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:ןונגע לש תויארקמה תויפרגונתאה 

יביטמיטלואה רישה רחא שופיחהו 'םניעו ודיעי 

תאמ 

סדרפ הנליא 

םיטוטיש לעו זפמ הרקי תודיש לע הדותבו הרקוהב ,תילגל 

.תונשרפהו רדגמה ,היפרגונתאה ,תורפסה תוזוחמב םיפתושמ 

םינונמהה אשונב תניג רוטקוד לש וירקחמ תא רפסמה ראתמ ,'םניעו ודיעי רופיסה תחיתפב 

,ויה םיירבג םהירמבו םניע לש היהולאש םירמוא םניע ירקוח לכיש ךכ לע המתו םיימניעה 

וירקחמש ףא לע1 .'השא תריש חיש םעונכ םיעמוש ונא םינונמיהה ךותמש ושיגרה אל ךאיהו 

ונל רווחתמ הריציה לש הפוסב ,תימניעה הרישה לש ישנה דממב רלגב םיקסוע םניא תניג לש 

ןל וב רשא ירותסמ הליל ךלהמב תפשחנ התוהז .ויתוילגת ירוחאמ תישנ תומד שי ןכא יכ 

רבעל לוקה תובקעב רפסמה ךלוהשמ .השיא תריש לוקל רוענו םיכבנפיירגה תיבב רפסמה 

םינבל הפוטע ,הריעצ השא' ,הנבלה רואל ,האור אוה ,(םיכבנפיירגה תיבב רדה)תניג לש ורדח 

בתכו ןולחה לצאש ןחלושה ינפל בשי רוחב םדאו .תומוצע היניעו עורפ הרעשו םילגר תפחיו 

ילבל הרוזשה תיפרגונתא הביתכ לש הנצס יהוז .(303 ימע)'השאה הרבידש לכ ריינה לע וידב 

,הלומג איה השאה וליאו תניג רוטקוד אוה בתוכה :רופיסה לש תוירורהסה תובהאה לכב רתה 

.םימולעהו םימודקה םניע ירישב ףרגונתא-גולוליפה בל תא תובשל תשקבמה ,וזמג תשא 

ררוגתהש ןמזב ,1949 תנש לש רבוטקואו ץרמ םישדוחה ןיב 'םניעו ודיעי תא בתכ ןונגע 

תומד תניג רוטקודב םינוש םירקוח ואר ,תאז רואל .םולש הינפו םשרג וירבח לש םתיבב 

s Moonstruck Lovers: The Song of' Agnon ירפסב קרפ לש תרצוקמו תדבועמ הסרג אוה הז רמאמ * 

 Songs in Israeli culture, קוק הענל תדחוימ הדות .ןוטגנישוו תטיסרבינוא לש האצוהב רוא האריש

.םוגרתה תנכהב הרזעה לע 

,1998 ביבא לתו םילשורי ,הנה דע :ז קנגע ףסוי לאומש לש וירופיס לכ ,'םניעו ודיעי ,ןונגע י"ש ! 

.טסקטה ףוגב ועיפוי םיאבה םידומעה ירוכזא .270 ימע 

[569-551 ימע ,(ג"עשת)םקח-ןזח תילגל ,רולקלופ • תחפס • תוברת :םימקךמ] 
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2] סדרפ הנליא 

ןורימ ןד לאש 1982 תנשמ ןויארב 2.םיירטוזא םיטסקטב וירקחמ תאו םולש םשרג תא תגציימה 

לש ומעז תא הררוע הלאשה .'הלבקה רקח תייעבב קי רופיסהש העדל ףתוש אוה םא םולש תא 

ןיינעל רע םולש היה ,ןכ יפ לע ףאו 3.'ופוס דעו ותליחתמ העטומ1 הנע אוה ,יהז שוריפ' :םולש 

הז רשקהב 'םניעו ודיע' לש תויטנוולרב הדוה ףאו ,םקוסיעבו םידמולמה וירבחב ןונגע לש ברה 

הכזש רחאל רצק קז הנושארל המסרופש הסמ ,'?םיירבעה םיאקיסלקה ןורחא - קנגע י"ש'ב 

.לבונ סרפב ןומע 

יפכ ,םירפוס לש םתרבחב חונ הכ םלועמ ומצע תא ןומע שח אל ,רבד לש ותימאל 

תויזכרמ תויומדכ ,עיתפמ יד חרואב ,םיעיפומה םידמולמ לש םתציחמב שיגרהש 

ומצעלשכ ןמאה וא רפוסה לש דיה-חלשמ .ולש רתויב םירזומה הווהה ירופיסמ המכב 

דמולמה לש תלחותה-רסחו טלחומה זוכירהש דועב ,ונוימד תא דחוימב ךשמ אל 

רופיס אוהש ,'םניעו ודיעי רופיסה ןמ הלועה הזכ ,לפא םסק וילע ךליה ,ונויע אושנב 

4 .עדמה לש ותלפמו ותלודג תודוא 

,ןייטיוג בד המלש ,רחא דמולמ לש ויתובקע רחא הקחתמ 'םניעו ודיע'ב ןאכ תעצומה האירקה 

.בל תמושתל הכ דע התכז אל רופיסה תנבהל ותובישח רשא ,ןונגע לש בורק רבח אוה ףא 

תונוש תוירוטסיה תויומד לש גוזימ תניגב רכינ ,ןונגע לש ונוימד יריצי םירחא םירקוחל המודב 

םינפ תוהזל קר יתנווכב ןיא ,תניג לש טרטרופל ןייטיוג תא יפיסוהב .ךכל רבעמ הברה םג ךא 

ץב ךשמתמה גולאידב האור ינא .םולש לש ותומדל רבעמ ,ןהמ םיקלח וא ,תורחא תוירשפא 

ןנוכמ טסקטכ ך"נתה לש ודמעמל ןונגע לש וסחי תניחבל אצומ תדוקנ ןייטיוג ןיבו ןונגע 

ןונגע לש ןיינעה .הז רשקהב םירישה ריש לש ידוחייה ודמעמל טרפבו תילארשיה תוברתב 

לע ,הז דממ יכ םא)תוירקחמ תויססבוא לש תישונאה תובכרומל קר לבגומ וניא םיאמדקאב 

םיווהמ ,תילארשיה תוינוליחה לש םיליכשמה היליבומכ .(ול םסק ןכא ,םילפאה וידדצ 

.רתוי תובחר תויתוברת תועפות לש הניחבל הרופ רכ םג ןונגע תוריציב םירקוחה 

הרבח לש התריחבב םיכורכה םיסקודרפה לע עיבצהל קנגע שקבמ םיינוידבה וירקוח ךרד 

אובמ םידקה ,ןונגע רשפ ,רנכוט םלושמ לש ורפס תא ריכזהל שי ,הז אשונב תומדקומה תואירקה ץב 

הניכשה תומ תפסב היגוסב השדח האירק עיצמ סייו יחצ .122-106 ימע ,1969 ביבא לת ,ןדס 'ד 

לש היגולוטמתב םירקחמ תרדס :המתו םהיתורוקמבו םירופיס העבראב האירק :ןונגע י"ש תריציב 

.132-117 ימע ,ט"סשת ןג תמר ,(לארשי םע תורפס 

,ט'ינשת ביבא-לת ,א ,ותריצי לע תוכרעהו םימוכיס :תירבעה תרוקיבב קנגע י"ש ,(ךרוע)יאשרב 'א 

.('ןונגע י"ש לע םולש םשרג תא ןייארמ קרימ ק :חפסנ') 367 ימע 

יטיסרבינואב םולש אשנש םירבד .289 ימע ,םש ,'?םיירבעה םיאקיסלקה ןורחא :קנגע י"ש' ,םולש 'ג 

's. j. Agnon: der letzte :תינמרגב הנושארל המסרופ הסמה .1967 יאמב 30-ב קדנולב 'גלוק 

 (15,1967 Neue Zürcher Zeitung, Literatur und Kunst (October , י ?hebräische Klassiker
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יביטמיטלואה רישה רחא שופיחהו 'םניעו ודיעי :ןונגע לש תויארקמה תויפרגונתאה [3 

םע ןה ןונגע לש הקומעה תורכיהה .םודק יתד טסקט תועצמאב המצע תא רידגהל תינוליח 

ך"נתה לע תידוחיי טבמ תדוקנ עיצהל ול תרשפאמ תינוליחה תוברתה םע ןה תידוהיה תרוסמה 

דעצ תונויצה ידי לע ימואל סופאכ ך"נתה ץומיאב תוארל תחוורה הייטנה דגנכ .ילארשיה 

םייתרוסמ םיירוגלא םיינשרפ םיכלהמ לש תכשמתמה הדוהתה לע ןונגע עיבצמ ,קהבומ ינוליח 

5.השדחה תינויצה תונשרפב 

ך"נתל ןאהיש ןתנו'ג לש וזל םיוסמ ןבומב המוד ילארשיה ך"נתל עגונב ןונגע לש ותדמע 

תוינבתה תא ףושחל שקבמ וניא ןאהיש .The Enlightenment Bible ורפסב הלכשהה תפוקתב 

אלא ,(טימש לרק חסונ)םתוכמס תא ססבל םיינוליח םינונגנמל תורשפאמה תויומסה תויתדה 

יכ המדנש ףא לע .םזינרדומה בוציעב תדה תאלממש בושחה דיקפתל בלה תמושת תא תונפהל 

רתוול התלוכיש ,תוינרדומה לש ימצעה יומידל תובישח תבר' וירבדל תרתונ איה ,הגוסנ תדה 

םימגרתמבו םידמולמב דקמתמ ןאהיש 6.'התוא ץמאל התלוכימ הבר הניא תדה לע 

רפסמ ך"נתה תא ךופהל ופאש רשא ,הרשע הנומשה האמב הילגנאבו הינמרגב םיטנטסטורפה 

לומ לא .יתוברתה וכרעמ הבואש ותקדצה רשא רפסל היגולואתה ידי לע קדצומ ומויק רשא 

ןהבש םיכרדה תא שיגדמ ןאהיש ,תילקירלק-יטנא הפוקת תורואנב האורה תטלובה המגמה 

.תקהבומ תוינוליח לש הז שרעב ,גשגש וליפא ,דרש ארקמה 

האמב תילארשיה הרבחה םנמא .הלכשהה לש ך''נתה לש ושרוי וניה ילארשיה ך"נתה 

יטנאה ,ןאכ םג ךא .הרשע הנומשה האמה לש הינמרגו הילגנא לש וזמ רתוי תינוליח םירשעה 

תנמ לע תוינרדומ םיכרד אוצמל תונויצה תשקבמ ובש טהלה תא תלטבמ הניא תוילקירלק 

.יארקמה טסקטה תובישח תא שדחמ חסנל 

ןה ןונגע לש ינשרפה ןוימדב ןה דחוימה ודמעממ תעבונ םירישה רישב דקמתהל יתריחב 

היה אל .העיתפמ הנניא םירישה רישל תינויצה תונשרפה לש הכישמה .ילארשיה רשקהב 

יפכ ,שרדנש לכ .וב עיפומ וניא םיהולא ןכש טסקטה לש היצזיגולואת-הדל ךרוצ לכ הז הרקמב 

תא ריסהל אוה ,'ומצע רואב חרוזה' ך"נתכ ילארשיה ך''נתה תא וראתב ןוירוג-ןב תאז רידגהש 

רהוזה תא ףושחלו םינשה ךרואל םירישה ריש יבג לע ומרענ רשא תוירוגלאה תואירקה 

וכלהמב רשא רתוי ךורא ךילהתב איש לש עגר ויה ןוירוג-ןב לש וירבד 7.ולש ירוקמה ילרטילה 

תונויצה הקביח ךליאו םירשעה האמה תליחתמ .םרה ודמעמל יארקמה הבהאה ריש הכז 

תונוש תורוצב ועיפוה םירישה ריש יריש .ותמגודכ ןיאש םוחב םירישה ריש תא תינוליחה 

טשפל ימואל שרדממ :תילארשיה הרבחב ארקמה דמעמ ,ןומיס 'א :ואר ילארשיה רשקהב ך''נתה לע 

:ו"סשת םילשורי ,תילארשיה תוהזהו ך"נתה ,אריפש 'א ;ט''נשת םילשורי ,(א תועירי) ימויק 

.ז''סשת ביבא-לת ,םוקמה לע ,'ץיברוג 'ז 

 J. Sheehan, The Enlightenment Bible: Translation, Scholarship, Culture, Princeton and

oxford 2005, p. x. פ"א ,ילש םה רמאמב םימוגרתה. 

ימע ,1969 ביבא לת ,ך"נתב םינויע ,'ומצע רואב חרוז ך"נתה' ,ןוירוג-ק 'ד 49-41. 
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4] סדרפ הנליא 

תוריציו םע ידוקיר ,םיילקיסומ םידוביע לש בר רפסממ לחה - םינווגמ םייתוברת םימוחתב 

ןיב .םינוש םייטרואת םישגד ילעב םיימדקא םירקחמב הלכו םיצוביקה תודגה ךרד ,תונמא 

האראש יפכ ,דחוימב יטנוולרה ,ןייטיוג לש וטע ירפ רקחמ ונשי םירישה ריש לע םירקחמה 

.'םניעו ודיע'ל ,ךשמהב 

תודידי לש הרופיס :ןייטיוג בד המלש 

ךוניח לביק אוה .היראוובבש טאטשדנוקגרוב ןטקה רפכב 1900 תנשב דלונ ץיטיוג בד המלש 

הלע ,טרופקנרפ תטיסרבינואב םאלמא ידומילב רוטקודה תדובע םויס םע .דחאכ ינוליחו יתד 

1928 תנשב .(םולש םשרג גילפה הבש הניפסה התואב עיגה ,ןיינעמ םירקמ ףוריצבו)הצרא 

םיימאלסא םידומיל דוסייב תוטלובה תויומדה תחאל ךפהו תירבעה הטיסרבינואה לגסל ףרטצה 

8.םילשוריב 

רשא ירקחמ ץמאמ ,תוינמית תוליהק םע הדש תדובעב ןייטיוג לחה ,ןכמ רחאל רצק ןמז 

אוהש יפכ ,וירקחמ .1952-1949 םינשב לארשיל ןמית ידוהי לש הריגהה לג תובקעב םצעתה 

.ינושל רקחמכ וליחתה ,יחור ייח ,הרבח ירדס ,הירוטסיה :םינמיתה' ורפסל המדקהב דיעמ 

םע שגפמה םלוא9 .םיירבעה םהיתודוסי תא ןוחבלו םירכומ אל םיטקלאיד ףושחל שקיב ןייטיוג 

ביחרהל ותוא עינה ,םילשמו תודגא ,םיריש לש םלוע ,וחיש ינב לש רישעה יתורפסה םמלוע 

.יפרגונתא רקחמב ףא קוסעלו העיריה תא 

םע ןושארה ושגפמ .הזינגה רקח אוה ןייטיוג לש תיעדמה ותריצי לש תרתוכה תלוג 

ובור תאש קוסיעה לחה ךכ .1948-ב טשפדובל העיסנ ךלהמב היה הזינג יבתכמ םיטנמגרפ 

ןכמ רחאלו הינבליסנפ תטיסרבינואב הליחת ,םישימחה תונשמ לחה תירבה תוצראב להינ 

a תיריהקה התנגה לע בתכש םיכרכה תשמח .ןוטסנירפב םימדקתמ םידומילל ןוכמב 

 Mediterranean Society םמוסרפ םע דימ םייניבה ימי רקחמב ךרד ןבאל וכפה.

ןיינע דקומ םה ,ןייטיוג לש ותדובעב םויה רכומ תוחפה קלחה ,ארקמה לע וירפס אקווד ךא 

תארוה' ,(1956)'ארקמב רופיסה תונמא' :ך"נתה לע םירפס השולש םסרפ ןייטיוג .ירובע דחוימ 

(ןכל םדוק םסרפש תוסמ שי םקלחבש)ולא םירפס 10.(1957)'ארקמב םינויע'ו (1957)'ך"נתה 

M. R. Cohen, 'Eulogy', American Philosophical Society Year Book, :ואר ןייטדג לע ףסונ עקרל 

 1987 Philadelphia; ץיטרג לש ורפסל רנסל בוקיי'ג לש ותמדקה תא ןכו: sh. d. f. Goitein, a

 ,Mediterranean Society: An Abridgment in One Volume2, J. Lasner (revised and edited), Berkeley

 ca 1999, PP. xi-xxii. תוחיש לע ןהכ קראמלו [ןייטרג לש ותב] קדרוג הלייאל הדות תריסא ינא

.ולא תויגוסב ונלהינש 

.גי'משת םילשורי ,(ךדוע)קששךב 'מ ,חור יכלה ,הרבח ירדס ,התוטסיה :םינמיתה ,ץיטיוג ד"ש 

לת ,היכרדו היתויעב :ך"נתה תארוה ,ל"נה ;זי'טשת םילשורי ,ארקמב רופיסה תונמוא ,ץיטיוג ד"ש 
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יביטמיטלואה רישה רחא שופיחהו 'םניעו ודיעי :ןונגע לש תויארקמה תויפרגונתאה [5 

בחרה להקה רובע םיבותכ םה .יפרגונתאו ירוטסיה ,יתורפס רקחמ לש רידנ בוליש םיעיצמ 

:ינויצה ךוניחה לש םייזכרמה םיטקיורפה דחאל ןייטיוג לש הקומעה ותוביוחמ תא םיפקשמו 

,רפסה יתבב ך"נתה דומילל םידומילה תינכת בוציעב ברועמ היה ןייטיוג ,ןכאו .ך"נתה תארוה 

תודעו רפסמב רבח רותב ךכ רחאו ,יטירבה טדנמה תפוקתב יגוגדפ חקפמ רותב הליחתב 

.ךוניחה דרשמב 

.ימואל סופאכ ך"נתה תא ץמאל השקיבש הסיפתה לש םיטלובה הירבודמ דחא היה ץיטיוג 

ותובישח תא שיגדמ אוה ,םישולשה תונש ףוסמ ןוכיתה רפסה יתבב ךינתח דומיל לע ויתוסמב 

חיר' תא אשונו תדלומה רבע לא ךרדה תא ללוסה רפסכ ,תונויצה רובע ך''נתה לש המוצעה 

םהל שי .םידוהיה תא ןיבמ ינניא' :תונויצה לע יוטסלוט לש ותרימאל וביגהב ".הלש 'המדאה 

ןייטיוג ןייצמ - 'תרחא תדלומ םהל םישקבמו םיכלוה םהו ,ך''נתה ,ןושלו המוא לכמ הפי תדלומ 

םע דדנ ןכא ך"נתה ,2.'המדאב שרשומ םדא לצא תנבומה תעדה תולק'ב עוגנ יסורה רפוסה יכ 

,םתדלומל םידוהיה ורזחשמ ,תעכ םלוא 'תדלומה תורצוא' תא וכותב 'לפקמ' ,תולגב םידוהיה 

.תישממה לארשי-ץראב ךרד ינויצבכ םהב שמתשהלו הלאה תורצואה תא 'שורפל' יוארה ןמ 

ירבד םג וללכ ויתוסמ ךא .ןוירוג-ןב לש ך"נתה ןחלופב קלח ןייטיוג לטנ ,םיבר םינבומב 

תויארקמ-רתבה תורוסמה ןמ םלעתהל תינויצה הייטנה דגנ תוצרמנ החמ אוה .תרוקיב 

לש קהבומה יתדה דממה לש הקיחמה תמגמ דגנ םג ומכ (םייניבה ימי תורפסל דעו דומלתהמ) 

.טסקטה 

תפילח לש המוסרפ םע ,הנורחאל רתוי הבר בל תמושתל התכז ןייטיוגו ןונגע ןיב תורבחה 

(ןונגע רתסא םימיל)סקרמ רתסא לש תיברעל הרומה היה ןייטיוג ,3.םיינשה ןיב םיבתכמה 

.יעובש םיסב לע ושגפנ ץיטיוגו ןומע ,םילשוריב ,ךשמהב .ןומע תא ריכה הכרדו טרופקנרפב 

תופיאשהמ טעמ אל םיינשה ןיב הברקה הנוזינ תוחפל םינושארה היבלשב' רואל ןד ןייצמש יפכ 

ץב ,4.'הז ןיינעל םכח ץעוי ןונגעב הארו ,יאזחמ תושעיהל הצרש ,ומצע ןייטיוג לש תויתורפסה 

אלה גוזימה לע רבדל אלש - ןומע לש תוינדמלה ויתויטנו ןייטיוג לש תויתורפסה ויתופיאש 

,תונוש םיכרדב םהיכרד ובלטצה - םהינש תא ןייפאש תוינוליחו תויתד לש יסקודותרוא 

.הבורק תודידיל םיינשה ןיב תודידיה הכפה םינשה ךשמבו 

.ח"ישת ביבא-לת ,ארקמב םינויע ,ל"נה ;ח"ישת ביבא 

רפסה תיבב ך"נתה תארוה לש םיינויעה תודוסיה לעי ,הז קרפ .55 ימע ,םש ,ך"נתה תארוה ,ןייטרג 

םייח תכירעב 'לארשי ץראב ירבעה ינוכיתה ךוניחה לעי םשב ףסואב 1939 תנשב םסרפתה ;ירבעה 
.תור הדוהי 

.םש ,ןייטדג 

םיבתכמ תפילחו תרוקיב ירמאמ :ןונגע ףסוי לאומשו ןייטיוג בד המלש ץב ,(תכרוע)ןודרוג 'א 

.תימויקה היירפסב אצמנ רפסה לש קתוע .2008 םילשורי ,1970-1919 

.(2008 רבמצדב 17)ץראה ,'ונריעבש םימכח ידימלת ינש ןיב' ,רואל 'ד 
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6] סדרפ הנליא 

רגיה ןייטיוגש רחאל ,םישימחה תונשמ לחה הלהנתה םיינשה ןיב תובתכתהה תיברמ 

דחאב .הז לש וימוסרפל הז וביגהו םתדובע ךילהת לע םימשר ופילחה םה .תירבה תוצראל 

,הבוגתב .יידי בתכמ הלק ותאירק הזינגה די בתכ' :ודי בתכ לע ןונגע לצנתמ ,םיבתכמה 

ןהיבגלש םילימ)הזינגה יכמסמ תאירקל טקנש םיעצמאה םתואב בתכמה תא ןייטיוג חנעפמ 

.(ןורפיעב ונמוס םילימה רתי וליאו טעב ונמוס חוטב היה 

ךכ)ל"מיג איה ומשב הנושארה תואהש הדבועה ?תניגו ןייטיוג ןיב ןוימדה יווק אופא םהמ 

ל"מיג תויתואב םיליחתמ תומשה לכ ובש רופיסל הלבק יאנתכ תיארנ (םולש דרהרג-טשרג םג 

המודב .רתוי תויתועמשמ ןוימד תודוקנ ןבומכ שי ךא '5.(ןונגע לש היומסה ותמיתח)ן"יע וא 

םידוהי לש תוקיתע תורוסמ רחא הקחתמ ורקחמ רשא ,ףרגונתאו גולוליפ אוה תניג ,ןייטיוגל 

רואיתב ,רתיה ןיב ,הריציב תונוש תודוקנב הלועו בש 'זנג' שרושה ,ןכ ומכ .םאלסאה תוצראמ 

המ לכ האיצומו היפ תא המדאה החתפ וליאכ' :םירידנ די יבתכ לש תושדחה תוילגתה עפש 

.(300 ימע)'םינושארה תורודה הב וזנגש 

ינש .יארקמב םינויע' ורפסב םיקרפ ינש םה ונניינעל רתויב םיבושחה םיבתכה םלוא 

רפס לש תילמסה ותועמשמו יתורפסה ויפוא'ו 'ארקמב תורפס יגוס תורצויכ םישנ' - םיקרפה 

הניק יריש ןהיניב ,תונוש תויארקמ תוגוט לש תורצויכ םישנה לש ןמוקמב םינד - 'םירישה ריש 

ריבסמ 'ארקמב תורפס יגוס תורצויכ םישנ'ל המדקהב .םירישה ריש לש ולא ןוגכ הבהא ירישו 

ול האב 'ארקמה תפוקתב תירבעה השאה לש חורה ייח לע הז רקחמל הפיחדה' יכ ,ןייטיוג 

,הלעמו תומוקמ ףלאמ' ןמיתמ ועיגהש םילועה תוברת רקחב קסעש תעב ,1950-1949 םינשב 

לש רתויב תוינומדק תורוצ וכשמנ םהמ םיברבשו הפמ םושב ומשרנ אל ןיידע םבורש תומוקמ 

םייארקמה םידהה ןמו תוינמיתה תוררושמ-תורמזהמ דחוימב םסקוה ןייטיוג 16.'םייח יכרד 

ןיבל ונמז-תונב תוינמיתה םישנה ןיב םייתוהמ םילדבהב תודוהל ססהמ וניא אוה ,7.ןהירישב 

תרכינ ןהב תופוקת יתשב רבודמ ןכש האוושהב םעט אצומ ךא ארקמה ימיב לארשי תושנ 

.תיממעה תוברתב םישנ לש ןתעפשה רוריבב 

,'רתוי יעבט המי .השאל הריציה רוביח תא סחייל זוע ביהרמ ןייטיוג םירישה רישב ןוידב 

וליבשב סנכל ורצחבש תחא תררושממ שקיב המלש לודגה םישנה בהואש הזמ' ,ןייטיוג ההות 

ךותמ הדגא ומכ עמשנ ורקחמ הבש הדוקנב .'?לארשיב לבוקמ היהש ,הבהאה תריש בטימ תא 

,תצרענ תררושמ ,'בידנ תב המלע' איה תרבודה יכ הרעשהה תא הלעמ אוה ,'הלילו הליל ףלאי 

סוחיי תא ןיבהל ןתינ ,ןייטיוג לש ודידל .'הרוביחל קהבומ ישיא ןוג התוויש'ש ,'דחוימב תננוחמ' 

.דרהרג אוה ךבנפיירג לש יטרפה ומש ,רוכזכ 15 

.248 ימע ,(10 הרעה ליעל)ארקמב םינויע ,ןייטיוג 16 

םג םיריש הרביח רשאו רישל תעדויה השא םוקמב שיה' :תמגוד תולאש וליכה ץיטיוג לש םינולאשה 17 

.350 ימע ,(10 הרעה ליעל)םש ,ןייטיוג :ואר .'?םויה יניינעמ 
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יביטמיטלואה רישה רחא שופיחהו 'םניעו ודיעי :ןונגע לש תויארקמה תויפרגונתאה [7 

טילשל תושדקומה תוריצי ןהבש חרזמה תורברתב םילבוקמ םילהנ עקר לע המלשל רישה 

ימיב השענ הז יונישש' ,בתוכ אוה ,יונל רייצל וליפא לכונ' .ומש לע תובורק םיתעל תוארקנ 

לע וארקש דע ,ותעד הררקתנ אלש ,ול שגוהש ,רוביחב ךכ לכ בהלתה ךלמה :ומצע המלש 

18.'שרופמב ומש 

םג שפיח אוה .ןייטיוגל קיפסה אל ,יברעה וא ינמית-ידוהיה םא ןיב ,ונמז-ןב חרזמה םלוא 

לש רתוי לודג סופרוק אוצמל רשפא ובש ,ארקמה תפוקתל רתוי בורק ,רחא חרזמב תולבקה 

תוליהקה תמועל .םירצמ ,לוכה לעמו תוינגפה ויתויוברת לע םודקה חרזמה :תישנ הבהא תריש 

הניק יריש ורש םישנ)םירבגה לש םקלח תנמ רקיעב התייה הבהאה תריש ןהבש ,תוימלסומה 

תויואר תורצויל ובשחנ םישנ ,ןייטיוג ונל חיטבמ ךכ ,תוקיתע תוירצמ תויוברתב ,(בור יפ לע 

.הז םוחתב דחוימב 

1778 תנשב רשא רדרה דירפטוג ןהוי ,הנושארבו שארב .םינוש הארשה תורוקמ ןייטיוגל 

לש םיבצעמה ינושארמ היהש -חרה ".Lieder der Liebe םירישה רישל שוריפו םוגרת םסרפ 

תרישל תיטסילטניירוא-תיטתסאה השיגה יצולחמ םג היה םירישה ריש לש תילרטילה האירקה 

הל המוד ןיאש תיטאופ הנינפכ וז הריצי רידגה ,םירישה ריש לע ויתורעהב .תיארקמה הבהאה 

.חרזמב תיממעה תילרוטספה הרישה תגספ רותב הריתכהו 

תויפרגונתאה תואירקה לע המוצע העפשה התייה רדרה לש תינשרפה הכפהמל 

,ץיטשצטו 1873 תנשב .םירשעהו הרשע עשתה תואמב םירישה ריש לש תויטסילטניירואה 

לע רקחמ ךרע ,ותפוקתב םירישה ריש לש רתויב עודיה ףרגונתאהו קשמדב הינמרג לוסנוק 

תנבהל ינשרפ חתפמ הלא םיסקטב האר אוה .םיירוס םירפכב הנותח יסקטב (ףצו)ללה יריש 

ןהבש ,ולא תוירפכ תונותח ,ותנעטל20 .םייארקמה םיבהואה ינש ןיב גולאידב חבשה יעטק 

בוהאה לש לופכה דיקפתה לע רוא תורזל ףא תולוכי ,יתוכלמ גוז לש סחיל הלכהו ןתחה םיכוז 

ה"סו ןמלד ה''ג םירשעה האמה תליחתב .ךלמ םיתעלו העור םיתעל הנוכמה :םירישה רישב 

לכב ןד ןייטיוג)םייניטסלפ םירפכב םייפרגונתא םיאצממ לע תוכמתסהב וכרדב וכישמה ןפטס 

21.(םיפרגונתאהתשולש 

תויוברת לע ולש ילנמונפה עזב ןומט ןייטיוג לש יטסילטניירואה רקחמה לש ודוחיי 

תויוברת ןיב תולבקהה לש תולבגמל ותועדומב םג ןכו ,ןהל שכרש ברה דובכבו תוימאלסא 

תעלבומה ותכימתבו ויתונחבה לש ינויצה יפואב םג ץוענ ודוחיימ קלח ךא .תונושה חרזמה 

.307 ימע ,(17 הרעה ליעל)םש ,ץיטיוג 

 J. G. von Herder, Lieder der Liebe: die ältesten und schönsten aus Morgenlande, Leipzig 1778;

 Repr. J. C. Muller (ed.), Werke, IV, Stuttgart and Tübingen 1827

 J. G. Wetzstein, 'Die syrische DreschtafeT, Zeitschriftjur Ethnologie 5 (1873), pp. 270-301

 G. H. Dalman, Palaestinischer Diwan, Leizig 1901; S. H. Stephan, 'Modern Palestinian Parallels

 to the Song of Songs', JPOS 2 (1922), pp. 1-80
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8] סדרפ הנליא 

ופאש רשא תירבעה הטיסרבינואה ירקוחמ היה ןייטיוג .תויולגה ץוביק לש לעפמה םודיקב 

רקח תוחתפתה לע בושח רקחמב .תילארשיה תוברתהמ קלחל יחרזמה רולקלופה תא ךופהל 

ביצהל ושקיבש ימ ץיטיוג לש וגוסמ םירקוח םקור-ןזח תילג הרידגמ ילארשיה רולקלופה 

רובע 22.תוירלוקיטרפ תוינתא תויוהז קזחת רשא ,תויחרזמ תוליהקל 'תיפרגונתא הארמ1 

,לארשיל התע הז ולעש תוינמיתה םישנה תועצמאב תיארקמה תרוסמל הבישה ,ץיטיוג 

המ תא בישהל לוכי ,ודידל ,'םימסקה דברמ' .תוליהקה לכל ףתושמה םודק דבור הלגמ 

ארקמה תוברתל היופצ-יתלב תוינויח ףיסוהלו תולגה תונש ךרואל זנכשא ידוהיל דבאש 

םחיימ ןייטיוגש 'תיתריציה הזויבמיס'ה לע תידוהי-םינפ היצאירו) תונויצה לש השדחה 

23.(םיברעו םידוהי ןיב םירשקל 

השיגה הנכמ (Pope) פופ ןיוורמש המ םע יפרגונתאה ורקחמ וק תא בלשמ ןייטיוג 

לש םיינחלופה םינונמהה ןיבל םירישה ריש ןיב הקיזה תא םישיגדמה םירקחמ - 'תינחלופה' 

ןיבל םירישה ריש ןיב (Meek)קימ סמיי'ג ליפואת הוושה 1920 תנשב רבכ24 .םודקה חרזמה 

לאומש ךישמה םישישהו םישימחה תונשב 25.זומתו רתשא לש ןוירפה ןחלופ לש היגרוטילה 

םינונמהה לעו םירישה ריש לע ףקיהה בחר רקחמב ותנעט תא חתיפו רמרק חנ (לאומס) 

לע תויארקמה םישנה לש ןתניק לע ונוידב רמרק תא ריכזמ ןייטיוג 26.םימודקה םיירמושה 

רישו המודקה תירצמה הרישה לע ןמרא ףלודא לש ורקחממ רקיעב עפשומ ךא ,זומת 

27.םירישה 

ותפוקתל דע הרכהל התכז אלש היגוס ,יארקמה טסקטב םישנ תריש לש תוגוט לש יוליגה 

ןושארה וניא ןייטיוג םנמא .יארקמב םינויע'ב המולגה תוירוקמה לע העיבצמ ,ןייטיוג לש 

ןושארה היה אוה םלוא םייארקמה םיטסקטה ןמ קלח סיסבב דמועה ישנ רוקמ לע עיבצהל 

תרבחמכ בידנ-תב לש הדיקפת לע ונועיטמ רתוי ףא תענכשמ .םירישה רישל סחיב תאז ןועטל 

 G. Hasan-Rokem, 'Textualizing the Tales of the People of the Book: Folk Narrative Anthologies

 and National Identity in Modern Israel', Proofiexts 19(1999), p. 72

םע ושגפמ תא ןייטדג רידגמ 'חור יכלה ,הרבח ירדס ,הירוטסיה :םינמיתה' ורפסל החיתפ תורעהב 

'ודביא' ויתובא תובאש המ-רבד ול בשוהש השוחת ,ירקי ישיא דממ' ובוחב ןמוטה הזכ םינמיתה 

תבתכב 'תיתריצי הזויבמיס' גשומה לע .3 ימע ,(9 הרעה לעל)תוינופצה תונידמב הכוראה םתולגב 

 S. M. Wasserstrom, Between Muslim and Jew: The Problem of Symbiosis Under :ואר ,ןייטיוג לש

 Early Islam, Princeton, NJ 1995

 M. H. Pope, Song of Songs (AB), New York and London 1977, pp. 145-153

 T. J. Meek, 'Canticles and the Tammuz Cult', AJSL 39 (1922), pp. 1-14

 S. N. Kramer, 'The Biblical Song of Songs and the Sumerian Love Songs', Expedition 5 (1961),

 pp.25-31

 A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptians: Poems, Narratives, and Manuals ofInstruction

 from the Tlhrd and Second Millenia B.C., A. M. Blackman (trans.), London 1927
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:רישה לש םיישנה םיטביהל עגונב תעלוקה ותרדגה הניה המלש ךלמה רצחב תררושמכו רישה 

אצוי חנומב ףוכתה שומישב הלכו םישנה תלהקמ ךרד ,תימלושה לש תויטננימודהמ לחה 

תיטסינימפ-וטורפ האירקכ הבלוש ןייטיוג לש ורקחממ האבומש הדבועה28 .'ימא תיב' ןפודה 

 7'A Feminist Companion to the Song ofSongs םינבומבש ,ךכל תפסונ תודע אלא הניא

29.ונמז תא םידקה ץיטיוג םימיוסמ 

תויזכרמ תומגמ םג תמאות ותשיגש ןייצל שי ,ןייטיוג לש תירקחמה היגולואנגל רבעמ 

םינמאש המ תא ימדקאה רקחמה הדשב רידגמ ןייטרג יכ הארנ .תירלופופה תונויצה תוברתב 

םייחרזמה וינייפאמ תא רזחשל :ךליאו םירשעה האמה תליחתמ תושעל וסינ םיבר םיינויצ 

רישל םיינרדומה םיילקיסומה םידוביעב דחוימב רכינ רבדה .םירישה ריש לש םייטנתואה 

תמגוד תוינמית תורמז ידי לע ורשוה ולא םידוביע .תויחרזמ יצח וא תויחרזמ תוניגנמב םירישה 

ויה םיטלובה ןהיריש ןיב .יראמד הנשושו ינורחא הנח ,תילאילמג רתסא ,הריפצ הכרב 

רישל רתוי הלק התמר םהב התייהש םיפסונ םיבר ןכו 'יל ידוד' ,'ונגל דרי ידוד' ,'תרוחרחש' 

תנשב)לבנע לוחמה תקהל תדסיימ ,יאנת-יול הרש 30.'םינשוש לש ברעי רישה תמגוד םירישה 

חתפמ תומד איה ,'ידוד לוק'ו 'זוגא תניג לא' םירישל תועודיה תוניגנמה תא הניחלהש ,(1949 

31 .וזה תינשרפה תילקיסומה הנצסב תפסונ 

וזעי תא בתכש העשב 1957 תנשמ ןייטיוג לש ורמאמ לע ךמתסהל היה לוכי אל ןונגע 

,'םירישה ריש לעי התרתוכש וז הסמ לש הברהב הרצקו תמדקומ הסרג ארקש ןכתיי ךא ,'םניעו 

ןייטיוג לש ויתורעשה לע עמש חטבל ,הרקמ לכב .'רבד'ב 1943 לירפאב 23-ב המסרופש 

ותוא עינה תוינמיתה םישנה תריש םע שגפמה הבש הפוקתב ,תורחואמה םיעבראה תונשב 

לש הז ןיבל ןייטיוג לש ורקחמ ןיב ןוימדה תודוקנ .ארקמב תוישנה תוגוסה תלאש תא ןוחבל 

תרישל רהוצ תחתופ רשא תיחרזמ השא לש התריש יהוז ,םירקחמה ינשב :תוקתרמ תניג 

חרזמב קוסיעל וננמז-ק חרזמב קוסיעמ רבעמב ץחבהל רשפא םהינשב ,וזמ הרתי ;רבעה 

.תורושה ץב תצבצבמ רשא תעדונ-אל תישנ הריש לש תרוסמב רבודמ םהינשבו ,םודקה 

לש תינורושה הסיפתה רואל רשא ,לבירט םיליפ לש התאירק תא רשבמ ףא ץיטיוג ,םיבר םינבומב 

 p. Tribie, God :ואר .ןדעה ןג תללק רופיס לש שדוחמ בוציע םירישה רישב האור ,םינימה ץב םיסחיה

 and the Rhetoric of Sexuality (OBT 2), Philadelphia 1978

 A. Brenner (ed.), A Feminist Companion to the Song of Songs (FCB 1), Sheffield 1993, pp. 58-66

תורמז לש תפתושמ הדובע ירפ םה םירישה רישל םידוביעהמ םיברש הדבועה הניח תקתרמ העפות 

ינא .(ידרנ םוחנ-הריפצ הכרב :יראמד הנשוש-יקסנליו השמ) םידנכשא םיניחלמ לשו תוינמית 

עדימ תאיצמב הבידנה התרזע לעו םייניעה תוריאמ היתונחבה לע רבו'צניפ ןהכה תורל הדות תריסא 

.וללה םידוביעה ןמ םיבר לש תוטלקה קפסמ 'תשרמז' טנרטניאה רתא .הז אשונב 

יול הרש לע דוע .םירישה רישמ םיעטקו םיאשונ לע תוססובמה תובר לוחמ תועפוה התלעה לבנע תקהל 

.2005 ביבא-לת ,לבנע לוחמ-ןורטאיתו יאנת-יול הרש :הקהל לש הרופיס ,ונדלוט 'ג :ואר יאנת 
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תוקיטקרפב שמתשמ ץיטיוגש דועב .הז בלשב רבכ דחא טלוב לדבה ןייצל שי ,םלוא 

לש תשדוחמ האירקל יעצמא םודקה חרזמה לש תורוסמב האורו ארקמה ירקוח לש תולבוקמ 

,תניג .םייארקמ-טדקה םינונמהה רוזחשל קרו ךא שדקומ תניג לש ורקחמ ,יארקמה טסקטה 

תונשרפ ינפואמ קתנתהל ותפיאש רשא ארקמ רקבמ לש תידורפ תומד וניח ,תורחא םילימב 

ומש רשא דמולמ .ומצע ולש תיתוברתה תשרומל ותכישממ םלעתהל ול תמרוג םייתרוסמ 

וניא ,רבעה לש תיביטמיטלואהו האלפומה הרישה תא רקוחה ,(יזוגא תניג'ל זמרמה םש)'תניג' 

32 .םירישה ריש יריש רחא תרחא וא וז הרוצב ךורכ תויהל אלש לוכי 

'רולקלופה רולקלופה יוא' 

לש ורקחמ יפלכ ןיפיקעב תונפומה תורעה ,ארקמה תרוקיב לע וזמג לש תועשעשמה ויתורעה 

רכומה ,תווצמה רמוש וזמג .םיינרדומה םידמולמה לש םהיתורמוי לע רגית תוארוק ,תניג 

תא םיתוועמ 'םידיסחה יקידצ' וליפא ,םייתרוסמה ך''נתה ינשרפש הדומ ,םירידנ די יבתכ 

ודמל אלו וכז אלש' ארקמה ירקבמ ,'םימש םשל םינווכמ' םה דועב םלוא .הרותה לש היתולימ 

תא אטבל רזוחו בש אוה ,ךשמהב .'םחור תוער יפל םהיפב תכפהתמ םתרות ,המשל הרות 

:םותאפ רתיב ותנלבוק 

תא יכו .רולקלופ םהל שמשמ הריקחל ןינע וניאש לכ .רולקלופה רולקלופה יוא 

הרות לש םייח םייח םישנא .רולקלופל וא הריקחל ןינע ושע אל השודקה ונתרות 

תוריקח הרותה תא םישועו םירקוחה םהל םיאב ,הרומחבכ הלק לע םשפנ םירסומו 

.(299 ימע)רולקלופ - תובא תרוסמו 

יארקמה רולקלופה רקח לש תותוועמה דוסיה תוחנה יפלכ וזמג לש וז החטהל ףתושמה ןמ שי 

רשקהב ןייטשצטו לש יפרגונתאה ורקחמ לע 'הלואגה בכוכ'ב גיווצנזור לש הפירחה תרוקיבלו 

:םירישה ריש לש 

ןמיסב הנותחה תא הזה םויה דע םיכרוע הירוסב םירכיאה לצאש וליג עתפל הגה ךא 

לש ובל-תריחבכ הלכה תאו ךלמכ ןתחה תא םיגגוחש ונייה ,םיכלמ תנותח לש לשמה 

תחא קר תמאב ירה :תויומדה יתש לש העתמ הז-דצב-הז ותוא רווחתנ םואתפו .ךלמ 

לכב ךלמה המלשכ ומצע תא תוארל לוכי ולש תולולכה-עובשבש ,העורה :ןאכ שי 

בהואה לש ירילה ודנטה לא בש לוכהו ,יטאמארדה רואיבל הליע לכ הלפנ ךכבו .ורדה 

ותדמע תא השיגדמ - ךמסנ אלל ךמוס - 'זוגא תניג'יוטיבהמ טנמגרפ אוה תניג לש ומשש הדבועה 32 

.תיטנלוויבמאה 
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לש 'רתויב ירוקמ'ה דבורה לא רבכ לשמה יפוא קתעוה התע ,רקיעהו .הבוהאהו 

אוהש ,ןתחה :ינשוחה ונבומ לע אשנתמה ישוח-לע עמשמ םש רבכ ךל ירה ;םירישה 

הלוכי הניא הבהאה .הילא םינווכתמ ונאש הדוקנה יהוז םלואו .ךלמכ ומצע שח ,העור 

עמשמ היתודג לע האלמ רובידה לש ותוינשוח ןכש ...'דבלב תישונא' תויהל ללכ 

33 .יהולא ןוילע 

געול ,'תיטסיצירוטסיה-יטנא היגולואת' הנכמ סרייאמ דיווידש המ לש ינייפוא עגרב ,ךכ 

,ודידל34 .הלש תינמחגהו תיביטקודדה תוינוליחל טרפבו תיארקמה היפרגונתאל גיווצנזור 

רהוצה ,תוירוסה תונותחב םירקוחה םתוא ידי לע אצמנש לוכיבכ 'יביטקייבואה םלועה' 

'תינקתפרה' תונשרפ אלא וניא ,םירישה ריש לש 'רתויב ירוקמה' רשפל הרואכל יטנתואה 

םישקבמה םירקוחה םתוא אקוודש ,ךכב הנומט הילע עיבצמ גרוצנזורש הינוריאה .רחש תרסח 

םה ןכש הרשקהמ הריציה תא םיאיצומ םירישה רישב יטרקנוק-ירוטסיהה דממה תא שיגדהל 

35 .יארקמה טסקטב תישונאה הבהאה לשו תיהולאה הבהאה לש תודרפנה-יאמ םימלעתמ 

םניא רשא םירקוח לש םייסקודרפה םיכלהמה .אל ותו לוזלז עיבהלמ קוחר ןונגע ,תאז םע 

,תושדח תוינשרפ תויגולודותמ אוצמל םנויסינב ךא - 'םיימש םשל הרותה תא םישרפמ 

ןונגע ,עיצא ךכ ,'םניעו ודיע'ב .ותוא םיקתרמה הלא םה - יארקמה טסקטל םילובכ םירתונ 

תיפרגונתא-תיטתסא-תילרטילה האירקה ידיסח םהבש םינפואב דחוימב ןיינועמ 

רישל השדח השיג םיבצעמ - ןייטיוגב וא ץיטשצטוב ,רדרהב רבודמ םא - תיטסירולקלופ 

.םודקה הבהאה ריש תנבהל ינויחכ םנמז-ןב חרזמה תסיפתב םירישה 

יתריציה דממב והשמ שי ,ךפיהל .ןונגעל עירפמה אוה חרזמה ירקוח לש גלפומה ןוימדה אל 

ןושל)םייטנתוא םיימניעה םינונמהה םא .תורפסל ןנערמ ןפואב ותוא ברקמ רשא רקחמה לש 

םשל היבאו הלומג ידי לע האצמוהש הפשכ תעב הבו המודק תישממ הפשכ תגצומ וזע 

הצוענ ,ןונגע רובע ,היעבה .בלה תא הנינרמה האלפומ הרישב רבודמ ,ואל םא (עושעשה 

ןמ תומלעתה ךות הטילשל םתהימכב ,םידמולמה לש םינואה רסח ןורוויעב הנושארבו שארב 

ףאוש םנמא תניג .ימדקא וניאש ןיב ימדקא ןיב ,עדי רחא הפידרב המולגה תוירירבשה 

התוא םירישה ריש תוברת לש הילבכב דכלנ אוה ןכ יפ לע ףאו ,ברועמ יתלב הפוצכ ראשיהל 

.232-231 ימע ,ה"לשת םילשורי ,(םגרתמ)רימע 'י ,הלואגה בכוכ ,גייווצנזור 'פ 

 D. N. Myers, Resisting History: Historicism and Its Discontents in German-Jewish Thought,

 Princeton and Oxford 2003

תונוש םא םג)גרוצנחר לש ויתונחבה .דיעס דראודא םע הליחתמ הניא םזילטניירואה לע תרוקיבה) 

יטנאה ותדמעב ןייומ לאומס לש ונוד ואר ,תפסונ האירקל .הז רשקהב תמדוק תרוקיבל המגוד ןנד 

 S. Moyn, 'Divine and Human Love: Franz Rosenzweig's History of :גייווצנזת לש תיטסילטנידוא

 the Song of Songs', JSQ 12 (2005), pp. 201,210-211
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12] סדרפ הנליא 

קמחתהל לוכי וניא אוה ,ותוא תנייפאמה תקתונמה תיברעמה תוינוליחה תורמל .רקוח אוה 

ןבומב .הבוהא תא שפחל םילשורי תובוחרל תשאונ תאצוי ,תימלושל המודב רשא ,הלומגמ 

אוהש ןכתיי יכ ,הרעשהה תא הלעמ ףא ךבנפיירג הדרג)ינונגע ססואפ ץעמ אוה תניג ,םיוסמ 

עד רחא םירוצעמה תרסח ותפידר רשא ,([150 ימע] טסואפ לש ישילשה ךרכה תביתכ לע למע 

.םוהתה יפ לא ותוא הליבומ 

יטנתוא ןפואב תורמשמ תויחרזמה תוליהקה יכ החנהה ןונגע לש תויארקמה תויפרגונתאב 

תויחרזמ ןיב ,ןלוכ תורמדה יכ הארנ רשא הדיחיה תבותכה .קפסב תלטומ יארקמה טסקטה תא 

יתקסע .םירישה רישב ה קרפ איה ,(קלבל המודב)םישמ ילב ןבג לע תואשונ ,תויזנכשא ןיב 

:יוטיבה ידה .וז המרדב יזכרמ דקפת וזמג לש ותומדל םג םלוא ,תניגבו הלומגב ןכל םדק 

תכומ ותשא רחא וזמג לש םיילילה םישופיחה רואיתב םילועו םיבש 'ויתאצמ אלו ויתשפיח' 

,רפסמל וזמג רמוא ,'םואתפ ךתיב ךותל יתלפנש יל לוחמ' .חריה 

יתשא תא ץקתהל יתיבל סנכנו תיברע תליפתמ תסנכה תיבמ ינא רזוח ךשפנל ,דוש 

םורד לא ךלוה .התוא שקבל ינא אצוי .הקיר התטמ תא אצומ ינאו הלילה תנישל 

תא ינא אצומ םואתפ .חורה בש ויתוביבס לעו חורה ךלוה בבוס בבוס ,ץפצ לא בבוסו 

.(278 ימעו ןאכל ינאיבה המ עדוי יניאו איגב דמוע ימצע 

תוירוזחמה םע בברעתמ ('התוא שקבל ינא אצוי') םירישה רישב יביססבואה שופיחה 

לש היטוטיש לש יקסטורג יוקיחב 36.('חורה בבוס בבוס')תלהק לש תינוטונומהו תילוכנלמה 

.רפסמה אוה בושו בוש אצומ ןיעה-םותם וזמגש דחיה םדאה ,תימלושה 

היפרגונתאה לש תפסונ ןורוויע תדוקנ תפשוח 'םניעו ודע'ב תיטנמורה תוכבתסהה 

ראשיהל הלוכי הניא םודקה הבהאה ריש לש רתוי תקיודמ תילרטיל האירק יכ הארנ :תיארקמה 

,תוילילה תונצסה אקווד ,ןונגע לצא .הבהאה לש םיילרוטספהו םרולשה םירוזאב קר 

םאתהב ,שופיחהו תידדה הניא םלועל תוקקותשהה :תומצעומה ןה ,תחאכ תומוסקהו תומייאמה 

הזש העשב ,תניג תא תשפחמ רשא ,הלומג תא שפחמ וזמג :וציקל עיגמ וניא םלועל ,ךכל 

37 .םימודקה םניע ינונמה תובקעב טטושמ ןורחאה 

.רופיסב םירישה ריש לש םידהב ץחבמ וניא ךא תלהקל תויחלאה תשר תא שיגדמ לירוצרוק 36 

.160-141 ימע ,ל"שת םילשורי ,ןונגע י"ש ירופיס לע תוסמ ,לייווצרוק 'ב 

יטוריא לוכסת :תורשואמ אל תובהא ,בד-ןב 'נ :ואר ןונגע לש ויתוריציב תחדוקה תובהאה לע 37 

.1997 ביבא-לת ,ןונגע תריציב תוומו יתונמא 
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יביטמיטלואה רישה רחא שופיחהו 'םניעו ודיעי :ןונגע לש תויארקמה תויפרגונתאה [ 13 

הירוגלאה תלאשו הלומג 

תונכותהמ תחא ךא .םירישה ריש לש תוילרטילה תואירקל ןונגע לש ותבוגתב ונקסע הכ דע 

ריש לש םיינרדומהו םייתרוסמה תונשרפה ינפוא ןיב תויכשמהל עגונב ןונגע לש תובושחה 

ףונהמ המלענ אל ללכ הירוגלאה ,עיתפמ הארנ רבדהש לככש ,ךכב הרכהה איה םירישה 

תוימואל תוירוגלא תונויצה הרצי ,שדחה טשפה לע תושקעתהה ףא לע .ינוליחה ילארשיה 

הבהא רופיסב םעהו לאה ןיב הבהאה רופיס תא ףילחהל תושקבמה םירישה ריש לע תושדח 

רבדמ הוונ םנמא איה ('םליע'ו 'ןמית'ל תילילצ תרשוקמה)םניע .וצראו םעה ןיב יביטקלוק 

הלימל תזמרמה) םוקמ-םוש ץרא איה תעב הב ךא חרזמה תוצראב קחרה םקוממה יררה 

לש םיירוגלאהו םיימולחה תוזוחמה תא ןוחבל ןתינ וכרד רשא ךסמ תשמשמה ,('םניא' 

םיטאופ-םייטוראה ,םיילטניירואה םיפונה ךותב תימואלה הבהאה תשדחתמ םהבש ,תונויצה 

.םירישה ריש לש 

איה אסיג דחמ .םינושה םיינשרפה םיווקה ןיב רתויב תקתרמה שגפמה תדוקנ איה הלומג 

דקומה איה אסיג ךדיאמו יארקמה רבעב םירישה ריש לש תישממה הילארל ישארה רהוצה 

היטביהמ קלח ףשוח הלומג םע וזמג לש ןושארה ושגפמ רואית .רופיסה לש ירוגלאה 

:םיירוגלאה 

םדא לכ ןיאש רה לש והבוגב עלסה שארב תדמוע הנושאר םעפ היתיארשכ אברדא 

יתרמא המ הפ הו לדי לדי לדי הרש איהו התוא הריאמ הנבלהו םשל עיגהל לוכי 

,אוה ךירב אשדוקד ןיכאלמב ץדחייתמד אתניכשד ןיכאלממ הניא איה םא ,ימצעל 

.(279 ימע)הלותב לזמ איה איהו ,תולזמה רשע םינשמ איה ירה 

רתוי דוע טלבומה רוכזא ,רופיסב ילבק חיש לש רתויב םיטלובה םירוכזאה דחא קפס אלל והז 

לדי' התרישב 38.תונושה תויהולאה תויושיה לש ינימה דוחיאה רואיתב תימראב שומישה לשב 

ףא לעו .הנבלה רואב תראומה םייחה ןמ הלודג הניכשב הלומג העיפומ 'המ הפ הו לדי לדי 

ןעוט רנכוט .םירישה רישל הריש רשקתמ ,תנבומ אלהו תירותסמה ודיע ןושלב הרש איהש 

'וידגמ ירפ לכאיו ונגל ידוד אובי' :קוספה לש תונושארה תויתואב ילבק קחשמב רבודמ יכ 

ריש לש תיטסימה תונשרפה לש המתוח ןאכ רכינ ,תויתואה קחשמ אלל םג ךא35 .(16 ד) 

ודיעב תויועמשמהו בחרמה בוציע תורוקמ' ,רקוצ 'ש :ואר רופיסב תוילבק תויגוסב תפסונ האירקל 

םילמס' ,ןורוא 'מ ;66-28 ימע ,(ג"משת)ג תירבע תורפסב םילשורי ירקחמ ,'ןונגע י''של םניעו 

,(1977) א םיצוביקה רנימס ןותנש ,'ןונגע י''של "םניעו ודיע" רופיסב םיילבק םיביטומו 
.172-160 ימע 

.111 ימע ,(2 הרעה ליעל)רעוט 
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14] סדרפ הנליא 

:ירופיסו רפוס ,רפס'ב םג ללכנש תומש רהוזמ עטק לש סרפב ,םירישה 

ךלמה המלש הל ריעה וז הריש .המלשל רשא םירישה ריש ,רמאו יסוי 'ר חתפ 

ףאו .תחא תומילשכ הטמלו הלעמל ומלשנ םלוכ תומלועהו שדקמה תיב הנבנשכ 

הרמאנ אל וז הריש לבא [וז הריש הרמאנ יתמיא-] הזב םיקלוח םירבחהש בג לע 

הנבנש העשב הלעמ לש ןיעכ הנבנ שדקמה תיבו הנבלה האלמתנשמ תומילשכ אלא 

ותואכ םלועה ארבנש םוימ ה"בקה ינפל החמש התיה אל .הטמל שדקמה תיב 

40...םויה 

,א הבר םירישה רישל סחיב רהוזה לש ינשרפה ךלהמה תא טמ ינד ריבסמ ,הז עטקל ויתורעהב 

ריש תא הנושארל ורש ובש ןמזלו םוקמל עגונב הבר םירישה רישב תונושה תועדל דוגינב .בי 

רחבנה עגרה תא תוהזל יסוי 'ר שקעתה ,(ןכשמה תיינב וא יניס רה דמעמ ,ףוס םי)םירישה 

41 .הרדה אולמב העיפוה הניכשהו המלש שדקמ לש היינבה תכאלמ המת ובש תומלשה עגרכ 

לש וידה תא המיצעמ (םיעודיה הילמסמ דחא)האלמתנש הנבלכ העיפומ הניכשהש הדבועה 

42.(10 ו)'המחכ הרב הנבלכ הפיי :םודקה רישה ךותמ ףסונ רכומ קוספ 

התייארב הפוצמהמ הברה רהוזה רפסל הבורק תינויצה תונשרפהש רווחתמ 'םניעו ודיע'ב 

תיינבו תיביטמיטלוא הלואג ןוימדל אילפהל םיאתמה םלשומ יטורא רישכ םירישה ריש תא 

לש לודגה רגאמהמ הלואג לש תוירוגלא תאלעהב קר קפתסמ וניא ןונגע ךא .שדח תיב 

תויונשרפל תינרדומ הסרג םג ןאכ רצוי אוה יכ הארנ .םירישה ריש לש תירוגלאה תונשרפה 

טרפבו) באב העשת לש תוניקל לוכה לעמו ,םירישה ריש לש רתוי תורדוקה תוירוגלאה 

תשגדהל םירישה ריש לש םינוש םיקוספ םישמשמ ןהבש ,(דילקה רזעלא יבר לש םיטויפה 

43 .לאה תורתתסהבו ןברוחב ךורכה באכה 

םייזכרמה םיביטומה דחאכ ,ירופטמהו ילרטילה ,תיבה תא ורידגהב לייווצרוק קדוצ 

,(ןונגע ףסוי לאומש לש וירפס לכ)םירפס לעו םירפוס לע םירופיס :רופיסו רפוס ,רפס ,ןונגע י"ש 

,[א"ע גמק ,ב רהוז] 71 ימע ,ם"שת םילשורי 

 Daniel C. Matt, The Zohar, Pritzker Edition (Stanford: Stanford University Press, 2004—2007), Vol

 V, Teruma 2:143a, 309

המחה רואיתל םייבקנה םצעה תומשב שומישה 10 ו םירישה רישבש ךכ לע עיבצמ ץיבוקז ריאי 

,(לארשיל ארקמ) םירישה ריש ,ץיבוקז 'י :ואר .תימלושה לש ישנה הייפוי תא טילבמ הנבלהו 

. 115 ימע, 1992 םילשורי 

גרבניו-ימרכה בידנ-תב ידי לע הבתכנש רנימס תדובעל הבח ינא רופיסב תוניקה לש רשקהב יתנבה תא 

הלגתמ איה .היבא תומ לע תלבאתמ הלומג רשאכ ,םניעב רבכ תועמשנ תוניק .'ןונגע לש ויתוניק' לע 

םישנל תסחוימה תפסונה תויזכרמה הגוסהמ םיריש לש םג אלא הבהא יריש לש קר אל האלפומ תרמזכ 

לבא ירישב הליל לכבו םע לכב ,תוליל העבשו םימי העבש היבא תא הלומג הריפסה' .הניק יריש :ארקמב 

.(296 ימע)'םיאלפנו םיארונ םיי !וק''' ובו םירישב לדג דפסה ול התשע הלבאמ המקשכו .הניקו 
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יביטמיטלואה רישה רחא שופיחהו 'םניעו ודיע' :ןונגע לש תויארקמה תויפרגונתאה [ 15 

.ןהיתבמ קחרה תואצמנו החונמ תורסח ,תורוקע 'םניעו ודיע'ב תוישארה תויומדה לכ .רופיסב 

תואלתמ םתוא תרטופ הניא תחטבומה ץראל םיבבנפיירגהו תניג ,הלומג ,וזמג לש םתביש 

םג ליבקמבו44 .רחא גוסמ דדונ ידוהיל ךפוה םהמ דחא לכ ,ץראב שרתשהל םוקמב .םידודנה 

- וזמגו הלומג לש םהיאושינב רופיסב גצוימה - תויולגה לכ וצבקתי וב ימואל תיב לע םולחה 

45.'ינוסא יטורא שגפמ'כ ,דלפשריה לאירא תאז רידגמש יפכ ,הלגתמ 

לא ביצמ אוהש הארמה .יביטמרונ ביתנב תדעוצ הניא םלועל תונויצל ץנגע לש ותוביוחמ 

הייטנה לע הפירח תרוקיב הבוחב תנמוט ,םירישה ריש לע ךמסנה ,ינויצה הלואגה ןוזח לומ 

לש םילפאה םידדצל תונודנ תויביטקלוק תובהא ףא ,םידיחי לש תובהאל המודב .היצזילאדיאל 

סרהיי רשא ימואל תיב לש ותמקהל תונויצה הליבוה אמש ההות ןונגעש המוד .ןועגשהו ילוחה 

תשמשמ הלומגש המכ דע .תיבה ןברוח לש המודקה הפורטסטקל ידמ םימוד םינפואב שטניי וא 

הבהא תלוח םג אלא הנבלכ הפי קר הניא איה ,תשדחתמה תינויצה הליהקה לש ירוגלא גוצייכ 

,םילשוריל םניעמ רבעמב רשא ,הפוגבו השפנב הלוחה ,תירורהס השיא איה .םייגרט םידממב 

איה רשאכ ,ולא תולילמ דחאבו .האלמ הנבלה םהבש תולילל טרפ - רישל התלוכי תא תדבאמ 

.תניג םע דחי התמו תלפונ איה ,םילשורי תוגג לע התנשב תכלהמ 

םיפוסיכ לש הקיטתסא :רפסמה לש ומולח 

תומצעה לע תיטתסא הירוגלא :רחא גוסמ הירוגלא ףא הלומג תמלגמ ,הידיקפת ללש ןיב 

דחאב דחוימב טלוב הז ירוגלא דממ .הרישהו הפשה תבהא לשו הבהאה תפש לש תורידאה 

46.רפסמה לש ויתומולחמ 

שימרגל תבכרה העיגה .תבכר ילגלג לוקל יתרעננש דע יתמנמנתנו הניש ילע הלפנ 

לדי ררושמ לוק עמשנו ,םימ תונייעמו םיהובג םירה וארנו ןורקה תלד החתפנ .הדמעו 

.ידעב תלדה הרגסנ .וירחא ךליל יתשקיבו לוקה רחא יתכשמנ .המ הפ הו לדי לדי 

.הינפ אולמב יל איה הקחשו תחא ןיעב הל יתקחש .יתוא התסיכו הנבלה האב 

 g. Hasan- :םהב ,הז אשונב םקור-ןזח תילג לש היבתכל הבח ינא דדונה ידוהיה לש רשקהב יתנבה תא

 Rokem and A. Dundes (eds.), The Wandering Jew: Essays in the Interpretation of a Christian

 Legend, Bloomington, IN 1986

.176 ימע ,2002 ביבא לת ,םוקמ לע תומישר ,'המידק' ,דלפשריה 'א 

:ואר תויטתסא תויגוס הלעמש ימ רותבו קנגע לש וגיצנ רותב רפסמה תודכרמ לע תפסונ האירקל 

ונתורפסב םימעטו תוניחב :ןילוחל ץמואה ,(ךרוע) הפי ב"א ,'תולוק השולשב ןונגע' ,גרבדלוג 'ל 

A. J. Band, Nostalgia and Nightmare: A Study in the Fiction ofS.Y. ;ו"לשת ביבא לת ,השדחה 

 394-396 .Agnon, Berkeley, ca 1968, pp,■ הריציה תסיפת לע :בלכ לש ורוע לע בותכ ,לברא 'מ :םגו

.2006 ביבא-לת ,ץנגע י"ש לצא 
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16] סדרפ הנליא 

רחא דצל ימצע יתכפה .יתבכש םיכבנפיירגה תיבב יתטמ לע .ןאכ התיה אל תבכר 

רהרהמ ינאשכ ,ינפ לע החרזש הנבלה ינפמ ,יניעמ הלעמל דע הכימשב ימצע יתיסכו 

הנבלה ןמ ץוח ,םיצור ונאש םוקמ לכל עיגהל םילוכי ונא ןיאו ומצע רגסש םלועה לע 

.(287 'מע1 המ הפ הו לדי לדי לדי תררושמו ולוכ םלועה לכב תכלהמ איהש 

התפמ השאכ תראותמו תשנאומ הנבלה ,תאז תחת .םולחב העיפומ הניא הלומג לש התומד 

הו לדי לדי לדי' - רישה .הלומג לש הריש תא הרש הדועב רהוזה הרואב רפסמה ינפ תא הסכמה 

.הבהאה אשומל רזומ חרואב ךפוהו תימלושה לש הנבלה תרופטמ םע ןאכ גזמתמ - 'המ הפ 

םע הנבלה לש 'ררושמה לוקה' טטרלפמ ,'לוענמה תופכ לעי 'קפוד'ה בוהאה לש לוקל המודב 

,המוצע תיטורא תוחכונ הנבלה לש הרואלו הלוקלש ףא לע ךא .הרוגסה תלדל דעבמ רפסמה 

אתב דוכל רתונ רפסמהש דועב ,היגפ לע בחר ךויח םע ,םיימשב טטושל הכישממ המצע איה 

.הטמל תבכרה 

םילוע הלומג לש הריש לש םייפוריאה םינייפאמה ?שימרגב רפסמה ההוש עודמ ,םלוא 

הניגנמל רשאמ (והיהלידוי)תינמרג םיעור תניגנמל רתוי המוד אוה ,הז רשקהב :תאש רתיב 

הכלשהב םולגה דרוסבאה תא ףושחל ןונגע לש ףסונ ןויסינב ןאכ רבודמ םאה .תיחרזמ 

אוה ,ןונגע רובע רתוי ינויחש המש הארנ ?םירישה ריש לש תויפרגונתאה תואירקה תועצבמש 

תא ןיימדלו הינמרגב תוהשל ןתינ .ינשרפה ןוימדה לש ותוריח תאו רישה לש ותוריח תא רמשל 

ריש לע םולחלו םיכאבנפיירגה לש םתיבב הטימב בכשל ןתינש יפכ חרזמב םירישה ריש 

.שימרגב הנבלה 

םלגמ רפסמה .םיביצי םניא רדגמה יסופד םג ,רישהו םולחה לש תיפרגואגה תוליזנל המודב 

ךופיהה םא .ודי לע רזוחמו רישה רחא רזחמ אוה :הבוהאל תגרועה תימלושה תא ןה דודה תא ןה 

םשב ןונגע לש הריחבה םע בטיה בלתשמ אוהש רוכזל שי ,רזומ עמשנ 'םניעו ודיע'ב ירדגמה 

שומיש הנושארל השע ובש ,'תונוגע' רופיסב ,וזמ הרתי .תונוגעה לש ןדצב ותוא דימעמה טע 

חישל תויזולא לש המלש תשר תרזעב הנוגעה לש היפוסיכ םיראותמ ,'ןונגע' טעה-םשב 

.םירישה ריש לש הבהאה 

לש וירקחמל עגונב ןונגע לש תינוריאה ותדמע ףא לעש ןעטאו ןייטיוג לש הסמל רוזחא 

הלודג תררושמ וז התייהש ,ךכ לע ורבח תרעשהמ םסקומ תויהל אלש היה לוכי אל אוה ,ורבח 

הירושיכל ןייטיוג לש ותצרעה .ישיאה הרופיס תא וב העבטו םירישה ריש תא הרביח רשא 

תליחתב רבכ רשא ,ומצע ןונגע לש תויטתסאה תוריחבה תא ףא המאת תימלושה לש םייטאופה 

והזש ירקמ הז ןיא ילואו .תימלושה יריש לש םיפוסיכה תקיטתסאל ךשמנ תיתורפסה וכרד 

תיטאופה ותושיגר חוכבש דמולמה אלו (רופיסב ןונגע לש ישארה ורבד אשונ)רפסמה אקווד 

.םיימניעה םינונמהה לש תורושה ןיב 'השא תריש חיש םעונ'ב ןיחבמ 
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יביטמיטלואה רישה רחא שופיחהו 'םניעו ודיע' :ןונגע לש תויארקמה תויפרגונתאה [ 17 

םויסה :תיפורג תריש 

לע רפסמה לש רוהרהב םייתסמ אוה .תניגו הלומג לש יגרטה םתומב םתחנ וניא רופיסה 

לע תניג לש ותומ רחאל םיצפומ תויהל םיפיסומ םיימניעה םינונמהה ןהבש תוירותסמה םיכרדה 

יופצ יתלבה רואבו םינונמהה לש תשקיעה תוינויחב .םמוסרפ ךשמה תא עונמל ויתונויסינ ףא 

םלוא .םויסה לש רדוקה ףונב תרדגומ אל הווקת לש הקד המינ תוארל ילוא ןתינ םהמ עקובה 

ןונגע לש יביססבואה קוסיעל תרוכזת איה דיה בתכ לרוג לע הרעהה הנושארבו שארב 

47 .םירופיסו םירפוס ,םירפס לש םהייחב םילחה םיעיתפמה םייונישב 

םלוא רבקיהל םירומא ויהש םיכמסמ - הזינגה יבתכ לרוג תא ריכזמ תניג לש ויבתכ לרוג 

םיחילצמה םיימניעה םינונמהה לש יאפרה יפואה ,םלוא .תיתוברתה המבל עיתפמב ובשוה 

'המלש תמכח ברתו' ןונגע לש ישרדמ רופיס ריכזמ םהמ רטפיהל ושקיבש ףא לע םייחל בושל 

םיילרטילה םירושימה ןיב ינונגעה יזואוטריווה קחשמה עיגמ וב רשא (1950-ב םסרופ אוה ףא) 

תא ריתסהל הסינ ,הז רופיס יפ לע ,המלש ךלמה .ידוחיי אישל םירישה ריש לש םיירוגלאהו 

לש םימכח לש םילשוריב תחא הרובח התיה' .יוארכ ונבוה אלש רחאמ בתכש הבהאה יריש 

קסוע הזו שדקמה תיב קנבב םיקסוע לארשי לכ ,המלשל םתיאר' :ויריש תא הרקיבש 'אווש 

דודה לש הבהאה ירבדל םייואר םאצמו וירישב לוספ םוש האר אלש ,המלש48 .יקשח ירישב 

תיתרוקיבה םניעמ קחרה םניפצהל טילחה ,'ךב ןיא םומו יתיער הפי ךלכ רמאנש' םירישה רישב 

- זוגא תניג ,הנובלה תעבג ,רומה רה - ויריש לש םינושה םירתאב טטוש אוה .אוושה ימכח לש 

אל םישלופל ידמ םיפושח ויניעב וארנ םלוכ םלוא ,וירישל תואנ הרובק םוקמ רחא שופיחב 

םירישה ויה ,ויצמאמ ףא לעש הליג ,ןומה לעב לש םרכב םתוא רבק ףוסבל רשאכ .םייוצר 

המלש .םש וללוחש תוריעצה תומלעה תא םיררועמ ,'םינפגה ןיבמ םיעמשנו המדאה ןמ םילוע' 

ןכתא יתעבשה' :תומלעב ריצפה ,תימלושה לש היתולימב ושמתשהבו ותווקת תא דביא אל 

ןהיריש ונפצי ,ויתוניחת תא ןעמשב4'.'הבהאה תא וררועת םאו וריעת םא ...םילשורי תונב 

תא ןיפצהל ושקתה המודמכ ןה םג ךא .(םירישה ריש תריציב קלח םישנל שי ןאכ םג)'ןבילב 

םירישה רישמ םייוטיב תועצמאב םיראותמ ,ןבילב 'וחכתשנ' הרואכלש הבהאה יריש .םירישה 

םירישה ריש ילואש וא - המלש לש היולגהו העודיה ותרישמ דרפנ יתלב קלחכ םיארנ ןכ לעו 

ותרזח ובש ,הז רופיס יכ ןעוט לייווצרוק .םיבר םינשרפ קיסעה 'םניעו ודיעי לש םוגעה םויסה 

וירופיס ןיבמ ימיספה אוה ,סוראו הריש ןיב תינסרה תושגנתה המיע האיבמ יאכראה רבעה לש 

אוה תיטתסא הניחבמ םלוא ,רדוק םנמא רופיסה תינכותה המרב יכ רובס רנכוט .ןונגע לש 

התומד איה 'םניעו ודיעי לש יטתסאה 'םיאלפה ןומראב' רתויב תבבלמה תומדה יכו ,בל ןינרמ 

. 122 ימע ,(2 הרעה ליעל)'הלומג - לארשי לש הניכשה תרענ'לש ףוגה תרסח 

.234 ימע ,(1 הרעה ליעל)'המלש תמכח ברתו' ,ןונגע 

.235-234 ימע ,םש ,ןונגע 
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18] סדרפ הנליא 

תומלעהו המלשש דובאה הבהאה יריש סופרוק לש דירש אלא וניא ותוא םיריכמ ונאש יפכ 

.ריתסהל וסינ 

םאה ?תיפורג תריש רבדב המ םלוא ,םיבר םיקתועב שדחמ םיספדומ םיימניעה םינונמיהה 

הליבקמ תיפורג תריש הווהמ ןכא ,םיבר םינבומב ?םיימניעה םינונמיהה לש יובחה דממה והז 

לע הלוע ומכש לתלתפ טפשמב תיפורג תריש תא ראתמ וזמג .המלש לש ןפצומה סופרוקל 

:ויתודג 

,םימשה תופועב םיהובגה םירההו ,םיהובגה םירהה ירישב םיקובד םימה תוניע יריש 

ושאר הלות םלועה ןמ תאצל ותעש תעגמשכש ומש תיפורג דחא ףוע שי תופועבו 

םתוא לכו .םלועה ןמ אוה אצוי וריש תא רמוג אוהשכו ,רישב ולוק ענענמו םיננעב 

התיה תיפורג לש רישה ותוא תרמוא התיה וליאו .הלומג לש הנושלב םירושק םירישה 

.(305 'מע1 התמו התמשנ האיצומ 

תרשוק רשא תראופמ תיריש תרשרשב םלוע תקבוח איה :םייתימ םידממ תיפורג תרישל 

םניה םיננעה םש ,םינכוסמו םימוסק תוזוחמ רבע לא ףועל עמשמ התוא רישל .ץראו םיימש 

תריש קגכ םיידגא םיריש לש ידוחיי בוליש והז .דחאכ הילת לבחו תיטאופה הארשהה רוקמ 

שי רשא ,גק םילהת לש רשנה ןמ - תויתדגא םירופיצ לש הרדס לש ןכו רוברבה תרישו הנריסה 

ירטוזאה שרדמהמ תירותסמה רופיצה ,תיפורגל דעו ,וירוענ תא שדחל ,םקינפל המודב ,וחוכב 

50.'ךלמה המלש לש ןימורדופיאו אסכ' לש 

תמלענה אילוח'כ םירדגומ םה :וז תיביטמיטלוא הרישל םימוד םיימניעה םינונמהה 

םירושק םה ףאו ,'הל ומדקש תורודה אירוטסיה תישאר תא תרשקמש ,תורודה תלשלשבש 

אלא םניא םה יכ המדנ ,םוצעה םייפוי לכ םע ,ןיידעו .הלומג לש הנושללו התרישל רתה ילבל 

.תיפורג לש םינומדקה רישה יתבל תובקע 

הלא םיריש לש םתלוכי לע ,םיריש ריש לש יטתסאה יותיפה לע רופיס אוה 'םניעו ודיעי 

לע רופיס םג והז םלוא .םקיתשהל ןויסינ לכ תורמל ,הווהבו רבעב ,םיניזאמ לש תובבל שגרל 

םינימאמו יארקמה טסקטב םייטתסא םימגד םישפחמה ולא ינפב םידמוע רשא םילושכמה 

םא תיפוריא היפרגונתאב רבודמ םא - די גשיהב אוה ישממה יאכראה יתורפסה רבעהש 

51 .תינויצה תונשרפב 

טהב בקעי .55 ימע ,(38 הרעה ליעל)רקוצ :ואר ,הז רשקהב 'ךלמה המלש לש ןימורדופיאו אסע לע 

הסרג - הפרגמ - שדקמה תיבב וב ושמתשהש הניגנ ילכ םע םג 'תיפורג'תא תוהזל ןתינ יכ עיצמ 

ץב האוושהל .(169 ימע ,ל"שת הפיח ,ארקמ ינויע :זזה יחו קנגע י"ש ,טהב 'י)ןגרואה לש רתוי המודק 

C. Ozick, 'Agnon's Antagonisms', Commentary 86 (1988), :ואר הנייהל 'יילרול'ו תיפורג תריש 

 43-48 .pp

,(36 הרעה ליעל)לייווצרוק :ואר הדובא תומלש רחא קנגע לש םישאונה וישופיח לע תפסונ האירק 
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יביטמיטלואה רישה רחא שופיחהו 'םניעו ודיעי :ןונגע לש תויארקמה תויפרגונתאה [ 19 

:םלחש םולח לע ןונגע רפסמ ,לבונה סרפ תלבק סקטב ומואנב םסרופמ עטקב 

םהמע רש ינאשכ שדקמה תיבב םייולה יחא םע דמוע ימצע תא יתיאר הליל קזחב 

ךלהו ונריע הברחש םוימ ןזוא לכ העמש אל הלאכש תומיענ .לארשי ךלמ דוד יריש 

רישאש םתארימש הרישה לכיה לע םינוממה םיכאלמה תא ינא דשוח .הלוגב המע 

ימע ינב יחא ויה םאש הלילב יתרשש המ םויב ינוחיכשה ,םולחב יתרשש המ ץיקהב 

סייפל ידכ .םהל הדבאש הבוטה התוא תמחמ םרעצב דומעל םילוכי ויה אל םיעמוש 

52....בתכב םיריש תושעל יל ונתנ הפב רישל ינממ ולטנש לע יתוא 

הליל ןוזחב' :(עוריאה לש םורוקדה ןמ הגירח ךכב התייה אל וליא)רמול םג היה לוכי ןונגע 

הלאכש תומיענ .םירישה ריש ירישמ ומע רש ינאשכ ךלמה המלש םע דמוע ימצע תא יתיאר 

רישאש םתארימש הרישה לכיה לע םינוממה םיכאלמה תא ינא דשוח ...ןזוא לכ העמש אל 

רוקמה תא רזחשל ההימכה .'הלילב יתרשש המ םויב ינוחיכשה ,םולחב יתרשש המ ץיקהב 

םע ,םיינרדומה םינמזה .ןולשיכל חרכהב הנודנ ורוביחל עקרה תא וא םירישה ריש ירוחאמ 

ורצי ,םתוא םינייפאמה םדקתמה עדמהו (רפסמה לש ומולחב תבכרה)תמדקתמה היגולונכטה 

.רתוי שיגנל קיתעה הבהאה ריש תא ךופהל םחוכב ןיא ךא תיטיונמרה המדיק לש הילשא ילוא 

אל תלדה תא ובזעב תירורהסה ותשא תא ןכסמ אוהש ךכ לע וזמגב רפסמה ףזונ רשאכ 

העבש תלדה לע יתילת וליפא' :רמואו תוימומרעב םירפסה רכומ ךייחמ ,הלילה ךלהמב הלוענ 

העבש לש דחא םיב חתפמ לכ יתקרזו תוחתפמ העבשב לוענמו לוענמ לכ יתלענו םילוענמ 

53 .(279-278 ימע)'תכלוהו תאצויו תחתופו םלוכ תא תאצומ יתשא התיה לארשי ץרא לש םימי 

םירישה ריש תא הוושמה ,ןואג הידעס לש ותונשרפ לש עשעשמ ךופיהכ תעמשנ ותבוגת 

ריש לש ורשפ תא עבקל - ינרדומ וא יתרוסמ - ןויסינ לכ ,ןונגע רובע .דבא וחתפמש לוענמל 

םירישה ריש תא לוענל הסני והשימ םא םג .הנבלה תא רוצעל ןויסינה ומכ רקע וניה םירישה 

.טלמיהל ךרד רישה אצמי ,הלומגל המודב ,יביטמיטלואה ינשרפה חתפמכ המדנש המ םע 

.291-283 ימע 

.1966רבמצדב 10 ,םלוהקוטשב הייריעה תיבב לבונ סרפ תקנעה סקטב ןונגע לש ומואנ 52 

רפוסו תודהי :קחשמ ,רדעה ,קשל ,יב'גח 'י :ואר תוינשרפ תויגוסל הז עטק לש תויטנוולרה לע 53 

.161 ימע ,ז"סשת םילשורי ,ןונגע י"ש לש הקיטאופב םזילרוטקורטס 
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