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/ ןוסלנצק ןועדג 

א 

ארה ורופיס קר אל אוהש /'תונוגע" 
רופיסה םג אלא ,י"אב ןונגע לש ןוש^ 
םה ןבומב םיינונגע םה וינממסש ,ןושארה 
יחת .םילוגלג העברא ורבע — םויכ לבוק 
תעה-בתכב 1908 תנשב רופיסה ספדנ הל 
.ןויצךב תכירעב ופיב אציש ,"רמועה" 
,1921 תנשב ,ןכמ-רחאל הנש הרשע-שולש 
לש הנטק םירופיס-תפוסאב רופיסה ללכנ 
רוא התארש ,"םירשי דוסב" םשב ןונגע 
ייונישו !"גאלרפ רשידיי" תאצוהב ןילרבב 
םירכינ ויה רופיסה לש הז ולוגלגב חסונה 

חסונ לש וילוגלג :ןונגע לש "תונוגע" 

ולוגלגב ולח רתוי םינטק םייוניש .רתויב 
המב היה ומוקמש ,רופיסה לש ישילשה 
ךונגע לש וירופיס לכ" לש ןילרב תרוד 
,ןורחאהו יעיברה לוגלגה .ןקוש תאצוהב 
שחדתנ ,םילודג אל חסונ-ייונישב אוה ףא 
רפה תיביבא-לתה הרודהמב 1953 תנשב 

.ךונגע לש וירופיס לכ" לש תנקות 
,רמול אוה דואמ חונו »םילוגלג העברא 
ללכשל רבחמה לש ותייטנב אוה םרוקמש 
תא ררחשל :רמולכ ,וירבד לש םעבמ תא 
לב םילמ וא םיטפשמ לש ףדועמ רופיסה 
די םימלוהכ םתוא ףילחהלו תומיאתמ-ית 
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ןוסלנצק ןועדג 

םא רקיעבו — ונינפלש הרקמב לבא .רת 
בה םילוגלגל ןושארה לוגלגה תא ליבקנ 
היהת וזכ העיבקש ,המוד — וירחא םיא 
קר אל ףוס-ףוס .תינטשפ ידמ רתוי ילוא 
ןאכ תורצקתמו תונתשמ תוינונגיס תורגממ 
רופיסה לש ויפוא הנתשמ :לוגלגל לוגלגמ 
*יסכ עמתשמ ןושארה לוגלגבש המ .ולוכ 
עבט-מינשגר שונא-יסחי לע יונב םע-רופ 
— רתויב בכרומ לכשה-רסומ לע םלוא ,םיי 
לגל לוגלגמ תכלוהו תרבוג הדימב לצלטצמ 
םיסחיה-מקרימ הקווד ובש ,רופיסכ לוג 
םלוא ,רתויב בכרומ אוה םישנאה ןיבש 
.ותוטשפב ןייטצמ לכשהה-רסומ תאז-תמועל 
יסה לש ןושארה ולוגלגב לטומש ,שגדה 
קתעומ ,ישונאה עבטה לש וקחשימ לע רופ 
אוה ישונאה עבטהש ,לרוגה לש וקחשימל 
לגב עיגמ ישונאה עבטה .ודיב רישכמ קר 
אל יוטיב ללכל רופיסה לש ןושארה ולוג 
לע םג אלא ,המימת תוגהנתה ידי-לע קר 
שגנתמ אוה לבא ,יפוי לש השוחת ידי 
יפוי ההזמש ,ומצע לש תירסומ השוחתב 
,תושוחתה יתש .אטח לש םיגשומ םע הז 
,תויקוח ןה ,אטחה לש וזו יפויה לש וז 
םייתסהלו םינפ ינשל עמתשהל בייח ךכיפלו 
רכש לש ןחבימ לכ רתויב תיגארט הרוצב 
ויפלשו ישונאה עבטה בצומ וינפבש ,שנועו 
ולוכ רופיסב ןיא ןכ-לע .וישעמ םיטפשנ 
,לשמל ,ירוא-ןב .דבלב שנוע אלא ,רכש 
םיימשה ןמ ךכ-לע שנענ ,הניד לא ךשמנש 
לבא !והותה-מלועב הייעתבו הנידמ קותינב 
אוה קר עדי ירוא-ןבו הנידל ץוחמש ,ברה 
תא ברכ ותוכמסב רשיא ףאו הכישמה לע 
םלועב אוה ףא הארנה-יפכ העות ,קותינה 
ורגס רבדבש אטחה תמחמש ,תלדה .והותה 
ינפב ךכ-לכ תירזכא הרוצב םיימשה התוא 
יה הכירצ ,םברקבש יפויה תשוחתל םינענה 
תל תונעיהה ינפב חתפיהל ךכ ידי-לע הת 
השוחתל תונעיהב םג לבא !רסומה תשוח 
אטח לש הדימ ,האונה-יפכ ,שי וז הינש 
ושארה השוחתל תונעיהבש וזמ הנטק אל 
לע הז אטח לש וקורימו אטח םוקמב .הנ 
לש םינושארה םיקרפב גצומ — שנוע ידי 
ןכ-לע :אטחכ אטחה קורימ םג "תונוגע" 
ומד םג םישנענה גוח לא ןאכ תופרטצמ 
ללכ ןה ןיא םינושאר םינותנ יפלש ,תוי 
יא ררוג אטח לכ .תואטוח תניחבב רקיעו 
הז אטח לש וקורימ תא אל וירחא אופ 
.םיאטח תלשלש .שדח אטח אלא ,תופיכ וא 

,ךירפהל םנמוא ןתינ תאזה החנהה תא 
תל ספתינ םא קר םלוא ,תולקב וליפאו 
לש יעוריאה דלשה ףוס-ףוס .תינטשפ הסיפ 

ושאר הייאר יפל םינפ-לכ-לע — רופיסה 
לתשה לש היתוביס תא ריבסמ — הנ 
ילא 'רל .תרחא הרוצב םיעוריאה תולש 
הלוגה ןמ תולעל ובל תא ןתנ"ש ,רזע 
,ץרמ בר ריבג םג אוהו — "שדוקה-ריעל 
— םיימש-אריו םכח-דימלת םגו בידנ םג 
שחי לש התכיפהב דואמ תולודג תויוכז 
העיגהשכ לבא (.דרות לש ריעל וז םיל 
שקבל חלש" הניד הדיחיה ותבל םידוד-תע 
אל-ץוחבש הקווד הלוגה ינבמ ותבל ןתח 
הז שייבש" ,אוה רבד לש ושוריפו ,"ץר 
וקה-ץראבש תובישיהו תושרדימה-יתב לכ 
,ךכ רמול רשפא םא ,איה וז הדבוע ."שד 
םישנענ הללגבו ,"תונוגע"בש ןומדקה אטחה 
תולשכנ תובוטה םהיתונווכ םגו ,םישנענה 
י''א לש הדובכ .ישעמה עוציבה בלשב 
הנידל ןתחש ,שרוד הבש הרותה-ידמולו 
היה ןתחהש ןוויכו :דבלב םהיניבמ חקליי 
ץוח ןב לבא ,הרותב דואמ לודג םנמוא 
וליפא ,לשכיהל הז גוויז בייח — ץראל 
השארבו ,תראופמ הבישי םילשוריב המקוה 
וברקתנ אל םלועל" ןכ-לע .ןתחה דמעוה 
םיאושינ הדקפ ןכ-לעו ,גוזה-ינב "הזל הז 
ןמז התישארש ,תוערפה לש תלשלש הלא 
ןמז תכשמנ איהו ,הנותחה ינפל דואמ בר 
ןאכ ונינפל .םישוריגה רחאל םג דואמ בר 
ירוביג לש היפארגויבהמ בכרוהש ,לגעמ 
םתא עראתמה לכמו םתנותחל דע רופיסה 
עמ לש וזכרמ. םה םיאושינהו ;ךכ-רחאל 
לב לגעמה לש וזכרמב אוה אטחה .הז לג 
וכ םא םג — לגעמל םיעלקנה לבא ,דב 
שכ םה םיבוט ,ללכה ןמ אצוי אלל ,םל 
אוה שנועה .םשנוע לע םיאב — םמצעל 
.לרוגה ירפ — םישנענה !הריזג ירפ 
ינש ,"םכבבל ירחא ורותת אלו" לש אטחה 
ול וספתנ תמייוכמ הדימב יכ ,בושחל ןת 
ונניא ,ירוא-ןב םגו הלכה םגו ןתחה םג 
תניחבב אלא ,אטח תניחבב ןאכ אופיא 
ןתחה לש ונורכז יכ םא .שנועה ןמ קלח 
יאש ,לדארפ לש התומד ירחא יבש-ךלוה 
ךלוה הלכה לש הבל יכ םאו ,ותלכ הננ 
תח ונניאש ,ירוא-ןב לש ותריש רחא יבש 
םיכלוה ירוא-ןב לש וירוהרה יכ םאו ,הנ 
הרז איהש ,הלכה לש התוחכונ רחא יבש 
א"הב אטחה הלא םירבד ןיא ןיידע — ול 
ידכב קר ירה יכ ,"תונוגע" לש העידיה 
רשאכ וכבתסנ תתיפ אשית אל הנותחהש 
,ברה ,הארנה-יפכ ,ןיבה אל הז תא .וכבתסג 
.היאטח לע הניד הלכה התדוותנ וינפלש 
אל"ב הקוח היה אטחה רקיע ודיד-יבגל 
ואצותבו הניד לש "םכבבל ירחא ורותת 
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חסונ לש וילוגלג :ןונגע לש "תונוגע" 

הבהא אלמתנ הבלש ,הניד ירה יכ ,וית 
ןורא תא הצוחה הפחד וליפא ,ירואךבל 
ףתויב תיתונמא הרוצב ותיינבבש ,שדוקה 
חיסה לוכיבכ אוה-אוהשו ירוא-ןב לפיט 
לא .ירוא-ןב לש ובל-תמושת תא הנממ. 
לוליח םג אופיא הוולתנ רסומה לוליח 
וסיא לע תיעצמא-יתלב הריבע !שדוקה 
ורבחל םדא ןיבש םיסחיב םייהולא םיר 
רי לש התופפורתה תא הירחא ןאכ הררג 
רפאה רשקה לש םילמסה ינפב דובכה-תא 
םיארנ הלא לכ .ונוקל םדאה ןיבש יעצ 
עו םיאושינל םדקש ,םגפכ ברה יניעב 
ןקתל אוה הסנמ ןכ-לעו ,םתוא לטבל לול 
ההו םיאושינה לש םתרשכה ידי-לע ותוא 
יכ ,תוארל ונממ רצבנ הארנה-יפכו !םתש 
גב הווהתנ םגפה יכו ,ןוכנה אוה ךפיהה 
.ןיידע ומייקתנ אל םא םג ,םיאושינה לל 
רבעה לש ודוסיב םג ןאכ תחנומ האצותה 
בש ,לאקזחי ןתחה לש היפארגויבב קוחרה 
לש התבכ לדארפ ול הנמדזנ ותודלי-ימי 
רהה רופיסב םגו ,ויבא-תיבבש תיבה-תרזוע 
זג התנותחל ךומסש ,הניד הלכה לש הו 
לש ותיינבל החמומ ןמואכ ירוא-ןב הל ןמד 
הל דיתעה לש הבישיה-תיבב שדוק-ןורא 
הניד ןיב םיאושינהש ידכב .הלעב תוי 
הש ינפל דוע ,הפי ולעי אל ירוא-ובל 
וגה ףרט ,הז תא הז וריכה וליפא םיינש 
!ירוא-ןב תאו לדארפ תא לגעמה ךותל לר 
אל תובוטה ויתונווכבו ותומימתבש ,ברהו 
"ליצהל"ו ץרפב דומעל הסינו ךכב חיגשה 
אוה ףא ךכ-מושמ עלקנ ,םיאושינה תא 
גב .ומצע לרוג ותוא ידי-לע לגעמה ךותל 
,ומצע לע ברה ךכ-רחא רזג התואש ,תול 
.ותועטב רתויב תרחואמ האדוה םושמ היה 

ודי רתויב הדבכ וילע הקוור ילוא ןכ-לע 
.לרוגה לש תמקונה 

ופיסה דלשה ךותמ עמתשהל ןתינה והז 
אוה קפס ןכ-יפ-לע-ףא !"תונוגע" לש יר 
עמתשמ םנמוא ,דלשה ךותמ עמתשמה םא 
ןיא .ומצע רופיסה ךותמ םג ןיטולחל 
לא ןאכ םילבומ םירוביגהש ,שיחכהל 
ימ עובקל אוה רתויב השק לבא ,םדיתע 
,ינטשפ ןייעמ .םיליבומה ןאכ םה 
יעל ול אוה רופיסה דלש הנושארו-שארבש 
אוה ליבומהש ,עובקל ,ןבומכ ,זרדזי ,םיינ 
עי ינטשפ תוחפ ןייעמ תאז-תמועל .לרוגה 
לש תורשפא םג תעדה לע תאז-לכב הל 
ןאכ ליבומ לדוגה אל היפלש ,הכופה החנה 
תא םיליבומ םירוביגה אלא ,םירוביגה תא 
,םילשורי לש ינחורה הדובכ אל .םמצע 

ץוחמ ןתח םע םיאושינה ידי-לע עגפנש 
,לגעמה זכרמ אופיא שמשמש אוה ,ץראל 
,רתויב תוישונא תובהא לש ןדובכ אלא 
פנש ,רבגל .דשא תבהאו השאל רבג תבהא 
ןיא .הלא םיאושינ ידי-לע אוה ףא עג 
ירואךבל םינותנ הירוהרהש ,הנידב אטח 
אטח ןיאו ,לאקזחי לש ותשא איהשכ םג 
םג לדארפל םינותנ וירוהרהש ,לאקזחיב 
מא אוה אטחה :הניד לש הלעב אוהשכ 
יו הניד םללגבש ,הלא לש םאטח קר ןכ 
השק ןכ-יפ-לע-ףא .השאו לעב םה לאקזח 
יכ ,םיאטוחה לש םרותיא ןאכ אוה דואמ 
אלש קר אל לאקזחיו הניד אלה ףום-ףום 
וחל וסנכנש ינפל םיאושינל "ואל" ורמא 
ימשה אל םג רבד לש ותימאלש אלא ,הפ 
תאז הניחבמ :םמצע ינפב הזכ 'דאל" וע 
לכ תא ןאכ בבסמש ,אטחל םה םיפתוש 
םהירוהמ תוחפ אל ,תויגארטה תואצותה 
אופיא אוה ,םהילע אבש ,שנועה .ברהמו 
ארו-שארב ואטחש אטח לע קדצומ שנוע 
.םתבהאל :קויד-רתיב וא ,םמצעל הנוש 
,הקופיס לע אובל הל ןתינ אלש ,הבהאה 
מיד.ד הדצמ תילגתמו התמקנ תא תמקונ 
וקתלו יהשלכ ךרדבש ימ לכ ןכ-לע :יגוי 
ןמ תעדה תא חיסהל עייס יהשלכ ןמז-תפ 
וא הלק ,תרחא וא וז הדוצב אב ,הבהאה 
וסינש ,לאקזחיו הניד .ושנוע לע ,הדבכ 
תויתימאה םהיתובהא» םתעד תא חיסהל 
"הזל הז וברק אל"ש קר אל ,הפוחל וסנכנו 
:"וברקתנ אל םלועל" אלא ,ןושארה םלילב 
םיחלצומ םיאושינ ייח לש ירקיעה ןמיסה 
ןיאושינ-ימי לכל הז גוזמ אופיא לטינ 
התפכש ,תמקונה הבהאה לש הדי תרגיתב 
גרב ,דקווד רוכזל גוזה-ינבמ דחא לכ לע 
וגוויז ןובלע תא תוברקתהל םידעונה םיע 
ובו והותהדנלועל לגלגתנ ירוא-ןב .יתימאה 
»"הניד ארוקו ותנש ךותמ ודי טשופ" אוה 
דא ינשב רבתסהל תנתינ ולש וז הייעתו 
ןב לש ותמשנש ,רמול ילוא רשפא .םינפ 
תנ אלש םושמ ,והותה-טלועב העות ירוא 
אל האשינש ,הניד לש התמשנ םע הרבח 
ןויגיה תוחפ אלב לבא !לאקזחיל אלא ,ול 
ירוא-ןב לש ותמשנש ,רמול םג רשפא 
תמקונה הדי תרגיתב והותה-מלועב .דעות 
,םידחא םימי ךשמבש םושמ ,הבהאה לש 
וישוח ויה רתויב תיאליע הרוצב רשאכ 
לש תמלשומה ותיינבל םינותנ ירוא-ןב לש 
ב .הנידמ ותעד תא חיסה ,שדוקה-ןורא 
וינפלש ,ברה םג העות והותה-פלוע ותוא 
בל היה לוכישו היאטח לע הניד התדוותנ 
ןווכתנו םתוא שיחה אוה םלוא ,םתוא לט 
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וצמ. הניד לש התעד תא חיסהל ךכ-ידי-לע 
לההרצל רתויב םאתומ היה אלש ,הבל 
אה תשודק םגו םיאושינה תשודק םג .הכ 
יפכ ,ויה םיבייח הכלהה תשודק םגו ןור 
םינפ ובצינשכ ,םמוקמ תא תונפל ,הארנה 
םוקמ-יוניפש ןוויכו !הבהאה םע םינפ לא 
.הידגארטה השחרתנ — שחרתנ אל הזכ 
םג ךכיפלו הז לכ תא ואר אלש ,םישנענה 
ןברוק אופיא ויה ,ךכל םאתהב וגהנתה אל 
וגע"ש םוקמבו .םמצע לש ןיעה תוימסל 
לע םיימש-תארי לש חורב ההתי "תונ 
,!תוגה לש ויתונווכהבש לכשהה-רסו1כ 
לע םיבהא-רופיס לש חורב ההות והירה 
.םדא לש וייח ויתוכופהתבש לכשהה-רסומ 

"תונוגע"ב שחרתמה לש הז רבסה םג 
גב תמכסמהו הנורחאה הלמה ןבומכ ונניא 
אוה דיחיש ,עובקל הסגנ םא ךכיפלו ,ןוד 
ונירה ,רבסה לש תרחא תורשפא לכ ןיאו 
ימב רופיסה תא ךכ-ידי-לע םידדומ בוש 
עמה-רופיס תא .תונטשפ לש תמייוסמ הד 
יתש ךותמ סופתל ןתינ "תונוגע" לש הש 
לש תומייוסמ תודימש ,תונוש היאד-תויווז 
תחא לכלו ןהמ תחא לכב הקדצה לשו תמא 
ויתורודהמ עבראב ולחש ,םייונישה .ןהמ 
ייצמ ,הינשל תחא הרודהממ רופיסה לש 
,חוסינה לש ורופישל הייטנ קר אל םינ 
.היאר-תויווז יתש ןיב תועלקיה םג אלא 
ימב לטוה הנושארה הרודהמה לש הלקשימ 
יס לש וחורב הייאר-תיווז לע הבר הד 
שימ תחופ הרודהמל הרודהממ .םיבהא-רופ 
דבוכה לטומ המוקמבו וז תיווז לש הלק 
יס לש לכשהה-רסומש ,היארה-תיווז לע 
ידח ןידה-קודיצב הב ףלחתמ םיבהא-רופ 
תולרוגה-ןווכמ לש םיזרה-תוגהנתה לע יש 
חל בלתשמ תונורחאה תורודהמב .יהולאה 
םלועה ןידב םצמוצמה םלועה ןיד ןיטול 
גו ןידב ואב םצמוצמה םלועב .ףיקמה 
אטח לע לאקזחיו הנידו ירואךב ושנע 
ףיקמה םלועב !םמצע םה ואטחש ,יטרפ 
הנידו ירוא-ןב לש יטרפה םאטח שמשמ 
אל םהלש ,אטח לע שנוע קר לאקזחיו 
כמ תנווכב וא יטרפ ןפואב וב די .רתיה 
תה ךותמ םייטרפ תולרוג םיכתחנ ךכ .ןוו 
ךרדבש ,םיפיקמ םלוע-ינוקיתל תונווכ 
עדוי ,ךתחנ ולרוגש ,טרפה וליפא ןיא ללכ 
יג ינש םיארקנ אוושל אל ילוא .םהילע 
םעפ אל :לאקזחיו הניד הנותחה לש הירוב 
ערופ לרוגה לש ויטעב םדאה לע תדרוי 
ףאו ,ןיד-תוויעכ התוא האור אוהש ,תונ 
לש וחוכמ יכ ,קדצ-ןיד אוה ןידה ןכ-יפ-לע 

.אב םיהולא 

טל הדודהמפ יכ הנרשאתש ,תואטגו *-ץ 
ררודהמבש םייונישה םינייצמ הרודה ■ 
לש ותומדקתה תא םג רופיסה לש וית 
תורזופמו תובר ןה ,היארה-תיווזב יונישה 
,ןבומכ ,איה תלוויא .רופיסה לכ ךרואל 
הרודהמב םיוסמ יוניש לח םאש ,בושחל 
רסוא ןפואב םיבייח ,"תונוגע" לש תחא 
מב םייוניש לוחל תגרדומ הרוצבו ימאמ 
רדהמה ןמ תחא לכבש םיליבקמה תומוק 
ןאכ םילח ירה לכה-תולככ .וירחאלש תור 
ךמס-לע אל םגו םיללכ יפל אל םייונישה 
םא ,אלא ,תיעדמ הטישב םירדגומ םינותנ 
לש היומס השגרה יפל ,ךכ רמול רשפא 
,ךכל ונא םיד? םעפ אל ןכ-לע .בתוכה 
המה לכב וז ותרוצב רמשנ דחא יונישש 
הכוז דחא יוניש וליאו ,ךכ-רחאלש תתוד 
םימב ינש ,ףסונ יונישל האבה הרודהמב 
המב ישילש יונישל וליפא םימעפלו ,רפ 
הייארה-תיווזש ,הדבועה ןמ .הנורחאה הרוד 
אל ןיידע ,תורודהמ עבראב ןאכ תגרדומ 
נה הדידמ יפל עצבתמ גוד ידהש ,עמתשמ 
מא .תורודהמה ןמ תחא לכב תקיודמ תיסד 

.עבק-יקוח תלבוס הנניא םייונישה תונ 
םירקימבו םיבר ,רומאכ ,םה םייונישה 
קר איבנ ןאכ וננויד ךרוצל םלוא ,םינוש 
םינווכתמש ,חקלה .םהמ תואמגוד עברא 
,רצויה ילבח לע בסומ ונניא ,דומלל ונא 
אל ,אופיא ,הז היהי .הריציה-ילבח לע אלא 
ויטרפב םירעשבש תונמאה ירחא בוקיע 
ירחא בוקיע אלא ,ירופיסה רואיתה לש 

.ללככ רופיסה לש םינפה-יוניש 
,ידוא-ןבל הניד ןיב הנושארה תורכיהה 
העשב העריא ,הרישי-יתלב הרוצב םנמוא 
שדוקה-ןורא תא תונבל ליחתה ירוא-ןבש 
וז הכאלמב האר ירוא-ןב .הבישיה-תיבבש 
הכוז הב קוסעל רחבנהש ,שדוק-תכאלמ 
קפ ךכיפלו ,רתויב הלודג תוכז ךכ-ידי-לע 
מה לש םינושארה םיבלשב רבכ ותוא הד 
ויהו ,הנימב תדחוימ חור-תוממודתה הכאל 
תוננרמ ויתפשו הכאלמב תושוע וידי" זא 
םקוה ולוכ הבישיה-תיבש ,הניד ."םויה לכ 
הכאלמה-תיב אצמנ ךכיפלו ,היבא תמורתב 
,התיבבש הנותחתה המוקב שדוקה-ןוראל 
ןב לש ותריש תא ןולחל דעבמ העמש 
יפלש ,רשיה ירחא יבש-דלה הבלו ,ירוא 
.םינפ לא םינפ ותוא התאר אל וליפא העש 
יגה וכרדש ,ןולחה דיל תדמתמה התדימע 
לש ותריש הכאלמה-תיבמ הינזוא לא הע 
לש ותליחת תא דכ-פושמ הווהמ ,ירוא-ןב 
הנהו .ירוא-ןב ןיבל הניבש ילרוגה רשקה 
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יסופיטו ,הנוש ןפואב תרפוסמ וז הדימע 
.רופיסה לש ויתורודהממ שולשב ,רתויב 
ב ספדנש ,רופיסה לש ןושארה ולוגלגב 

:ךכ םירבדה םירפוסמ ,"רמועה" 
ןיצקה לש ותדיחי ותב ,הניד התוא העמש 
ןולחה לא .וז הניגנב התמשנ הקבדתנו — 
וא הטמו שאר הניכרמ היפהפיה הניד הבצינ 

למ הלועה הרבהו לוק לכ תגפוס אהתש ןז 
םיפשכ י"ע ומכ ךשמנו ךשמנ הבלו תטמ 

.(56) ל"ר 
לש ינשה ולוגלגב תפוס םירבד םתוא 
חסונב ,"םירשי דוסב" ץבוקב ,רופיסה 

:אבה 

צינ ןולחה לא ,רזעיחא 'ר תב הניד העמש 
טתו הפיקשה בנשאה דעב היפהפיה הניד הב 
הכאלמה תיב לא ךשמנ הבלו עומשל ןזוא 

.(10) ל"ר םיפשכ י"ע ומכ 
המ אוהש ,ישילשה לוגלגב תאז-תמועל 
— ןונגע לש וירופיס לכ לש ןילרב תרוד 
ש ,יעיברה לוגלגב םג לק םילמ-יונישבו 
םירופיסה לכ לש ביבא-לת תרודהמ אוה 

:הנוש חסונב םירבדה םיעמתשמ — 
לצא הדמעו ,רזעיחא 'ר לש ותב הניד ,דעמש 

תה הבלו תעמושו םשמ הציצמ ,דתיהו ןולחה 
םיפשכ י"ע ומכ הכאלמה-תיב לא ךשמנ ליח 

.(ןילרב תרודהמ ,337) ןלציל אנמחר 
דה .ןיעל טלוב םיחסונה ןיבש לדבהה 
תא הילע ליטמ "דמועה" חסונש ,תוכיר 
לש התוכידד הנושארו-שאדב איה ,שגדה 
ידיל רואיתב האב איהו ,תבהואמ הרעג 
ינפ הדבוע ןויצב :םיכרד העבראב יוליג 
ןויצב ,('רז הניגנב התמשנ הקבדתנ") תימ 
הניד הבצינ ןולחה לא") תינוציח הדבוע 
ס,דב ,("ןזוא הטמו שאר הניכרמ ,היפהפיה 
תש") תינוציחה הדבועה לש היתוביס רב 
("הטמלמ הלועה הרבהו לוק לכ תגפוס אה 
הבל") תודבועה יתשלש ןהיתואצות ןויצבו 
בלשה .("םיפשכ י"ע ומכ ושמנו ךשמנ 
,הבהאה לש רתויב ינושאר בלש ןיידע אוה 
םה ןאכ םילעפומהו םילעופה תוחוכה יכ 
ירוא-ןב אל :רמוחכ םישנאה אל ןיידע 
הניד אלו ,ירוא-ןב לש וריש אלא ,רשה 
יגנב תקבדתמה התמשנ" אלא ,תבהואמה 
רועמ תרגסמ םג תדמוע ןכ-יפ-לע-ףא .",דנ 
,ןאכ הבהא :תויעמשמדחה ןמיסב וז תלפ 
אלו ,הנממ תועבונה תויורשפאה לכ לע 
,ךכל אוהש זמר לכ ןיא תבהאמ רתוי 
הייפכ ךותמ. לטות תויורשפאה ןמ תחאש 
טב םייתסתו בהאתהל ןאכ םידמועה לע 
ותוחתפתהו !תווש תויורשפאה לכ .הידגאר 
דע איה ,הלילשל וא בויחל ,"ןאמור",ד לש 

תומקרנש ,תוביסנ לש ןהידיב הלוכ ןיי 
.םייתרבחו םיישונא ,םיישיא םינותנ ךמס-לע 
ינ הזמב תמצמטצמ וז םיבהא-תוכידד 

לש ינשה ולוגלגבש חסונב רתויב תרכ 
חסונב ונייצש ,םיכרדה עבראמ ."תונוגע" 
:םייתש ןאכ וטמשנ ,תוכירדה תא ןושארה 
בועל רבסההו תימינפה הדבועה לש ןויצה 
שנש ,רמול ,ןבומכ ,רשפא .תינוציחה הד 
אל םיווהמש ,םיטוריפ םתוא קר ןאכ וטמ 
:תורתוימ תופדרנ-מילמ קר רבד לש ותימ 
ךהרנייה אוה "התמשנ הקבדתנ" הז יפל 
ןכו !טמשוה ךכיפלו ,"ךשמנ הבל" םע 
ןיא — "עומשל ןזוא הטמ" הניד רשאכ 
אוה הצמש ,רמולו ףיסוהל ךרוצ לכ דבכ 
,"הטמלמ הלועה הרבהו לוק לכ" גופסל 
יא םירבדה לבא .וילאמ ןבומ דבכ הז יכ 
,ןאכ וטמשוה תופדרנ םילמ אל יכ ,ךכ םנ 
וידעלב .הבהאה לע לטוהש ,שגד אלא 
האה רואית תא ונינפלש עטקה שטשטמ 
יתלש םשור ונב ריתומו ישפנ בצמכ הב 
היתודימ קר אל .תוגהנתהכ הבהא רוא 
םג אלא ,ןאכ ומגפנ הבהאה תוכירד לש 

.הבהאה תויפקיה לש היתודימ 
ונינפלש חסונב תולדגומ תאז תמועל 
ינב הרוקמש ,תרחא תוכירד לש היתודימ 
יפ-לע-ףאו םירדגומ-יתלבו םימומע םישוח 
חסונבש דועב .רתויב םיגאודו םירדוק ןכ 
הפיה הניד הבצינ ןולחה לא" רמאנ 'א 
הבצינ ןולחה לא" 'ב חסונב דמאנ ,"היפ 
:"הפיקשה בנשאה דעב ,היפהפיה הניד 
תשמ — דבלב וכותמו — 'ב חסונ ךותמ 
ךותמ ונל עודיה לילצה ונינזואב אופיא עמ 
שנ ןולחה דעב" (ח"כ ,יה) םיטפוש רפס 
הבל ."בנשאה דעב ארסיס םא ,בביחו הפק 
התפיצ איה ,ער הל שחינ ארסיס םא לש 
ויה אל ןיידע שממ לש םינותנ יכ םא — 
ימש ,תינונגיסה הבריקה .ןוסאל — הדיב 
רפסבש טפשמה ןיב היוצמ חוסינה תניחב 
קמ ,ונינפלש חסונב טפשמה ןיבל םיטפוש 
חה תשגרה לש התניחבמ םג םתוא תבר 
לש ומא .לרוגה לש ויתולועפ לומ הדר 
ךכיפלו ,הבלב וז הדרח השיגרה ארסיס 
השיגרמ הנניא םנמוא הניד .הבביי םג 
,תבביימ הניא םג ךכיפלו ,הדדח לכ ןיידע 
םא ,ריוואב ןאכ תפחרמ וז הדרח לבא 
.ארוקה התוא שיגדמו ,ךכ רמול רשפא 
.אובת דוע הבביה !ךלוהו ברקתמ ןוסאה 

.רעשב קפדתמ לרוגה 

לש ויארוקמ הענמנ וז הדרח תשגרה 
תרודהמב "תונוגע" לש ישילשה לוגלגה 
הרודהמ .ןונגע לש וירופיס לכ לש ןילרב 
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תא המצעל הצמיא ונינפלש הרקימבש ,וז 
תא םג הטימשה ,יב חסונ לש תוטמשהה 
שה ידי-לעו ,ומצע 'ב חסונ לש תופסותה 
היצאיצוסאה תא הלטיב םג וז השדח הטמ 
ןולחה לא" דוע אל .םיטפוש רפס םע 
שה בנשאה דעב ,היפהפיה הניד הבציג 

ו" ,שבויב תלבוגה תוטשפב ,אלא ,"הפיק 
שב קפדתמש ,לרוגה .ךולחה לצא הדמע 
,ןאכ םג ילוא קפדתמ ,הניד לש התיב רע 
הנוויכש ,דיה .הדרח ררועמ אוה ןיא לבא 
איה רשא תא תעדוי ,לרוגה תא תנווכמו 
לכ יכ ,הילע ךומסל םג שי ךכיפלו ,השוע 
תמ הבהאה תואלפנ אל .ןידב םה הישעמ 
שהה לש היתואלפנ אלא ,ןאכ אופיא תולג 
שוה םג ךכ-םושמ ילוא .הנוילעה החג 
ינשב הוולמש ,םשה-ראות הז חסונב טמ. 
.הניד לש המש תא םינושארה םיחסונה 
"הניד" אלא ,"היפהפיה הניד" דוע אל 
םיבסומ השא לש היפוי לע אל יכ ,םתס 
רגה ךתוח לש וחוכ לע אלא ,םירבדה ןאכ 

.םעבוקו תולר 

"תונוגע"בש שגדה תא טיסהל המגמ !~ן1 
ךכ-ידי-לעו ,תוילרוגה לא הבהאה ןמי1 'י 
,ןיד-תוויעמ דמלנה לכשה-רסומ ךופהל 
,לכשה-רסומל ,הבהא תעינמ ידי-לע םרגנש 
יל האב — ןיד-קודיצב ונבויח ורקיעש 
תורודהמה לש ןחסונ ייונישב יוטיב יד 
הבהאהשכ ,רופיסה לש ותליחתב קר אל 
ךכיפלו ,םייתלחתהה היבלשב ןיידע איה 
רומ-יתלב הרוצב עצבתהל טסיהה לוכי 
,רופיסה לש ומוציעב םג אלא ,טעמכ תשג 
.רתויב םדקתמ בלשב איה הבהאה ובש 
,םומע והשמ הבהאה ןיא רבכ הז בלשב 
ידיב-אלש ומע םיפחסנ ירוא-ןבו הנידש 
העידי וילא הוולתמש ,שגר אלא ,םתע 
מה תעדות ןיידע םהל ןיא ,םנמוא .הרורב 
םתבהא דעב םלשל םה םילולעש ריח 
ושכרי אל תאזה העדותה תא םלוא ,וז 
םימלשמ ריחמה תא יכ םא ,םלועל רבכ 
בש הידגארטה ןאכמו ,ךכ-ןיבו ךכ-ןיב םה 
הבהא יכ םה םיעדויש ןוויכ .םהירשק 
שתה תארקל םג אליממ םה םידעוצ ,םבלב 
לע :יומס םולשתה ,היולג איה הבהאה .םול 
םינושה םיחסונה םיקלוח ץא וז הדבוע 
רשה םיחסונה ןיבש לדבהה ."תונוגע" לש 
וז הדבוע לע אל אופיא ססובמ םינו 
לע רמולכ ,השוריפ לע אלא ,המצעלשכ 
האה-רופיס .תוימסה לש התוהמ תעיבק 

האור ןכ-לעו ,התביס יפל התוא עבוק םיב 
:יגארטה םויסה תא תיתרוקיב ןיעב אוה 
יפל התוא עבוק יטקאדידה םיאריה-דופיס 
לש םישעמה-ןויגהב תמלתשמש ,היתואצות 
טה םויסה ןיא ןכ-לעו ,הנוילעה החגשהה 
האה-רופיס .חור-תרומ וב ררועמ יגאר 
םמותשמ ילוא םיאריה-רופיס !באוכ םיב 
םע ,םינפ לכ לע ,םילשמ לבא ,ןושאר עגרב 

.שחרתמה 

תוממור ךותמ רסמתנ ירוא-ןב רשאכ 
ןורא לש ותיינבל ,הל המוד ןיאש ,חור 
,ובל ללח לכ תא וז היינב האלימ ,שדוקה 
לבא ,הנידל הבהאה תא ותעדמ חיסה אוהו 
ללח .תינמז תעד-תחסה ןבומכ וז התיה 
תיינבב אלמ היה ןוראה תיינב םעש ,בלה 
היה לוכיו היינבה םויס םע ןקורתנ ,ןוראה 
למסה לכ םע ,ןוראה .הנידב קר אלמתהל 
הנבש ,ירוא-ןב יבגל הוויה ,ודיקפתבש תוי 
הנתומ ירוא-ןב לש ומויק :תושממ ,ותוא 
הבהאה קר אלש ,ךכב ךליאו התעמ אופיא 
מכ הניד אלא ,ובל ללח תא אלמת הנידל 
איה וילא הניד לש התבריק ןכ-לע .שמ 
לע העדי אלש ,הניד .םייח-חרכה וליבשב 
ללגבש ,התיה הרובס ןיידעו וז הרומת 
רוי ,הנממ ותעד תא ירוא-ןב חיסמ ןוראה 
ןב וב ןיא הז עגרבש ,הכאלמה-תיבל תד 
המ .םלשומה שדוקה-ןודאב החיגשמו ,ירוא 
יפל הצמתמ — הז עגרב הב ללוחתמש 
"רמועה"ב "תונוגע" לש ןושארה לוגלגה 

:םיאבה םיטפשמב 

המח וילע האלמתנו — ןוראב הניד הלכתסנ 
,םהיניב דוריפ השעש אוה ,הז ןורא .הלודג 
!הילאמ ותעד חיפהו התאמ וקיחרהש אוה 
םירזוחו םיזמזמתמו תונויער החומב םיססותו 

הבלו — סעכ לש הרוצ םישבולו םיצבצבמו 

המקנ לש םס גזמו ןטשה אב .החקרמכ הילע 
ךבבד לעב :רמואו הל אוה שחולו ,הבל ךותל 
ןהו הידי ךותל תונויערה םיסנכנו .הז אוה 
ודג הפיחד ופחד םואתפו — ןהילאמ תושרפתמ 
חה דעב לפנו הטנ הזו — שדוקה ןוראב הל 

.(57) חותפה ןול 
המב ,רופיסה לש ינשה ולוגלגב לבא 
סותאפה עמתשמ ,"םירשי דוסב" תרוד 

:ןיטולחל הנוש ןפואב הלא םירוהרהבש 
אוביו .החקרמכ הילע הבלו ןוראה לא ץרתו 
.ךתוא ירוא-זב חכש םניחה :רמאיו ןטשה םג 
,ול ביבסמ רשא לכ דעבו ודעב ךס ןוראה אלה 
חלש םלואו .ךממ ובבל תא ריסה וידי השעמ 
השרפ .םשמ אצי אל םא הביתב עגו ךדי אנ 

ןוראה הטנ .לופנל והתחד החד ,הידי הניד 
.(13 — 12) לפנ חותפה ןולחה דעב ,לפנו 
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חסונ לש וילוגלג :ןונגע לש "תונוגע" 

ןילרב תרודהמ אוהש ,ישילשה לוגלגב 
רתוי הברה אוה םותאפה ,םירופיסה לכ לש' 

:שובב- 

ןטשה אב .וב הלכתסנו ןודאה לצא הכלה 
ןוראה לע עבצאב הל הארה .הבלב האנק סינכהו. 
ןוראה ,ךממ ותעד ירוא-ןב חיסה םניחל אל 
ריסה וידי השעמ ,ךניבל וניב לידבמ היה הזה 
הידי הניד השרפ העש התואב .ךממ ובל תא 
דעב לפנו ןוראה הטנ דימ .ןוראה תא הפחדו 

.(339) חותפה ןולחה 

אוהש יעיברה לוגלגה ןמ תאז-תמועל 
רדענ ,םירופיסה לכ לש ביבא-לת תרודהמ■ 

:ןיטולחל סותאפה רבכ■ 
ןטשה אב .וב הלכתסנו ןוראה לצא הכלה 
ןוראה לע עבצאב הל הארה .הבלב האנק סינכה! 
ולוק םימדה ימ ,הרובס תא המ «דל רמאו 
רבדמ אוהש םע .הז אנרא אל םא ירואךב לש 
דעב לפנו ןוראה הטנ .ןוראב העגנו הפחד המע 

.(408) חותפה ןולחה 

יכ םא ,םיחסונה תעברא ןיבש לדבהה 
בש סותאפה תודימ יפל ןאכ םתוא ונגריד 
לע לע רבד לש ורקיעב דמוע ונניא ,םה. 
לע אלא ,סותאפה לש ויתודיריו ויתוי- 
תמה ןאמורל הדהאה-רדעיהו הדהאה תודימ 
תועבוק םגש ןה הלא תודימ .ןאכ שחר 
וא ןידה-קודיצמ קוחר אוה בותכה םא 
שהלש ועויסב ןאכ התשע הניד .ול בורק- 
םיחסונה לכ לש םתניחבמש ,השעמ ןש 
תא הצוחה הפחד :השעיי-אלש השעמ. אוה 
ונא םיניבמ םא איה הלאשה .שדוקה-ןורא 
,החילסה ןמ הב שיש ,הנבה הז השעמ 
,אמש וא ,החילסה ןמ הב ןיאש ,הנבה וא 
ותוא ונא םיאת ,הלא םיינשל דוגינב. 
הנבהה אלש ,לכתסמ לש השידאה וניעב. 
הנקסמהו תודבועה תעידי אלא ,ונינע איה 
פא לש תנווגמ תשק יהוז .ןהמ תעבונה. 
הרוצב חינמ םיחסונה יוביר לבא ,תויורש 
דמ םא .ןהמ תחא לכל םוקמ תרחא וא וז 
היה תויושחרתהה ךלהמ םצעש ,ונא םיד 
היהת ,ירוא-ןבו הנידל לווע םושמ וב 
עמ הצוחה ןוראה לש ותפיחד ונדיד-יבגל 
ושת תא בסי אוהו ,תינשימ ותובישחש ,הש- 

לש ונוקיתב ךרוצל רתוי דוע ונבל תמ 
ינפב ךרדה תמיסח אוהו ,יזכרמה לוועה 
ןבו הנידל לוועה םא תאז-תמועל .הבהאה 
,דבלב ינשימ לוועכ וניניעב האריי תוא. 
הצביש תישונא-לעו הפיקמ םלוע-תגהנהש 
לווע לש ונוקיתל תולועפ תרשרשב ותוא: 
ןנכותמ םישנוע-עסמ לש ותועצמאב יזכרמ 
תא תראה תפיחדב םג םתסה-ןמ הארנ — 
הריתומ הניאש ,הנוילעה הגהנהה לש הדי• 

רד ןמ לצניהל תורשפא שנעיהל םידעוימל 
לע רופיסב םיחסונה ייוניש םג .תדוכלמ 
רויג ךמס-לע אופיא םיעבקנ ןוראה תפיחד 
ןהילעש ,היארהדוויווז יתש לש םינוש םינינ 

.ןכל-מדוק ונרביד 
,"רמועה" לש הז ,ןושארה חסונה הנהו 
יכ ,החילסה ןמ הב שיש ,הנבה ולוכ אוה 
ריב ישונאה דצה לע שגדה תא ליטמ אוה 
.שדוקהךורא לע הירוהרהבו !רנידבש רת 
•אה םיחסונה תשולש לכבכ ,הז חסונב םג 
יגב ,ןאכ םלוא ,תיסמה אוה ןטשה ,םידח 
ןטשה לש וירבד ,םידחאה םיחסונל דוג 
םייליצא םירוהרה לע הסג הרזח קר םה 
אל ןאכ תשפחמ הניד .ןכל-טדוק הניד לש 
,םג אלא ,ירוא לש ותוקזחתהל הביס קיר 
באכו !תוקחרתהה באכ תא תבאוכ ,רקיעבו 
.הבהאבש יליצאה דצה תא םלגמש אוה הז 
אלא ,בלבש-דוהרה אל ןאכ איה המקנה 
ועה" חסונב קר ןכ-לע :ימואתפ ףחד ןימ 
ודו "הידי תא תשרופ" הניד ןיא "רמ 
סונה ינשב בותכש יפכ ,ןוראה תא תפח 
אמ תושרפתמ הידי" אלא ,ךכ-רחאלש םיח 
חמ רדעיה לש ןיע-ףרה היה הז ."ןהיל 
מל ךירצ תמאב םולכ לבא ,תוליצאו הבש 
,הרוביגל ונסחיב ןידה-דבוכ לכ תא תוצ 
דחא ןיע-ףרהמ רתוי אלו ,יתייח ןיע-ףרהש 
לש תולילו םימי ךותל הלצא עלקנ ,דבלב 
יצא תוחפ אל שפנ-יטבלו תיליצא הבהא 
ןורא םג לוכי ,הבהאב רבודמשכ ?םייל 

.היצאקובורפ תויהל שדוק 
רנב םג היוצמ הניד לש השפנל הנבהה 
לבא ,"םירשי דוסב" לש הז ,ינשה חס 
סש ,הבהא יהוז ןאכ םא אוה לודג קפס 
בש באכה לע םיטפשמה לכ .המע החיל 
שמ אלבו !ןאכ וטמשוה הניד לש הירוהרה 
סל תורשפאה םג תחפקתמ — הלא םיטפ 
לש חסונה תא ןייצמ ךכ-לע ףסונ .חול 
ל בויא רפס לש ונונגיסב שומישה ונינפ 
אה דיל הניד םע שחרתמה רופיס םש 
הל אוה .רצת בויא רפסבש ,ןטשה .ןור 
'ט ,יא) ול רמוא ,בויאב םיהולא תא תיס 
אלה ?םיהולא בויא ארי םניחה" :(ב"י — 
רשא לכ דעבו ותיב דעבו ודעב תכש התא 
תפ והנקמו תכרב וידי השעמ ,ביבסמ ול 
רשא לכב עגו ךד אנ-חלש םלואו .ץראב 
ב קוידבו !"ךכרבי ךינפ לע אל םא ,ול 
הניד לא ןטשה 'ב חסונב הנופ הז ןונגיס 
אלה ?ךתוא ירוא-ןב חכש םניחה" :רמואו 
,ול ביבסמ רשא לכ דעבו ודעב ךס ןודאה 
םלואו ,ךממ ובבל תא ריסה וידי השעמ 
מ אצי אל םא הביתב עגו ךדי אנ-חלש 
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ןוסלנצק ןועדג 

דה םיעמתשמ הז םנונגיסבש ,יאדו ."םש 

םהמ םיקלחו "דידוראפכ 'ב חסונבש םירב 
לבא .הקווד תחלצומ-יתלב הידוראפכ וליפא 
יהל םילוכי ונא ןיא ןיידע — ךכ וליפא 
טש ,תיביטאיצוסאה תומשרתהה ןמ טלמ 
רפוסמה ןיב יגונגיסה ןוימדה ונב ררוע 
הלבקהה םא םג ,בויא רפסב רפוסמל ןאכ 
לחל בויא רפסבש םיקלחה ןיב תישממה 
המוגפ איה "תונוגע" לש 'ב חסונבש םיק 
אפה דצה הקווד :הזמ רתוי .תוניחבה לכמ 
תקיודמה הלבקהה תא שטשטמש ,ידמ 
תומשרתהה תא ריבגמש אוה ,םיקלחה ןיב 
ינ לע רבודמ בויא רפסב .תיביטאיצוסאה 
ןונגיס יפל ,ןאכ זוב דמעוה בויאש ,ןויס 
אלו ירוא-ןב אוה ןויסינב דמעומה ,םירבדה 
אפה חורה ונל תרשפאמ ןכ-יפ-לעףא .הניד 
נ!ד תא תוארל םירבדה לש תיטסידור 
ןב לש אלו הניד לש הנויסנכ הזה ןויס 
ןודאה תא ליפהל :אוה ןויסנהו ז ירוא 
גב דמע בויאש דועב לבא .אל וא הצוחה 
לעו ,הניד ,וב הלשכנ — החלצהב הז ןויס 
:ול הכז בויאש המב תוכזל לכות אל ןכ 
ידש ,תדוכלמה .הל השענש ,לוועה ןוקיתב 
תדוכלמ תויהל תכפוה ,הכותל הלפנ הנ 
וליפא הנידל הל ןיא ןכ-לעו ,אצומ-אלל 
אב .הנוילעה החגשהה לש העויסל הווקת 
בצינ םילהת רפסבש היידוהה יקרפמ דח 
דמעוה הארנה-יפכש ,םדא הליפתב ונינפל 
דכלמ המייא וילע םגו ,ןויסינב אוה םג 
למה ןמ לצינ םיהולא עויסבש אלא ,תד 
ד החד" רמואו הדומ אוה ךכ-לעו ,תדוכ 
ב .(ד"י ,ח"יק) "ינרזע 'דו לופנל ינתיח 
רסא הרוצב ץבתשמ "תונוגע" לש 'ב חסונ 
תכסמ רואיתב הז קוספ םג תיביטאיצ 
הניד .תדוכלמב הניד תא ליפמש ,אטחה 
החד" ,שדוקה-ןורא לא הידי תא השרפ 
ושוריפ ."לפנו ןוראה הטנ ,לופנל והתחד 
רפסבש "ינרזע 'ד" ןאכמ ימסש ,רבד לש 
וי ."לפנו ןוראה הטנ" םג ןכ-לעו ,םילהת 
ןווכתש איה הנוילעה החגשהה :הזמ רת 
לש ,השעמ תושעל הניד לש הידעצ תא 

.תדוכלמה אוה-אוה הדיד-יבג 

מב "תונוגע" לש ישילשה ולוגלג לבא 
עיקפמ םירופיסה לכ לש ןילרב תרודה 
אה ןמ םיטפשמה תא דואמ הבר הדימב 
ןמ קלח .יב חסונבש תויארקמה תויצאיצוס 
דה לע רישי ןפואב הלעמש ,םיטפשמה 
קלחה ;טמשוה ,תויארקמ תויצאיצוסא תע 
רתוי תושרופמ ןה םילמה .ןנגוס — רחאה 
רהה םגש ,איה השגרההו ;רתוי תוחושקו 
יתובקעבש םישעמה םגו םייפוסה םירוה 

ומכ .רתויב םייטלחה ויהי ,ועצבתי םא ,סה 
הל גזמו" ןטשה אב ןאכ ןכ 'א חסונב 
חסונב לבא ("הינזוא ךותל המקנ לש םס 
ךותב המקנ-לש-טס לע טפשמה עלבנ 'א 
והירה ןאכ וליאו ,םיבורמה שפנה-יטבל 
עגרב הל הנוקש ,הדיחיה הבשחמכ טלוב 
תמ הבהאה "רניד לש הבלב התיבש הז 
קורטסד םינפ יוליגב םייאל אופיא הליח 
ןוקיתל תישגר הפיאש דוע אל .תויביט 
עמ עוציבל תירצי הפיאש אלא ,לווע 
תמ ,הנידל םרגנש ,לוועה .המקנ הש 
איה הנידש ,לוועל לקשימ-הווש תויהל ליח 
קודיצל תיללכה הייטנה ,ותוא תמרוגה 
םע המלשהכ אל שרפתהל הליחתמ ןידה 
לשותמכוח קודיצכ אלא ,הרירב-תילב ןידה 

.ןידה 

תמ ןידה לש ותמכוח קודיצל וז הייטנ 
תרודהמבש חסונב רתוי בר ףקותב הלג 
ןיא הז חסונב .םירופיסה לכ לש ביבא-לת 
אל ףאו דוחס-רוחס םירובידל קקזנ ןטשה 
של ול יד ןאכ .ללכב םיכורא םירובידל 
אה לע עבצאב הל הארה") העונתב ןט 
וליאכ אוה םגש ,דחא רצק טפשמבו (ךור 
רה םוגרתמ אלא ,אצי ןטשה רוקממ אל 
תא המ" .רובידה-תפשל הניד לש הידוה 
ירוא-ןב לש ולוק תא םימדה ימ ,הרובס 
ןטשה :ןטשה לאוש — "הז אנרא אל םא 
ינכט םגרתמ תניחבב קר ןאכ אופיא אוה 
ןיא ןכ-לע .הניד לש הבלבש הרבמ לש 
ךותל המקנ לש םס הל גזומ,, םג אוה 
—'ג חסונב וילע רמאנש יפכ — "הינזוא 
יגה ."הב האנק סינכה" ,רתוי טושפ ,אלא 
אופיא אוה תינוציקה ותרוצב ירצייה קומ 
תאנק ,הליגר האנק וליפא יכ ,ןאכ רתוימ 
תפיחדל קומינ שמשל ידכ הב יד ,םישנ 
מב םיבהואה לש םלרוג בוליש .ןוראה 
לש הנוצר התוא ןווכמש ,תימלוע תכרע 
אוה ,דלונה תא האורה הנוילע החגשה 
ןוקיתל יהולאה יוטיבה ןמ קלח ךכ םושמ 
ךרדהש ,המוד םימעפל םא םג — םלוע 
רתויב תלוועמ הרוצב תמקומ הז ןוקיתל 
.םיבהוא תוגוז לש םרשוא תוסירה לע 
היושע םישנ תאנקש ,הבהאל קדצ תמירג 
,ךכל הבורע הנניא ןיידע ,הילע טלתשהל 
ןכ-לע .ןאכ עצבתנ טלחומ קדצ םנמואש 
ןיבל הניד ןיב שחרתמב תואדל ילוא ןתינ 
צע הדיחה .לווע אל לבא ,הדיח ידוא-ןב 
ותמכוחל דימת ,םינפ-לכ-לע ,הפופכ המ 
ונא םישקתמש ,ןכתיי .הדיחה רצוי לש 
יולג תמייוממ. הדימבש ,ןכתייו ,הנורתפב 
דבש ןה ולא תויורשפא :ןודתיפה ונינפל 
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חסונ לש וילוגלג :ןונגע לש "תונוגע» 

שהו דחאה הרקימב החמש ונב תוררוע 
םגו החמשה םג לבא ,ינשה ."ורקימב תואת 
ןיבדהלמ ונתוא תורטופ ןניא תואתשהה 
תמה ןמ לודג קלחש ,הדבועה יגפב שאר 
פל דימת הלגתיו הלגתה ונתאו ונב שחר 
םיימש ידיב אוה הנורתפש ,הדיחכ ונינ 

.דבלב 

הדיחל לווע ןיב ןיחבהל תלנויסנה ל \7/ 
םילדבהה הבר הדימב ,אופיא םייונב^ 
יגו !"תונוגע" לש םיגושה םיחסונה ןיבש 
רתויב תילאסכודאראפ הרוצב ,רמול םג ןת 
םייונב הלא תונויסנש ,לבוקמל דוגינבו 
שגרה .ןויגיהל שגרה ןיב הנחבהה לע 
גיהה ן הדיחכ רייטצמש ,לוועה לע בא וכ 
אוהש ,הדיחה רצוי לש ומויק לע חמש ןוי 
שגרה אב ןכ-לע .הרתופ םג והנה דבלב 
יד-תוכיראבו שפנ-תוכפתשהב ורואית לע 
ריקב ורואית לע אב ןויגיהה וליאו ,רוב 
.םירוביד-טועימבו טעמכ יחוויד ןוגגיסל הב 
שדוקה-ןוראש רחאל ירוא-ןב לש ולרוג 
דחוימ אוה ,המחה הניד ידי-לע ףחדנ 
תונמאה שוחש ,ןמא היה ירוא-ןב .ונימב 
ל לכויש ,אשומ ומצעל דימת שפיח ובש 
אשומ ויבגל היה שדוקה-ןורא .וב םלגתה 
םע ירוא-ןב לש ותשיגפל דעו (,דזכ ינמז 
מז הלא ויאשומ לכ הארנה-יפכ ויה הניד 
תא ויפ לע הכפה הניד םע ותשיגפ .םיינ 
:ובש תונמאה שוח לש תומלגתהה ךרוצ 
תויומלגתהב קפתסהל היה לוכי אל בוש 
תחא תומלגתהל היה קקזנ אלא ,תופלוח 
וז תוקיקז .עבק םושמ הב אהיש ,השחיו 
הבהאה .הנידב קר הקופיס לע אובל הלכי 
ליבשב תויהל אופיא התיה הכירצ הנידל 
הב קר (םישופיחה לכל קוספ-ףוכ ידוא-ןב 
םדאכו ןמאכ ותחונמ לא אובל היה לוכי 
.רחאל .דתיה תסרואמ הניד לבא .דבגכו 
םע ובל תא האלימש ,תונקורתהה תשגרה 
לש השגרהב הפלחתנ ,ןוראה תכאלמ םויס 
וכי אל הניד לש היסוריא תמחמש ,תוקיר 
תהל ןפואו םינפ םושב ,דתיה הל 
יא לש השגרה ,אופיא ,וז ,דתיה .אלמ 
של הלכי הנידל תודמציהה קרש ,העיבש 
התיה םיפוגה תודמציהש ןוויכו ,התוא רוב 
ה קר הרתונ ,תירשפא-יתלב הז הרקימב 
תא הנרובשתש ןה תומשנהש ,תורשפא 
.תודמציה ללכל הנעגתו םירסואה םילבכה 

.ירוא-ןב תמ ןכ-לע 
ונ ,"תונוגע" לש ןושארה חסונב הנהו 

לע ,רומאכ ,אוה וב שגדהש ,"דמועה" חס 
רואיתה ידואדב לש ותומל ןתינ ,הבהאה 

:אבה 

ןמואה ול ןשי ןיידע ןגה יצע ןיב ,אוהו 
.קומעה ורעצו טולה ובאכו טולח ,םש םלוחו 
וניגנמ וקספו וימינ וקתינש רוניכ אוה םלוח 
ילככ רענה אוה לטומו רחא םוקמל וחרפו וית 
דעב תופרפרמ ויתוניגנמש חעשב ,וב ץפח ןיא 
ןהל תואצומ ןניאו — תושקבמו תושקבמו םל 
שנ וז העשבו .םלועב המשנו בל םושב דודמ 
תגרועה הרוהטו השודק המשנ ,שי תחא המ 
.איה האולכ לבא — ולא תוניגנמל הוואתמו 
,אוהש ,וז הביבח המשנ לע ץצוח האלכ תיבו 
ארוקו הילא עגעגתמו הוואתמ ךכ לכ ,ירוא-ןב 
"רניד ,הניד .םיבר םימחרב הב ללפתמו הל 

.(58) !הניד 

תולובגב ןכ-יפ-לע-ףאו ,בבלמ תוחפ 
,'א חסונבש רואיתה תא תנייצמש ,המגמה 
טרפ ,ההז אוהש ,יב חסונבש רואיתה אוה 
:יג חסונבש רואיתה םע ,לק םילמ-יונישל 
ולח תא םלוחו ןמואה ול ןשי ןגה יצע ןיב 
.ויתוניגנמ וחרפו וימינ וקתנש רוניכ לע ,ומ 
גמו ,וב ץפח ןיא ילככ הצרא לטומ רוניכהו 
ןב .דודמ ןהל" תושקבמו םלועב תוטש ויתוניג 
,15) הניד :ארוקו ותנש ךותמ ודי טשופ ירוא 

.(םירשי דוסב 

אוה ,שביו ינוקאלכ הארנו ,ןיטולחל הנוש 
ביבא-לת תרודהמבש "ז חסונב הז רואית 
ןב אוה רואיתה .ןוגגע לש וירופיס לב לש 

:דבלב דחא טפשמ 

וקתינש רוניככ ירוא-ןב בכוש ןגה יצע ןיב 
.(408) ויתוניגנמ וחרפו וימינ 

ורואיתב אופיא דחיימ "רמועה" חסונ 
ינש ןיבש תידדהה ההימכלו הנידל בר םוקמ 
הרוהטו השודק המשנ" איה הניד .םיבהאנה 
ירוא-ןב ז "ולא תוניגנמל הוואתמו תגרועה 
ללפתמו הל ארוקו הילא עגעגתמו הוואתמ" 
,ההימכ אופיא יהוז ."םיבר םימחרב הב 

םיאצומ הבהאה לש תשקה-יעבצ לכ טעמכש 
,(תוואתהה) תינפוגה ההימכה ןמ :יוטיב הב 
דעו (הגרע ,םיעוגעג) תישפנה ההימכה ךדד 
תוינפוג תוקיז לכמ תררחושמה ההימכל 
.("הב ללפתמו") תימימש השודק לא הפוצו 
תויגארטה לכ יוטיב ללכל ןאכ העיגמ ןכ 
ץצוחש ,אלכה :םתבהא לש יחכונה בצמבש 
רבד לש ותימאל אוה ,תבהאגל בהואה ןיב 
ךשמהה ןמו !תוומהו םייחה ןיבש לובגה לע 
ונינפלש גוזה יבגלש ,רבתסמ םג רופיסה לש 
םלועב העות הניד .ענמנה רדגב אוה רבעמה 

ירוא-ןב !תמה לא איה יתפסכנ יכ ,םייחה 
.יחה לא אוה ףסכנ יכ והותה םלועב העות 
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ןוסלגצק ןועדג 

ידוא-ןב יבגל !אלכ סה םייחה הניד יבגל 
םיברק םניא הנידו לאקזחי .והות אוה תוומה 
ירואךב !ךכב םיצור םה ןיא יפ ,הזל הז 
לכ .םהל ןתינ אל יכ ,םיברק םניא הנידו 
לש השיגפ ןיא לבא ,םיצפנתמ םילגעמה 

.תולגעמ 
ףתושמה חסונה ןיא הז לכ לע לבא 
םיחסונה] ןילרב תדודהמלו "םירשי דוסב"ל 
ונניא םנמוא אוה .תעדל הצור [יגו 'ב 
הל םחיימ אוה לבא ,הבהאה ןמ םלעתמ 
לכ תא אוה טימשמ ךכיפלו ,תובישח תוחפ 
יפל .הנידל ההימכה םזכרמבש ,םיעטקה 
אוה ידואךב לש ומולח הז ןקותמ חסונ 
שוחש ,ןמא לש ומולח הנושארו-שארב 
הניד לאו !"רודמ ול שקבמ" ובש תונמאה 
יכ םא ,הניד לאכ אל ודי תא אוה טשופ 
.הזכ רודמ לאכ אלא ,המשב הל אוה ארוק 
םגו תילכתה םג איה 'א חסונבש ,הבהאה 
דוסב" לש חסונב איה ,תילכתה לא ךרדה 
תהל רישכמ קר ןילרב תרודהמו "םירשי 
איה הניד לא האירקה .תילכתה לש התומשג 
חסונב תאז-תמועל !ומוציעב באכה 'א חסונב 
ןוצר איה הניד לא האירקה לש השוריפ 'ב 

.עגריהל 

יבגל ידמ ברכ הארנ הז טעומ וליפא לבא 
אל ךכיפלו ,ביבא-לת תרודהמבש 'ד חסונ 
ךותמ הז חסונב ארוק וניא ירואךבש קר 
זמר וליפא וב ןיאש אלא ,הנידל ותנש 
ןהל תושקבמה תוניגנמה לע םג והשלכ 
,רוניכ לע ןאכ םלוח ונניא ירוא-ןב .רודמ 
אופיא ונניא רוניכה :רוניכל המוד אלא 
,דבלב יומיד אלא ,תישפנ תוהמבש ןיינע ןאכ 
םיחסונה תעברא לכב .בצמ רבסומ ותרזעבש 
לע ההימת הז רואית לש וכשמהב תעבומ 
,המשנ אלב ןאכ לטומ ירואךב לש ופוגש 
תשחכתמש ,הניד לש התמשנ הקוודש דועב 
בורק ,ןאכ תכלהתמ ,לאקזחיל יושנה הפוגל 
לבא !המורעכ ,המשנה לוטנ ףוגל דואמ 
ךורא הארמ ךותמ ןאכ הקסוהש ,ההימת יהוז 
תכייש הניא ךכיפלו ,חחב לטומה שדוקה 
רואיתה ךותמ .ומצעלשכ ונינפלש רואיתל 
יוליגהש ,קיסהל קר אופיא ןתינ 'ד חסונבש 
יבגל אוה ירוא-ןבו הניד תבהאבש ישונאה 
ובשח שי .תינשימ תובישח לעב הז חסונ 
ןובשחבו ,םלועךוקית לש ידמל םיכבוסמ תונ 
ומשנב ול ןיינעש ,ףיעס םג ילוא יוצמ הז 
ונוזיא םשל קר .ירוא-ןבו הניד לש םהית 
יפכ תולרוגה םיכתחנ הז לודג ןובשח לש 
לעו םיהולא לא הנלבוקה .םיכתחנ םהש 
ררועמ שדוקה-זירא לש והארמש ,םיהולא 
,לרוגה תמחמ הנלבוק הנניא ,ונבלב ןאכ 

םתבהא תא ךכ-לכ תירזכא הרוצב דקופש 
דקופש ,לרוגה תמחמ אלא ,םישנא לש 
ןיא יפוסה ןובשחב .םישנא לש םהיתומשנ 
השאל רבג ןיב לודג וא ןטק ןאמורל תסחוימ 
תעשב ול םיסחיימ םיבהאנהש ,תובישח התוא 

.השעמ 

לש התובישחב שאר-לקהל וז חיט ך1 
ושיחה תכרעמב יכרע םרוגכ הבהאה ^ 
ותניחבמ םלוע לש ורדס עבקנ היפלש ,םיב 
ליגמ השולשב העיגמ — ימסוקה קדצה לש 
רתויב טלוב יוטיב ללכל ונרופיס לש וילוג 
םשל תולג ברה בייחתנ ובש ,רופיסה-ףוסב 
ויסמ תעבונ ,הרואכל ,םנמוא .תונוגע ןוקית 
ףוס-ףוס :הכופה הנקסמ רופיסה לש ומ 
ונופצמ לע ךכ-לכ הקיעמ התוניגעש ,הנוגעה 
הנוגעהו הלעבמ השודגה הגיד איה ,ברה לש 
הכלהה תניחבמש ,ןגעמל רמולכ ,ירוא-ןבל 
ושינה .השאל וימימ התוא אשנ אל וליפא 
יאושינ הקווד אופיא םה םייתימאה םיא 
גוז תרותבש 'ירוא-ןבו הניד לש הבהאה 
וגוויז .הפוחל תחתמ םהימימ ודמע אל אשינ 
,םיימשמ וילע בייחתנש ,םדא לש יתימאה 
םיבושיח אל ודוסיבש ,גוויזה קר אופיא אוה 
וא הרות וא החפשמ לש םדובכל םהש-לכ 
הבהא אלא ,שדוקדבוקמ וא םלוע-ןוקית 
םיעדוי-אלב וא םיעדויבש ,הלא לכ .דבלב 
לע םינתונ ,וז הבהא לש הכרדב ודמע 
— איה ירואךב לש הניד .ןידה תא ךכ 

.ימסוקה קדצה לש ויקוח יפל וליפא 

לדבה הז הדקימב םג דיעמ ןכ-יפ-לע-ףא 
חסונב םירבדה לש םחוסינ ןיב ,הרואכל ,ןטק 
ובש ,ליבקמה חוסינה ןיבל "תונוגע" לש 'א 
— םידחאה םיחסונה תשולש לכ םיפתוש 
לכ תיטלחהו תכמסומ הרוצבש ,רשכהה יכ 
תאז לכב ונניא ,הבהאכ הבהאל ןתינ ךכ 
הלגיש ,ומולחב האר ברה רשאכ .יאדו 
,תולגל הביסה תא תעדל הצרו ,ומוקממ 
וחתפנ זאו ,םולח-תלאש השע ,הב בייחתנש 
םירבד המכ" האד אוהו םיימשה ירעש וינפל 
תומשנ םג םהיניבו ,"ןיעה ןמ םיסוכמה 
זחמו שפנ-תמגע ךותמ תוששגמ"ש ,תועות 
תא ןהמ תחאב ריכהו ,"ןגוויז רחא תור 
ןב ןיבל וניב חתפתנ העש התוא .ירוא-ןב 
חישרד ןיבש ינושהו :רצק חיש-וד ירוא 
םיחסונה תשולשבש הז ןיבל 'א חסונב הז 
חסונ רמוא ךכו .דואמ ףלאמ אוה םירחאה 

:'א 
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— וינפב תברוצ שא ברה שיגרמ םואתפ 

ןב .שא: הלכוא שא ,וב וצעננ םייניע יתש 
תא חדוק ולוקו וב לכתסמ ,וינפל דמוע ירוא 
"11 תלחנב חפתסהמ ינתשרג עודמ" :ובל 
דע ךחינמ יניא הדובעה" :ךלוהו ףיסומ ולוקו 
םילשוריל ,ונמוקמל ינורא תאו יתוא ריזחתש 

.(65 — 64) "ילובז תיב 

חאה םיחסונה תשולש לכב תאז תמועל 
רדהמב יתוהמ-יתלבו לק םילמ-יונישב) סיר 
חיש-וד עמתשמ (ביבא-לת — ןילרב תור 

:ךכ הז 
רמאיו .ירוא-ןב תא הארו ןהירחא ברה טיבה 

תלחנב חפתסהמ ינתשרג עודמ" :ברל ירואךב 
ןב ינב הז אוה ךלוקה" :ברה רמאיו "?'ד 
דוסב ,27) ךביו ולוק ברה אשיו "?ירוא 

.(םירשי 

אופיא וטימשה םינורחאה םיחסונה תשולש 
וירבדבש תעבותה המינה תא חישהדד ןמ 
קר אל ירוא-ןב 'א חסונב .ירוא-ןב לש 
חפתסהמ" שרוג הללגבש ,הביסה לע לאוש 
ןוקיתל ךרד עיצמ םג אלא ,"'ד תלחנב 
ןב לע :הז שוריגבש לוועה לש ישממ 
תויהל — לספנש ןוראה לע םגו — ירוא 

חסונ לש וילוגלג :ןונגע לש "תונוגע" 

לע אופיא אובי לוועה :םילשוריל םירזחומ 
בוש תולגתהל הבהאל ןתניי םא קר ,ונוקית 
ןיב היצאטיליבאהירה תשיגפ .ישחומה הדצב 
תשיגפ תויהל הכירצ הנניא הנידל ירוא-ןב 
,שממ לש השיגפ אלא ,םיימשב תומשנ 
,תעדוי הבהאה ןיא .הדעו םע לומו םילשוריב 
ףוג ןיב הקולח ,תעדל הכירצ איה ןיאו 

.שפנל 

הדמעמ תא הבהאל ריזחמש ,הז עטק הנהו 
לכב טמשוהש אוה-אוה ,םיישונאה הידממו 
הלא םיחסונב .םינורחאה םיחסונה תשולש 
יבת לכ גיצמ ונניא לבא ,לאוש ירוא-ןב 
,האדנה-יפכ ,אוה לבא ,לווע ול םרגנ .תוע 
אוה וחוכמ אל לוועה ןוקיתש ,עדויו ריכמ 
לרוג תא עבוקה אוה ירוא-ןב אל .אובי 
לבא ;ןוילעה תולרוגה ךתוח אלא 'ומצע 
ןתונ אוה ןיאש ,תולרוגה-ךתוח לע הקזח 
תבכרומ תכרעמ .םלועב חתיבש תונקל לוועל 
שחרתמה תא תתסוומ שנועו רכש לש רתויב 
רהל םדאה לע .לוועמ וילע תרמושו םלועב 
םע םילשהל ,וז תכרעמ ינפב ושאר תא ןיכ 
«דמלש הנומאב ןימאהלו הב ותובלתשה 
אוה בוטל — השוע אוה רשא לכ ןמחדהש 

.השוע 

תוחילשה בוכיע , י ץיברוה הקבר 

א 

םילמסב רושק ןונגע לש םילמסה םלו^ 
,הגה .תודיסחהו הלבקה ,שרדמה תורפסמ *י 
וטבחתנ הברהש ,"קלב" בלכה ,לשמ ךרד 
רפב זמרנש בלכל ילוא זמור ,ותועמשמב 
ולא ןיעמ תוקידב ךא .1רהוזבש קלב תש 
לע קדצב הרוה לייווצרוק .ושענ אלש טעמכ 
ךא ,הקפאקו ןונגע ןיב תינויערה הבריקה 
לש ויתודובע תא ריכה אל ןונגעש עודי 
רדל שיו ,הלא םירופיס בתכש העשב הקפאק 
יבתכב קבד ןונגע .רבחמה לש ותודעל ןימא 
אלוכד הב ךפהו הב ךפה" תניחבב ונינומדק 
פאקה םיביטומה םתואש ,אופיא אצוי ."הב 
לש העפשה ילב וב םיאצמנ ןונגעב םייאק 
ןמחנ יבר יבתכבש ,ןייצל ןיינעמ .הרז תורפס 
תורפסב םירפסמה ילודגמ דחא ,בלסרבמ 
מנ ,ליגרה רדגמ תאצוי תוישיאו תידיסחה 

תשרפ ,גייח רהז" ,הל יע ,"הלכ תסנכה" 1 

.א 'ע .א"יר ,קלב 

קפס ןיא .2םימוד "םייאקפאק" םיביטומ אצ 
טטצמ אוה ,ןמחנ יבר יבתכ תא ריכה ןומעש 
דמו ,3וירופיסמ דחא םיזורחב זרח םגו ותוא 
,ינאה לוטיב 'ילאיר הנבימ רדעיה ומכ םיביט 
ןמ הדריטו תוחילש ,ץקדיא תוליפנו תוילע 

יבר יבתכ לכ תומש (א :ןמחנ יבר לע 2 
."תומש ,דלא" סרטנוקב ופסאנ םהיתואצוהו ןמחנ 
תודלות" ,בונבוד .ש (ב !ח"פרת ,םולש .ג 
,סייו ףסוי (ג !'ח קרפ ,ינש רפס ,"תודיסחה 
,"בלסרבמ ןמחנ 'ר לש תימצעה ותשיפתב םינויע" 
אוה ,363 'ע ,הז רמאמב .ח"ישת "ץיברת" 

ירמאמ ראש ןכו .ברה-ובב רופיסה תא חתנמ 

Journal of ~בו "ן"יע ילע"ב סייו ףסוי 
 1953 ,Jewish Studies.

דומעב רישה !בר 'ע ,"הלכ תסנכה" ,לשמל 3 

םיחסונמה ,"ןמחנ יבר יבתכ"ל הוושה ב"פר 
,תסנכ תאצוה) ןמנייטש רזעילא ידיב םיכורעו 
יללכ ןוקית ןכו .148—149 'ע ,(א"ישת ביבא-לת 

.וס 'ע "הלכ תסנכה"ב אבומ ,ן"רהומל 
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