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ולעפיה יתשמ ארוקה תא קרמל ידכ הריצ 
עורגל קר ןאכ הלולע תפסות לכ .הלא תוי 
ןיב רשגלו רשפל ןויסנ לכו !קורימה חוכמ 
והש םויסה-טקפא תא סורהל לולע םירבדה 

.גש 

הקדצו !תקדצומ הטמשההש יל הארנ ךכיפל 
.המחנה ירבד לע רתיווש רבחמה ונמע השע 

לש "םירומיה ךרד" לע ינחלופה ןאמורה 
םייתסהל היה ךירצ הפוקתה לש הנברק 
תא ררחשל יושע הז קרו ,הדקעה ןחלופב 
סימעה רבחמהש ,ישגרה סמועה ןמ םיארוקה 

תיתוגמאה הלואגה .הלילעה ךלהמב םהילע 

(ארוקל) רשפאמה ימתס תוומ ותואב הנומט 

םישדחה םייחה רואיתב אלו ,םישדח םייח 
.תוינוידבה תויומדה לש 

דיד לע םיבושח םירבד תדמלמ הטמשהה 
,רבחמה לש םלועה-תפקשה לעו הבישחה 
עה לש םילאידיאה לא הצרעה תאלמ איהש 

פסהב ןייעו) הדובעה-תעונתו הינשה הייל 
עה ןונגע ךא ,(ןוסלנצכ לרבל ןונגע לש וד 
השעש ,יתונמאה לוקישה תא ,קדצב ,ףיד 
היה ילואש יאדיאה לוקישה לע ,הריציל קדצ 

גהב ולשכנ וירובגש םילאדיאל קדצ השוע 
םושמ-השוטנ הראשנ הדשה תקלח .םתמש 
.תירוביזה טימשהו תידיעב רחב רבחמהש 

"תונוגע" רופיסה :ולוג הנרא 

הינשה הילעהו 

וגע" רופיסה לש תרזוח הניחבב םעט שי ,המוד 
תכב הליהתל רכזנו בש רופיסה יכ ףא ,"תונ 
בורפה תניחבמ ןודינ ,םינוש םירקבמ לש םהיב 
,וב תמלוגמה "ןמאה"ו "הבהאה" לש הקיטמל 
םעטה 1.ויחסונ לוגלג תלאשב ןויעל הכז ףאו 
אל םירקבמהש ךכב ,ונתעדל ,אוה וז הניחבל 
אוה ןושארש ,הז רופיסש הדבועה לא םבל ומש 
שמיש ומשו 2,לארשי ץראל ותיילע םע ןונגעל 
ומצע תא וב תונכל רחב רפוסהש םשל דוסיכ 
ילארשי-ץראה דוסיהש" רופיס ,םנמא ,וניא ,זאמ 
םוקמ" וב ספות "הזה גשומה לש ינכטה ןבומב - 

רשקהב תרוקבה לש תטרופמ הריקסב םעט ןיא 1 
ורמאמ אוה ,דחאה .םירמאמ יגש ןויצל םייואר .הז 

,ןונגע יבתכב תיזכרמה היעבה ,רקנאיורק .ג לש 
הנודינ ובו ,619-611 ימע 'ז ךרכ ,ח"צרת םינזאמ 
,ןוסלנצק .ג לש ורמאמ-רחאהו ,ןמאה תיעב 
םינזאמ ,"הסונ לש וילוגלג :ןונגע לש תונוגע" 

.173-163 ימע ,ז"כ ךרכ ,'ט-ח"כשת 

אציש ,"רמועה"ב הנושארל םסרופ רופיסה 2 
ינש ךרכ ,ןילי דודו ןויצ-ןב .ש תכירעב ופיב 

.65-53 ימע ןושאר קלח ,1908 

ועמשמ םלוא ,(3דנרב ירבדכ) "רקיע לכ בושח 
וב תנתינ הפוקת התואב ץראל וז הילע לש הת 
בד לע הזארפרפ ךורענ םא .עיתפמו דה חרואב 
4 רנרב .ח.י ,הילע התוא ירפוסמ םינש לש םהיר 
יסה ויא םנמא יכ ,רמול לכונ ילוא ,5 חמצ .שו 
וניא "יוהה" יכו "ילארשי-ץרא רנא'ז" תניחב רופ 
וא .וב תנתינ "היוהה" םלוא ,רופיסב ראותמ 
ףקתשמ ץראב הווהתמה ןיא םא ,תרחא ןושלב 
אלל וב תנתינ ותועמשמ ירה ,הז רופיסב ,וב 
םתסיפתל ןיטולחל תדגונמ וז תועמשמו ,קפס לכ 

.םירכזנה םירפוסה יגש לש 

תחנומ רופיסה לש ותיתשתב יכ ,רמול ונתנווכ 
אירה ןמזל תסחייתמה ,הרורב תיאדיא תועמשמ 

ךותמ הלוע וזו ,הינשה הילעה תפוקת ,ישממ-יל 
קר אל וז הסיפת .הרורב היפוסוירוטסיה הסיפת 
,רופיסב תבצועמה תואיצמה יטרפ תא התנתה 

ובוציעב תערכמה הריחבל ףא המרגש איה אלא 
הקיזמ ,הרואכל ,קתונמה ,אקוד ירדנגל םלוע לש 
תיתורפסה תויקוחה ,םנמא .הילעה ימי םתואל 
לוכיבכ איה רופיסב בצועמה םלועה לש תירנא'ז 

תימינפה תויקוחה םלוא ,ידגא רופיס לש תויקוח 
איה רבד לש ופוסבו ,תידגא הנניא תיתועמשמ 
תא עיבהל הדעונו תילאיר תואיצמל תסחייתמ 

לע) 'ד ץראב תונותעהו תורפסהמ ,רנרב .ח .י 3 

ץוביקה ,יבתכ לכ ,("רמועה" לש יעיברה ץבוקה 
.262 ימע 'ב ךרכ ,דחואמה 

,והירזיבאו ילארשי ץראה רנא'זה ,רנרב.ח .י 4 
.270-268 ימע 'ב ךרכ ,דחואמה ץוביקה ,יבתכ לכ 

הסידוא ,"ץרא" ףסאמ ,יוהה תותובעב ,חמצ .ש 5 
.ט"ערת 
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.ץראל הילע,ד השעמ םצע יפלכ ןונגע תדמע 

תשוחת ךותמ רופיסה בתכנ ,ןלהל הארנש יפכ 
ץראל" ותולע םע ובתוכ שחש המוצעה תוירחאה 
היפוסוירוטסיהה ותסיפת תאש אלא ,"השודקה 
ארונה ששחה תאו ,תינויצה היחתה השעמ םצעב 

דוגינב -ןונגע עיבה ,הז השעמ לשכיי אמש 
יש" ידי לע אל-איהה הפוקתב ונירפוס בורל 
ישו םיחוכיו בוליש ידי לע אלו ,"תואיצמה ףוק 
םדאהו היחתה השעמ םצע אוה םאשונש תוח 

ידי לע אלא ,ופוגב ומייקל בייחה ךובנהו עורקה 
.לוכיבכ ,ןיטולחל הנוש םלוע תיינב 

יתש תא תורבחמ תוינורקעה תודוקנה תאז םע 
רבודמ ירהש - תילאירהו היודבה-תויואיצמה 

רודזורפה תא תצק ןיקתהל" ןויסנב רופיסב 
ריזחישכ ןילקרטל היהיו הכזנש דע ונברוחמ 
"ונימיב הרהמב ןויצל ותניכש אוה ךורב שודקה 
תירקמ הניא יארי-ידגא םלועב הריחבה 6.(ה"ת) 
,הדוסי .דבלב הלבקהה ןורקע לע היונב הניאו 
לעה ,רשעמבש השודקה תשוחתב ,חכווינש יפכ 
תסיפתל דוגינב ,ינויצה השעמב שיש הרכהבו ,די 

אוצמל וא ימואל תיב םיקהל ןויסנ קר אל ,רודה 
וא ,ידוהיה םעה תקוצמל ילכלכ-יסיפ ןורתפ 
הרעפנ "םוהתה"ש ידוהיה דיחיה לש ותקוצמל 
הלואגה םולח לש שומימ תניחב אלא ,7 וילגרל 
קומעה לדבהה ןאכמ .ותועמשמ קמוע לכל ידוהיה 
,הינשה הילעה ינב םירחא םירפוסל ןונגע ןיבש 
תמקהל הפיצ אוה וליאו תיב םיקהל ואב םהש 
וליאו "הטמ לש םילשורי" תונבל ואב םה ,לכיה 
הו ,"הלעמ לש םילשורי" תמקה לע םלח אוה 

.םיעודי םירבד 

םאו ,הינמרגל 1913 תנשב דרי ןונגעש רוכזנ םא 
םדוק תורופס םינש ךאש הדבועה לע ונתעד ןתינ 
איבהש ותחפשמ םשב ומצע תא תונכל לדח ןכל 
ישחה אולמ לע המודמכ דומענ ,הלוגה ןמ ומע 
,ריעצה רפוסה תא דקפש רבשמה תנבהבש תוב 
ךילהת הינמרגב ותוהש ימיב וב ללוחתה םנמאש 

.םישדח םינוויכל עירכמ ינחור 

,ןוסלנצק .ג לש ותנעט יכ ,שיגדהל שי ןכל 
רפסמה לש ותדמעב יתוהמ יוניש לח לוכיבכש 

םיאבל ןושאר חסונ ןיב בציעש םלועה יפלכ 
סיה-תיאדיאה תיתשתה 8.איה תיעטומ-וירחא 

תוירבע תויתואב םינמוסמה םוקמה-יארמ 6 
לש וירופיס לכ ,"ולאו ולא" ךרכה לא םינפמ 
םוקמה יארמ .ט"ישת ,א"תו םילשורי ןקוש ,ןונגע 
ןושארה וחסונ לע םיעיבצמ תורפסב םינמוסמה 

."רמועה"ב םסרפתה רשא רופיסה לש 

,"םיבצע" רגרב לש ורופיס תא ,לשמל ,האר 7 
,292-283 ימע 'א ךרכ ,דחואמה ץובקה ,יבתכ לכ 

.166 ימע ,'ט-ח"כשת םינזאמ 8 
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לכב איה-איה - רופסה דוסיב תחנומה תיפוסוירוט 

יספ-תירופיסה הקמנהה התנתשנ .םלוכ םיחסונה 
רפוסה .תיאדיאה המגמה התנתשנ אל ,תיגולוכ 
לא רבעו יטנמורה סותפה תא חנז ,הלעתנ ןמאכ 
וירוטסיהה םלוא ,הינוריאהו םוצמצה ,קופיאה 
חרואב רמש ,ונמז תוערואמ לע ביגמה ,ףוס 

.ותדמע תודוסי לע אילפמ 

שמה .ףסונ םעטמ םג רופיסב ונל ןינעש אלא 
יהירה ולש ,תיגולואדיאה ףאו ,תיאדיאה תועמ 
תואיצמה ךותמ הלועה יפוסו ןורחא יוצימ תניחב 
התועמשמ אהתש ןידה ןמ ןכ לע .וב תבצועמה 
םיעיגמ ונא ןאכו .הליחת הרורב וז תואיצמ לש 
םינשב והומיעטה םיבר םירקבמש וינע ותואל 
לש שוריפ לכ .והומייק םיטעמ ךא ,תונורחאה 
םלוע לע םסבתהל בייח ןונגע ירופיסמ רופיס 
רושימה ןמ תולועה תויצאיסוסאהו תויצטונוקה 
םוחתה לא ךילומ הז םלוע .ולש ינונגסהו ינושלה 

תיתוגהה ,תיתורפסה תרוסמה לש ףקיהה-בחר 
ינע רודו רחאמ .היתובכש לכ לע תיתכלההו 

תאצל םילגוסמה םירקבמה םה םיטעמ ,ונא חורב 
בושל ונילע הבוח םלוא .הז זיעמ ינשרפ עסמל 
אלמו ךרפמ ,ךורא עסמ אלבש ונמצעל ריכזהלו 
יערכ לע שוריפ לכ - הז ןוגכ תוינחור תואקתפרה 
,תאז ספת אלש ,ןוסלנצק .ג .דמוע אוה תלוגנרת 
יתלב םיחנומב שומיש ללכל עיגה ,וינפל םיברכ 
תיקלח תומלעתהלו ,הזמ "לרוג" ןוגכ םימאות 
('ו ,'א םיקרפ) ומויסמו רופיסה לש ותחיתפמ 
,ןורחאה קרפה אוה רבסהל רתויב השק .הזמ 
לש הלילעה רופיס 'ה קרפב םלשנ םא ירהש 
לש ועמשמ המ -וב ךורכה לכ לע לכיהה תמקה 
ועמשמ המ ו ויתודוא לע םירופיסהו ברה בוביס 

ורתפ םיקולאל" קר עודמו ז "קונית" ותוא לש 
םינועט םניא ירוא-ןבו הניד םנמואהו '"םינ 
ידי לעש םייביסאפ תוחוכ ךא םהו תועמשמ לכ 
9?"תולרוגה ךתוח" לש וחוכ יוליג ידיל אב םה 

לש ותועמשמ תוצמלו תוסנל ונתנווכ הז ןויעב 
ונממ עמתשמהו תילובמיסה ותיתשת ,רופיסה 
דומעל לכונ אלש יאדו .ץראל הילעה השעמ יבגל 

.ךכל זומרנ קרו םאולמב בוציעה יכרד לע 
תויקוח יפ לע ןגרואמ "תונוגע" רופיסה 
"גה ענ1מה לושכמ הב רקיעש תיראדנגל 
גהל רשפאש אלא ,היוצרה תילכתה לש התמש 
םינפוא ינשב "תילכתה" תאו "לושכמה" תא ריד 
,הנבנ רופיסהש החיכומ וז תורשפא םצע .םינוש 

םידקנ םאו ,תחאכ תויקוח יגוס ינש לע ,השעמל 
אוה םתוא דכלמה םרוגהש רמאנ רחואמה תא 
ותואכ לושכמה תא שרפל ןתינ .יאידיאה םרוגה 
שממל םהל חינמ וניאש םיבהואה ינפלש לושכמ 

יפל .יתימאה םגוז-ןב תא אוצמלו םתבהא תא 

.168 ימע ,םש 9 
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- לאקזחיו ,ירוא-זבמ 10"הנוגע" הניד הז שוריפ 
יגקסמ ןפואב איבמ הז ןיעמ שוריפ .ילדרפמ 
ונינפל יכ ,רבוחל .פ לש ןוגכ תועיבק ידיל 
שי יכ ,ןמכיפ לש וא ,11"תיתד הבהא תדגא" 
מ,רו םותסה לש קהבומ ינונגע ביטומ" רופיסב 
.ח .י לשב וא ,12"םדא לש וגוויז יכרדב ךבוס 
יטסימה ןוגיעה-רקיעב הנכת" וז הריציש ,רנרב 
תועיבק .13"וזב וז תורושקו תובהוא תומשנ ןיב 
היה ובש ,ןושארה חסונה הנבממ תועבונה ,הלא 
נאמורה הבהאה תומכסומב שומישה דואמ בחרנ 

רוג ,ןמאה סותימו שפנה תרעס ,תועמדה ,תיט 
ןמ "םיבהאה תלילע" לש טלחומ קותינ תור 
תא םיקהל" ןויסינה ןמו ,םלשה ירופיסה רשקהה 
ןמ ףא תומלעתמ ןה ךכב ."ונברוחמ רודזורפה 
סחיה רבדב הדגאה שרדמ הנינעש ,המדקהה 
םיילבקה היחנומו ,ה"בקל לארשי תסנכ ןיבש 
ישה-ריש לש ירוגילאה שוריפה לע םיססבתמ 

דחב רופיסה תא חינה אל דנרב ףאש אלא .םיר 
איר-יגולוכיספ ןינע" וב תוארל הטנו ותוימעפ 
ותויה ידכ דע ,םלשומ יוצימ רמולכ ,"ימלוע - יל 
רהב הדוסי וז השיג .תבזכנה הבהאה לש ,למס 
ירואית םנינעש טסכטה יעטק לש הברה הבח 
םיבהואה לש םהייחב םייגולוכיספה םיכילהתה 
תא אוצמל ונילע היפלו ,םתבהאב םינעתמה 
לעפמל הקיז לכ אלל םלוא ,תובאה רודב לושכמה 

.לחוה ותמקהבש 
,ןועטלו הנוש חרואב רופיסה תא שרפל ףא ןתינ 
ירח ןידה-קודיצ" לש וז איה תימינפה תויקוחהש 
ולאה תולרוגה-וווכמ לש םיזרה-תוגהנתה לע יש 

."הנוגע" גשומה לש ושוריפב קיידל ונילע 10 
,תידומלתה תורפסב לחה ,שמשמ הז יתכלה חנומ 
ושק איהש אלא ,הלעבמ הבוזע .רשא לש ןבומב 
גוס .רחא שיאל אשניהל הרוסאו וילא ןיידע הר 
ומלענ לעבה לש ויתובקעש הז אוה חוורה ןוגיעה 
וילא הרושק איהו םייחב דוע אוה םא עודי אלו 
וקוידב הז חנומ .הנמלא איהו תמ רבכ אוהש וא 
ירהש ,"תונוגע" רופסב שחרתמה תא םאות וניא 
.ילדרפל לאקזחי וא ירוא ןבל הניד האשינ אל 
לארשי תסנכ הלשמנש לשמב ודוסי וב שומישה 
ותילכתו ,ןלהל הארנש יפכ ,הבזע הלעבש השאל 

הז אל ,יתוהמהו ימינפה רשקה תא םיאתהל 
."םיבהואה" ןיבש ,ןיאושינב םייקתמה ילמרופה 

,םינורחאו םינושאר ,ןונגע .י .ש ,רבוחל .פ 11 
.170 ימע ,ד"צרת א"ת ,ריבד 

םע ,רוד ינב ,ןונגע ףסוי לאומש ,ןמכיפ .י 12 
םסרפתנ רמאמה .336 .טע ,ב"ישת א"ת ,דבוע 
ימע האר .ד ךרכ ח"צרת "םינזאמ"ב הנושארל 
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.262 ימע ,יב ךרכ ,יבתכ לכ 13 

הרודהמה יכ ןעוט ,ךכ שרפמה ,ןוסלנצק .ג ."יה 
לש וחורכ היאר-תיוז"ב הדוסי םנמא הנושארה 
תשמ" תונורחאה תורודהמב ךא ,"םיבהא רופיס 
םלועה ןידו םצמוצמה םלועה ןיד ןיטולחל בל 
זב ושנענו ןידב ואב םצמוצמה םלועב .ףיקמה 
םה ואטחש יטרפ אטח לע לאקזחיו הנידו ירוא 
לש יטרפה םאטח שמשמ ףיקמה םלועב .םמצע 
םהלש ,אטחה לע שנוע קר לאקזחיו הנידו ירוא 
.14"ןווכמ תנווכב וא יטרפ ןפואב וב די היה אל 

ליעלש םיחנומב שומישה םצע לע קולחל ילב 
דועו - באה לש 1אטח םנמא יכ ונתעד שרפל שי 

תועמשמל אוה רוסי - קיודמב ורידגהל ונילע אהי 

הכותב רפסמה תדמע תללוכ םנמאו ,רופיסה 
םחיתמ וניא הז ןיד-קודיצש אלא ,"ןידה-קודיצ" 
קר אוה ישונאה עבטהש ,לרוגה לש וקחשמל" 
לכיההש הרכהה לע ססובמ אלא ,"ודיב רישכמ 
עגמ באה לש ואטחש םושמ םוקל יושע היה אל 
ףצר וניא ןכמ רחאל עריאש לכ .ושומימ תא 
החוכנ שרפנ םא ןכש ,"םיאטח תרשרש" לש אלמ 
לכ ירוא-ןבו הניד ואטח אל רופיסה ילמס תא 
הניחבמ רסומ-רופיסכ יונב רופיסה ."יטרפ אטח" 

ףאו .שנועו אטח לש תויקוח וב תלעופש וז 
םלוא .הז רנא'זל זמור "ארונו בר רופיס" חנומה 

הניד ."םיבהאה רופיס" תא החוד הניא וז תויקוח 
וניא ךכל םעטה םלוא ,הזל הז ודעונ ירוא-ןבו 
לש תילובמיסה תיתשתב אלא המצע הבהאב 
"רמוח"ב ןנובתהל .דתיה וכרדש ,ןונגע .רופיסה 
וא תופסונ תויועמשמ וב תולגלו ףיסוהל ,רציש 
תא ןוחבלו רופיסה תועמשמ אולמ ומצעל ררבל 
תילכתה תא םה םיתרשמ םא ,בוציעה יכרד 
וכיספה הקמנההש ןיבה-הכלהכ תיתועמשמה 
ושארה הרודהמבש תבחרנה תיטנמור-תיטסיגול 
הנידו ירוא-ןב לש ידמ יטרפ בוציעל תמרוג הנ 
.ומצע ינפב םיבהאה רופיס תטלבה ידיל האיבמו 

בציעו םחסונ הניש וא ,םיבר םיעטק קליס ןכ לע 
ודיוידניאה תודוסיה תטעמה ךות תויומדה תא 
לש וגוזימ רשפאל ידכ ,םהבש לוכיבכ םיילא 
אוה ,ןכ לע רתי .רסומה-רופיסב םיבהאה-רופיס 
תולתל ןתינ ןושארה חסונה יפ לעש ןיבה ףא 
הבהאה תשרפ יכ טלבוה ךכ .הנישו - אטח הנידב 
,לוכיבכ ,ץורית ךא ,דתיה אל ירואדבו הניד לש 

ףא ןוסלנצק .166 ימע ,'ט-ח"כשת םינזאמ 14 
ןוקית לש ידמל םיבבוסמ תונובשח שי" יכ ןעוט 
ול ןינעש ףיעס םג ילוא יוצמ הז ןובשחבו ,םלוע 
.(172 ימע ,םש) ."ירוא ןבו הניד לש םהיתומשנב 

יסה לש ובוציעל ףא תשחכתמ וז תיעטומ הנקסמ 
תויומד יתשל שדקומה טסכטה וב רקיעש ,רופ 
בייח טסכטה תבחרה לש ןורקעה ףאש ,המוד .ולא 

.ויתונקסמב רקבמה תא תוחנהל 
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מוע הניא יאדובו - לכיהה תמקה תא לכסל ידכ 
פאה תא עיצהל האב איה אלא ,המצע ינפב תד 
הלואגה הלכי הידי לעש הדיחיהו תחאה תורש 

אל םלוא ,האב אל הלואגה .אובל תיתימאה 
.האוב תא ענמ וישעמב םדאה .םימש ידימ שנועכ 

יס" לש חסונב ללכב וונגע רחב עודמ ,ןכ םאו 
הקיטמלבורפה תא תולעהל ותוצרב "םיבהא רופ 
ןנובתנ םא ןתנית ךכל הבושח ?הלואגה לש 
ריהצמ רפסמה רשא ,ירוגילאה הדגאה-שרדמב 
יפ ותויה לע ,םיארי-רופיס לש וחורב ,שרופמב 
רבדלו" :וירבדכ .רופיסה תועמשמל ילובמיס שור 

"ןלהלש השעמה רופיסב רבחמה ןווכתנ הז 
רופיסה תא אורקל שי יכ עבוק רפסמה .(ה"ח) 
תויקוחל םאתהב וניבהלו החיתפה לש הרואל 
תויורשפא יתש תומייק םג םאו .הב תראותמה 

רמולכ ,הרשי הקיז :החיתפל רופסה תקיז לש 
הקיזו ,ללכומב הב רמאנש תא םיגדמ רופיסהש 
הרקמבש ירה ,הב רמאנש תא רתוסש-תינוריא 
Exempt ירופיס גוסל רופיסה ךייש ונינפלש 
 lum, םישרדמב ,םע תודגאב הברה חוורה

.תודיסחו הלבק ,רסומ ירפסבו 
ה"בקה ןיב םיסחיהש החנהב החיתפה לש הרקיע 
אלא ,שארמ םיחטבומו םייטטס םיסחי םניא ומעו 
הדבכה תוירחאה ןאכמ .םעה לש וישעמב םייולת 

אנמחר לושכמ"ו שי ירהש ,םעה לע תלטומה 
."העיריה ךותב טוח קיספמו אבו שגרתמ ןלציל 
ןיאו) "תילטה תמגפנ" דבכ אטח םייקתמש העשב 
םדאש ילאודיבידניאה "שובלמ"ב זאכ רבודמ 
קוחיר םייקתמו ,(םיבוטה וישעממ וייחב ול גרוא 
ותואב יוטיב ידיל אב הז קוחיר .ומעל לאה ןיב 
ריש לש ירוגילאה שוריפה ךרד לע שרדמ 
איבמ וניא הז ילוח ."הבהא לש ילוח"ב ,םירישה 
צעב ףא תראותמה ,וזו ,"הרוחש הרמ" ידיל אלא 

ןפואב םג םא) תפצ תלבק זאמ רבכ הספתנ ,תוב 
יבתכב ןוגכ) תידיסחה תורפסב רתויבו (יקלח 
תטלחומ הפקשה וז ןיאש םגה ,בלצרבמ ןמחנ 'ר 
רחאמ .לאה תדובע תא ענומה לושכמכ ,(המלשו 
,לאהמ קותינהו קוחירה לע ףא הדיעמ תובצעהש 
זא ונא םיקוקז יכ רמואו הדגאה שרדמ םייסמ 

בושל לכונש ידכ ,"םורממ חור ונילע הרעיש" 
טוח" ותוא בוש םיחתממה םיבוט םישעמ לגסלו 
םיקולאה בושיו ,םוקמה ינפל "דסחו ןח לש 
ןאכ רבכ רתומ םא) החנז רשא ותיער לא "דודה" 

.(וז "הנוגע"ל זומרל 

לש וידי השעמכ ונילע דושחה ,הז הדגא-שרדמ 

שה" קוספה לע ילבק שרדל וחורב בורק ,רפוסה 
.('ה ש"היש) "'וגו םילשורי תונב םכתא יתעב 
טלבומ ילבקה שרדבש ךכב אוה םהיניב לדבהה 

ומה ,הז שרד .המשנה לש ילאודיבידניאה יפואה 

,הרש ייח תשרפ) םלענה שרדמב ,רהוזב עיפ 
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ןכתי ףאו םימוד םיביטומ וכותב ללוכ ('ב ב"כק 
,דיהש רתוי רחואמ ילבק שרדמב בלתשנ יכ 
שורי תונב םכתא יתעבשה" .ןונגע ינפל חנומ 
תוכוזה תומשנה ןתואל תרמוא המשנה-"םיל 
תונב תוארקנה ןהו ,הלעמ לש םילשוריל םנכיל 
המשנה ךכיפלו .םשל סנכיל תוכוזש לע םילשורי 
םא םילשורי תונב םכתא יתעבשה םהל תרמוא 

קפסא ויז הז רמא בר .ה"בקה ,ידוד תא ואצמת 
הבהא תלוח"ש ל ול ודיגת המ .הלעמ לש האירל 

".ולצב ףפותסהלו ולש ויזמ תונהיל-ינא 
החיתפה תא אופיא דכלמה אוה סוראה םרוג 
*יסב םגדומ הריבשהו "העירקה" בצמ .רופיסהו 
םויקב םייטוראה םיסחיה תורערעתה ידי לע רופ 

וללה םיסחיה לש םנוויכ יכ ףא ,ומצע ישונאה 
רשק תמייקמה תילובמיס תיתשת ידי לע הנתומ 

.המצע החיתפל קודה 

וחשה הרמה"ו "ןלציל אנמחר" לש םיביטומה ףא 
ומ םהירהו ,רופיסהו החיתפה תא םידכלמ "הר 
לש ובלל םיצרופ "םיקיזמה"ש העשב םיעיפ 
תא םיקהל ןויסנה ןולשכ לש העשב וא םדא 
.(ד"ית ,ב"ית ,א"ית ,י"ת ,ז"ת 'טע האר) .לכיהה 
רחאל ןכש ,תפסונ הלבקה ףא היוצמ יכ המוד 
הוקת חתפב רבחמה םייסמ טלחומה ןולשכה 
,הדגאה שרדמ לש ופוסב עיפומה הזל ליבקמה 
רורשל תבייח הרומג הינומרה :הרורב ותועמשמו 

ץראה ןיאש ןיינעמ) ויהולאו וצרא ,םעה ןיב 
סונ תועפותכ ,הז וינעש המודו ,החיתפב תרכזנ 

.(תיאדיאה המגמה שוטשטל דעונ ,תופ 
והמ :תערכמה הלאשה תא לואשל ונילע התע 
ברה ןיבמ הז קרפב ? םייסמה קרפה לש ומעט 
.תונוגע ןקתל וילע לטוהו תולג תבוח בייחתנ יכ 
זחי ןבל הניד לש היאושינ ורישכהב היה ואטח 

גוויז ידיל איבהל וילע לטומ עודמ םלוא .לאק 
יפל וירוא ןבו הניד לש תונוגעה םהיתומשנ 
ךכב היה יד "רסומה-רופיס" חסונב שוריפה 

.לכיהה תא םיקהל אטחבש ןויסינה רערעתנש 
םעט המ-ואטח ירוא ןבו הניד םא ,ןכ לע רתי 
?הזמ "ןוקיתה" ןויסנלו הזמ רופיסה ךשמהל 
השא תומדב העיפומה "הניכשה" ,ןכ לע רתי 
תררועמה איה ,לבאב היורשו ,םירוחש תפוטע 
אלל ,העיקפמ וז הדבוע .ואטח תנבהב ברה תא 

רופיס" לש תויקוח ללכמ רופיסה תא ,קפס 
,אקווד ומויסב ,רופיסה חתפנ תאז םעו ,"םיבהא 
.םינשה לש םגוויז ידיל איבהל ןויסינ תארקל 
ןושלב העיתפמ הלבקה תמייק :דועו ?עודמ 
יטומ .ירוא-וב לשו הניד לש םרואיתל תשמשמה 

.םהינש תא םינייפאמ רוניכהו ןוגינה ,הרישה יב 
ירהש ,שדוקה ןוראל המודמ הניד ,ןכ לע רתי 
נכב הילע תוככוס" הביבס תופרפרמה םינויה 
,(ו"ת) "שדוקה ןורא לעש בהז יבורככ והיפ 
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המוד ןגב לטומה ירוא-ןב לש ונורא וליאו 
בש היבא ינפל הליפתב םייפכ תשרופש .רשאל" 

הניד תא םינייפאמה םיראתה .(ט"ת) "םיימש 
תב) םפוריצ םלוא ,םייאחסונ-מייראדנגל םלוכ 
ונג הדמח ,תוהמאה תחאכ הרשי תקדצ ,םיכלמ 
הזל המודב השודק לש דמימ הל קינעמ (הז 
יומסה רשקה והמ ,ןכ םאו .ירוא-ןבל קנעומה 

ז םהיניב םייקה 
םירוביגה לש םהיאטח תא ןוחבל ונילע ךכ םשל 
רופיס תתשומ הנורחא הניחבמ ירהש ,םילעופה 
לש תויקוחה לע-ןונגע לש וירופיס בורכ -הז 
המכ הדיעמ וז תויקוחש םיעטהל שי .שנועו רכש 
,הז רופיסב תיתד-תידוהי הריפסב ןונגע יורש 
ןיצקה לש ואטח .רורב ןאכ ןידה קודיצ ןכש 
תורחואמ םינשב .ותינכת שומימ תא חרכהב ענמ 

וירופיסו וז תידוסי תויקוח הנגע חנזי אל רתוי 
ועו אטח לש הסיפת לע םיתתשומ ויהיו ופיסוי 

רתוי בכרומ השעייו ךלי ןידה קודיצש אלא ,שנ 
לש בואכ ךילהת רחאל קר וילא עיגי רפסמהו 
תפקשה תניחבמ ,םנמאו .תודדומתהו הסרתה 
.בכרומ יתלבו אוה טושפ רופיסהש המוד םלועה 

םדאה השעמ ןיב רשי יתביס סחי חינמ רפסמה 

בר חוכ םדאל קינעמ רפסמה ןיידע .ויתואצותל 
לעו ולרוג לע וישעמב עיפשהל תורשפאו לועפל 

תועיפומ הז רופיסב רבכש יפ לע ףא .םלועה 
רשפ תא תוניבמ ןניאש ,"תומימתה" תויומדה 
ומצע רפסמה ירה ,ןכותבו ןביבסמ שחרתמה 

רחאלש םינשב .תימינפה תויקוחה תא בטיה ןיבמ 
ןיב סחיה לש וז תינבת רמשית יכ ףא ,ןכמ 
ןיב וא) תינורקע הניחבמ ויתויומדל רפסמה 
ושעייו םירבדה וכלי ,(רבחמל תומדה-רפסמה 
ראשית תירופיסה תויקוחה .רתוי הברה םיבכרומ 
יוארה ןמו) .תוחפ הברה-םלועה ,ול תנבומ 

.("םושלש לומת" תא ןאכ רוכזל 
כונאבו ותוואגב ץוענ רזעיחא ןיצקה לש ואטח 
,רבד לש ופוסב ,השע אל-השעש לכש ,ותוי 
אטח הווסמ םנמא רפסמה .ולש ודובכ ןעמל אלא 

עמ"ל ותמדקהב .היעטה לש הקינכט ידי לע הז 
והשעמ תילכת תא רידגמ אוה "ארונהו ברה הש 

הלוגה ומ תולעל וביל תא ןתנש" ,ןיצקה לש 
זורפה תא תצק ןיקתהל" ןווכתהו "השודקה ריעל 
תיבויחה ותדמע תא עיבמ ףא אוה ."ונברוחמ רוד 

וטל םיקולא ול הרכז" :ותילכתו השעמה יפלכ 
אטחש החנהה ףא ,ןכ לע רתי .(ח"ת) 'וגו "הב 

שקיבש ,י"אבש תושרדמה יתב לכ שייבש ךכב 
,דבלב תיקלח איה ףא-הלוגה ינבמ ותבל ןתח 
.העטמ אוה ףא "ןטשה גרטיק ןאכ" יוטיבהו 
םלוא ,ץראה תשודקב רזעיחא 'ר עגפ ,םנמא 
תא םינחוב ונא םא .רחא םוקמב העיגפה רקיע 
לוכשא" ןתח שקיב הליחתש ררבתמ ,וישעמ רדס 

התלעש ןיצקה האר"ש רחאל קרו ותבל "תומלשה 
והירה ,ובבלכ ןתח אצמש ,רמולכ ,"ותבשחמ ול 
יתבר הבישיב הרוי הז ןתחש יואר יכ טילחמ 
הנוב ,םילודג םינמוא ץבקמ והירהו ,םילשוריב 
.שדוקה ןורא תא ןיקתמ ףוסבל קרו ,ןירטלפ 
םש ראפל ידכ אלא האב אל "רודזורפה" תנקתה 
יפת אהתש" איה ותילכת .ודובכ לידגהלו ונתת 
תמרוגה איהו -"ותנשמל הכומס םדא לש ותל 

עילבמ רפסמה .הבישיל ךומסב '"ה תיב" תמקהל 
לש הלוע רדסב ,לוכיבכ ,םגיצמו הלא םיאטח 
ריבגיש ארוקל םרוג הז רדס .םישעמה תובישח 
רדסהש הדיעמ םתניחב םלוא .םישעמל ותכרעה 

וליא ,םנמאו !תילכתב ךופה תויהל בייח יתימאה 
חתופו ,"'ה תיב" תמקה ןיצקה לש ותילכת .דתיה 
לש םגוויז ףא הלוע היה-ןוראה תינבב היה 
ירקה" בצמו ,ןלהל הארנש יפכ ,ירואדבו הניד 

.ענמנ היה תוניגעה לש "הע 

בדשהו םיחילשה תורגיא לע הידוראפה ,םנמאו 
ןתח אוצמל ויצמאמל הבושתכ תאבומה ,םינ 
לש ופוסל תזמרמ ,"תומלשה לוכשא" אהיש 
ישיה ינב ןיב אל ףא-יתימאה ןתחה .השעמה 
בייח םינמואה ןיבמ אלא ,ושפחל וילע היה תוב 
ונא .(ז"ת) "וב הריתי חורש" הז חקליהל היה 
ימינפה ורשקו הלוגב ותולתו ןיצקה לש ותויכ 
ללכל האבש ,"העירקה" תא וררגש םה ,הילא 
הנותחה ךכ םושמ .הבהאה תשרפב ירופיס שומימ 
םג ךא ,"לכיהה" דובכל ךרוע אוהש תראופמה 
ךאש םשכ ,ינוריא רואב תראומ-ומצע דובכל 
.ודיב התלע ותבשחמ יכ ותרבס ,דתיה הילשא 

רושימב אל ,העיגה אל (ו"ת) "רימזה תע" 
לע" .ויהולאל םעה ןיבש רושימב אלו ישונאה 

הז היה אל ךא-"רשבמ ילגר וארנ םירהה 
לע תיגארט הידוראפ םושמ ןאכ שי .חישמה 
לע תבצועמ וזו ,םייקתנ אלש ילאידיאה בצמה 
אל" ןכ לע .תינוריא היצקנופ ילעב םיקוספ ידי 
,'כ ד"י ת1מש האר) "הלילה לכ הז לא הז ברק 
ודה תבהא"ו - (רבדב ,דתיה םיהולא דיש ןאכמ 
לש ילוח"ב הפלחתנ היתויועמשמ יתשב "םיד 

פהו ישונא ןמזל ךפהנ יראדנגלה ןמזה ."הבהא 
םיאטבמכ םיעוטקו םירצק םישענו םיכלוה םיקוס 

.הרפוהש תומלשה תא 

לש הקותינל םרגש ,ונרביד רבכ ברה לש ואטחב 
רופיס לש תויקוחה יפל םלוא ,הבוהאמ הניד 
תא רישכהל דעונש לופלפב ףא אטח אוה רסומה 

םירשכ םינב לודיג"ש הנקסמב ופוסו ןיאושינה 

לע הרפכ תניחב שמשל יושע (א"ית) "םוקמל 
הינוריאה .שדוקה ןורא תלפה לש ארונה ןוועה 
.םינב ויהי אל הנידל ירהש ,הרורב תיגארטה 
םתוא תרשכהל תפסונ הקמנה אוצמל ןתינש המוד 

הלכה דובכ םושמ" קר אל ןכ השע ברה ,םיאושינ 
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באה דובכ ינפמ ףא אלא ,"הליחמו החילס םויב 
ודיב הלוע וניאש ונויסנ ףא ןאכמו ,ןיצקה 

."תסנכה-תיב"ל ןוראה תא בישהל 
ותש העשב הכוב - הנידכו ברכ והומכ - לאקזחי 
תא ויבמ וניא אוהש אלא .וב הכמ אטחה תעד 
,דגיאו הכוב הנידש םשכ ,םויסב ףא ואטח תוהמ 
המצמצש" ילדרפב אוה הגוה .האטח אלש תעדוי 

יושנ ודועב ודי ךותבש ןיליפתה קיתב "התניכש 
סב) .אטח לכ ךכב האור וניא ךא ,תרחא השאל 
אל לוכיבכ ירהש ,אטח אל ןכא יכ רהבוי םוי 
העשב הלגתמ ונורוויע .(םלועמ הניד תא אשנ 
איה שיא תשא"ש ךכב אוה אטוח יכ רבוס אוהש 
ןווכמה ,דז אוה יתימאה ואטח ."הב רהרה אוהו 

םיזעמ ילדרפב וירוהריה ירהש ,הניכשה יפלכ 
תודמוע ויה וילגרש העשב .הלוגל ותקיז לע 
*יתבל םינותנ ובילו ויניע" םילשורי ירעשב 
בזהו ,(ג"ית) "הלוגבש תושרדמ יתבלו תויסנכ 
גבש הרותבו ,ותבהאב ,ותיבב םיכורכה תונור 
ץראב תורעתה ללכל אובל ול םיחינמ םניא ,תול 
ראב ףא חסונמה קוספה דיעמש יפכ ,השודקה 
השעש םושמ ץראל הלע לאקזחי יכ ררבתמ .תימ 
,היארו) ילדרפל ותבהא לע עדיש ויבא ןוצר 
- האשינ רבכ ילדרפ יכ "בגא ךרד" ועידומ אוהש 
"הדוסחו האנ השא"ו הלודגו רשוע ףידעהו (ד"ית 

רשי-ץרא ןיא וילוקיש תכסמב .היגפ לע (ב"ית) 
ומצע אוה ,ןכ לע רתי .דיקפת לכ האלממ לא 
ויפלכ רפסמה תעדו ,(ג"ית) דובכ ףדורו אשנתמ 
יפל אמייק-ינב ויה אל הלא םיאושינ .הרורב 
חבזמ דירוה" רבכ ןאכ ןכ לעו ,תונורקעה ינש 
השרגתנ לוכיבכ זאש-"האשנש העשב תועמד 
ןויסנב הפתושו ,ירוא-ןב אוה ,יתימאה הגוז-ןבמ 
לש ,לוכיבכ ,תובוטה תונווכה ףא לע-לשוכה 

."לכיה" םיקהל - (ו"ת) באה 
העשב ו ירוא-ובו הניד לש םהיאטח ויה המו 
נרמ ויתפשו" שדוקה תכאלמב השוע ירוא-זבש 
עוימ ,רתיהש ,הניד לש הביל ךשמנ (ז"ת) "תונ 
םיפשכ יז לע ומכ" ויתוניגנ רחא ,לאקזחיל תד 
.וישעמ תוארל תדרוי איה ירהו ,"ןלציל אנמחר 
הקדבו םינממסה תא השחב" איה ,ןכ לע רתי 
ףא" ירוא-ןב ."םילכה תא הלטנו ויטושיק,ד תא 
,"ותניגנב הביל ךישמהל ולוק ןיוכמ היה אוה 
ןורקע ידי לע תיחנומה האירק .רשו דבוע היהו 
אהש הנקסמ ידיל איבהל תבייח "רסומה-רופיס" 

המגפ תיצרא הבהאש ,ותישארמ רבכ לוספ ןור 

(א"נ 'ז 'א םיכלמ) הכאלמה לכ םלשתו" 15 
וב םינוב ויהש םינמואה לכש ,דמלמ .םולש יהתו 
הרבשנ אלו םהמ דחא הלח אלו םהמ דחא תמ אל 

אלמה ילכמ דחא קספנ אלו ,םודרק אלו תיפורגמ 

.('ז 'א םיכלמ ,ינועמש טוקלי) הכ 
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שה ידי לע תקזחתמ וז הנקסמ .הכאלמה תשודקב 
משמלו שדוקב לאלצב לש ותדובע רואיתל האוו 
,דועו .15שרדמב "הכאלמה םלשתו" קוספה תוע 
ןיבש רושימב אטח אוה .לופכ ירוא-וב לש ואטח 
שדוקה תכאלמב קסועש העשבש ,ויהולאל םדא 
ישונאה רושימב םג ךא ,הניד לע ותעד אוה ןתונ 
קבדתג וירחא הביל ךישמהש רחאלש ,ומצע 
"החכשייו הניד תא ירוא-ןב רכז אלו" ,ותכאלמב 
,הב סנכנש האנקה שגרלו התדרחל ךכב םרגו 
וליפהלו ןוראה תא ףוחדל הל םרגש אוה הז שגרו 

יוטיב ללכל האב הז םוקמב .חותפה ןולחה דעב 
ותוא ,ןונגע יבתכב ןמאה לש הקיטאמלבורפה 
ותריצי לש השודקה םוחת ןיב עלקנה ןמא 
ילחתב אלא קסוע ןמאה ןיא תורחואמ תוריציב) 
שדוקל םיפילחתב ףא בור יפ לעו ,ודועיל םיפ 
אוה .ישונאה םויקהו הבהאה םוחת ויבל (ומצע 
,דחאכ םהינשב ויתובוח תא אלמל לגוסמ וניא 

.םהינש יבגל אטוחו קתונמ ופוסו 
,רמאנ רופיסה לש ןושארה חסונב .הנידל רשאו 
ןוראב הלודג הפיחד ופחד םואתפ" הידי יכ 
ברה ינפל התדוותהש העשב ףאו ,(57) "שדוקה 
,"ותוא הפחד שממ הידיב המצעב איהש" ול החס 
וז הריבע לע וליפא" התדוותה יכ םיעטמ רפסמהו 

.(60) "'םכבבל ירחא ורותת אלו' לע הרבעש 
תמעטה ןיטולחל טעמכ הטעמתנ ינשה חסונב 
חסונבו ,ןטשה גרטקמ הליחת .הישעמבש אטחה 
םשב ןוראה תא הנכמ ,ןושארב רשאמ ףירח 

לעב" יוניכב דוע קפתסמ וניאו ,16"אנרא" 
המע רבדמ אוהש םע" : אבומ ןכמ רחאל ."ךבבד 
יכ הרומ ןויגההש רחאמ ."ןוראב העגנו הפחד 
ףא הז קוספ אורקל ןתינ ,הפיחדל תמדוק העיגנ 
וז העלבה .ןוראב הניד העגנו ןטשה הפחד :ךכ 
תרפסמ איה ברה ינפל) ןוראה תלפה השעמ לש 
"ןוראה לפנו טמשנ ךאיה השעמ ותוא לכ" 
לע תלטומה תוירחאה תא תיחפהל תדעוימ (א"ית 
נאמור חסונב הבהא-תפורט השאמ הכפהלו הניד 

שמהש ,ןונגע .הנממ ןוילע חוכ לש וחילשל יט 
אלל ול הרורב התיה רופיסה לש תינורקעה תועמ 

רמאנ וב רבכ ירהש-ןושארה חסונב דוע קפס 
ךכבו (57) ותליפנ םע ללכ ןוראה םגפנ אל יכ 
ףא ןכמ רחאלו ,השודק לש דמימ ול קנעוה 
תנ" ףא ילואו ירותסמ חרואב םלענ יכ שגדומ 
ןיבה-שדוקמ טקיבואל יוארכ (60)"םורמל הלע 
כהב תעבות רופיסה לש תילובמיסה תועמשמהש 

תקנעהו ,הזמ יגולוכיספה שומימה םוצמיצ תא חר 

,רופיסב הניד תאלממש היצקנופל הנוש יפוא 

:םיתמ םירבד ינש ןוועב" :שרדמב רמאנ .16 

ב"ל תבש) "."אנרא שדוקה ןוראל זירוקש לע 
.(א"ע 

This content downloaded from 109.67.212.95 on Mon, 19 Mar 2018 08:04:34 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



םנמאש ,בוציעה יטרפב םייונישה ןאכמ .הזמ 
,ןכבו .הביתכה תוהמ לש הנוש הנבהמ םג ועבנ 
ילובמיס שומימכ וז תוהמ תנבה קרש המוד 
תפסותכ הארנה 'ו קרפ תא ריבסהל ףא היושע 
,ןכ לע רתי .תוניחבה לכמ הומתכו תינאגרוא-אל 
,תטלחומ תוכמס לעב התע דע היה רשא ,רפסמה 
בד איבמ ,דוע לפ-עדוי וניא ,ותואדו תא דבאמ 
חותפ רופיסה תא חינמ ,העומשה יפמ םיר 

ףא םעט המ ."םינורתפ םיקולאלו" םילמב םייסמו 
העשב קהבומ יראדנגל ןמזל תטלבומה הרזחב 
דוקה םיקרפב הדגאה לע טלתשנ ישונא ןמזש 

ן "תוקוניתה" לש םמעט המו ,םימ 
רמה םילמסה תא שרפנ םא אצמית ךכל הבושתה 
."םיבהואה" לש םהיתומשב םינומט הלאו ,םייזכ 
חסונב הטלבוה תיראדגגלה ותוהמש ,ירוא-זב 
ופטעש יטנאמורה ןמאה סותימל דוגינב ןורחאה 
לאלצב לש ומשמ לואש ומש ,ןושארה חסונב 
רשא אוה לאלצב .הדוהי הטמל רוח ןב ירוא-ןב 
:רמאנ וילעו ,ןכשמה תאו שדוקה ןורא תא השע 
בו הנובתבו המכחב םיהולא חור ותוא אלמיו" 

וחנבו ףסכבו בהזב תושעל הכאלמ לכבו תעד 
יחא ןב באילהאו ,(ה"ל-'ל ה"ל תומש) "...תש 

.ודיב עייס ןד הטמל ךמס 

לע תורוהל אלא אב המש ןיא-הניד ,םנמאו 
רמאנו .ןד טבשל למס תניחב תשמשמה התוהמ 
ויה םיטבש 'ב-ןכשמה השענשכ" :שרדמב 

לש וטבשו ןד לש וטבש ,ותכאלמב םיפתוש 
- הדוהי לש וטבש ;באילהאו לאלצב ,הדוהי 
ךמסיחא ןב באילהא-ןד לש וטבש ,לאלצב 
םיטבש ינש שדקמה תכאלמב ןכו .ןד הטמל 
תא חקיו המלש ךלמה חלשיו" :םיפתוש וללה 
אוה הנמלא ןב .(ג"י 'ז 'א םיכלמ) "'וגו "םריח 
לש וטבשמ היהש דיוד ןב המלשו ןד הטממ 
ןוזחה ,ןכ לע רתי .('ו יתבר אתקיספ) ."הדוהי 
:הלא םיטבש ינש לע אוה ףא הנבנ יחישמה 
ינשמ אצייש דיוד ןב חישמ הז הדוהי הירא רוג" 

וארקנ םהינשו ןדמ ומאו הדוהימ ויבא ,םיטבש 
הביסהש ןכתיי .(ס"ק יחיו ינועמש טוקלי) ".הירא 
העידב הצוענ הלא םיטבש ינש לש םרושיקל 
דורי ךל ןיאו הדוהי טבשמ לודג ךל ןיא" יכ 
ז וב בותכ המו ,ת1נחלה ןמ היהש ןד .ןד טבשמ 
רמא .(ג"כ ו"מ תישארב) "םישוח ןד ינבו" 
ותוא ןיזבמ והי אלש ול גוודזיו אובי :ה"בקה 
לודגהש יפל ,וילע הסג וחור םדא אהי אלשו 
הדוהי לשמ לאלצב ,םוקמה ינפל ןיוש ןטקהו 
'מ הבר תומש) "ול גוודזמ אוהו ןדמ באילהאו 

•('ד 
תא למסל האב הניד יכ התע רורב ,םוקמ לכמ 
ןב ירוא ןב לאלצבב-ירוא ןב וליאו ,ןד טבש 
.דיה דיתע םגוויזמו ,אוה הדוהי טבשמ-רוח 

לקלקתנו אטחה םרגש אלא !חישמה דלוויהל 
ןיטולחל הנתשמ התע .אב אל חישמהו גוויזה 
האטח אל הניד יכ ררבתמו ,רופיסה תועמשמ 
קלח תחקל .דתיה תבייח ,רבד לש וכופיה .ללכ 
םיבייח םיטבשה ינש ירהש ,ןכשמה תכאלמב 
התשיחבב אטח ןיאו ותמקהב םיפתוש תויהל 
התשענ וז-ןוראה תלפהל רשאו .םינממסב 
ןתא ירהש ,ןידה ןמו ,יהולא חוכ לש ועויסב 
יגש ןיב גוויז היהי םא קר הרהטב השעי שדוקה 
העיגה אל ירהש ,אטח אל ירוא ןב ףא .םיטבשה 
רודה .הנידמ םלעתהל ךרצוהו הלואגה לש התעש 

הלוגב ותולת םושמ הלואגל ,אופיא ,רשכוה אל 
םשל אלא האב אל רודזורפה תנקתהש םושמו 
.תטלחומה הריבשלו "העירק"ל הביסה וז .ודובכ 

ןיא .םיבהאנל רפסמה לש ותדהא תררבתמ התע 

יא אלא ,היאר-תויווז יתש ןיב תועלקיה לכ ןאכ 
םיבהאה-רופיס לש הז ,תונורקעה ינש לש םדוח 
בישהל ותילכתש דוחיא ,רסומה-רופיס לש הזו 
רפסמה תדמע .חישמה אב אל עודמ :הלאשה לע 

ותקדצב תטלחומ הרכה ךותמ ןיד-קודיצ תללוכ 
אוה בוטל השוע ה"בקהש לכש החנה ךותמ אלו 
חוהש ,קומע באכ ףא תללוכ וז הדמע ךא .השוע 
ונאה םויקה ףא םגפנו הלואגל תורשפאה הצמ 

.יש 

קונית .קונית ותוא לש ותועמשמ ףא הרורב התע 
אוהשכ" ברה לש וקיחב הארנ העומשה יפלש ,הז 
,(ו"טת)"המודא עליישטאפ לע לודגה םיב גילפמ 
עש םושמ ילאיר-יתלב רואבו תואדו-יאב ראומ 

רמולכ ,ירוא ןבו הניד לש םנב תויהל היה דית 
יכ ריכזהל שי) .חישמה תויהל היה דיתע- 
תחפטמ יבג לע םיב הגלפהה ,תחפטמה ביטומ 
םיליעפ םימרוג תויהל ופיסוה קוניתה וינעו 
תויצאיראוובו ןונגע לש רתוי תורחואמ תוריציב 
ןיא" :ימלשוריה דומלתב רמאנ םנמאו (תונוש 
תנ אל .(יב תינעת ,ימלשורי) ןורא ןיא-חישמ 
תדמע .ןוראה תכאלמ המלשנ אל ,גוויזה םייק 
ראותמ ירהש ,תיאדו-יאו תינקפקפ תישענ רפסמה 
אלא וניא הזש אלא ,יוזחו ילאדיא בצמ ןאכ 
אוה יושע םא עדוי רפסמה ןיאש ירדנגל בצמ 
םויסה ןיא ,תאז םע .םינמזה ןמ ןמזב שממתהל 
,םשגתיש תורשפאה ףא ןכתית ירהש ,ימיספ 
תא תוזחל רפסמה לש ותלוכי יאב האדוהה ןאכמו 

."םינורתפ םיקולאלו" ,דיתעה 
קוניתה תא ,תרחא העומש יפל ,שפחמ ברה 
:רמאנש ,ןבר תיב לש תוקונית ןיב ףא חישמה 
ועגת לא .וערת לא יאיבנבו יחישמב ועגת לא" 

לא יאיבנבו ,ןבר תיב לש תוקונית ולא-יחישמב 
,הז שרד .('ב ט"יק תבש) "ח"ת הלא-וערת 
תילבקה תורפסב חתפתה ,הרות דומיל ונינעש 
אלמה םרשקה ררבתמ התע .קהבומ יחישמ ןוויכל 
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םתועמשמ אולמ ףאו ,םירישה רישמ םיקוספה לש 
ךלמ הז - יל רמאו ידוד הנע" : רמאנש ,תינוריאה 

לש ולוק הז - ונצראב עמשנ רותה לוקו ,חישמה 
םירהה לע וואנ המ :רמואו זירכמה חישמה ךלמ 
:רמאנ ןכו .(ט"כ 'ב ר"שהש) "רשבמ ילגר 
רמאו אב אוהש העשב חישמ הז-ידוד לוק" 
מש טוקלי) 17"םילאגנ םתא הז שדוחב לארשיל 

.(ו"פקתת ש"היש ,ינוע 
,לשמל .םיפסונ םינינע ףא םיררבתמ תאז םעו 
םנמאו .םידלי ויה אל הנידל .היברו הירפה וינע 
- הננער ונשרע ףא" :בורק ןויער רמאנ שרדמב 
אלש דע ךכ ,דיברו הירפל אלא הניא וז הטימ המ 

דחאכ להקה לכ ('ב ארזע) שדקמה תיב הנבנ 
שרדמ) "וברו ורפ שדקמה הנבנשמ ,אוביר עברא 
לש םנינע המו .(ז"ט 'א הבר םירישה ריש 
םקוה אלש דע" :רמאנ י רופסב "םיקיזמה" 
.תוירבל םלועב םירגתמ ןיקיזמה ויה ןכשמה 
ולכ ,הטמל הניכשה התרשש ,ןכשמה םקוהשמ 
ביטומו .(ב"י רבדמב) "םלועה ןמ ןיקיזמה 
:רמאנש ,חישמב רשקתמ הז ביטומ ?רונכה 
תעבש לש שדקמ לש רונכ :רמוא הדוהי 'ר" 
:רמאנש ,הנומש חישמה תומי לשו ...היה ןימינ 
וימינ .('ב ג"י ןיכרע) "'וגו תינימשה לע חצנמל 
.חישמה תומי ועיגה אלש ,ועקפ ירוא ןב לש 
שומימכ ,תילטב ,שובלב הריחבה ףאש המוד 
,לארשי תסנכו ה"בקה יסחיל לשמה ךרד לעש 
שובלהו" :חישמה ךלמב ורמאנש םירבדב ודוסי 
ףוסמ קיהבמו ךלוה אהי חישמל שיבלהל דיתעש 
ורואל םישמתשמ לארשיו ופוס דעו םלועה 
ןטבה ירשא ,ארבנ חישמש העש ירשא :םירמואו 
אקספ ,ב"כ ,אנ,דכ ברד אתקיספ) "...ונממ אציש 
,ןתחה לש ביטומה .("שישא שושד" תרחא 
,הלכה לשו ,ה"בקה םיתעו חישמה אוה םיתעש 
סהב וז הקספב הברה עיפומ ,לארשי תסנכ איה 

שמ וניא "הליל",ד ףא .והיעשי תואובנ לע ךמת 
רשפא אלא יטנמור-ידגא ביטומ תניחב קר שמ 
תא םיקה םויב" :שדממ קוספב רושק אוהו 
תועובש)"ומיקמ ןיא הלילב ומיקמ םויב ,ןכשמה 
ימלו תוחורל ,אופיא ,ץורפ הלילה .(א"ע ו"ט 

.םיקיז 
.עירכמ אטח אטח באהש שרופמב ררבתמ התע 

שוריפב הברה חורטל ךרוצ ןיאו) רזעיחא ןיצקה 

שרדמה תא ףא ,דז רשקהב איבהל יוארה ןמ 17 
םיעשר לש ןנמז עיגה-עיגה רימזה תע" :אבה 
עתש תיעיברה תוכלמ לש הנמז עיגה ,ורבשיש 
םימש תוכלמ לש הנמז עיגה ,םלועה ןמ רוב 
רותה לוקו .ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו הלגתש 
מה ךלמ הז ,בוט ריית לוק ןנחוי ר"א-עמשנ 

.(ו"פקתת 'ב ינועמש טוקלי) "חיש 
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תא םיקה (וישעמ רחאל ינוריא השענה ומש 
שרדמב וליאו ,(ז"ת)ןוראה השעמל םדוק לכיהה 
חוכיוב השמ תא לאלצב חצינש שרופמב רמאנ 

ןכמ רחאלו הליחת השעיי ןוראה יכ עבקנו 
,ןכ השע וליא .('ו להקיו ,אמוחנת) ןכשמה 
הלואגהו םייקתמ יתימאה גוויזה היה ,שורדכ 

.האב .דתיה 

ןה תונוגעה ירופיסה רושימב ז "הנוגעה" יהימו 
ןבומכ .ברה תשא איה הנוגעו םיבהואה תומשנ 

קומעה ןבומב ךא .ןה תונוגע תומשנה לכ-בחרה 
עב"ש הניכשה ,לארשי תסנכ איה הנוגעה רתוי 
איהש הדיעמ ברה ינפל התעפוה .הבזע "הל 

תי הז ךא ,ה"בקה םע "גוויזה" שודיחל הפצמ 
ויהולאו םעה ןיב רשקה שדחתיש העשב קר שחר 

לע "ןוקיתה" םייקתיש העשב קר .שדוקה-ץראב 
ןמ קותינ ךות וצראל םעה ןיב שדוחמ רשק ידי 
הרהטב השעייו ומצע השעמל תונווכתהו הלוגה 

.הלואגה אובת -שורדבו 

:הליחת הונגצהש הלאשה לא רוזחל ונילע התע 
הייחתה השעמ יבגל רופיסה לש ותועמשמ יהמ 

רופיסב עיבמ ןונגעש המוד ? הינשה הילעה לש 
"הייחת"ל יכ היפוסוירוטסיהה ותסיפת תא הז 

התימהמ ,הלוגה ןמ תטלחומ תוקתניה תמדוק 
ץראב םיקהל שי ,תאז םע .התבישח תומיכסמו 
טלפ" לש ותמקהל םדוק ףאו-"שדוק-ןורא" 
תהל בייח ינויצה היחתה השעמ ,רמולכ .18"ןיר 
םע ךא ,הנומאו הרות לע ,תודהיה יכרע לע ססב 
מלה םשארבש םיכרעה תומיכסמ רחתשהל תאז 
ןיאש יאדו .יתולגה ןחסונב הלודגו רשועה ,תונד 
,תיאדיא המיבסל רופיסה יטרפ לכ תא ליבקהל 

דומלתב ךכ ראות "דיתעל" םירבדה רדס 18 
םדוק תונביהל דיתע שדקמה תיב" :ימלשוריה 
םושמו ןכתי .(יה ,ינש רשעמ) "דוד תיב תוכלמל 
םדוק "ןיצקה" הנבש תיבה תא ןונגע הניכ ךכ 
ויפא שיגדהל ,"ןירטלפ" םשב שדוקה ןוראל 
לע ריעהל ףא ןידה ןמ הז רשקהב .ינוליחה 
דעו סקנפב ."ןיצק" דובכה-ראוח לש ותועמשמ 
דובכ ראותכ הז ראות שמשמ תוצראה עברא 

עוהו תוליהקה לש (!)םיינוליח םיגיהנמל ישפח 
םצעה םש םע םג םימעפל ףדרנ הז םש .םיד 
,םינבר יבגל םג םימעפל גהנ ראותה .גיהנמ 
,םיינוליח םידיקפתב ושמישש הלא יבגל דוחיב 
סקנפ ,האר) .ונממ תעמתשמ "רישע" תארוה ףאו 
דסומ ,ןירפלייה .י תבירעב תוצראה עברא דעו 
לבה .(552 ימע ,ןולימ .ה"שת םילשורי ,קילאיב 
עונ רשה לש ולעפמבש תינוליחה תועמשמה תע 

על הלבקהה תא שטשטל ,םירחא םיעצמאכ ,הד 
תורוד תועטהל ןונגע חילצה ,םנמאו ,הינשה היל 

.םירקבמ לש םידחא 
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ךא ,ירוגילא וא יטמיכס לשמ הז ויא ירהש 
הסיפת יפ לע ןגרוא בצועמה םלועהש המוד 
ןמ ןונגע לש תינמזה ותדיריל המרג ףא ילואש 
לכמ ינויצה השעמה קתונ וז הפקשה יפל .ץראה 
תירוטסיה-לע וא תירוטסיה תויכשמה לש השוחת 

וכמ םייקתמ והירהו ,םיימינפה היכרעלו תודהיל 
ידוהיה טרפה תויעבל ןורתפ אוצמל ןויסנ לש וח 
תא הלידבה וז הסיפת .תויטסילאירטמ תויעבל וא 

הרישכה ילואש איהו ,הילעל וירבח ראשמ ןונגע 

ןונגעש אלא .ץראה ןמ תינמזה האיציל ותוא 
דגנל הלוגה תודהי הברחשמ יגארט ךבסל עלקנ 

ותביש לע עיפשה קפס אללש ןברוח) ויניע 
,(תינחורה ותוחתפתה לש ןוויכה לעו ץראל 
סנב הכורכה הקיטמלבורפב ותנבה הבחרתהשמו 
אל וז הנבה .וז ןיעמ תינוזח "הלואג" שממל ןוי 
םיינוציחה םהינפש םירופיס דילוהל דוע הלכי 

םירופיס התאצותו ,"תונוגע" רופיסה לשל םימוד 
."םושלש-לומת"כ ןמורו "םישעמה רפס" לשכ 

ומאל :ווסלגר םהרבא 

? עיררבעמ יתמיא 

,םילשורי-שיא ,ןלילח ,ןרוא-לת ךונח ילא אב 
תדמוע זוינגונב אוהש תילקיסומ הקהל .השקבב 
טנק ךותמ תורחבנ תוירא לוקבו ילבב עצבל 
םיינש תומש לע תויורקה ,ךאב .ס .י לש תוט 
וילע לטוה .איתמו ןנחוי ,השדחה תירבה ישודקמ 
,רצק ירבע אובמב ,להקה ינפל רוסמל ■ןונח לע 
ינ אוה .תיזעול הנרשות רשא םילמה ןכות תא 
ילוא .ול התלע אלו ,בתכב ותרביד תא ןיכהל הכ 

.ול רזעל היהא 

יתלכתסהו ךונח לש הבותכה הטויטה תא יתארק 
ילמתה .תוספדומה תוטטנקבש הרמיזה-תולמב 
ושל יתשב ונתינ ,תויראה-יוותל םימאתומה ,םיל 

.תילגנאו תינמרג ,תוליבקמ תונ 
אוה ידמ-בר דלש אובמה-טואנ :ךונחל יתחס 
תותרכזא ןומירכ םיאלמ םהו ,םילילמתל ןמאנ 
העושיו הלואג יבינו ,בלצה לע וירוסייו ושיל 
פל אובנ הלא-ומכב םאה .תירצונה םתועמשמב 

י ידוהי רוביצ ינ 

יח וז חורבו ,היה ןימאמ ירצונ ךאב :ידגנ ןעט 
?ויתושגר ףייזל ונל תושר םולכ .ויתוניגנמ רב 

תולכירדאה-תראפתו םילילצה-םסק :ול יתבשה 
םג .םיישונא-לוכ םיסכנ םה ךאב-תוניגנמל רשא 
- היתוקוצמו היתווקתו ושפנ-תיימה - ויתושגר 
רושקל ךנוח ותודלימש אלא .םיישונא-לוכ םה 
שדוק-תומשו שדוק-ילמס םע םיישגרה וייח תא 
רשא ,תותרכזאהו םילמסה םתוא לבא .ותד לש 

מוא םה המ ,תוממורו השודק םירמוא םה ךאבל 
לע םה םיבבוד ? ויתונורכזו ידוהיה תושגרל םיר 

ואמ-דמש ,םד-תולילע ,תוערפו תופידרו תוריזג 
.דתיה אל תיצאנה תונעזגהו ; םיסונא-תפירשו סנ 

בטמ .האנשה-תרוסמ התואל לוגליגו ךשמה אלא 

תא ןבגישב תופחוס ןהש ךאב-תוניגנ לש ןע 

ןהשכ וליפא ,םילמהו ; הרמיזבש ילולימה דוסיה 
תמועל תולטבו תולפט ןה ,תונבומו תועמשנ 
ות תא רוסמיו דהא דומעי םא םלואו .הקיסומה 
בע םיעמוש-להק ינפל ירבע רובידב םילמה-זכ 
יעב תוטלבומ תוירצונה תותרכזאה הנייהת ,יר 
טושה-תובלב ףייזמ הזכש היהי זא אקווד .ןמור 
יסומה םירוביחב םימלוגמה תושגרה תא םיע 

.ךאב לש םיילק 

לכמ .ןרוא-לת ךונח תא יתענכיש םא עדוי ינניא 
ימה ןכותל ירבעה יחוסינ תא לביק אוה ,םוקמ 
יעסל ררבועמה חסונה ירהו .תויראה לש ילול 
יכ ;וניקתהל בר ץמאמ ינממ שרדנ אל ;ויפ 
ליחתמ ראבל רשא ללמה-יקוספ לש םיביטומה 
תירבב "ולבטוה''ש אלא ,ויה םירבעה-ידלימ םת 

.השדחה 

זוע ,ישפנ ,יכ-וד 

,אב ךיהלא יפ 

,שבל דטח-תבהא 

המשנו בל וזלעי 
 - - 5 ~ :TT

דומעת חצנל ותירב יפ 

.ונליחני םלוע-"חו 

ושךקז-ןועמב ללפתנ 

.תשדחתמ ותנומא םוי-םוי יפ 

,חבשנ ונמע וישעמ 

.החישנ ויתואלפנב 
 T • T T : S • :

,ויתורובג רפסמ וניתפש ואל יפ-םג 
 T 2 T ~ י - ~ : T

.ונבלךויגה ןוצרל היהי 

T י י • T הטח-ןיעדג בוני אל 

;לפנ המדאל םא-יתלב 
T T T"j T י • : • 
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