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ןמרבה .מ .א 

לאקזחי-ןב יכדרמ לש תוישעמה רצוא 
"ריכד" תאצוה ,םיכרב הששכ ,תוישעמה רכפ ילושב 

םה ףא תודגאלו םילשמל המודב .םעה בל תא דימתמו זאמ וכשמ תוישעמ ירופיס 
עמה ירפסמ .תורודל וראשיש ידכ ,בתכה לע האלעה םפוסו הפ לעבש הרות םתליחת 
,םהידי תועונתבו םהיניע יצומצמב ,םלוק ילילצב םהיעמוש לע ועיפשה הפ לע תויש 
םתלעמו .בתכבש תוישעמב םוקמ םהל ןיאש ,םידיגמו םינקחש לש םיקהבומ םינממס 
ןמצע תוישעמהו .םהב אורקלו רוזחלו אורקל לוכי םדאש ,בתכבש תוישעמ ירופיס לש 
ושבגתנש ,תונוש תופוקת תונב תועדו תונומא ידירש ,המואה חור לש םולב רצוא ןה" 
בר ןמז הנוקית תא הל האצמ םתמשנש ,דיחיהו רוביצה לש םייח יעטק !םע-ירופיסב. 

.(רבחמה תמדקה ךותמ) בתכב תורודל הזנגנ ןכ ירחאו ,תוירבה תוחישב ,הפב 
םירופיס םירופיס םהמ .תוברתה ימע לכ לצא םה םימודק תוישעמה ירופיס יפסא 
םימסרופמ .םתוא הפיקמה תרגסמב םירופיס םעו םירופיס ךות םירופיס םהמו ,םמצעל 
םרוקמש המודכו "ריזנהו ךלמה ןב" ,"ראבדנס ילשמ" ,"הנמדו הלילכ" םיפסאה םה רתויב 
ףלא" ירופיס ןכו ,הרשע שולשה האמב לחה ,םירבע םימוגרת םג םיעודי םהמו ,ודוה 
תרשע שרדמ" םיכייש הז גוסל .(ןילביר ,ןילי) ונימיב קר תירבעל ומגרותש "הלילו הליל 
ואחסונ לכ לע "אריס ןבד אתיב אפלא" רפס םגו "ךלמה המלש לש םילשמ" ,"תורבדה 
,תוישעמ ירופיס ושדחתנ תורודה ךשמהב .םימודק םירבע תודוסי םג שי וב יכ םא ,וית 
ורצונש הלאכ םגו םיירוקמ ,שממ םישדח םהמו םימדוקה ןמ םידוביע אלא םניא םהמ 
םהש שיו ,ולש םניאו אוהש ימל םיסחוימ וא םה םיימינונא הלא םירופיס .ץוחה תעפשהב 
ונורשכו ונורכז ,ותטילק חוכ יפכ דחא לכ ,תונוש תורוצב םהירפסמ ידי לע םירסמנ 
ושמתשהבו לודג רפוס םק םיקרפל .םיימינונא וללה םירופיסה םיראשנ דימת אל .רפסל 

.םש תלעב תורפס תגרדל םהיתוצוצינ תא הלעמ אוה םהב 

עודי .םדק ימיב דוע לחה םיימינונא םיפסאמ ידי לע םירבע םירופיס ףוסיא 
גיצפייל ,רטסאג .מ איצוהש ,"תוישעמה רפס" םשב םינוש תורוקממ םירופיסה ףסוא 
,רטסאג ירבדכ ,13—12 ה האמה ןמ וניא שמתשה ובש דיה-בתכש הארנ יכ םאו .ד"פרת 
הז גוסמ םירחא די יבתכ םיעודי ןכ .15—14 ה האמה ןמ רחואמ וניאש קפס ןיא ירה 
גוסמ םירופיס ועיפוה סופדב .םלועה תוירפסב םויכ םיאצמנו םינוש םינמזב ובתכנש 
"דומלתה תודגה" תוידומלתה תודגאה יפסא דבלמ ,16-ה האמה תישארב הנושארל הז 
וספדנ "המלש לש םילשמ" .(1517—ז"ער יקינולאש) "בקעי ןיע"ו (1511—א"ער אטשוק) 
אטשוק ,"אריס ןבד אתיב אפלא" !ל"נכ ,"ראבדנס ילשמ" !1516—ו"ער ,אטשוקב 
יניו ,"(תורבדה תרשע לש םילשמ) תודגהו תושרדמהו תוישעמה רוביח" ן 1519—ט"ער 
לכב הלאכ םיפסא םיעודי .תובר תורודהמל וכז םתומשו םהו .(? 1551—א"יש) היצ 
ומגרותש שי לבא ,תונושל ןתואל תירבעמ ומגרות םבור ,ןהב ורביד םידוהיש תונושלה 
ונתוחמ בקעי ר"ב םיסנ 'ר ידי לע תיברעב רבחתנש ,הזכ םירופיס ףסוא .תירבעל ןהמ 
אטשוק) תורודהמ יתשב תירבעל םגרות ,הריפסל 11—10 ה האמב ,דיגנה לאומש 'ר לש 
המ הפי רוביח" םשב 1557—ז"יש הדאריפ !"דומלתבש תוישעמ" םשב 1519—ט"ער 
טקולמה ,"תוישעמה רפס" רואל אצי ונימיל ךומס םג .תורודהמ הברהב אציו ,("העושי 
תא לאקזחי-ןב יכדרמ רסמ ב"פרת תנשבו .דועו ,ב"רת אתכלכ ,יקארע רזעלא ידי לע. 
יכה ירפסמ דחאכ ,"ריבד" תאצוהב ותספדה םשל קילאיב .ג .חל "תוישעמה רפס" ורפס 
ןב בשח זא .ט"פרת—ו"פדת םינשב רואל ואצי ונממ םירפס העבראו .ןנכיתש סונ 
."םירפסמ טקולמ" :ספדנ םירעשבו ,םירפס ךותמ םירופיס קר ורפסל סינכהל לאקזחי 

!ךכ רמוא אוה סופדל ותנקתהבו רמוחה ףוסיאב ותטיש לעו 
תורפסב םירזופמה תוישעמה ירופיס תא רדסלו ףוסאל ,וז יתדובעל יתשגינ רשאכ" 
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קסורמ ףוגב היח שפנ ינפל יתאצמ :הזה השעמבש רמוחה לכ תא יתשגרה ,הקיתעה תירבעה 

יפ לע ,איה ןושלה ךא ,בלה תא תוכשומ ,ןדלוויה םויבכ תויח ,תופי ןה תוישעמה .םירבא 
יפוסהו םימכח ןהב וכלהש ,םיכרד יתש יתאצמ — רבדב יתקדבשכו ...תשבושמו תסרוסמ ,בורה 

ךרד איה הינשה ךרדה ...יעדמה רקוחה ךרד איה הנושארה ךרדה .ינפל הז עוצקמב וקסעש םיר 

יארוקל תתל ,יתרטמל תומיאתמ ןניא הלאה םיכרדה יתשו ...ןמאהו רפוסה ךרד ,תישפחה הריציה 

ובברתשנש ןושלה ייוקיל דבלמ ,ורוקמב אוהש ומכ ירבעה השעמה רופיס תא ונרודבש ירבעה 

נואצל אלש יל רשפאש המכ דע לדתשמה ,רדסמ אלא יעדמ רקוח אל םג ,יננה רפסמ אל .וב 

קיתעהל ןכ םג יל רשפא יא םלוא ,השדח הריציל השעמה רמוחב שמתשהל ינוצרב ןיא .הז רדגמ 

וז יתדובע ."השעמה ףוגמ ןניאש ,ןושלב תוסגה ויתואיגש םע אוהש ומכ רופיסה חסונ תא 
5 הטישו העד ךותמ םינושארה םירדסמה-סירפסמה לש ךשמה ןיעמ הב שי ...איה תוירחא תבר 

יכ ,היקוחו תורפסה יכרצ יפל םימעטמ תושעלו דוי לש וצוקכ ףא תונשל ותעדב ןיאש סוניכ 

ינוקיתבו הפי רודיסב לבא ,תורוקמב םיאצמנ םהש ומכ ,ןיעב תוישעמה ירופיס תא בירקהל םא 

.(ח—ז ימע 'א "תוישעמה רפס") "םילק ןושל 
הרודהמב םג ותטישל ןמאנ ראשנ רדסמהו הנש םיעברא טעמכ ורבע םייתניב 
«שדח רפס התוא השוע איהש דע הברהב רוקמה לע הבורמ הבש תפסותהש ,השדחה 
שולש השדחה הרודהמבו םירופיס השימחו םיעשת וללכנ הנושארה הרודהמב 
דיהש ומכ וראשנ הנושארה הרודהמב וללכנש םירופיסהו .העבשו םיעבש תואמ 
יפמ םירופיס םג רפסל םעפה סינכהש יוניש םושמ שי הזב קר .והשלכ יוניש ילב 
םירופיסה רודיס .תרכינ הדימב "תורעהו תורוקמ" רודמה תא ביחרה םגו העומשה 

.רידהמה עבקש םירודמ יפל אוה 
לבא ,יממע רפסמ לש תומימת התואב רפסל רומאכ היה רדסמה לש לאידיאה 
וסנכנ ןונגסהו ןושלה ייוקיל תא ןקתל ותולדתשה םעו ,יתורפס םעט לעב רפוס םג אוה 
ןאכו .רשפאה תדימב והשעמב חילצה יכ רמול רשפא לבא .תורפס ינממס םג ןבומכ 
יפ לעו ,ןוירג-ןב ףסוי הכימ ידי לע םג התשענ וז ןיעמ ףוסיא-תדובע יכ ,ריעהל יאדכ 
,"לארשי רוקממ" םשב םיכרכ השש ןב רפסב ולעפמ תא םילשהש ,לאונמע ונב תודע 
םג ורפסל םינכה ןוירג-ןב לבא ,"תוישעמה רפס" םשב ורפס תא אורקל אוה םג הצר 
ללכ ךרדב שמתשהו ,םינוש הריש ירפסמ ןכו ,המודכו םישרדמה תורפס ךותמ םירופיס 
.ךכמ עפשוה וחוסינ םג אליממ יעדמ הליחתכלמ היה ונינעש ןוויכו !דבלב דחא חסונב 
,לאקזחי-ןב ול ןתנש הרוצה יפלו ורוקמ יפל רופיס לש המגוד תוארהל יאדכו 
יוארכ 1בוי הזבו ,"תוישעמה רפס" רידהמ לש ונושלבו לודג רפוס לש ונונגסב רופיס ןכו 

:רידהמה לש ולעפ 

!ב ,ומ ףד "דובכו ראפ" 

איודנאל קחצי 'ר ןואגה ברה ימיב אקארקב 
היה רשא טושפ שיא היה םלועה ייחל קידצ רכז 
תונקל ךלה תחא םעפ .עלעבייל ,ביל םשב ארקנ 
חקמה לע רשפתה רשאכו .שדוק תבש לע דחא ףוע 

תנו להקה שארה תשא התאב תרכומה תילרעה םע 

'רו .ףועה תא הל הנתנ תילרעהו ,םימדב תרתוי הנ 

להקה שארה תשא לע לוקב קעצ ל"נה עלעבייל 
ףועה תחיקלב ולובג תא הגישה עודמ יכ ,ל"נה 
שיערי לא יכ ,ותוא השקב להקה שארה תשא .זלה 

.ןימולשת ילב וליפא ,ףועה תא ול ןתת יכו ךכ לכ 

התוא ןימזי יכ ,רמא קרו ,ךכב הצר אל אוה לבא 
קה ןואגה לומ ותנעטב אבו .היה ןכו ,הרות ןידל 
אלה יכ ,וינפל השקב להקה שארה תשא .ל"נה שוד 

,ןימולשת ילב וליפא ,התוויע רשא תא ןקתל הצרת 

:27—26 ימע 'ב "תוישעמה רפס" 
היה יודנל ביל קחצי 'ר !יאגה ברה יטיב 
,ותוא וריכה ריעה ינב לכש ,טושפ ידוהי אקארקב 
גגה המ ? הו ילביל אוה ימ .ילביל וטשש ועדיו 
טעפ .שיא ערי אל ?יח אוה זכיהמ ?וישעמ 
דובכל תלוגנרת תונקל "תופועה קוש"ל אב תחא 
"היונ"ה םע הרשפ ידיל רבכ אב רשאכו ,שדק תבש 
,תלוגנרתה תא ול רוסמל התצר איהו ,ריחמה רבדב 
תרכומהו ,הקסה לע הפיסוהו להקה שאר תשא האב 
גה תשאל תלוגנרתה תא הנתנו ,התעדמ הב הרוח 

קעציו ,וב הרעב ותמחו דאמ ילבילל דחיו .ריב 
להקה שאר תשא הגיסה רשא לע ,הרטו הלודג הקעצ 
תשא תוארכ .תלוגנרתה תא ונממ הלוגו ,ולובג תא 
מאו דאמ הלהבנ ,וסעכ תאו שיאה תא להקה שאר 
,םלועה תא ילע שיערת לאו קעצת לא» :ול הר 
,"היוג"ה םע יתרבידש העשב המואמ יתעדי אל 
יננה ,דל יתאטח םאו .ךלובג גיסהל יתאב אלו 
ילב םג ,תלוגנרתה תא רל תתל תנמוומו תנכוס 
תא עומשל וליפא הצר אל ילביל דא ."וימולשת 
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.היה דכו .הרות וידל התוא ןימזהל רמאו ,הירבד קר ,סויפ לבקל הצר אל ל"נה עלעבייל שיאה לב* 
 ,""m "."_ .u " יודנל ביל קחצי 'ר האנה ברה לא אבו רלה ילביל,
שמשה רלה דימ .ןידל להקה שאר תשא תא ןימזהו " י י י ■יי יכ 
איהו ,הרות ןידל ותשא תא ןימזהו להקה שאר לא 0"^ ט" 'דככ תאז התשע םימעפ המכ עדוי ימ 
ילביל דמע הנושארב .םיטפושה ינפל הבשיו האב ...םינויבאו 
,וניד תיבו ןואגה ברה ינפל ויתונעט תא עיצהו 
םנמא" :הרמאו המוקממ השאה המק ןכ ירחאו 

תוועמה תא ןקתל ינא הצור דא ,יתיוועו יתאטח 
,ןימולשח ילב וליפא תלוגנרתה תא ול ןתא .הזה 
רבדב ברעתה ןואנה ברה םג ."יתרפכ תאז אהתו 

,הרות ןיד לע וירבד דימעי אלש ,ונמט שקיבו 
ותעד לע דמע ילביל םלוא .הדימ סויפה תא לבקיו 
ינא ידובכ לע אל !דהה תא ןידה בוקי" :רמאו 
תמכ ערוי יט ;קדצהו תמאה דובכ לע םא יכ ,םח 
םיינע ישאר לע הוואנ לנרב הכרד איה םימעפ 

..."םינויבאו 

ןונגעי"של "רופיסו רפוס רפס" :311 ימע ,יב "תוישעמה רפמ" 
• ד"ב—ג"כ ימע ולו גלפומ רישע היה ,ןואג ארירש בר ימיב 

גלפומ דחא םדא היה ןואנ ארירש בר לש וימיב ארזע ידיב בותכ 'ייתובא תלחנ ,קיתע ,דרות רפס• 
לש ודי בתכב הרות רפס ולצא היהו ,תורישעב ויחש 'יתיב ישרוי מינב ינש איהה רישעלו .רפוסה 
ינש ויה הז רישעלו .םולשה וילע רפוסה ארזע הז תא הז ובהאי 'םהיבא ייחב הוולשבו םולשב 
תוכזל םהמ דחא לכ הצר םלועה ןמ רטפנשכ .םינב י ימלועל ךלהו םהיבא הלח םימיל .שפנ תבהא. 
כה רודה ימכח ינפל רבדה אבשכ .הז הרות רפסב יכ 'םינב'י ויב 'ילידג תקולחמ הצרפ ותריטפ רחאו 
םהל חינהש בהזו הסכ לכ רפסה דננכ וחיניש ועיר 'קיתעה הרותה רפס תא וקלחב לוטיל הצר דחא לב 
הלעש הז .לרונ וליטה .לרוג םהיניב וליפיו םהיבא בהזה תורצוא לכמ רתוי ויניעב הווש אוהש ,רמאו 

רעטצה ינשהו הלודנ החמש חמש וקלחב הרותה רפט תא םהיניב קלחל םיחאה ולכי אלו .םלועבש ףסכהו 

אל םהיבא םהל חינהש בהזו הסכ לכש ,לודנ רעצ םהיניב ולדגו וכלה האנשהו בירה .םהיבא תלחנ 
ואב םש היה .םולכ רפסה דגנכ ויניעב הווש היה איבהל םהינפל יעיצייי םדא ינב ואבו ,םויל םוימ 
דבאמש ויניעב השק היהו ,דחא רמומ ריעה הת בר לא ואוביו .ןידו תד יעדוי ינפל םהיתונעט תא 
המ .דחא רפס ידי לע רכ לכ הברה ןוטמ םדא ןואגה .םטפשמ רבד תא וינפל ועיצהו ןואג ארירש 
'א בתכו "םתדבעו"בש ן"יעה תא קחמו דמע ? השע ויייכמי 'םהמ דחאו דחא לכ לש ויתונעט תא עמש 
קוספ ותואל ועיגהו רוביצה וב וארקשכ ...המוקמב -'יש ייד קספ איצוה ,םהיניב רשפל ךרד אצמ אלש 
רפ טעמכו רוביצה לכ לחלחתנ ואצמש המ ואצמו ."םהיניב לרוג וליטה ...לרוגה יפ לע היהת הקולה 
תמחמ הלח הרותה רפסב הכזש הזו .םתמשנ הת שוכרה לכב ינשהו הרותה רפסב הכז םהמ דחאנ 
,ערואמה לכ ול חשו םולחב ויבא וילא אב ...ורעצ יהולאב רפוכ דחא שיא היה איהה ריעב ...לודגה 
לש ןיד תיבב ושנע לביק רבכ רמומהש ול רמאו הא האר רשאכו .אבה םלועל קלח ול ןיאש ,לארשי 
רכיפל הרותב ןיע רקינ אוה .ןיע תחת ןיע הלעמ יפס תא לבקל ידכ ,בר ןוה דבאש ,שרויה השעמ 
ןוראש ןחלושל תחתמ תלטומ וז ןיעו ,וניע תא ורקנ יתמחו דאמ ול הדח ,םעה יניעב שודק אוהש הרותה 
!יע ואצמו שרדמה תיבל וכלה ...וילע דמוע שדוקה רפסב לוספ ליטאו ךלא" :ובלב רמאיו .וב הרעב 
ורמע דכ וארש ןוויכ .שדוקה ןורא תחת תלגלגתמ וביעי ללכ השודק וב ןיאש הארי זאו ,הז הרות 
'ה תא םתדבעו" םש ואצמ .הרותה רפס תא ואיצוהו הא קחמו ךלה ? השע המ ..."הרות ירפס ראשכ 

.הלודנ החמש וחמשו ן"יעב "םכיהולא 'םכיהולא 'ה תא םתדבעו, תביתב רשא ן"יע תואה 
לספ הז ידי לעו ,ף"לא תואה תא המוקמב בתכו 
עדונ ...אימש יפלכ ףודיגו ףוריחב הרותה רפס תא 

רמאו ...סיעכהל רמומה השעמ תא ול רפסמו וילע רפסש ,חאה עמש ...תועט שי הרות רפסבש ,רבדה 

תחת שפחתו ,תסנכה תיבל ךלת דחמ" :וילא רעצ רעטצהו ,הזה רבדה תא ,ולרוגב לפנ הרותה 
תינמיה וניע איהו ,תחא ןיע םש אצמתו ,ןחלושה ...בכשמל לפנו הלח םירוסיחו רעצה לדוגמו ,בר 
הלפנו וניע העקפ הקיחמ תעשב יכ .עשר ותוא לש ,ינב :וילא רמאיו הלילה םולחב ויבא וילא אוביו 
וכליו ..."ןיע תחת ןיע» בותכה וב םייקתנו ,ץראל הערה תא ושע רפוכ שיא ידי ...הברה רעטצת לא 

.ויבא ול דמא רשא לככ ואצמיו תסנכה תיבל דמוע ויבא הנהו ,תינש םולחיו ...תאזה הלודגה 
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ןמרבה ,מ .א 134 

כמ "תוישעמה רפס" לכ ךרואל ינוטונומה ןונגסהו תיצילמה ןושלה םע תוטשפה 
וקמה רופיסה תרוצ הרסמנ םהב יכ קפס ןיא לבא ,תפטושה האירקה תא םיקרפל םידיב 
לבא ,םינתשמו םישדחתמ םיחוסינ .רידהמה הצר ךכב ירהו ,רחא חסונ לכבמ רתוי תיר 

.תראשנ רוקמל הבורקו תירוקמ הרוצ 

בו ,הברה ושבתשנ "תורעהו תורוקמ"בש םייזעולה תומשה !תורעה המכ הנהו 
טטוצמה "םישודק ירופיס" .םנקתל יוארו ,(437 ימע ,יו םג 'יע) םירבעה םיקיתעתב רקיע 
ירבד ונק, תנשב ? גיצפייל" !םיקרפלו "ו''כרת 1 גיצפייל" !ןויצב םיקרפל אבומ הברה 
.בובלב ספדנ רפסהש ,רעשל שיו ,ןאכ תחא הרודהמ .(428—427 ימע ,יג) '"םיקידצ 
"רטסאפ השמ"ו .גרבשריה באז םייח :ל"צ (430 ימע ,'ג)"גרבשינה בואד םייח" םוקמב 
ןכ םג לבח .הברהמ טעמ אלא יתאבה אלו .רטסאג השמ !ןבומכ אוה (437 ימע ,יו) 

.ךכב השקתמ ןייעל הצורהו ,םידומעה ירפסמ ןויצ תורוקמב ןיא םירקמה בורבש 

ואצייש ןאכמ .תפסות םוש ילב ב"פרת תנשמ אובמ םע םיכרכ השש ואצי תעכ 
םולב רצואל דואמ םיצוחנה תוחתפמו ףיקמ אובמ םג וליכי יאדוובש ,םיפסונ םיכרכ 
תידוהיה הדגאה לש סופרוק הז היהי םאו .ונהייו וב וארקי םיברו ,שפנ לכל הוושה ,הז 

.דחי םג םירקוחו םיארוק ,םיבוט והוכרבי םישרדמהו םידומלתה ירחאלש 
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