
 World Union of Jewish Studies / האיגוד העולמי למדעי היהדות is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and 
extend access to
Proceedings of the World Congress of Jewish Studies / דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות.

http://www.jstor.org

World Union of Jewish Studies / האיגוד העולמי למדעי היהדות

The Portrait of Salomon Ibn Gabirol in "ha-Esh ve-ha-Etzim" /
שלמה אבן גבירול במוקד "האש והעצים" לעגנון
Author(s): שרה כ"ץ and Sara Katz
Source:
Proceedings of the World Congress of Jewish Studies /
דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות

 Vol. DIVISION C, VOLUME II: JEWISH THOUGHT AND LITERATURE / / 1989), pp. 189-196
חטיבה ג, כרך שני: היצירה הרוחנית )תשמ"ט 

Published by: World Union of Jewish Studies / האיגוד העולמי למדעי היהדות
Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23533472 
Accessed: 30-01-2017 14:08 UTC

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/
info/about/policies/terms.jsp 

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content 
in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. 
For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

This content downloaded from 80.178.85.70 on Mon, 30 Jan 2017 14:08:25 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ןונגעל םיצעהו שאה דקומב לור'בג ןבא המלש 

ץ"כ הרש 

,"תולצנתה"ב ך ך בגע םתוח ,(ב"כשת ,ןקוש) ,"םיצעהו שאה" ץבוק תא 
ירבדל ?וד "תולצנתה" לש המעט המ .ולש רחא ץבוק ףאב השע אלש רבד 
יתלב הכ ץבוק" ןונגע יבתכ לכב דוע ןיא ,(1)לי י ו וצרוק ךורב 
"םוקמהו ןמזה תניחבמ םגו ,תיטאמית הניחבמ" םג ,"ינוג-בר ,דיחא 
הנבמ לש תויטמילבורפל הפי עדומ היה ןונגעש רבתסמ .(311 ,םש) 
אוה םהב ,"תולצנתה" ירבד ול ףרצל טילחה וכלו ,ובכרהו ץבוקה 
- ביטומל זמורו ,ויתוביטח לש תויטילונומהו תוינגומוהה תא שיגדמ 
םינטייפה" לש םהישעמ רופיסל ,ונייה ,םלוכ תא דכלמה חירבמה 
"תורודה רדס יפל" םירופיסה ירוביג לש ,,םהיתוערואמ"ו "םישודקה 
תיראשו םש" םהל תחל ידכו ,"םהיתומשנ תרכזה" םשל ,(הלש ,םש) 
יררושמ" םתוא לש םהיטויפב ,(זלש ימע) "שדוקה ןושלבו ירבע בתכב 
ץבוקהש ,עמשמ .ה"בקה לש "ויתורבד תניכש" םהל התלגנש ,"שדוקה 
,ומע ינבל ו ורכזו החצנה לעפמ תויהל דעונ ,"םיצעהו שאה" 
םיטשופו םירוסיב םיטעבמ םניאו םהילע תואבה תורצה לכ ןילבוסש" 
םוי לכבש" ,ףיסומ אוהו .(ח ימע) "ודוחיי לע הטיחשל םראוצ תא 
ונאו ...םידקענ וגא םוי לכבו םיטחשנ ונא םוי לכבו םיגרהנ ונא 

ךכב ; (ט ימע) "ונמצעל הבוט םיקיזחמ ונא ויאו הבהאב לכה םילבהמ 
- ןושארה דקענה לש ותדיקעל ,תורודה לכב םעה תדיקע תא הוושיה 
ויבא לש ונוצר תושעל ידכ חבזמה יבג לע ומצע דקעש" ,וניבא קחצי 

.(םש) "םימשבש 

"טייפמ"ש ינרדומה "הדיקעייה רופיס תויהל אופא רומא "םיצעהו שאה" 
רמ ,םודקה יזנכשאה ןטייפה לש "הדיקעה" טויפל ליבקמב ,ן ונגע 
הז ןיאו ."רכשה רעצה יפל" ןושארה רופיסה רוביג ,היקדצ יביר 
"ןמיסה" ,ץבוקב םינורחאה םירופיסב םג ומכ הז רופיסבש ,הרקמ 
ןתמ גחו םיארונה םימיה ןמ תוליפתו םיגהנמ םיזמרנ ,"םלוע דע"ו 
רופיכ םויבו הנשה-שארב רמאנה "הדיקעה" טויפ רקיעב !הרות 
גח לילב םירמאנה (ג"בשר לש) תורהזאה יטויפו ;(ןושארה רופיסב) 
ןהכ תדובע ,יתעדל ,תזמרנ "םלוע דע"ב םגו ;(,,ןמיסה"ב) תועובשה 
תבישי" ירמאמב יתיארהש יפכ ,הנוי ריטפמו םירופיכה םויב לודג 
.(ט"משת באב 'י ,רבד ףסומ) "־םלוע דעי םיערוצמה תיבב ן ונגע 
ןויער ץבוקב טלוב .תינרדומה הדיקעה .הדמשהה אשונ םע דבב-דב 
.ו ושארה רופיסב :םירופיס העבראב דוחייב עלבומה ףסונ לקשמ-דבכ 
ינשבו ,(זק ימע) "תועמד" .י עצמאה רופיסב ;"רכשה רעצה יפל" 
ודיקפת תלאשל הנווכה ."םלוע דע"ו "ןמיסה" .םינורחאה םירופיסה 
יריטראמה-ימויקה ובצמ חכונל .וונגע ירק .ינרדומה "וטייפה" לש 
חבזמ לע תקסופ יתלב הדיקע התוא ;ץק ןיאל ךשמתמה ,םעה לש ארונה 
ומש שודיקו ודוחיי םשלו ,וארוב ןוצר תושעל ידכ ,"םיצעהו שאה" 

.םלועב 
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ץ"כ הרש 

םהש ,םינטייפה לט רמאנ ,"ןמיסה"ו "רכשה רעצה יפל" םירופיסב 
םהיבא ןיבו לארשי לש םהיתובל ןיב םיבוט םירוסרס" וא .םיבוותמ 
םקזחלו םיאכדנ בבל דעסל" םיאב םהיטויפ יכו ,<בצר ימע) "םימשבש 
וז הרדגה .(ו-ה ימע) "ןוצרבו הבהאב וירסומ לבקלו םשה תווצמב 
אוה םגה :ותריצי תועמשמו ןונגע רפוסה לש ודועי תלאש תא תדדחמ 
ויבאו אכדנה ומע ןיב "בוט רוסרס"כ וא ,ךוותמכ בשחהל לוכי 
,"םשה תווצמב" ומע בבל תא קזחל האב ותריצי םג םאהו ?םימשבש 
,וז תילאנוסרפ הלאשש ררבתמ ?"ןוצרבו הבהאב" ו י רס ומ תא ולבקיש 
המע דדומתה םש ,"ןולל הטנ חרוא" ןמורב דוע ן ונגע תא הקיסעה 
םהיתוגרד תטלבה ךותמ ,רפוסכ תיתימאה ותוהזב ההדזמ אוה ובש עטקב 
הליחת .רתוי םירחואמו םימודק ,םישודק םינטייפ לש םהיתונוכתו 
תא בתכש ,וילע תרפסמה הדגאהו רילקה רדעלא יבר תא ןייצמ אוה 
תוניק בתכ רעצה ותואמו" ,ויפב והוצקע םירובדש רחאל ויתוניק 
ויהש" ,םינטייפ לע רפסמ אוה ךכ רחא .(419 ,םש) "באב העשתל 
תוריש ןהמ ושעו ללכה תורצ םע םהיתורצ תא וללכ םינשייבו םיעונצ 
,םינטייפ םתוא ןייצמ אוה ףוסבלו ;(םש) "לארשי תסנכ לע תוניקו 
ינמחר וניקולאש ועדיש אלא ,ללכה תרצ וחכש אלו םמצע תרצב וארש" 
הבוטב םימחנתמו םרעצב םיסומינ ויה .םירוסי רכש םלשל אוה ןמאנו 
ונוצר הלעיש העשב לארשיל תתל אוה ךורב שודקה דיתעש ,הדיתעה 
,םש) "רישב ורבידו םהיתועמד תא ועילבה .תורצה ןמ םלדיו וינפל 
ולא לש םהישעמ חכמ אל ונידיב ןיא ונא" :ן ונגע םש הדוותמו .(םש 
בתוכו וידב וסומלוק לבוטש הוניתב אלא ,ולא לש םהישעמ חכמ אלו 

.(םש)(2)"ול ביתכמ וברש הממ 

היהשכ" :היקדצ יביר ןטייפה ורוביג תא ראית המוד הרוצב ,הרואכל 
שקבמ היה טויפ וב תושעל ידכ וסומלוק תא לטונ היקדצ יביר רמ 
בתוכו "וסומלוק הצקב ןילימ ץימקמו בשויו ותושרב לכהש יממ תושר 
תשרפב ארקו רהרהו הגה ןטייפהש רחאל קרש ררבתמ ,םרב .(ח-ד ימע) 
לטומ אוהשכ קחצי לש ורפא" תא וחור יניעב הארש רחאל קרו ,הדקעה 
עפוש ליחתהו ...וסומלוק הלעתנ" זא קר ,(ם ימע) "חבזמה יבג לע 
היה זא הרו ,(םש) "הדיקעה לש הנינעמ םיארונו םישודה םיזורח 
.(םש) "ךרבתי ותאריל םהירישב םבל תא םירקועש שדוקה יררושמב" 
לש ודל הווש ותגרדמ םאה וא ?וד ןוגכ הביתכל לגוסמ ןונגע םגה 
ןבאה תא חלחלמ היה" ,הטיחשה ןיכס תא זיחשמ היהש העשבש .ט"שעבה 
תא תוושהל ןתינה ,וא ?(דק ימע ,"תועמד") רעצ בורמ "תועמדב 
תא דבעש ,"ןמיסה" רוביג ,לוריבג ןב המלש 'ר לש ודל ותגרדמ 
ולש תושרב ותודעכ ,(גצר-בצר ימע) הלהבו הלודג המיא ךותמ וארוב 
אל" :רמואו תוקומע הנממ םשרתה ן ונגעש ,"יבגשמו ירוצ ךשקבא רחש" 
רעטצמש אלא ,וינפל להבנ דמועו םשה תא שקבמש ומצע רעצ ול יד 
ץראב הינע היבש" ג"בשר לש הלואגל ותנווכו ,"וד היובש לש הרעצב 
ומתחנש" םוימש ,רמואו םכסמ אוהו :(וש-דש ןכו ,גצר ימע) "הירכנ 
וירישש לוריבג ןב המלש וניברכ םיררושמכ דוע םק אל שדוקה יבתכ 
שפנ-תוריסמ לשב !(3)"םתלואג ץפחמו תולגב לארשי לש ןרעצמ םימוה 
ימע) תופיצרב םימעפ שמח "קידצ" ןונגע םש והנבמ ,וז הלודגו 
ןטייפה לש ותגצהבו ומשבהיגוריאה תטלבומ ךכ ךותמכ .(4)<גצר-בצר 
תא הקדצ יפדור לכ ועמש" :ץבוקה לש החיתפה טפשמב ,(5)יזנכשאה 
ןכש ,ה ימע ,"הדעה י וצר ה יהדצ רמ יבירב ה יהדצ יביר רמ תהדצ 
ינעה לש ותוישיאב תינתומו ,תלבגומ .רתיה היקדצ יביר לש ותוקידצ 
,וא !?ג"בשר אלפומה ןטייפל הוותשמ ןונגע םאה .שותבדנל קקזנה 
הדח ברח וליפאש ,"םלוע דע" רופיסב "ריעה רפוס"ל ותוושהל ןתינה 
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ןומעל םיצעהו שאה דקומב לוריבג ןבא המלש 

בתכב בתוכו ומדמ לטונ אלא ,ותדובע חינמ וניא וראוצ לע תחנומ 
.(גלש-בלש ימע) ?ויניע וארש הממ ושפנ 

יי ותדיקע" תא בותכל ואובב ,ן ונגע לע הקיעמה תיטירקה הלאשה יהוז 
,'א יאריו □ישודקו םיקידצ םינטייפ □תוא לבל המוד אוה □אה ,וז 
,"רכשה רעצה יפל" קרש רחאמו (6)?םתוחילש לע □שפנ תא ורטמש 
ו נ יאש ,ןונגעב "ןטייפ" השעי המ ,ןושארה רופיסב □גדומבו רפוסמב 
"ויתועמד עילבמ" וניאו ,"ורעצב קומינ" וניאו ,"םירוסי לעב" 
;ט"שעבב ו יתועמדב וסומלוק תא ,"זיחשמ" וניא □גו ;רישב ורבדב 
ןיא םגש אלא דוע אלו ;"ריעה רפוס"כ ושפ נ ו ובל םדב בתוכ וניאו 
םינטייפ □תואכ םיעונצהו םיוונעה ןמ אל ףאו .םינשייבה ןמ אוה 
וארוב תאריל "ובל תא דוקעל" לגוסמ אוה םא בר קפסו ;ליעלש 
הלעיש העשב" ומעל תתל ה"בקה דיתעש ,"הדיתעה הבוטב" ןימאהלו 

..."וינפל ונוצר 

וב גגוחש םלועבו ,התשודקמ הלמרעתנש תואיצמב יכ עדוי ן ונגע 
תא דביא ומצע אוהש רחאלו ,האושה רחאל דוחייב ,ארונה דרוסבאה 
□ינסייפ םתואל תוותשהל ותלוכיב ךיא ,המימתה ויתובא תנומא 
לעו ,ללכב ותביתכ תילכת לע ההות אוה ,הד בצמב .םיאלפומו □ימודק 
תא האלממ איה □א לודג קפס ירהש ,טרפב וד "ותדיקע" לש הכרע 
ימע) היקדצ יביר לש "ותדיקע"כ .םימשל הי י וצר איה םאו .הדועי י 
הייעבה יהוז . <ביש ימע) ג"בשר השעש "ןמיסה" ומכ וא ;(חי-זמ ,די 
□ג יהוז קפס ילבו ,הלא □ירופיסב המע דדומתמ ןונגעש הבואכה 
עיגהשכו" :"םלוע דע" רופיסב וגיצנ ,הדמע לאידע לש ויכבל הביסה 
המכ .תועמד ויניע וגלז ["ריעה רפוס" לשנ הד רופיסל הדמע לאידע 

םיחינמ םניא םראוצ לע תחנומ הדח ברח וליפאש □ירפוס ישעמ □ילודג 

"םהיניע וארש הממ □שפנ בתכב םיבתוכו םמדמ □ילטונו םתדובע תא 

םגו) היקדצ יביר □ג ומכ ,הדמע לאידע .דועו תאד .(גלש-בלש ימע) 
דע"ב םיערוצמכ "םיארונו םישק □ידוסיב םירסוימ" ויה אל ,(ן ונגע 
הסוכמ ופוגש ,ןיחש הכומ ינע ךלה ותואכ וא ,(דבש ימע) "םלוע 
אבש הד ינע .(י ימע) "ויעצפמ זתינש □דה ןהילע שידקהש תוילטמ" 
,הנועמה ותוחכונ םצעב וחבמב ודימעהל ידב היקדצ יביר לש ותיבל 
טייפלו לארשי לש םחולש תויהל יוארו ודיקפתל □יאתמ אוה םא 
,םירוסי לש םמעט היקדצ יביר םעט םרט העש התואבש יפלו .תודיקע 
ועיגרהל הסינו ,ינעה לש ולבסב יוארכ שיגרהל לגוסמ היה אל אוה 
ךותמ םיקעוצ ירוסי" :םעזב ביגה ינעה ךא .ועישוי 'הש ומחנלו 
דעונ הד ילמס שגפמ ...(אי םש) !"עישוי □יקלא רמוא אוהו ירשב 
"ומצע לע רגת" אורקלו ונורסחב ריכהל ,היקדצ יביר יניע תא חוקפל 
"לארשיב דחא ינע לש ותעד סיפהל" ודיב ןיא םאש וניבהב ,(בי ימע) 
,תודיקע יטויפ סייפלו ,"לארשי לש םחולש" תויהל יואר וניא ,(םש) 

.(םש) השודקה "ותדיקע" תא ררוש אוהו 

וירופיסב .ו ונגע םג תושעל דיתעש המל םדקומ זמר הווהמ וד הניצס 
וריע ינב תא רפסב חיצנהל ואובב .ולש "ןחבמ"ה תעשב ,םינורחאה 
."לארשי לש םחולש" תויהל לוכי ו נ יאש שח אוהו ,האושב ופסינש 
תונקסמ יתשל עיגמ אוה ,םוהת דע בקונ שפנ-ןובשח לש וד העשב 
.ץבוקב םינורחאה םירופיסה ינשב תומלוגמה ,תוילרוג תוערכהו 
תא טייפל לגוסמ וניאו יואר וניא ומצע אוהו תויה .הנושאר הנקסמ 
ידי-לע "םיצעהו שאה" חבזמ לע ודקענש ,וריע ינב לע "ותדיקע" 
לש וידיב תאד שדוק תכאלמ דיקפמ והירה ,(גפר ימע) יצאנה ררוצה 
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,ישפנ וחונ לוריבג ןב המלש וניבר" אוה אולה ,יתימא שודה וטייפ 
.(יש ימת) !"שדוקה י בטי יפ שאר" רופיסב הנוכמה , (בצר ימע) 
השועו ,השודקה תוחילשה תא ומצע לע לטונ ןכא "קידצה" ג"בשרו 
הז ,(7)שטאשםוב - רפוסה לש וריעל ו ורבז תבצמ אלא וניאש "ןמיס" 
וב הרוש לכש ."שדוהה ו ושלב םיאנו םילוקש םיזורחב הל השעש" רישה 
,ןעוט לי י ו וצרוק .(איש ימע) "יריע םש תויתואמ תחא תואב תלחתמ" 
,316 ימע) "תילארהסה הרישה לש המלוע לא גוסנ" ן ונגע ךכבש 
םלועה לש ומוחתל רדוח וניא ןונגעש רורב לבא ,(רוקמב השגדהה 
יאב אוה ךכל זמרהו ,דבלב וחתפ לע דומעל רתונ אלא ,ילארקסה 
תמחמ" יב םש דיעמ אוה ירהש ,ורמשלו "ןמיסה" תא טולקל ותלוכי 

.(ביש ימע) "ינממ ישפנ הטמשנ רישה תרובג 

ירטוסאה אוהש ,"םלוע דע" רופיסב תנפצומ ן ונגע לש הינשה הנקסמה 
הליחת ןנכת רפוסהש הדבועה .ןונגע ירופיסב םישקומה ןמו ץבוקב 
רופיסכ ומסריפו ושלת ךכ-רחאו ,(8)ותב תודעכ "הריש" ןמורב ובלשל 
ץבוקה תא וב םותחל טילחה ףוסבלו ,(1954 ץרמב 16 ,ץראה) דרפנ 
הדיעמ וז הדבוע - וייחב רוא הארש ו ורחאה ץבוקה - "םיצעהו שאה" 
התרמוחב תעזעזמ תועמשמ ,הגילפמ תועמשמ .רז רופיסל סחיי ן ונגעש 
קשונ "םלוע דע"ש הרקמ הז ןיאו .רופיסה לע ירמאמב יתיארהש יפכ 
הניד רזגנ הז רופיסב !ותוא םילשמו ונממ עבונ השעמלו "ןמיסה"ל 
ןברוחל - ירמאמב יתנעטכ ,םילשוריו ןויצ איה - אתידלמוג לש 
תא דמל אל םעה ,האושה לש המויאה הידגרטה רחאל םגש םושמ .ילאטוט 
וארוב לא המילש הבושתב רזוח וניאו ,וכרדכ אוטחל ךישממו ,חקלה 
שאיימו לכסתמ בצמב .(243-234 ימע ,"בתכמהייב וירבד ןודנב הוושה) 
ןיבכ ומע ןיב ךוותלו "בוט רוסרס" תויהל לוכי וניא רפוסהשכ ,הז 
,ותביתכב םעט דוע אצומ אוה ןיא ,הבושתב םבישהלו םימשבש םהיבא 
תואיצמל הכומס התויה לכ םע ,ולש היודב ךא הפי תורפס התואב 
שידקהש ,רקוחה הזמע לאידע לש ורפס התוא למסמש יפב .התוא תדעתמו 
תא זנג וא ,חנז ףוסבלו ,אתידלמוג ריעה תומולעת רקחל .רנש םירשע 
רפס לע דוקשל ףידעהו , (זיש-זטשימע) אילפהל ללכושמהו האנה ורפס 
תועמדמ בוקרו יולב רפס ,אתידלמוג ריעה לש יתימאה .רימי ירבד 
ירבד רפס" אלא וניאש ,(חבש ימע) "הנשי אלגומב ךלכולמו" םירוסיו 

.ליעל רכזנה ירמאמב יתנעטש יפכ ,לארשי םע לש "םימיה 

לש םתציחמב תויחל ידכ ,"םיערוצמה תיב"ל הזמע לאידע לש וחוליש 
ןעטש יפכ .ומצע רפוסה לש ובל תלאשמ תא למסמ ,"םירוסיה ילעב" 
.(9>"םלוע דע"בו "הריש"ב תערצה לע ורמאמב ,ןקוש ןושרג קדצב 
הלופכ היפיצמ עבונ םיערוצמה לא ברקתהל ן ונגע לש ונוצר יתעדלו 
םועטל תנמ לע ,תערצב תוקללו םדי לע עגניהל ידכ םג :תיטקלאידו 
,(רבד לש ופוסב ,היקדצ יביר םג םעטש יפכ) שממ םירוסי לש םעט 
הואגה אטח לע דוחייבו - ויאטח לע ול רפכת תערצהש ידכ םגו 
,ן ונגע אטיב ,רז ילמס טקאב .ירמאמב יתיארהש יפב - "יהב לעמה"ו 
ובש םלועל ףרוע -תיינפ הנממ הלעמל ןיאש תוינוציקב" ,ןקוש ירבדל 
ימע) "םיליגרה םישנאה לש הרבחל ןירוטיפ-טג קרוזו ,םייח ונא 
זמור ,הזמע לאידע לש והשעמ תועצמאבש ,הזמ בושחש המ לבא !(237 
המוקמבו .(10)תיטסירטלבה ותביתכ לע רתוול ולש ותונוכנל ןונגע 
םירוסיה אלמו ןשיה הרותה רפס םע "תישפוחה תיב"ב דחייתהלו דוקשל 
ויתותימא תאו ,םיארונה ויחקל תא ונממ קיפהל תנמ לע ,ומע לש 

.וב הנומטה תיקולא-תיסיפאממה המכחה תאו תוינמז-לעה 
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לע אלא בתכנ ליוג לע אלש" המודש ,הד "עגונמ" רפמ לש ורואיתב 
ימע) "בתכנ אלגומב אלא (!)בתכנ ו ידב אלו .בתכנ ערוצמ לש ורוע 

ץבוקב ועיפוהש ,תובושח תויומד יתשל ןונגע זמור הד רואיתב ,(טבש 
,ןושארה רופיסב ןיחשה הכומ ינעה לש תינוידבה ותומדל :ןכל םדוק 
ןונגע ."ןמימה" רוביג ,לוריבג ןב המלש לש תיתימאה ותומדלו 
ןטייפהש לוריבג ןב לע ורופיסמ םילעהשכ ,אלפומ השעמ ןאכ השע 
תועובעבא ,ןיחש תלחמכ וירישב הראותש .השק רוע תלחמב עוגנ היה 
וד המלעהו .ינעה ךלהה ראותש יפכ קוידב ,אלגומו םד יתתוש םיעצפו 
לש ותדיקע רופיסב רתויב תוידכרמה םילמה יתש תטמשהל ההדו תפפוח 
;(318 ימע) לייווצרוק הארהש יפכ ."םיצעהו שאה" םילמה ,קחצי 
המלעוהש יפכ ,ודי לע וטמשוה הלא םילמ יתש אקוודש הרקמ הד ןיאו 
,"ןיחש" תלחמ התואב הלוח ג"בשר תויה לש תועמשמה-תבר הדבועה 
ףדבש תואבומה ןמ חכווהל ןתינש יפכ ,וירישמ המכב ראית ןטייפהש 
וברק היה ררושמהש חבווהל ןתינ וללה תואבומה ןמ .ןלהל ףרוצמה 
םדה יתתוש ויעצפו ופוג לש "םיצעהו שאה" חבזמ לע ידימת הלוע 

םויל "הדיקע" טויפ רביח םג ג"בשרש ןייצלו ףיסוהל שיו .אלגומהו 
..."דקענהו דקועה" ףוריצה וב טלובש ,"רומה רהב ידא" םירופיכה 

שודקהו ץרענה ו בטי יפ לש הלא םירישמ עפשוה ן ונגעש קפס שיה 
לש םי יתימאה ".רדיקע"ה ירואיתמ אל םאהו ?םיארונה ו ירוסיימו 
שאה" ורפסל ןויערה תא ן ונגע לטנ "םיצעהו שאה" חבדמ לע ג"בשר 
"ןמיסה" םשה תא למנ ,ןלהלש 5 יסמ רישהמ אל םאהו ?"םיצעהו 
הרכדההו החצנהה ץבוק ,השעמל ,ירהו ?ג"בשר אוה ורוביגש רופיסל 
אצוי היה אלו הלוחה ןטייפה לש וליצב ולוכ דמוע ,ן ונגע לש הדה 
השודקה תוחילשה תא ,לוכיבכ ,ומצע לע לטנ ג"בשרש אלמליא ,לעופל 
יתרת ,ולש יי ןמיסה" תועצמאב ,שטאשטובל החצנהה למס תא תושעל 
הבתכש "ןמיסה"ו ,(11)"שדוקה ןושלב" םידורחב בתכש "ןמיסה" :עמשמ 
םאה .ןלהלש 5 יסמו 2 ־סמ םירישב ראותמכ .וייחלו ווג לע ותלחמ 
לש ורוע לע"ש המודש ,אתידלמוג רפס תא וראתב ן ונגע דמר רכל אל 
רמוא ךכ ,םנמאו !?"בתכנ אלג וםב אלא בתכנ וידב אלו ,בתכנ ערוצמ 
השקה ותלחמ רואית" : (12)ןלהלש 2 יסמ עטקבש רישל ורואיבב קילאיב 
תוטרפב ארוקה בלה תא דירחמ אוה ,ורשב תא תלכואה ררושמה לש 
,"תועובעבא חרופ ן יתשייב םה ,ופוגב ולעש ,"םיעגנה"ו ,"וירויצ 
רמוא ךשמהבו ,"םקצב תא ופאי שאו םיצע ןיאב יכ הומתל שי"ו 
ידי ישעמ תומוקר תועיריב הסוכמ ולאכ עגו גמה ורשבש" ק ילאיב 
,"ויעצפמ םיתתושה וימד לע ררושמה רבדי"ש ףיסומ אוהו ;"ןמא 
םיעפושה םודאה םדהו הנבלה אלגומב רמולכ ,"םהיפ ויעגנ ורעפ יש"ו 

!(13)קילאיב לש הלא וישוריפ תא בט י ה ריכה ןונגעו ..."םהמ 

הדבוע התוא ,ג"בשר לע ורופיסב ן ונגע םילעה המ ונל ררבוהשמ התע 
לע - ןושארה רופיסה יפל ןה ,"םיצעהו שאה" ץבוקב שממ תערכמ איהש 
לעו םיערוצמה לע - ןורחאה רופיסה יפל ןהו - ןיחשב עוגנה ינעה 
ומוקמ תא תועמשמה אולמב ךירעהל לכונ תעכ קר - "ערוצמה" רפסה 
ן ונגע לש ומלועבו ,טרפב הדה ץבוקב לוריבג ןב המלש לש דחוימה 
לש םינוירטירקה לכ תא ג"בשרב אצמ ןונגעש דבלב וד אל !ללכב 
הנוכ ירהש ,םלוכ לע הלע ףאו ,ליעל וראותש יפכ ,שדוקה ינטייפ 
,לודג "םירוסי לעב" היה םג ג"בשרש אלא !"שדוקה ינטיפ שאר" ויפב 
םגו ,ישונאה יסיפה לבסה אישל בשחנ ן ונגע יניעבש ילוח .ערוצמבו 
,286 ימע) "הריש"מ ,לשמל ,הלועש יפכ ,רתויב החודו בעותמ הארמל 
ינע היהש יד אל ,ןכ םא .ורמאמב ןקוש םג הארהש יפכו ,(438 

 193

This content downloaded from 80.178.85.70 on Mon, 30 Jan 2017 14:08:25 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms



ץ"כ הרש 

.רכומ ינעה ךלהה ראותש יפב ,ורשב ךותמ "םיקעוצ" ו יעצפש ,ללמואו 
לש ותגירהל ,תישארבל תיטסקרס הזימר ןאכ הנומטו) ,ליעל ןיחשה 
"ויתועמד עילבה" הז לכ םעו ,"וירוסיב קומינ"ש ול יד אלו ,(לבה 
אל תישיאה ותרצב םגש אלא ,ןלהלש 6 םמ רישב ראותמכ .רישב רבידו 
,הלא לכב יד אלו .ויטויפב היתולבס תא טייפו ,המואה תרצ תא חכש 
ראותמכ תישפנה ותקוצמ תורמל ,"ךרבתי ותאריל ובל תא דקעש" אלא 
ידימת הלוע וברה ותויהו ו ידוסי תורמלו ,"ךשקבא רחש" ולש תושרב 
לילעב אלא ילמס ןפואב אלו .ויעצפו ופוג לש םיצעהו שאה חבזמ לע 
אלו "םירוסיב טעב" אל הז לודג ןטייפ ,הלא לכ תורמל .שממבו 
ינעה ךלהל דוגינב - אימש יפלכ גרטיק אלו ,םירתה אלו ,קעדזה 
טסינוגאטנאכ ן ונגע ידיב הליחתכלמ בצוע קפס ילבש ,ןיחשה הכומ 
"הבהאב" ו ידוסי לכ תא לביק ג"בשר - תערצה וא ןיחשה הכומ ג"בשרל 
ודמ ההובגו הלענ תישונא הלעמ ראותתה .ומצעל הבוט קיזחה אלו 

?ן ונגע יניעב 

רצוי לכמ_רתוי אליעל ג"בשר תא ן ונגע ץירעה הלא לכ בקעש קפס ןיא 
תדחוימ החצנהו ן ורכז תטרדנא ודובכל םיקה ןכלו ,רחא ירבע ןטייפו 
רבכו ,<14)רחא םוקמב יתיארהש יפכ ,"םניעו ודיע" רופיסב הנימב 
דע" רופיסה לש "ומואת" וניה הד רופיסש םירקוחה ידי-לע ןייוצ 
םגו "םלוע דע"ל םג רשקתמ "םניעו ודיע" השעמלו ;<15)"םלוע 
רשקמה-טוחה אוה "ערוצמה" לוריבג ןב המלש לש ותומדו ,"הריש"ל 
ןונגע שקיב הד לע-ןטייפל .רחא םוקמב האראש יפכ ,םלוכ ןיב 
,ויתונוכתו ויפוא ,וייח תוביסנ בקע ונממ רצבנ רבדה ךא ,תומדיהל 
רתיה ןיב - אימש יפלכ ותסרתה לשבו ,יהב קופקפה אטח לשב דוחייב 

.םינפ דע ינע ךלה ותוא תועצמאב םג 

ומצע שח .ה ואגה לעב םגו ,(16)גרטקמהו סירתמה ,ןקפסה ן ונגע 
שודקהו קידצה אלפומה ןטייפה לש ותומד חכונל תסרדנה הפוקסאכ 
םיקולאכ וא ,שודק םיקולא ךאלמכ ,"ןמיסה"ב ול רייטצמה ,ג"בשר 
,יתימא ןוגיו רעצו חור-תולפש שוחל לגוסמ אוה ו י נפל קר ...!ומצע 
יתרמאו יניע תא יתלפשהו ישאר תא יתדרוה" :"ןמיסה" ףוסב ראותמכ 
ינוגיבו ירעצב המלש ו נ יבר האר ... יחור תולפשבו ירעצב ול 

זמור הזב . (איש ימע) "חור לפש יתייה דואמ דואמש .יחור תולפשבו 
ךרב לפש חור לפש" ,ולש תעדונה תושרב ג"בשר ירבדל ,הארנכ ,ןונגע 
תרצונ ךכ ךותמ !וארוב י גפל ודמועב הרמא ןטייפהש ,"המוקו 
...ג"בשר ינפל ן ונגע תדימעל לאה ינפל ג"בשר תדימע ןיב היגולאנא 

ץפח אוהשכ ,ן ונגע ייחב תאזה תיטירקה הקוצמה תעשב ,םוקמ לכמ 
אוה ,תאד תושעל םינוא-רסוח שחו וריע ינב רכזל "הדיקע" בותכל 
- "עגוגמ"ו שודק ןטייפ ותוא לא רשפאה לככ בר.לתהל תוחפל קקותשמ 
ךומסה רופיסב השוע אוה תאזו - ךכל לגוסמ היה וירוסי לכ תורמלש 
קפס ילבש ,'יערוצמ"ה רפסה םע תודחייתהה ידי-לע - "םלוע דע"ב - 
ו ידב אלו ,וירוסי ובתכנ שממ ו ו ג לעש ,ומצע ערוצמל זמורו למסמ 

— םיארונה ויעצפמ ותתשש אלגוםבו םדב אלא ,ובתכנ 
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תורעה 

םילשורי ,ןקוש ,ןונגע י"ש ירופיס לע תוסמ ,לייווצרוק ־ב .1 
.311 'םע ,ג"כשת ,ביבא-לתו 

האר ,המוד ינויער רשקהב ,סומלוקב בתוכש ,קוניתה לשמ לע .2 
תבש תכסמב ,ל"דח ירבדל ןאכ זמור ןונגעש רשפאו ;229 ימע "בתכמה" 
םיספתנ ןבר תיב לש תוקונית ,רודב םיקידצ ןיא"ש ןמזב :ב"ע ,גל 

,"רודה לע 

"האולמו ריע" ץבוקה תא םתוחה ,"ןמיסה" רופיכב חסונה והז .3 
.701 ימע ,(1963 ןקוש) 

ןפה ןמ ,ג"בשר לע ורופיסב לילכ םלעתמ ןונגעש ןיינעמ .4 
אוה םהבש ,ולש לוחה-תרישב אטבתמ אוהש יפכ ,ררושמה לש ירטנצוגאה 
השע" ורישב ,לשמל ,ןוגב) ורוד ינב לכ לע אשנתמו ראפתמו רהיתמ 

.(62-58 יוש ,"דוה 
יזנכשאה ןטייפה לש פיטוטורפ אוהש הארנ רופיסב ובוציע יפל .5 
,סומינולק ןב םומינולק אנבר ןב םלושמ אנבר ןב םומינולק אנבר 
ול הארנ אצנגממ ןנמא ירש ,(וער ימע) "עורז רוא"ב וילע רפוסמש 

."ףקות הנתנ" טויפה תא ודמילו םולחב 
אשונ לע םגו ,ןונגע תריציב םינזחו םינטייפ לש םדיקפת לע .6 
בירעמ ,"ןונגעל םינזחה ירופיס" ,סיו 'ה לש ורמאמ האר "הדיקעה" 
תטיסרבינוא ,םחולה ןקויד ,סיו לש ורפסו ;1977 לירפאב 8 

.248-231 ימע ,ה"לשת ,ןליא-רב 
.405 ימע "ןולל הטנ חרוא"ב םג האר ,וז הארוהב "ןמיסה" לע .7 

.1972 יאמב 18 ץראה ,"סופדל הריש רפס תנבה לע" הרמאמב .8 
י"ש רפסב ,"'םלוע דעיבו י הרישי ב תערצה ביטומ" ,ןקוש 'ג .9 
ימע ,1978 םילשורי ,קילאיב דסומ ,תודועתו םירקחמ ,ןונגע 

 240-227.

,ן ונגע לש ותב י"ע אבוהש ,"הריש" לש טנמגרפב סג זמרנ רבדה .10 
,"בתכב ימעש םירפס לע םג רתוול ינא ןכומ" :(9 הרעה) ל"נה רפסב 
ףיסוה אלו ,"הריש" תא השעמל "זנג" ן ונגע תמאבו ,(250 ימע) 

.םיבותכב ומע ויהש םיקרפה תא סיפדהל 
,אקווד שדוהה ןושלב הביתכל תדחוימ תועמשמ הגשי ן ונגע יניעב .11 

.חי-זי ימע ,"רכשה רעצה יפל" רופיסהמ עמתשמב 
קילאיב תרודהמב ,לוריבג ןבא הדוהי ןב המלש יריש ןאוידב .12 
ימע ,םירואיבה קלחב ,וט ריש ,ד"פרת ןילרב ןושאר ךרכ ,יקצינבר 

 40-39.

ג"בשר לש םירישה יכרב לכ תא ומצע קילאיבמ לביק ן ונגע .13 
ג"בשר ירישו ,וילא קילאיב תורגיא תודיעמש יפכ ,ותרודהמב 

.ן ונגע לש ותיירפסב םייוצמ ןכא ,וד הרודהמב 
,ותשרומו ן ונגע תריצי רקחל ימואלניבה סנבב יתאשנש האצרהב .14 
בתכה לע התלעוהו ,1988 יאמב 26-ב ןליא-רב תטיסרבינואב םייקתהש 

.רחא םוקמב םסרופתו 

ןקוש ,הדמע לאידע יחבש ,ורפסב דקומ לאירבג סרג ,לשמל ,ךב .15 
לש הבהא ירופס ,לזרב ללה םג הארו ;"רפסה חתפב" וירבדב ,1989 

.147-146 ימע ,ה"לשת ןג-תמר ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,ןונגע 
באד האר ,(תיתדו) תירסומ הניחבמ "הדיקעה" לע גורטיקל רשקב .16 
ירבד ,"תינרדומה תידוהיהו תיללכה היפוסוליפב הדיקעה רופיס" יול 
דוחייב ,ו"משת םילשורי ,תודהיה יעדמל יעישתה ימלועה סרגנוקה 

.173-172 ימע 
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ץ"כ הרש 

ותלחמ לש יימיצעחו שאח" דקומ לע ג"בשר 

סינ1יער ליהבהו בל ביאכהו / יר4ם הילב ילחה הנהו ^ 
• ד" •ו•! - • ו • ו * t ו t • י TJT1 "י ו 

.1 «ד - ו • ן - t ־ • • I - ITI □ינעו םיצ1ק יילע ללותמכ / יעוצי־לע םיריעב 1ליחתאו 

,Tfו TT ־ד- •-1 יזו ־1־ irr t ו םקנו הילכ ו£'עי יוגב / םיעע יילגר ואיקב םידואו ^ 

יזו •ו - •t ו • ־ ־ו י וי ו " Tit • * ד סק0הו דא יר^במ ילעיו / ןובוני ן^פי הרמא םא ר#א 

'זזו r * ד " • ו -ז ו •• ttiv " ו םקרז rtt?b רו'קא סיחי9 ידומיל / םנחב יבג □1לעה וילאכ 

I - t " T י " I • ־" I T - T I -1• "» םקצב ופא* «?או םיצע ןיאב / יכ המת הילא ילכל המתת ילאו 

,זזו ,TT •-ד י▼ זזד "• •" ו t ־" ו םקרו ךמסיחא ןב סגרא / ת1עירי יר1ע 1מכ סהי.ר1עו 

י י ! ־ ־•' '־ I ־ TITI 1-1 •• י|1־*| יתדדמ םיצעו 1?א הנהו «?ק !מכ / ית0צעו התפתכ יפיל דולי ןעיב 3 

 Ii
TT»•- I T T I * ־ - I TTIT-T't ת1רעצ ת1ילכ / הניבכת ילואו / הניכבת יניעו / הנימהת יברק 

* " * י -ז זז" ו "זז I " ! תויעבת ןומוקי / ןלא 1לע םיצע סי£ח / «?אב «?פ3הו / «?אוא אל ךיאו 

T 1 ז I *־ TT» • r 1 • 1 - • ן ןמיסל ונ"חל־לע םבתכ / םיר^כ תיח«? י דולי ... 

עא־ילחג הארמכ 
*"*י" - »" * 

tit *" 1 T ־ז ן t "-ד י- יתןדנא תודפ יתרישו םיםע / הנתא יעמד רפצ ינא ןכ לע 
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םינויעו םיהכהו בל ביאכהו / יר4מ הילב ילחה הגהו ® 
 t • "ו ז • • ־זזזז ־ r • • • ־ד - •ו"ו - • ו •

 1>SSlnt ן • ן ־ ן - ••ז - וז• סיגצו םיצוק ילע חלגתמכ / יעוצי־לע םיריצב - t-" ו•

םקנו הלכ ו4'עי יוגב / םיעגנ ילגר ואלכ םיליאו ^ 
ttו זז ־ד*־ "-ו •זז •ו• •it t ו 

יז• •ו *" " T ו • - ־1 1 וי I • T I ו • ¥ ־1 סק0הו דא יר£?במ לעיו / ןיבוגי ןולכי הרמא םא ר#א 

'זזו ¥ ¥ •ד " • ו יזו •• tt!¥ • ו םקרז הb 0 ר#א םיחיפ לומל / םנחב יבג םילעה וילאב 

,ז- 1 - ו • - '-ו " - • ¥ - T ו - • • -ו םקצב ופאי 0או םיצע ןיאב / יב המת הילא ילכל המתת לאו 

'זזו יr r •ד 'ד זזד •ו - ו ¥ - ו םקרו ךמסיחא ןב םגרא / תועירי ירוע ימב םהיהועו 

־ ־ YITI •• 1 I I 1 ־ I 1-1 •ב. ־יי י ! י יתרומ םיצעו 5?א הגהו 0ק ומב / יתמצעו התפתב יבל ד,לי ןעיב 

 ftj

▼ I " I T ¥ I ז ¥ I י ־י• I 'f ¥ I ¥ - T תורעל תוילכ / הניבכת ילואו / הניבכת יניעו / הנימהת יברק 

י י " * ו - t ¥¥" ו "זז I " ן תורעבת ןומוקי / ןלא לע םיצע םי^ו / ז'לאב זלפגהו / זלאוא אל ךיאו 

|TTI " T t •t-J י T 1 T ... ןמיסל ונייחל־לע םכתב / םיר^ב תיח0 י ד,לי 

עא־ילחג הארמב 
*"־ל* - ו- ן 

- T 1 י ז t ו ¥ — t ו ¥ •ד י" ־ יסולנא תודפ יתרישו סיסע / הנתא יעמד רפי)ינא ןב לע 
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