ןושלה  nilوا1األ1ممهلرا
ןילביר ףסוי

ןושלה דעובו ןושלב !1ל■ דוד לש ותלועב
הנומאב תירבעה הפשה דמשמ לע ןילי דוד דמוע םינש לבוימ רתוי הז
.תירבעה ןושלה דעוב הלעמבו ןמזב םינושארה דחאכו רקוחכ ,רפוסכ

ירקבמ םינש תורשע ינפל ודמע רבכ ןילי דוד לש דחוימה ונונגס לע
זא רבכ .תירבעה תורפסה תמיב לע ותעפוה תישאר םע טעמכ ,ירבעה ןונגסה
עפשו האנהו הלקה הצילמה .לארשידראב רצמו ךלוה שדח ירבע ןונגסש ושיגרה

ידיל ילארשייץדאה ןונגסה עיגה ןילי דוד לש ונונגסב ןכאו .וימתוח ויה םייחה

חורבו ןנימב תודחוימה םהיתוצילמב םידרפסה ימכח ויה ול םינושאר .תומלש
.דדמב ויתודוסי חינה "ריפס-ןבא" לעב ,ריפס בקעי יבר .וב וכרבתנש רומוהה
"ןונבלה" .הינונגמ הברה היח "הצילמ" התואמ ולאשב ",ריפסיןבא" ורפסב העודי

,לי"רב י"רה םהירפוסו "םילשורי"ו "י"א יחול" ",תלצבחה" ",םילשוריו הדוהי"
עוצקמב םג ויחותפ וחתפ ץנול י"ארו ןיקמורפ ד"ירה ,ןילביר י"רה ,ןומולס מ"ירה

לאיחי יבר לש הלודגה םתעפשהב .עדמהו הפיה תורפסב םגו הקיטסיצילבופה
ןונגסבש יפויהו קוידה וב סנכוהו ויתותלד ובצוה ץבעי באז יבר וסיגו סניפ לכימ
םהרבא 'פורפה ויחא ,הדוהי לאקזחי קחצי יברכ וירבחו ןילי םלואו ,הלוגה ימכח

ויהש ,יברעה ןונגסהמ ןח תיול דוע וילע ותש ,סחוימ ףסוי יברו הדוהי םולש
לש ונונגסב םא םלואו .םהירוענ רחשמ והודמלו םתודלי תישארמ וילע םינומא
םיתעל השקה תוקבאתההו יוטיבה ילבח םישגרמ דוע הדוהי לאקזחי קחצי 'ר
סינכמ אוהש ,תודבכנ "עסמ ינבא" רכשב אצוי דספההש םג םא — תובורק

תא ןילי דוד לש ויבתכב הז ןונגס לביק הגה — וילע ודמע םרטש ןינע ,הפשל

אלש םירבד תכראהו הצילמ יבובג אל ,הצילמ :םה וינמיס .האנה תומלשה
ףחרמ םימעפלו ,הברה ותוריהבב אוה ןייטצמ .וכותמ עבונה םייחה עפשו ,ךרוצל

דע ומויק תא ךישמהש ,ידרפסה ןונגסה ותואמ השרומ ,לקה רומוהה ותוא וילע

וינוטיליפב רבכ ונונגס אוה הזכ ".םידרפסה ימכח" ירפסב םינורחאה תורודל
אוה הזכו ,הזה םויה דע םנחמ דבא אלשו םנמזב "ץילמה"ב ומסרפתנש םיפיה
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ץורפל שקבש ,הדוהידב לש ונוממ םאו "!.הלילו הליל ףלא"מ םיאנה וימוגרתב

איבנ אל םא הדימלת דימעה אל ,ןבומה אולמב הפשה תיהת םשל רדג לכ
"י"בא ןב" ןונגס תאו המחלמה ינפל "תורה,,כ תימלשוריה תונותעה תא ןובשחב
הלא דוהיב ,וידימלתמ םיבר לש תוריציב םג הכב וא הכב ךשמנ ןילי לש ונונגס ירה

.חרזמהו ץראה ינבמ

ויתוריקחב שי .תירבעה הפשל ונורשכ לכ תא ןילי דוד שידקה רקוחכ
אטבמה" .ة "תימראו תירבעב לעפנ — לעפה" ומכ ןושלל הלחתכלמ תודחוימ
תוחכשנ תוארוה" ,םיבושח םיחוכיו הנמזב הררועש ןושלה דעוב האצרה ",ביתכהו

ןושלל םישדקומה וירמאמב קר אל םלואו .דועו "םימיה" "םיירבע םישרשל
לכה ךלוה בבוס ,קסע םהבש הריקחה תועוצקמ לכב םא יכ ,ןושלב אוה קסוע
,תועוצקמ ינש ",ך"נתב"ו "םיניכה ימי תרישב ויתוריקחב םג .הפשל ביבסמ רקיעב

איבנ אל םא — םהב םג ,ירבעה עדמל הדבכנ המורת ןילי דוד םהב םרתש
םילשמה ןג" ,היפאע לא ובא סורדט יבר יריש יקלח תשלש תאצוה" תא ןובשחב
",הרוצה" תריקחב רקיעב אוה קסוע — םסרפש םיגוש םיררושמ ירישו "תודיחהו

קר ותוא הקיסעמ "הירוטסהה" ".הלמה שורפ"ו ,תיקודקדה םאו תיטויפה םא
,שורפהו הרוצה ןמ האצותכ בורהייפ-לע אב אוה ףויערה"ו .תצקמה ןמ תצקמב

תכאלמ לעב ".תחא הכאלמ לעב" אוה ותריקחבש קדצב דמאל לכונש ןפואב
םג וז העשבו בויא רפסל איצוהש ",ארקמ ירקח"ב םא ,אוה תירבעה ןושלה
תדישב ויתוריקחב אוה הזכ תחא הכאלמ לעבו ".ך"גתב םלשה דימצה" ,היעשי רפסל

לש "חלשה"ב רבכ םסרפש "לארשי תורפסב לאעמשי תצילמ" .םיניכה ימי
",דיגנה לאומש 'רל םישדח םיריש" ",קורסיןב םחנמ ידימלת תגשה" ,םעה-דחא
שיאה לוריבג ןב המלש"ב קסוע אוהשכ וליפאו .ףטיפ רותב לוריבג ןב המלש"
רואיבלו םילקשמל ,תורוצל דימ ספתנ אוה ",ותרישו ארזע ןב השמ"ו "ררושמהו
ןושלל ןילי דוד לש ולעפ בר ןכ ומכ םלואו .הכלהל עגונש המב ןאכ דע
.םהילע דסיימו שוריפהו הרוצה לש דומצ "ןויערה" םהב םג
.ןושלה דעו שיאכו הרומכ השעמל

סינכהל ןושארה דעצה השעגש העשב הדוהידב םע דחיב היה ןילי דוד

ותלדנהב זא םילשוריב ח"יכ לש רפסהיתיבב היח הפשב תירבעה הפשה תא

ארקמ" תא ןושארה דומלה רפס תא רדס דחי הדוהי-ןב םעו .רכב םיסנ לש
םינש ירחא " 3לארשי ירענל ארקמ" רפסה תא ודבל ןכ ירחאו ",לארשי ידליל
"םילשורי לש השרדמ תיב" ירמאמ הושה ו

2 The Hippa'ehNiff'al conyugation in Hebrew and Aramaic, and the Assimilation
 of.ת in the Hitpa'el conyugation
וכרד )ט"ת ןוילג גיהנש ךונחה-דה( "ןילי דוד לש םינושארה דומלה ירפס" ירמאמ האר 3
.ד תרבוח ט"צרת תנש "ךונחה" ""ירבעה ךונחב ןילי דוד לש
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 239ןישלה דעובו ןושלב ןילי .ד לש ותלועפ

לש המשל דוהיב ורבחתנש דומל ירפס ",ףטה יפל" דומלה ירפס תא רבחמ אוה
יפב הפשה תאיחה לע הברה םנמזב ועיפשהשו ,היח הפשב תירבעה הפשה תארוה
םע("םילשוריב ןושארה ירבעה םידלה ןג" ידסימ תשלשל שאר היה ןכ ומכ .תוקוניתה

דפסה תיבמ זז אל זאמ תכשמנה םינשה תלשלש לכ ךשמב ).יול היראו סרפ היעשי

ןושארה ותיבו ,תירבעה הפשה תאיחהל למס הדוהידב היה םנמא םאו .ירבעה
למסל ,ירבעה רובידה לוע תלבקל ינש היה ותיבש ,ןילי היה הנה ,הב רבדל
םירומה תורדתסה" ידסימב היה אוה .הפיה הפשל המגודהו ,האנה .ירבעה רובידה

תירבעה הפשה תכיפה תא היתורטמ שארל התישארב הל הגיצהש ",םירבעה
,הרכה ידיל ונעגה םאו .תונושארה המויק תונשב השאר םג היהו ,היח הפשל
יפמ קרו ,היחתל הבש ונתפש התיה אל ,ורפס"תיבו ירבעה הרומה אלולאש
תוקוניתל הרומכ ؛שארב קלח הזב לטנ ןיליש ,תודוהל םיביח ירה ,הדסונ םיללוע
.םירומל שרדמה תיבב םירומה הרומכו הנושארב םייממעה רפסה יתבב
ןילי דוד םויכש — ןושלה דעוב רקיעב ותלועפ תא ןייצל םוקמה אוה ןאכו

םהל ורבחש תודמ ישנא םישנא רפסמ ותואמ רויש — םימי תוכיראל — אוה
רבכ םלואו ,זא היה םהב ריעצה .ןושלה דעו תא ודסיו הנש םישמה ינפל דחי
תישארב רבכ ורצונ ןושלה דעוב .ןושלה דעוב דחוימ ףגא הווה םהה םימיב
ףגאה שארב .םיאנתה לכב םישדחמה ףגאו םירמשמה ףגא ,םיפגא ינש וימי
םישדחמה לע הנמנ ומצעב אוה םנמא .ל"ז סניפ לכימ לאיחי יבר דמע רמשמה
רשפאש המכ דע םילמ שדחל" ךרדב טקנ אוה םלואו ",ץראל ץוחב ותויהב דוע"

؛רמוא היה אוה ".המצע תאזה ןושלה חורב רעצמל וא המצע ןושלה רצואמ
שדחל חרכה שיש םוקמבו ".השדח הנניא םא השדח הלמל תולעמבש הלודגה"
הנלקשתו תירבעה הפשה לש םינבאה לע הלאה חולמה הנישעת יכ ,בל םישל" שי

םג םלואו" ".הינפ תא הניועת אלו התינמרה תא הנתבשת לבל וילקשמב
".השק םיוברו הפי םטועמש םהב שיו ,הכרבל ונתנ םמצע םירבעה םילקשמה
,הינש הגרדמב תואב "ןהל ירבע לקשמ קר םא ,תורז םג םא תוימשה םילמה"
,תוידומלתה םילמה" תואב תישילש הגרדמב קרו .הפשה תורצואב שופחה ירחא
איה התוחפבש התוחפה הלעמה" ",םיבר ןהב ושדש אלא ,ירבע לקשמ ןהל ןיאש

ןינעב ".תונושלה לכב ולבקתנש ,ןהל ירבע לקשמ ןיאש ,תורזה הפשה תולמל
",םיבכדמבש היטנה ישק םעטמ" םיבכרמה חומשל דגנתמ דחא דצמ היה הבכרה

לש קוידה תבהא .םירכנ היקלח ןיאש המלש הבכרה דעב היה יגש דצמ ךא
שדח הז ךותמ .חכה רפסב ןוגכ ,עדמה הדשב רקיעב םישודח ידיל ותאיבה גשומה

תלועפ תארוהל לעופתה ןינב אוה ,יברעה לעאפת" לקשמ לע תירבעב ןינב םג
.ןיוצמ םכח דימלת אוה םג ,ץנול ט"ארה הנח סניפ מ"ירה לש ולגד לע !.ןילמוגה
םיגפ לכימ לאיחי יבר" ןילי דוד לש ורמאממ תוחוקל ןושלב םעפ ךדד ןינעב תורדגה
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םישדחמהמ ונניא"ש וילע רמוא איזמ ד"ד

אוה "2.ןושלה דעוב רמשמה חכהמ בושח

— הדוהייןב תודעכ — 'אוה םג יכ ,םנמא

דע םילמ שדחל הטישב הדוהידב קיזחה

תודגנתה .ןושלל הבחרה ןדי לע אובת קר

,הברה קודבל ילבמ ,שדח אוה .םידרוסבא

אל ץוח ימכחו ירפוס יפב קר אל הסלקל

זמ ןרהא ר"דה העודי ,דדמב הנמנ ואבצ

ג ספתנ ינש דצמו ,תונופצ ףשוחו הרותה

בו .איהה תעב ןושלה דעו הארמ היה הזכ

רבכ .דאמ דבוכמ םוקמ ,וירבחב ריעצה

תשמ םהילא תואושנ תויפה יתשש "תויפלת"

תיה לכה תעדל רשא ,הקודקדבו תיברעה

ב" הדוהי-ןב תנומא יפל — הילמ רצואב

,תירבעה ונתפשב "םיחא' ,םהל ןיאש

ב עירכמל ותוא ומש ולא ויתועידי ،.םירוהט

תודוסי לע ירבעה קודקדב ויתועידי ויה

בוטה ומעט ול דמע הלא לכ לעו .הלאכ
תטיש טעמ אל וילע העיפשה בגאש ,ןילי

ר קסופ םג םימיה תוברבו ,םינושארה

דמעב רקיעב ןילי דוד אוה עודי .ןתרזגלו

חאה םימיה דע ותמחלמ תא םוחללמ לדח

רבעה ןושלה תרהט לע ק"עטח תויתואב

בודמ ,דדמב חצנ ,ןאטבמב קוידה למסל

והנה ,הכלהב קר רומש ונדוע םנמא םאש
.הפשה ינבא

רותב םג ותדובע תא ךישמהל ,םינושארה ןושלה תובא יריישמ ,ןילי הכז

דומעל ףאו ,ל"ז קילאיב ןמחנ םייח לש ותפוקתב ןושלה דעו ייחל ינשה בהזה
ונכותב ךלהתיש הליפת ונחנאו ,ןושלה דעו שארב אישנב םינש תורשע יתשכ דז
.תירבעה ןושלה ןינבב תדחוימ הביטחכ ,הנהכו הנהכ דוע ונינפל ךליו
 40 -39ימע ץניל הנחל יבא ייח . 2ךושלה דעובו ןושלב ותלועפו לד
ירמאמ ץבוק "ויצבוקו ץנול השמ םהרבא לש ותונותע" ירמאמ םג הושה  35,ימע םש 3
.ב ךרב לארשי ץראב תונותעה ימי ירבד

 2. .Journal of the Pales. Orient. Soc.הדוהי ןב לע ןילי דוד לש ורמאמ האר 4
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