
תיגולוטכסא הביטקפסרפב הירוטסיה 

גרבנזור םולש 

ןיבש םיסחיה תכסמ ,תכבוסמו הלודג תכסממ תונומת רפסמ הז ירמאמב תולעהל ינוצרב 

'.םינוש םידוהי םיגוה לש םהיתוריציב תפקתשמ איהש יפכ היגולוטכסאל הירוטסיה 

הירוטסיהו היפוסוליפ 

.היאר תוכירצ ןניאש תומסרופמה םוחתל תכייש ארקמב הירוטסיהה לש התויזכרמ 

יבתכ תונשרפבו ,םייניבה ימיב תידוהיה תוגהב ונא םידע היפוסוליפה םע שגפמה תובקעב 

לש רתויב תינוציקה המגודה .הקיסיפטמל הירוטסיהמ הנפמ ,הנפמל ,היתובקעבש שדוקה 

ארקמה ירופיס טשפ תא הלטיב רשא תינוציקה תיטסירוגלאה תונשרפב היוצמ ךפהמה 

2.תויפוסוליפו תויעדמ תונירטקוד םהב הארקו 

תא התחד ללכב היפוסוליפה ,תידוהיה הבשחמה לש תידעלבה התלועפ תאז התיה אל 

דעו הקיסומו הקיטמתממ ערתשה םייניבה־ימי לש יסלקה יעדמה סופרוקה .הירוטסיהה 

םישרוש שי הירוטסיהה לש וז הייחדל .הירוטסיהה תא ללכ אל ךא ,הקיסיפטמ 

.םיללכל םיטרפ ןיב רועפה יתוהמה םוהתה לע התנבנ תיסלקה היפוסוליפה .םייגולוטנוא 

.עדמב אלא הירוטסיהב ןיינעתמ וניא אליממו ,םיטרפה תא עדוי ונניא םיפוסוליפה יהולא 

היפרגויבל המודב יכ הדבועהמ תקנוי הירוטסיהה לש התותיחנ .וכרדב ךלוה ףוסוליפב 

.יחצנה ונייהד ,יללכה לע םילח עבטה יעדמש דועב ,ישיאה ,ירלוקיטרפה תעידיב הניינע 

תימדת ,ןייטשנקנופ ׳ע :ח׳׳משת ביבא לת ,רוכז ,ימלשורי ח״י :האר ללכב הירוטסיהל סחיה לע 

עקרה לע .םש תויפרגוילביבבו 1991 ביבא לת ,תיתוברתה התביבסבו תודהיב תירוטסה העדותו 

;לואש די :ךותב ,'תילארשיה הירוטסיהל תונוש תושיג׳ ,ןמטלא ׳א :האר היפרגוירוטסיהל יפוסוליפה 

.אמק-גלק ימע ,ג׳׳ישת ביבא לת ,טרוגניוו לואש ר״ד ברל ןורכז רפס 

תורודה תמישר תא לשמל ארוק אוה .יפסכ ןבא ףסוי ׳ר לש ותונשרפב ףא היוצמ תאז ןיעמ המגוד 

תונשרפו הפש ןויגה׳ ירמאמב הז לע האר .םינימהו םיגוסה ןיבש סחיה לע עדימה תא הכותב הליכמכ 

ביבא לת ,הפשו תד ,(םיכרוע) רשכ יאו שימלח ׳מ :ךותב .׳יפסכ ןבא ףסוי ׳ר לש ויבתכב ארקמה 

.114-105 ימע ,ב׳׳משת 

[ח״נשת (די ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ)הטינומרס ב׳׳יל ןורכד רפס :םילשוריל ימורמ] 
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2] גרבנזור םולש 

אוהשכ תוומלאל הכוז ינויעה לכשה .תיגולוכיספ הליבקמ שי הז יגולוטנוא ןורקיעל 

תיגולוטננוא היצפסנוק קר .םיילסרווינוא תולכשומ םה הלא םלוא ,תולכשומב םצעתמ 

הירוטסיהה תא ריזחהל התדו הלוכי ,םואודיווידניאה תא התשיג זכרמב המשה ,הנוש 

תיסלקה המגודה תא .תיארקמ היצפסנוקל היפוסוליפה תא ברקלו ןיינעהו הטישה דקומל 

ה׳׳בקה - םיפוסוליפה לש םתדמעל דוגינב - הבש ,יולה הדוהי ׳ר לש ותנשמב ןבומכ אצמנ 

.הלא תומשב םהילא הנופו םדאה ינב לש םייטרפה םהיתומש תא עדוי 

רושקה ,ףסונ שרוש יתעדל שי תימייניבה היפוסוליפב הירוטסיהה לש תוחנה המוקמל 

תורמלו .ןמזב םימייקתמ םיילארה םייחה ,חצנה םלועל םיכייש תולכשומה .ןמזה תסיפתב 

ןיא ןומדק םלועב .תיעבט הירוטסיה םייניבה־ימיב ןיא .הירוטסיה ושוריפ ןיא ןמז ,תאז 

לש המויק םצעש הארה רשא ,ג׳׳בלרה הפי ןיבה הזה רבדה תא .הירוטסיהל תועמשמ 

ןיאש ינפמ ,ןומדק סומסוקב הירוטסיה ןכתית אל .םלועה שודיחל החכוה אוה הירוטסיהה 

.תומלשל עיגהל רבכ ונייה םיבייח ,יפוס־ןיא רשי וק ןמזה היה וליא .םייפוס־ןיא םיכילהת 

וז .המצע לע חצנל תרזוחה תוירוזחמה ,לוגיעה איה ףוס־ןיאה לומ הדיחיה הביטנרטלאה 

,האירבה ןורקע תובקעב ,עטקכ ןמזה תנומת קר .תולבוקמה תוסיפתה תחא התיה 
.הירוטסיה ונל תרשפאמ 

םילטב םירבד תניחבב איה הירוטסיההש הנקסמה התלע הירוטסיהל ילילשה סחיה ןמ 

לש התובישח תאז תורמלו 3.׳דבלב ןמזה דובא אלא תימשג תלעות אלו םהב המכח ןיאש׳ 

תלעב איה תילארה תדה .היפוסוליפה לש היתולובגל רבעמ התלגתה הירוטסיהה 

ואישל עיגהשו ,תווצמהו בותכה תנבהב התובישח תא שיגדהש ןוויכה ןאכמ .הירוטסיה 

4.תווצמה ימעט תרותב דוחייב ,ם״במרה לש ותנשמב 

טלוב ותקיני תורוקמ ןיבו ,וינפל הצרפנ ךרדה ךא .םאישל םירבדה תא איבה ם״במרה 

יחרכה רזע ילכ ,בותכה תנבה םצעל ורובע הבושח התיה הירוטסיהה .ארזע ןבא םהרבא ׳ר 

:(בכ ,ב)יגחל ושוריפ ףוסב וירבדמ דומלל ונא םילוכי התועמשמ לע .ארקמה תונשרפל 

ונאצמ אל קר היה ןכ יכ ונעדיו התויהל ואבנהב איבנה ימיב תודיתע ויה תובר תומחלמ יכ׳ 

תוארמ הככו׳ :בתוכ אוה הירכז שוריפל החיתפבו 5.׳תומחלמה תעדל םינומדקה םירפס 

רפס םיאצומ ונייה ולאו ,םיליכשמה יניעמ תומלענו תומותס ןה שריפ אל רשא ...הירכז 

הרומ הוושהו ;(יר ימע ,חפאק ׳י תרודהמ)קלח קרפל אובמ ,ןירדהנס הנשמל ם״במרה שוריפ :האר 

התשמה ןמ םיונפה םיתעה תצקמב וילע ורבעב׳ :(זכ-וכ ימע ,חפאק ׳י תרודהמ) ב ,א םיכובנ 

.׳םירישה דחא לע וא ןמזה תורוק ירפסמ דחא לע רבוע אוהש ומכ שימשתהו 

,'הרומה רפסב ארקמה תונשרפ לעי ירמאמב יתדמע ם״במרה לש ותונשרפב ,ירוטסיהה דממה לע 

Twersky, introduction .1 :דוע הארו .157-85 ימע ,(א׳׳משת)א ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ 

 to the Code of Maimonides, New Haven 1980, pp. 220-228; A. Funkenstein, 'Gesetz und
 Geschichte: Zur historisierenden Hermeneutik bei Maimonides und Thomas von

 147-178 .Aquin'; Viator, 1 (1970), pp

.ב״ע חלש ףד ,ט״ירת ןדו ,תולודג תוארקמ 
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תיגולוטכסא הביטקפסרפב הירוטסיה [3 

רמול ,ריק םירועכ םישפחמ ונייה ,תומחלממ םהה םימיב שדחתהש המ רפסמ היהש ןומדק 

6.׳ןעשנ המ לע ונל ןיא התעו ,האובנה התיה הז רובעב ילוא 

תורוקמה תא םהב שפיח ם׳׳במרה ,תומחלמה תא הירוטסיהה ירפסב שפיח ע׳׳בארה 

.תוחנ הדמעמ ,ותנשמב הירוטסיהה תובישח תורמלו .תווצמל ירוטסיהה עקרה תא ןיבהל 

דחוימבו תוינרדומ תויתוגה תושיגל דוגינב - ם״במרה תנשמבש רמאנ רבדה תרהבה םשל 

תנבהל תיחרכה הירוטסיהה תרכה .הירוטסיה שי תועטלו רקשל קר - לגה לש ותטיש 

יתעדל אטבמ דחא גשומ קר .הדגנ המחלמה תא םג ףיקע ןפואב קרו הרז הדובעה תעפות 

7.תיהולאה המרעה גשומ אוהו ,הירוטסיהה ינפב ׳ץרא ךרד׳ 

,ןמזל לעמ היוצמ ,תירוטסה־א איה תמאה ,םימיה ירבדב ףיקעה ןיינעה תורמל 

יממ לבקל שי תמאה תא .רקשה םע המחלמב הייוטיבל טרפ ,ללכ תובושח ןניא היתודלותו 

.היוליג לש ןמזלו םוקמל וא התוא הליגש ימ לש ומשל סחייתהל ךרוצ אלל ,הרמאש 

ותפקשהל םג ןוכנ הז רבד .תויטמלבורפ השוריפ ימייניבה רשקהב תמאה לש הירוטסיהה 

תונשרפ לע ירמאמב יתדמע הילעש ,תאז תויתייעבל תועדומה .ם״במרה לש תירוטסיהה 

תויחצנ לע םינוידב התוא םיאצומ ונא .השדחה תעה לש תידעלבה התלחנ הניא ,ם״במרה 

הרותה תויחצנ לש רקיעה 8.שקשרק יאדסח ׳ר לש וירבדב היעבה תא םיגדהל לכונ .הרותה 

שישי ,שקשרק עבוק ,קיפסמ הז ןיא םלוא .הרותה ןתונ לש ותומלשב ונתנומאב ןגועמ 

תומלשה תילכתב היה ,הרותה תאז תניחבב ומש חבתשיו ךרבתי ׳ה לעופש רמאיש רמואל 

םילבקמה ויה םא ,הזלו .הזמ רתוי ןתי אל ,וחינהש בוחהש הזו ,םילבקמה יפל רשפאש המ 

,קלחב וא לכב ,תאזה הרותה לוטיב םהב רשפא היהי רבכ םירסח רתוי וא םימלש רתוי 

9.׳םילבקמה יפל הנממ הבוט תרחאב רמותשכ 

.םש 

תמרע םהמ ךל ראבתי,תויעבטה תולועפה ל״ר ,תויהלאה תולועפב וננובתתשכ׳ :ם׳׳במרה בתוכ ךכ 

,ג ,ב״לרת השרו תרודהמ ,ןמית ׳ן לאומש לש ומוגרת יפ לע .(בל ,ג םיכובנ הרומ)׳םשה [ףטלת] 

הארו .םתילכתל םירבדה תא איבהל ידכ עבטה תולובחת תא ראתמה ׳םורע דסח׳ ןיעמ והז ,ב׳׳ע דמ ףד 

םילשורי ,םימעה תבשחמל לארשי תבשחמ ןיב ,סניפ ׳ש :ךותב ,'םיכובנ הרומ׳ל סניפ לש ואובמב 

.163 ימעו ךליאו 117 ימע ,ז״לשת 

.(גנש ימע ב׳׳שת םילשורי ,רשיפ 'ש תרודהמ)א קרפ ,ה ללכ ,א קלח ,ג רמאמ ,יה רוא 

ןניא תואמגודה םלוא .חנ ינבו ןושארה םדא תרות ןה הז ןיעמ ךילהתל ךשמהב תואבומה תואמגודה 

הלטיב אלו ,התמדוק תא הסלק ,השמ תרותל המודב ,תרחואמ הרות לכ ירהש ,הלאשה תא תואטבמ 

םירבסההש ןכתיי ךא ,תירצונ תיסומלופ הנעט קפס אלל תדמוע הלאשה ירוחאמ .התוא 

םיימייניבה םיגוהה תא איבה יתדה סומלופה .הז חוכיווב קשנ ושמיש ם״במרה לש םייטסיצירוטסיהה 

תמועל .תותדה לכב תאזו ,הירוטסיהב השמתשה הביריה תדה לע תרוקיבה .הירוטסיהל תוקקזיהל 

המגוד איה םינוילגנוואה לע תרוקיבה .תימצעה תרוסמל רבדה עגנ רשאכ הממד הירוטסיהה תאז 

יפלכ םג תרוקיבה תא ותונפהב ,הז ןודנב טלוב ללכה ןמ אצוי היה םימודאה ןמ הירזע ׳ר .ךכל תטלוב 

.תימצעה תרוסמה 
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4] גרבנזור םולש 

דיתעו הירוטסיה 

:קוק ה״יארה בתוכ ם״במרה לש תירוטסיהה ותשיג תא ונייפאב 

םייח חור ןכ םג חיפמה ,רבעה לש הפי ירוטלוק חכ םנמא שי ,הרז הדובע תיחמ דוסי 

ולצא הנוילע רתויה רהוזה תדוקנ יכ ,שלחתמו ךלוה אוה ועבטב לבא ...םיילאידיא 

תווצמה ימעטב לפוקמו זונגה ירקע רתויה דוסיה ירה תמאב לבא ,רבעה אוה 

לוכי םוקמ לכמ ,דאמ דבכנ אוהש יפ לע ףא ,ודבל רבעה ...דיתעה אוה ןהיקומנו 

10.לעופב םייחל ןכות הב ןיאש ,תיגולואיכרא העידי לש ךרע ידכל אובל אוה 

תניחבב ןכא איה ם״במרהו ע״בארה לש םלעפמב יוטיב ידיל האבש הירוטסיהה 

שדקוהש רמאמב .םיפסונ םיסרטניא ודמע הז יגולואכרא סרטניא דיל ךא .היגולואכרא 

היצפיצנמאהו הלכשהה תורוד דע היפרגוירוטסהה׳ש רוניד ןויצנב עבק רבעה תעדותל 

םיסומלופה םע רשקב) הפ לעבש הרות לש הלבקה רדס :תודוסי ינש לע הייונב התיה 

,םשה שודיק ישעמ היה ןרקיעש ,תוריזגה ירופיסו (ב״ויכו םיארק ,םיקודצ ,םייתדה 

הלא םיסרטניא יתעדל י1 .׳אלפו סנ רדגב התיהש םידירש לש םתטילפו תוליהק לש ןתלצה 

.הירוטסיהב תורודה וליגש ןיינעה תועמשמ תא םיצממ םניא 

רבעה יקמעממ אל קניש ,ףסונ סרטניא תורודה לכ ךרואל היה םייק הלא םיסרטניא דצל 

תוגהה תא בייח יחישמה ןויערה .יגולוטכסאה ׳סרטניא׳ה והז .דיתעה תולוצממ אקווד אלא 

האיבה היגולוטכסאה .הנשויל הרטע ריזחהלו החכשה יבשמ הירוטסיהה תא לואגל תידוהיה 

םיעוריאה תא שרפלו דיתעה תא םירטהל ידכ קר אל ,הירוטסיהב קוסעל םימכחה תא 

תספתנ דציכ ןלהל ןחבנ 12.רבעה תא היפ לע אורקל ידכ םג אלא ,הווהב םישחרתמה 

ןוד לש ותריציב לשמל ףקתשמ רבדהש יפכ היגולוטכסאה לש הביטקפסרפהמ הירוטסיהה 

תלאש ,תולאשה תלאשב ישונאה ןיינעה תא תאטבמ הדצמ היגולוטכסאה .לאנברבא קחצי 

הנוש איהש ,היצידואתה תרתתסמ היגולוטכסאל רבעמ .ידוהיהו ישונאה לרוגבש קדצה 

.18 ימע ,ם״שת םילשורי ,ה״יארה ירמאמ :תורוא יללט 

תעדותבו םימעה תעדותב רבעה תרכה :ךותב ,יהב רקחה תויעבו םעה תעדותב רבעה תרכה׳ ,רוניד ׳ב 

״יארפס ׳שו לגס ׳א תכירעב ,הירוססהב ןויעל ג״יה סנכב ועמשוהש תואצרה ץבוק :לארשי םע 

ךותמ ןיחבהל הסנמהו ,תאז הזת לבקמה ,ימלשורי לש וירבד תא הוושהו .23 ימע ,ט׳׳כשת םילשורי 

תונורחאה תופידרה - רתוי בורקה רבעהו ,ינשה תיבה ןברוח דע ,קוחרה רבעה ,רבע יגוס ינש ןיב ךכ 

ורבעש תוברה םינשה תואמב הרקש המב ,ללכב םא ,ןיינע טעמ קר שי׳ .התע הז האבש הלצהה וא 

.(54 ימע ,[1 הרעה ,ליעל] ימלשורי)׳םייתניב 

תואה ךל הזו ןיידע ומייקתנ אל׳ש תואובנה לע דומעל ידכ םג רבעה תא ארוקה ,לאנברבא ירבדכ 

יניעמ לאנברבא קחצי ׳ר)׳ומייקתנו דיעהש םידועיה ראשכ םייקתהל תודיתע המהש קזחה תפומהו 

L. Kochan, The Jew and his :האר יגולוטכסאה ביטומה לע .<אכת ימע ,ך״שת ביבא לת ,העושיה 

 2,3 .History, Plymouth 1977, chaps
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תיגולוטכסא הביטקפסרפב הירוטסיה [5 

.הירוטסיהל תיפוסה תועמשמה תא הנתנ רשא איה .לבוקמה שנועהו רכשה ןובשחמ 

ראתנ ןלהל .לבסה תלאשל הבושתה תא תידוהיה תוגהה השפיח םיירוטסיהה םיכילהתב 

הלא םילדומ תעבראב .הירוטסיהה תא סופתל וסינ םהבש תידוהיה תוגהב םילדומ העברא 

.היצידואתל תונוש תושיג עבראו הירוטסיהה לש תוסיפת עברא ןנשי 

איה .םינוש םינבומ ינש שי הירוטסיה חנומלש הדבועה לע םימכחו םיגוה ודמע רבכ 

תא ,ישונאה םויקה ידי לע עבקנה תואיצמה רזגמב םימייקתמה םיכילהתה תא תנייצמ 

.ןתוא תללוכה תימסוקה תואיצמה לומ לא יאמצע ןפואב םידמועכ תושונאה לש הימי ירבד 

ןיב הנחבהה .םחותינו םמושיר ,הלא םימי ירבד לש םתביתכ תא םג תנייצמ הירוטסיה ךא 

יכ תוארהל הסנא .ונינפלש היגוסב הבושח הירוטסיה חנומה לש םינושה םינבומה ינש 

.םתודוא לע ובתכנש םירוביחב הבושת םג שי תואיצמב ושחרתהש םיכילהתה לע תולאשל 

.היפרגוירוטסיהה לש התוחתפתה לע העיפשה הירוטסיהה תנבה 

הספילקופאב הירוטסיהה 

תמיוסמ הניחבמו ,הקיסיפטמב הירוטסיהה תא הרימה םייניבה־ימיב תידוהיה היפוסוליפה 

הדמעמ ם״במרה לש תיטסילנויצרה ותשיגב ,וניארש יפכ .תיסלקה הלבקה ףא תאז התשע 

קבאמה תא דוחייבו ,תווצמה לש ןעקר תא ןיבהל רוזעל החוכב םנמא .תוחנ הירוטסיהה לש 

.תישונאה הגושמה תודלות רשאמ רתוי הנניא איה םלוא ,הרז הדובעב 

ךכבש העדותב ,הירוטסיהל הקיסיפטמהמ ךפהמה תא ,הנפמ גציימ לאנברבא קחצי ןוד 

ןפואב .תיגולוטכסאה ותפקשה תאצות אוה הז ינכפהמ הנפמ .יארקמה טשפה לא אוה רזוח 

לש תשדוחמ הכרעה ידיל האיבה הירוטסיהה .תונתשמ תוירוטסיה תוביסנ ירפ אוה יקלח 

תיפוסוליפה תונתלכשה ,תאזמ הרתי .תונתשמה םיתעה ודמע ךפהמה סיסבב .הירוטסיהה 

.תואדיאה םלועבש חצנה םע ודדומתה םינומדקה .תירקיעה הנכסה התיה אל בוש 

,דועו תאז .תורצנה ,תירוטסיה תד םע םימכחה םידדומתמ לאנברבא לש ויתורודב 

תשדוחמ תוטלובב אטבתהש רגתא ינפב תידוהיה תוגהה תא ודימעה םינמזה קוצו תופידרה 

13.ול ערש קידצה אוה ,ןויעה דקומל ךפוה לארשי םע לש ולרוג .הירוטסיהה לש 

תחא אוהש ונמיקי ישילשה תיבה ןינבב׳ :לאינדל ויתורעהב ,זיגח השמ ׳ר לש וירבד ודיעי הז עקר לע 

לודגה ברה םסרפו םללכש ומכ לאינדל ׳ה הארהש תודיתע תונויזח םיעבשהמ וראשנש םידועי הרשעמ 

תוצעומבו תעדבו ,תוינמיס םהל השעד הארתו אצמת וב וילע ןייע ל״קוצז לאנברבא קחצי ןוד רשה 

םיכרבו תופרה םידיה תוקיזחמ תופיע תושפנ לע םיקר םימ תוניע הרשע םיתשב םירמת םיעבש עטנ 

השמ ׳ר לש ושוריפ :ןורשה תלצבח :ךותב ,'ח׳׳מקה תפ ירוריפמ׳ ,זיגח השמ ׳ר)׳וצמאי תולשוכ 

השמ ׳ר לש וירבדל עקרה לע בגא ךרד ןאכ ריעהל ןיינעמ .130 ימע ,ז״נרת הנליו ,לאינדל ךישלא 

הבש תונלבוסה ןיב לדבהה תא םש שיגדמ ח״מר .לאנברבא לש ויתויווחל תיבטוק םידגונמה ,זיגח 

האיבה תינרדומה הפוקתה .םאלסאה תוצראב תוחנה םבצמ ןיבל תורצנה תוצראב םידוהיה םילבקתמ 

׳Emmunat ירמאמב ךכ לע הארו .ךכל תטלוב המגוד איה םדרטסמאו ,הז בצמב בושח יוניש ידיל 
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6] גרבנזור םולש 

׳ר לש ותנשמב יוצמ ותשיגל בושח רוקמ .הז ןוויכב ךלהש ןושאר היה אל לאנברבא 

רפסל ינטרפ ירוטסיה שוריפ אוה ׳הלגמה תלגמ׳ב יעיברה רעשה .(ח״באר)אייח רב םהרבא 

ושוריפב .ח״באר לש וימיל דעו ארקמה ימימ תתצמותמ תירוטסיה הריקס ללוכה לאינד 

תטלובה המגודה .הירוטסיהה ךלהמב םיעוריאל תויוסחייתה לאינד רפסב ח׳׳באר אצומ 

שריפ אל ג״סר .בלצה יעסמל סחייתמכ (אל ,אי ינד)׳זועמה שדקמה וללחו׳ שוריפ איה רתויב 

לע בותכה שריפ אלש לע ל׳׳ז הידעס וניבר תא םישאהל ונל [ןיא]׳ ח״באר בתוכ ,םלוא ,ךכ 

אוהו ,תויהל דיתע היהיש רבד דיגהל לוכי היה ךיאו וימיב היהי אל השעמה יכ ,הזה ךרדה 

סוטיט ידי לע תיבה ןברוח לע הזה לולחה שרד הז ינפמו ,וינפל היהש ול המוד רבד אצומ 

14.׳עשרה 

םלוא ,ע׳׳בארה לצא ונאצמ הלא ןיעמ םירבד .םיקוספה תא שרפל תרשפאמ הירוטסיהה 

ירהש ,יטפילקופא ונניא ע״בארה לש ותנשמב הירוטסיהב ןיינעה .הנוש םתועמשמ 

יתעמש ינאו רמא ןכ יכ ,ץקה עדי אל לאינד םג םימותחו םימותס הלואגה ץק ירבד׳ וירבדכ 

וניבי םיליכשמהו ץק תע דע רפסה םותחו םנורחאב רמא ןכו ,(ח ,בי לאינד)ןיבא אלו 

רוקמ הווהמ אוהש ינפמ בושח הז עטק 15.(דכ ,ח דל ושוריפ)׳ךאלמה ירבדמ ץקה תעגהב 

תומיבו׳ :םיקוספה לש תיוויטקאורטרה הנבהה לע (א ,בי)׳םיכלמ תוכלה׳ב ם׳׳במרה ירבדל 

שממ הלא ןיעמ םירבד .׳ןהב וזמר ןינע המו לשמ היה רבד הז יאל לכל עודי חישמה ךלמה 

אוה [חישמה לש] אוב ןמז תלגהב רובדה םנמאו׳ :שקשרק יאדסח ׳רל ״ה רואיב םג םייוצמ 

םימתס יכ״ ,"ןיבא אלו יתעמש ינאו"ורמאכ ...םיבותכה דצמ םא ,קירל העיגיו תואל 

יבשחמ לש ןחור חפית ל״זר ורמאש המל םאו ,(ח ,בי ינד) "ץק תע דע םירבדה םימתחו 

רבס ךכ אל .חישמה לש ואוב ןמזב ןויעלו ץקה יבושיחל תודגנתה שי הלא םירבדב 16.׳ןיצק 

 'Hakhamim (ךותב: ed.], Jewish Thought in the Seventeenth Century, Cambridge, Mass]

ןוטלש תחתש תוקוחר תוצראב יתעמשש יפלו׳ :זיגח השמ 'ר בתוכ ךכו .(ךליאו 285 ימע ,1987 

ילארשיה ןומהה בל קיזחהל הניב ׳ה ול קלחש ימ לכ לעו ילע הבוח יתאצמ תורצמ םחכ ששת לאעמשי 

ינבל תוערואמה לכ יכ ,םתקעצו תומוצה ירבד תא םבל לע רבדל םרוג הזו הזו םתוא םחנלו םחיכוהל 

יפידעד םימכחה ירבדבו םיבותכבו םיאיבנב הרותב ואצמנ ,םיכרד תשרפבו אכהו םתה ,תולגה 

.([םש] זיגח) 'םיאיבנמ 

,םולהי ׳י :הארו .99 ימע ,ד״פרת ןילרב ,יקסננזופ א׳׳ש תרודהמ ,הלגמה תלגמ אייח רב םהרבא 

.22-1 ימע ,(ב״נשת)ו ,םלש ,'םינשרדו םינטייפ לש םתסיפת יפ לע לארשי ץראב תויוכלמ יפוליח' 

ךישלא השמ 'ר לש ונב םייח ׳ר לשמל .םיבר םינשרפ לצא תרחא וא תאז הרוצב ורזח הלאכ םישוריפ 

ירמ אבאש םיעדוי םלועה לכי :לאינדל ויבא לש שוריפל חפסנש עטקב ,הימריל ושוריפ ףוסב בתכ 

יולגב סרפבו תמסרופמ הלבק ירבדב ומצע םושל אלש ,השעש וישוריפ לכב לדתשה רבחמה ה״הלז 

ומצע טימשהש ,לאינד שוריפ אוה ,ןורשה תלצבח ףוסב השעש ת״כעמ הארי רשאכ ,ונחישמ תאיב 

אל אמופל אבלש רבד שרפל יל המ תמאב ,ללכ שוריפ ילב םהש ומכ םחינהו לאינד תוארמב עגילמ 

.131 ימע ,[13 הרעה ,ליעל] ןורשה תלצבח) 'אילג 

חכוויהל ןיינעמ .וסש ימע ,[8 הרעה ,ליעל] רשיפ תרודהמו ב קרפ ,ח ללכ ,א קלח ,יג רמאמ ,'ה רוא 

םירבדה םנמא .לאנברבא לש וירבדב תיגולוטכסאה הנבהה ןיבל הז יוויטקאורטר שוריפ ןיבש דוגינב 

םירבדהמש יפל תעדה הברתו םיבר וטטושי ותע אובב זאשו' ,ואוב ינפל םלוא ,חישמה תומיב ונבוי 

 [318]

This content downloaded from 192.115.99.134 on Sun, 22 Sep 2019 10:57:52 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



תיגולוטכסא הביטקפסרפב הירוטסיה [7 

.ץקה דעומ תודוס תא םהב אורקלו ל״זח ירבד תאו םיקוספה תא חנעפל הסינ אוה .לאנברבא 

17.וימיב ושחרתהש תועפותלו הירוטסיהל תועמשמ לאנברבא לש ותנשמ תנתונ ךכ ךותמ 

תורעה רפסמ שיגדהל ונילע הספילקופאל הירוטסיה ןיבש הזה רשקה תא ריהבהל ידכ 

,עבטהמ הנושכ העיפומ הירוטסיהה (א) :הירוטסיהל תועגונ תונושארה םייתשה .תוינורקע 

םישמשמ םיימסוקהו םיירוטסיהה םיביטומה לשמל לאנברבא לש ותנשמבש יפ לע ףא תאזו 

.רומג ןילוחכ בור יפ לע תספתנה ,תישונאה הירוטסיהה איה הירוטסיהה (ב)18.היבוברעב 

בור יפ לע שגדה תא םשה ,יולה הדוהי ׳ר לש ותנשממ לאנברבא לש ותשיג תלדבנ ןאכ 

.תיחגשהה ,תיסנה ,השודקה הירוטסיהה לע 

תואי רבכ ותע אובב ...םהידועייו םיאיבנה תנוב םדא ינב ועדיו וריכי ץקה ןמז ותואב ושדחתי רשא 

,ליעל] העושיה יניעמ)יאבל דיתעל ןמזה ךרא ינפמ שואיה תארי וב היהי אלש יפל םוסרפהו יולגה 

.(גפר ימע ,ב רמת ,א ןיעמ ,[12 הרעה 

.חרזמל םילוגה תא הריזחמ דרפס תולגש לאנברבא לש תמסרופמה ותרעה תא לשמל הז ןיינעב ריכזנ 

ירבד תא םייקמה לארשי םע לש רבוגה ורוזיפ לע םימכחה ירבד תא ריכזהל ןתינ תאז הנבה לומ לא 

יכ׳ :יולה רזעילא ןב םהרבא ׳ר לש וירבדב הדצמ תאז השיגל המגוד .׳אימש לכ תוחת׳ (זכ ,ז)לאינד 

ןעמל םהמ ושרוג רשא תויוכלמה לא םודא תוצראל ונמע ינבמ םישנא םויה םירזוחש המ תיקלא הביס 

ןכל ...םש וצופנ רשא ץראה לכמ םצבקישכ םהמע ׳ה השעיש תואלפנו םיסנב ץראה לכב ימש רפס 

ץפנ תולככו תאז התיה ׳ה תאמ יכ תויוכלמב םצופנו תוצראב שדחמ התע םרזפתה ךיניעב השקי אל 

רזעילא ןב םהרבא ׳ר לבוקמה׳ ,םולש ׳ג ידי לע םסרופש טסקטה תא האר .׳הלא לכ הנלכת שדק םע 

תויוצמ יספילקופאה־ירוטסיהה רשקל תוליבקמ .131 ימע ,(ו״פרת-ה״פרת) ב ,רפס תירק ,׳יולה 

םילשורי ,לגוטרופו דרפס ישוריג רודב תויחישמ ,יבשת ׳י :האר ,הפוקתה לש םירחא םיטסקטב 

תא ךמוס אלא ,יארקמה ןוזחב קפתסמ אוה ןיאש ךכב הנוש הזינגהמ םסרפ יבשתש טסקטה .ה״משת 

.בתוכה לש םירחא תונוזח לע וירבד 

לצא ויתובקעבו ,אייח רב םהרבא ׳ר לש ותנשמב ואישל עיגהש ,יגולורטסאה סרטניאה םהיניב טלוב 

קדצו יאתבש ורבחתיש המוצעה תרבחמל הזב זמורש ...יוגו םורמה אבצ לע ׳ה דוקפי׳ :לאנברבא 

תורבחמה הנרכזת אלו שדחתיש תרבחמה ותוא אוה םישדחה םימשהו ...ודחי ץובקו הפיסאב 
לע .(חית ימע ,[12 הרעה ,ליעל] ,העושיה יניעמ)׳לארשי לע תולגו תוער תורומ ויהש תונושארה 

הלואגה ןויער תודלותל תורעה - ןדע־ןגל הבישה׳ ירמאמ האר הלואגב םיימסוקה םיביטומה 

לגרל ןויע םוי :לארשיב יחישמה ןויערה :ךותב ,'םייניבה ימיב תידוהיה היפוסוליפב תיביטרוטסרה 

s. Feldmann, ׳The End of the ;86-37 ימע ,ב״משת םילשורי ,םולש םשרגל הנש םינומש תאלמ 

 Universe: A Medieval Debate', in: D. Novak 1Sc N. Samuelson (eds.), Creation and the

 215-244 .End of Days, 1986 pp. םלועה ןויליכ תייגוסב לאנברבא ןד 'םיהלא תולעפמ׳ ורפסב

ורזע םעפש םימס לשמל ,םלועב םישגרומה העיקשה יכילהת לע ותנעט דחוימב תניינעמ .וספהו 

םה הלא .(ךליאו ד׳׳ע דנ ףד ,ב ,ח ,םיהלא תולעפמ ,לאנברבא קחצי ׳ר)רתוי םיליעי םניא םילוחל 

יפכ ,ל׳׳רהמה לש ותוגהב ואצמ םימוד תווניער .םלועה לש ותונקדזה תא םיחיכומה םימוטפמיס 

סרב ׳צ :ךותב ,'היגולוטכסאל היצנטסיזכא ןיב ל״רהמה תרות׳ הרמאמב ץ״ש הקבר ךכ לע הריעהש 

ל״רהמה לש וירבדש ןכתיי יתעדל .316 ימע ,ד״משת םילשורי ,היגולוטכסאו תויחישמ ,(ךרוע) 

םלועה תונקדזה לע הלא ןרזמ םירבד ,ריעמ ןמדלפש יפכ .לאנברבא לש וירבדמ תאז היגוסב ועפשוה 

תובאמ דחא לצא םירזוח םירבדה .(De Rerum Natura, 11,1150-1174)סויטרקול לצא רבכ םיאצמנ 

Cyprianus, Ad) רתוי רחואמ הנש תואמ שולשכ ,סונאירפיק ,ברעמב תירצונה הייסנכה 
 3-4 ,Demetrianum)
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8] גרבנזור םולש 

ותובישח .ם״במרל האוושה ךותמ לאנברבא לש ותדמע תא ריהבנ ,הספילקופאל רשא 

תא רגסמ ם׳׳במרה - םסרופמו עודי דחא ןפ .הלופכ יחישמה ןויערה תייגוסב ם׳׳במרה לש 

לע שגדוה רשא ,רחא ןפ .סומסוקה לש תילמרונהו תיעבטה ותלועפ ךותב יחישמה ןויערה 

.יחישמה ןדיעל יחישמ םדקה ןדיעהמ רבעמל םחייתמ ,ויתואצרהב סניפ המלש ירומ ידי 

,עבטה ךרדב שחרתי רבעמה םג .תוילנויצרה יללכ תא הזה רבעמה לע ליחה ם״במרה 

תמועל ,תיפוטואכ ם״במרה לש ותדמע תא סופתל שי תאז הניחבמ .םדאה לש וחוכ יפכ 

הספילקופאה .תלבוקמ הארוה הלא םיחנומל שי .תיטפילקופאה ,לאנברבא לש ותדמע 

.בוט ולוכש םלועה תא םימידקמה םיילפורטסטקה םייונישה רואיתב בור יפ לע הרושק 

תיפוטואה הדמעב .םלובג הצקל דע הלא םיחנומ לש םתועמשמ תא ביחרהל ונילעש אלא 

וז אליממ .םדאה ינב לש תינוצרה םתלועפמ האצותכ שחרתמ הלואגה ןדיעל רבעמה 

לככ ,תאז תורשפאש ורבס םייניבה־ימי ימכח יכ םא ,תביוחמ יתלב ךא תירשפא תוחתפתה 

םישחרתמ םירבדה תיטפילקופאה הדמעב .דיתע אוהש הזיאב שממתהל הדיתע ,תורשפא 

ףא ,הירוטסיהה תיטפילקופאה הסיפתה יפ לע .הירוטסיהה לש תימצעה הקימנידה ךותמ 

םיענומ םדאה ינב .תשממתמ תיהולא תינכת תפקשמ ,יחישמ־םדקה ןדיעה לש הירוטסיהה 

לש ותומדל תערכמ תובישח שי ם״במרה לש ותנשמב .םחוכל רבעמש תוחוכ ידי לע 

תא םיעבוק םדאל רבעמ םהש םיכילהת תיטפילקופאה הפקשהב .ותלועפלו חישמה 

.תיתד תועמשמ הירוטסיהה תלבקמ ךכ ךותמו ,תוערואמה 

,האובנה תונוזחל לאנברבא ושוריפב םייוצמ הלא םיכילהתל םיעדומו םיטלוב םייוטיב 

:הירכז תואובנל ושוריפב לאנברבא בתוכ ךכ ".הבכרמ השעמ שוריפ םזכרמבו 

ןכו יניטנטסנוקלא ךונח יבר הנה ...יוגו םודא סוס לע בכור שיא הנהו הלילה יתיאר 

הרומה ברה ךרד םשוריפב וגהנ ...הירכז תואובנ שרפל וצר םתלוזו יפסכ ןב 

תועידיה ןתואלו םילגלגו םילדבנה םילכשל זמר לכה היהש לאקזחי תבכרמ שוריפב 

ןיב תוברועמ םהה תואובנה ואב המל ןכ רבדה היה םאו םיתלאש ןתי ימו תודבכנה 

םטושפ לע םיבותכה שרפל ינאו .םהמע םהל ןינע ןיא םא ,בותכה רכזש םירופסה 

20.םהיתועדל שוחא אלו יתאב 

E.i.j. Rosenthal,:לשמל האר ,לאנברבא קחצי ןודל תשדקומה הברה תורפסה תא לכורכ הנמא אל 

 Don Isaac Abrabanel: Financier, Statesman and Scholar', Bulletin of the John Kylands'

 idem, Studia Semitica, I, Cambridge 1971, pp1937) (־ Library, Vol. 21, N0.2 (October

 21-24) A.J. Heschel, Don Yizchak Abrabanel, Berlin 1937; B. Netanyahu, Don Isaac

 1968 Abrabanel, Philadelphia, תויעב לא וסחד לאנברבא קחצי ןודי ,רעב ׳י ;םש ,היפרגוילביבבו

ןשרפ רותב לאנברבא קחצי ׳ר׳ ,לגס ׳מ ;259-241 ימע ,(1937) ח ,ץיברת ,׳הנידמהו הירוטסהה 

,(ז׳׳משת)ב ,א תופוסא ,'היגולוטכסאו תויחישמ לאנברבא׳ ,בגר 'ש ;299-290 ימע ,םש ,יארקמה 

.םש תויפרגוילביבבו ,זפק-טסק ימע 

.זצק ימע ,ך״שת ביבא לת ,םינורחא םיאיבנ שוריפ ,לאנברבא קחצי ׳ר :ךותב ,ח ,א ׳וכזל שוריפ 
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תיגולוטכסא הביטקפסרפב הירוטסיה [9 

.׳םיכובנ הרומ׳ לש השרו תרודהמל ףרוצמה ,הבכרמ השעמל ושוריפב ונאצמ םימוד םירבד 

ךותב ארקמב תונותנ תואובנה ,לאנברבא שיגדמש יפכ .לאקזחיל ושוריפב עטקה רוקמ 

האר לאנברבא .הז רשקהמ ןיטולחל המלעתה תיפסוליפה תונשרפה .ירוטסיה־ירופיס רשקה 

21 .ףיוזמה דוסה ידדצמ דגנכ טשפה ינשרפ לא ףרטצמו ,הנשויל הרטע ריזחמש ימכ ומצע תא 

:יפוסוליפ יטנאה וקבאמ תונורקע לע רזוח אוה ׳העושיה יניעמ׳ב 

תויחה ויהש רמול ישילשה קלחה תלחתב הרומה ברה םכחתהו ...הבכרמה רואיבב 

רדס ׳תי ׳ה והארהשו תודוסיה תעבראל םינפואהו םיימימשה םימרגל תוזמור 

םיבותכה עבטמ תוחוקל תונעט המכ יתאבהו ,רמאמ הזב יתישע רבכ ינאו .תואצמנה 

לאקזחיש יפל ...ובל לע הלע אלו איבנה וילא ןויכ אל הבכרמב ברה שריפש המש 

לארשי תאטחו םילשורי ןברחו תולגה לע היה וירבד רקיעו הלוגה ןמזב אבנ איבנה 

ןינע הזל ךמסי ךיאו תודוסיהו םיעינמהו םילגלגה ןינעל ול המו ותוא םיבבסמה 

ןכו ,ויתולועפל תוסחייתמה תורוצב ׳תי ׳ה וארי םיאיבנהש ...ןברחהו תולגה 

האר ותיב ןברחו ומעמ הניכשה תוקלתסהו העיסנה תעב ׳תי ׳ה תא הארש לעקזחי 

לא האובנה אב הז ינפמ ...רחא םוקממ עסונ ךלמה תא האר ולאכ הבכרמה תא 

איבל ןידיתע תוילגו תולג דועו היוטנ ודי דוע יכ ...הלוגה םעה םחנל ידכ ...לאקזחי 

הרעס חור הארמה תלחתב האר ןכלו ,הלכ דע םמשתו ברחת הרהמבש םילשורי לא 

םילשומה םינוילעה םירש העבראה זומרל תויח העברא הארו ...ןופצה ןמ האב 

22.םלועב ויהש תויכלמ העבראה לע םיעיפשמו 

תורז תועד םעו תויהלאו תויעבט תומכח׳ב אלו הלואגה תרושבב הרושק האובנה 

23.׳םישרפמה וירחא וכשמנו הרומה ברה וילע בשחש ומכ תושבושמו 

םימעפ םלוא 24.הירוטסיהל קקזיהל םינוש םינשרפו םיגוה איבה יגולוטכסאה סרטניאה 

בושחל היה לבוקמ .הירכז תואובנ לש רתוי הנוכנו הלוקש הכרעה תרשפאמ ותשיג יכ רובס לאנברבא 

התיה האובנהש רובעכש׳ :האובנה לש התעיקשב ץוענ הירכז לש תומותסה ויתואובנ תנבהב ישוקהש 

האובנה רוקמ היה אוהש םילשורימ 'ה תירב ןוראו הניכשה תוקלתסהל הירכז ימיב תטעמתמו תכלוה 

םימותחו םימותס וירבד ויה ןכל ,םהיתואובנ לבקל םלוכ םיאיבנל הנכהה תאצוי היה ונממש עובמהו 

שוריפ)׳יניעב ןוכנ תעד וניאו םינושארה םיאיבנב ןכ היה אלש המ ,ןורתפ ילבמ ויתוארמ הארו דאמ 

וניא הזחמבש םותסה .הז שוריפ לבקמ וניא לאנברבא .(הצק ימע ,[20 הרעה ,ליעל] הירכזל לאנברבא 

תא הלביקש ,תמדוקה ותשיגמ יוניש הווהמ לאנברבא לש וז הדמע .׳שורדה קמוע׳ לש האצות אלא 

.הדבועכ ינשה תיבה ימי תישארב האובת לש התדירי 

.הפר ימע ,(12 הרעה ,ליעל)העושיה יניעמ 

.חפר ימע ,םש 

םיצו׳ עטקה בושח דחוימב .(כ ,הכ ימב)םעלב תואובנל ושוריפב ן״במרה תא ןאכ ריכזהל יוארה ןמ 

ימע ,ך״שת םילשורי ,ב ,לעוועש תרודהמ האר .ןושאר סופדמ ץוח םיסופדב טמשנש ׳םיתכ דימ 

:האר .הז בושח עטקל סחייתמ לאנברבא .תויחה תרדגה לע סומלופה תרגסמב בושח אוה .גש-בש 

עימשמ :הוושה .אמש-דלש ימע ,ו-ה םירמת ,ינימשה ןיעמה ,(12 הרעה ,ליעל) העושיה יניעמ 
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תוניצרבו ןיינעב ןייפאתמ לאנברבא לש ושוריפ .דבלב תיטמכס תוסחייתה תאז התיה תובר 

תחא המגוד איבנ .רבעה לש םייסלקה תולובגה תא ץרופ םג אוה ךא .תאז תוסחייתה לש 

יפלש ,ןודקומ רדנסכלא אלא וניא םודא סוס לע בכורה םדאה הירכז תואובנב :דבלב 

המגוד תאז 25.׳לאפסוב׳ לע בכרש הזב ותוגיהנמ תא חיכוה ןוירוג ןב ףסוי ידי לע רפוסמה 

,סרפ תודלות לא ,תילארה הירוטסיהה לא הנפמה לע תודיעמה ,תובר שי הומכ ךא ,הטושפ 

דעו ׳חרזמה תוצראמ םילאעמשיה׳ תודלות לא ,'התנומאו ירצונה עושי תד׳ לא אמורו ןווי 

ירחאו׳ :לאנברבא בתוכ ׳העושיה ינייעמ׳ םויסב .םייניבה־ימיב תוכלממה תוחתפתהל 

ךרד לע תאזה המיתחב איבהל הנדע יל התיה ינימי העטנ רשא הנכו תאז ׳ה תכאלמ יתולכ 

רבכ המייקתנ םא הדצב ׳א לכ לע בותכלו ...ויתואובנב לאינד הארש םלוכ תודיתעה ללכ 

26.׳םהל רשא םימיה ירבד רפסב המה לארשי ינבמ אל רשא םירפסמה םגו ל׳׳זח תודע יפכ 

וימי דע עיגיש ,ינללוכ הירוטסיה רפס תביתכב לחה לאנברבאש חכווינ םא ןכא המתנ אל 

ישנאב םילאעמשיה ברע ינב ושע רשא תודמשה תגלפהו תומוצעה תוערה רפסי ימו׳ :שממ 

םוימ ה׳׳עב וב רפסא תושעל יתלחתה רשא םלוע תומי רפסב ורפסל דיתע ינאש ומכ הלוגה 

27 .׳ונתאצמ רשא האלתה לכ תא ,הזה םויה דע ןושארה םדא דלונש 

בלת-אלת ימע ,ך׳׳שת ביבא לת ,ןושארה רשבמה ,העושי 

.הצק ימע ,(20 הרעה ,ליעל)הירכזל לאנברבא שוריפ 

.חית ימע ,(12 הרעה ,ליעל)העושיה יניעמ 

יבבל םע שיש םלוע תומי רפסב׳ :האר ,םיכלמל ושוריפל אובמב םג רכזומ הז רפס .הפר ימע ,םש 

לש ולעפמב היוצמ תניינעמ הליבקמ .(זכת ימע ,ו״סשת םילשורי ,םינושאר םיאיבנל שוריפ)׳תושעל 

רשא הירוטסיה רפס תביתכ לש םויס יבלשב דמוע אוה יכ ויתורגיאמ תחאב רפסמה ,לארשי ןב השנמ 

׳Nuestra historia desde el tiempo en q׳ :וימיל דע סויוולפ סופסוי ירפס תא םילשהל רומא 

 'acabo flavio josepho hasta nuestros tiempos. האר: E. N. Adler, 'A Letter of Menasseh

 569 .JQR, 16 (1904), pp ,׳ben Israel. ןפואב .יתדה סומלופב ןבומכ רושק היגולוטכסאב ןיינעה

תנבהל עקרכ הירוטסיהל קקזיהל םידוהיה םיגוהה תא וחירכה םייתדה םיחוכיוהש רמול שי יללכ 

,םירחא םינשרפכ ,לאנברבא .לאינד לש ויתונוזח ןורתפב ןבומכ טלוב ירוטסיהה ןיינעה .תואובנה 

תונוזחה תא ושריפ רשא ,דחי םג םיטסילנויצרו םירצונ לש םיירוטסיה םירבסה םע תאז היגוסב שגנתה 

שי יתדה סומלופה לש רשקהב היגולוטכסאב שומישל תפסונ המגוד .ינשה תיבה ימיל םיסחייתמכ 

םימעפל השריפ תיטסילנויצרה תונשרפה םג .׳הנומא קוזיח'ורפסב יקורט םהרבא ןב קחצי לש וירבדב 

ףקתוהש ,אפפילג םייח ׳ר לע ותפקתה איה דחוימב הפירח .ינשה תיבל םיסחייתמכ לאינד תונוזח תא 

םימודאה ןמ הירזע ׳ר הלאה םירבדה לע דמעו .(במ ,ג םירקיע)ובלא ףסוי ׳ר ידי לע םדוקה רודב 

תא שרפל ,לאינד תונוזחבש םינושה םיבלשה תא תוהזל תונויסינב שי דחוימ ןיינע .׳םיניע רואמ׳ב 

ןוזח תא שרפל ףאו ,ד ארזעב רבכ יוצמה הז ןיעמ שוריפ ,(בי ,ס ,וס ׳רב)םהרבא לש ונוזחבש דוסה 

la universal ראתמ הז ןוזח ,לארשי ןב השנמ ׳ר ירבדכ .תויוכלמה תא ראתמכ בקעי לש םלוסה 

 historia de sus hijos. גשומב שומישב םיגדהל לכונ לאינד תונוזהמ םימכחה ולביקש הארשהה תא

M. Steinschneider, Polemische und apologetische Literatur, Leipzig :האר ,'הריעז ןרק תוכלמ' 

 308-309 .1877, p
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תיגולוטכסא הביטקפסרפב הירוטסיה [ 11 

הספילקופא לומ הירוטסיה 

איה ראתל םישקבמ ונאש םוחתב םג .הינוריא תובר םימעפ תברוא תואדיאה תודלות רקחב 

הדימב .הירוטסיהב תניינועמ התיה תיטפילקופאה תוגהה ,תוארהל וניסינש יפכ .תרתתסמ 

הילגר תחתמ הטמשב הספילקופאל הלמג הירוטסיהה םלוא .התירב תלעב התיה איה הבר 

ןמ הירזע 'ר ,ןושארה ינרדומה ןוירוטסיהה תאז השע .הדמע איה הילעש עקרקה תא 

:היילש תנשב הלואגל םיפצמה דגנ ותמחלמב ,םימודאה 

ומע איצוי וב רשא ׳ה םוי תא ה״לש תנשב םיכחמה םיאיבנ ינב תקהל האורה יכנא 

ונעי םלוכו םינונש רובג יציחב יתארקל וצבקיו ורועי יכ חצנ תעושתל ןוששב 

עירפת ולא ךיתונויזחמ םיפיעסב הז המל וניניעב בוט ךאו ידוהי שיא :יל ורמאיו 

שיא יכ ,םירבוס םה רשא רבסה ןמ םבבל תא אינת המלו םהיתומוחנתמ םעה תא 

וניתובא רשא תובר הלאכו ...ונילא הבורקה ה״לש תנש לש הזה ץקל חפי תודומח 

איבהלו איבנו ןוזח םותחל םידוד תע ונתע לע ןויצ םהב ונל וביצה םינומא ירצונ 

28וניקדצ חישמ 

דגנו ןיצקה יבשחמ דגנ אצוי הירזע ׳ר .׳ארוסיאד אכיתח׳ תויהל ךפה יטפילקופאה בושיחה 

הלאמ דחא ,׳העושיה יניעמב קחצי ןוד לודג ינידמו םכחה׳ ,םהירחא תושעל לידגהש ימ 

וללה תונובשחה 29.׳הריציה תונש לע רוקחל ...דעי רשא םכחה׳ אוה ,׳ךשוחל ץק םש׳ רשא 

רפסמב׳ םיבר תוקפס שיש הירזע ׳ר עבוק ותרוקיבב 30.׳תושפנ תיידצו ןוע לושכמ׳ םה 

.׳ה״לשה ךס תא ורבע יששה ףלאל וניתונש ימי יכ רמול הפ ןוחתפ שי ...הריציל םינשה 

דגנתמ ונייהד ,׳םיכלמ תוכלה׳ב ם׳׳במרה לש ותפקשהל רזוח םימודאה ןמ הירזע ׳ר 

תלגמ רפסב אייח ׳רב םהרבא ׳רכ םימכחה תצק לש האיגשה איה הבר יכ׳ הספילקופאל 

רואל איצוהל םשפנב ומד רשא לאינד שורפ ףוס ולש םימשה רעשב קחצי ןוד רשהו הלגמה 

.367 ימע ,גמ הניב ירמא :ךותב ,1866 הנליו ,םיניע רואמ ,םימודאה ןמ הירזע 

.367 ימע ,םש 

יכדרמ ׳רל ׳דוד לדגמ׳ב הירזע ׳ר יפל היוצמ ונמזב ץקה יבושיחל תטלובה המגודה .369 ימע ,םש 

,טש היצנו ,הדוהי תוצופנ :האר ,ץקה יבושיח דגנכ קבאמ שי וטאקסומ הדוהי לש ותנשמב םג .וטאד 

,׳רשבמ לוק׳ ,ןושש םהרבא לש ורפסב הרצמ היילש תנש לע םינוידל תפסונ המגוד .230 ,207 ימע 

וניטנססנוק רקעדמ םיליחתמה יצחו ןינדע ׳ג׳ לש ןובשחה ויפ לע .(םידומע רופסמ אלל)ה״פש היצנו 

ונמ םבור ׳ינומדקש ץקה יבשחמו .םירצנ ןרק חמצ זאש תדו ןינמז אינשהל רבסו םיכלמ השלשה 

ןכלו םיצוצרו םיסורה םהלש תותשה יכ ועטו ,הנושמ רחא ןמזמ םהמ ימו ,תיבה ןברוח םוימ ןינדעה 

אכיאו יגילפד תוינומדק יבתוכ הככ לע ומיקו ולבקש המל שוחל שי אהד ...םיסיסר הכוהו לפנ םנינב 

יבתוכש ילואבו והיינימ יהכ אתכלהו ...םהיניב עירכמ לקוש היא רפוס היאו ,םינש המכ והייניב 

.׳הזה דבכה תרתויל הבסנ הזו .תומילש םינש דעב םירסקה וכלמש תועטוקמ םינשה ונמ תוינומדק 

.םיבר תומוקמב תרזוח תאז הנעט 

 [323]

This content downloaded from 192.115.99.134 on Sun, 22 Sep 2019 10:57:52 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



12] גרבנזור םולש 

לש הנקסמה31 .׳הלעמ תואבצל תולודגה תובשחמהו םיבכיכה יטפשמ רזעב תאזה המולעתה 

רבכש קפס ןיא׳ ,םיאיבנו םימכחמ התיה הדועי ׳ה״לש תנש יכ׳ רמאנ םא ףאש איה הירזע ׳ר 

.ינשה תיבה תונש ןיינמב לוקלקה ןיגב תאזו /המכ ונעדי אל םינש הז הל הפלח 

לש ויתונעטמ ולהבנ אל תונובשחה יבשחמ .ולעננ אל םייטפילקופאה םיבושיחה ירעש 

רדנסכלא רבכמ אל רקחש תונויסינ ינשב היוצמ תניינעמ המגוד .םימודאה ןמ הירזע ׳ר 

בתכש ,ץינבייל לש וריכזמו ודימלת ,רבונה יולה לאפר לש ונויסינ אוה דחאה - ןח־קא 

ידי לע השענ רחאה ןויסינהו ,(1783)ג׳׳מקת תנשב ץקה לע ׳היחתהו ץקה ןובשח׳ ורוביחב 

דוס׳ ורוביחב ,ןוסלדנמ לש וער ,ןמלוא ץריה ילתפנ בושחה ינאיצינביילה הגוהה 

32.׳חישמה 

קוסעלמ וענמייו ןאנברבא קחצי ןוד לש ותועטמ ודמלי םימכחהש הפיצ הירזע ׳ר 

שי לאנברבא לש וקוסיעמ .הכופהה הנקסמה תא לאנברבאמ דמל ןמלוא .ץקה יבושיחב 

תוסנל רתומ ;יאובנ ןיעמ קוסיע הזב קוסעל רוסא .ץקה בושיחב קוסעל רתומש דומלל 

שומישב אוה ןמלוא לש שודיחה .אל ותו ונתנובתב שמתשנ םא םיקוספה תא שרפלו 

אוש םהיפ רשא םה םילרע יכ ...רמול ארוקה בל לע הלעי לאו׳ .םירכנ םינוירוטסיהב 

היה הנה ,םתנומאב םיעגונ ויה הלאה םירופסהש היה םאש ...רבדה ןכ אל !םיקלאה .ורבדי 

ירחא םנמא ,םתנומא ילעב יניעב ןח אוצמל ידכ ,ובלמ רפוסה םתוא אדב ילוא םהב קפס 

תאז תורמל .׳!תלעות וילא ץאש רבדב רקשל ול המ הנה ,ללכ הנומאב אובמ םהל ןיאש 

.׳םלוע רדס׳ לש תיסלקה היגולונורכב םג םישמתשמ ןמלואו רבונה 

הירוטסיה־אטמהו הירוטסיהה :ל״רהמה 

אוה סקודרפה .תיטפילקופאה הנומאה דגנכ הירוטסיהה םשב םחלנ םימודאה ןמ הירזע ׳ר 

.הכופהה הביטקפסרפהמ ךא ,ץקה יבושיחל אוה םג דגנתה ,ל׳׳רהמה ,לודגה וביריש 

הירוטסיההש תדמלמ ותטיש .הירוטסיהה לע רתיו אוה יכ הקיטפילקופאל דגנתה ל״רהמה 

׳ר היה לוכי אל תויגולורטסאה תונעטה דגנכש ןבומ .370 ימע ,(27 הרעה ,ליעל)םימודאה ןמ הירזע 

םיבכוכל תוקקזיהה דגנכ הפקתהב ןאכ קפתסמ אוה .תיטסיצירוססיהה תרוקיבה תא ליעפהל הירזע 

רשא םויה ןמל יכ ,המהמ לארשי אלו םרגה ותחי ,ותלוגס םע ונל אלו םלועה תומואל ...יה קלח רשאי 

תא םג הארמ םימודאה ןמ הירזע ׳ר .׳ועסיו ונחי ׳ה יפ לע ,ער םא בוס םא םהירקמ לכ ,ול רצי וז םע 

ימע ,דמ םש הארו .ןיינעב תיטלחה העיבק עובקל תורשפאה יא תאו םינושה םימכחה ןיבש הריתסה 

הירוטסיהה לע תרוקיב .םינש יפלא תשש לש ימסוקה רוזחמה תרות לע ותרוקיב ךליאו 379 

ושוריפב ,ידוקפ ,יחיו תשרפ :האר רפסמ תומוקמב המארע קחצי ׳ר לש ותנשמב היוצמ תיגולורטסאה 

.השק תוזח לש ןורחאה קרפבו םירישה רישל 

ימע ,(ה״נשת) 35 ,תעד ,'הלכשהה ןדיע תישארב םייחישמ םיטסקט ינש לע׳ ,ןח ןבא רדנסכלא 

,תירבעה הטיסרבינואב רוטקוד תדובע ,׳הנומאו םזיטמגרפ ,הלכשה׳ ,ל״נה האר ,ןמלוא לע .97-87 
.1992 םילשורי 
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תכרעמל םינותנ םידוהיהש דועב ,םייוגה םלוע תא אליממו ,הזה םלועה תא תנייפאמ 

ל״רהמה לש ותשיג ןיב הבר הברק יתעדל שי םיבר םילדבה תורמל .תירוטסיה־אטמ ,הנוש 

.גייווצנזור ץנרפ לש ותדמע ןיבל 

ל״רהמה לש דוסיה תחנה .ילארשי חצנ׳ב ל״רהמה ירבד לע םיססובמ ןלהל ונירבד 

,רוכינ לש בצמב הזה םלועב יוצמ ידוהיה םעה - תילאיצנטסיזקא החנה דחא דצמ .הלופכ 

וקליח ןושעו בקעיש תנעוטה הדגאה לש הקומעה תועמשמה יהוז .וילא ךייש וניא אוה 

לארשי םע לש ןאכ ומויק .רחא םלוע אוה לארשי םע לש ומלוע .תומלועה תא םהיניב 

םה םינוש רחאה םלועהו הזה םלועה .תיסיפטמה ,תרחאה דוסיה תחנה ידי לע רבסומ 

ןורקיע ךא .בקעיו ושע לש םמלוע והז .הז רחא הזב םיאב םה .היגולוטנוא הניחבמ ןיטולחל 

חרכהה ןאכמ .הזה םלועב רבכ תמייק היהת אבה םלועה תא תגציימה תושיש בייחמ יסיפטמ 

הזה םלוע םלוע יואר ןיאש׳ :ירכונ ,תיתוהמ ,אוה וב םלוע ,הזה םלועב לארשי לש ומויקב 

33.׳שודק םע לארשי לא 

האיצי׳כ תספתנ תולגה .עבוק ל״רהמהש םיגשומב ןאכ םיעיצמ ונאש הזתה תא םיגדנ 

םיכילהתה לש ןויגיהה יפ לע יכ תאז הסיפתמ םיקיסמ ללכ ךרדב .׳יעבטה רדסהמ 

הלואגה לע הדיעמ תולגה ךכ ךותמו ,יעבטה לקשמה יווישל רוזחל בצמה בייח םיירוטסיהה 

תמייקתמ תולגה .הכופה יתעדל איה וירבדמ תעבונה תיתימאה הנקסמה םלוא .תיחרכהה 

רמולכ ,יעבט וניא לארשי םע לש ומויקש ונתוא דמלמ הז רבד .תיעבט יתלב התויה תורמל 

תא תועבוקה תוירוגטקל רכונמ אוה דוחייבו ,תויעבטה תוירוגטקל םיאתמ וניא 

,הווהה לש םלועה ןמ רכונמ לארשי םע .םלוכ םימעה לע הלחש תירוטסיהה תוחתפתהה 

םייוצמ לארשי .דיתעל ךייש אוהש ינפמ אקווד אלא ,רבעה ןמ ןבואמ אוהש ינפמ אל 

תאז השיגמ .ירמוח םלועב יהולאה תא םיגציימכ ,אבה םלועה תא םימירטמכ הזה םלועב 

ךשמה וניא אבה םלועה ,ם׳׳במרה לש ותטישבכ אלש .תיגולוטכסא הנקסמ תשקבתמ 

םלוע אוה הלואגה םלוע 34.׳ירמגל שדח םלוע ומכ הלואגהו׳ :הזה םלועה לש ירוטסיה 

.ירוטסיהה ןמזל רבעמש םלוע ,הנוש 

אב םימודאה ןמ הירזע ןיבל ל״רהמה ןיבש תומיעבש יתעדל ונתוא םידמלמ הלא םירבד 

השדחה ׳תיעדמ׳ה הירוטסיהה ןיבש סחיה לע תקולחמה רשאמ רתוי קומע לדבה יוטיב ידיל 

השיג ןיב תקולחמה תא אטבמ ללכב ל״זח ירבד לאו תודגאה לא סחיה .תינברה תרוסמהו 

לש ימויקה ובצמ ןיב הרורב המאתה שי .תודהיה לא תירוטסיה־אטמ השיג ןיבל תירוטסיה 

.הירוטסיהה לש התסיפת ןיבל לארשי םע 

הז ןבהו׳ :ל״זח תודגא תא ותנבה תאו םימודאה ןמ הירזע תא תושק ףיקתמ ל״רהמה 

םימכח ירבד דגנ ונושל לידגה רשא ׳ימודאהמ ׳ירזע ליבהמה ירבדב חיגשת לאו בטיה 

.זפ ימע ,וט ,א״לשת םילשורי ,לארשי חצנ 33 

.אפק ימע ,המ ,םש 34 
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םירבדהו׳ 35/הלוגה ראב רובחב וירבד לע ונבשה רבכ יכ תוצאנ אלמ אוה רשא ורפסב 

בתוכ הירוטסיהה לעו 36.׳תומשגה ןמ םיטשפומ םיילכש םהירבד לכש םימכח ירבד ךרדב 

תאו רתיב ןברוח תא םידחאמכ םיארנה ל״זח ירבדל סחייתמ אוהשכ ,שרופמב ל״רהמה 

:םילשורי ןברוח 

ירבד רפס םימכח ירבד ןיא יכ רמוא ינא ,ללכ אישק ןיאש רורב הארנ יכ ףא םנמא 

גרהש אוה ימ רבדל םיאב ויה וליאש ,ויהש םישעמה םירפוסה םיבתוכש םימיה 

עיגהש המ קר הזמ רפסל םימכח ואב אל לבא ,השק היה סונירטל עריאש המו רתיבב 

לוק לוקה לע בותכה הז ושרדו ,התוא םיכלמ ובירחהש השודקה ץראלו לארשיל 

םעפ יכ ,תונברוח יתש אהיש הזמ החונ םימכח תעד ןיאו .ושע ידי םידיהו בקעי 

םינש הזיא םתוכלמ ךשמנ יכ ףא רתיב יכ ,םימעפ ינש אלו ןברוחה םהילע רזגנ דחא 

ברחנ אל וליא יאדובו .םיקלוחמ םירבד ינש םניאו אוה דחא ןברוח מ״מ ןברוחה רחא 

אצמתש ראובמ הז רבדו .םילשורי ןברוח רחא ךשמנ לכהו,רתיב ברחנ אל םילשורי 

לכה היה וליאכ ,םילשורי ןברוח םע רתיבו אכלמ רוט ןברוח רפסמ ןיקזנה קרפב 

הזו ,סוניספסאב רתיב ןברוח הלות ךכל םינש ויהש רמול יואר ןיאו דחא השעמ 

שיאה הז יכ רבדה ללכ .שממ דחא ןברוח רתיבו תיבה ןברוח תושעל הלודג המכח 

ולא םירבד יכ עדי ןיבמו תד לעב םדא לכו ,רקשב תמאה ףילחהל ו״ח ותעדב המד 

ןורטאתב הירוטסיהה :ל״חמרה 

םכסל לכונ .האירבה תילכת תלאשב קפס אלל היוצמ ל׳׳חמרה לש ותטישל אצומה תדוקנ 

המ אוה הזו ,ביטיהל אוה בוטה קחמי (א) :דוסי תונעט שולשב ל״חמרה לש ותשיג תא 

הבגשנה ותמכחב עדי ,המילש הבטה - הבטהה היהתש ידכ םנמאו׳ (ב)38.׳ש״תי אוה הצרש 

ןוילעה ןוצרה הצרש׳ (ג)39.׳םפכ עיגיב התוא םילבקמ - התוא םילבקמה ויהיש יוארש 

40.׳ורכשו ותוכז היהי ומצע הזו ,וליבשב ארבנה לכ תאו ומצע תא םילשמ םדאה היהיש 

ותועמשמ יהוז .תיוויטלרהו תיטולוסבאה תומלשה רדעהו ןורסיחה לש ומויק רזגנ ןאכמ 

41 .םוצמצה גשומ לש 

.טק ימע ,ינש קלח ,ןיטיג ,תודגא ישודח 

.הל ימע ,(33 הרעה ,ליעל)לארשי חצנ 

.גלק ימע ,יששה ראבה ,הלוגה ראב 

.ד ימע ,חי ,ט״משת קרב ינב ,רדנלדירפ ׳ח תרודהמ ,םיללכה רפס :ךותב ,תונובת תעד 
.ה ימע ,םש 

.ג ימע ,בי ,םש 

.חמר ימע ,(38 הרעה ,ליעל)םיללכה רפס :ךותב ,ב םינושאר םיללכ 
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התונכל ןתינש הטיש ןהילע ךומסל םילוכי ונייה ,ולא דוסי תוחנהב ונקפתסה וליא 

לשמל יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,תלבוקמה היצידואתה יבגל שודיח םנמא הב שי .תיסלק 

.ךכ רבדה ןיא םלוא .ןהילא הבורק איה לוכה תורמלו ,ץינביילו ם״במרה לש םהיתונשמב 

ןיא ,תאזמ הרתי .התוא תוצממ ןניאו ל״חמרה תנשמ לש דחא ןפ קר תואטבמ תוזתה שולש 

תרותב אלא הבטהה תרותב אל יוצמ ןורתפה .תילבקה תונשרפב ושודיח תא תואטבמ ןה 

יתש ל״חמר ביצמ ׳המכח יחתפ ח״לק׳ב .האירבב רתתסמ ה״בקהש רמול ןתינ .דוחייה 

הבטה ביטהל ןוצרב הרושק הנושארה הבושתה .הרתסהה תביס לע הלאשל תונוש תובושת 

תויהל ךירצ ירשפא היהי הזש ידכ 42.׳ותוא םילבקמל תשוב וליפא היהי אלש׳ הרומג 

הבושתה יפל 43.׳תומלשה לבקל לוכי רסחה יכ ,תווצמה וליעוי זא - תונורסחה תואיצמ׳ 

םוש אלו וינפל תאצמנ העינמ םוש ןיאש םלשה ודוחי לעופב תולגל רעיש׳ ה״בקה היינשה 

ירהו ...בוטל ערה תרזחה לעופב היהי הבש הב גיהנמ אוהש תאזה הגהנהה םש ןכל ,ןורסח 

44.׳תומשנ לש ןגונעת ומצע אוהש הלגתמ דוחיה 

ןיב .רחא טביה לע בכעתהל ונא םיבייח וז הסיפת לש התועמשמ אולמ תא ןיבהל ידכ 

תאירב (א) :םייתש תוטלוב םלועה תאירב תילכת תא ריבסהל תואבה תונושה תופקשהה 

המ אוה הזו ,ביטהל אוה בוטה קחמ׳ :האירבה םע השע ה״בקהש דסח השעמ אוה םלועה 

ןיא בוטה לבקמ ןיא םא יכ ,םהל ביטהל לכויש ידכ םיארבנ אורבל - ש״תי אוה הצרש 

ותוכלמש ידכ ארבנ םלועה .ה׳׳בקה יוליג תא רשפאל התרטמ םלועה תאירב (ב)45.׳הבטה 

.׳םע אלל ךלמ ןיאו׳ ,הלגתת 

תולגתה אלא ונניא יתימאה בוטה .דחי תוגזמתמ תויצפסנוקה יתש ל״חמרה לש ותוגהב 

רחא וא הז חסונב תויוצמה תובושת ןה ולא 44.״ה לע גנעתהל אלא ארבנ אל םדאה׳ :יה 

יתעדל יוצמ ל׳׳חמרה לש ותנשמב םלוא .תונושה היתופוקתל תידוהיה תוגהה תודלותב 

תימלועה הירוטסיהה תייאר ושוריפש ,הב ףסותמ שדח דוסי .יוליגה תרותב ידוסי יוניש 

ודוחי לבא׳ ,הסוכמ לוכה .יוליג ידיל אבה ראותה אוה יהולאה דוחייה .יוליגל ךרדב המרדכ 

עיפוהל הכירצ הלגתי יקלאה דוחייהש ידכ 47.׳רומג רוריב ונל ררבתמו הלגתמ הז ,אברדא 

.ךפהה תיילשא לוכ םדוק 

ודוחי יוליגש ,אצמנו׳ .דוחיי לש רתויב ההובגה הגרדמה איה וז הילשא לע תורבגתהה 

תוביסמה לכו ;ויארבנ תוקוח קקחתאז הנוכ יפ לעו ,ןוילעה ןוצרה וב הצרש המ אוה הז 

48.׳.״הזה תילכתל אבל ךירצש המ םה ,בבסו לגלג רשא 

.13 ימע ,ד חתפ,(א"כשת םילשורי ,םוליצ ׳דהמ)ח״מרת השרו ,המכח יחתפ ח״לק 

.שוריפ ,םש 

.םש 

.(38 הרעה ,ליעל)תונובת תעד 

.א קרפ ,םיארשי תליסמ 

.דל ימע ,(38 הרעה ,ליעל)תונובת תעד 

;18-1 ימע ,(ח׳׳לשת) ,דכ ,ןיעמה ,'ל׳׳חמר ירוביחב האירבה תנווכ׳ ,יביבא ׳י :הארו .חי ימע ,ול םש 
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עקר לע עיפוהל בייח דוחייה .הבש תויטמרדב יוצמ ל׳׳חמר לש דוחייה תרותב שודיחה 

.םיראתה ראש ןיבל דוחייה ראות ןיב ינורקע לדבה שי ,תאז ריבסמ ל׳׳חמרהש יפכ .דוגינ 

הרדגה קר ורידגהל ןתינש ,דוחייה ךכ אל ,תיבויח הרדגה םיראתה תא רידגהל ןתינ 

המכחה ךרדב׳ :וב תמייקתמו הרירש םיילילשה םיראתה תרות לש היגולואתה .תילילש 

ורדג יכ ,ךפהה ךייש דוחיה רדגב ךא ...ערה ךייש ןיא תודיסחה ךרדב ...תולכסה ךייש ןיא 

דוחיה רדגו ,ומצע דצמ בוטה םויק אוה תולעמה ראש רדגש ירה .ומע רחא ןיאש דיחי אוה 

תועמשמ התע לבקמ בוטל ערה תכיפה לש יטלקה ילבקה ביטומה 49.׳ערה תלילש אוה 

.היופצ יתלב הפורטסטק איהש וזיאב המצעמ ורצונש היעבל ןורתפ ןאכ ןיא .השדח 

הילאשה .הלואגב הצקל אובתש הילשא ,יוביר לש הילשא תרצויה תינכת ןאכ תמשגתמ 

דוחייבו םייסלק ,םיפוסוליפה םתוא תא ללוש הכילוה איהו ,עבטב יוטיב ידיל האב 

ידיל האב הילשאה םלוא .תיאמצע תוהמ עבטב וארש ,לשמל םיטסיאדה ומכ ,םיינרדומ 

ולרוג רבדב תויהתלו תונימ לש המויקל םוקמ תנתונה איהו ,הירוטסיהב רתוי טלוב יוטיב 

.לארשי לש 

רובע .הקיסיפטמהמ תרזגנ הירוטסיהה ל״חמרה לש ותנשמב םג ל׳׳רהמה לש ותנשמבכ 

,הילשא ןיעמ רוציל האבה הגצה תמיובמ ובש ןורטאת תמב איה הירוטסיהה ל״חמרה 

.הכופהה תמאה ינפב ונתוא דימעי הז ץותינו ,הצתנל רומא הגצהה לש המויסש הילשא 

תנכוסמ תרצוי הירוטסיההש הילשאה םלוא ,תאז ןיעמ הגצה תמייקתמ עבטב םג םנמא 

היה םאש ,האור ךנה התע׳ :לארשי םע לש ירוטסיהה ומויק דוכל תאז הילשא ךותבו .רתוי 

ותוצרב ךא ...בוטה םויק אלא םרדגב ןיא ...ותומלש תולעמ ראש לכ תולגל ה״בקה הצור 

תואיצמה ןמ תוא לולשלו ,ערה תושעל ךייש הנה ,ערה תלילש שי ורדגבש ,דוחיה תולגל 

50.׳הטילשהו חרכומה 

הירוטסיהה תמב לע הלועה הזחמב ל״חמרה יפלש ירה ,ןורטאתה םגדל רוזחנ םא 

וז םלוא ,תחא הלילע הזחמב תחתפתמ הרואכל .תחא הנועבו תעב תולילע המכ תושחרתמ 

ימע ,ב׳׳נשת םילשורי ׳ב ,ראיורב יכדרמ ברל לבויה רפס :ךותב ,יהובג ךרוצ הירוטסיה׳ ל״נה 

תנייפאמ דוחייה תרות היפלש תיפרגויבה הזתה תא יביבא עיצמ האירבה תנווכ לע ורמאמב .771-709 

ונא .א׳׳צת תנשב וירבדל שחרתה ח״חמר לש ותוגהב רעשה .ל׳׳חמרה לש ותנשמב רתוי רחואמ בלש 

לש היפב םש אוהשכ תאז היגוסל סחייתמ ל״חמרה .רתוי המלשהו תרחואמה ותוגה לע ןאכ דומענ 

.(בל-אל ימע ,גמ ,[38 הרעה ,ליעל] תונובת תעד)תושיגה ןיב לדבהה לע תשרופמ הלאש המשנה 

ץקמ תשרפ לש ןושארה קוספה לע השרדב .ףסונ ןויע יתעדל הכירצ ל״חמר לש ותוגהב יונישה תוהמ 

אכושח ןגמו ...אשידק ךדוחיב אד ומיחרב אתשה וילע ארעתאל ךמדק אוער אהי' :ל״חמר בתוכ 

רבכ שגרומ הז םוקמב .263 ימע ,ט״לשת םילשורי ,ל״חמרלש הלבקה יבתכ ,והינב ׳מ ׳וריהנ ריהנתי 

התילכתכ דוחייה תא האורה הפקשה ןיידע ןאכ ןיא ךא .בוטל ערה תכיפה ןיבל דוחייה תרות ןיב רשקה 

.האירבה לש 

.כ ימע ,חל ,(28 הרעה ,ליעל)תונובת תעד 

.םש 
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.הנוש הלילע תשחרתמ הירוחאמ 51.תימרת ,ל״חמרה ירבדכ ,םצעבו ,הילשא אלא הניא 

.תימרתה ירוחאמ רתתסמה דוחייה תא ןיבהל םירומא ונא הזחמה לש ופוסב 

ןויסינב היצידואתה לש הרקיע .היצידואתה היוצמ הירוטסיהה תנבה לש עקרב רומאכ 

לש המויק םצע .בוט ולוכש םיהולאב ילסקודרפה ורוקמ תאו ערה לש ומויק תא ןיבהל 

ןורקע תונכל ןתינש המ תרזעב יסלק ןפואב ןתינ הז רבסה .רבסה ךירצ טפשמ לש הגהנה 

ישפח ןפואב בוטל עיגהל לוכי אוהש ךכב הצוענ םדאה לש ותולדג .הימונוטואה 

םילשהל תושונאה תבייח שפוחה תרומת .אפוסיכב אמהנ ,דסח םחל לוכאל אלו ,ימונוטואו 

.הנוש הסיפתל ל״חמרה תא האיבמו ,המידק דחא דעצ תכלוה דוחייה תרות םלוא .ערה םע 

תלבקמ תיתדה הדובעה .תימרתכ הירוטסיהה תא סופתל ונא םיבייח ןורטאתה םגד יפ לע 

תמא ןה יכ׳ :הילשאל רבעמ רבתתסמה יהולאה דוחייה תא ריכהל - השדח תועמשמ וישכע 

וניא ןורטאתה םגד 52.׳תמאה תא םיריכמו ,םהישעמב םיכוז תויהל םדאה ינב םילוכי ויהש 

רתויב רמה ויוטיבש ,הזה יגרטה ןורטאתב םינקחש םג ונא ךא ,םיפוצ ונא .קיפסמ קיודמ 

,אוה ןורטאת יכ קומע ןפואב ןיבנ םא ןורטאתה קחשמ תא קיספהל םילוכי ונא .תולגה אוה 

םא 53.׳םייח ךלמ ינפ רוא - ןופצהו זונגה רואב ורחביו ,הז םהיניע תימרתב וסאמי ןכ לעו׳ 

רקיע םנמאו׳ .םלועה תילכתל עיגנ הזחמה ירוחאמ רתתסמה דוחייה תא סופתל חילצנ 

הלוכי תאז הרטמ 54.׳םדא ינב תובלב תולפונה תוער תורבס יניממ יקופאל תאזה העידיה 

.תונוש םיכרד יתשב תגשומ תויהל 

ינב ,םינקחשה ידי לע ותצירפ וא הזחמה לש ומויס - םיירשפא םינוש םיטירסת ינש 

םייסלקה םיחנומב תוגצוימהו ,הלואגל תוליבומה ןיטולחל תונוש םיכרד ןה הלא .םדאה 

היולת תאז הרבה םלוא ,תמאה תרכה תורשפאב היולת ׳הנשיחא׳ה .׳הנשיחא׳ו ׳התעב׳ 

תוחותפ תורחא תויורשפא .תעדה ץעמ לכאש ינפמ ותמישמב לשכנ ןושארה םדא .תווצמב 

הירוטסיהה לש תננכותמה תוחתפתהה רמולכ ׳התעב׳ה יוצמ ךכל רבעמ .לארשי ינפב 

.הלבקב ׳עדיתא אלד אשיר׳ דוס אוהש ,׳ול ערו קידצ׳ תלאש לש ןירותסמה הזכרמבשכ 

אקווד תישענ תולגתהה .תולגתהל יטמרדה טנמלאה תסנכהב ץוענ ל״חמרה לש ושודיח 

.תיתימאה תולגתהה איה וז תורתתסה לע תורבגתהה .קפס לשו תורתתסה לש עקר לע 

ךא .ותטיש ירקיע תא ריבסהל ידכ תורתתסהה לשמב ׳המכחה רמאמ׳ב שמתשה ל״חמרה 

,םיליבקמ םיידיסח םילשמ ןיבל ל׳׳חמרה לשמ ץב םלעההו תורתסהה ןיינעב ןוימדה תורמל 

ה״בקה יל״חמרה לשמנב .םלועב רתתסמ ה״בקה ידיסחה לשמנב .ידוסי לדבה םהיניב שי 

הלבקה .ןוצרל אלא תואיצמל סחייתמ וניא תוריפסב םלעהה ,דועו תאז .תוריפסב רתתסמ 

,יתימאה ןוצרה ןיבל וניניעל הלגתמה ,הרואכלש ןוצרה ןיב םייקה חתמה תודוס תא הלגמ 

.ל ימע ,מ ,םש 51 

.זכ ימע ,םש 52 
.םש 53 

.גי ימע ,ול ,םש 54 
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םהילע ודוחי בושי כ״חאו תונורסחה הלחת הלגיש׳ :הלואגב יוליג ידיל אוביש רתתסמה 

תושרמ ו״ח וא ...ותלוזמ תולעפנ תולועפ םה וליאכ וישכע הארנש המוי 55,׳לכה תא ןקתיו 

ידיל האב האירבה לש תוילסקודרפה 56.׳רחא תושר ןיאש ערפמל ריכנו ...ןכ וניא רחא 

םיעשרה תא תולשכמהו וניניעל תושקתמ ויהש םירבדה םתוא׳ אקוודש הדבועב יוטיב 

לכב הזה יתימאה דוחיה ונל םיעידומהו הזה תמאה ונל תולגמה ויהי םמצע םה ׳ירקופ תויהל 

57.׳ויכרד 

תיתילכתה הנווכהש ןויכ׳ :הלואג לש היתודלותל הירוטסיהה תא תכפוה דוחייה תרות 

הדלונש הערה לכ ריבעהלו ,ךכ רחא תולגיל אברדא אלא רתסנ תויהל הניא הזה רתסהב 

הריחבה לש הלוטיבו הירוטסיהה לש המויסו הפוס השוריפ הלואגה 58.'אוהה רתסהה ןמ קר 

הלאה תונורסחה׳ הניכ ל״חמרש המ לש לוטיב השוריפ הלואגה ,לוכל רבעמ .תישפחה 

אוה יתימאה ןוירוטסיהה .היצידואתה לש הנורחאה הבושתה איה תאז 59.׳האירבב םיאצמנה 

.ןורטאתה שיא 

.14 ימע ,שוריפ ,ד ,(42 הרעה ,ליעל)המכח יחתפ ח״לק 

.12 ימע ,ב ,םש 

'הבכרמ השעמ׳ ספתנ םהבש םינושה םינפואה לע ,ןהכה דוד ׳ר ,ריזנה דמע ,'האובנה לוק'ורפסב .םש 

תא ספות ריזנה .(חהרעה דוחייבו ,חלק-זלק ימע ,ל״שת םילשורי ,האובנה לוק) תידוהיה תוגהב 

,תורחא םילימב .׳תורודה תגהנה ,םימיה ירבד תמכח תאזו ,לכה לש תילכתה תמכח׳כ הבכרמ השעמ 

קחצי ןודל ,םימכח ינשל וז תונשרפ סחיימ ריזנה .הירוטסיהה תנבה דוס יוצמ הבכרמ השעמב 

רפסב ארקמה תונשרפ לעי ירמאמב .ריזנה השעש הז רוביחב הבר המכח שי .ל״חמרלו לאנברבא 

לאנברבאש ךכ לע יתדמע (157-85 ימע ,(א״משת) א ,לארשי תבשחמב םילשורי ירקחמ)׳הרומה 

םוכיסל לאקזחי לש ונוזח תא הכפהש ,הבכרמ השעמ לע תימ״במרה תונשרפה תא רקבמ 

אלא וניא ןוזחה לש יזכרמה רסמהש לאנברבא ןעוט וז הדמע דגנכ ,ליעל וניארש יפכ .היגולומסוקה 

יפכ ,והימרי לש ׳הערה חתפת ןופצמ ׳ םע רושק לאקזחי לש ׳ןופצה ןמ האב הרעס חור׳ .הירוטסיהה 

אלא ןניא תויחה .תידוהיה הירוטסיהה תגהנה תא ראתמ הבכרמה לש העסמ .י׳׳שר שריפ רבכש 

םש ,תכלל יהלאה ןוצרה ,חורה היהי רשא לאו׳ :יהולאה ןוצרה ידי לע תכרדומ הבכרמהו ,תויוכלמה 

,היפוסואת תראתמ הניא י״ראה תלבק ,ותשיג יפל .ל׳׳חמרה לש ותנשמב שחרתמ ליבקמ רבד .׳וכלי 

םשל׳ה לעב לש ותודגנתה הארו ,תינכפהמ תונשרפ תאז .םלועה תגהנה תא אלא ,היגולומסוק אל ףאו 

תמושת תא בסה ריזנה .׳הלבקה תמכח הז ןיא ,הזה םלועב הגהנהה תוכולהת׳ יכ ןעוטה ,׳המלחאו ובש 

םוחתב תחאה ,תוליבקמ תוכפהמ יתש ונינפל ,םהיניב םילודגה םילדבהה תורמלש ךכל ונבל 

.ל׳׳חמר לש וידי השעמ ,הלבקב תרחאהו ,לאנברבא לש וידי השעמ ,היפוסוליפה 

.דכ ימע ,מ ,(38 הרעה ,ליעל)תונובת תעד 

.כ ימע ,חל ,םש 
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תיגולוטכסא הביטקפסרפב הירוטסיה [ 19 

םולחכ הירוטסיהה :תודיסחה 

ימוי אבי יכ יוה 

ימולחמ ץקיא יזא 

ימוקמ לא הבושאו 

(ת׳׳ישע לש ׳ד םויל תוחילס ,המלשל הישילשו 

תודיסחב שי ,תוארהל הסננש יפכ .םלועה לש תוילרטאתה תא השיגדה ל״חמר לש ותנשמ 

הנישה םגדב יוטיב ידיל האב וז תוילאר יא .הירוטסיהה לש תוילארה יא לע השגדה 

60.םימודמה םייחכ םיספתנה םיימשגה םייחל סחייתמכ הז םגד שרפל וסינש שי .םולחהו 

.בוקלידיסמ םירפא ׳ר לש וירבד תרזעב םולחה םגד תא ראתל הסננ ,הייגוסה תא ןיבהל ידכ 

:הנישכ ןאכ תראותמ תולגה 

עודיד ל״י .יתעדי אל יכנאו הזה םוקמב ׳ה שי ןכא רמאיו ותנשמ בקעי ץקיו 

הלואגהו ...ו״ח םשה לש םינפ תרתסהו תוקלתסה ונייהו,הניש םשב הנוכמ תולגהש 

ונייה ,ךרוא אב יכ יררועתה יררועתה ד״ע ,הרותה ידי לע ומצע הלגמ םשהשכ אוה 

הרותה רוא ידי לע לוכיבכ י׳׳שה תולגתהו הרותה רוא אב יכ הנישה ןמ ררועתיש 

.61...הב םילדתשמל ריאמש 

םלוא .תיטסילאוטיריפס תונשרפ לבקל ילוא םייושעו םייעמשמ בר םה םירבדה ןאכ דע 

:רתוי םירורב םירבד םירפא ׳ר ףיסומ ןכמ רחאלש םיעטקה דחאב 

םדא הנישה תעשב ומכ אוה ןינעהו ,םימלוחכ ונייה ש״מכ ,םולחל לשמנ תולגהש 

וניאו המודמה רבד אוה םולח ןינע יכ ,רקש םהש םימודמה םירבד םולחב האור 

ןינע אוה המ עודי יתלבש ,םולחו הנישל המוד ללכב תולגה ןינע אוה ךכ ,תמא 

...תמא אוהש ול המוד ׳א לכלש םימודמה םירבד קר אוהו ,יתימאה תילכתהו תמאה 

תולגה ןמ ואציו רומגה תמאה אוה המ וארי לכהש םיניע ריאי ׳הש איה הלואגהו 

יניעל הלגנש ןוזחה׳ הירבדל .169 ימע ,ח״משת םילשורי ,הקיטסימכ תודיסחה ,ץ״ש ׳ר :לשמל האר 

ןכא .׳םימודמה םייחה לש למסל הכפהש ,תולגה ןמ תורענתהו תוררועתה תניחב םהל היה םידיסחה 

םייחה תועמשמ תא םיללושו ,תולגה תא תרחא וא וז הדימב םיבייחמה םינוויכ תודיסחב ונאצמ 

ןאכ םיראתמ ונאש הפקשהה םלוא .ה״בקה תא שוגפל םדאל םיעירפמה םייח ,םיילארהו םייטילופה 

תאטבמ איה אקווד .םהה םינוויכל תכייש הניא ,תולגה תא ובייחש תורחאה תופקשהל ההז הניא 

סחייתמכ םולחה םגד תא ןיבהל שי יכ רובס ינא .תודיסחה לש תובושחה תומורתה תחא תא יתכרעהל 

רואל ותנבה אלא ,יחישמה ןויערה לש המנפה הז םגדב ןיא .תילובמיסה הלוגל אלו ,תילארה הלוגל 

.הלבקה לש יגולומטסיפאה רשפה יתעדל התונכל שיש הסיפת 

הז עטקל יטסילאוטיריפסה שוריפה תא .ד״ע די ףד ,ץקמ תשרפ ,ב״שתה קרוי וינ ,םירפא הנחמ לגד 

.הנוש שוריפ ןאכ עיצהל ינוצרב .ךליאו 169 ימע ,(60 הרעה ,ליעל)הרפסב ץ״ש הקבר החתיפ 
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20] גרבנזור םולש 

62...הלאג ישפנ לא הברק דוסב םדאו םדא לכ לצא טרפב אוה ןכו .רקשה אוהש 

לדומה יפ לע תישענ תישיאה תילאוטיריפסה הלואגהש שרופמב םידמול ונא הלא םירבדמ 

לש היצקודר ללכ ןיא ךא ,תולואגה ןיב הלבקה שי .תיביטקלוקה תימואלה הלואגה לש 

.תרחאה לא תחאה 

,תינוימדה ונתסיפת ,הנוכנ אלה הנבההש אוה לשמנה .לשמכ הלא םירבד ןיבהל ןתינ 

יפ לע ףא .הלואגו תולג לש היצזילאוטיריפסה תעבונ הז שוריפמ .תיתימאה תולגה איה 

םלוא ,תולג תניחב וב שי ןוימדה .הכופהה הזתה לע ןגהל שקבמ ינא ,תלבוקמ תאז הזתש 

הנתשתש היוגש תיתרכהו תינוימד הסיפת לש האצות איה תולגה .ןוימד איה המצע תולגה 

ראתל התע הסנא ירבד תא חיכוהל ידכו ,םולחה םגד לש יתימאה ונכות והז .הלואגה םע 

תוגהה לש הירוטסיהיהרפבו הירוטסיהב יוטיב ידיל אב אוהש יפכ הז םגד לש ויתודלות תא 

.תידיסחה 

הלואגהו תולגה תרות תא אטיב ךורב ׳ר .בוסוקמ ךורב ׳ר לש ותוגהב יוצמ םירבדה רוקמ 

:םולחה לשמ תועצמאב 

בותכ יתאצמש ,םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא ׳ה בושב קוספה שוריפ יתרמא ז׳׳פעו 

םילבוס ויהו הלודג הרצב תחא הנידמ ישנא ויה תחא םעפש םינינפמ רחבמ רפסב 

ל״נה םכחל ולאשו ללכ ז׳׳ע גאד אלו םהיניב ׳יה דחא םכחו ךלמהמ םישק םירוסי 

רועישכ רחמל ,דואמ והוכהש םולח םדאל םולחי םא םהל בישהו ...גאוד ךניא המל 

ןכ תמאבש רבוס אוהש רעצ ול שי םלוח ודועבש י״פעאו ,ללכ ול באכי אל ותנשמ 

,םולח הנהו הערפ ץקיו בותכה ש״מכ היה םולחש עדוי ץוקישכ םכחהש אלא אוה 

דע ׳יהש המש וציקהב אוה עדוי כ״חא ךא ,ץיקהב אוהש ול המדנ םלוח ודועבש 

המוד ז״הועהש ונעדי הנהו ,ול םלחש ומכ אוה ןכ אל התעש רשאב אוה םולח וישכע 

תביש תא ׳ה בושב קוספה ׳יפ הזו ...םימלוע ימלועל אוה ץיקהל אבה םליעו ,םולחל 

63.םימלוחכ ונייה זא ׳יהש תומכמ רבדה הנתשיש ןויצ 

.א׳׳ע וט ףד ,םש 

דמלמכ הארנ בותכה טשפ .א״ע סר ףד ,ג״כרת ץיבונ־ו׳צ ,הדובעה דומע ,בוסוקמ םהרבא ןב ךורב 'ר 

םלועב תשחרתמ העושיהש ןימאנ אלו ,םולחבכ ונמצע תא בושחנ ןויצ תביש תא 'ה בושבש ונתוא 

םולח םלוחש ימכ ,םימלוחכ׳ :(הכונחה ימיל ב שורד ,א קלח)׳םיתעל הניב׳ה לעב ירבדכ ,ישממה 

דחוימבו ,(א״ע גכ)תינעת ילבבב לגעמה יתח ירופיסב םלוא .׳יישממ אלו ינוימד אוה ותוברע רשא 

:<א׳׳ע גכ תינעתל)י״שר ירבדכ ,הלואגה ימיל אלו תולגה ימיל סחייתמ םולחה ,(ב״ע זט)ימלשוריב 

ןיעבוש היתנישב עיקשי :ימלשוריב םיארוק ונא ךכו .׳הנש םיעבש היהש לבב תולג המדנ םולחכ׳ 

ןמ היל קפנ היתניש ןמ רעתיא ןינש ןיעבוש ףוסל .תוניינית ןמז ינבתיאו אשדקמ תיב ברחד דע ןינש 

היל לאש .וערז אדיבע ןיתייז תווהד ייווז ןיתייז אדיבע ׳ימרכ תווהד ייווש ףלחמ אמלע אמחו אתרעמ 

היל ןירמא .אל ןול רמא אמלעב אלק המ עדי תא תילו היל ןתמא אמלעב אלק המ ןול רמא אתנידמל 

ארקו תרהנאו לאע ארהנמ איהו הרזעל לילע הוהד ןנעמש היל ןתמא .לגעמה ינוה ןול רמא תא ןאמ 

םילהתל)י״שרב יוצמ םייחל תולגה ןיבש רשקה .׳םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא ׳ה בושב הימרג לע 
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םג אוה םדאה תעדותב יונישש ירה ,תיתימאה תואיצמה הנניא ןכא ונינפלש תואיצמה םא 

ןתינש המ לש האצותל תכפוה איה ,תמלענ הניא תירוטסיהה הלואגה .תואיצמב יוניש 

לש בצמ אוה ןוילעה בצמה םגש עבונ ,ךורב ׳ר ירבדכ .תיגולומטסיפא הלואג תונכל 

ןמז לכי הנהו 64.׳ב׳׳הועה לש הגשהה ךרעב ןיאו ספא איה התע לש וניתגשהש׳ אלא ,הגשה 

התע םיגישמ ונייה םאד ,םהה תוגשהה גישהל רשפא יא לידבמ ךסמב תשבולמ המשנהש 

65.׳הזה םלועב ב״הוע ונל ׳יה רבכ ירה םהה תוגשהה קמוע 

לע רחא רוא ליטהל תרשפאמה ,תאזה הזתה לש התזועת תא שיגדהלו רוזחל יוארה ןמ 

לע רתי יתנעט תא לילכהל ילבמ .תידיסחה תוגהב הלואגה לש המוקמ לע םירקוחה ינויד 

אוה .יחישמה ןויערה לש היצזילרטואנ ,ןאכ םיחתנמ ונאש הזה ןוויכב ןיאש רמוא הדימה 

הלואגהש תיטסימה הפקשהה תחנומ וסיסבבש אלא .תירוטסיהה ותועמשמ אולמב ראשנ 

תנשכ אלא םניאש םיטעומ םימיל םתאבהו םינשה םתואל םתפטח וישכע - ויהי הנש םתמרז׳ :(ה ,צ 

םהו ,הנש םיעבש םהב וניתונש ימי ןינעה ףוסב שרופמש ומכ ,םה הנש םיעבש תורודה ינשש המונת 

לש הנש םיעבש לעו םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא ׳ה בושב 0״כק םילהת)ןינעכ תחא הניש םיבושח 

ריצחכ רקבב .םימ םרז (נ קוקבח)ומכ הפיטש ןושל - םתמרז .הנש םיעבש היהש רמאנ לבב תולג 

לש םייסלקה וירבד םע הרושק םולחכ םייחה תייאר .׳הנישה ףוסל רקובב תמ הלילב דלונה - ףולחי 

תצקמב הנוש ןוויכב וחתופ םירבדה ,םלוא .םתמדרתמ םדא ינב ררועמה רפושה תועמשמ לע ם״במרה 

יאו ,וב רכשה ,אבה םלועה לע ורבדב ,(גל ,יעיבר רמאמ) םירקעה רפסב ובלא ףסוי ׳ר ירי לע 

יתש המלש המדש הזו׳ :א״יר בתוכ ךכו .אבה םלועל הזה םלועה ןיב ןוימד וא סחי רוציל תורשפאה 

רמא שמשה רוא לא רחשה תולע םדוק ריאמה הגונ בכוכ רוא סחיל תרחאה לא תחאה תונווכה ולא 

קחרמב אוהשכ הגונ בכוכש ומכ יכ ל״ר (יד ילשמ)םויה ןוכנ דע רואו ךלוה הגונ רואכ םיקידצ חרואו 

דע רקובה לכ דימת ריעהלמ זוזי אלו הלילה תא ריאמ אוהו רקובה םדוק הלוע אוה רקובה ןמ קוחרה 

םתנוכו םיקידצה ךרד ןכ םויה ןוכנ דע רואו ךלוה והזו ונוכנ לע רואה היהד שמשה רוא קזחתיש 

הלילה תא ריאמה ריאמה הגונ רואכ רואל ךשמ םהינפל םישמ ןוכנ ךרד אוה םהייחב ארובה תדובעב 

םויה ןוכנ ארקנה רואה לא המוד ינחור לודג רואב םתוא חינתש תומה םוי דע םהינפל ריאהמ רוסי אלו 

םא ףוגה ןמ דרפתשכ שפנה ןכלו רואה ןיממ םהינשש פ״עא ללכ ןושארה רואה םע ךרענ יתלב אוהש 

אלפנ גונעת גנעתת םתתמא לע םייהלאה םינינעהו רמוחהמ םילדבנה םירבדה תלכשמו המכח התיה 

רעצ רעטצי ושפנ הקיר ץיקהו התוש אוה הנהו אמצה וא לכוא אוה הנהו בערה םולחי רשאכש ומכ 

גנעתי ןשדו עבשו לכאו םידגמ יניס לכו וילע ןחלשו העושיו םינג ןיעמ וינפל אצמיו ץיקי רשאכו לודג 

ןוימדב אוהש םולחב היתשהו הליכאה גונעתל ךרע ןיאש דע לעפב התושו לכוא ותויהב אלפנ גונעת 

ותוא הגישהו הליכשהש המ ינחורה םלועב לעפב הגשהב שפנה גנעתת ןכ לעפב אוהה גונעתה םע דבל 

ז׳׳הועב לכשה תגשה סחיש תירויצה הנבההו ןוימדה ךרד לע רמאנש םולחה תגשה לא המודה ז׳׳הועב 

תגשומה ןויצ תביש תגשה בותכה המדש המ הזלו הציקיה לא םולחה סחיכ ב״הועב שפנה תגשה לא 

סחיכ אלא לעפב הארנש המ לא םיאיבנה פ״ע ונגשהש המל ךרע היה אל יכ םימלוחכ םיאיבנה פ׳׳ע 

ןפואב קוספה תא שרפמ ובלא .׳הציקיה לא םולחה סחיכ לעפב רבדה הארנשכ הזלו הציקיה לא םולחה 

,דיתעה לש המרטהה אלא ונניא םולחה .ם׳׳יבלמה רתוי רחואמ ותוא שרפי הב הרוצב ,תצקמב הנוש 

ךורב ׳ר לש וירבדל םיבורק הלא וירבד ,םיקדה םילדבהה תורמל .תישממה תואיצמה איה הלואגה 

.בוסוקמ 

.א׳׳ע ומ ףד ,םש 

.םש 
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ערהש ,יתעדל ,תנעוט הניא תאזה הזתה 66.תיגולומטסיפא הלואגב היולת תירוטסיהה 

.םלועה ןמ רובעתו רקעית וב הריכמה תועטהו ,םייק ונניא ערהש תנעוט איה .רקעיי 

יגשומ לש הנבה יא תובקעב האב תודיסחה תנשמב תירוטסיהה הלואגה תנבהב תועטה 

לש התדיל ,ונתסיפתב יוניש אלא ,םלועה יוניש - הלואגה לש השוריפ ןיא .הבש דוסיה 

.חרכהב הנתשי םלועה םג ירה ,הנתשת תישונאה הסיפתה םא .םלועה לש תרחא הסיפת 

:׳ריאמה רואי ורפסב רימוטי׳זמ ףלוו באז ׳ר בתוכ ךכו 

םנוק תעדמ םירעבנ תויהל הזה ןמזב התע :םירבדה ןכותו האל איה הנהו רקובב יהיו 

אמלע האל םשב יוניכ הניבה םלוע ןיב תוקלחתה הארנ [תולכשומב] גישהל 

טועימל ז״כו םירפסב רכזנכ לחר םשב יוניכ תוכלמה תודמ םלוע ןיבו ,׳יסכתאד 

התע םינכמ ונאש המ לכה וליכשיו וניבי הלואגה ןמזב רקוב תעל ןכ אל .הגשה 

דוריפ םוש םהיניב ןיאו איסכתאד אמלע האל איה אילגתאד אמלע לחר ׳גיחב 

67.ןישרפתמ אלד ןידחא המה ללכ תוקלחתהו 

םיהז ןכא הלואגה ינפלש םלועהו הלואגה רחאלש םלועהש ןויערה אטובמ הז עטקב 

ןאכמ .האלמ הלכשהל ךופהי הלכשהה טועימ - ונתלכשהב יוצמ דיחיה יונישה .ןיטולחל 

/הרבע - הרבע רכשו הווצמ - הווצמ רכש׳ש העיבקה לע ןיטולחל השדח תולכתסה תעבונ 

.אבה םלועל הזה םלועה ןיב תיתוכאלמה הנחבהה לע ןבומכו 

יולה ןורהא ׳ר ידי לע םג ערה לש הילשאה לע תורבגתהב הספתנ הלואגה תוהמ 

לבאי :ל״חמר לש ויתונויער םע םיגזמתמ הז אשונב ךורב ׳ר לש ויתונורקע .הלישארטשמ 

רתוי ותומצע הלגנ הזב יכ ...םוצמצה תויהל חרכומ ונוצר תניחבב "תי ותומילש הלגתישכ 

,א״סו ךופיהה הלגנ רשא ׳תי ותרתסהמ ותומילש םצע רתוי הלגי הזב ...ודבל ןיאש 

םיריזחמ וללה םירבדה 68.׳ןווכמה תויתימא רתוי הלגנ הזב ,'בתי ונוצרל ולטבי כ״פעאו 

תוקלתסה ונייהו הניש םשב הנוכמ תולגהש עודיד׳ :׳םירפא הנחמ לגד׳ לעב לא ונתוא 

ריאי אוהש איה הלואגהו׳ :םייניעה תחיקפ םע ההז הלואגה .׳ו׳׳ח םשה לש םינפ תרתסהו 

םולחה ןוימדכ ...רקשה אוהש תולגה ןמ ואציו רומגה תמאה אוה המ וארי לכהש םיניע 

,תמא אוה האורש המ לכ׳ הלואגב הז תמועל .׳תולגה אוה רקשב עבטומ ו״ח אוה רשאכ 

69.׳האור-תמא אוהש לכו 

םגד לש תכל קיחרמ דוביע איה ׳ןווג׳ה לע ׳חולישה ימ׳ לעב לש ותרותש יל הארנ 

זומת-ןויס) זטק ,יניס ,תודיסחה לש התישארו בוסוקמ ךורב ירי ירמאמב יתדמע וז היגוס לע 

.גפק-מק ימע ,(ה״נשת 

.א״ע דכק ףד ,א׳׳ירת גרבמל ,ריאמה רוא ,רימוטי׳זמ ףלוו האר 

תרות ,רואילא 'ר :הוושה .ההגה ,א״ע אמ-ב״ע מ ףד ,הל ןיפנאה רעש ,הנומאהו דוחיה ירעש 

.ךליאו 73 ימע ,ב״משת םילשורי ,ד״בח תודיסח לש ינשה רודב תוהלאה 

.161 הרעה ,ליעל)םירפא הנחמ לגד 

 [334]

This content downloaded from 192.115.99.134 on Sun, 22 Sep 2019 10:57:52 UTC
All use subject to https://about.jstor.org/terms



תיגולוטכסא הביטקפסרפב הירוטסיה [23 

יתעדל 70.׳ןורתפל ךירצה םולח ...הזה םלועה ינינע לכי לע בתוכ ףסוי יכדרמ ׳ר .םולחה 

הבושתהש תדמלמ םולחה תרות .םלועה תגהנה תודוס תנבה רשאמ רתוי לע ןאכ רבודמ 

ררועתנ דחא םויש הדבועה ,רבעה יוניש אלא תויהל הלוכי הניא היצידואתה לש תיתימאה 

הז ודומיל תא ןייפאל םא .םלועמ ויה אל םירבדהו ,תוהלב םולח אלא היה אל לוכהש ןיבנו 

איה ,םינימאמה לש ןורחאה הצקה איה הילא ליבומ אוהש תמאהש ירה ףסוי יכדרמ ׳ר לש 

םתואכ אלו /ןווגבש׳ היווהה תא אל ,אוהש תומכ אל םלועה תא םיאורש הלא לש תמאה 

תואיצמב דשח אללו קפס אלל ,קופקפ אלל םינימאמה ולאכ אלא ,םמלועב םיחמשה 

אוה תומכ םלועה תא םיאור םניאש הלא אקווד .תוספות וניניעש המ לש הילשאל רבעמש 

.תמאה ןמ םהיניע תא םימילעמ םניא רשא םה 

תורשפאב הנומאה ,תידיסחה הפקשהה לש רתויב תכלה קיחרמו ןורחאה בלשה והז 

ןהכה קודצ לש ותנשמב םג יתעדל חתופמ הז ןויער .הירוטסיהה לש יוויטקאורטרה יונישה 

.הזה םלועה לש תואיצמה סיסבב םידמועה ןוימדהו רקשה תא שיגדמ קודצ ׳ר 71.ןילבולמ 

״םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא ׳ה בושב" רמאנש ומכ הזה םלוע ארקנ םולח׳ וירבדל 

יפכש םימלוחכ ונייה ןויצ תביש ׳ה בושב׳ :ןכו 72,׳השעמה םלוע אוהו (א ,וכק םילהת) 

ללכ יכ ,ןוימד קר ןכ םג תמאל הזה םלועב םיבשחנה םינינע לכ םג ׳יהי זא הלגתיש תמאה 

73.׳ותימאל וניא ובש תמאה ףאש ארקשד אמלע ארקנ הזה םלועה 

וז השיג .תיסלקה תידיסחה השיגה סיסבב תדמועה תיטסימה הרותה לש הבחרה ןאכ שי 

תא היחמ התאו ודבלמ דוע ןיאש תמאה׳ היפלש הזתב קודצ יבר לש וחוסינ יפ לע תאטובמ 

ללכ דירפהל רשפא יא ,ךרבתי ותויחמ אלא םלועבש רבדו הירב םושל תויח ןיאש ,םלוכ 

הנעט ןעוטה יתרוסמ חוסינ והז 74.׳ללכ תואיצמ םהל היה אל זאד ארובהמ םיארבנה 

.תירוטסיה הנעט תפסותימ תאזה הנעטה לא רשאכ לבקתמ לודגה שודיחה .היגולוטנוא 

לארשי םע ןיב קוחיר רצונש הילשאה איה הז רתסה לש האצותה .רתסה שי הירוטסיהב םג 

.ה׳׳בקל 

ןויצ תביש תא ׳ה בושב ןינע׳ :הנישה ירחאש תוררועתהב הלואגה תא ספות קודצ ׳ר 

םלועב םיבשחנה םינינעה לכ ויהי זא הלגתיש תמאה יפכש (א ,וכק ׳הת)םימלוחכ ונייה 

הניא ובש תמאה ףאש .ארקשד אמלע ארקנ הזה םלוע ללכ יכ ,ןוימד קר כ״ג ,תמאל הזה 

75.׳התימאל 

יפכ תואיצמה תא תנייצמ תמאה .התימאל תמא ןיבל תמא ןיב הנחבה ןאכ תחתמנ 

.ב״ע וס ףד ,ץקמ ,א ,חולישה ימ 

ןהכה קודצ יבר לש הלואגה תרות :ילאוג יח ,שריה ח״ר :האר ,ןהכה קודצ ׳ר לש ותנשמב הלואגה לע 

.ד״נשת םילשורי ,ל״קוצז ןילבולמ 

.תורבעה לע םולחה לש הבחרה םשו ,ונק ׳מק ,םש :הוושהו ,חלק קידצה תקדצ 

.11 ימע ,הגירדמהו ה״ד ג קרפ ,ב״רעת בוקרטעיפ ,ץורח תובשחמ 

.175 ימע ,תאיציבו ה״ד ,חנ ,ג״סרת ןילבול ,הליל יסיסר 

.11 ימע ,(73 הרעה ,ליעל)ץורח תובשחמ 
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תמייק .תיקלח תמא קר וז םלוא .ןוימדה ילבה לע רבגתהש ירחא ,התוא ספות לכשהש 

תמר התואל סחיב .יטולוסבאה ודמעמ תא לכשה דבאמ הבש ,תואיצמ לש תרחא המר 

םלועה ןיב הנחבהה לש הקומעה תועמשמה יהוז .ןוימד אלא וניא ומצע לכשה ,תואיצמ 

תואיצמה אוהש ,תמאה םלוע ןיבל ,תואיצמהמ םירצוי ונתסיפת ילכש ,רקשה םלוע ,הזה 

תמאה וב גישהל רשפא יאו׳ :הזה םלועב תמאה תא תוארל תורשפא שי םלוא .תיתימאה 

ונייהו .הזה םלועב אבה םלועבש וישעמ ירפמ ומיעטיש הגירדמל עיגיש ימ אלא התמאל 

76.׳םיינפוגה הזה םלוע ייחב גישי תמאה םלוע ל״ר ,וייחב ומלוע האריש 

אוהש ,ללכב ׳רקשה םלועל׳ תולגל םולחה ןיב רשקה תא םינוש תומוקמב חתפמ קודצ ׳ר 

ץוחמו רבעמ גורחל תורשפאה תא םילמסמ ובש תמאה תדימו בקעי .הירוטסיהה םלוע 

אוהשכ הקירבמ הרוצב קודצ ׳ר חתפמ רקש גשומה לש ותועמשמ אולמ תא .רקשה םלועל 

:ל״חמרה לש ותשיגל םיליבקמה תונויער הלעמ 

ןיאש אוה תמאהש בקעיל תמאה ךפיה ארקישד אמלע אוהש הזה םלועה דצמ הזו 

אוה ׳וכ הצרא תמא ךילשה השע המ (ח תשרפ ר׳׳ב)ל׳׳זאו ...ללכ דרפנ רבד םש 

ימלשורי)ל׳׳זר קוליח עודיכ רקש שישכ אלא תמא ךייש ןיא יכ ה״עא בקעי תדמ 

ץע אוהש ץע לע עבשנה םגד רקשל אוש ןיב (תועובשד ג׳׳פוס ש״ערו ף״ירב אבוה 

שיש ארקשד אמלע אוהש הזה םלועב קר ןכלו .אוש ארקנ רקש וניאש יפ לע ףא 

רמואה רקש םש ןיאש םיכאלמב ןכ ןיאש המ .תמאה תרכה ךייש תמאה ךפיה ןוימד 

תומילש דצמ אצמנו .ללכ תמא יורק הז ןיאש ץע אוהש ץע לע רמואכ אוה תמא 

77.םיכאלמה חוצינ אוה ה״עא בקעי תדמ 

ףסונ בלש םדקתמ ,'בקעי תיב׳ה לעב ,בקעי ׳ר ,׳חולישה ימיה לעב י״מר לש וכישממ 

תימדת וניא ונממ קלח ךא תימדת םנמא אוה םלועה ותסיפת יפ לע יכ הארנ .םולחה תרותב 

למס ןיב לדבהה תועצמאב ותשיג תא אטבמ בקעי ׳ר 78.תווצמה אוה הז קלחו ,העפות אלא 

חכ ומצעמ ול שיש רבד אוה השודק׳ :השודקה ןיבל ןויצ ןיב - ולש חונימבו ,למוסמ ןיבל 

זמר אוה ןויצו .ילכ ומכ םייחהל ןויצ אוהש קר םייח םוש ול ןיא ומצעמש אוה ןויצו ,םייחו 

לשמב שמתשמ בקעי ׳ר םג 79.׳שובלמ ומכ ...ראותו תומד ומכ ,ובש תוימינפה קמועל 

ונייה ןויצ תביש תא ׳ה בושב׳ :ותפקשהל םיאתמה ,שדח שוריפ ול ןתונ אוהש אלא ,םולחה 

ומכ ונייה ,םימלוחכ ונייהש שוחב הארנ זא ,ןופצה בוטה ת״ישה הלגישכ ונייה םימלוחכ 

ומצע םיעגימ ויהש הזה רבדבש העושיה הארנ כ״ומכ אמויד ירוהריהמ ול םיארמש םולחב 

.םש 76 

.79 ימע ,במ ,(74 הרעה ,ליעל)הליל יסיסר 77 

.193 ימע ,םישודק תשרפ ,ז׳׳צרת ןילבול ,ארקיו ,ג ,בקעי תיב 78 
.םש 79 
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- המצע השודקה םע ההז תויהל ךפוה ,םייח רסח ןאכ הארנה ןויצה 80.׳םייח ׳יה ומצע וב 

הוצמ לכבש׳ וניבי ןכא אובל דיתעל יכ שיגדמ בקעי ׳ר .אל ותו ילכ אוהש שובלמכ אל 

םימעוט ונא .׳ךיתולולכ תבהא ךירוענ דסח ךל יתרכז הזו ,םייח ותישעב דימ ולבק ושעש 

.םייחה - םה םה םלוא ,םינויצב םעט 

אצמ םירבדה רואיתל חתפמ .דיתעב םדאה תוחתפתה אשונ תא שיגדה ׳בקעי תיב׳ לעב 

רקיש רוא הז רזעלא ר״א ןואפקו תורקי רוא היהי אל אוהה םויב היהו :ארמגה ירבדב 

ןה וייופקו ז׳׳הועב םה םירקעש תולהאו םיעגנ ולא רמא ןנחוי יבר .ב״הועל יופקו ז״הועב 

םתועמשמ תא ולבקיש ,(םיעגנ)םירוסייל םיסחייתמ ןנחוי ׳ר ירבד בקעי ׳ר יפל81 .ב׳׳הועב 

דיתעל ת״ישה ול חתפי ןכ רתויב םימוצמצה םילדגתמש יפכ׳ :אובל דיתעל תיתימאה 

ריאמה רוא אוה לכשה׳ :תישונאה הנבהה תוחתפתה רואית והזו 82.׳רתויב הרוא ירעש 

דיתעלו ...הרותה ירבד לכב םדאה גהנתמ ודי לעו רקי רבד לכשה אוה ז״הועבו ,םדאל 

שיא םא בלה תניבב שיגריו ןיבי לארשימ שפנ לכ יכ לכשה לע ךומסל ןטק רבד תאז היהי 

ארמגב ז״ע ורמאו ׳ה תאריב וחירהו (ג ,אי ׳שי)ביתכדכו םיללכה יתלב רוטפ וא בייח הז 

83.׳...ןיאדו חרומד (ב׳׳ע גצ ןירדהנס) 

:ח״נרת תנשמ הרותב ,׳תמא תפש׳ לעב ,בייל הירא אדוהי ׳ר בתכ םימוד םירבד 

ךפהמ ׳ו תואו ...ןוכיתה חירב בקעי תדמ איהו תחא תוא ארקנ ׳ו תוא יכ אתיאו 

רבע ןושל ׳יה ,רבע ןושל יהיו דיתע ןושל יהי ,דיתעל רבעמו רבעל דיתעמ הביתה 

.הבוטל ׳יה לכה יכ ערפמל ררבתי זא תוחטבהה ומייקתישכ ןכלו ...דיתע ןושל ׳יהו 

רבעה רעצה לכ ןקתל י״א םדא ינב לש תומחנה יכ ,תומחנה לעב ה״בקה ארקנ ןכלו 

םיניבמ ונא ןיא יכ םגהו .הבוטל רעצה לכ ךפהמ ׳יהי ה״בקהמ ׳יהיש המחנה לבא 

ןיבנו הארנ דיתעל לבא ,ןמזהו עבטה ךותב ונחנאש יפל רבעש המ ךפהתמ ׳יהי ךיא 

,(אכ ,חכ ׳רב) םיקלאל יל ׳ה ׳יהו ה״ע וניבא בקעי רמא ןכלו .הבוטל ךופיהה הז 

יכ ןימאהו ,תמא בקעי תניחב ׳יה הז יכ .ףוס דעו הלחתמ ילע ומש לוחיש י׳׳שרפ 

ררועל ןיכוזש המ הלואג לש חתפמ הזו .ןקותמ לכה ערפמל ׳היו וילע ותוקלא לוחי 

׳יחב אוצמל ןילוכי אליממ ,כ׳׳חא ררבתי הגהנהה לכש רחאמ יכ ב״הוע ןיעמ הראה 

84.ןמז לכבו םוקמ לכב תמא 

תמא ןתת׳״ :בקעיל תסחוימה תמאה תועמשמל הנש התואב סחייתה ובש ׳תמא תפש׳ לעב 

לש ומתוח שרדמב אתיאו ,ארקשד אמלע הזה םלועה יכ ,םימשה ןמ הנתמ אוהו "בקעיל 

.םש 80 

.ב״ע נ םיחספ ,ילבב 81 

.137 ימע ,עירזת ,(78 הרעה ,ליעל)בקעי תיב 82 
.םש 83 

.138 ימע ,אציו ,א ,ה״סרת בוקרטעיפ ,תמא תפש 84 
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26] גרבנזור םולש 

תורשפאה אופא איה תמאה 85.׳הרותה הכב קר תמא רבד גישהל רשפא יאש ...תמא ה״בקה 

הרות התואב .הרואכלש העפוה ,ותעפוהל רבעמ לא רודחלו יתימאה םלועה תא תוארל 

,קודצ ׳ר לש ויבתכב הברה היוצמה תועמשמ ,׳תמא תפש׳ יוטיבה לש תועמשמה םג תזמרנ 

.ןלהל םגדות רשאו 

.םינוירוטסיהה ידי לע תדמלנה הירוטסיהל ההז הניא המואה לש תיפוסה הירוטסיהה 

תא ןיבהל ידכ .םילגרמה תשרפל רשקב םינוירוטסיהל קודצ ׳ר סחייתה האלפומ הרוצב 

,םילגרמה לש םתרזח םוי לבוקמה יפל .םהיפ לע םהירבד תא ךופהל ונילע תוערואמה 

תא ןיבהל ונילע תמאד אבילא .תורודל הייכב םוי ךפהו הייכב םוי היה ,באב העשת 

לבסה תא ושיגרה ,תידוהיה הירוטסיהה תא םילגרמה וארק יאובנ שוחב .תרחא תוערואמה 

:לארשי־ץראב ידוהיה םויקבש תויגרטה תא דוחייבו הבש 

דיג תא לארשי ינב ולכאי אל כ״ע פ״ע [חלשיו ׳רפ] םלענה שרדמב ורמא תמאבו 

םדוק דוע ןכומ םוי ותוא היה ירה ,(ב״ע עק ,א׳׳ח רהוז)באב ׳ט האגסאל תא ,רשנה 

הז ןיא מ״כמ קר ,תמא רדהש םוי ותואב ושיגרהש וכב קירל אל םה אצמנו םהל 

אוהש המו ,׳וגו תפש רמאנש ומכ דעל םייקש המ אוה ותימאל תמא יכ ותימאל תמא 

,השעמ תעשב ףא ללכ תמא וניאו רקש ןושל אוה הנתשמ ךכ רחאו העיגרא דע קר 

םולח היה ונילע רבעש המ לכש הארנש םימלוחכ ונייה ׳וגו ׳ד בושב רמאנש ומכו 

הארנ היה ןוימדה דצמש קר דעל םייקתנ אל ירהש ללכ תמאב היה אלו ןוימדו 

,ידמע התא יכ ער אריא אל ׳וגו ךלא יכ םג רמאנ ז׳׳ע תמאב קובדש ימ לבא ,תמאל 

וניא לכהש עדוי ינא יכ ללכ אריא אל רובעיש המ לכ וילע רובעיש םגש ונייהו 

עדוי ינאו (ב״פ ר״ומש)׳וגו םתרצ לכב פ״ע ל״זאמ ןינעב ידמע התאש רחאמ תמאב 

אריל רשפא יא כ״א לכה ךממו םיטרפ יטרפ לכב חיגשמו יתוא גיהנמה אוה התאש 

ש׳׳מכו ידמע התא יכ עדיל ץראה תשודק ןינע םצע אוה הז רבדו ,ער רבד םושמ 

86.תמאב היבשוי תלכוא הניאש עדוי זאו ,הולא ול שיש ימכ המוד ל׳׳זמ לע הלעמל 

רבדהש םוי ותואב ושיגרהש׳ ,דיתעה לש םינוירוטסיה ויה םה ,׳וכב קירל אל׳ םילגרמה 

איהש ינפמ ,התימאל תמא הנניא איה םלוא .תמא איה תועמדו לבס לש הירוטסיהה .׳תמא 

,םולחה לש ותוהמכ איה הירוטסיהה לש התוהמ .יוויטקאורטר ןפואב תונתשהל הדיתע 

ןוימדו םולח היה ונילע רבעש המ לכש הארנש םימלוחכ ונייה ׳וגו ׳ד בושב רמאנש ומכו׳ 

.׳תמאל הארנ היה ןוימדה דצמש קר דעלד םייקתנ אל ירהש ללככ תמאב היה אלו 

ןדבא םג .׳תמאב היבשוי תלכוא הניאש עדוי׳ הלואגה תעשב ,ץראב תומחלמה תורמלו 

ונייה ןויצ תביש ׳ד בושבד׳ ןוימדכ הלגתי - ׳דוד תיבד תוכלמה קספה׳ - תואמצעה 

.158 ימע ,חלשיו ,םש 85 

י״פע)ג׳׳לשת קרב ינב םוליצ תרודהמ ,הנהו הייד ,עשוהי רפס ,םירמאמ יטוקיל ,םירפוס ירבד רפס 86 

.86-85 ימע ,(ןילבול תרודהמ 
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תיגולוטכסא הביטקפסרפב הירוטסיה [27 

תוכרב בותכש ומכ)בוט םולח האר אל דוד לש וימי לכד ,םולחב ומכ הז היהיו םימלוחכ 

םלועב לעופב היה ןכש ומכ ותוכלמ לטינו ויביוא דיב לפונ אוהש ול םלוח היהו (ב״ע ה״נ 

ןוימד בשחנ הז םג ותימאל תמאה דצמש׳ 8'.׳אמלעב ןוימדו םולח לכה אוה תמאב לבא ,הזה 

םינינע לכ םג היהי זא הלגתיש תמאה יפכש םימלוחכ ונייה ןויצ תביש ׳ה בושב ןינעכ 

ףאש ארקשד אמלע ארקנ הזה םלועה ללכ יכ ,ןוימד קר ןכ םג תמאל הזה םלועב םיבשחנה 

הביטקפסרפב ;התימאל תמא הניא ךא ,תמא איה הירוטסיהה 88.׳ותימאל וניא ובש תמאה 

.תירקשכ הלגתת איה הלואגה לש 

ה״יארה 

ותטישב .קוק ה״יארה לש ותטישב וללה תושיגה לש ןתופקתשה לע הרצקב דומעא םויסל 

רמול זעא םא העטא אלש יל המדנ ,ךכל רבעמ םלוא .םינוש םינוויכ םיפרטצמ ה״יארה לש 

ינש .הלבקל םייפולח םישוריפכ ונינפל םיעיפומו ,םיפרטצמ םניא הלא םינוויכ םיתעל יכ 

תמייקתמ הבש הריזכ הירוטסיההו עבטה ,סומסוקה תייאר .א :םה םיירקיעה םינוויכה 

תולבגמ לש האצותכ סומסוקה תסיפת .ב ;תומלשה לש תימנידה ׳התחולש׳ ,תומלתשהה 

.תישונאה הרכהה 

ןקתנ םא תאז ןיבנ .יקלח ןפואב ירשפא רבדהש ןכתיי ?ולא תושיג יתש דחאל ןתינ םאה 

.יטיא ךילהת והז ךא ,םולחהמ ררועתהל םילגוסמ ונא .םולחהו הנישה לשמ תא תצקמב ךא 

ךותמ ונעגה .תינרדומה הירוטסיהב - םצעבו ,המדקב יוטיב ידיל האב תאזה תוררועתהה 

הירוטסיהה התיה ם״במרד אבילא הירוטסיהה .םייניבה־ימי לש םזילנויצרל הזתיטנאל ךכ 

היתודלות התועמשמ הירוטסיהה ,ה״יארה לש ותנשמב .האיגשה לש היתודלות לש 

.תמאה יוליג לש ,יהולאה יוליגה לש ,תומלתשהה לש התוחתפתהו 

טלבתי ,יטמכס ןפואב ןאכ עיצהל וניסינש תושיגל ה״יארה לש ותשיג תא הוושנ םא 

רשפלו ל׳׳חמרה לש ותשיגל םיבר םימינב הרושק ה׳׳יארה לש ותטיש .הב דחוימה 

תומיעל ה״יארה לש ותשיג תא םיאיבמ ולא תונויער םלוא .תודיסחה לש יגולומטמיספאה 

.ונלש ונמלוע אוה לאגנה םלועה ה״יארה לש ותסיפת יפ לע .ל׳׳רהמה לש ותנשמ םע קומע 

ולא .ותנשמבש םיידיסחה תודוסיה תא שיגדנ אל םע ותטיש םע קדצ השענ אל ,םלוא 

הביבח התיהש תיללכה תינויצולובאה הפקשהל רז אוהש דוסיב ראשה ןיב יוטיב ידיל םיאב 

.41-40 ימע ,הארנו ה״ד ,ז קרפ ,(73 הרעה ,ליעל)ץורח תובשחמ 

.הילשא ונניא ,קודצ ׳רד אבילא ,ישונאה םויקהש יניעב קפס ןיא . 11 ימע ,הגירדמהו ה״ד ,ג קרפ ,םש 

אמלעב ןוימדו םולחכ ז״הוע ינינע לכ ׳יהי םימלוחכ ונייה ׳וגו ׳ה בושב דיתעלד׳ ,׳הליל יסיסר׳ ירפסב 

ליעוה ,דז ןוימדש אלא .ןוימדו םולח קר ׳יה םדוקמ םידוהיה לע ׳יהש דחפהו הריזגה לכש זא ואר ךכ 

,ליעל] הליל יסיסר)׳םיאיבנ ח״ממ תעבט תרסה הלודג ש״מכ םימשבש םהיבאל י״נב תובבל בישהל 

.(136 ימע ,ל״זאו ה׳׳ד ,גנ ,[74 הרעה 
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28] גרבנזור םולש 

םגדה תובקעב .םיקידצה ידוחיי אוהו ,תוחתפתהה תא עינמה דוסיל יתנווכ .ורוד ינב לע 

ותוחתפתהש חינהל ונילע ,הז םגד לביק ה״יארה יתעדלו ,תודיסחבש יגולומטסיפאה 

לש ותוחתפתה שוריפ המ ךא .ותוחתפתה ידיל םלועה תא איבת םדאה לש תיתרכהה 

לע םלוא .רקשה םלועב ףא תמאה תא רפסמ םיעגרל תוארל לוכי הלעמה םדא ?םדאה 

םיכילהתל רבעמ יכ ןימאה ה׳׳יארהש יל המדנ .יתימאה ןוקיתה םג לטומ םיקידצה 

תא ףחודה יתימאה עונמה םהידוחייב םהש ,םיקידצה לש םהיתויומד תודמוע םיירוטסיהה 

.הירוטסיהה לש המודיק 

תא רשפאמ הירוטסיהב ןומאה .תויטרואת ןניא ה״יארה לש תוזתהמ תועבונה תונקסמה 

תאז הדבועמ .היגולוטנוא העפות אוה רוכינה ל״רהמה לש ומלועב .הירוטסיהל הרזחה 

ברעתהל אלו הירוטסיהה ילושב תויחל ךירצ לארשי םע .תיטילופ המרונ ,יוויצ םג עבונ 

השוריפ ה״יארה לש תירוטסיהה תולכתסהה תאז תמועל .םיימלועה םיירוטסיהה םיכילהתב 

.הירוטסיהה תלואג םג ךא ,הקיטילופה תלואג 
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