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םירפס תרוהיב 

ונייח לע ך"נתה תועפשה :ןדע ןגב םיטוש םיבשע ףלש ןואיל 
.םידומע 221.2002 .דחואמה ץוביקה תאצוה :ביבא־לת 

*ירובת ודיע 

לש טעמכ תידעלבה םתוירחאב תונורחאה םינשב תואצמנ לארשיב ך"נתה תויונשרפ 

םג םתומכו ,םינוליחה םידוהיה תיברמ .ןימיה םע םיהוזמה ,תיסקודותרואה תודהיב םימרז 

רזגנ וניאש בצמכ ,הבר הדימב "יעבט"כ הז םיניינע בצמ םיספות ,םידוהי םניאש םיחרזא 

ך"נתה לש ויפואו ללכב תודהיה יפוא ךותמ אלא ,םישרפמה לש םמלוע תוסיפת ךותמ 

,ינוליחה לאמשה ןיבל יתדה ןימיה ןיב לארשיב יטילופה ןוידה תא תמקממ וז הסיפת .טרפב 

תקחשמ חוכיווה לש תאזכ הסיפת .םייתד םישרוש רסח םזינמוהב תמחלנ תדה ובש םלועב 

הייפואכ יטמוטוא חרואב ספתנ לארשי לש ידוהיה הייפוא ןכש ,ןימיה ינבר לש םהידיל 

.ינמיה 

רפסה .ותובישח תאזבו ,ןדע ןגב םיטוש םיבשע ,ףלש לש ורפס אצוי וז המגמ דגנ 

לארשיב ינוליחה ידוהיה רוביצה ידי לע ולבקתהש תויתד תויונשרפ לע שדחמ בושחל הסנמ 

.(תיטסינמוה־תיתד אלא ,תיטסינמוה וא תיתד אל) תיטסינמוה־תיתד אצומ תדוקנ ךותמ 

תאצל ךירצ ןדגנ תאצל ידכש ןועטל וא ,"יניסמ הרות"כ ןימיה תויונשרפ תא לבקל םוקמב 

,תויטסינמוה תומגמב ומצע ך"נתב ןיחבהל רשפא יכ ףלש ןעוט ,תיתד הבשחמ תרגסמ לכמ 

.םינמזה לכב לודגה יטסינמוהה רפסכ ותוא אורקל ףא וא 

םיקסועה םיקרפ ינשל קלוחמ םהמ דחא לכש ,םירעש השולשל קלוחמ ומצע רפסה 

קסוע רפסה לש ןושארה רעשה .תילארשיה הרבחב תויזכרמ תויטילופו תויתרבח תויגוסב 

ןיבר קחצי הלשממה שאר חצר - ינוציקה ןימיה ישנא ועציבש םימסרופמ חצר ירקמ ינשב 

לש ויניע תא ריאמ ףלש לש וחותינ .הלפכמה תרעמב ןייטשדלוג ךורב עציבש חבטהו 

קידצה הרואכלש ,"ףדור ןיד" גשומה תא ,המגודל ,חתנמ אוה רשאכ ,ינוליחה ארוקה 

לש סותאב םייובחה םידרוסבאה ןמ המכ םיגדמ אוה רשאכ וא ,ןיבר חצרל עקרקה תא ןיכהו 

תפוקתב ןורבח לש קיתעה המש אוה "עברא תיירק" בושייה םש ,המגודל ,ךכ)תויולחנתהה 

הניחב רחאל .(םיליפנה לש םתוירזכא תרוסממ קתנתהל ידכ התשענ םשה תרמהו ,םיליפנה 

םיקידצמכ םתוא םיאור םיינוציק םינמי םינשרפ רשא ,םייכ"נתה תורוקמה לש תקדקודמ 

יארי םישנאכ אל םיחצורה תא תודימעמה ,תונוש תויונשרפ ףלש גיצמ ,חצרה ישעמ תא 

לכ םהישעמל ןיאש םיבעתנ םיעשופכ אלא ,"םשה שודיק לע םשפנ תא ורסמ"ש םיימש 

.הקדצה ןכש לכ אל ,הרפכ 

וסחי תא ןחוב אוה ינשה רעשב .רתוי תובחר תויגוס ףלש ןחוב םיאבה םירעשה ינשב 

תודדומתהה ןפוא תא ןחוב אוה ישילשה רעשב .רגל סחיה תאו םולשה גשומל ך"נתה לש 

תויגוסל תידוהיה תוסחייתהה תאו ,דיחיה ידי־לע תירסומ תוירחא תליטנ םע ך"נתה לש 

תויגולוכיספ ,תויתד תויוסחייתה תמועל תאז .תורמל תויצו תורוד יסחי ןוגכ ,תוישונא 

ביבא־לת תטיסרבינוא 

This content downloaded from 
�������������132.66.11.212 on Mon, 15 Feb 2021 20:56:15 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



םירפס תרוקיב ירובת ודיע 454 

ןוגכ ,םינוש םירופיס לש תויונשרפב תופקתשמ הלא תויגוסש יפכו ,תורחא תויפוסוליפו 

רפסהש הזתל תונמאנ ךותמ ,ןאכ םג .הוח ידי־לע יהולאה וצה תרפה וא הדיקעה רופיס 

גיצמש וזמ לילעב הנוש ךרדב ושרפלו ך"נתה תא ןיבהל רשפא דציכ ףלש הארמ ,גיצמ 

ובש יטסילאיצנטסיזקא־יפוסוליפה ןפואה םע ןיידתמ ףלש .ינמיה יסקודותרואה הנחמה 

־ןיבה טקילפנוקה תא דיורפ לש ותסיפת םע ןכו ,קחצי תדיקע רופיס תא רוגקריק האור 

:145 'עב ,המגודל ,ןעוט אוה ךכו ,ירוד 

ונב תא בירקהל לגוסמ םהרבא םא ןוחבל דעונ אל הזה ןויסינה .הטושפ יתנעט" 

הנבהה ,תוינחורה ,תוישונאה תדימל ןחבמ היה אלא ,םיהולאל ותונמאנ תא חיכוהלו 

ידכ הלא לכב היה יד .ובש תיהולאה חורה תדימ ,לוכל לעמ ,וב ויהש הבהאהו 

וניא ויהולא יכ ,(דחא לא לש ןויערב ריכהש ןושארה היהש םשכ)ןיבי םהרבאש 

ילוא ,ריכהלו הלא םיגהנממ קתניהל שרוד ,ךפהל אלא הלאכ תונברוק שרוד 

"ןב תברקה המבו המכ תחא לעו ,םדא תברקהבש תוירזכאבו תועשרב ,הנושארל 

.(רוקמב השגדהה) 

םיסומלופו תוישוק ררועמ ,םיבר הכ םיאשונב עגונה ,הז רפסכ העירי בחר רפס יכ רורב 

ןיטולחל רורב הז ןיא ,תישאר :האירקה ךרוא לכל תולוע תוירקיע תולאש יתש ךא .םיבר 

לע רשגל רשפא הרקמו הרקמ לכב םאה .ילארשיה טפשמה לש ותומד תא האור ףלש דציכ 

רפסכ ך"נתה תא אורקל ןתינ ןכא םאה ?תיטסינמוהה הסיפתה ןיבל ך"נתה םלוע ןיב רעפה 

המו ?יטילופ סרטניא ילעב םינשרפ ידי־לע תונורחאה םינשה ךלהמב תחשוהש ,יטסינמוה 

רסומ יללכ ןיבל ך"נתה ייוויצ ןיבש םירעפה לע רשגל רשפא יא רשאכ תושעל ונילע 
?םייטסינמוה 

קלח ןיבל תויטסינמוה תוסיפת ןיב הזתניס רוציל דימת רשפא יא יכ ורפסב הדומ ףלש 

,הלפכמה תרעמב חבטה תא חתנמ אוה רשאכ ,המגודל .ך"נתב םיעיפומה םירופיסה ןמ 

הלפכמה תרעמ תא תוארל רשפא יכ ריהבהל ותרטמש ,בכרומו ךורא ןועיט ןעוט אוה 

תא הארש ,ןייטשדלוג לש ותסיפתל טלחומ דוגינב ,תוסייפתהו םולש לש רתאכ אקווד 

ןייטשדלוגש ףלש ריכזמ םירבדה ךותב ךא .ולאגל לכוי םדא םד קרש ,הבירמ רתאכ הרעמה 

תמייתסמ רשאו ,םירופה גח דובכל ארק התואש ,רתסא תליגממ ,הארנה לככ ,עפשוה 

ערואמ ,םחצורל וממזש הלאב םידוהיה וכרעש ,םדא ינב ףלא 75־מ רתוי לש יביסמ חבטב 

.ינמוה רסומ לש םהשלכ םיללכ םע בשייתמכ ותוא אורקל השקש 

יפכמ רתוי תיתייעב איה תויטסינמוה תוסיפת ןיבל םינוש םירופיס ןיב וז המילה־יא 

טושפ וניא ןייטשדלוג לש ינחצרה שוריפה םא ללכו ללכ רורב הז ןיא .התוא גיצמ ףלשש 

הוח תליכא תא האורה ,בתוכה לש ותונשרפ םאה .ףלש לש והשמ־ךובסה ונועיטמ רתוי 

תיגולואית הניחבמ הפידע ,לאה ידי־לע רתסב ןנכות ףאש ןכתייש ,יבויח טקאכ תעדה ץעמ 

ומצע ףלש ,ןיוצש יפכ ?לאב (ילילש) דרמכ טקאה לש רתוי םילבוקמה םישוריפה ינפ לע 

,םינוש םינפואב ך"נתה תא שרפל רשפא יכ תוארהל ודעונ וירבד יכ תומוקמ המכב רמוא 

ורפס יכ הארנ ,הלא תורימא ץמוק דצל ךא .רתויב הנוכנה ךרדה תא עובקל םיאב םניאו 

יתייעב טקיורפ - ך"נתה לש יטסינמוהה שוריפה לש ותונוכנב ארוקה תא ענכשל דעונ 

.וב דומעל השקתמ היה רבחמ לכש 

איה ,רפסה תא וארקיש לאמש ישנא ברקב תוחפל ,ררועתהל היושעה תפסונ היעב 

תעגונה הקיקחל רושקה לכב םייכ"נת םיקוח לע ךמתסהל ףלש לש הברה ותונוכנ 
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םושיייב ,המגודל ,השוע אוה ךכ .םיינמוהו םירואנ םיקוח םה הלא םא םג ,םיניטסלפל 

קוח לע תוכמתסהה םצעב תויתייעבה .לארשי יחרזא םיניטסלפה לע ך"נתב רגה תסיפת 

(ינוליחה קוחל המילשמ תוכמתסה וז םא םג) תיתד הניחבמ תברועמ איהש הנידמב יתד 

לע .ןיררוע הילע ןיאש הרטמכ ספתנ ילארשיה קוחה לש ידוהיה וחוחינ ;ןוידל הלוע הניא 

־תימלסומ הנידמב ררוגתמ היה וליא הדימ התואב חמש בתוכה היה םא לואשל קר שי ךכ 

,וז הניחבמ ?"העירש"ה יפדמ תבשונה תינמוה חור לע ךמתסהל וילע היה הבש תיטרקומד 

דציכ הניא היעבה" יכ ותנעטב ענכתשי ארוקהש ךכב ןוחטב לכ ןיא ,ורפסב האירק ירחא 

.(19 'ע)"הרבחל תד ןיב רושקל דציכ אלא ,הנידמל תד ןיב דירפהל 

ןיבמ םינוליחהש ןוויכמ בושח אוה .בושח רפסב רבודמ ,וללה תורוקיבה תורמל ךא 

עיגהל יוכיסה לע יתימאה םויאה תא ך"נתב תוארל רתויו רתוי םילגרתמ לאמשה ישנא 

הנחמ ידי־לע הסכונ םע לש המלש תיתוברת תשרומש ןוויכמ בושח אוה .קדוצ םולשל 

לכ תרתסהו הלש םימיוסמ םידדצ תגצה ידכ ךות ,ולשבכ וז תשרומב השועה יטילופ 

"ידמ רתוי" קינעהל היושעש וא ,"ץראה תומלש" לש תוסיפת לע רערעל היושעש תונשרפ 
.םידוהי־אלל תויוכז 
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