אצוהו רואיב וא אובמ לכ אלל ספדוה בתכמהש אלא .בכ-זי ימע

 ךכל ףסונב ).ואבוה אל ,תקולחמל ןבומ לכ ןיא םהידעלבש ,הריווקסמ קחצי ׳רו קילפט ןייד ןרהא
 ׳ר קידצה ,ףדורה לש ותוהז וב הרזנוצ הלא לכ לעו ,תועמשמ תולעב האירק תויועט הקתעהב ולפנ
 לע .״וכו ׳ר ברה׳ :םוקמ לכב ספדנ ,בתכמב םימעפ המכ שרופמה ,ומש תחתו ,הריווקסמ קחצי

 ,ג״כשת קרב־ינב ,לארשי תיראש ,ורפס חתפב ומצעב אוה דיעמ גינעק לש תוילרוזנצה ויתומגמ
 םיקלח תנייפאמ ,לארשי ילודגו םיקידצ לש םדובכ לע רומשל ןוצרה ןמ תעבונה ,וז הרוזנצ .ד ימע

 קרפ :״רבד רתסה םיקלא דובכ״׳ ,ףסא ׳ד :הנורחאל האר .תיסקודותרואה הביתכה תוברתב םידבכנ
 63-61; ׳מע ),ג״נשת( 68 ,הרדתק ,׳לארשי־ץראב תודיסחה לש תיסקודותרואה היפרגוירוטסיהב ףסונ
 16-10. ׳מע 1), הרעה ,ליעל(׳זאקייפ :האר ,בלסרבב תימינפה הרוזנצה לע

 לשמל האר .ורמתשנ ותרותמ םיסיסרו וילע םירופיס טעמ קרו המואמ בתכ אל הריווקסמ קחצי ׳ר 52
 ,ליבונר׳צ תודיסח ירופיס ,לאגנ ׳ג תרודהמב ,קינרקיצ ףלוו היעשי ,ודימלת ךרעש םירופיסה יצבוקב

 ויבא רבקב 1865 טסוגואב ורוקיב לע תיסורה הרטשמה המשרש ,ןיינעמ רואית .ד״נשת םילשורי
 ,ליעל( טנאלג :האר ,בוראקמב תיתחפשמ הנותחב ותופתתשה לעו )הקבטנא( הקבוטנגיאב יכדרמ ׳ר

 תויומשרתה ,םיליכשמ םיננובתמ לש םהיניעב ,הררוע קחצי ׳ר לש ותומד 341-339. ימע 34), הרעה
 הכימת ללוכ( הלכשהה יכרעל יבויחה וסחי לעו תובוטה ויתודימ לע הירוגינס בתכ .תודגונמו תונוש
 םסרפ ),׳ץילמה׳ לע תישיא המיתח ףאו ,בייקב םידוהי םיטנדוטסב ,הריווקסב יתלשממה רפסה תיבב
 146-145. ימע ,ח״כרת ןויסב ד״י ,ח ,ץילמה ,׳בוט אל קידצל שונע םג׳ ,הקבונחממ יקסבלידמ א״י

 יקסבוניטנטסנוק ׳א :האר .ןותיעה יפד לעמ בקונ סומלופ המע הררגו ןומא רסוח הררוע וז המישר
 הנשה שאר ברע ,םש ,׳קקוחמ תקלח׳ ,ןאמצירק ׳מ 178-176; ׳מע ,זומתב ב״י ,םש ,ילופסוריטמ

 ׳מע ,ט״כרת תבטב ׳י ,םש ,׳ומשאי םיקידצ יבהוא׳ ,יקסבלידמ לש ותבושתו 263-262; ימע ,ט״כרת
 )הנלאטמ דוד ׳ר תא םג תרחא תונמדזהבו(קחצי ׳ר תא םעפ שגפ ,׳ץילמה׳ ךרוע ,ומצע זרא 366-365.
 ,ץילמה( קחצי ׳ר לע הטודקנאל ותרעה האר .׳ושפנב תררושה תונלבסה חור׳מו ותמכחמ םשרתהו

 ג״כ ,םש( םיקידצל האנשב ונותיע תא םישאהש בתכמל ותבושת 866); ימע ,ג״מרת תבטב ׳י ,חי
 ותמועל 380). ימע ,ה״מרת ןסינב ה״כ ,הכ ,םש( קחצי ׳ר לע רביחש רצק דפסהו 977), ימע ,תבטב
 ..׳.סמ קידצה׳ תא 10-7, ימע 1884, ידורב ,ינע תונע ורפסבש ׳עגושמה׳ קרפב ,ןוסנמלק ׳מ ראית
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 היינשה תיצחמב היסורב בלסרב תודיסח לש היתודלותל תורוקמה םה םילדו םיטעמש תויה
 ןפוד תאצוי הראהל התכז םג השרפה .וז תובתכתהב דחוימ ןיינע שי 53,ט׳׳יה האמה לש

 קילפטב ורחסמ לגרל ההש ,דלוגנייפ לימעל רשא ,בתוכה .ונבל הנסארקמ ליכשמ לש בתכמב
 וארש תא ראית /ץילמהיב םסרפתנש ,יטקדיד יפוא לעב בתכמבו ,תוערואמה תושחרתה תעב
 ,ףיקתמה לש םטבמ תדוקנ - ןפוד אצוי תואסריג שגפמ אופא ונינפל 54.וינזוא ועמשו ויניע
 - המוגע השרפ לש םיישונאה היטבה םיפשחנ וכותמו - דצה ןמ הפוצה לשו ףקתומה לש

 .תדחוימה םכרד םע םילשהל םינכומ ויה אלש ,םהיחא ידיב בלסרב ידיסח תפידר
 וכסכתסנ בורימנב םירדה הריווקס ידיסח :בלסרב ידיסח לש םתסריג יפל ,השעמה ףרות הזו

 ,קחצי ,ר קידצה ינפב ונישלה ןכ לעו ,בלסרב ידיסח םע הנמנש ,בוד ׳ר ,ימוקמה טחושה םע
 הנותנ התיה הליהקב םייונימה תכרעמש - קידצה רהימ הבוגתב .ודובכב עגפ טחושה יכ

 טחושה לש ותרוכשמ תא חפקל ידכ ,רחא טחוש בורימנל חלשו - תטלחומה ותטילשל
 לוועה לע קידצה ינפב וחמו השרפב וברעתה ׳םירשכ םיתב ילעב׳ המכש רחאל .ףצוחמה
 דוע ןייעי אלש ,תובייחתה בתכ לע םותחל ץלוא םשו ,הריווקסל הלה עסנ ,בוד ,רל השענש
 ,וז ׳הריבע׳ב ספתיי םא היהו .ך״רהומ יטוקיל׳ב אל טרפבו ,בלסרבמ ןמחנ ׳ר לש וירפסב

 .טחושכ ותקזח תא דיספי םג אלא ,ותטיחש לספיתש קר אל
 יכ קידצל רסמו הריווקסל בוש עסנ אוה .ותובייחתה לע םחינ טחושהו בר ןמז אצי אל
 לכב םגפ וב ואצמי ויאנושו ול רוזעי אל המואמ אליממ יכ תעדל חכונ ןכש ,וב רזוח אוה

 ,ותטיחש לספית וב רוזחי םאש בייחתה רבכש תויה ךא .בלסרב תודיסחל ותקיז לשב ,הרקמ
 .דתיה םסרופמ קידצ םע הרות ןידל וזכ היינפש ןבומ .הרות ןידל ןיינעה תא איבהל שקיב אוה
 םינוגה׳ ויה םיניידה .ךכל םיכסהל קידצה ץלאנ ןכ יפ לע ףאו ,םינפ תוזע לש תרכינ הדימ הב

 לע קידצה לש תירשפאה ותעפשה תדימל רורב זמר ־ ׳ריעה ןמ אלש םירחא םימסרופמו
 .טחושה תבוטל וקספ םהו - םיעובקה בורימנ ינייד

 ךא ,םינש הנומש ךשמל אופא קספ ותסנרפ תא חפקלו טחושה תא חידהל ןויסינה
 ,וז הרייע .קילפטב הטיחשה בצמ רדרדתה דבב דב .וקספ אל תונטקה תוקצההו תויולכנתהה

 םהיתונורכזב ורמתשנ םירחא םידיסחב וידיסח לש םהיקבאמו קחצי ׳ר לש ותומד .רתויב תילילש הרוצב
 רלסקוו ,א ;דצת-אצת ,בפת ימע ,א״כשת םילשוריו ביבא־לת ,םעה דחא יבתכ לכ ,םעה דחא :לש

 :ךותב ויתונורכזב ,ל״נה 180-176; ימע ,ב״פרת ביבא־לת ,ב ,תומושר /הישנה םוהתמ׳ ),ימענ־שיא(
 142-141; ימע ,ט׳׳מרת אשראוו ,בולוקוס ׳נ תכירעב ,םויכ ונתא םייחה לארשי ירפוסל ןורכז רפס

 .םירחאו 248-246, ימע 1957, קרוי־וינ ,רודה יבקעב ,רמזוצ ׳י
 וינבל לארשי ץראמ ל״רת-ט״כרת םינשב חלש םתואש ,בורימנמ ןתנ ׳ר לש ונב ,קחצי ,ר יבתכמ 53

 לא וחלשנש םיבתכמה טעמ םגו ,היסורב תודיסחה לש הבצמ תא םיפקשמ םניא ,ןי׳צלוטב ורתונש
 התואב בלסרב ידיסח לע שולק רוא קר םיציפמ ),םיעבשה תונשמ םבור(ונממו ןי׳צלוטמ ןמחנ ,ר

 ןתנ ,ר לש םיניינעמה ויבתכמ .זטר-חצק ימע 3), הרעה ,ליעל( הפורתל םילעב וספדנ םיבתכמה ;תע
 ה״לרת תנשב לארשי ץראל הלעש ,בורימנמ ןתנ ׳ר לש ודימלת ,בלסרבמ )םףבואר ילביל( הדוהי ןב

 תונשב ,לארשי ץראב הנטקה תיבלסרבה הדעה לע רקיעב רוא םיציפמ םה ףא ,הירבטב בשייתנו
 תיראש :םירפסב ,גינעק צ״נ ידיב וזכור הדוהי ןב ןתנ ׳ר יבתכמ .םינומשה תונש תישארבו םיעבשה
 .א׳׳לשת קרב־ינב ,קידצ ביתנ ;ג״כשת קרב־ינב ,לארשי

 10-8. ימע ,ו״כרת טבשב ׳ב ,ו ,ץילמה 54
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 תחת איה ףא !דתיה 55,ןמחנ ׳ר לש וימימ דוע בלסרב ידיסח לש ,לודג ץוביק׳ היה הבש
 ריעה ינבו ,יוארכ ודקפת אל קידצה הנימש םיטחושה ינש .הריווקסמ קידצה לש ונוטלש
 ׳ר לש ומש תא ולעה בלסרב ידיסח .םלוכל יוצר היהיש ,שדח החמומ טחוש םמצעל ושקיב
 ישנא[= ש״נא לכ ,ריעה לכ טעמכ׳( הליהקה ינב בור לש םתעד לע לבקתנ ןויערהו ,בוד

 םיתבה ילעבש אלא ).׳םותב םיכלוהה םירשכה םיתב ילעבה ןמ הברה הברה דועו ]ונמולש
 םיכסיש םותח השקב בתכמ ול וחלשו ,הריווקסמ קידצה לש הקנפשוגה תא לבקל ושקיב
 .בורימנב שדח טחוש קידצה הנמי ,קילפטל רובעיש ,בוד ׳ר לש ומוקמבו ,שדחה יונימל
 םנמא הנע אל אוה .המרעה לש ךרדב - בלסרב ידיסח לש םתסריגל - קידצה טקנ ןאכ

 הקיתשב המכסה ןיעמ ,הרואכל ,וז התיה .ומעטמ שדח טחוש בורימנל רגשל רהימ ךא ,בתכמל
 רוכמל בוד ׳ר תא ודדוע םהו ,בלסרב ידיסח רבדה תא וניבה ןכא ךכ .םיטחושה תפלחהל

 עידוה ,ותקזח תא בוד ׳ר רכמש רחאל ,הנהו .שדחה טחושל בורימנב הטיחשה תקזח תא
 תא רשאל ןכומ אוה ןיא ,׳ריעה ןמ תודיגמ בתכ ול שיש רשאב׳ יכ ,קילפט ישנאל קידצה
 - הריווקסל ועסנש ׳םיתב ילעב המכ׳ לש םהינונחת ורזע אל .ריעב טחושכ בוד ׳ר לש ויונימ
 תודיסחב םא יכ ,ודבל בוד ׳רב קר וניא קבאמהש וניבה בלסרב ידיסח .הצרתנ אל קידצה
 ךרוצה לשב קר אל ,םהל השענש לוועה םע םילשהל ולכי אל םה .התשרומבו הלוכ בלסרב
 םג אלא ,ותטיחש תוכיאב קפקפ אל שיאש ,בוד ׳רכ הלועמ טחושב ריעה ינב לש יתימאה

 .הסנרפ לכ אלל רתונש ,בוד ׳ר לש ולרוגל הנכה םתגאדו השרפל תישיאה םתוירחא לשב
 המלש ׳ר - תידיסח־ץוח תוכמסל ונפו הריווקסמ קידצה לש ותורמ תא לבקל אופא ובריס םה

 וניא םיידיסח םיגוח ברקב רגולק המלש ׳ר לש דבכנה ודמעמ .ןיינעב קוספתש - רגולק
 םידיסחו םיקידצ וב ואר ,תידיסחה העונתל רושק היה אלש הדבועה לשב אקווד .עיתפמ
 תוחפל ,ובסנש הלאכ רקיעב ,םיימינפ םיכוסכסב ררובכ שמשל לוכיה יביטקייבוא ףיקשמ

 56.םיקהבומ הכלה יניינע לע ,םיינוציחה םהייוליגב
 הנפ אוה ףא .הדוהי םהרבא ןב ןרהא ׳ר ,קילפטמ ןיידה תקולחמב ברעתה רחאה דצה ןמ
 רידגה התואש ,השרפב הליהקה ינב בור תדמע תא גיצהו ,רגולק המלש ׳רל )םיבתכמ ינשב(

 הרשעכב םדוק ,ה״כרת באב ׳המ ,ןיידה לש ןושארה ובתכמ .׳ונריעב השענה הירורעשה׳
 ,רגולק ברל תונפל הנווכה לע עדי דצ לכש רעשל שיו ,בלסרב ידיסח לש םבתכמל םימי

 ישפוחה םנוצרמ ורחב קילפט ינב ,ןיידה לש ותסריגל .תידדה המכסהב רבדה השענ אמשו
 ןוויכמ .׳ומייקי ןכ רוזגי רשאכש׳ םמצע לע לבקלו ,הריווקסמ קידצה לש ותורמל רוסל

 קידצה טילחי רשאכ יכ לכה תעד לע טלחוה ,ריעל שדח טחוש תלבק לע תקולחמ הררועתנש
 ידיסח .קידצה לש ותערכה תא םמצע לע ולביקו הריווקסל אופא ועסנ םידדצה ינש .היהי ןכ

 ת״נרהומ ישנאמ הלודג דצ ׳יה קילפעטב׳ :הוושהו 25; הרעה 204, ימע 1), הרעה ,ליעל( סייו :האר 55
 ןיערג ).דכ ימע 3], הרעה ,ליעל[ תואלתה ימי( ,קותשל תצק וחרכוה ןארוואס ידיסח םגש דע ל״ז
 :האר .יטייבוסה ןוטלשה ימיבו םירשעה האמה תישארב םג םש לועפל ךישמה בלסרב ידיסח לש ןטק
 ;חס-זל ימע ),ם״שת(ו ,לאכימ /םישולשה תונשב תוצעומה־תירבב באלסארב ידיסח׳ ,רלושטלא ׳מ

 210-207. ימע ),ה׳׳לשת( אכ ,רבעה /קילפט הרייעה׳ ,יתרפא ׳ש :דוע הארו
 84. הרעהו 126-124, ימע 43), הרעה ,ליעל( ףסא :האר ,ךכל תואמגוד 56
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 וא /ריעה טעומד טעומ׳ יוניכב קר אלא ,שרופמה םמשב םריכזמ וניא ןרהא ,רש - בלסרב
 תריחב לע ושקעתהו קידצה לש ותורמל רוסל אלש וטילחה - ׳רדג ץורפל םיצורש דצה׳
 ,ערעווקסמ ר״מודא ברה ינפב ),ודי תמיתחב־(י״חב בתכ ןתנ׳ טחוש ותואש ףא ,םמעטמ טחוש
 עיצמש יפכ - ןכא םא קוספיש רגולק המלש ׳רמ אופא שקבמ אוה /הרוסא ותטיחש רשא

 ינש לש קתעה ןיידה ףריצ ןושארה ובתכמל .הלוספ טחוש ותוא לש ותטיחש - בתוכה
 הברה םירכשנ ונא ןיא ךא ,קילפט ינבל הריווקסמ קידצה לש )םיכראותמ אל(םירצק םיבתכמ
 אוה ןיא העש יפל ךא ,קילפטב םייונימה לכ לע יארחאה אוה םנמאש רשאמ קידצה .םנכותמ

 דע׳ ןיתמהל שי אליממו ),׳ששוב ךירצ רבדה׳( שדחה טחושה לש ויונימ תא רשאל ןכומ
 אבי רשא ב״וש הזיא אצמת אצמה םאו )...ומש ךרבתי־( ש״תי ץפח אוה יצפח לעפתיש

 .׳הרוסא ותטיחש ,ק״קד ב״וש לובגב יתעידי יתלב
 ןייד׳ ותוא םינכמ אלא ,שרופמה ומשב ןרהא ׳ר תא םיריכזמ םניא םה ףא בלסרב ידיסח

 אלא וניא ןיידה ,םהירבדל .דאמ ונילע לודג דגנתמו ]הריווקסמ[ ל״נה ברה לא הנופה דחא
 דימעהל ןכומ אוה ךכ םשל .ריעה ישנא ןיב ךסכסל ותלוכיבש לכ השועה ,ןודמו ביר שיא
 םניא בלסרב ידיסחש ןבומ .דגנתמ אוה המינפ ובלבש ףא ,הריווקסמ קידצב ךמותש ימכ םינפ

 םתדמע תשלוחב תצקמב םידומ םהש הארנ םבתכממ ךא ,ויתונעט לש תוימיטיגלב םיריכמ
 םינכומ םהש ,רוריבב הלוע רגולק ברל ונפהש תולאשה חסונמ .םיוסמ רותיוול םינוכנ םהו

 ףא םה .הליהקה יבשות ללכל אלו בלסרב ידיסחל קר טחוש היהי בוד ׳רש ךכב קפתסהל
 םהיסיכמ אלא ׳להקה תפוק׳מ םלושת אל בוד ׳ר לש ותרוכשמש ,הרירב תילדב ,םימיכסמ

 .רסאית אל ותטיחשש דבלבו ,בלסרב ישנא לש
 רשא לש ובתכממ רקיעבו ,םמצע םיבתכמה ךותמ אלא םיעדוי ונא ןיא ןיידה ןרהא ׳ר לע

 ,רבעשל 57דשרב דיסח ,קילפט לש יתימאה טילשכ וראתמ הלה .הנסארקמ דלוגנייפ לימעל
 תוידיסח תורצח םע דחאתהל ול המרג בלסרבל הרמה ותאנשש ,רטונו םקונ ,ירזכא שיא

 ןיעכ ול שיו׳ ,תיבירב הוולמו לודג רישע אוה .הריווקסמ קידצה בל תא תוטהלו תורחא
 וירבדל םיתייצמ םה ,הרירב רסוחמ ,אליממו ,ובל תבדנבו וב םייולת ריעה יבשות בור /קנאב

 ,ונבל דלוגנייפ רפיס ׳ץילמה׳ב םסרפתנש בתכמב .בלסרב ידיסח תפידרל רושקה לכב םג
 ןרהא לש ומשב זרכוהש העש ,קילפט לש תסנכה תיבב חכנ ו״כרת רופיכ םוי ברעב יכ

 :ןיידה

 אלו םהמע וברעתי יתלבל ריעה ישנא לכ ורהזי ןכל ,םה תופירט ילכוא וואלסארב ידיסחש
 לכו ,הריד םהל וריכשי אלו ,דחיב םהמע ורידי אלו ,ילכ םוש םהמ ולאשי אלו םהל וליאשי

 ובתכמב האר .םברל םוקמ אלממ ריתכהל ונאימ ,בלסרב ידיסחל המודב (Bershad), דשרב ידיסח 57
 יתלוז ונינפל ויהש הלאמ וליפא קידצ םושב ונימאה אל )דשרב ידי0ח(= הלא סגו׳ :דלוגנייפ לש

 ,דעוואלסארבהו רעדישרעבה ןיב תקולחמ ,דתיה דימת׳ יכ ,ףיסומ םג דלוגנייפ /רטפנה םשודקב
 ד לש וכישממו ודימלת ,דשרבמ לאפר ד לע .הביאה תא ריבגהש אוה ברה ןוימדה אקוודש ןכתייו
 ר״ומדאה׳ ,ןמרבוה ׳נ 187-186, 288-281; ימע ,א 16), הרעה ,ליעל( רבולטוג :האר ,ץרוקמ סחנפ

 109-102. ימע ),ג׳׳ישת( א ,רבעה /דישרבמ לאפר ד
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 םדמלל םירענ ול ונתי אל אוה דמלמ םאו ,ףכית ותיבמ ונשרגי ןועמ םהמ דחאל ריכשהש ימ
 .םיטרפ תובדנ אלו הבצקה ןמ ול ונתי אל אוה לד םאו ,רפס

 דחא ול רפיס ,רופיכ םוי ברעב אקווד םידוהי לע לטומה ,הז רומח םרח רשפל לאששכ
 :דיסח ונניא יכ וב התנע וינפ תרכה רשא׳ ,םיללפתמה

 ונימאי אל רשא /םידיסח רעוואלסארב׳ םשב הנוכמה תחא תכ שיש תעמש אל םא תעדי אלה
 ךלהש ,ל״ז רעוואלסארב ןמחנ ׳ר םש ושידקי קר ,םתעושיב וחטבי אלו ונרודבש קידצ םושב

 שאר ברע־( ה׳׳רע לכב ןאמואב ורבק לע םיעסונ המהו ...הנש םישמחמ רתוי הז ומלועל
 םיקידצה לכו .תונוש םירעב םירזופמו המה םיטעמ ךא .דחוימ ב״היב םהל שי םשו ),הנשה

 ילעבו םינכ םישנא המהו הפ םתוא האורה יכנאש םגה ;תומ תאנש םתוא םיאנוש םידיסחהו
 .רודה ישודקב ונימאי אלש קר ,תובוט תודמו הקדצ

 ויפ תא הרמהש׳ ,בוד ׳ר טחושה תשרפ איה םרחל הביסה יכ ,ול רבסוה ךכ ןיבו ךכ ןיב
 לש ותטיחש יכ ,םיברב עידוה ןיידה ןרהא .ך״רהמ יטוקל רפס דמלו )הריווקסמ קידצה לש(=

 רשאמ םג אוה .׳הטיחשל חלצי אלש ודי רובשל׳ ושקיב ףא בלסרב ידגנתמו ,הרוסא בוד ׳ר
 ונפ /להקה תפוקמ אלו םסיכמ׳ םלושת טחושה לש ותרוכשמש ומיכסהש ,בלסרב ידיסח יכ

 רסמ קידצה .הרוסא הניא הטיחשה יכ םיברב עידויש והושקיבו הריווקסמ קידצל םתמזויב
 ותונמל ןכומ אוה ןיאש קר אלא ,הרוסא בוד ׳ר לש ותטיחשש רמא אל םלועמ יכ םהל

 זירכה ןכ לעו טוחשל לחהו קידצה יפ תא טחושה הרמה רושעל הסכ ןיב .קילפט לש טחושכ
 .זירכהש המ ןיידה

 דחא דיסח בבוד ףאו ,םיפסונ םישנא םע ותחישב הלא םירבד תמיא יכ ,רפסמ דלוגנייפ
 רק חורב תוארל לכונ ךיא׳ :׳הקעצ לוקו ןיחתור םימדב׳ ול רמאש ,בלסרב ידגנתממ

 המכ .ונמוקמ תא חיננ אל ונחנא המ יהיו ,אלומי םצפחו םהלש תא ולעפי רעוואלסארבהש
 .׳?!שאר םירהל םהל ןתינ התעו ,םליפשהל ונחלצה םרט ונעגי תועיגי

 הפוקתה ,םיארונה םימיב אקווד היה קילפטב הירורעשה לש האישש ,הרקמ הז ןיאש המוד
 םבר רבקל אתווצב םילועה ,בלסרב ידיסח לש ימצעה םנוחטב קזחתה ,אסיג דחמ ,הבש

 .םהידגנתמ לש תיבלסרב־יטנאה הסיסתה הרבגתה ,אסיג ךדיאמו ,ןאמואב

 בלסרב ידיסח תפידר לש היעינמו תויצה תבוח .ה

 ךוסכס אלא הז ןיא אמש וא ,רודה ילודגל תויצה תבוח ביבס קילפטב ׳הירורעש׳ה הבסנ םאה
 תויגולואידיא תוביסב םייניע תוסככ זחאנה ,הטיחשה יקסעב תילכלכ הטילש לע ימוקמ

 יפלכ המטשמהו הפידרה תרוסמבו ׳ן״רהומ יטוקיל׳ רפס לש םייפיצפסה וינכתב תורושקה
 .דחא רשבל ויהו דחי וללה תוביסה לכ וברעתנ ונינפלש השעמבש המוד ?בלסרב ידיסח

 - הטיחשל .תיתרוסמה הליהקב שיגר םוחת דימתמו זאמ היה םיקדובו םיטחוש יונימ
 תוירחא םג ךא ,תורכינ תויפסכ תוסנכה וולנ - םיידוהי םייח ראתל ללכ רשפא יא הידעלבש

 תודיסחה תובא יניעב .הז םוחתל הבר תובישח ,עודיכ ,הסחיי תודיסחה .הבר תירסומו תיתד
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 וכרכנ לקשמ ידבכ םייטסימו םיינחור םימעטו ,תיעוצקמ תויחמומ רשאמ רתוי הטיחשה .דתיה
 הטיחשהש דע ),הסקאטה(רשבה סמ תייבגב םירושקה םיילכלכ םיסרטניא םע תחא הליבחב
 58.םידגנתמה ןיבל םניב דימתמ תקולחמ עלסלו םידיסחה לש ינייפוא רכה־ותל הכפה תדחוימה

 הינכוס קר אל םיידיסחה םיטחושה ויה ,תודיסחה לש הריהמה התוטשפתה ימיב ,ט״יה האמב
 תא ,ינולפ קידצ ידיב םתונמתה םצעב ,ואטיב םג אלא ,תידיסחה הלומעתה לש םיקהבומה

 תנשב ,היסורב ׳להק׳ה לש ולוטיב זאמ ,ךכל ףסונב 59.הליהקב קידצ ותוא לש ונוטלש תדימ
 תורושקה תוברה תוסנכההו ,תוליהקה ביצקתב רשבה סמ לש ולקשמ הדמתהב הלע 1844,

 ,םיטחושה - םירתוס םיסרטניא ילעב םיתעל ויהש ,םיבר םימרוג ןיב וקלחתנ הרשכה הטיחשב
 התואב בשי חרכהב אלש( קידצהו ,הליהקה ישאר ,סמה רכוח ),רשבה תא ורכמש(םיבצקה

 ).60הליהק
 םהיגהנמ יפלכ םידגנתמה תונעטב הליחת דקמתהש ,הביטו תידיסחה הטיחשה לע חוכיווה
 הנחמה ךותל ,תודיסחה לש התוטשפתה ימיב ,הנפוה ),םיניכסה גוס( םידיסחה לש םישדחה

 םיכוסכסו תויובירי .םמצע םיידיסחה םיטחושה לש םתוכיאבו םתונמיהמב דקמתהו המינפ
 דובכב םיכורכה םיניינע לע ןיב - םיטחוש יונימ לש עקר לע תונכש תויודיסח ןיב םישק

 ועמשוה םעפ אל .ץרפנ ןוזחל וכפה - הלכלכבו היחמב םיכורכה םיניינע לע ןיב ,הרקויבו
 ךרדה תא םיטחושל תורוהל ידכב תונווגמ הדחפה תולועפ וטקננו הטיחש הלספנ ,םימויא
 .ךכל המגוד אוה םינד ונא ובש בלסרב לש הרקמה םגש המודו 61,ךליל םהילע הבש ׳הנוכנה׳

 72-47. ימע ),ו״טשת( כ ,ןויצ /תידיסחה הטיחשה לש תיתרבחה התועמשמ׳ ,קורמש ׳ח :האר 58
 לוקב עמוש ונניא רשא ב״וש לכש )םידיסחה לש(= םהלש ע״שב שרופמ ןידו אוה עודי רבד יכ׳ 59

 םייונימה לע םיקידצ לש םתוטלתשהל ינייפוא 57). ימע 10], הרעה ,ליעל[ זרא(׳הלוספ ותטיחש ובר
 תורשמ לכ לע םהידיקפ תא ]םיקידצה[ ונימ םנוטלש תא ססבל ידכ׳ :אבה רואיתה אוה םייתליהקה

 ,ריעה תצעומב רבח ,ריעה תלהנהב רבח ,הטסוראטס ,יאבג ,שמש ,דמלמ ,ןזח ,טחוש ,ןייד ,בר :הדעה
 דע )םויה דע םג ךכו( תונמל היה רוסא ןלב וליפאו ,םינוריטה רסומ ,ןפטח ,שלב ,טאטופד ,ןמאנ
 342; ׳מע ,ל״רת תבטב ט״י ,ז ,רשבמ לוק ,זרא(׳יברה לש המכסה וא רושיא תדועת איבה אלש
 ׳מע ],ז״לשת[ במ ,ןויצ /״להק״׳ה לוטיב םע היסור תוליהקב הגהנהה׳ ,טחוש ׳ע לש ומוגרת יפ לע

 ;םיליכשמה םג ,ןבומכ ,בל ומש וז העפותל 151-149. ׳מע 43), הרעה ,ליעל( ףסא :דוע האר 182).
 ףסוי לש ריכזת׳ ,ל״נה 177-176; ימע 1961, היבחרמ ,הלכשההו תודיסחה ,רלהאמ ׳ר :לשמל האר
 תכירעב ,רבלג מ״נ דובכל לבויה רפס /םילהומו םיטחוש ,םינבר יונימ תטיש רבדב תונוטלשל לרפ

 104-85. ׳מע ,ג״כשת ביבא־לת ,םירחאו רנזיולק ׳י
 םמ לע .םש 58), הרעה ,ליעל( קורמש :האר ,תוליהקה לש ןהיביצקתב רשבה םמ לש ולקשמ לע 60

 ׳מע 59), הרעה ,ליעל( טחוש :האר ,תויומסהו תויולגה ויתורטמו להקה קוריפ רחאל היסורב רשבה
 107-106, 122-121. ימע 1970, ביבא־לת ,ה ,םינורחא תורוד - לארשי ימי ירבד ,רלהאמ ׳ר 197-195;

 ,תונותיעב ,תינברה תורפסב - םיבר תורוקמב ףקתשמ היסורב תוליהקה ייחב הלא םיסמ לש םמוקמ
 לש ׳עסקאט יד׳ יריטאסה הזחמב דח יוטיב האצמ תיליכשמה טבמה תדוקנ .הפיה תורפסבו תונורכזב

 ),ט״כרת( שממ םינשה ןתואב םסרפתנש 59), הרעה 60, ׳מע ,םש ,קורמש :האר( םירפס רכומ ילדנמ
 תובעות עבש וא יסקט לעבל תורפכ רדס ,רענימאק ׳י :םג האר .ב׳צידרב וריעמ ילדנמ שרוג ויטעבו
 .ח״לרת איושראוו ,ובלב

 לע ידיסחה קבאמה לש ותועמשמ :״רודה ילודגב ןימאמ וניאש״׳ :ירמאמב הבחרהב ךכ לע האר 61
 ].סופדב[ ׳״םייחה רוא״ רפס לש ודובכ
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 חסונבו ,םיטחושה ןיינע שגדוה ,בורימנמ ןתנ ,ר ימיב ,תופידרה לש ינשה לגב רבכ
 תדעמ דמלמ׳ :שרופמב רמאנ ןארוואסמ ברה םתח וילעש יולגה בתכמה לש רזחושמה

 ותטיחש רעווילסארב טחוש .ויעמב תונימל ךופהת יכ ,הרות םכינב תא דמלי אל רעווילסארבה
 וצמאתה רבד לש וללכ .הבעות ותלפת יכ ,הלאה םידזה תדעמ היהי אל רובצ חילש ,הלוספ
 ,המצעלשכ תיבלסרבה הטיחשה לע היה אל קבאמהש רורב ךא .62,םחל הטמ לכ םהל רובשל
 םורגל ותילכתש ,יעצמא קר התיה םינזחהו םידמלמה ,םיטחושה לש םתורשכ תליספו

 הטמ לכ םהל רובשל׳(תינמחנ־רתבה בלסרב תודיסח לש תיתרבחהו תילכלכה התוררופתהל
 ).,םחל
 ךרכנ אוהו ודבל דמוע וניא בלסרב ידיסח תטיחשב קבאמהש רורב ,ישילשה לגב ,ןאכ םג

 הסריג ונינפל ,ךכ ןיבו ךכ ןיב .םינושה הייוליגלו וז תודיסחל תללוכה תודגנתהה תרוסמב
 .תודיסחה לש התישאר ימימ הטיחשה לע יתרבחה־יתדה קבאמה לש תילסקודרפו תשדוחמ

 הניא תימוקמה הטיחשה תמרש ,םישרופ־םידיסח לש טועימ תצובק ןיב תוחיתמ תרצונ בושו
 םיינרמש תוחוכ ןיבל ,םמעטל קפסמ יתלבו ףפור םיטחושה לע חוקיפהו םהיתויפיצ לע הנוע
 המויק עונמל ידכ ),םיתבה ילעבו ןיידה(יתליהקה דסממה םע םידכלתמה ,יקידצה דסממה לש
 םיקיזחמה תויהל תוכמסה תא םדי תחתמ טומשל אלש ידכו תדרפנ הטיחש תכרעמ לש

 .שדוקה ילכ לש םייונימה תכרעמב םיידעלבה
 םיקלוחה ןיא םדידלו דבלב הלתמא אוה הטיחשה ביר יכ קפס ןיא םמצע בלסרב ידיסחל
 בירה טקשנ אל ויידעו׳ :ןתנ ,רו ןמחנ ,ר דגנ תונושארה תוקולחמב ךישמהל אלא םישקבמ

 ביר לש וביט המ :הלאשה תלאשנ ןכ יפ לע ףאו .,וירפסב םיקסועה םישנא לעו ...וילע םנח
 םידיסחו םיקידצ לש םתמח תא הלעהש - דובכו חוכ יקבאמל רבעמ - רבדה והמו הז םניח
 .רודה ילודגל תויצה תבוח ביבס בסנ תקולחמה לש הרקיעש המוד ?בלסרב ידיסח דגנכ

 שערבו יולגב ורפה בלסרב ידיסח ,הריווקסמ קידצה לשו ןיידה ןרהא η לש םטבמ תדוקנמ
 שדוק ילכ תונמל ותוכמסב וריכה הליהקה ינב בורש ,קידצל עמשיהל המותח תובייחתה לודג

 תכרעמ םג רצוויהל הלולע תעמשמה תרפהמ האצותכ ,דועו תאז .םחידהל םג אליממו ,םוקמב

 דה ול ןיאש טעמכ ,ןארוואסמ קידצל סחוימה ,הז חסונ 127. ימע ,ד׳׳כרת κ רדאב ה״כ ,ד ,ץילמה 62
 הקתעהמ אלו ונורכזמ ומשרש ,ןירהשטמ ת״א אוה ומויק לע ירקיעה דיעמהו ,םיידיסחה תורוקמב
 םישקה םירבדה וראשנ יכ ,ינגשי אל רשא ינורכז יפמ וירבד ןכות תא יתקתעה יכנאו׳(וינפל ,רתיהש
 211-209, ימע 1), הרעה ,ליעל( ׳זאקייפ :הארו ).,םלועל םחכשא אלו יבל חול לע םיקוקח הלאה

 אלמ בתכמ ארקנ שפנ לעוגב׳ :ריעמ ,בתכמה חסונ תא איבמה ,יקצדורוה .תואלתה ימי תא טטצמה
 ט״שעבה לש תינויעה תודיסחה הדרי )ןארוואסמ ברה ומכ(= הלאכ םיקידצ ידי לע ...הזכ תונישלמ

 בתכמל םג םש ןייצמ יקצדורוה 74). ימע ,וי׳סרת בושטידרב ,תודיסחה תורוקל(׳הזה םויכ הטמ הטמ
 ארי אוהש ףא ,יבלסרב דמלמל קקזיי אלש וידיסחמ דחאל ןארוואסמ קידצה הווצמ ובו ,הארש רחא

 ,םיטחושב עייתסהל אלש הצלמה וא רוסיא ןיב ןיחבהל םנמא שי .ותיבמ והחלשיו ,גלפומ םיימש
 תוטישב ךא ,תילמרופהיתיתכלהה ותועמשמ אולמ לע ,םרח בתכ ןיבל ,םיבלסרב םינזחו םידמלמ
 םייח ׳ר לש וקבאמ תישארש הרקמ הז ןיא .הלאב הלא תונוש תוידיסח תוצובק וקבאנ קוידב הלאכ

 םיטחושה תורשכ תליספ לש ךרדב איה ףא התיה )ט״כרת תנשב( הרוגידס יקידצב זנצמ םאטשרבלה
 ןיטאהור ,םימכח ירבדו הלודגה תסנכ :לשמל האר .וז תודיסחל םיטונה םידמלמה תקסעה לע רוסיאו
 .וז השרפב הברה דועו 8-7, ימע ,ל״רת אסעדא ,םיעורה טוקלי ;אכ-כ ימע ,ט״כרת
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 ),שוריפב ןיוצ אלש קומינ( תמייקה תכרעמל ינוממ קזנ םרגייש קר אל ךכבו ,תדרפנ הטיחש
 :דומלתב שרפתנש ),א ,די םירבד( ,ודדוגתת אל׳ לש רוסיא לע ורבעי םיבלסרבהש אלא
 הליהקה ינב ברקב גהנמה תודחא תרימש ותילכתש ,הז רוסיא /63תודוגא תודוגא ושעת אל׳

 ושעיו ...ומצעל המב הנוב דחאו דחא לכ היהי אלש ידכ׳ :ןיידה ןרהא ׳ר ירבדכו( תידוהיה
 הפשה ןמו תויטקט תוביסמ קר ןאכ גצומ ),׳תודוגא תודוגא ]לארשי ינב וניחא[= י״בחא
 לש היינשה תיצחמב היסורב תידוהיה הליהקה לש תיתרבחה תואיצמב ןנובתמה לכ .ץוחלו
 .ידיסחה הנחמה ינב ללוכ ,היגלפ לכ תא הצחש קומעה עסשב הלקנ לע ןיחבמ ,ט״יה האמה
 תויצה אוה ,תיתרוסמה הרבחה ינב תא תוחפל דחאל היה ןתינ וביבסש דיחיה ףתושמה הנכמה

 תורמל םמצע ףוכל בלסרב ידיסח לש םבוריס לעו ,׳רוד לודג׳ לש הטירוטואל טלחומה
 .רתוול תידיסחה היסקודותרואה יגיהנמ ולכי אל תאזכש
 ילעב םיקלוחה לש םתוהז תא ןיידה ןרהא ׳ר שריפ אל רגולק המלש ׳רל ויבתכמ ינשב
 עדיל תאזו׳ וא ,׳ונינמזבש רודה שאר םושל םיפופכ םניא׳ש ימכ םתרדגהב קפתסהו ,ובבד
 שאר׳ ,תלבוקמה היגולונימרטב .׳רודה שאר םושל ףופכ וניא רדג ץורפל םיצורש דצהש
 ומכ( תרחא תרכומ תינדמל־תינבר הטירוטוא וא םשונו יח קידצ אלא וניא ׳ונינמזבש רודה

 בתוכה לש וטבמ תדוקנ תא ףקשמ בלסרב ידיסח לש הז ןויפאש המוד ).רגולק המלש ׳ר
 םמצע תעד לע םילעופ םיבלסרבה :םהב ואצמ - ותומכש םיברו - אוהש ירקיעה םגפל סחיב
 איה םהילע תלבוקמה הדיחיה תוכמסה ;קידצ וא בר לש תרכומ תוכמסל םיתייצמ םה ןיאו

 .ויכישממ־וינשרפ לע הז ליצאהש תוכמסה תאובבו - ןמחנ ׳ר - תמה םבר לש ותוכמס
 םלועה תפקשה ךרעמב דוסי ןבאל לעופב התיה ,תילוש ךרדב ןאכ תרכזנה ,תויצה תבוח

 הרבחה ינב לכ תא הפיקהו הפוריא חרזמב הטשפ רבכש ,תננוגתמה היסקודותרואה לש
 קהבומ רבא ויה הדימ הנק לכ יפ לעש ,בלסרב ידיסח .דחאכ םידיסח־אלו םידיסח ,תיתרוסמה

 ןתינ אל אליממו תויצה תבוח תא יולגב ורפה ,השדחה תיסקודותרואה הרבחה לש הפוגמ
 יפלכ תפצוחמ הסרתהכ הספתנ םיבלסרבה לש וז םתוגהנתה .הקיתשב ךכ לע רובעל היה

 לש םתוכמס לע רערעל ,המינפ תיבה ךותמ אבה ,יתטיש ןויסנכו ,תורושה תודחא לאידיא
 לוזלז ירבדב םג ,הפ לעבש תורוסמ תודיעמש יפכ ,םעפ אל הוול הז רוערע .רודה יגיהנמ
 םתמח תא ריעבהו םהמ הלע םינפ תוזעו תורגתה לש חירש ,םירחאה םיקידצה יפלכ לוטיבו

 םיראתמ םה רשאכו ,וז המשאב ,הרואכל ,ודוה םמצע בלסרב ידיסח 64.םירחא םידיסח לש
 םינופ םניאו׳ :םמצע לע םידיעמ םה ,קילפטב ׳לודגה ץוביקה׳ תא רגולק המלש ׳ר ינפב
 דמצב ןאכ קדקדל שיש אלא .׳םראבל ןיאש הברה םימעטמ ןמזה ימסרופממ דחא םושל

 .םידדצה ינש לש םהיתופקשה תא קיודמב םיאטבמה /ןמזה ימסרופמ׳ו ׳רודה שאר׳ םיחנומה
 ותנווכו(׳ונינמזבש רודה שאר םושל םיפופכ םניא׳ יכ בלסרב ידיסח תא םישאמ ןיידה ןרהא ׳ר

 ברל הלא לש םתיינפ םצעמ היבו־הינמ תשחכומ וז העיבק ךא ),קידצל וא הכלה קסופל

 760-759. ימע 2,ח״לשת םילשורי ,ירבעה טפשמה ,ןולא ׳מ לש ומוכיס האר 63
 הרעה ,ליעל(ורמאמב בתוכ ןירהשטמ ת״א םג 28). הרעה ,ליעל(הנלאטמ דוד ׳ר ירבדב לשמל האר 64

 ונמע םייחה רודה יקידצב ןומא םתת יתלב ךא אוה רעווילסארבה לש םהיתועד יונש רקיע יכ׳ 9):
 489). ימע ,ליעל( דלוגנייפ רשא םג שוריפב בתוכ ןכו 128), ימע( ,םויה
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 ישארמ דחא לש ותוכמסב תשרופמ האדוה םושמ הב שי ותקיספ תא לבקל םתונוכנ .רגולק
 חנומה תא אקווד םימיעטמ בלסרב ידיסחש הרקמ אופא הז ןיא .םהמע הנמנ וניאש ,רידה

 65.םיקידצל קרו ךא סחייתמה /ןמזה ימסרופמ׳

 בלסרב תודלות לע ישילשה לגה תופידר לש ןמושיר .ו

 לש הילוגלג לעו ללכב תודיסחה לע ישילשה לגה תופידרמ דומלל ,ללכב םא ,ןתינ המ
 ?טרפב בלסרב תודיסח

 ונידיב ןיא בלסרבב םינשה ךורא קבאמה ףא לעש ,ךכל תעדה תא תתל יואר ,תישאר
 ברה לש ובתכמ טעמל(םרח אלו סומלופ בתכ אל - דחא יבלסרב־יטנא ידיסח רוקמ אל ףא

 הסנמ וא ,בלסרב תודיסח תטישב םיקידצה ואצמש םימגפה תא ןוכנ לא שרפמה - )ןארוואסמ
 רקיעב ןרוקמ םימדוקה תקולחמה ילג לע וניתועידי לכ ,ןכאו .הלא םימגפב יתטיש ןויע ןייעל

 תאבומ ונינפלש ךכב דחייתמ קילפטב עוריאה .םמצע בלסרב ידיסח לש םיידדצ״דח םירואיתב
 .םידדצה ינש תודמע תא תוושהל םילוכי ונאו ,בלסרב ידגנתמ לש תירוקמה םתסריג םג

 םילגמ םניא םיצנה םידדצה ינשש הדבועה ףרחו ,תורוקמה לש םתויקלח ףא לעש המוד
 יללכ יבלסרב־יטנא חור ךלהל ,ימוקמ םנמא ,יוטיב ונינפלש עובקל ןתינ ,תמאה לכ תא

 תודיסחל תינייפוא ןאכ תרייטצמה הנומתה .םימיוסמ םיקידצ לש םהיתורצחב בשנש
 לש תיתליהקה םייונימה תכרעמש ,ידיסח בור תולעב תורייע :םישישה תונשב תיניארקואה

 קידצה לש ותערכהל ,הליהקה יבשות לש ישפוחה םנוצרמ ,תרסמנ ןהלש ׳שדוקה ילכ׳
 הנומתב םג םיעגופ תודיסחה לש היצזימוטאה יכילהתש אלא .םוקמ קוחירב בשויה םסרופמה
 תורערעמ תיבמ תוינויציזופוא תומגמו ,לוכי לכו דיחי טילש ונניא רבכ קידצה .וז תינומרה

 םיסרטניא הל שיש ,בלסרב ומכ ,תלדבנ תידיסח הדע לש המויק .ותוכמס תא ףרה אלל
 .תוקולחמלו םיכוסכסל רכינ לאיצנטופ וב שי ,םידיסחה בור לשמ םינוש םייתרבחו םייתד

 ,םיבשותה בור לע לבוקמה קידצה לש ותוכמסב ריכהל וז הדע לש התונוכנ־יא ,ןכ לע רתי
 .תוילכלכה ויתויוכז לעו ודמעמ לע רוערע הב שי ,המצעלשכ

 הרובח - םיימינפה הינונגנמ לע תויבקעב תרמוש בלסרב תודיסחש עובקל ןתינ ,תינש
 תוטירוטואל תונפל תצלאנ איה הל רצב .הפידר לש תדמתמ השוחתב היחה תדכולמו תימיטניא
 לע עיפשי אל יבלסרב־יטנאה ישגרה עקשמהש הווקת ךותמ ,ידיסחה םוחתל ץוחמ תולעופה

 סומלופה בלב הדמעש איה ,בלסרב תסריג יפל /ותשודקו רודה קידצב הנומאה׳ תייעבש ךכ לע 65
 46-44 ׳מע ,ל״רת רימאטיז ,ג ,לארשי לע םולש ,לפייווצ צ״א ירבדמ םג זמריהל ןתינ ,םהיפלכ
 רגית וארק םיקידצה בורש ,ריעמ לפייווצ 56-54). ימע ,ג״לשת םילשורי ,ב ,ןיטשניבור ׳א תרודהמ(

 ימ לכל )אבה םלועל־( ב״הועל לודג קלח וחיטבהו ,םתמח שאכ ןהילע וכפשש שיו׳ וז הפקשה לע
 ,ןפוד תאצוי תופירחב ,לפייווצ הנגמ ורפסב רחא םוקמב .׳הלאה תופקשהה תוכרעמ ףרחיו הזביש

 לבקתי רופיכ םויב ויודיווש ללפתמה שקבמ הבו ,ןתנ ׳ר רביחש הליפתב תפקתשמה קידצה תרות תא
 .םשה לוליחל תמרוגה /תמהוזמ הלפת׳כ תאז האר לפייווצ .קידצה ינפב יודיו הז היה וליאכ ׳ה ינפב
 יטוקלב הספדנ המצע הליפתה 124-123). ימע ,א ,ןייטשניבור( 106 ימע ,ח״כרת רימאטיז ,א ,םש :האר

 .ד ׳יס ,ב״ע ה ],ו״לרת ינפל אווקלאז ;ד״שומח[ תולפת



 [30] ףסא דוד 494

 םג אלא ,בלסרב ידיסחב םימחלנ וידיסחו הריווקסמ קידצה קר אל ,תאז םע .םתעד לוקיש
 ׳להק׳הש ףא .׳להק׳ה בלסרב ידיסח וניכש המ ,ודצלו ,ימוקמה ןיידה - םיילמרופ םיפוג

 םשב ארקיהל הליהקה תגהנהב תודוסי םיכישממ הנה ,רבכמ הז ימשר ןפואב לטוב היסורב
 ידיסח לש םדצל ,הז הרקמב ,דמועה יח ףוגכ - תימינפ הניחבמ תוחפל - םיגצומ םהו ,הז

 אלא ,םידיסחה םע הנמנ וניא ןיידה ןרהא ,ר יכ ,הלוע בלסרב ידיסח לש םבתכממ .הריווקס
 הלועפ ףתשל ןכומ אוה בלסרב ידיסחל ותאנש לשבו ,םידיסחכ םינפ םידימעמש םיעובצה םע
 ףא /םיתבה ילעב׳ םידמוע םיבלסרבה לש םדצל ,תאז תמועל .הריווקסמ קידצה םע םג

 .הליהקב םלקשמו םרפסמ היה המ תעדל השקש
 היה הז רפס ןכש ,אקווד ך״רהומ יטוקיל׳ רפסל ולפטנ הריווקס ידיסחש הרקמ הז ןיא

 ןמחנ ׳ר .היבתכ לכ םילשלתשמו םיקנוי ונממו בלסרב תודיסח לש רתויב קהבומה הלמסל
 ותומ רחאל קר ספדנ ינשה קלחה ;ןושארה קלחה לש(ותספדהו רפסה תנכה לעש ,ומצע
 66.ולעפמ לש תרתוכה תלוג תא וב הארו יטסימ ךרע ול סחיי ,הברה הכ חרט )ןתנ ׳ר ידיב

 רמאש ,שודקה ויפמ עמשנ׳ :בורל תולוגס וב הלתו ףרה אלל רפסב ןייעל ארק וידיסחל
 אציש רחאמ רמאו .הלואגד אתלחתא אוה םלועב אציש ן״רהומ יטוקיל ולש שודקה רפסהש
 פ״עב רוגש היהיש דע הברה ותוא דומלל םיכירצ יכ .ותוא ודמליש דאמ ץפח ינא םלועב
 לכמ וילע ואצי ןיגיעלמו ןיררועו ,תופי םינפ רבסב ,עודיכ ,לבקתנ אל רפסה 67.׳)הפ לעב(=

 םיטעומה בלסרב ידיסח קר אלו ,םירחא תולוק םג ויה תרוקיבה דצל ,תאז םע .תונחמה
 ףאו ונממ םנוצר תועיבש תא ועיבה ,ןילופב רקיעב ,םיקידצ המכ .הז רפסב ונייע םידונמהו

 תויונש ןמחנ ׳ר לש ויתועדש זא ועדי אל ,הארנה לככ ,יכ םא(ותספדהל תומכסה וקינעה
 ).68תקולחמב

 277-251. ימע 1), הרעה ,ליעל( סייו :האר ,ך׳׳רהומ יטוקיל׳ רפס לש ותספדה יטבל לע 66
 .הזב אצויכ הברה דועו ,גל ימע ,ו׳׳לשת םילשורי ;ז ׳יס ,ב ,ן״רהומ ייח 67
 ,קחצי בקעי ׳רו ץינדוקמ לארשי ׳ר דיגמה ,ידורבמ תוילגרמ ןמלז םירפא ,ר ויה םימיכסמה ןיב 68

 ןהל אצי ןכ לעו היינשה הרודהמב קר וספדנש( תומכסהה לש תויטנתואה ןיינעב .׳ןילבולמ הזוחה׳
 הז רפסל וסחייתהש םיקידצ ויה הספדהה רחאל םג 263-262. ימע ,םש ,סייו :האר ),ףויז לש םש

 הקדוומ קחצי קידצה לש דהואה וסחי לע .הנחמה תוצק לכמ ועמשנש םיקופקפה ףא לע ,בויחב
 ידיסח תדהא לע 42; ימע ,ב״ערת בוקרטעיפ ,םיקידצ ךרד ,ןילי םהרבא :האר ,ך״רהומ יטוקיליל

 ימע 1), הרעה ,ליעל( ץרג :םג הארו 160; ׳מע ,ד״ישת ביבא לת ,תודיסחה ,םוקרמ ׳א :האר ,קצוק
 ןיא ,ןמחנ ׳רל ןי׳זורמ לארשי ׳ר לש ותודגנתה רבדב ,םוקרמ םש איבהש תרוסמה 48. הרעה 400,
 ,עילאדאפ ןופ רעעז רעד - רעוואלסארב ןמחנ ׳ר ,ןילטייצ ׳ה התוא לטיב רבכו הזיחא לכ ,הארנכ ,הל

 ,ןי׳זורמ לארשי ׳ר לש ודכנ ,ןאיובמ קחצי ׳ר לע תיבלסרבה תרוסמה הארו 172. ׳מע 1952, קראי־וינ
 ,הז שודק רפסב םינייעמ ויה םיקידצה ירוה תיבב׳ :רמאו ,ך״רהומ יטוקיל׳ תא ותיירפסב קיזחהש

 ׳מע ,ה 3], הרעה ףוס ,ליעל[ שדוק יפרש חיש(׳םה קרסו לבה ירובד תועומשהו םירובדה לכו
 ןבא ,אנהכ ׳ח :האר ,ץינ׳זיו־בוסוק תרוסמב הז רפסל הסחויש תובישחה לע ).ילש השגדהה ;לק

 ,ןמחנ ׳ר יבתכל ןילבולמ ןהכה קודצ ׳ר לש ותדהא לע .ה ׳יס ,אמ ימע ,ץ״רת שטאקנומ ,היתש
 בוקרטעיפ ,ילאפשמ ל״ארהמ תראפת ,גרבנזור י״י ;דם-בם ימע 3), הרעה ,ליעל( םיקידצ הונ :האר

 תיב ,ןאמלייה מ״ח לש םיניינעמה וירבד האר ,בלסרב ירפסל ד״בח לש הסחי לע 95. ׳מע ,ב״ערת
 הארנכ־(וניבר ידכנמ םינברהמ דחא םשב ונעמשו׳ :ב הרעה 131, ימע ,ב״סרת בושטידרב ,א ,יבר

 בולסארבמ ברה לע תקולחמה ררועתנש תעבש רמאש ),׳קדצ חמצ׳ה לש ודכנ ,טסופאקמ ז״שר
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 ,בלסרב ידיסח להק ךותב שדקנו ץרענ הז רפסש םירבד לש םעבטמ ,ךב ןיבו ךכ ןיב
 ,ןכאו .םנוצרכ וב תוגהל םתוכז לע ןגהל ידכ םדמעמו םתסנרפ תא ןכסל םינכומ ויה וללהו

 ךרדב םג ,רתיה ןיב ,םהב בולעל וסינו וז תושיגרמ ומלעתה אל בלסרב ידיסח לש םהידגנתמ
 אל ןתנ ׳ר ןנוק ,תופידרה לש ינשה לגב ,םישולשה תונשב רבכ .ןמחנ ,ר יבתכב העיגפ לש
 ,םימילא םירענ ידיב רקיעב השענ הז רבד .םיוזיבו םירפסה תעירק לע םיימעפ אלו םעפ

 :םירגובמה ידיב ךכל רתסוהש

 ...יתיבב ׳א ןולח ורביש ׳א םעפ םגו ,תובויזב ינימ לכב יתוא םיזבמו םיללקמו םירעב םיאצוי יכ
 תיבב־( ד״מהיבב לעילב ינב םירענ וסנכנ יכ ,הפ לודג שער ׳יה רבעה ינימש ׳פ תבשבו
 םימעפ המכו המכ ןכ ושע רבכו ),ונמולש ישנא־( ש״נא וזיבו תלדה ולקלקו ונלש )שרדמה
 דחא רענ ץרו ...ש״נא ינפב ונלש ףקה םירפסה םיזבמו םיערוקו ונלש ד״מהיבל םיסנכנש

 69.עוצפו הכה ש״נא תא וכהו ׳א דוע םע ויבא אבו ויבאל

 ...ר׳׳ומודא רביחש םישודקה םירפסה םיערוקו םיכלוה םה יכ׳ :ןתנ ׳ר רפסמ יוזיבה תרוצ לעו
 וא תאזכ עמשנה .םיפנוטמה תומוקמלו תותפשאל םתוא םיקרוזו ,םהילגרב םתוא םיסמורו
 יואר םא ,וב ןיבהלו תוארל רפסה ךותב לכתסהל םבל לא םינתונ םניאו ?והומכ הארנה
 ךשמהל םיזמר ונא םיאצומ ,ןי׳צלוטמ ןמחנ ׳ר ימיב ,ישילשה לגב םג 70.׳)ךכ לכ(=כ״כ ותוזבל
 ,שטילביק ריעב דחא טחוש היה ל״ז רעשטילביק סחנפ יבר לש ונמזב׳ :םיבתכה יוזיב תרוסמ
 קיצמ היהו .המודכו ויכרצל םהב שמתשמו םערוק היהש .דאמל וניבר ירפס תא הזבמ היהש
 71.׳המרח דע ונמולש ישנא תא ףדורו

 יהוז .ןבומכ ,תידיסח האצמה הנניא םיוזיב וא םתפירש ידי לע םישדוקמ םיבתכב העיגפ
 ,םייתדךיבו םייתד ,םיינויער םיקבאמ תונייפאמה תוחנה המכ הסיסבבש ,הקיתע תינחוכ ךרד

 ;קדוצה םג אוה קזחה דצהש ,תחוורה תינטשפה הסיפתה - תחאה :תומילא יספל םישלוגה
 הניזובתו ןיליווגה ולפשוי םאו ,וירצונ םג וגומיי בותכה עדיה דחכוי םאש הנומאה - תרחאה
 תוחיתמ לש הריוואבש ,אלפתהל אופא ןיא .םתוא םישדקמה םג םמע וזוביו ולפשוי ,םילימה

 םידיסחה וזכרתהש העש ,םיארונה םימיב וז תוחיתמ הדקמתה בלסרב לש הרקמבו ־ תיתד

 לעו־( ד״עו )...ןמחנ ( ׳ ל״נה ברה דובכ רובע דומעל )ידאילמ ז״שר־( וניבר הצר ןילופ ינברמ
 אל יכ ,עדוי וניאש )טסופאקמ ז״שר(= רמא ,םהילע םיקפקפמ שיש ל״נה ברה לש םירפסה )רבד
 ,ריענ דוע /המואמ הז תודוא עמש אל )קדצ חמצ־( צ״צ לעב רירמדא ונקזמ םגו .םלועמ םתוא האר
 לע תגלגלמה 90-84), ימע 29 [1863], ,קחצי יבכוכ( ,םיקידצה לרוג׳ ,תידיסח״יטנאה הריטאסהמ יכ

 ]הרוגינדאסמ קידצה ידיסח םג ויה רבקל םילועה ןיב יכ ,הרואכל ,הלוע ,ןמחנ ,ר לש ורבק ןחלופ
 ?].,ץיוואבונלו

 .א״ע חע 3), הרעה ,ליעל( הפורתל םילע 69
 .זסק-דסק ,יסב םג הארו ;אפק ,יס ,א״ע בפ ,םש 70
 רעשטילביק סחנפ יבר7 :גפ 7נע ,ד ,םש הוושהו ;בצ 7נע ,ה 3), הרעה ףוס ,ליעל( שדוק יפרש חיש 71

 יברה והנמש דע ,ונברל ותוברקתה ינפל ענלאט ידיסח יבושח ןיב ךכ לכ ץרענו בושח היה ל״ז
 ילודיג :האר ,סחנפ ,ר לע .,םימש תאריבו ,ה תדובעב םיכרבאה תא ךירדיו רבדי אוהש ענלאטמ

 םישימחכ תאצמנ ,ץילבוק .גל-וכ ,מע 48), הרעה ,ליעל( חרפו רותפכ ;צ ,מע 6), הרעה ,ליעל( לחנה
 .ןאמואל תיברעמ מ״ק



 [32] ףסא דוד 496

 םיאטבמכ ,ביריה לש ושומישבש םילמסה תכרעמו שדוקה יצפח ,םירפסה םיספתנ - ןאמואב
 ומעטש ,םידיסחה ,הנהו 72.ותוגהנתהבו ותוגהבש יביטקובורפהו יתפנה דוסיה לש םיקהבומה

 ירפסב םקבאמב קר אל וז ךרד וצמיא ,,םירפס תמחלמ׳ לש רמה המעטמ םמצעב רבעב
 .םרשבו םמצע ,בלסרב ידיסח דגנכ םג אלא 73,הריפכו הלכשה ,תודגנתה

 םידדצל ,עודיה לככ ,הנע אל רגולק המלש ,ר .השרפה המייתסנ דציכ םיעדוי ונא ןיא
 יכוסכסב תוברעתהב ןתינה לככ טעמל ,ומצע לע רזגש תינורקע הדמע לשב קר אל ,םיצנה

 תע התואבש םושמ םג אלא 74,הטיחשה בצמב השק תורדרדיהכ רידגהש המ לשב ,הטיחש
 75.ותוא םילאושל תונעלמ ,ירמגל טעמכ ,קספ אוהו וחוכ שת

 תקולחמה לש התועמשמ תא םצמצל הסנמה ,תרחואמה בלסרב תרוסמ דחוימב תניינעמ
 יפל .םינדמה תררועמ ותוישיאבו בוד ,רב המשאה ןמ קלח ליטהל תססהמ הניאו ,הפקהו
 םשש ,,תיסרחה רעש״ ושעו׳ ,םתדמע לע הריווקס ידיסח ורתיו אל ,וז תיטנלוויבמא תרוסמ
 ,ר תצעב לאש הלה .בוד ,ר לש ,ותטיחש רשבב לוכיבכ ,,ואמטנ״ש םילכה לכ תא וקרז
 םידדובה דחאו ,ישילשה רודב ןמחנ ,ר ינשרפבש םיטלובה ןמ ־ (1894-1825)ןירהשטמ ןמחנ
 ךממ תחקל רוסא היה םהל׳ :ול רמא הזו - 76הליהקב ד״באו ברכ שמישש בלסרב ידיסח ןיב

 בוד ,ר .,םכינש לש הלווע אוהו ,ףכ תעיקת םהל תתל רוסא היה ךלו הז ןינע לע ףכ תעיקת
 הררועתנ עיגהש ןכיהלו׳ ,קילפטב ררוגתהל רבע םשמו ,בלסרבל רבעו בורימנ תא אופא בזע

 תכירעב ,רעב ׳יל לבוי־רפס /ט״ת-ח״תל ו״נתת ןיב׳ :ירמגל רחא רשקהב ,ץ״כ ,י לש וירבדל הוושה 72
 ימע ,די׳משת םילשורי ,הלבקו הכלה ,ל׳׳נה־( 320-318 ימע ,א״כשת םילשורי ,םירחאו רגניטא ,ש

.(313-311 
 םיבתכ תפירש׳ םיכרעב ,חתפמ ,ל׳׳שת םילשורי ,ב-א ,םידגנתמו םידיסח ,יקסנליו ׳מ :לשמל ,האר 73

 /םיידגנתמ םיבתכ תפירש׳ ;,םיידיסח
 ,תורודה תדירי לע תיפיטואירטס הניקמ תגרוחה ,ץישילאז תליהקל ותבושת דחוימב תפלאמ וז הניחבמ 74

 םתלאש׳ :רכמ תעבונה הרמחהה תמגמ תאו רגולק המלש ,ר לש תימיספה םלועה תנומת תא הלגמו
 טוחשי אלש )רשבה םמ ירכוח־( ס״ירטכאפהל )ףכ תעיקת־( כ׳׳ת ןתנש )קדובו טחושב־( ב׳׳ושב

 מ״ור הנהו .ס׳׳ירטכאפהמ ןוישר ילב םירפכהב טחשו ולש כ׳׳ת לע רבעש ררבתנו ,םהמ ןוישר ילב
 ,םיטחושה ינידב ברעתמ יניא ונילע םיבורקה תורייעב וניתנידמב יכ ,ינממ לואשל השקה )ותלעמ םור־(

 תע ןכל ,הנוילעה לע ודי רקש רבודה לכו ,תרבוג םידז די הזה ןמזב )םיברה וניתונוועב־( ה׳׳ועב יכ
 ,,תמאה םישקבמו םימש יארי םלועה בור ,יהש ,םינושארה םימי׳ ןיב ןיחבמ אוה ךשמהב /תושחל

 לע וליפא רימחהל יוארש ,הלא ונימי ןיבל ,םינומא רפמה טחוש לש ונידב לקהל היה ןתינ זאש
 - םירזוע ול אצומ םילקבש לק טחוש לכו ...ץראה העשפ ה׳׳ועב יכ ,התע ןכ אל׳ :ךרע ילק םירבד
 ךירצ הזה ןמזב ךכל ...רקש ידי םיקיזחמו רקש יבהוא וברו .ול םיעדויה םישנא ראשו ותחפשמ ,אוה

 המ ,יהי ,לק רבד הזיאבו ,ונינפל ויה רשא לכמ רתוי םיברמ ,ה ארי ב׳׳ושה היהיש תוארל
 ד׳׳מרת בובל ,יאתילת הרודהמ ,תעדו םעט בוט ת׳׳וש( ,ותנמואמ ותוחדל יואר ,,יהיש

 ).ילש השגדהה ;גל ,יס ,העד הרוי )],ד׳׳כשת( קרוי־וינ :צ״ד[
 ע״פב בשי קר םדא םוש םע )רגולק המלש ,ר־( רביד אלו ןוזח לכ םתסנ ךליאו ה״כרת תנשמו׳ 75

 ,רדנוו ׳מ ;המק ׳מע ,ח״מרת גרעבמעל ,המלש תודלות ,רגולק ןרהא הדוהי :האר .׳)ומצע ינפב־(
 485. ׳מע ,ן״שת םילשורי ,ד ,היצילג ירואמ

 ׳לודג תולדתשה׳ב ודיקפתל הנמתנו ,בלסרבב ד״בא היה ,ןרהא ׳ר ,ןירהשטמ ןמחנ ׳ר לש ובס םג 76
 209. ימע 1), הרעה ,ליעל( סייו לש ורפסל ׳זאקייפ לש ותרעה האר .בלסרבמ ןמחנ ׳ר לש
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 ידכ ונילא תברקתה׳ :ול רמאו ןי׳צלוטמ ןמחנ ׳ר וילא הנפ ףוסבל .׳וניינע ביבס תקולחמ
 הלע ,ומוקמ תאו הטיחשה עוצקמ תא בזע בוד ׳ר .77,ןיכסה תא חנה !תקולחמ ונילע ררועל

 78.תפצב בלסרב ידיסח ברקב בשייתהו לארשי ץראל ונב םע
 ׳ר לש םקלח תא ?יבלסרב״יטנאה קבאמב ופתתשה םיליבונר׳צה םיחאה תנומש לכ םאה

 (1787?-1871),ליבונר׳צמ ןרהא ׳ר ,רוכבה חאה .ונרכזה רבכ הריווקסמ קחצי ׳רו הנלאטמ דוד
 המכ דעו ),79הרש ותבמ( בלסרבמ ןמחנ ׳ר לש ודכנ ,לארשיל הרש היח ותב תא אישה
 .בלסרב ידיסח תפידרב ברועמ היה אל אוה ,וניינעב תורוסמ רדעהמו וז הדבועמ דומלל ןתינש

 ׳רב הרושקה תניינעמ תרוסמ תאבומ (1876-1794), סקר׳צמ לארשי בקעי ׳ר ,רחא חא לע
 תנש ביבס ,ןמחנ ׳ר הנמתנ ,קהבומ יפרגויגה יפוא תאשונה ,וז תרוסמ יפל .ןירהשטמ ןמחנ

 ׳ר לש ויונימו סקר׳צמ קידצה לש ׳ותודיגמ תחת׳ .רתיה וז הליהק .ןירהשטב ד״באכ 1853,
 ,וביט לע דומעל ידכ וילא ןמחנ ׳ר תא ןימזה קידצה .ותעד לע אלש השענ ד״באכ ןמחנ

 םלוכ ודמעשמ .הרות ירבדב ומע ולפלפיש םימכח ידימלת המכמ שקיב טעמ וחחושש רחאלו
 רסמנ (1895-1816) הקבירטסמחרמ ןנחוי ׳ר לע םג 80.יונימל קידצה םג םיכסה ותמכח לע

 הנשה שארב ש״נא וללפתה םינש המכו ,ש״נא תבוטל דאמ דדיצ׳ יכ ,בלסרב תורוקמב
 הבורק תודידיב ויה םיתעה לכבו ,ןאמואב )ןנחוי ׳ר ידיסחל־(םהל היהש לודגה שרדמה תיבב

 השמ ׳ר :הז קבאמל םתוא תורשוקה תועידי ורייתשנ אל םיחאה ראש לע 81.׳ש״נאל
 (1852-1804)בורקממ םוחנ ׳ר »;רדע גיהנה אל ללכ ,הארנה לככ (1866-1789),בושוטסירוקמ

 רסמנ אל (1889-1806) קסירטמ םהרבא ׳ר לעו ;םישישה תונש יעוריאל םדוק בר ןמז רטפנ
 הרסאש ,דחואמ יתחפשמ־יתלשוש קבאמ לע רבדל ןתינ םא קפס ,אליממ .הז ןיינעב המואמ

 בשייתה בוד ׳ר יכ ,רמאנ הז רוקמ ךשמהב .בצ ימע ,ד 3), הרעה ףוס ,ליעל( שדוק יפרש חיש 77
 ,ליעל( דלוגנייפ רשא ירבדל יכ ,ףיסונ דוע .האבה הרעהב האר ;תועט וזו ,דמלמל היהו הירבטב
 ט״שעבה לש ןושארה ורפוסכ םסרפתנש ,ץינילמ בוד ,ר טחושה לש ודכנ בוד ׳ר היה 54), הרעה

 /ט״שעבה יחבש׳ רפסבש ירקיעה םירופיסה ףוג ףסאמכו
 קידצ ביתנ רפסב ,הדוהי ןב ןתנ ׳ר לש ויבתכממ .ט ׳יס ,בכ ימע 6), הרעה ,ליעל(לחנה ילודיג :האר 78

 ומש רוכזא .תפצב וינעה ונבו בוד ויה רבכ רחואמה לכל הי׳לרת תנשב יכ הלוע 53), הרעה ,ליעל(
 ב׳׳וש בוד ,ר׳ הנוכמ ןכא אוה םיבתכמה דחאב .ד״מרת תנש דע ךשמנ הלא םיבתכמב בוד לש

 תוקולחמב טעמל תפצב בלסרב ידיסחל ןתנ ׳ר ארוק )ד״מרת תנשמ(רחא בתכמב ).טי ימע(׳בלסרבמ
 ,םש ,קידצ ביתנ(׳י״נ בוד ,ר ומכ ,ותומכ הכלה ןיאש קידצ ׳יפא תונגל אלש םגו׳ :ףיסומו ,תוימינפ

 .תקולחמ התואל םומע זמר הז ףאש ןכתייו - )וסר-הסר ימע
 רופיסמ .ו ׳יס 169, ימע ,ב ,ז׳׳טשת קרב־ינב ,ת״נרהמ ימי :האר ,ט׳׳עקת תנשב הכרענ הנותחה 79

 ידיסח ןיב ׳תוזגרתהה׳ לע זמריהל ןתינ ,נ-חמ ימע 3), הרעה ,ליעל( תואלתה ימיב עיפומה ןיאושינה
 .ןאמואמ רזוע ׳ר ,בלסרב ידיסחמ דחא לש הטובה ותוגהנתה תובקעב ליבונר׳צ

 יפרש חיש ;ונק ,מע 53), הרעה ,ליעל ,לארשי תיראש ףוסב ספדנ(ייחד ארקי ,גינעק צ״נ :האר 80
 סייו :האר ,יתורפסה ולעפמו ןירהשטמ ןמחנ ,ר לע .דלק-גלק ,מע ,ג 3), הרעה ףוס ,ליעל( שדוק
 הרעה ,ליעל( םיקידצ הדנ ;חתפמה יפ לע 1), הרעה ,ליעל( דאקייפ ;חתפמה יפ לע 1), הרעה ,ליעל(

 .דע ימע 3), הרעה ףוס ,ליעל( לחנה ילודיג ;געק-אסק ימע 3),
 .צ ימע ,ד 3), הרעה ףוס ,ליעל( שדוק יפרש חיש 81



 [34] ףסא דוד 498

 םירושקה ,םיידארופס תקולחמ ייוליג ונינפל רתויה לכלו ,בלסרב לע ליבונר׳צ תודיסח
 .םוקמהו ןמזה לש םייפיצפסה םיאנתבו םיחאה ןמ דחא לכ לש תדחוימה ותוישיאב

 םידירש קר אלא בלסרב יבתכב שממ לש םייוטיב ורייתשנ אל ישילשה לגה תופידרל
 ,התישארמ ,בלסרב תודיסחל ,לכה תולככ .ינשרד תרמוא וז הדבועו ,םימותסו םירוויח ,םישולק

 ןכש ,תוקולחמלו תופידרל רושקה לכב טרפב ,ףקה בחר ימצע דועיתו הביתכ לש תרוסמ שי
 עיתפמ רקיעב .83,םיפדרנה יישאר ,82,קידצ אוה ףדורהשכ וליפא ףדרנה תא שקבי םיהלאה׳

 ןתנ ,ר לש ויבתכב וכפהש ,ינשה לגה תופידר לע תבחרנה הביתכל תאז םיוושמ םא רבדה
 .שפנ תומוצעתו דודיע לש רוקמל בורימנמ

 ,ליעל הראותש תקולחמה יעוריאל רישי רשק ילבו הללכהה ךרד לע ,עובקל ןתינ השעמל
 .בורימנמ ןתנ ,ר ,לודגה הרפוס תומ זאמ ירמגל טעמכ שבי תיבלסרבה הריציה ןייעמ יכ

 ירפסל רקיעב ,ךליאו ןאכמ ,המצמטצנ תיבלסרבה תשרומה יאשונ לש הביתכה תוברת
 ינשרפה ולעפמ רואל ,בור יפ לע ,הלא ףאו(ןמחנ ,ר לש ותרותל םישוריפו םידוביע ,םיטוקיל

 תוררועתהה יבתכמ .ןתנ ,ר לש ודוסיימ ירלוטסיפאה רנא׳זה לש םייוקיחל ןכו ),ןתנ ,ר לש ףנעה
 םה .םידיסחה ברקב ינונאק דמעמ ולביק ,וידימלתלו ותחפשמ ינבל ןתנ ,ר חלשש ,םיברה
 תודיסח יכרע תרבסהב עייסמה ,ןונישו דומיל רמוחל וכפהו תובר םימעפ וספדנו וקתעוה
 םה /קידצ ביתנ׳ רפסב וסנוכש ,הדוהי ןב ןתנ ,ר לש ויבתכמ .הנומאה קוזיחל איבמו בלסרב
 תודלות ףא ,דועו תאז 84.הדיחיה המגודה וז ןיאו ,הז רנאד לש ןתמנפהל תינייפוא המגוד
 בורימנמ ןתנ ,ר לש יתורפסה ולעפמ ןיב ,השעמלו ,שטשוטמבו ןיעטוקמב קר ומשרנ בלסרב

 לש ודצמ תקולחמה תקספהל תויאלפה תוביסה לע רפסמה ,בל בכוכ םהרבא ׳ר לש ותואטבתהב 82
 .זמק ימע 3), הרעה ,ליעל( תונורכז תובוט :האר ;ןארוואסמ ברה

 היתובוגתב .צק ימע 53), הרעה ,ליעל( קידצ ביתנ ,בלסרבמ הדוהי ןב ןתנ ׳ר לש ותואטבתהב 83
 תא ,ךליאו בלסרבמ ןמחנ ,ר ימי ןמל ,היתורודל תיבלסרבה תרוסמה השיגדמ תופידרלו תוקולחמל

 ,תינייפוא תיטסילדומ תונשרפ .ןוצרבו החמשב תונויזבה תלבק לשו תויביספה לש ירסומה ךרעה
 ,ל׳׳נה ןתנ ,ר לש ויבתכמב םג עפשב אוצמל ןתינ ,תונובלעבו תופידרב םייבויח םיכרע תאצומה
 ת׳׳עבה ישנא לצאש ומכ׳ :הנממ םיריגרג המכ איבנו ,ט׳׳יה האמה לש םינומשה תונשב בתוכה

 בושח ונלצא תויהל ךירצ ךכ ,םיגונעתה לכמ רתוי ףוגיסו תינעת םלצא בושח ,יה ?)הבושת ילעבה־(
 ...םהירחא םיפדור ונא ןיאו תונויזבה אליממ ונילא םיאבשכ טרפבו ),םימד תוכיפשו־( ד״שו ןויזב
 ,א״מרת תנשב ,ןתנ ,ר עסנשכ ).דנק-גנק ימע ,םש( ׳החמשבו הבהאב םתוא לבקל םיכירצ ונאו

 ראובמה יפכ תובוט המכ יל השע תונויזבה ולאבש׳ :בתכ ךכ לעו ,דחא ידוהי ותוא הזיב ,ןאמואל
 יל ארקש םשהב םגו .הבושתל ןיכוז םימד תוכיפשו תונויזב )ידי לעש־(י״עש ,ל״ז וניבר ירבדב

 ).חלק-זלק ימע ,םש(׳ל״ז וניבר םשב יתללכנו ,רבלסרב ינאש יתוא ריכזה ךכ ךותבו ,בלכ רבלסרב
 תקולחמה יכ רמא ל״ז וניבר יכ ,תקולחמהמ ובצעת לא יעירו יחא׳ :הירבטב בלסרב תדעל ובתכמבו

 כ״ע ...םירשכ םישנא תויהל םיצור םתאש ןמיס איה תקולחמהש רמא םגו ...םדאה תא היבגמו םירמ
 תמאה כ״יפעאו העודיהו העודיה הלודגה תקולחמהמ תולהב המכ ונילע רבע רבכ יכ ,ללכ ודחפת לא

 יכ ...םכילע םיקלוחש לע הלודג החמשב םכימצע וקזחתו ...ןויסנל קר אוה הז לכו ...םלועל םייק
 ).זמק-ומק ׳מע ,םש(׳החמש היה ונלש קוזיחה רקיע ונירוענב ונילע הרבעש תקולחמהב

 צ״נ ברה לש ותרדחהב םלוככ םבור ,הלאל הלא בלסרב ידיסח וחלשש םיבתכמ יצבוק תמישר 84
 תויחישמ /תיבלסרבה תידיסחה תויחישמה לש היתודלותב הנפימה׳ ,׳זאקייפ ׳מ :האר ,גינעק

 7. הרעה 326, ׳מע ,ד״משת םילשורי ,םרב ׳צ תכירעב ,םירמאמ ץבוק - היגולוטכסאו
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 ),םירשעה האמב וספדנ םבורש( ט׳׳יה האמה יהלשב ןי׳צלוטמ ןזח םהרבא ׳ר לש ויבתכל
 הרתסהה תומגמ תורבגתה לע קר אל ,הארנה לככ ,דיעמ הז בצמ .המואמ ונידיב ןיאש טעמכ

 אלא 85,בלסרב תודיסח לש תיטקלאידה הביתכה תרוסמ תא תונייפאמה תימצעה הרוזנצהו
 ,ןוחטיבה רסוחו תוגיהנמה רדעה תשוחת לעו רמוחבו חורב וז תודיסח לש הלודלד לע םג

 86.בורימנמ ןתנ ׳ר לש ותומ זאמ הדעה ינב תא הדקפש
 תויואטבתהב שי תוקזחתההו תודדועתהה תונויסנלו םיפרה תוחוכהו השלוחה תשוחתל םידה
 /המכחל תוארפרפ׳ ןירהשטמ ןמחנ ׳ר לש ורפסב ,לשמל ,ךכ .בלסרב ידיסח לש תונוש
 תיבלסרבה תרוסמהו ,תונויזבה סוכמ התש ומצע ןמחנ ׳ר 1876. תנשב הנושארל ספדנש
 המכ םהילע וקרז׳ :ןאמואב ןמחנ ׳ר לש ורבק לע חטתשהל םעפ ךלהשכ יכ ,רפסל תעדוי
 ברה ריתעמש חבשה ירבד םיניינעמו 87.׳ברה בגב ועגפו האוצ תכיתח םידגנתמה דצמ םיקיר

 ,ןמחנ ׳ר לש ורבק לע ׳שודקה ץוביקה׳ תוליפתב םיפתתשמה בלסרב ידיסח לע ןירהשטמ
 :׳םיקלוחה׳ לש םתומצעתה ףא לע תוקבדו תושיחנ םילגמה

 יניעב ונרומ תא תוארל ןיכוז ונא ןיאש ,וישכע אקווד ןיצבקתמ )ןכ יפ לע ףאו־( כ״יפעאו...
 לעופב ולש םעונ ירמא תוקיתמ םועטלו )שודקה־(ףקה ויפמ רסומ עומשל ןכו ,שממ םדא
 ותוכז לע ןינעשנו וילא ןיצבקתמ כ׳׳יפעאו .ל״ז ותויח םייחב היהש ומכ ץוביקה תעשב שממ
 ׳ה לא בושל תוכזל לודג תוטישפבו תומימתב ובבל קמועמ קעוצ )דחא לכו־( א״כו .ףקה

 םילאושו םיהימתו )הז לכ־(ז״כ תא םיאור םיקלוחהו .תמאב )ךרבתי־(׳תי וילא ברקתהלו
 כ״כ תולודג תוחריטו תועיגיב הנשו הנש לכב הזה ץוביקה ןינע לע דאמ םהיניש ןיקרוחו

 םוש םהל בישהל )רשפא יאו־( א״או .רכו ,םיעמוש םתא המו ,םיאור םתא המו ),ךכ לכ־(
 לדוג שיגרמו עדוי /יבילב רעשמד המ םופכ דחא לכ קר אוה הז ןינע יכ .ללכ תחצינ הבושת
 ,תומכחה לכ ןאכל ןיכירצש המימתו הטושפ הדובע אוה תאזה הדובעהש אצמנ ...הזה ןינעה

 ליבשב לכהו .םלועה יניעב שממ ןועגשכ םיארנה םירבד םג תושעלו ,תומימתב ׳ה תא דובעלו
 88.׳תי ותדובעו ותבהא

 דודיע בתכמב ,ב״מרת תנשב ,הדוהי ןב ןתנ ׳ר שישקה יבלסרבה דיסחה םג בתוכ ךכו
 ונתוא ריכזהל קר אוה ונילע םירבועש תואקתפרה ולא לכו׳ :תפצב םיפדרנה בלסרב ידיסחל
 89.׳קיר רבד וניא הז םש יכ ,דחא םוי )וליפא־(׳יפא חוכשל אלשו םידיסח רבלסרב ונאש

 16-10. ימע 1), הרעה ,ליעל(׳זאקייפ :האר 85
 המלש רזעילא ׳ר לש תינוגראהו תיל״ומה ,תינחורה ותוליעפ איה התפונתבו הפקהב ןפוד תאצוי 86

 םיירוקמה היתונויערל ןתקיז תלאשו ויתופקשה .ונרודב הבושתב םירזוח לש יבלסרב גלפ גיהנמ ,קיש
 342-325. ימע 84), הרעה ,ליעל( ׳זאקייפ לצא ונודנ בלסרב תודיסח לש

 .המק-דמק ימע ,ג 3), הרעה ףוס ,ליעל( שדוק יפרש חיש 87
 .ב,,ע ה ,ה ,יס ,,הנומא ועקת׳ ,ו״לרת גרבמעל ,המכחל תוארפרפ 88
 .געק ימע 53), הרעה ,ליעל( קידצ ביתנ 89
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 בלסרב ידיסח לש םתפידר ךשמה .ז

 םירושעב םג הכשמנ 90)לשמל ,לארשי ץראב(םירחא תומוקמבו ןאמואב בלסרב ידיסח תפידר
 יתש ץב ,יטייבוסה ןוטלשה ימיב 91.םירשעה האמה תישארבו ט״יה האמה לש םינורחאה
 תא ווילש םימורגופה ימיא .םירחא םידיסח ידיב םיבלסרבה תפידר הקספ ,םלועה תומחלמ
 לש הקותינו 92,ןאמוא ידוהי לע םג וחספ אל (1920-1917) הניארקואב םיחרזאה תמחלמ

 בלסרב ידיסח ןיב רשיקש טוחה תא םג קתינ ,ןכמ רחאל ךומס ,ןילופמ תוצעומה־תירב
 ןילופב בלסרב ידיסח .ןאמואב ןמחנ ׳ר לש ורבק ןויצ - תודיסחה לש םעופה הבלל םירוזפה

 תא ועבק ,ןאמואל עיגהל דוע ולכי אלש ),בוקארקבו ןילבולב /חולב ,השרווב וזכרתנש(
 םידיסחה וליאו 93.הנשה שאר ימיב ׳שודקה ץוביקה׳ לש יפולחה תוסנכתהה רתאכ ןילבול

 לובגה תא בונגל ,םשפנ תא ןכסל וזעהש הלאו - התביבסבו ןאמואב ורתונש םיטעומה
 לש םעורז תחנמ ומעטו תיתד־יטנא הריוואב התעמ ויח ־ ןמחנ ׳ר לש ורבק ןויצל תולעלו

 ,א״צרת תנשב ךכו 94.םידוהי םיילקירלק־יטנא םיטסינומוק לש הזעה םתאנשמו תונוטלשה

 השק הנומת הלוע )דועו ,דצק-זפק ,זמק-ומק ימע ,םש ,קידצ ביתנ( הדוהי ןב ןתנ ׳ר לש ויבתכממ 90
 .י״ראה לש תסנכה תיבמ הדעה ינב ושרוג )ג״מרת תנשב(הפוסבש ,תפצב בלסרב ידיסח תפידר לש
 יעובמ /ל״צז ס׳ןבואר ילבייל ׳ר ןתנ ׳ר הנוכמה הירבטמ ןתנ ,ר אלפומה דיסחה׳ ,ןישנא ׳נ :םג האר
 הכשמנ תפצב בלסרב ידיסח תפידר .זי-די ימע ),ב״משת רייא( 54 ,תודיסחו הרותל ץבוק - לחנה
 יולה לאומש ,בלסרב דיסח לש ויתונורכז םידיעמ ךכ לעו םירשעה האמה לש ןושארה עברב םג

 .ב״נשת םילשורי ,ב-א ,לאומש ימי ,ץיבורוה
 ,בוט םש ילעב תודלות ,ןוסניקדור יול לאכימ 177; ימע ,ח״כרת זומתב ב״י ,ח ,ץילמה :לשמל האר 91

 תראפת :ךותב ,קסנולפמ ןוזלכימ לאקזחי יבצ ׳ר לש ובתכמל הוושהו( 40 ימע ,ו״לרת גרעבסגינעק
 ,דראניד ׳א );וריכזהל ילבמ הלמב הלמ ןוסניקדור תא טטצמה 107, ימע 68], הרעה ,ליעל[ ל״ארהמ

 רשא רקוח םוקי יכ ותווקתש 11-10, ימע ,םש וירבד הארו( 25 ימע ,ט״נרת קראיונ ,לארשיב תותכ
 94. ימע ,םש ,ל״ארחמ תראפת );ותטיש תא ראתל ידכ ןמחנ ׳ר יבתכב קימעי

 :בלסרב ידיסח לע( 140-132 ימע ,ג״פרת ןילרב ,ג ,תומושר /םיעגפ לש הרוש׳ ,בונאיורד ׳א :האר 92
 137). ימע ,םש

 ,אריפש ריאמ ׳ר ,הבישיה שאר לש ותושרב( ׳ןילבול ימכח תבישי׳ לכיהב ךרענ ׳ץוביק׳ה 93
 העבנ תוסנכתהה רתאכ אקווד ןילבול לש התריחב .׳ןילבולמ הזוחה׳ לש ורבק דילו )ותופתתשהבו

 הארנכו ,חונה יפרגואיגה המוקימ לשב רקיעב אלא ,הב היהש בלסרב ידיסח לש זוכירהמ קר אל
 לש ויתונורכזב ךכ לע האר 68). הרעה ,ליעל האר(ןמחנ ׳רל ׳הזוחה׳ הליגש יבויחה סחיה לשב םג
 טטוצמה ובתכמב ןכו 44-39; ימע ,ז״משת ביבא־לת ,יערו יחא ,יתוברו ירומ ,הנורק ׳מ ,ל״ז יבא
 השמ דובכל תוגהו ןויע יקרפ - םירוטיע /ןילופב ״םהרבא־תיב״ שרדמה־יתב׳ ,הירנ צ״מ לצא

 הלוע ןאמואל עיגהל ןילופב בלסרב ידיסח לש םתקושת 162-161. ימע ,ו״משת םילשורי ,הנורק
 - םירחאו רטיירב קחצי ,ןמלגיצ ביל ןרהא - הרובחה ישאר לש םהיתוליפתו םהיבתכממ תעקובו
 הרעה ,ליעל( הנומא ילחנ וא ,ב״לשת קרב־ינב ,םיקידצ רוא ןוגכ םירפסב גינעק צ״נ ידיב וסנוכש

 אלש טעמכ תומחלמה יתש ןיבש ןילופב בלסרב תודיסח לש התונגראתהו התווהתה תשרפ 51).
 תורזגבו תומחלמה יתש ןיב תוינויער תומגמ - ןילופ תודיסח /זאקייפ ׳מ :העש יפל האר .הראות

 ,הפוצה /עבונה לחנהמ םיפטנ׳ ,הנורק ׳מ 341-340; ׳מע ,ן״שת םילשורי ),״האושה״( ה״שת-ש״ת
 (19.9.1990).א״נשת הנשה שאר ברע

 ידיסח לש םיבתכמ׳ ,רגנוא ׳מ :האר ,האושה םדוק תיטסינומוקה הפוקתב בלסרב ידיסח לש םלבס לע 94
 היסורב בלסרב ידיסח׳ ,ינושרג א״א 79-68; ימע ),ג״כשת( דע ,םיינחמ /תוצעומה־תירבב בלסרב
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 ותמדקה תא םייסל בונבוד ןועמש רחב /תודיסחה תודלות׳ ורפס תנכה תא םייסש העש
 סרה רבדב העומשה וילא עיגה םע ,העשל רגסנש ילמס לגעמ לע םישגרמ האובנ ירבדב

 :ןאמואב ןמחנ ׳ר לשו ׳זובי׳זמב ט״שעבה לש םהיתורבק

 לש םהידכנ ידכנ םהב שי ילואש ,לארשי ינבמ ׳םיהלאב םירפוכה׳ דצמ הזל ררועתנ ןוטלשה
 התדלומ ץראב התווהתנש הכפהמה ךרע תא ןיבהל ידכ ,הז ערואמ םושרל יד .םיקידצה םתוא

 שאו םדב ארבנש /ךופה םלוע׳ .ט״שעבה תולגתה ןמזמ הנש תואמ יתש רחאל תודיסחה לש
 ?...95וירחא אובי המ לבא ,םייקתהל ופוס ןיא ,תוצירעה לע דמועו

 ,יצאנה שוביכה ימיב קר תחשוה הארנכו זא סרהנ אל ןויצה .אווש תעומש התיה העומשה
 ,וכישמה היתוביבסבו ריעב ודרשש בלסרב ידיסח ץמוק 96.חבטל ולבוה ןאמוא ידוהיש העש

 םמויק לע קבאהלו םבר לש ותשרומ תלחג תא שפנ תוריסמב רמשל ,האושה רחאל םג
 .ןיוע יטסיאיתא רטשמ יככותב תיתד הרובחכ ינחורהו יסיפה

 תודיסח יפלכ תידיסחדבינפה הביאה לש םינווגמה הייוליג ןייעמה ינפב ושרפנ הז רמאמב
 וז האנש לש םימילאה הייוטיב .ט״יה האמה לש םישישה תונשב דחוימב ,היאשונו בלסרב
 ידיב התבול שאה ךא ),תסומ ןומה ,םירענ(ידיסחה הנחמה ילושמ תוצובק ידיב םנמא ושמומ

 תוקולחמה ימיב השבגתנש ,האנשהו תופידרה תרוסמל .להקה יגיהנמו םינבר ,םיקידצ
 לע םירערעמב קבאמה םג ףרטצנ ,בורימנמ ןתנ ׳ר דגנכו בלסרבמ ןמחנ ׳ר דגנכ ,תומדוקה
 םידברלש המוד .רודה ילודגל תויצה תבוח רבדב השדחה היסקודותרואה לש תומכסומה
 םג ישילשה תופידרה לגב ופרטצנ ,רהמלו רזל הביאה תקנוי םהמש ,םיקומעה םיישפנה

 .םיקהבומ םיילכלכ םיסרטניא
 רידגה ,הילודופו ןילוו ,בייק יכלפבש תורייעב בלסרב ידיסח לש לבגומה יבושייה םזוכיר

 .היתוביבסלו ןאמואל רק־יעבו ,הלא םירוזאל םהב קבאמה לש םייפרגואיגה ויתולובג תא םג
 ,בשומה םוחת לש םיימורדה ויקלחב לארשי תוליהק לע השורפ התיהש ,תידיסחה היווהה
 הריווא הלא תומוקמב ורצי ,םוימויה ייח לע ׳םימסרופמה םיקידצה׳ לש םתעפשה תמצועו
 תוצובק ןיב תוקסופ יתלב תוקולחמ לש טרפבו ,ללכב תיתרבחו תיתד תוחיתמ לש הנועט

 הלטנש קר אל בלסרב תודיסח ,םירחאמ הנושב ךא .ןיינעו רבד לכ לע טעמכ ,תונוש תוידיסח
 הנאימו םידחוימה הינוניגב הדימתה אלא ,תומדוקה תופידרה תשורי לבס תא ןוצרב המכש לע

 .רודה ילודגל תויצה לוע תא המצע לע לבקל
 בלסרב תשרומב םיקבדה לש םבל תאו םהידי תא ופיר אל ץוחמו תיבמ תושקה תופידרה

 ,ליעל(רלושטלא 134-129; ימע ,ל״שת םילשורי ,תוצעומה תירבב תודהיו םידוהי :ורפסב /תיטייבוסה
 118. ׳מע ),ו״טשת(ג ,רבעה /ריעה ןמוא׳ ,רגניטא ׳ד :םג הארו 55); הרעה

 ןאמואב יבלסרבה זיולקה תא ורגס ןכא תונוטלשה ).ילש רופסמ( ד-ג ׳מע 23), הרעה ,ליעל( בונבוד 95
 .מ-טל ימע ,םש ,רלושטלא :האר .ןויצה תא וסרה אל ךא ,הווקמה תאו

 - הניארקואב תוליהק יתש תדמשה׳ :האר ,םהירזועו םיצאנה ידיב הביבסהו ןאמוא ידוהי תדמשה לע 96
 4. הרעה ,חל ׳מע ,םש ,רלושטלא 299-283; ימע ),ט״ישת(ג ,םשו די /ינמרג ןיצק לש ותודע
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 תולפשהה ,םירבשמה ףא לע ,םתנומאב תשקיעה םתוזחאיה תא .שואי ללכל םואיבה אלו
 שומימכ םג אלא ,יתצובקו ישיא ןויסינכ קר אל ואר םה ,םקלח תנמ היהש רדוקה הווההו
 תרחואמ תיבלסרב תרוסמ תמכסמ ,ימויק רוהרה ןיעמב ,ךכו .ומצעב ןמחנ ,ר לש יחישמה ונוזח

 :בלסרב תודיסח לש ירוטסיהה הלרוג תא

 תעב ומכ ,הלילח קספהל דמוע וניבר ןינעש ונמולש ישנא ובשחש םינמז המכו המכ ויה
 ולעשכ ןכו 97,ןישטלוטמ ןמחנ יבר לש ונמזב ןכו ,ל״ז ת״נרהומ ןמזבש הלודגה תקולחמה

 םלועה תמחלמ רחא ןכו ,גרהי בלסרב דיסחכ ספתיש ימ לכש ורמאו ןוטלשל םיטסינומוקה
 ורוביד ,ןכ יפ לע ףאו .אינלופב ןהו איסורב ןה ונמולש ישנא לש םבור בור ודחכנש ,הינשה

 םעפ לכב שדחתמו דמועו םייק ,,חישמה תאיב דע דקות ילש שאה׳ רמאו חיטבהש ,וניבר לש
 98.ןבה ילבמ ,רתויו רתוי

 4, 6. תורעה ,ליעל האר ןי׳צלוטמ ןמחנ ׳ר לע /ישילשה לגה׳ תופידרל איה הנווכה 97
 רבכ בלסרב ידיסחל האנשה יכ המודש ףאו הפק ימע ,ה 3), הרעה ףוס ,ליעל( שדוק יפרש חיש 98

 זורכב .ונרודב םג םילגלגתמו םיכלוה םהיפלכ תידיסחה הניטה ןמ םידה הנה ,םלועה ןמ הרבעו הספ
 םניב תקולחמה ךשמה לע רסמנ ,םיעבשה תונשב הארנכ ,בלסרב ידיסח ידיב םסרפתנש ,יסומלופ

 וינזא עמשמלו ויניע הארמל ץלפתי אל ימ בל׳ :תירבה תוצראב - םעפה ךא ,הריווקס ידיסח ןיבו
 םוקמ לכב די םיחלושש ״םידיסח רעריווקס״ םשב םמצעל םיארוקה תכ הזיא םויהכ םיאצמנ רשא

 יכ ןמואי אל רשא ןויזב ינימ לכב םתוא םיזבמו םיפרושו םיערוקו ףקה םירפסה ולא לוזגל םילוכיש
 )רשפא יאשו־( א״אשו ,ךוחיג ידיל םיאיבמה הזל םידחוימ םישפוטמ םיגהנמ םלצא שיו .רפוסי

 ל׳׳נה )םישודקה־(׳קה םירפסב ונש אלו וארק אל םלועמ ולאה םישנאה הנהו ...ןוילגה לע םתולעהל
 תונישלמו תועט הזיא לש השוריו הלבק דוסי לע אוה בל לכ םיעזעזמהו םירעוכמה םהישעמ דוסי לכו
 םיכישממ זורכה ילעב .,םלועה ןמ לטבתנו שרתשנ רבכ םדקמו זאמ רבכ רשאו ,ביר ירחרחמ הזיא לש

 ותריד עובקל חרכוהו הריווקס ידיסחמ דחא לש תב השאל אשנ רשא ,ימלשורי ךרבא לע םירפסמו
 רתסב ךא ,תובוטה ויתודימ לשב וינכש יניעב רקייתנ הז ךרבא .קרוי־וינבש הריווקס ידיסח ברקב

 והובישחה רשא תחתו לגלגה וילע ךפהתנ זא׳ ,רבדה הלגתנשמ ,הנהו .ןמחנ ׳ר ירפסב ןייעל ךישמה
 /םימוצע תונויזבו תונושמו תובר תורצ ול ושעו תופידר ינימ לכב ופדרל וליחתה םדוקמ והודביכו

 לע דקוש אוהש הזה ידיחיה אטחה רובע הז לכו׳ ,היבא תיבל חורבלו ובזועל ותשא תא וצליא םה
 (New ריווקס־וינ הרייעב םיזכורמ תירבה תוצראב הריווקס ידיסח .׳...בלסרבמ ׳קה ר״ומדא ירפס

(Square האר ,םהילע הרצק הריקס .קרוי־וינ תנידמבש: .A.L ,Nadler The Hasidim in America 
.(The American Jewish ,Committee) New York ,1994 .pp 20-21 ותרתוכש ,זורכה לע 

 םוקמל זמר וב ןיאו ךראותמ וניא אוה ,׳ךרבאה ידידיו תחפשמ׳ םימותח /שארה תורעש רמסת׳
 ריאהו ויתועידי עפשמ תובידנב ימע קלחש ,ןיישדנומ עשוהי ׳ר ידידי יל רסמ ומוליצ תא .ותספדה

 .ול ןח ןח תואושתו ,הז רמאמב םירושקה םיניינע המכו המכב יניע תא



 503 ט׳׳יה האמה לש םישישה תונשב בלסרב תודיסח דגנ קבאמה [39]

 חפסנ

 *רגולק המלש ׳רל קילפטמ בלסרב ידיסח לש םבתכמ

 .קילפעט הפ 1ה״כרת בקע ׳פ ׳ג םוי ה״ב

 עדונ ותראפת ,ומש דובכ לארשי תראפת תרטע ,יתמאה ןואגה ברה לא דובכו )אבט אמלש־( ט״לש
 םש דובכ־( מ״שכ ,ץרא יוצק לכב םישודקה וירוביחב (!)םיסרופמה ,הבישיב בשויו ןקז ,םירעשב
 .י׳׳נ המלש ׳ר ר״רהומ )ותלעמ

 רמאל וניתלאשב ותרות דובכל חירטהל ונחרכוה ןכל .ונציחלה ץחלהו קחודה ,ונדוע ןואג ר״ומודא
 וניתגאש םע וניתלאש תורקל םידחא םיעגר ושדק דובכ אנ ובדנתי .לואגל ותלוז ןיא יכ אנ העישוה
 .רבד ונל בישהלו
 (!)םיסרופמה קידצה שודקה ברה לע ׳יה רשא תקולחמה ותשודק דובכ עמש אמתסמ ןזוא עמשמל אלה

 דכנ ׳יהו .םירוביח ראשו ן״רהומ יטוקיל רפס )רבחמה לעב־( ח״מהעב ),בלסרבמ ןמחנ ׳ר־(׳וכו ׳וכו
 רשא םירפס ירבחמ םידימלת הכרב וירחא ריאשהו .ל״קוצז ריקנעדאראה ןמחנ ׳ר ברה דכנו ט״שעבה

 יקלח ׳ד לכ לע תוכלה יטוקל ירפס )רבחמ לעב־( מ״עב בלסרבמ ןתנ ׳ר קידצה ברה ׳יה םהמ ׳א
 וילע רבד אל לע םנח בירה טקשנ אל ןיידע )םיברה וניתונוועבו־( ה״ועבו ).ךורע ןחלש־( ע״ש

 םינייעמה לכל עודיכ ,רשיה ךרדב םדא לכ תא םיכירדמה ,ל״נה וירפסב םיקסועה םישנאה לעו ל״קוצז
 רשכ שיא ,וישנאמ ׳א לבקתנ בירמענ ריעב רשא םינש י״ח ומכ הז ורבע הנהו .תמאה ןיעב םהב
 לכבו תוקידבו תוטיחשב יקבו .בוד ׳ר ומשו ,םשב )קדובו טחוש־( ב״וש תויהל ,םיברמ ׳ה אריו

 ומכ הז הנהו .םינורחאו םינושארמ ב״וש ]תוכלנ׳ה והיפמ ושומי אל ב״ושל לבקתנ זאמו ].ןהנ׳יתוכלה
 )בוד ׳ר־( ד״ר רשא ,ערעווקסמ קחצי ׳ר ברהל םינופה ,םשד םידיסחה תכל עדונ)ה( םינש הנומש
 עגפש םירבד תלילע ול ומשש דע ותוא ואנשיו ).ן״רהומ יטוקיל־(ן״רהמוקל רפס תא דמול ל״נה

 ומוקמב רחא טחוש ל״נה ברה חלש ףכיתו .ל״נה ברה ינפל וילע ונישלהו .ל״נה ברה דובכב ורובידב
 לע דאמ וקעצ םותב םיכלוהה םירשכה םיתב ילעבהמ המכו המכ ךא .ותסנרפמ ותוא תוחדל בירמענל

 קידצהל ל׳׳נה ברהל עוסנל ב״וש בוד ׳ר חרכוה םתקעצ לכ רחאו .רבד אל לע ותוחדל הזה רבדה
 ,ל״נה םירפסה דומלי אל האלהו םויהמש ,בתכב )ומצע תא־(ע״א רוסאי םאבש ,ותבושת יהיו .ושפנ

 ,ותוא םיבהואה םישנאה תתסהו ותיב ישנא תקעצו קחודה ותוא ץיחלה רשאכו .ומוקמב ראשנ ׳יהי יזא
 םירפסה דומלת םא עדיל תומולעת לכ ולגנ ברה ינפל םאה ,הזכ בתכ לע םותחת םא ךכב המ םרמאב
 ובתכ המהו .םידגנתמה ובתכ רשא בתכה לע ע״א םתחו ל״נה ד״רהל )וחירכהו־(וחרכוהו .ענצהב
 וריבעיו ותקזח דיספהו הרוסא ותטיחש יזא ל״נה םירפסה דמול אוהש רבדה עדוותי םאבש בתכהב
 .ותוא
 ול ׳יהיש עדי יכ ,הז לע םג ד״ר טרחתנ ףכית ךא ,לכל רכינ וסנואו העדומ רסמ םתחש םדוק ךא

 51. הרעה ,ליעל האר *
 .ה״כרת באב ז״ט 1
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 ןה :הלאה םירבדכ ול רמאו ,ל״נה ברחל םעפה דוע עסנו .תאז לע וילע ולילעי דימת רשא הקופל
 תאנש יתוא םיאנוש המה יכ ,דומלא אל םאו דומלא םא ,הרצלו הקרפל דימת יל ׳יהי יתתנ רשא בתכה
 שוריפב םכל רמואו בתכה תא לטבמ יננה ןכל .ודובכ ינפל תע לכב ילע ןישלהל םהל לקנו םנח

 .רהה תא ןידה בוקיו ),הרות ןיד יפ לע־( ת״ד פ״ע םיניידה ינפל יתוא ונידיו ,םירפסה תא דומלאש
 עדא יזאו ),השודקה ונתרות ןיד יפ לע״( ק״הותד פ״ע הז רובעב יתטיחש תא רוסאל ברה לכוי םא
 .הבהאב ילע לבקאו ,אוה ׳המ יכ

 כ״עב ל׳׳נה ברה חרכוה ,הז לע וקעצש םישנא המכ דוע תקעצ רובעב םגו ,הרמה ותקעצ רובעבו
 םירחא םימסרופמו םינוגה םינייד ובישוהו בירמענ ריעה ושע ןכו .םינייד ובישויש רמול )וחרכ לעב־(
 בתכהב ןיאש )הרות ןידה יפ לע ןיד קספה־־(ת״דה פ״ע ד״פה אצי תונעטה עומש רחאו .ריעה ןמ אלש
 אצמנ אל יכ ןעי ,ותטיחש רוסאל חכ ׳ירעווקסמ ברחל ןיאו .חירו שממ םוש ל״נה ב״וש בוד ׳ר ןתנש

 וחלשל ]רננידיב וניא ןכל ׳ירעווקסל ברחל ד״פה חולשל םיחרכומ ויה םינברה ךא .יפוד םוש םלועמ וב
 תופידרהמ טעמ טקש תויהלו בשיל ל״נה ברה חרכוה תאז רחאו ).ותרות דובכ תלעמ םורל־(ת״כעמורל

 דעו זאמ ,הז רחא םג ךא .םינש הנומש הז ,זאמכ בירמענב ומוקמב ב״וש ראשנו ,ל״נה ד״רה לש
 תושעל לוכי ׳יה המ ךא .ושפנ העבש ל״נה ברהל םינופ רשא ולאהמ תופידרו תונויזבו תופרח ,התע
 .וב םיולת )תוקונית־(׳ילפט יכ ותסנרפ םוקממ זוזל רשפא יתלב ׳יהש

 ח״מהעב לש בוטה ורסומו ותרות רואב םיזחואה םישנאהמ לודג ץוביק קילפעט ריע הפ אצמנ הנהו
 םהינב המהו .ותויח םייחב ודועב ל״נה ברהל ועסנ םניקזו םהיבא דוע רשא ,ל״קוצז ן״רהמוקל רפס

 וניתובא וב וכרד רשא רשיה ךרדב םדאה לכ תא םיכירדמה בוטה ורסומו ותרות רואב ןיידע םיקסוע
 םימעטמ ןמזה ימסרופממ ׳א םושל םינופ םניאו .םינונחתו הלפתב קוסעלו הברה הברה דומלל ,םלועמ
 .הברה תוביתב ושדק דובכ תא חירטהל אלשו םראבל ןיאש הברה

 ,ואוב םוימ םהמ ׳א רשא /ירעווקסמ ל״נה ברה תדוקפ פ״ע םיטחוש ינש הפ םיאצמנ ]םו[׳יה הנהו
 רשא דאמ קעצו וב ןאימ הליחתבו .ותטיחשמ לכוא וניא 2,י״נ השמ ׳ר ומש ,שישיו ןקז ונלש ׳א ןייד
 )הז ידי לע(-ז״יע ררועתנ תקולחמה שאו וב םיחיגשמ ןיאש הארשכ ךא ,ב״ושל ותוא וחקי אל

 ׳א לגר ךתחש עריא ׳א םעפו תולשכמ המכ עריא ינשה טחושהלו .תושחל תע םייקל חרכוה ,דאמל
 ,לגרה ךתח עודמ ותוא ולאשו היחה הזוואה ול וחלש יכ יהיו .תוטוחשה תוזוואה ךותמ היח ׳א התואמ

 וריבעהו רבדה עדונו ).תיב תלעבל־( ב״בל הרזחב הרסמו הטחשו הפטח דימו ,ןיידע היח איה אלה
 םע ריעה הראשנו .תולשכמ דוע רובעבו הז רובעב ותטיחשמ דוע לוכאל וצר אל ריעה לכ יכ ,ותוא
 כ״ג ול עריאו .ל״נכ ותטיחשמ לכוא וניא י״נ השמ ׳ר ןיידה רשא ןושארה טחושה אוה ,׳א טחוש
 םורקה ףלקו ,הכמ תמחמ הלעש םורק הב ׳יהו ׳א האיר קדב רשא עריא ךומס הזו ,םילושכמ המכ

 ,וילע םדחפ לפנו 4.םיניידהל וכלהו ,תאז לכ תא האר 3טכאפה לעבו בצקה רשא ןמדזנו .הרישכהו

 68 ימע ,א 79), הרעה ,ליעל( ת״נרהמ ימי :האר ,ןמחנ ׳ר ימיב רבכ קילפטב ד״באל הנמתנ השמ ׳ר 2
 ,גכ-בכ ׳יס 3,א׳׳כשת םילשורי ,רוא יבכוכ ,ןזח םהרבא );׳,וכו ,קילפעטב ד״באל מ׳׳ר הנמתנ םשו׳(
 הרעה ,ליעל( דלוגנייפ לימעל רשא לש ובתכממ .טס ימע 6), הרעה ,ליעל( לחנה ילודיג ;אנ ימע
 .הז בתכמ תביתכ רחאל רצק ןמז רטפנ השמ ׳ר יכ ,הלוע 54)

 ןמ .רשכ רשב לש הריכמ וא הטיחשמ הבגנ הז םמ .רשבה םמ רכוח ונינפלש הרקמבו ,םמה רכוח 3
 .םישנא ינש ויה םהש וא ,בצקה םג אוה רכוחה םא רורב אל בתכמה

 רורבה סרטניאל ,הרואכל ,דוגינב( בצקהו רטכאפה - םיניידל חוויד ימ רורב אל בתכמה חסונמ 4
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 ,ליעוה אל ךא דאמ הז לע וקעצו .םיבלכל וקרזו םורקה םוקמ ךתחו ,םיברב ונולק הלגתי אלש אריו
 .הכב רמא הזו הכב רמא הז יכ

 .וריכמו ועדויבו םיברל החמומ טחוש הזיא לבקלו םיטחושה קסע לע חקפל וניריע ינב וליחתהו
 קר ,הזמ םיחמצנה תולושכמה תואור וניניע יכ ,ברה תדוקפ פ״ע ב״וש לבקל אלש םהיניב םכסנו
 לכ ול ׳יהי רשא הזכ אצמנ (!)רפיא )היא־(׳יא ךא .תורשכב תונמואב ריבכ ןמזמ קזחומ ב״וש לבקל

 יכ ונעדי רשאב ונצעיי ןכל ?ומוקממ הזכ טחוש חינהל יתפ ימו ?ומוקמ בוזעל הצרתיש ל״נה םיאנתה
 תמחמו .ונל תואיי אוה ונרמא ,ל״נכ םיפדורהו םיאנושה תמחמ םהמ החונ ותעד ןיא ל״נה בוד ׳רה

 טעמכ הז לע ומיכסה ףכית ןכל ,ותנמוא בוטו ותאריו ותורשכב ותוא םיריכמו םיעדוי ריעה לכ טעמכש
 ךא .םותב םיכלוהה םירשכה םיתב ילעכה ןמ הברה הברה דועו )ונמולש ישנא־( ש״נא לכ ,ריעה לכ

 ל״נה ברהל בתכמ וחלש ףכיתו /ירעווקסמ ברה תמכסהב תאז תושעל וצר )םיתב ילעבה־( ב״בה
 בירמענלו ,וניריעב טחוש תויהל ל״נה בוד ׳ר תא לבקל םיכסיש ,םיבושח ב״במ תומיתח הברהב
 חלש ונתאמ בתכמה תלבקב ףכיתו .רבד ונתוא הנע אלו שירחמכ יהיו .ומוקמב רחא ב״וש חלשי
 .קילפעטל ךליש ךמס לע ול רוכמי יאדווב יכ ,י״נ בוד ׳ר ןמ הקזחה תונקל בירמענל רחא טחוש

 חלש רשאכ וישעמ ךותמ רכינ ברה תנווכ יאדוובש םלוכ ורמא זא ,וניריע ישנא תאז ועמש רשאכו
 ׳רל )ןכ םג־( כ״ג ונחלש זאו .קילפעטל בוד ׳ר אביש םיכסי יאדווב אמתסמ ,רחא טחוש בירמענל

 .בירמענל ברה חלש רשא טחושהל ותקזח רכמו .השע ןכו ,הפל אוביו םשב ותקזח רוכמיש י״נ בוד
 לע חיכומ ופוס רשאכ ,ןאכמו ןאכמ חרק ל״נה בוד ׳ר ראשנ תויה ןעמל ׳יה ברה תנווכש עדנ עודיה

 ותדוקפ ברה חלש ,םשל חלש רשא טחושהל ולש הקזחה תא ד״ר רכמש ול עדונש ףכית יכ ?ותליחת
 יהיו .ותמכסה ילב טחשיש טחוש לכ תטיחש רסוא כ״ע ,ריעה ןמ תודיגמ בתכ ול שיש רשאב ,הפל

 םיתב ילעב המכ ועסנו .י״נ ד״ר תסנרפ חפקל ברה תנווכש וניאר יכ ,דאמ ונלהבנ ותדוקפ אב יכ
 ד״ר תבוטל םולכ ולעפ אל לבא .ונינחמב טחוש ,יהיש י״נ ד״ר לע םיכסיש ולעפי ילוא ,וילא הפמ
 ב״וש תויהל ד״רה תא לבקל םיחרכומ ונחנא יכ ,ונריעב תקולחמה הברתנ הזמו .ופא דעל ףרט יכ י״נ

 לע ,בירמענב הקזחה רכמ וניתוביסבו ונידי לע יכ תינשהו ,ותונמוא בוטו ותורשכ בורל תחא .ונילצא
 הזל םימיכסמ ב״ב המכ דוע םגו .תושעל םיצור ונחנא ןכו ,טחוש ונילצא ׳יהיש ול ונחטבהש הז ךמס
 לובסל )רשפא יא־( א״א רשא תינשהו ,ותונמוא בוטו ותורשכ לדוגל תחאה ,ל״נה םימעטמ דאמ

 ורעצ לובסל א״א רשא תונבו םינבב לפוטמו .הסנרפ תויח םוש ילב ראשנ רשא ,וילעש תונמחרה
 ).ןלציל אנמחר־( ל״ר השקה
 ידכב וילא הנופ אוה ז״יעו ,דאמ ונילע לודג דגנתמו ל״נה ברה לא הנופה ׳א ןייד הפ אצמנ ךא

 ,ל״נה ברה לע דגנתמ אוה ובלב רשא םיעדוי וריכמו ועדוי לכ לבא .ערה ונוחצנב ונתוא סיעכהל
 חכמ תחאה ,הרוסא ל״נה ב״וש ד״רה תטיחשש ורמאב ,ןומהה תעד שילחמו ריעב בירה רחרחמ אוהו

 חכ ול שי ,ירעווקסמ ברה רשאב תינשהו ,נ׳׳רהומ יטוקיל ירפס דומלי אלש בירמענב ןתנש בתכה
 ףא )הרות ןיד יפ לע־( ת״ד פ״ע אוה רוסאו ,ותמכסה ילב ׳יהי םא רתומהו רשכה תטיחש רוסאל

 לש ובתכממ ךא .רבדה לע ול עדונש ,הליהקה ינבמ דחא אמש וא !),המהבה תא רישכהל םהלש
 אוה /יכה רב׳כו ׳תופירטב יקב׳כ ראותמה ,רכוחהש רורב 54) הרעה ,ליעל( דלוגנייפ לימעל רשא

 .םיניידל האירה תא חלשש
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 םניא רשא םישנאהל םג ףא דוע אלו .םיבוטה ויתולעמ ברב וב אצויכ ונל ןיאו אוה רשכ שיא םא
 .הרוסא ותטיחש כ״ג וילא םינופ
 רוסאל וחכב שי םאה ,וניטפשמ רואל איצוהל ותרות תשודק דובכ םור ינפל החוטש וניתשקב ןכל
 ונימצעל לבקל ונידיב תוחמל להקה חכב שי םאה םגו ,ותעידי ילב ריעב ב״וש השענה רשכה תטיחש
 המכ םגו .םיברה ונחנאש טרפבו ,םיברה המה ׳יה םא ףא להקה תפוקמ אלו וניסיכמ םלשלו ב״וש
 םשפנ תוערב העבש רבכש ןעי ,י״נ ד״רה תא לבקל םשפנ התלכ םגו הפסכנ םיתב ילעב המכו

 םירמואו .ת״ישה תארי ותאריו ותורשכ לדוגו ותונמוא בוטב םיסרופמ י״נ ד״רהו .׳יהש םיטחושהמ
 וחיגשי אל זא ,ק״הותד פ״ע רבדה רשכש /קה ותרות דובכ םורמ הבושת וניעיגי םאש אלמ הפב
 הרהמב ת׳׳כעמור תבושתל םיפצמו םיכחמ ונחנא תאזל .להקה תפוקמ תוריכש ול ונתיו ענומ םוש לע

 .םולש הזב ׳יהיו הרהמב
 ׳ר רשא ןפואבו ץראה ןירעטש קחצי ׳ר ,רה די לע ןישטלוט ךרד הבושתה ונל חולשל לוחמיו

 קידצ ותואל ןב אוהו וניבהואמ אוה קחצי ר״רה יכ ,חטב ונידיל ונעיגיו 5.ג״פה ןישטלוטב םלשי קחצי
 6.תוכלה יטוקל ירפס ח׳׳מהעב ל״קוצז ןתנ ׳ר ברה ר׳׳ומ

 הפד ונלש שודקה ץוביקה לכ תדוקפב ),םותחה לע םיאבה־( ח״העבה ונימולש ישנא ישאר הלא
 .קילפעט ריע

 7ה׳׳הללז ןהכה לאנתנ ר׳׳ב יבצ ]ם[׳ואנ
 8ה״הללז לאומש ה׳׳ומב ןמחנ ףאנ
 ףאנ
 9׳ילא ׳רב ףסוי בקעי ׳ואנ

 186-185. ימע 44), הרעה ,ליעל( טלעג עשידיי ,דניקביר :האר ,ראודה ימד ;טלעג טסאפ 5
 ץראל ותיילע דע ,ץיצלוטב ראודה ףינס להנמ היה ,בורימנמ ןתנ ׳ר לש ונב ,ץרהנרטש קחצי ׳ר 6

 ,וילע םיטרפ טעמ .בפ-אפ ,חע-וע ימע 6), הרעה ,ליעל( לזרב ה״ינבא :האר .ח׳׳כרת תנשב לארשי
 .חמ ימע 6), הרעה ,ליעל( לחנה ילודיג :האר

 ישנא׳מ ,רישע רחוס היה ,קילפטמ לאנתנ ׳ר ,ויבא .גצ-בצ ימע ,םש ,לחנה ילודיג :האר ,יבצ·,ר לע 7
 ,חפסנ ,ליעל( רוא יבכוכ :האר ).ף״רהומ ישנא׳(ןמחנ ׳ר לש הבורקה ותרובח ינב םע ונמנש /מ׳׳ומה
 204. ימע 2), הרעה ,רמאמ ,ליעל( סייו ;דע-בע ימע ,םש ,לזרב ה״ינבא ;גל ימע ,ל ׳יס 2), הרעה

 ישנאמ דחאכ אוה ףא רכזנ ,קילפטמ לאומש ׳ר ,ויבא .טע ימע ,םש ,לחנה ילודיג :האר ,ןמחנ ,ר לע 8
 .םש ,סייו ;אנ ימע ,גכ ׳יס ןכו ,םש ,רוא יבכוכ :האר .קילפטבש ך״רהומ ישנא׳ ןיב מ״ומה

 ,לחנה ילודיגב םג ויתובקעבו /ןרהא ר״ב ףסוי בקעי׳ :קתעוה 51), הרעה ,ליעל( הנומא ילחנ רפסב 9
 .שיאה לע םיטרפ טעמ תפסותב ,ומ ימע ,םש
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