
גרבנזור םולש 

היגולוטנואל הקיסיפ ןיב 

דשר 'ן לשמ הבושתו הלאש 

.דחוימב הבושח תיארנה ,דשר ך לשמ תיפוסוליפ הבושת ארוקה ינפב ינא איבמ הז ירמאמב 

ירומ םע הילע יתחחושו ,דשר 'ן יבתכ לש םיירבעה םימוגרתה תא יתרקחשכ הילע יתדמע 

הז טסקט רקח .םלועהו םימשה לש ןושארה רמאמל חפסנכ אבומ טסקטה .ה"ע סניפ המלש 

,ותובישח ןיגב טסקטה תאבהב קפתסא .ןאכ תאז תושעל ינוצרב ןיאו ,קימעמ ןויע בייחמ 

לש ורכז תא םידבכמה ולאל הז םוסרפ ףרטצי .טרופמה וחותינ תא תרחא תונמדזהל ינא החודו 

,םייסלקה םיטסקטב ףתושמ דומיל לש תופיה תועשל תרכזמל אוה היהיו ,ל"ז לאירונ םהרבא 

.ףתושמה ונרומ תכרדהב 

אניס 'ן לש ותנחבה לש םייסאלקה םייפוסוליפה ויתורוקמ תא דשר 'ן ףשוח ,הלא םיטסקטב 

לש ויבתכב הרוקמ תיאניס-ןבאה הזיתה ,ותרבס יפל .תואיצמה ביוחמל תואיצמה ירשפא ןיב 

הקיסיפטמה לש 'ל רפס לע רדנסכלא לש ושוריפ לע ךמתסה דשר ןבאש הארנכ .רדנסכלא 

ותואיקב לע ךומסל ןתינ קפס אלל .הבר תובישח תאז תירוטסה הזיתל שי .(ם"אל-לא רמאמ) 

.ודבאש םיטסקט וינפל ויהש ןכתיש הדבועה רואל דוחייב ,הדחה וניע לעו ,דשר ך לש הברה 

תפומ ,הנב אניס 'ןש יגולואיתה תפומה .תאז תילרומ הנחבהל תופירחב דגנתה דשר 'ן ,עודיכ 

ביוחמ' יגולוטנוא גשומב הז ילקיסיפ גשומ ףילחמו 'ןושארה עינמה' גשוממ םלעתמה 

לע ןגהל ןויסנ איה תאז הבושת ."תודספנ תומדקה לע יונב" דשר 'ןד אבילא אוה ,'תואיצמה 

.תיאניס-קאה "המרופיר"ה תא לולשלו תורומחה תוילטוטסיראה תומתה 

42 דרוורהו א124 ףד (22404 'ס=) 1380 יילדוב דרופסקוא י"כ יפ לע םסרפתמ טסקטה 
.(34451 'ס=) 

התוא ריאשנו ,רפסה ףוסב היוצמ הז ןינעב תפסונ הלאש .דיה-יבתכ לכב הנניא הלאשה 

= א :ןלהלד םירוציקה יפל .םיבושח חסונ ייוניש יתנמיס תורעהב .תרחא תונמדזהל ה"יא 

ימע ,םיירבעה םימוגרתה ,רדיינשנייטש 'מ לש ויתורעה הארו .דרוורה = ה .יילדוב דרופסקוא 
 129-128.
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הלאש 

רשפא היהיש יחצנ רבד 2אצמנ אלש הנה ראבתנ רבכש אוה לודג קפס םוקמ יוב שיש הממו 

היהיש ןה תילכת לעב והכ םשג לכש רמאמה הזב הז םע ראבתנו .הז לע חכ וב ןיאשו דספיש 

רחא חכה ת"ב יעיקרה םשגה ןכ רבדה םאו .רועשב תילכת לעב אוהש ינפמ .יבוביס וא רשי 
דצמ דספנ יתלב ומצעמ דספהה ירשפא אוה חכה תילכת לעב אוה םאו ,רועישה ת"ב אוהש 

תצקב רדנסכלא וב ותעד הלג רבכ הזו .ול עינמה ל"ר רמוח יתלבב אוה רשא ת"בבה חכה 

תואיצמה ביוחמ קלח םיקלח ינש תואיצמה ביוחמהש רמאו ,3אניס ןב וילע ומע ךשמנו וירמאמ 

וטסרא תעדל תואנ הזש בשחי רבכו .ותלוזב ביוחמ ומצעב תואיצמה ירשפא קלחו ומצעב 

היה םיבר םיבכוכ םיכובנה םילגלגהמ לגלגב היה ולא .םימשה ןמ 'ב רמאמב רמוא אוה "רשאכ 

,םתוא הטמ אוהו תפלחתמ העונתב וירחא רשא ותלוז עינמ אוהש רחא העיגיב ןוילעה לגלגה 
לעב חכ תילכת לעב םשג לכל שיש תובר םימעפ ונרמא רבכו םיבר םיבכוכ םהמ דחא לכבו 

:ונושל הזו .דבלב דחא בכוכ םיכובנה םילגלגהמ לגלג לכב היה כ"ג הבסה תאזלו .תילכת 

התאש ומכ ןושארה רמאמהו ."דספה חכ יחצנב שי ןכ רבדה םאו ת"ב תוחכ םילגלגב שיש" 

הזש קדקדמה ינחוי רעש רבכו ול והבייח רבכ רמאמה הזו חכ וב היהיש ונממ קיחרה רבכ האור 

.5הוהתמ םלועה היהיש ונממ ביוחי קפסה 

םהמ דחאה .םינינע ינש לע ת"ב תוחכ וב שיש רמאי םשגהש קפסה הז תרתהב ונחנא רמאנו 

רדעה ל"ר ןמזב הל תילכתה תואיצמ ינשה ןינעהו ,תולקבו קזוחב ותעונתל תילכתה תואיצמ 

עינמ םירבד ינשמ רבוחמ ומצעמ עעונתמ לכש רבכ ראבתנו ןכ רבדה םאו .הדרפהו הרבחתה 

.ול תומלשו עעונתמב הרוצ אוה דךא םשג 6וניא עינמהו םשג וב עעונתמהשו ,עעונתמו 

ומייקתיש המ דצ לע עעונתמב םייקתמ וב עינמה אצמי ןימ ,םינימ ינש ומצעמ עעונתמהשו 

ןיא וב עינמה היהי ינשה ןימהו ,רמוח ילבמ םתואיצמ רשפא יאש ל"ר רמוחב תוירמחה תורוצה 

.םייעיקרה םימשגה עינמ אוה ןימה הזו ורובעב עעונתמב םויק ול 
םמצע דצמ םיעעונתמהש רמוא יעבטה עמשב םלכ וראבתנו םישרשה הלא ובשיתנש רחאו 

דחי םינינע ינשב תילכתה יתלב רדעה םהילע קדצי םיעעונתמב תמייקתמ העינמה םתרוצ רשא 

אלו ,קזוחב ת"בב הלעפו תילכת לעב יתלבב תוריהמ ולבקיש םתעונתב רשפא יאש ל"ר 

הזב הבסהו .עמשה ןמ 'ח רמאמ ףוסב הב בתכש תפומהמ הארנ הזו תוידימת םתעונת ואצמיש 

םנמאו .םשגה קלחתהב םיקלחתמ םילעפתמהו םילעופה ל"ר תוימשגה תוחכהש רמאנש ומכ 

םה םנמאשו םרובעב םיעעונתמ םהש םימשגב םויק םתרוצל ןיא רשא םמצע דצמ םיעעונתמה 

חכ לכ יכ ללכ חכ םהב ןיא רשא םירמתה .םהו ולעפי םהב רשא םירמחה ומכ םיטושפ םימשג 

העונתה קזוח דצמ היהי רשא תילכתה רדעה םהל אצמי אלש יוארש הארי רבכ רתוס ול שי רבכ 

הזו התעב העונת אצמתש רשפא היה דצה הזמ תילכת ילעב יתלב ואצמנ ולאש הזו התוריהמו 

לכ תילכתהמ ןימה הז לולכיש יואר הזלו ,םשג אוהש המב עעונתמה עבט והבייחי תילכתה 

.א ול — 'ןב 
.אצמי — אצמנ 

.יניצ ןבא 
.רשאב 

.הוהתמ ןקותמו .הוהמ םלועב 
.ונניא 

.אלא 
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הזו .הל היהי אל וא םשגב םויק הל שי עעונתי הב רשא ותרוצ היהת ןה ומצע דצמ עעונתמה 

עעונתמ לכש דצמ עעונתמה גישמ רבד אוה קזוחהו תוריהמב העונתה תילכת ל"ד גישמה הזש 

.דצה הזמ תילכתה םהל אצמי םיעיקרה םימשגה לכ ןכ רבדה םאו .רועישב ת"ב םשג לכשו םשג 
.רועישבו לדוגב ל"ר םרובעב םיעעונתמה ופלחתהו בוכעהו תוריהמב םהיתועונת ופלחתנ הזלו 

םהש ינפמ היהיש םשג הז יא ועיניש םייעיקרה םימשגב רשפא יאש םהב וטסרא רמא דצה הזמו 

.םיעעונתמהו םיעינמה ןיב םיררגנ םיסחי םהל שי םלכ ךא היהיש קזוח הז יאב םיעעונתמ םניא 

העיגיה םגישמ היה ,םהש הממ רתוי םייעיקרה םימשגה רובעב םיעעונתמה ויה ולא הזלו 

לכש ללכה לע וטסרא ראב יעיקרה םשגל אצמי רשא תילכת יתלבה רדעהמ ןימה הזבו .בוכיעהו 

וא לעופ היהישמ טלמי אל םשג לכש ינפמ יעיקר יתלב וא יעיקר היהי ןה חכה ת"ב אוה םשג 

ןמ 'א רמאמב ובתכ רשא 'גה תפומה אוהו קזוחב ת"ב אוה תולעפתה וא לעפ לכו לעפתמ 

יבובסה םשגל ןינעה הז רואיבב איבהש רחא ,רשי וא יבובס היהיש ןה ,ת"ב םשג לכשב םימשה 

תולעב ןה םייעיקרה םימשגה תועונתש ראבתישכו .וב דחיתיש המב רשילו וב דחיתיש המב 

ראבתי ,העונתה קבדהמ ל"ר םיינשה םינפהמ תילכת תולעב יתלב ןה םינפה ולאמ תילכת 

העונתה קובד ל"ר קובדב אצמנה תילכתה תבס 8הנה םנמא .תופלחתמ תילכתה יתש בובסש 

תמייק הרוצ איהש ל"ר עעונתמב ותואיצמ ול עינמהש אוה עעונתמל דצה הזמ העיגיה תגשהו 

תילכת ותואיצמל ןיא יעיקרה םשגה עינמ היהיש בייחתי הזלו .רמוחמ בכרומ םשג אוהשו 

המ יפל הל קספה ןיא תקבדמ העונתהש ראבתנ רבכש ינפמ רמוחב הרוצ וניאש ל"ר עעונתמב 

םשגה ןכ טושפו דחא ול עינמהש ומכש הזמ ראבתנו עמשה ןמ 'ח רמאמב הזמ ראבתנש 

םשגה עבט אוה תילכתה ןמ ינשה ןימה תבס םנמאו .טושפו דחא ורובעב עעונתמה ®ןושארה 

רחאו .ראותה הזב םשג אצמי םא — טושפ וא ,הרוצו רמוחמ בכרומ היהי ןה ,םשג אוה רשאב 

םימשגל אצמנ היהי רשא תילכתה יתלב רדעההמ ןימה הזש ,ןכ םא אוה ראובמ ןינעה אוה ןכש 

,דספהה תורשפא וא דספהה םשגל אצמנ ורובעב רשא אוה םהב רשא תוירמוחה תורוצה ינפמ 

תילכתה אוהו תילכת ילעב םימשג םה רשאב םימשגל אצמנה תילכתה ןמ רחאה ןימה דצמ אל 

יעיקרה םשגה היה ולא ןכ רבדהש רחאו .ןתשלוחו תועעונתההו 10העונתה קזוחמ היהי רשא 

יניצ ןבא ןימאיש המ יפכ רמוחו הרוצמ ןכ םג רבוחמ התוא העינמה הרוצה רובעב עעונתמה 

דספהה תורשפא וב שיש יחצנ המ רבד אצמיש ןימאהל יואר היהו םינפ לכ לע ביוחמ קפסה היה 

םשגה היהיש יואר דספהה חכ וב שיש יחצנ רבד אצמי אלש ראבתנ רבכש רחא ךא .דספי אלו 

הרוצהו עעונתמה םשגה דבלב םירבד ינשמ אלא רבוחמ היהי אלשו ,בכרומ אל טושפ יעיקרה 

הזו עמשהמ 'ח רמאמ ףוסב בתכנה תפומה חכמ הז הארי רבכו .תירמח יתלבה ותוא העינמה 

ראתה לע העונתה תאזל עינמה היהיש יואר תיחצנ יעיקרה םשגה תעונתש ראבתנש רחאש 

הז ונממ תואיש ראות לע עעונתמה הז היהיש יואר ןכו .תידימתה העונתה תאז ורובעב תואתש 

.תועעונתהה לא ידימתה לובקה 

רחא 11רמוחה ןמ לדבהה אוה עינמל לעופה הז תודימת אצמנ ורובעב רשא ראותה םנמאו 

לובקה ל"ר עעונתמל ןינעה הז וב ביחתנ רשא ראותה םנמאו .תועעונתהה קספנ ירמח עינמ לכש 
אלו דימת תועעונתהה לעפי אל בכרומ לכש ינפמ בכרומ יתלב טושפ 12אוהש אוה ידימתה 

.אתיל 8 
.אתיל 9 
.אתיל 10 

.ה רמוחהמ ולדבהה 11 
.ה דימתה 12 
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הזו תועעונתהה יחצנ יתלבה ומצעמ עעונתמה הזב עעונתמהו עינמה היהיש יואר כ"א .והלבקי 

תילכתה אלו :ללכ דספהה לע תורשפא חכ יעיקרה םשגב ןיא ב"א .והארתש ומכ הארנ ןינע 
ירמת חכ אצמנ היה ולאו .וב דספהה תורשפא ורובעב ביחתי רשא אוה וטסרא ול והבייח רשא 

תוחצנה ולבקיש םידספנה םימצעב רשפא היה ומצע דצמ אל ותלוז דצמ דספנ אלו הווה יתלב 

אוה הז לא םישנא האיבה רשא הבשחמהו .רקש '3ולוכ הזו גוסב דחא דספנהו יחצנה היהו 

אוהש הרוצו רמוחמ בכרומ םשג לכש עמשהמ ןושארה רמאמה ףוסב ראבתנש המש ובשחש 

םידספנה םיוהה םימשגה לע דמע םנמא םש תפומה יכ ,ובשחש ומכ ןכ רבדה ןיאו .יללכ רואיב 
םימשגה םנמאו .םהל רמוחה תואיצמ ראבתי דספההו היוהה דצמו םידספנ םיווה םהש המ דצמ 

אוה רשאב ומצעמ עעונתמ לכש אוה תמאו .דצה הז לע הרוצו רמוחמ םיבכרומ םניא םייחצנה 

םיטושפ םימשג םה םייעיקרה םיעעונתמה אשונ כ"א ,אשונו הרוצמ בכרומ אוה עעונתמ 
םיבכרומה םימשגה םה םידבואה םמצעמ םיעעונתמה אשונו תודרפנה תועינמה םה םתורוצו 

םימשה ןמ ןושארה רמאמה תלחתב וב רמאנש המו יעיקרה םשגל הבכרהה בושחל איבי הנהו 

ןיאו רמוחב תדמוע הרוצ לע הרומ רדעהה הזש בשחי רבכש הזו .לק אלו דבכ אל םשג אוהשמ 

הרוצ לא קלחתמ רבד לע אל לדבנ קולח ןינעב םשגה הז תואיצמ לע הרוי םנמא לבא ןכ רבדה 
אלש חרכהב ביחתי םצעב תוחצנה הז ול בייח רשא אוה עבטה הזש רמאנשכ יכ יואר הזו .רמחו 

המ תואיצמו ,הרקמב יחצנ היה הרוצו רמוחמ בכרומ היה ולא יכ ,הרוצו רמוחמ בכרומ היהי 

הזמו דספנ הווה הרוצו רמוחמ בכרומ לכש ןימאנ אלש בייחתי וא ;רקש םייחצנב הרקמב אוהש 

םשגה הזב וטסרא ןועטי הזלו .ךפה אלו ול אשונ ןיא הזה םשגה היה טושפ ותויה דצמ ל"ר דצה 

ןיאו .רמאמה הז ףוסב וירבד םה ןכו .ךפה אלו אשונ ול ןיא יכ ינפמ דספנ אלו הווה יתלב אוהש 

םשגהש הדומ הז םע אוהו רדנכסלאמ ומלעתה םא יכ אניס ןבאמ ןינעה הז םלעתהמ הומתל 

ינאו .[ם"אל לא] רמאמ שוריפב ורמאממ הלגנ הזו הרוצו רמוחמ בכרומ יתלב טושפ יעיקרה 

םימשל ושוריפב סויטסמת רמאממ דאמ ראובמ אוה יכ הזב םישרפמה ןיב ףולח ול ןיאש בשוח 

תאזש ל"ר וטסרא םשב רצנובא הזב ותעד הלג ןכ ומכו .ול אשונ ןיא יעיקרה םשגהש םלועהו 

טושפ הז ינפמ אוהשו חכ וב ןיאש יעיקרה םשגב 'ירמוא םתא םא ימוא רמאי םאו .ותעד איה 
רשא וילא רמאנ י לדבנ יחצנ עינמ סנכה יתלבמ ומצעמ עעונתמ היהיש ענמי רשא אוה המ ,יחצנ 

.יעבט עמשמ ינימשב תפומה הת ,םשג אוהו ומצע עינמ דחא רבד היהיש אוה הזמ ענמי 

םצעב חכ וב ןיא ימימשה םרגהש אוה תפומה וילע דמע רשא יכ וילא רמאנ .יברעה חסונ 

הזמו .הנאב חכ וב לבא טלחומב חכ וב ןיאש יפל דספהו היוה ארקי רשא יונשה לבקי אל הזלו 

תמאתי דצה הזמו .הז תלוזב אלו הנאב אל ללכ חכ וב ןיא ץוחמ עינמ סינכהל ךרצוה דצה 
םצעב אל הנאב ל"ר ותלוזב ביוחמ ומצעב תואיצמה ירשפא אוהש ימימשה םרגב רמאיש 

חכ וב םשג לכש כ"ג תמאתי דצה הזמו ותלוזמ תילכתה רדעה הנק אוהשו ת"ב חכ םש רמאישו 
תילכתב איה הלאשה תאזו .הנאב חכ אל םצעב חכ וב יחצנ היהיש דצה ענמי רשא םנמאו ת"ב 

.העגהה תאז ינעיגהש יממ דחא הילא ועיגה אלו קמועה 

.אתיל 13 
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