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 תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה - תויגולואדיא תויצלופינמל םילאל םיחווידמ

 תירסיק־םורטה ןיסב

 סניפ ירוי

 תיתרוסמה ןיסב תירוטסיהה הביתכה

 היצזיליוויצה לש םיטלובה םינייפאמה דחא אוה תירוטסיהה הביתכה לש רידאה הרשוע

 תוליעפה תא דעתל היה םדיקפתש םידחוימ םידיקפ התנימ תירסיק תלשוש לכ .תיניסה

 לש תוריקס תביתכל סיסב שמישו םינויכראב רמשנ הז דועית ;רצחה לש תימוי־םויה

 הירוטסיה ןיכהל התיילע רחאל הגאד השדח תלשוש לכ .םהירזועו םירסיקה תוליעפ

 ,הנש םייפלאמ הלעמל תודעתמה ,וללה תוימשרה תוירוטסיהה ;התמדוק לש תרדוסמ

 הצק קר ןה הלא םלוא .תיתרוסמה ןיס תודלות תא ונתעידיל קצומ סיסב תושמשמ

 תועשב סומידב םידיקפ ידי לע ורבוחש תויטרפ תוירוטסיה ןהילא תופסונ :ןוחרקה

 ;תוימוקמ תוירוטסיה ;םנמזב רצחה ייח תא ודעיתש ׳תויתימא תומישר׳ ;םהלש יאנפה
 םירואיבו םישוריפ ,תופסות רופס ןיא ךכל ףסונו ;תוטלוב תויומד לש תויפרגויב

 םא יכ רמוחה טועימ הניא בורל היעבה המודקה ןיס ירקוח רובע .תוימשרה תוירוטסיהל

 ךפהל
 .ופיקהל ןתינ אל רשא רמוחה עפש -

 יככתו תומחלמה ,םייונימה ,רצחה ייח לא קר אל םחייתמ הז ינוג־ברו רישע דועית

 וליפאו םיאפורה ,םירחוסה ,תדה ישנא ,םיאיבצמה ,םידיקפה ייח םג םידעותמ ;תרמצה

 םיינאיצופנוקה םיכרעה יפ לע ןהיתודימ רהוטב ונייטצה רשא ׳תויתפומה םישנה׳
 ןיס לש הלכלכהו הרבחה ייח לע רישע עדימ ונתושרל .ךכב יד אלו .םיטלושה

 ,תוילהנימ תורומת ,יוסימה תטישב םייוניש ,ןיסולכואה ידקפמ תואצות :תיתרוסמה

 וליפאו ;םינכשה םימעה םע םיסחיה יסופדו החפשמה הנבמב תורומת ,ךוניחב תורומת

 דועיתל וכז םירחא םיברו הלא לכ - תורודה ךרואל הקיסומבו םיסקטב ולחש םייוניש

 ־תיעישתה תואמהמ) סופדבו (הריפסל תונושארה תואמהמ) ריינב בחרנ שומיש .בתכב

 עבטמ יכ ףא ,רופסמ םיבר םיכמסמ לש םתורמתשה תא חיטבה (ךרעב תירישעה

 וא ,בוש אלל ודבא תונורחאה םינשה יפלא תשולשב ובתכנש תוריציה תובבר םירבדה

 .םיעטוקמ םיטוטיצב קר ודרש

 .הז רמאמל םהיתורעה לע תירבעה הטיסרבינואהמ ןריב לכימלו חלש ןועדג ׳רדל הדומ ינא
 .תינמרגב 0־כ ׳ו ןמיסה תא אורקל שי םייניסה תומשב :הרעה

 [35-7 (ט״נשת)זומת • הירוטסיה]

This content downloaded from 132.64.42.185 on Fri, 3 Jan 2014 06:52:00 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


 סניפ ירוי

 םנשי תיניסה תירוטסיהה הביתכל ,ירשפא םוחת לכ ףיקהל הפיאשהו הז עפש דצל

 ןוגכ ,םינטקה םיטרפה לע הדפקההו קוידה ,תישאר .םיפסונ םיידוחיי םינייפאמ רפסמ

 ןוירוטסיהה .דועו ,םהיראתו םיפתתשמה תומש ;םמוקימו תוערואמה לש קיודמ ךיראת
 תא עיבמו ראות תומשב טעממ אוה ;רחא ינושאר רמוחו םיימשר םיכמסמ טטצל הברמ

 רצוי הז לכ .ותישארב וא קרפ לכ ףוסב תדרפנ הרעהב אלא רוביחה ףוגב אל ותדמע

 תוימשרה תוירוטסיהל ,תאז םע דחי .תויביטקייבוא לש וליפאו ,תונימא לש קזח םשור

 תורודל עייסל איה בתוכה לש תרהצומה ותרטמ :קהבומ יטקדיד יפוא דחאכ תויטרפהו

 תואחסונב שומישל רתיה ןיב האיבמ וז הרטמ .רבעה תוערואממ םיחקל קיפהל םיאבה

 רואית לומ ,םהיצעוי לשו תולשושה ידסיימ לש אימחמו דהוא רואית ןוגכ ,תועובק

 לש םייגולואדיאה םהיכרע .םהיתובא לעפמ יבירחמ ,םינורחאה םירסיקה לש ילילש

 תוצובק יפלכ םיניגפמ םהש לוזלזה סחיב םג יוטיב ידיל םיאב תוירוטסיהה יבתוכ
 םיריזנ ,אבצ ישנא ןוגכ ,תינאיצופנוקה תוברתה ירוביג םע ונמינ אל רשא תויומדו

 תושרל ,לוכיבכ תיביטקייבואה הריקסל רבעמ ,תאז דבלמ .םירז םימע ףאו םיטסיהדוב

 ןושלב שומיש ידי לע ,לשמל ,ויתודמע תא עיבהל םיעצמא לש עפש ודמע ןוירוטסיהה
 תיבב םידרומ ;רסיק הנוכי אל םלועל הרחתמה הירפמיאה טילש .׳תיטילופ תוניקת׳ לש

 םינשה ןיינמ תטיש וליפאו ;(zei) םידדושו (kou) םיערופ דימת םה ץוחמ םיביוא וא

 לע םימיוסמ םיטילש לש וא תולשוש לש תוימיטיגלב ותכימת לע הדיעמ רבחמה לש

 1.םהירחתמ ינפ

 ,יוצרה רסמה תא ריבעהל תנדועמה תלוכיה םע הרואכל הנימא הביתכ לש הז בוליש

 .םייגולואדיאהו םייטילופה םיקבאמב המצוע בר קשנל תירוטסיהה הביתכה תא ךפה

 וידעצ תא ןוחבלו רבעה תוערואמ תא בטיה ריכהל .רתיה דיקפהו דמולמה לש ותבוח

 תלבקל םיתעל איבהל היה לוכי הלא םימידקתב שומיש ;םיירוטסיהה םימידקתה רואל
 ולכי אל ,הבר הכ הרקוימ הב התנהנ תירוטסיהה הביתכהש הרבחב .תוילרוג תוערכה

 אלל וננובתה םהו ,םיאבה תורודה יניעב םיומידל גואדל אלש דחאכ םידיקפהו םירסיקה

 יטננימודה דמעמה .םיאצאצה לע יבויח םשור ריאשהל תוסנל ידכ הירוטסיהה יארב ףרה

 םירקוח איבה תירסיקה ןיסב תיטילופה תוגהנתהה בוציעב תירוטסיהה הביתכה לש
 הרבחה לע התשקה רשא תונדור ,ןיסב הירוטסיהה תונדור רבדב תונעטל םימיוסמ

 2.רבעה ינעטממ קתנתהלו היכרד תא שדחל תיניסה

 המ־הס לש ותריצי איה ,תויתמגמ םג ךא ,תונימא ,קויד לש הז בולישל רתויב הבוטה המגודה
 Zizhi tongjian, rpt.) ׳ןוטלשל רזעכ יללכה יארה׳ ,(Sima Guang, 1086-1021) גגאוג
1992 Beijing); שאלאב 'א לצא ןויד םג ואר: E. Balasz, 'L'histoire Comme Guide de 

la Pratique Bureaucratique', Historians of China and Japan, ed. W.G. Beasley 8l 

78-94 .E.G. Pulleyblank, London, 1962, pp 

 R. Huang, 1587: A Year of No :גנאוח ׳ר לש ורפסב קירבמ ןפואב גצומ הז ןועיט
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 תירסיקיטורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 ונודינ ,יטקדידהו יטרקורויבה היפוא ,תירסיקה תיניסה היפרגוירוטסיהה ינייפאמ

 ?וז תיפרגוירוטסיה תרוסמ לש הישרוש םה ןכיה םלוא 3.םיבר םירקוח ידי לע הבחרהב

 תיניסה הירפמיאה לש הנוניכ ינפל)תירסיקיסורטה הפוקתב הירוטסיהה תביתכ תייגוס

 וגהנ ונלש האמה תישארב .תובר תוקולחמ תררועמ ןיידע (ס״הפל 221 תנשב הנושארה

 רחא ושפיח םה ;יתרוסמה ביטארנב תוקפס ליטהל ברעמבו ןיסב םיבר םינוירוטסיה

 לש הדוסיב דומעל ,וחינה ךכ ,ויה םירומא רשא םיקיתעה םיסותימהו תודגאה ישרוש

 םיאצממ :וחלצ אל ׳רבעה יקפקפמ׳ תעיס יצמאמ 4.המודקה תירוטסיהה הביתכה

 םגו ,תונושארה תוירוטסיהב עיפומה עדימהמ רכינ קלח ורשיא םישדח םייגולואכרא

 םתונימא רשא םימודק תורוקמ לש םתונימא תא הרשיא תינדפק תילאוטסקט תרוקיב

 - םיאצממ לש הז עפש ףא לע םלוא .קפסב הלטוה
 - וניגב יכ ףא ןכתייו

 יתטישה ןוידה

 .רסחב הקול ןיידע תיניסה היפרגוירוטסיהה לש םימודקה תודוסיב

 ־םורטה תיניסה היפרגוירוטסיהה לש התוחתפתה יווק תא רוקסל הסנא הז רמאמב

 דועית .תושבגתה לש םיבלש השולשב ןיחבהל ןתינ תירוטסיהה הביתכב .תירסיק

 ,רחואמה לכל ס״הפל הרשע שולשה-הרשע עבראה תואמב רבכ לחה ןיסב תוערואמה
 לע ,תובאה תוחורל טרפב ,םילאל םיחוויד לש תוינחלופ־תויתד תורטמל השענ אוהו

 םישנאל תודעוימה תוירוטסיה תביתכ חתפתהל הלחה ךכל ליבקמב .םהיאצאצ ישעמ

 - םדו רשב
 וגשגישש הלא תוירוטסיה .רבעה יחקלמ דומלל םיצפחה םיאנידמל רקיעב

 םינוירוטסיה/םימשר םתוא ידי לע ובתכנ ,ס׳׳הפל תישימחה-תישישה תואמב דחוימב

 האמהמ לחה ,ישילשה בלשב .תינחלופה הביתכה לע םג םיארחא ויה רשא םייעוצקמ

 םתוא ופילחה .תוירוטסיהה תביתכ לע לופונומה תא םימשרה ודביא ,ס״הפל תישימחה

 ,תיניסה הרבחה תומד בוציע לע וחכוותהש 5׳תולוכסאה האמ׳ יגיצנ ,םירחתמה םיגוהה
 רשא םישדח (םיביטארנ)׳םירופיס׳ רבחל ולחהו ,הירוטסיהה קשנ תמצוע תא וניבה

 הביתכה תונימאב רבוג קופקפל המרג העפותה .םירתוסה םהינועיט תא קזחל ודעונ

1981 Significance, New Haven,• םג ואר: ,F. Wakeman, The Great Enterprise 

Berkeley 1985, pp. 240-266ff.; באכה אלמ ורפסב עמשוה תינרדומה ןיס לע המוד ןועיט 

 W.J.F. Jenner, The Tyranny of History, London 1992 :רניג יוו לש

 ;Ch. Gardner, Chinese Traditional Historiography, Cambridge 1938 :לשמל ואר
 Bai Shouyi, Zhonguo shixue shi [History of ;(1 הרעה ,ליעל) קנלבילופו ילסיב

Chinese Historiography], Shanghai 1986; Yin Da, Zhongguo shixue fazhan shi 

1985 [History of Development of Chinese Historiography], Zhengzhou 
 גנאג־ה^ג וג לוגדה ןוירוטסיהה דמע ׳רבעה יקפקפמ׳ תעיס הנוכמה הז םרז שארב

 Gushi bian [Discussions about ץבוקב םיצבוקמ וירבח יבתכו ויבתכ ;(1980-1893)

(1963) Ancient History], rpt. Hong-kong 
 תישילשה-תישימחה תואמב ןיסב וגשגשש םיינויערה םימרזה ללכל יוניכ אוה ׳תולוכסאה האמ׳

 .50 הרעה דיל ,ןלהל וארו ;ס״הפל
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 סניפ ירוי

 (ס״הפל Qin, 207-221)ןייצ ,הנושארה תירסיקה תלשושה .התוציחנבו תירוטסיהה

 תנשב תוירוטסיהה תוריציה תיברמ תפירש ידי לע ביטארנה תודחא תא םקשל הטילחה

 קר אלו ,רבעב טולשל תירסיקה רצחה תפיאש תא למיס הז ינוציק דעצ .ס״הפל 213
 תביתכ (הריפסל 220-ס״הפל Han, 206) ןאח ,היינשה תלשושה זאמ ,ןכא ;הווהב

 .רצחה לש החוקפה הניע תחת התשענ תוירוטסיהה

 תוחורל םיחוויד :םייתדה תודוסיה

 הניא וז הרבס םא םגו ,ןחלופה לא ןיסב הביתכה תישאר תא רשקל םיגהונ םיבר

 (shi) םימודקה םימשרה .םיינחלופ םישרוש תירוטסיהה הביתכלש קפס ןיא ,תקיודמ
 םיחוויד ;םדאה ישעמ לע םילאל חוודל היה ישארה םדיקפת רשא תד ינהוכ םרוקמב ויה

 תונושארה תוירוטסיהה תודועתה 6.קובמב ימסיק יבג לע הארנה לככ ,בתכב ושענ הלא

 .המודקה תירוטסיהה הביתכה לש תינחלופה הקיזה תא תורשאמ ונתושרל תודמועה

 םילאה םע תורשקתהה דועית :שוחינה תומצע

 תפוקתמ (jiaguwen)שוחינ תומצע םה יניסה בתכה לש םינושארה םיבושחה םיאצממה
 האמה תישארב ולגתה הלא תומצע .(ךרעב ס״הפל Shang, 1045-1570)גנאש תלשוש

 ,גנאש תשלוש לש הנורחאה הריבה לש רתאב ,(Xiaotun)ןוט־ואיס רפכה דיל ונלש

 השיערמה תילגתה .(Henan ,ןאנ־הח תייצניבורפב ,Anyang ,גנאי־נא םויה ,Yin)ןי
 אלא התיה אל גנאש יכ ורבסש ׳רבעה יקפקפמ׳ םינוירוטסיהל השק הכמ הליחנה

 לש םישרמ ללש ובינהש תופסונ תוריפח רוזיאב וכרענ זאמ .תיגולותימ תלשוש

 לש תורשקתהה תא םידעתמה ,תומצע ירבשו םיבצ תונוירש ,תומצע ףלא םייתאמכ

 ילכ התיה איה :ןחלופב לופכ דיקפת היה םצעל 7.םהיתובא םע םינורחאה גנאש יכלמ

 םהילאש םיריעז םיעקש ובקונ (בצה ןוירש וא)םצעה ךותב .דחאכ דועיתה ילכו ןחלופה

 L. von Falkenhausen, 'Issues in Western :ואר ,יניסה בתכה לש םיינחלופה םישרושל

161-167 .Zhou Studies', Early China, 18 (1993), pp (תויגוס ,ןזואהנקלפ ,ןלהל). 

 N. Postgate et al., 'The Evidence for Early Writing: :ואר ,ןודינב רתוי הריהז השיגל
459-480 .Utilitarian or Ceremonial?', Antiquity, 69 (1995), pp. םייתדה םהידיקפתל 

 Shirakawa Shizuka, 'Shaku shi' [Explaining the :ואר ,םימודקה םימשרה לש

Character 'Shi'], idem, Kokotsubungaku ronshu, Kyoto 1955, pp. 1-66; Hu 

Dianxian, 'Shi shi' [Explaining the Character 'Shi'], Zhongguo gudai shi 

210-224 .luncong, 1 (1981), pp. הפ לעב םירסמ וריבעהש םינהוכ םג ולעפ םימשרה דצל 

 .(zhu) תוחורל

 D.N. Keightley,:ילסיק נ״ד לצא טרופמ ןויד ואר - בתכ םיאשונ וללה תומצעה ירבש לכ אל

Sources of Shang History, Berkeley 1978; idem, 'Shang Oracle-Bone 
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 - תנבולמ תכתמ ורידחה
 ךלמהו ,םינהוכה ידי לע ושרופ םוחה בקע ורצונש םיקדסהו

 ביבס ובוסנ תולאשה .תילילש וא תיבויח איה ותלאשל םילאה תבושת םאה קסופ היה

 לש םתואירב ,תומולח רשפ ,ןחלופ תכירע ןוגכ ,ותנידמו ךלמה ייח לש םינוש םיטביה

 םירע תיינב תויאדכ ,רפצה לוביה ,הדיתעה המחלמה תואצות ,הכולמה תחפשמ ינב

 םצעה לע ,תומיאהו הבושתה ,הלאשה וטרחנ ,הבושתה התמואשמ .דועו תושדח

 :לשמל - שוחינל השמישש

 [ןהוכה] 8.(םימיה םישיש רוזחמב דחאו םירשעה םויה ;Jiashen)ןש־אץג םויב שוחינה
 ארק ךלמה .לזמ תבר [היהת הדילהו] ,דלת (Hao)ואח הריבגה :עבק (Que) הא׳ו׳צ

 םויב דלת םא ;לזמ תבר [היהת הדילה] (Ding)גניל םויב דלת םא :קספו םיקדסה תא

 םויה) (Jiayin) ןי־אי׳ג םויב ,םוי דחאו םישולש [ירחא] .ךשוממ לזמ יופצ ,גנג

 .תב וז התיה .לזמ תבר התיה אל הדילה .הדל איה (דחאו םישימחה

 :םילשמה שוחינה לש םושיר םג עיפומ םצע התואב

 אל הארנכ [הדילהו] ,דלת ואח הריבגה :עבק (Que)[ןהכה] .ןש־אי׳ג םויב שוחינה

 ןכא הדילה .הדלי איה ןי־א^ג םויב ,םוי דחאו םישולש [ירחא] .לזמ תבר היהת
 9.תב וז התיה .לזמ תבר ,דתיה אל

 תולאש יתש ולאשנ ללכ ךרדב .שוחינה לש הקינכטה תא השיחממ ליעל המגודה

 - רתויב בושח היה קיודמה ךוראיתה .׳אלו ׳ןכ׳ לש תובושת קר ורשפיאש תומילשמ

 תא םיכיראתב קוידה ןייפאי ךליאו ןאכמ ;םייגולורטסא םילוקיש ןיגב יאדוול בורק

 תא תתמאמש תפסותה היואר תדחוימ בל תמושתל .תיניסה תירוטסיהה הביתכה

 10.ויתואצות תומיאל שוחינה תכירע ןיב ודירפה םוי דחאו םישולשמ תוחפ אל .שוחינה

 רמוח לע םושר היה שוחינה לע חווידה ,תובושתה ותמוא אל דוע לכ יכ חינהל ריבס

 הבושתה תקדצ תא החיכוה תחלצומ אלה הדילהש רחאל קר ;(קובמבה תויחול)הלכתמ

 קובמבב שומיש לע דמלל יושע הז ךילה .םצעה לע ,תומיאה ללוכ ,ךילהתה לכ טרחנ
 .שוחינה תומצעל אקווד רושק וניאש יתרגש דועיתל םג

,Inscriptions', New Sources of Early Chinese History, ed. E.L. Shaughnessy 
15-56 .Berkeley 1997, pp (גנאש ,ילטיק ,ןלהל). 

 תרשעמ דחאמ בכרומה םש היה םוי לכל :םוי םישיש תב בושיח תטיש הגוהנ התיה המודקה ןיסב

 םיימיימש םישרוש הרשע לש ףצר .׳םייצראה םישרושה׳ רסירתמ דחאו ׳םיימיימשה םישרושה׳

 .יעיבשה םויה - גנג םוי ;הז ׳עובש׳ב יעיברה םויה אוה ןלהל רכחמה גניד םוי .דחא עובש הוויה

 .38 ימע ,(7 הרעה ,ליעל)גנאש ,ילטיקמ םימגרותמ ואבוהש םיעטקה ינש

 שוחינה ךילהת םשרנש ירחא ףסונ אוה ןקלח לע ;תומצעה לכ לע עיפומ אל הזכ תומיא

 תואצות תומיא רחאל קר העצוב םצעה לע הטירחה םיטעמ אל םירקמב םלוא .ינושארה

 .שוחינה
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 סניפ ירוי

 תוליעפ דועית לש הנושאר המגוד ןה ןהב הרושקה דועיתה תוליעפו שוחינה תומצע

 םג ויה יאדוול בורק רשא ,רצחה ימשר ידי לע עצוב הז דועית .המודקה ןיסב רצחה

 לש שומישל ודעונ תומצעה .התרימשו םצעה תנכה לש בכרומה ךילהתה לע םיארחא

 רשא ,שוחינה ךילהת לע םיארחאה םימשרהו ךלמה :םיארוק לש רתויב םצמוצמ גוח

 םימשרה לש םיאבה תורודל שוחינ תוטיש תארוהל תומצעב ושמתשה יכ ןכתיי

 .ינררב היה תומצעה לע עדימה םג - םצמוצמ היה םישמתשמה גוח קר אלו .םיכלמהו

 תונולשכ יכ ךכיפל חינהל ןתינ ;תועלוק דימת שוחינה תואצות יבגל ךלמה תוערכה

 םצמוצמה לגעמה .םצעה לע וטרחנ אלו קובמבה תטויט לע וראשנ יתוכלמה שוחינה

 תלשוש תליפנ ירחא רצק ןמז :ןלרוג תא ריבסהל לוכי שוחינה תומצעב םישמתשמה לש

 דע םמויק לע ועדי אל וליפא םיאבה תורודהו שומישה ןמ שוחינה תומצע ואצי גנאש

 11.ונלש האמה תישארב ןוט־ואיסב תילגתל

 םיגשיהב תוראפתה :הזנורב ילכ לע תומישר

 התיילעו גנאש תלשוש לש התליפנ רחאל רצק ןמז ךעד תומצעב שוחינה ,רומאכ

 תא קיספהל ךכב היה אל םלוא ,(ס״הפל Zhou, 256-1045)ואו׳ג תלשוש לש ןוטלשל

 ימי לש יזכרמה ןחלופה תא השרי ואו׳ג תלשוש .םילאה םע םדאה ינב לש םתורשקתה

 ידכו ,הווהב םהיאצאצ גושגשל הבורע התיה תובאה תכימת .תובאה ןחלופ - גנאש

 תא דייצל ןכו ,תובאה ישדקמב תואנ ןחלופ םייקל םיאצאצה לע היה התוא חיטבהל

 רשא םיראופמה הזנורבה ילכ םיטלוב הלא תונתמ ןיבמ .ךרע תורקי תונתמב םירטפנה

 לושיבלו רומישל ושמישו חבז תורטמל ודעונ םקלח .םירבקבו תובאה ישדקמב ובצוה

 תא המיענה רשא תיסקיט הקיסומ תניגנל ושמיש ,םינומעפ ןוגכ ,םירחא ;ןייו ןוזמ לש

 םהמ םיפלא לע ;ואו׳ג תפוקתמ םירבקב ולגתה הזנורב ילכ תובבר .תוחורה לש ןנמז

 דועיתה ןיב הקודהה הקיזל תפסונ המגוד ןהש ,תובאל השדקהה תובותכ וקקחנ
 ,2.המודקה ןיסב ןחלופל ירוטסיהה

 ילכה תא ומרתש הלא םלוא ,גנאש תפוקתב רבכ ועיפוה הזנורבה ילכ לע תומישרה

 ואו׳ג תפוקת טרפב ,ואו׳ג ןדיעב קר .דבלב םמש ןויצב בורל וקפתסה םהיתובאל

 תואמ ףאו תורשע תונומה ,תוכורא תובותכ םיאצומ ונא ,(ס״הפל 771-1045)תיברעמה

 רכינ קלח ;תובאה תוחור לא רוריבב ונפוה הזנורבה ילכ לע תומישרה .תוינמיס

 ינפלש הפוקתהמ (Zhou)ואו׳ג תלשוש לש שוחינה תומצע םג ולגתה ,גנאש תומצע דבלמ

 ו׳צ־גנ׳פ דיל הלגתה הלא תומצע לש דואמ ןטק רפסמ ;(ס״הפל 11*ה האמה)ןוטלשל התיילע

(Fengchu) יסנאאש תייצניבורפב(Shaanxi). וליפא ריכזמ וניא וא1׳ג תפוקתמ רוקמ םוש םלוא 

 .תומצעה תועצמאב שוחינ לש תרוסמה םויק תא

 e.l. Shaughnessy, Sources of :םימילשמ םירקחמ ינש לע ססבתמ הזנורבה תובותכב ןוידה
1991 Western Zhou History, Berkeley,■ (6 הרעה ,ליעל) תויגוס ,ןזואהנקלפ. 
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 תבותכה תא ךפוהש רבד ,ילכה תיתחתב וא תוימינפה תונפדה לע תועיפומ תובותכהמ

 לע וחוויד ,םהיגשיהב םיאצאצה וראפתה תובותכב .ץוחבמ הפוצה רובע תיארנ יתלבל
 הגרדהב .עויסו הנגה תובאהמ ושקיב ןכו ,ךלמהמ םהל וכזש םיראתהו םידוביכה

 :לשמל ,םושירה לש תועובק תואחסונ וחתפתה

 תבר הפוקתה תישארב ,ןושארה שדוחב ,[ךלמה ןוטלשל] עבשו םישולשה הנשב

 ואו׳ג [הריבע היה ךלמה ,(העבשו םיעבראה םויה ;gengxu)׳וס־גמ םויב 13,לזמה

 יארחאה לש ונימיל [דמענו] סנכנ (Nangong Hu)וח גנוג־נאנ .תופמה רדח תא ןחבו

 .הנופצ םהינפשכ םלואה זכרמב ודמענו רעשה ךרד וסנכנ םה .(Shan)ןאש ,הקפסאל

 ינא ,ןאש׳ :רמא ךלמה .ןאשל וצה תא (םושרל) דעתל (Hui)יוח םשרל ארק ךלמה

 לע חקפלו תפומל םהל תויהל ךילע .(Ke) הקב חבזה ילהנמ לע חקפל ךילע הווצמ

 ,המקרב רטועמ רוחש ליעמ ךל קינעמ ינא .בוט תויהל אלש זעת לא .תוחנמה תקנעה
 .׳םינומעפ םע םנו ןמגרא עבצב תעבט יצח ,םימודא םייכרב ייוסיכ

 ,ותרוגח לע התוא הלתו ,וצה םע תיחולה תא לביק ,הצרא םייפא הווחתשה ןאש
 .ריעז (ןקרי ;jade)דחיא טיברש אשונ אוהשכ בש אוה .תאצל וננובתהב

 יבאל יתישע ,[ןאש] ינא׳ .םימשה ןב לש דסחה בר וצה תא ללהל הבוגתב זעמ ןאש

 תוכירא שקבמ ינא .ילגר־תלתה ״גניד״ חבזה ילכ תא (Shu Suofu)ו׳פ־ואוס וש חונמה

 ילכב] דעל ושמתשיו וריקוי ידכנ ידכנו ינב ינב .יואר ףוסו יחצנ לרוג ,תובידנ ,םימי

 14.׳[הז

 תא דעתמ אוה ןיא .שוחינה תומצע לע םושירה ןמ תרכינ הדימב הנוש ליעל חסונה

 דועיתה אשונ .וז תרושקתל יעצמא ומצעב שמשמ םא יכ ,םילאה םע תורשקתהה ךילהת

 וחורל ךכ לע חוודל רהימו ,(ךלמה) םימשה ןב ידסחל הכז רשא ,ןאש לש ויגשיה םה

 לש תיתרגש החסונ הווהמ רשא תבותכה לש ןורחאה קלחב ןודנ אל .חונמה ויבא לש

 - תוחודהמ תושקבה
 בורב תועיפומ םיאצאצה גושגשלו םימיה תוכיראל הלאכ תושקב

 - תובותכה
 לע בר טוריפב ןאש חוודמ ובש ןושארה קלחה אוה ונרובע ןיינעמה קלחה

 .ךלמה ירבד לעו (,דרוטיטסווניאה) הקנעהה סקט

 יתוכלמה וצה תא דעתמה ,םשרה לש ותוחכונ תטלוב ראותמה הקנעהה סקטב

 תובורק םיתעל םיעיפומ (zuo ce)דעתמה וא (shi)םשרה .ןאשל ךלמה םשב וקינעמו
 לע עצובש יתוכלמה וצה דועית .תיברעמה ואו׳גב םימוד םיסקט תוראתמה תובותכב

 .יחריה שדוחה לש ןושארה עברל הנווכה 13
 E.L. Shaughnessy, 'Western Zhou :יסנוש ל״א יפ לע השענ ,םילק םינוקיתב ,םוגרתה 14

,1978 Bronze Inscriptions5, New Sources of Early Chinese History, Berkeley 
76 .p 
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 סניפ ירוי

 חוויד ונשי תובותכהמ קלחב .הזנורבה ילכ לע תבותכל רוקמ הארנה לככ שמיש ,םדי

 יכ רשאמ רבדה ;תבותכה תנכה דעומ ינפל רתוי וא הנש ושחרתהש םיעוריאה לע

 קר השענ אל הקנעהה דועית 15.םימשרה וניכהש ירוקמה דועיתה לע וססבתה ןהיבתוכ
 - תונווגמ תויתלהנמ תורטמל םג אלא ,םילאל חווידה תורטמל

 ורמשנ םיקתועה

 :םימשרה דיקפתב ןוויג לח יכ אופא םיאור ונא .וצה לבקמ לצאו יתוכלמה ןויכראב

 .דבלב תוינחלופ תורטמל דוע ודעונ אל וניכה םהש תודועתה

 יעצמאכ םתרדגה םצעמ ינררב דועית ילכ םה הזנורבה ילכ ,שוחינ תומצעל המודב

 אצמי אל שיא ,ךכ םושמ .ביצעהל אלו חמשל ךירצ היה תובאה תא - תוחורל חווידה

 דימת םה םיחווידה ;ילכה םרות לש ויתוקוצמ תא וא ויתונולשכ תא תוריכזמה תובותכ

 תארקלו ,ןמזה םע וטעמתהו וכלה הלא םיחוויד םגש אלא .םיגשיההו תוחלצהה לע
 תא ,םרותה םש תא תנייצמה הרצק החסונל תובותכה ומצמטצה ס״הפל תישישה האמה

 ךיראתה
 תויתד תורומת .גושגשהו םימיה תוכירא תשקב תאו - 16יתימא דימת אל -

 תובותכ תא ;הזנורבה ילכ לש םנרק תדיריל ואיבה ןטרפל םוקמה הז ןיאש תוקימעמ

 וניינעמ םניא הלא םלוא - תוחורה םע תורשקתה לש םירחא םיעצמא ופילחה הזנורבה

 17.הז ןויד לש

 טילשה תובאל ףטוש חוויד :׳םיוותסהו םיביבאה׳

 דחוימה םמוקמ .הזנורב ילכו תומצע ומכ םייתרגש־אלה יוטיבה ילכב ונדקמתה ןאכ דע

 םידמועה יניסה בתכה לש תונושארה תואמגודה ןה הלא יכ ךכב רבסומ הז ןוידב

 תונימאמ תונהנ ,תופיקמ וא תוצממ ןניא םא םג ,הלא תודועת ,ןכ לע רתי .ונתושרל

 קפסב תלטומ הניאש
 ינפל המדאב ורתסוה ןה הבש הרוצה התואב ונילא ועיגה ןה -

 ונדמל הלא תורוקממ .ןנכותב וברעתה םירחואמ םיכרועש ילבמ ,הנש םיפלא תשולש

 המגודב ןודנ התע .המודקה ןיסב ןחלופל ירוטסיהה דועיתה ןיבש הקודהה הקיזה לע

 ץיג תנידממ (Su)וס ןחרה לש ורבקמ םינומעפ תרדיס לע הנורחאל התלגתהש הכוראה תבותכב

Jin)) לש קיודמ ךוראית ;םינש רפסמ ךרואל ועריאש םיעוריאב קה ךורא רופיס עיפומ 

 תוירוקמה תודועתב ותביתכב שמתשה תבותכה רבחמ יכ דיעמ םיעוריאה
 Ma :ואר -

Chengyuan, 'Jin hou Su bianzhong' [Chime Bells of Lord Su of Jin], Shanghai 
1-17 .bowuguan, 7 (1996), pp. (6 הרעה ,ליעל) תויגוס ,ןחאהנקלפ לצא ןויד םג ואר, 

 .171-156 ימע

 ,תיגולורטסא הניחבמ לזמ ינב ובשחנש םיכיראת תונייצמ תובר תובותכ יכ ןייצמ ןחאהנקלפ

 .(176-175 ימע ,תויגוס)תבותכה תנכה לש יתימאה ךיראתל רשק אלל

 םע תורשקתהה יסופדב יוניש לעו ס״הפל תיעיברה-תישימחה תואמה לש תויתדה תורומתה לע

 L. von Falkenhausen, 'Sources of Taoism: Reflections on :ואר ,תוחורה

Archaeological Indications of Religious Change in Eastern Zhou China,' Taoist 

1-12 .Resources, 5, 2 (1994), pp 

14 
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 תירםיק־םורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 הריפחב יארקאב הלגתהש ינומלא רוקמב רבודמ אל םעפה .וז הקיז לש תפסונ

 :ליכשמ יניס לכל תרכומ התיה רשא תובישחה תובר תוריציה תחאב אלא תיגולואכרא

 .(׳ויתסהו ביבאה ימי ירבד׳כ םג םימגרותמה ,Chun qiu)׳םיוותסהו םיביבאה׳
 הנידמ - (Lu)ול תנידמ ייחמ הנש 242 הפיקמה הקינורכ איה ׳םיוותסהו םיביבאה׳

 התכז וז הקינורכ לש המש לע ;ןיס חרזמבש (Shandong)גנודנאש יאה יצחב הריעז

 לש ןדיע הז היה .׳ויתסהו ביבאה תפוקת׳ יוניכל (ס״הפל 481-722) הרומאה הפוקתה

 - ואו׳ג תלשוש תישאר לש יטילופה רדסה תסירק
 תונידמ תואמל הקרפתה ןיס

 תא דחאלו עקושה ואו׳ג תיב תא ףילחהל ופאש ןהבש תולודגה רשא ,הנידמ־ירעו

 ,ואו׳ג לש םגדה יפ לע תורצח ומיקה תוישארה תונידמה .ןטיברש תחת יניסה םלועה
 ייחבו הנידמה ייחב םיבושחה תוערואמה תא ודעית רשא םימשר ולעפ הלא תורצחבו

 בורב ובתכנ תומוד תוריצי ;ול לש ׳םיוותסהו םיביבאה׳ הדלונ הז דועיתמ .היתונכש

 18.תורחתמה תורצחה

 האמ׳ תפוקת לש םייניסה םיגוהבש בושחל ׳םיוותסהו םיביבאה׳ תא תסחיימ תרוסמה

 - ׳תולוכסאה
 ריבסמ הז סוחיי .ול תנידמ ןב ,(ס׳׳הפל Kongzi, 479-551) סויצופנוק

 רשא םיינונקה םירפסה תשמחמ דחאל הרואכל תילוש הנידמ לש הקינורכ הכפה עודמ

 .תירסיקה ןיסב ירוביצה תורישב הרשמל עיגהל ץפחה לכמ השרדנ םהב תואיקבה
 םלוא ,תורודה ךרואל ׳םיוותסהו םיביבאה׳ לש התורמתשה תא חיטבה ינונקה דמעמה

 וקשח םידמולמ לש תורוד .הריציה תנבהל תילילש המורת םג ■דתיה דבוכמה סוחייל
 יכ רורב םויה .הטושפכ הלבקל ובריסו לודגה הרומה לש רתסנה רסמה תא הב תולגל

 לש הקיתעה הקינורכה תא םסריפ םא יכ ׳םיוותסהו םיביבאה׳ תא רביח אל סויצופנוק

 ךכיפל תוארל ונילע 19.ללכ התוא ךרע אל ףא ילואו רתויב הטעומ הכירע ךות ותנידמ
 הביתכ לש תידוחיי המגוד םא יכ תיטילופ המכח לש רתסנה ןייעמה תא אל וז הריציב

 .הקיתעה ןיסב תינחלופ־תירוטסיה
 םלוא ,היוארה בלה תמושתל הכ דע הכז אל ׳םיוותסהו םיביבאה׳ לש ינחלופה היפוא

 איהו ,הזנורבה ילכ תובותכ לש תרוסמה תא הכישממ וז הריצי יכ דמלמ הב קימעמ ןויע

 ׳גנש׳ םשב תוקינורכה תא ,לשמל ,ריכזמ (ךרעב ס׳׳הפל Mengzi, 304-379 ,הןך־גנמ)סויצנמ

(sheng) ׳וו־ואט׳ו ןי׳ג תנידממ(Taowu) ו׳צמ(Chu) םיוותסהו םיביבא׳ל ןתנוכתמב תומודה' 

 היה ׳גנש׳ .("סויצנמ" ,ןלהל ;Yang Bojun, Mengzi yizhu, Beijing 1992, 8.21) ול לש

 (Zhushu jinian)׳קובמבה לע תויתנש תוקינורכ׳ל ירקיעה רוקמה הארנכ
 הקינורכ לש דוביע -

 .ונימיל דע וקלחב רמשנו הריפסל 280 תנשב הלגתהש ,(Wei)ךו ,התשרויו ןי׳ג תונידממ

 םיביבאה' לש הכירעב וא הביתכב סויצופנוק לש ותוברועמ תדימל רשאב תונושה תודמעל

 Zhang Yiren, 'Kongzi yu Chun qiu de guanxi' [Confucius' :ואר ׳םיוותסהו

;1-59 .Relations to the 'Chunqiu'], idem, Chunqiu shi lunji, Taibei 1990, pp 

Wang He, 'Kongzi bu xiu Chun qiu bian' [Arguing that Confucius did not Write 

115-119 .the 'Chunqiu'], Shixue lilun yanjiu, 2 (1993), pp 
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 םניפ ירוי

 ילכ תובותכל דוגינבש אלא .ול תנידמ לש םימדוקה םיסכודה תוחורל רקיעב תדעוימ

 םיביבאה׳ ,וייחב םידחוימ םיעוריא ןויצל םרותה לש ותעד לע וקקחנש ,הזנורבה

 תא ותאצב ,לשמל .הנידמה ייחב ׳םילודגה םיניינעה׳ תא ףטוש ןפואב הדעית ׳םיוותסהו

 לעו ועסמ תרטמ לע תובאה שדקמל חוודל בייח סכודה היה הילא ובושבו ותריב

 20.׳םיוותסהו םיביבאה׳ לא וקתעוהו רצחה ימשר ידי לע ושענ הלא םיחוויד ;ויתואצות

 םיסנכ ,תומחלמ :תובאה תא ןיינעל ולכיש םירחא םיעוריא םג ודעית םימשרה

 םיאנידמ לשו ותיב ינב לש םתומ ,ותומ וא סכודה יאושינ ,עבט תונוסא ,םייתנידמךיב

 .ב״ויכו םידחוימ םיסקט ,םיריכב

 םיינוקל ויה הלא םיחוויד
 לש טרופמ רואיתב תובאה תא תואלהל ךרוצ היה אל -

 :׳םיוותסהו םיביבאה׳ תחתפנ ,לשמל ,ךכ .םיינקייד ךא - םיעוריא

 .ןושארה שדוחה ,ביבא ,[Yin ,ןי סכודה ןוטלשל] הנושאר הנש

 .(Mie)היימב תירב ותרכ (Zhu)ו׳ג תנידממ (Yifu)ו׳פ־ייו סכודה .ישילשה שדוחה

 .(Yan)ןאיב (Duan)ןאח לע רבג (Zheng)גנ׳ג לש ןזורה .ישימחה שדוחה ,ץיק

 ׳יאזד׳ [תגרדב רשה] תא רגיש [ואו׳ג ךלמ] ימיימשה ךלמה .יעיבשה שדוחה ,ויתס

zai)), ןא׳וס(Xuan), דח סכודה לש היוולהל תונתמ קינעהל (Hui) הןך־גנו׳ג לשו 

.(Zhongzi) 

 Su).)וסב (Song)גנוס יגיצנ םע תירב ונתרכ .יעישת שדוח

 .(Ji)י׳ג לש ןזורה עיגה .רשע םינשה שדוחה ,ףרוח

 Yishi).21)יש־יי ךיסנה תמ

 יחש יניס דמולמל םג אלא ונימי ןב ירבעה ארוקל קר אל הנבהל השק הז םיטפשמ ףצר

 לשב הצמישל העדונ ׳םיוותסהו םיביבאה׳ .םיראותמה תוערואמה ירחא תיסחי רצק ןמז

 Yang Bojun, Chunqiu Zuozhuan zhu :ואר ,טילשה תועסמ לע תובאל חווידה תבוח יבגל

The 'Chunqiu' and the 'Zuo Commentary' Annotated], Beijing 1981, Huan 2, p.] 

 Zuo zhuan,)'ןאו׳ג וח׳ה ,תיוולנה התונשרפמו ׳םיוותסהו םיביבאה׳ט ןלהל םיטוטיצה לכ ;91

 תאו ול סכוד לש ןוטלשה תנש תא םינייצמ ,(36-35 תורעה דיל ,ןלהל אב היתודוא ןוידהש

 לע ססובמ ׳םיוותסהו םיביבאה׳ לש ינחלופה היפוא לע ןלהל ןוידה .תרכזנה האצוהב דומעה

 Y. Pines, Aspects of Intellectual Developments in China in the Chunqiu :יתדובע

23-27 .Period (722—453 B.C.), Ph.D. diss., Jerusalem 1998, pp,• סניפ ,ןלהל, 

 .(םיטביה

 רמאיהל בייח היה הנושארה הרושב :רצק רבסה ןלהל .9-5 ימע ,1 ןי ,םיוותסהו םיביבאה

 ךרדב ןוטלשל הלע ןי סכודהש ןוויכמ רצחה ימשר ידי לע טמשוה טפשמה ;׳ןוטלשל הלע סכודה׳

 ןחרה לש דרומה ריעצה ויחא אוה ןאוד .ול לש התנכש ,ריג תנידמ סכוד - ו׳פ־יי .תיקוח אל

 ;הרבעש הנשב ,יוח סכודה ,ויבא תומ לע ןי סכודה תא םחנל ורש תא חלש ואו׳ג ךלמ .גנ׳גמ

 ויחא - יש־יי ךיסנה .ול לש היתונכש - י׳גו גנוס תונידמ .ןי סכודה לש ומיא - הח־גנו׳ג

 .ס״הפל 722 תנשב ועריא תוערואמה לכ .ןי סכודה לש גרוחה
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 תירסיקיסורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 תיתדיח הפש 22.תוולינ תויונשרפ אלל הניבהל ולכי םיטעמו ,המותסה הנושל

 שומישל רופיסב אלו ,תובאל םיחווידב רבודמש ןובשחב איבנ םא העיתפמ הניא וז

 קויד ןוגכ ,יתדה דועיתה ינממס לכ תא וב םילגמ ונא ,טסקטה תומימע דצל .בחרה

 יכ הדבועה ,לשמל ,ךכ .ירקמ וניא םיטרפב רבד םוש ;םיראתבו תומשב ,םיכיראתב

 ,יטרפה ומשב ,ןאוד ,גנ׳גמ ןזורה לש ןדרמה ריעצה ויחא תא ריכזמ ישילשה טפשמה

 יפלכ רבחמה־םשרה לש ותרוקיב לע העיבצמ ,ךיסנ ,תשקבתמה תפסותה ףוריצ אלל

 ןייצמ וניא ךא ,יסומינה יוניכב ו׳ג תנידמ לש סכודה תא הנכמ ינשה טפשמה .שיאה

 אל ךא ,לוזליז ;הריעז הנידמ לש טילשב םשרה לוזליז תא ףקשמ רבדה ;ודמעמ תא

 תרוקיב
 ,דק ,יטרפה ומשב והנכמ היה ,חרואה גיהנמה תא רקבל םשרה הצר וליא -

.(Ke) 

 סומכה רסמה רבדב הדגא םימיל הדילוה ׳םיוותסהו םיביבאה׳ לש תידוחייה התפש

 םיללכב םימשרה תוקבד לש האצות איה וז הפש לעופב .וז השבי הקינורכב ןפצוהש

 חונימה לע קר אל ולח הלא םיללכ .םילאל םיחווידה םושיר לש םיחושקה םייסקטה

 אל םא םג ;תחא הנוע ולו ריסחהל היה רוסא .הלוכ הקינורכה הנבמ לע םא יכ דחוימה

 .ץיקי וא ׳ירישעה שדוחה .ףרוח׳ םושירה רתונ ,דועיתל םייוארה תוערואמ ושחרתה
 דועיתל ללכ הכז אל עוריאה ,חווידה לש םייסקטה םיללכה ורפוה םא .׳יעיברה שדוחה

 םירז םיגיהנמ ירוקיב לע חווד אל ׳םיוותסהו םיביבא׳ב ,לשמל ,ךכ :׳םיוותסהו םיביבא׳ב

 תולועפב קלח וחקל אל ימשרה וגיצנ וא ול לש סכודה םא םיימואלניב םיסנכ לע וא

 וחלש אל םיביריה םידדצה יגיצנ םא ודעות אל תונכשה תונידמה ןיב תומחלמ ;הלא

 לש תיסקטה ותובישח היה חווידל ידעלבה לוקישה .ןוחצינהו הסובתה לע ימשר חוויד

 23.(ריכב רש ירוטיפ ןוגכ)תיטילופה ותובישח אלו ,(סכודה יאושינ ןוגכ)ןודינה עוריאה

 .תויטילופה תויומדה טופישל יעצמאכ דחוימ לקשמ היה ׳םיוותסהו םיביבא׳ב םושירל

 וילע החמי־לב םתכ ליטמ היה ׳םיוותסהו םיביבא׳ב החפשמה ינבמ דחא לש עשפ םושיר

 547־ב תמ ,Cui Zhu)ו׳ג יוצ ,(Qi)ייצ תנידמ לש קזחה שיאה רשאכ 24.ויאצאצ לעו

 :ייצ לש ישארה םשרה חוויד ,ס״הפל 548־ב (Zhuang)גנאו׳ג סכודה תא חצר (ס״הפל

 אלול׳ :םעפ חנאנ ,{הריפסל 28 - ס״הפל Huan Tan; 43)ןאס ןאוח ,ןאח תלשוש ןב דמולמה

 תא לעונ םימכחה לודג היה וליפא ,(׳םיוותסהו םיביבא׳ל ,רמולכ)ינונקה רפסל תויונשרפ ויה

 גנא;יפ לע טטוצמ)׳ונכות תא ןיבמ היה אל זא םג - םלש רושע ךשמב רהרהמו ותיב ירעש

 .(21 ימע ,[20 הרעה ,ליעל] ן׳ויג־וב

 A.M.:ץנאיטפרק מ״א ידי לע םינודנ תוקינורכה רוביחב םימשרה תא וחנהש םייסקטה םיללכה

Karapet'iants, 'Chun' Tsiu i Drevnekitajskij Istoriograficheskij Ritual5 [The 

'Chunqiu' and Ancient Chinese Historiographic Ritual], Etika I Ritual v 

85-154 .Traditsionnom Kitae, ed. L. Vasil'ev, Moskva 1988, pp,• סניפ םג ואר, 

 .27-23 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)םיטביה

 יבאש ןוויכמ דבוכמ חוריא לבקל ול לש רצחב גנוסמ חילשה בריס ס״הפל 612 תנשב ,לשמל
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 סניפ ירוי

 ושרויו ריעצה ויחא :ליעוה אלל ךא ,םשרה תא חצר םעוזה יוצ .׳וטילש תא חצר ו׳ג יוצ׳

 חאה רזח רשאכ ;וירחא אבה םגו חצרנ הזה חאה םג .לילפמה חסונה לע רזח םשרה לש

 ;י׳צמ הלא ומכ םיצימא ויה ,ןבומכ ,םימשרה לכ אל 25.ו׳ג יוצ ענכנ ,םושירה לע יעיברה

 סכודה יכ ומשר קרו םהיטילש חצר לע חוודל וזעה אל ,לשמל ,ול תנידממ םימשרה

 .׳ותמי יכ תוטשפב חווד רצחה תוכיפהב וחצרנש רצעה ישרוי לע ;׳ומלועל ךלה׳ חונמה

 - בוש - םא יכ ,םטילש יחצור ינפמ םימשרה דחפ חרכהב ויה אל ךכל תוביסה

 תא תווסהל םימשרה וסינ ךכ םושמ :גיאדהל היה רוסא תוחורה תא .סקטה יללכ

 ידימ ול לש אבצה תוסובת וליפאו ,וב העיגפ ,ול סכוד תלפשה .תומיענ אלה תותימאה

 ילבמ תוערואמה לע זמרש ילרטיינ חוסינב ורחב םימשרה ;׳ובאט׳ל ובשחנ ,היביוא

 26.תמאה לכ תא חוודל

 ךכב היה :הרק אלש ערואמ לע חוודל אל ךא ,תמאה תא תווסהל היה לוכי םשרה

 חווידה יללכ ,תאז םע דחי 27.סקטה יללכ לע הרבעו ׳םיאור לכה׳ תוחורה תיימר םושמ

 תלשממ שאר ךסכתסה ס״הפל 602 תנשב .רכיה אלל עוריאה תא תוועל ולכי םילאל

 טלמיהל טילחה וא׳ג .ריעצה (Ling)גניל סכוד םע ,(Zhao Dun)ןוד ואיג ,(Jin)ןי׳ג

 גנוד ,ישארה םשרה .סכודה תא ויכמות וחצר היתולובג תא אצי םרטב ךא ,הנידמהמ

 וא׳ג לש ויתואחמ .׳טילשה תא חצר ןוד ואיג׳ :ןי׳ג לש הקינורכב ןייצ ,(Dong Hu)וח

 אלו ,חצרה עריא םרטב הנידמה תא אצי אל וא׳גש רחאמ יכ ריבסה םשרה :וליעוה אל

 .םושירה ןכות הח - תיטפשמ תוירחא וילע תלטומ ,ןכמ רחאל םיעשופה תא שינעה

 רעפה תויהל היה לוכי לודג המ ונתוא םידמלמה ,הלא םינועיט םע םיכסהל ץלאנ וא׳ג

 28.הקינורכב וילע חווידה ןיבל ומצע ערואמה ןיב
 תפקשמ וז הריצי .תינחלופ היפרגוירוטסיהב וננויד תא תמייסמ ׳םיוותסהו םיביבאה׳

 קויד ,תוערואמ לש ףטוש דועית :המודק תיניס היפרגוירוטסיה לש םימישרמ םיגשיה

 ורזגנ רשא םייסקט םיתוויע ודמע הלא דגנכ םלוא .תונימא לש הריבס הדימו םיטרפב

 המותסה הפשה ןכו ,םימיענ אל םיעוריא תקתשה ,הקינורכה לש ינחלופה היפואמ

 ןו ,[20 הרעה ,ליעל] 'ןאו׳ג וח׳) םיטילשה לש תוקינורכב םשרנ ןיינעהו וטילש תא חצר ובס

[25 [Wen, 26 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)םיטביה ,סניפ םג ואר ;(609 ימע. 

 .1099 ימע ,Xiang) 25)גנאיס ,ןאו׳ג וח :ואר

 .27-24 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)םיטביה ,סניפ לצא טרופמ ןוידו תואמגוד ואר

 םיביבא׳ב םירכחמה המחה יוקיל ירקמ לכ טעמכ יכ הדבועה דיעת םימשרה תונימא לע

 הארנכ יוגש חוויד עבונ םידדוב םירקמב ;םינרדומ םימונורטסא ידי לע ותמוא ׳םיוותסהו

 .קובמבה ימסיק לש רדסה שובישמ

 וזד׳ .663-655 ימע ,Xuan) 2)ןא׳וס ,(20 הרעה ,ליעל)׳ןאו׳ג וח׳ב השרפה רואית תא ואר

 םושירה תוטיש .םדק ימי לש בוט םשר אוה וח גנוד׳ :סויצופנוק לש ותכרעה תא תטטצמ ׳ןאו׳ג

 .(663 ימע ,םש)׳[םיעשופ] תוריתסמ ןניא ולש
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 תירסיק־םורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 ׳םיוותסהו םיביבא׳ב - לכמ בושחהו 29.רסמה תא חנעפל םשר וניאש ימ לע התשקהש

 הלא .(ביטארנ)׳רופיס׳ תרדענ הקינורכה ;תוערואמה לש יתביסה רשקהב ןויד לכ ןיא

 .רחא רמוחל םיקוקז ויה רבעה ןמ דומלל וצרש

 ׳תירופיס׳ה הירוטסיהה לש התליחת - תוירוטסיהה תומישרה

 לש ןתושרל ודמע ,ואו׳ג תפוקת תישארמ לחה רחואמה לכל וא ,גנאש תפוקתמ לחה

 תוערואמ תא ודעיתש םיבותכ םיכמסמ לש עפש ןיס לש תוליכשמה תיליעה תובכש

 בר ןיינע וררוע הלא םיכמסמ ,תוינחלופ תורטמל ורוקמב השענ דועיתה םא םג .רבעה

 הרבחב ,תישאר :תוירקיע תוביס יתש ויה .דז ןיינעל .םיאנידמה ברקב םג

 תורכיה ,השוריב הב ורבע תויוכזש ,ואו׳גיגנאש תרבח התיהש יפכ ,תיטרקוטסיראה

 תולחנה ישאר ןיב תוטעמ אל תוקולחמ .בושח יטילופ קשנ ,דתיה רבעה ימידקת םע

 איבהל עדי םידדצה דחא רשאכ וערכוה םיביריה הלוצאה יתב ישאר ןיבו (תונידמה)

 רצחב םידחוימ םינויכראב ורמשנ רבעה תודועת .ויתונעט קוזיחל ירוטסיה םידקת

 הרקמב אל .ןהב ןייעל ולכי םיביריה םידדצהו ,םיסכודה תורצחב םג םימילו ,תיתוכלמה
 תוחלשמהמ דרפנ־יתלב קלח ,קפסב תלטומ התיה אל רבעב םתואיקב רשא ,םימשר ויה

 30.׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקתב תויטמולפידה

 הבושח .תוקולחמה ןורתפל םינועיט קופיסב התצמתה אל רבעה לש ותובישח םלוא

 שמשל םייושע רבעה ימידקתש ךכל םיאנידמה לש תרבוגה םתועדומ התיה הברהב

 תורודה יטילש לש םילדחמו םיגשיה ,תוחלצהו תויועט .הווהב תוגהנתהל ךרד הרומ

 תודועתב רבכ .הנוכנה תיטילופה ךרדב רוחבל םהישרויל עייסל ויה םייושע ,םימדוקה

 וניא [גנאש] ןי לש יארה׳ :ןוגכ םיטפשמ םיארוק ונא ואו׳ג תלשוש לש תונושארה

 קוחר
 רשא תוביסה ןתואב ץוענ גנאש לש הנולשיכ ,רמולכ 31.׳איס לש ןדיעב אוה -

 ןוויכמו ;(?ס״הפל xia, 1570-1900) איס ,תמדוקה תלשושה לש התליפנל ואיבה

 תוקינורכב ןייעל רומא היה ןוטלשה ישארו םמצע םימשרה דבלמ והשימ םאה ללכ רורב אל
 .הלא
 שומיש יבגל .22-21 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)םיטביה ,סניפ ואר ,רבעב ינחלופ־אלה ןיינעה יבגל

 ימע ,Xi) 26)יס ,(20 הרעה ,ליעל)׳ןאו׳ג וזר׳ ואר ,תויטילופה תוקולחמב םיירוטסיה םינועיטב

 םידיקפתל .1542-1535 ימע ,Ding) 4)גניד ,םש ;672-669 ימע ,3 ןא׳וס ,םש ;440-439
 Xu Fuguan, Liang Han ואר ,׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקתב םימשרה לש םירחאו םייטמולפיד

220-231 .sixiang shi [History of the Two Han Dynasties], 3, Taibei 1985, pp. 

 לש ןהיתורוק תביתכ לש הבושח הגוס תעפוהל םרת ואו׳ג תרבח לש יטרקוטסיראה יפואה

 ןיסב ןיסחויה תונליא ירפס תביתכ דוסיב תדמועה ,וז הגוס .תוישארה הלוצאה תוחפשמ

 .תיניס היפרגוירוטסיהב ידדצ םרז התויה תאפמ הז רמאמ תרגסמב תרקסנ הניא ,תירסיקה

Shi jing [The Book of Poems], 'Dang', comp. by Ruan Yuan, Shisanjing zhushu 
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 סניפ ירוי

 לרוגמ לצניהל ראויג לש הנוצרב םא ,םויה םג םייקתהל תוכישממ תוביסה ןתואש

 לכ ךרואל ינשה טוחכ רבוע רבעה ןמ דומילה לש ביטומה .ןהמ דומלל הילע ,היתומדוק

 ההובג תועדומ התיה םיאנידמל יכ קפס ןיא ;הפוס דע ואו׳ג תפוקת תישארמ תוריציה

 .הירוטסיהה ןמ םיחקלה תקפה תובישחל

 הזנורבה ילכ תובותכ ,שוחינ תומצע ?רבעה תוערואמ לע דומלל דציכ לבא

 היה ןהבש עדימה - וז הרטמל תוקיפסמ ויה אל ׳םיוותסהו םיביבאה׳ חסונ תוקינורכו

 ידי־לע ׳ץפיש׳ אוה :לכמ עורגהו ,תוערואמה ןיב םייתביס םירשקמ םלעתה ,יקלח

 הריבנ םא קפס ?תוירוקמ תודועתב ןייעל םאה .תוחורה םע עגמה יכרוצל םימשרה

 יאנפ ילוטנ םיאנידמ רובע תעדה לע תלבקתמ תורשפא .דתיה םייתוכלמה םינויכראב

 תודמלמ תומייקה תויודעה ךא ,המודקה ןיסב המייקתה םנמא וז ?הפ לעב תרופיס .בר

 רובע ךרדה ירומל ךופהל ולכי אל םייניסה סורמוה יתימע ;ידמל ילוש היה הדמעמ יכ

 ׳תוירופיס׳ תוירוטסיה :רחא גוסמ םיכמסמב ךכ םא ,ךרוצ היה 32.םיאנידמה

 קיפהל ארוקה לע ולקיו םינושה תוערואמה ןיב םירשקה לע ועיבצי רשא (תויביטארנ)
 .םישורדה םיחקלה תא

 תירקיעה םתדובעב קוסעל וכישמה םה .רגתאל ונענ םימשרה
 תרושקתה לוהינ -

 - תוחורה םע
 היה הליחת .בחרה להקה שומישל םיכמסמ ןיכהל ולחה ךכל ליבקמב ךא

 ,ואו׳גמ סכודה .םתובישחב ןפוד יאצוי םימואנו תוערואמ לש דועית הארנה לככ הז
 הנופכ טטוצמ ,גנאש תלשוש רוגימ רחאל םקוהש שדחה רטשמה לש לכירדאה

 תודועת ויה םימודקה [גנאש] ןי ישנאלש םיעדוי םתא׳ :םיסבומה גנאש ימחול לא
 ןכא םא - הלא תודועת .'אי0 לש טדנמה תא ולטנ גנאש דציכ [ודעית רשא] םיכמסמו

 תואמ)ואו׳ג תלשוש תישארמ תוליבקמ תודועת םלוא ;ונילא ועיגה אל - אצמנב ויה

 - (Shu jing)׳תודועתה רפס׳ תרגסמב ןקלחב ורמשנ (ס״הפל תירישע-הרשע־תחא

 םכראתל ןתינ רשא ׳תודועתה רפס׳ יקרפ םתוא .םיינונקה םירפסה תשמחמ דחא

 טרפב ,תלשושה ידסיימ לש םהימואנ תא םיללוכ ואו׳ג תלשוש תישאר לא תואדווב

 הריבה תיינב לגרל ,לשמל ,ומייקתהש םיבושח םיסקט לש רואית דצל ,ואו׳גמ סכודה

 לש ןתובישח 33.ןוטלשל שדח ךלמ לש ותיילע לגרל וא ,ואו׳ג לש השדחה תיחרזמה

,1991 Thirteen Classical Books with Glosses and Subcommentaries], Beijing] 
554 .juan 18, p 
 D. Hawkes, 'The Heirs of Gao-Yang', T'oung :ואר ,המודקה ןיסב הפ לעב תרופיס יבגל

Pao, 69 (1983), pp. 1-23; Zeng Hailong, 'Zhongguo gudai koutou shixue chuyi' 

.[Initial Discussion About Ancient Chinese Oral Histories], Lishixue, 7 (1993), pp 
17-20 

 E.L.:יסנוש ל״א ידי לע תונודינ תורחא תומודק תוירוטסיה תוריציו ׳תודועתה רפסי יקרפמ קלח

1997 Shaughnessy, Before Confucius, Albany 
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 תירםיק־םורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 ונהנ ןה ונלש האמה תישארל דעו ןמוסריפ עגרמ :קפסב תלטומ הניא הלא תודועת

 םיצפחה הלא יכרוצ תא קפסל יאדווב ולכי אל תודדוב תודועת לבא .ינונק דמעממ

 אל תודדוב תודועתב הנומטה תיטילופה המכחה .רבעה יכילהתב םתנבה תא קימעהל

 רחאל ורצונש הלאל טרפב ,תושדח תויטילופ תויעבל הנעמ תתל הלכי דימת

 םהילע היה םעפה - הדובעל ושרדנ בוש םימשרה .771 תנשב ואו׳ג לש התוטטומתה

 תויביטארנה תוירוטסיהה ורצונ ךכ .תוירוטסיה תוריצי לש רתוי בר רפסמ קפסל

 shi ji).34)׳תוירוטסיהה תומישרה׳ ןתוא הנכנ ונאש ,ןיסב תונושארה

 ןווגימ הדיפקב םימשרה ודעית ינחלופה־יסקטה םדיקפת תרגסמב יכ ,וניאר ליעל
 חסונב תוקינורכל ודבוע םימושירה לש ןטק קלחשו ,רצחה תולועפ לש רתויב בחר

 סיסב ושמיש אלא ,ומלענ אל םה ?םימושירה רתיל הרק המו ;׳םיוותסהו םיביבאה׳

 תויביטארנ תוירוטסיה רוביח יכ ןכתיי .ליעל ונרכזהש תוירוטסיהה תומישרה ןתואל

 ריעצה םשרה תא רישכהל ידכ :םימשרה לש תויעוצקמה םהיתורטמל השענ תונושאר

 הרק המ תעדל וילע היה ךכ ךרוצלו ,םיכבוסמה םושירה יללכ תא ול ריבסהל ךירצ היה

 וידי ומב חצר אל ןוד וא׳גש ,לשמל ,תעדל וילע היה .םילאל חוודש המ קר אלו ,תמאב

 תוביסמ ותמ אלו וחצרנ ׳םמלועל וכלהי יכ םהילע חווד רשא ול יסכודש ;גביל סכודה תא

 וקפתסה ׳םיוותסהו םיביבאה׳ םא םג ,ויבירי ידי לע סבוה ןכא ול לש אבצה יכו ,תויעבט

 ,ונכוה תוירוטסיהה תומישרה .ויתואצותל סחייתהל ילבמ ,דבלב ברקה תדבוע ןויצב

 וארק םיאנידמה .רתוי בחר להק שמשל ולחה הרהמב םלוא ;ימינפ שומישל ,ךכיפל

 לש םהיתונולשכו םהיתוחלצה לע ןהמ דומלל היה רשפאש ,הלא תוריצי הקיקשב

 לש בושח ביכרמל תוירוטסיה תוריצי וכפה ׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקת ךלהמב .םהימדוק

 הלדג הנא׳זה) הגוסה תרקוי ;םיריעצ םיאנידמלו רצעה ישרויל דומילה רמוח

 35.הדמתהב

 ורמתשה םא יכ ,ןרוקמב ודרש אל ׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקתמ תוירוטסיהה תומישרה

 תירסיקיםורטה ןיס לש רתויב הבושחה תירוטסיהה הריציב
 ,Zuo zhuan)׳ןאו׳ג וזד׳ה -

 תשמשמ (תוינמיס ףלא םינומשו האמכ) וז הכורא הריצי .(׳וזד [רמ] לש תונשרפה׳

 הריצי לאכ הילא סחייתהל םג רשפא ךא ,ול תנידמ לש ׳םיוותסהו םיביבא׳ל תונשרפכ

 ללוחתהש ךשוממה חוכיווה תא םכסל םוקמה הז ןיא .ןיטולחל תיאמצע תירוטסיה

 וזד׳ה לש ,ריפואו התונימא ,הכוראית תודוא ונא ונימיל דעו ס״הפל הנושארה האמהמ

 תא ךכ רידגה רשא (ס״הפל Sima Qian, 90-145)ןיי׳צ המ־הס ןוירוססיהמ לואש הז גשומ

 Sima Qian, Shiji [Historical :ואר - ׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקתמ םיירוטסיהה םיכמסמה
510 .Records], rpt. Beijing 1992, ch. 4, p 
 תפוקת יכיסנו יאנידמ לש ךוניחה תכרעמב תוירוטסיהה תוריציה לש לדגו ךלוהה ןמוקמ יבגל

 Wei Zhao, Guoyu [Speeches of the States], rpt. Shanghai 1981,:ואר ,'ויתסהו ביבאיה
445 .pp. 582-3; 'Jin yu T, p ,1י Chu yu' 
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 סניפ ירוי

 האמה עצמא תוביבסב ול תנידמב הארנה לככ הרבוח וז הריצי יכ ןייצנ םא יד ;׳ןאו׳ג

 עדימ תקפסמ איה 36.תואבה תואמב ׳םיצופיש׳ו תוכירע רפסמ הרבעו ,ם״הפל תישימחה

 תואמב יניסה םלועה תא וביכרהש תונושה תונידמה ייח לע דואמ טרופמו ףיקמ

 תוירוטסיה תומישר ןתוא לע הארנה לככ ךמתסמ הז עדימ ;ס״הפל תינימשה-תישימחה

 סכודל הנושארה הנשה תוערואמ לע ׳ןאו׳ג וזד׳ה תחוודמ ,לשמל ,ךכ .ליעל ורכזוהש

 :׳םיוותסהו םיביבא׳ב םושירה חתפנ הבש הנש ,ול לש ןי

 ךכ םושמ ;החוויד אל יי .(Yi)יי [תנידמ] לא השלפ (Ji)י׳ג [תנידמ] .ינימש שדוח...

 .[׳םיוותסהו םיביבא׳ב] םשרנ אל [ןיינעה]

 .םשרנ אל הז םג ךכ םושמ ,עבס ןוסא [ידממל עיגה] אל .הברא עיפוה

 וניניש .(שדוחל רשע העבראה ;Gengshen)ןש־גמ [םוי] ,ירישעה שדוחה ,ףרוח...

 ,סקטב קלח חקל אל ,[Yin ןי ,יחכונה] סכודה .(Hui)יוח סכוד לע לבאה ילהונ תא
 .םשרנ אל ןיינעה ךכ םושמ

 םושמ ,סכודה םע שגפנ אל אוה .לבאה יסקטב ףתתשהל עיגה (Wei)יוו לש ןזורה...

 37.םשרנ אל [הז ןיינע] םג ךכ

 םיעודי ויה םה םלוא ,'םיוותסהו םיביבא׳ב עיפומ וניא ליעל תוערואמה ןמ דחא ףא

 הז טרופמ עדימש ריבס אל .הנש םישימחו םייתאממ הלעמל רובעכ ׳ןאו׳ג וזד׳ה רבחמל

 ׳ןאו׳ג וח׳ה רבחמ לא עיגה ,קיודמ ךוראית יווילב דועו ,ידמל םיילוש םיניינע לע

 חינהל ריבס 38.ליעלד תודבועה תא איצמה אל רבחמהש םג רורבו ;הפ לעבש תרוסממ

 ימשר די לע םיראותמה תוערואמל דומצב השענש יטרקורויב םושיר ונינפל יכ ,ךכיפל

 .םייסקט םילוקיש לשב ול תנידמ לש תימשרה הקינורכב ללכיהל הכז אל ךא ,רצחה

 םירצק םימושיר םלוא .׳ןאו׳ג וזד׳ה תססובמ וילעש דלשה תא הווהמ הז יטרקורויב עדימ

 .תוירוטסיהה תומישרה לש ןווגימה אולמ תא םיצממ םניא הלא

 הארנה לככ רשא ,םירצק םירופיס תורשע שי ׳ןאו׳ג וזד׳ב יכ ונייצ םיבר םירקוח

 לש םלעופב םרוקמ הלא םירופיס םג .וידחי ורבוח םרטב תויאמצע תודיחיכ ומייקתה

 הביתכב םהב ףלחתמ םייטרקורויבה םימושירה לש שביה ןונגסה םלוא ,רצחה ימשר

 .תוערואמה לש המרדהו חתמה תא ארוקל האיבמה ,רתוי ההובג תיתורפס המר תלעב

 .62-39 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)םיטביה ,סניפ לצא טרופמ ןויד ואר

 .18-17 ימע ,1 ןי ,(20 הרעה ,ליעל)׳ןאו׳ג וזד׳

 תיצחמ קר ,(7 הרעה ,ליעל ואר)םוי םישש ןב רוזחמ לע ססובמ היה יניסה םימיה ןיינמש רחאמ

 היה אוה ,םייארקא םויו שדוח ןייצל רבחמה הסינ וליא :םיוסמ שדוחב םילפונ ויה םימיה ןמ

 ,תובותכ תודועת לע ססבתה רבחמה יכ רורבו ,הרק אל רבדה לעופב .םירקמהמ תיצחמב העוט

 ךוראית הנש םישימח םייתאמ ךשמב תרמוש התיה הפ לעב תרוסמה יכ ריבס הז ןיאש םושמ

 .ידמל םיילוש םיעוריא לש קיודמ
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 תירסיק־סורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 ילעב םיעטק םג םיללוכ הלא םירופיס ,ליעל ורקסנש תומישרה תא ןייפיאש קוידה דצל

 תואובנה ,םידשהו תוחורה ירופיס תא םיללוכ םקלח ;ידועית אקווד ואלו יתורפס ךרע

 ,ךכ .יטקדידה רסמה תא הקחחב םיטילבמ הלא םירופיס ,ךכל ףסונ 39.דועו תוחלצומה
 :ס״הפל 638 תנשב (Chu)ויצו גנוס תונידמה ןיב תומיעב ׳ןאו׳ג וח׳ה הנד ,לשמל

 גנוס לש (Xiang)גנאלס סכודה לש הריהיה תוינידמה תא הליחת תרקוס ׳ןאו׳ג וזד׳נ
 לש וצעוד ויחא .תונכשה תונידמה לא ויתושילפ ללוכ ,ס״הפל 638-641 םינשב

 אלל ךא - ותוינידמ לש תוינסרהה תואצותה ינפמ וריהזה ,(Zi Yu)׳וי הץך ,סכודה

 .[ליעוה

 .יתרביד ןהילעש תורצה קוידב ןה הלא :רמא ׳וי הןך .(Zheng)גנ׳גל השלפ ג?וס .ץיק

 .[םישלופב] םחלהל ןווכתה גנוס לש סכודה .גנ׳גל עייסל ידכ גנוסל ושלפ ו׳צ ישנא...
 הסנמ ינודא וליאו ,ג?אש תא ושטנ ןמזמ םיימשה׳ :וב ףזנ (Gu)וג לודגה איבצמה

 .[וירבדל] העש אל סכודה 40.׳וז תוגהנתהל הליחמ ןיא ;הששואל

 םחלנ ג?וס לש סכודה ,הנבלה דלומ םוי ,(jisi)ה?־י׳ג םויב ,רשע דחאה שדוחב ,ףרוח

 ויצ ישנא וליאו ,םהיתורוש תא וכרע רבכ גנוס ישנא .(Hong)גנוחה רהנב ויצ ישנאב

 תוכהל שקבמ ינא ,םיטעומ ונא ,םיבר םה׳ :רמא [וג] איבצמה .רהנה תא וחלצ םרט

 תא ומילשה ו׳צ ישנאשכ .׳רוסא׳ :הנע סכודה .׳רהנה תחילצ תא ומילשה םרטב םהב

 סכודה .[ףוקתל ונוצר לע וג איבצמה] חוויד בוש םהיתורוש תא וכרע םרט ךא החילצה

 .הפקתמה לע סכודה הוויצ ,םהיתורוש תא וכרע [ו׳צ ישנא]ש רחאל .׳רוסא ןיידע׳ :הנע

 ולפנ ושאר ירמוש לכו ,וכריב עצפנ ומצע סכודה .ךרי לע קוש הכוה גנוס לש אבצה

 .ברקב

 עצופו ףיסומ וניא הלעמה שיא׳ :רמא סכודה .סכודה תא ופדיג םלוכ הנידמה יבשות

 ולצינ אל םדק ימי לש םיאיבצמה 41.הבישה תורעש לעב תא הבוש וניא ,ובירי תא

 הרומ יניא 42,הדבאש המצעמ לש אצאצ אלא יכונא ןיא יכ ףא .[ביואה לש] קוחד בצמ

 .׳ויתורוש תא ךרע םרטש ימ לע 43הפקתמל ףפותל

 תא וכרע םרט ביואה לש חוכה יבר וימחולשכ .המחלמב ןיבמ וניא ינודא׳ :רמא ׳וי הץך

 לכ םהילע הפקתמל ףפותל רוסא םנמאה .וננימיל םידמוע םיימשה עמשמ ,םהיתורוש

 R.G. Egan, 'Narratives in the Tso Chuan', Harvard Journal of :כ טרופמ ןויד ואר 39

Asiatic Studies, 37, 2 (1977), pp. 323-52; Wang He, 'Zuozhuan cailiao laiyuan 

48—39 .kao' [On the Original Sources of the Zuo Zhuan], Lishixue, 7 (1993), pp 
 .גנאש תלשוש יאצאצ ויה גנוס יטילש 40

 לע העיפומ תדדוב הביש תרעש יכ יד ,רמולכ ;׳תורעש [יגוס] ינש לעב הבוש וניא׳ :תילולימ 41
 .ותייבש לע רוסיא לוחיש ידכ ביואה לש ושאר

 .ןיסב ונוטלש תא דביאש גנאש לש הכולמה תיב אצאצ ,ונייהד 42
 .הגיסנ לע - ןומעפה ,הפקתמ לע ףותה ילילצ ורוה הקיתעה ןיסב 43
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 סניפ ירוי

 םלוכ - םויה לש חוכה יבר ,הזמ ץוח .םהמ שושחל שי זא םגו !?קוחד בצמב םה דוע

 רמוחו לק - םתובשל שי ,םתוא ונדכל םא ,םימיב םיאב םינקז םהב שי םא ףא .וניביוא

 םחליהל םתוא םידמלמו השובה הנומט המב םימחולל םיריהבמ !"הביש תורעש ילעב״

 ?תינש עוצפלו ףיסוהל אלש עודמ ,תמ םרט ךא עצפנ אוה םא .ביואה תא גורהל ידכ

 תורעש לע םחרמ התא םא ?ללכ ותוא עוצפל עודמ - הלופכ העיצפ לע םחרמ התא םא

 .תלעותה יפל תואבצה תשולש תא ליעפהל שי ?ול ענכיהל אלש עודמ ,ולש הבישה

 רתומ ,םהב שמתשהל ליעומשכ ;םילייחה לש םחור לע םיעיפשמ ןומעפהו ףותה תולוק

 םיקזחמ [ףותה לש] םירבוגה תולוקהשכ .קוחד בצמב יוצמ ביואהשכ םג תאז תושעל
 44.׳ויתורוש תא ךרע אלש בדאה לע הפקתהל ףפותל רתומ ,םימחולה תושיחנ תא

 ךכ םושמ - םימשרה לש יתרגשה יטרקורויבה דועיתה לע ססובמ ןאכ אבומה עטקה
 דוגינב םלוא .םהידיקפתו םיפתתשמה תומש תאו עוריאה ךיראת תא םיעדוי ונא

 רסומו הלילע לעב ,םלש רופיס ונינפל דמוע התע ,ןכל םדוק ונאבהש םירצקה םיעטקל

 המחלמה יסקטב תשקיעה ותוקבדמ העבנ גנאיס סכודה לש הרמה ותסובת .לכשה

 ימב קפס ריאשמ אל וצעויל סכודה ןיב חישה־וד .חלכה םהילע דבא רשא ,םינשיה

 תאירק לע ןומאה יברעמה ארוקה לצא תויהת ררועל יושע הז חיש־וד 45.רפסמה דדצמ

 סדידיקות
 ול וארנ רשא םילימה תא תויומדה יפב ןתנ רבחמה יניסה הרקמב םג םאה -

 יכ םידיעמ םיבר םייסקטו םיירוטסיה םירוביח .אקווד ואל 46?תוביסנל רתויב תומיאתמ

 תא םג םא יכ תוערואמה דועית תא קר אל הללכ ואו׳ג תפוקתב רצחה ימשר תדובע

 םיצעויהו םיסכודה ,ךלמה :תובושחה תויטילופה תויומדה לש םימואנה דועית

 .םיריכבה
 4ד

 ורמאנ רשא םינהוכהו םיכלמה יטפשמ ודעות גנאש תלשוש תפוקתב רבכ

 םידיקפהו םיכלמה ימואנ םושירל םידע ונא ואו׳ג תלשוש תישארב ;שוחינה ךלהמב

 ןכו ,הזנורבה ילכ תובותכב םידעותמה ,הקנעהה יסקט ךלהמב ורמאנש םיריכבה

 בחרתה רתוי רחואמ .׳תודועתה רפס׳ב תועיפומ ןהש יפכ תויתוכלמה תורהצהה דועיתל

 .399-393 ימע ,Xi) 22)יס ,(20 הרעה ,ליעל)׳ןאו׳ג וזד׳

 םיבינא׳ל תרחא תונשרפ ,לשמל ,ךכ ;גניח ברק לש וז תונשרפל םיפתוש ויה לוכה אל

 ,ס״הפל תיעיברה האמב הארנכ הרבוחש ,(Gongyang zhuan)׳ןאו׳ג גנאץגנוג׳ה ,'םיוותסהו

 םיקיתעה המחלמה יסקטב גנאיס סכודה לש ותוקבד תא תחבשמ
 ,ליעל)׳ןאו׳ג גנאי־גנוג׳ ואר -

 Shisanjing zhushu, juan 12, p. 2259 ,(31 הרעה

 - ׳םיניינעה בצמ יפל םהידי לע רמאיהל ,יתעד יפל ,םיכירצ ויהש םירבד םימאונה יפב יתמש׳

 .13 ימע ,ס״ישת םילשורי ,יולה א״א םגרית ,סינופוליפ תמחלמ תודלות ,סדידיקות

 - ענ ךלמהשכ׳ :׳םיסקטה תומישר׳מ קוספ אוה המודקה ןיסב םימואנה םושיר לע תיסלק תודע

 Li ji [Records of Rites],)׳תאז דעתמ ינמי םשר - רבדמ ךלמהשכ ;תאז דעתמ ילאמש םשר

29.1473-74 ,CYu zao\ Shisanjing zhushu. לש םויק םירשאמ םירחא םיבר םירוביח 

 ,(20 הרעה ,ליעל) םיטביה ,סניפ לצא טרופמ ןויד ואר - םימואנה לש דועיתה תרגיש

 .39-36 ימע
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 תירסיק־סורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 לשו ךלמה לש יטילופה לקשמה תולעב תויואטבתהה לולכמ תא ףיקהו םימואנה דועית

 וליפא ס״הפל תישילשה האמב יכ דיעמ שדח יגולואכרא רמוח ;םיריכבה רצחה ידיקפ

 48.ידיימ דועיתל וכז םייחחמה םידיקפה לש םימיוסמ םימואנ

 לע ואצמוה אלו תוירוקמ תודועתמ םיעבונ ןכא ׳ןאו׳ג וח׳ב םימואנה יכ ונל ןיינמ

 ,הלא תורוש בתוכ ידי לע השענש ,םימואנה ןכות לש ףיקמו ינדפק חותינ ?רבחמה ידי

 התליחתמ תוינושל ףאו תוילאוטקלטניא תורומת םיפקשמ םהש ךכ לע רוריבב עיבצמ

 יונישה ןכו ,הלא תוילאוטקלטניא תויוחתפתה .׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקת לש הפוס דעו

 וא ׳ןאו׳ג 'וזד׳ה רבחמ תאמ ףויז ירפ תויהל םילוכי אל ,םיניידתמה לש םילימה רצואב

 םימואנה תא רזחיש רבחמה יכ הנקסמל עיגהל ךכיפל ןתינ .םירחואמ םיכרוע תאמ

 ,תאז םא רורב 49.ירוקמה םנכות תא הבר הדימב תונשל ילבמ םיינושארה ויתורוקממ

 םה ,ליעל עיפומה חישה־ודב ומכ :תירקמ התיה אל םיטטוצמה םימואנה תריחב יכ

 תויומד לש םיטוטיצב הז בחרנ שומיש .יוצרה רסמה תא ארוקל ריבעהל ודעונ

 .תיניסה היפרגוירוטסיהה לש רכיהה ינמיסמ דחאל םימיל ךפה תודבוכמ תוירוטסיה

 ׳תולוכסאה האמ׳ לש םירחתמ םיביטארנ :יגולואדיא קשנכ הירוטסיהה

 ימי לש יתרבחהו יטילופה רדסה לש ותעיקש ךילהת ץאוה ׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקתב

 ןדיע תא התיא האיבה ןשיה ימואלניבה רדסה תוררופתה .םימדקומה ואו׳ג תלשוש
 םלועה תא וב וצח קנע תואבצש ,(ס״הפל Zhanguo, 221-453)׳תומחולה תונידמה׳

 קבאמ להנתה תונידמהמ תחא לכ ךותב .ןברוחו סרה וערח ובחורלו וכרואל יניסה
 אל םאו ;םמצע ןיבל הלוצאה יתב ןיבו םיסכודה ןיבל םיקזחה הלוצאה יתב ןיב םינתיא

 םימשה לע ךומסל וכישמה דבלב םיטעמ ןכש ,יתדה רבשמה ךכל ףסותה - ךכב יד

 יתרבח ,יטילופ והובו והות לש הז ןדיע .ונכ לע ררופתמה רדסה תא ובישי יכ תוחורהו

 לש הכורא הרוש קפסל וסינ תונורתפה תא .םיפוחד תונורתפ בייח ,ילאוטקלטניאו

 תא רבעב ושפיח םהמ םיבר 50.תורחתמה ׳תולוכסאה האמ׳ יגיצנ ,םיקירבמ םיגוה

 תחמ לשומש םואנה םושיר עיפומ (Shuihudi) יד־וח־רש רתאב רבקב הלגתהש ךמסמב

 Yu shu' [Documented ואר - ס״הפל 278 תנשב וידיקפ ינפל אשנ (Nanjun)ן׳ו׳ג־נאנ

Speech], Shuihudi Qinmu zhujian [Bamboo slips from the Shuihudi Qin tomb], 

13-14 .Beijing 1990, pp 
 Y. Pines, 'Intellectual Change in the :׳ןאו׳ג וזדיב םימואנה תונימא תודוא טרופמ ןויד ואר

Chunqiu Period: The Reliability of the Speeches in the Zuo zhuan as Sources of 

77-132 ,(1997) 22 ,Chunqiu Intellectual History', Early China; םיטביה ,סניפ וושה 

 .62-56 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)

 ;׳תולוכסאה האמ׳ לש יתרבדו ןעקרבו יגולואדיאה ןנכותב וז תרגסמב ןודל יתורשפאב ןיא

 A.C. Graham, Disputers of the Tao, La Salle 1986 :ואר ,תתצמותמ הריקסל
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 סניפ ירוי

 ,׳ןאו׳ג וח׳ב םיראותמה הלא ומכ ,םיירוטסיה םימידקתו ,הווהה תוקוצמל תובושתה
 םיביבאה׳ םוסריפ רחאל רצק ןמזש אופא אלפ אל .תודגונמה תודמעל ןיכומיס ושמיש

 :תירוטסיה הביתכ לש תיזזתב זוחא ולוכ יניסה םלועה היה ,'ןאו׳ג וזד׳הו ׳םיוותסהו

 329-339 םינשב טלש)ו׳צמ (Wei)יוו ךלמה לש ךנוח היה (Duo Jiao)וא׳יג וד

 רחב אוה ,׳םיוותסהו םיביבאה׳ לכ תא אורקל לגוסמ היה אל ךלמהש רחאמ .(ס״הפל

 תעב .םיקרפ םיעבראב רד רמ לש תורתסנה׳ תא רציו תונולשכו םיגשיה [לע םירופיס]

 245-265 םינשב טלש ;Zhao) וא׳גמ (Xiaocheng) גנ׳צ־וארכ ךלמ לש ונוטלש

 לש ׳םיוותסהו םיביבאה׳מ [םיעטק] (Yu Qing)גני׳צ ׳וי ותלשממ שאר רחב ,(ס״הפל

 הנומשב ״וי רמ לש םיוותסהו םיביבאה׳ תא רביח םגו ,הווהה תוערואמ תא ןחב ,רבעה

 גנא;ס־גנאו׳ג ךלמה לש ותלשממ שאר ,(Lu Buwei) יוו־וב ׳ול .םיקרפ

(Zhuangxiang) ןייצ לש(Qin; ס״הפל 247-249 םינשב טלש), לא אוה םג טיבה 

 ,תונידמה שש יניינע תא ץביק ,׳םיוותסהו םיביבאה׳מ [םירופיס] רחב ,קוחרה רבעה

 לש םיוותסו םיביבאה׳ ,רמולכ ,םימושיר רסירתו םינויד השיש ,תוריקס הנומש בתכו

 הזך גןמ ,(Xunzi הזד ן׳וס ,Xun Qing)גני׳צ ן׳וס ידימלת ומכ ,םירחא .״ול רמ

(Mengzi; סויצנמ), וג ןוס־גנוג(Gongsun Gu) הןך־ייפ ןאחו (Han Feizi) ובריה 

 תונמל תורשפא ןיאו ;םהירפס רוביחל ׳םיוותסהו םיביבאה׳ ןמ םיקוספ תולדל םה םג

 51.םלוכ תא

 ׳ןאו׳ג וזד׳ה םוסרפ םע לחהש לעפמה תבחרה לע קר הרואכל דיעמ ליעל ראותמה בצמה

 לש בצמל דוגינב .הרואכל קר אוה ןוימדה לבא 52,(׳םיוותסהו םיביבאה׳ ןאכ הנוכמה)

 תא םייעוצקמה רצחה ימשר ודביא ׳תומחולה תונידמה׳ ימיב ,'ויתסהו ביבאה׳ תפוקת

 םיגוהה ידי לע ובתכנ תושדח תוריציו ,תירוטסיהה הביתכה לע םהלש לופונומה

 םידדצה דחא ינועיט תא תרשל התיה תרהצומה םתרטמש ,םהידימלתו םירחתמה

 רבד .הפוקת התואב יניסה םלועה תא וגליפ רשא תופירחה תויגולואדיאה תוקולחמב

 תטלבה וליאו ,הדיצה וקחדנ תונימאו קויד :תירוטסיהה הביתכב בושח יונישל איבה הז

 .רתויב הבושחה הלעמל הכפה ינויערה רסמה

 (ביטארנה)׳רופיסה׳ לש תדחוימה תובישחה תא ןיבהש ןושארה ילוא היה סויצופנוק

 ,׳םינומדקה םיכלמה לש םכרד׳ תא םקשל ףאש הז הגוה .ויתורטמל ׳ןוכנה׳ ירוטסיהה

 יתש דבלמ ,ליעל םירבחמה םירפסה .510 ימע ,14 קרפ ,(34 הרעה ,ליעל)ןך׳צ המ־הס ואר

 .ונימי דע ורמתשה ,תונושארה תוריציה

 ץופנ יוניכ - ׳םיוותסהו םיביבאה׳ םשב ׳ןאו׳ג וח׳ה בורל התנוכ ,ןאח תלשוש יהלש ינפל

 Lin Zhen,ai, 'Zuoshi chunqiu kaobian' [Investigating):ואר - ללכב תירוטסיה תורפסל
192-206 .Mr. Zuo's Springs and Autumns'], Zhongguo gudaishi luncong, 3, pp'. 

 .ול לש תינוקלה הקינורכה תא אלו הכוראה ׳ןאו׳ג וח׳ה תא אורקל השקתה ויצ ךלמ יכ רורב
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 תירסיק־םורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 ׳ךרד׳ה לש המוקיש .ללוהמה ,ואו׳גמ סכודה לש טרפבו ,ואו׳ג תלשוש ידסיימ לש םכרד
(Dao) [ינא]׳ :שרופמב ריהצה אוה .הווהה תוקוצמל דיחי ןורתפ סויצופנוק יניעב התיה 

 תכייש המכחה לכ ,רמולכ 53.׳םהילע ךמוסו םינומדקה תא בהוא ,רצוי אלו ריבעמ

 תוביוחמ .ראופמה רבעה תא םקשל קר אוה םויה דמולמה לש ודיקפתו םינומדקל

 תווחלו םינשיה םירוביחב קוסעלו תוברהל סויצופנוק תא הדדוע רבעל וז תיעמשמ־דח

 התיה םינפל רשא ,'םיוותסהו םיביבאה׳ םוסריפ .רבעה יאנידמ לע ויתועד תא תופוכת

 םירחאה תא ףתשל םויצופנוק לש ותפיאשל ףסונ יוטיב היה ,טעמ יתמל תרכומ

 54.ולש רבעה תצרעהב

 לע יתטיש ןפואב קלחש ןושארה הגוהה היה (ךרעב ס״הפל Mozi, 390-460)הח ומ

 לש תיתרבחהיתיטילופה תשרומל ףרוע הנפיה הזד ומ ,ומדוקל דוגינב .סויצופנוק

 ותונשדח לשב אקווד םלוא .הלש יכרארייהה יסקיטה הנבמל טרפבו ,ואו׳ג תלשוש

 .רבעה םלתב הכילה לש תדבוכמה הלטציאה תא ותרותל תוושל הח ומ הסינ ,הברה
 הבריה אוה וינועיט קוזיחל ,לשמל ,ךכ .שאונ רמא אל ,דח ומ ךא ,לק היה אל רבדה

 :ןעטו תוקיתעה תוריציה תא טטצל

 יתיאר אלו םלוק תא יתעמש אל ,[םדק ימי לש םימכחה םיכלמה] לש םרוד ןב ינניא

 ,ישמו קובמב לע ומשרש המל תודוה [םהיתונויער תא] ריכמ ינא םלוא .םהינפ תא

 55.םיאבה תורודה לא וריבעהו םייסקטה םילכה לע וטרח ,ןבאו הזנורב לע וקקח

 תא חיכוהל ידכ ,לשמל ,ךכ .ויחוכיווב ול העייס רבעה יבתכב הח ומ לש ותואיקב

 תוריצימ ןיכומיס הזך ומ איבה ,תוחורה לש ןמויק רבדב תקולחמב היונשה ותנעט

 ומ רתפ ,ליעוה אלל ויה םימייקה םיכמסמה רשאכ ,םירחא םירקמב .תונוש תוירוטסיה

 ויה ויתודוא תועידיה רשא ןדיע ,רתוי קוחרה רבעל היינפ תועצמאב היעבה תא הזך

 אוה יכ ןועטל ,לשמל ,הבריה .דח ומ .יוצרה ׳רופיסה׳ תא וב תונבל היה לקו תוטעמ

 תומדהו ,איס תלשוש לש רעושמה הדסיימ ,(Yu)׳וי ידגאה רסיקה לש תפומה ןמ דמול

 אל ׳וי לש תפומה םגש םירקמב .לובמה תריצע תא הל תסחיימ תיניסה תרוסמה רשא

 ,םעה דלונ התע הזי ובש ןדיעל ,רתוי דוע םודקה רבעל הזך ומ הנפ ,עייסל היה לוכי

 Yang Bojun, Lunyu yizhu :ןו׳גיב גנאי יפ לע םה ׳תורמאמ׳המ םיטוטיצה .7.1 תורמאמ

1992 The 'Analects' Translated and Commented], Beijing]. לש םיטוטיצב ןלהלו ןאכ 

 .דומעה ץיצ אלל קוספו קרפל איה הינפהה ,סויצנמ לש ורפסמ םיטוטיצבו תורמאמהמ

 ,ליעל) הוו גנאו ואר ,סויצופנוק תפוקת ינפל םיוותסהו םיביבאה לש הטעומה תושיגנל

 ,תורמאמ לשמל ואר ,סויצופנוק ידי לע תוירוטסיה תויומד לש ףוכת רוכזיאל ;(19 הרעה

8.18-8.21; 5.18-5.21; 14.14-14.27. 

,1993 Wu Yujiang, Mozi jiaozhu [The 'Mozi' with Collated Glosses], Beijing 

178 .Jian ai C\ p' (הח ומ ,ןלהל). 
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 םניפ ירוי

 לכמ רתוי דיפקהש ,הזד ומ ,ינוריא ןפואב 56.׳ןיקת לשממו ןישנוע יקוח ול ויה םרטו

 ׳םירופיס׳ איצמהל הבריה רשא הז היה ,וינועיטל םיבותכ ןיכומיס איבהל רחא הגוה

 .ירוטסיהה ןועיטה לש תוליעיה תא הבר הדימב רעריע ךכבו םישדח

 רבעה תא ׳תצק ץפשל׳ ורחב םקלח ;תכל תוקיחרמ תואצמהל םיגוהה וקקזנ דימת אל

 סויצנמ לש ולעופ איה ךכל תוקהבומה תואמגודה תחא .שדח רבע איצמהל םוקמב

(304-379 ,Mengzi ךרעב ס״הפל), לקתנ סויצנמ .סויצופנוק לש םסרופמה וכישממ 

 תונתינ ןניא ויתודמע יכ ורבסש םיטילשה תומיטאב ולש הרישעה הריירקה ךרואל

 תולשוש ידסיימ לש םיראופמה םהילעפמ תא ריכזהל הברה אוה םענכשל ידכ ;םושייל

 ואולמו םלוע לע טלתשהל וחילצה סויצנמד אבילא דשא םייתפומ םיכלמ ,ואו׳גו גנאש

 סויצנמ קקזנ םימעפל םלוא 57.קדצבו רסומב םתוקבד תוכזב םא יכ עורזה חוכב אל

 ,ויכרצל רבעה תא םיאתהל ססיה אל אוהו ,רתוי רכומהו בורקה רבעה ןמ תואמגודל
 :ןלהל הארנש יפכ

 (ס״הפל 643-685 םינשב טלש ,[Qi] י׳צמ) (Huan)ןאוח סכודה ,םינומגהה תשמח ןיבמ
 תא תונידמה ישאר ורשק ,(Kuiqiu)וי׳ציוקב הפסאה ךלהמב .רתויב ראופמה היה

 אל ךא ,[םהיניב תירבה] חסונ תא ומשר ;[ןתוא וטחש אל ךא] חבזל תודעוימה תויחה

 :רמא [תירבה חסונ לש] ןושארה ףיעסה 58.[העובש תואל םהיתפש לע] םד וחרמ

 ףיעסה .׳השיאל שגליפ וכפהת לא ;רצעה שרוי תא ופילחת לא ;םיררוס םינב ושינעה׳
 .׳הלוגסה ילעב תא ונייצ ךכו ,םירשכומה תא וחפט ,םייוארה תא ודבכי :רמא ינשה

 םיעסונה תא וחינזת לא ,םיריעצב דסחב וגהנ ,םינקזה תא ודבכ׳ :רמא ישילשה ףיעסה
 ןיא ;םידמולמל השרוהב תורשמ קינעהל ןיא׳ :רמא יעיברה ףיעסה .׳םיקחרממ םיאבהו
 ןיא ;[םירשכומה תא] גישהל שי םידמולמה תריחבב ;םידיקפל םידיקפת לפכ רשפאל
 תוללוס תונבל ןיא׳ :רמא ישימחה ףיעסה .׳יתורירש ןפואב םיליצאה תא גרוהל איצוהל

 ילבמ תולחנ קינעהל ןיא 59;םינגדה תריכמ תא ליבגהל ןיא ;[תורהנה ידיצל] תומוקע

 יסחי לא ובושי תירבה יפתתשמ לכ התעמ׳ :רמאנ [ףוסב] .׳[תורחא תונידמל] חוודל

 12.7 ׳סויצנמ׳ - ׳[םהיניב] תודידיה

 Ming gui C\ pp. 337-339; 'Jian ai C\ pp. 178-79; 'Shang tong A', ,הזל ומ ואר

109 .p 

' 

 .6.5 ,5.1 ,2.5 ,2.3,2.2 ,(18 הרעה ליעל)׳סויצנמ׳ ,לשמל ואר

 גיהנמש רחאל :עובק סקט יפל הלהונ ׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקתב תיתנידמ־ןיב תירב תתירכ

 לע םדה תא וחרמו היח םיפתתשמה וחבז ,תפתושמה העובשה חסונ תא ןיכה תישארה הנידמה

 .העובש תואל םהיתפש

 םורגל וא תרוצב תנשב הנידמב םימה ברימ לע רומשל םינשרפה תעדל ודעונ תומוקע תוללוס

 תונכשה תונידמל עויס רשפאל דעונ םינגד רוכמל רתיה .ןופטישה תעב הנכשה הנידמה תפצהל

 .בערה תעשב
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 תירסיק־סורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 לע ונל עודי המ ?םנמאה ךא ;ירוקמה תירבה ךמסממ ילולימ טוטיצ ונינפל ,הרואכל

 וח׳ה ?ס״הפל 651 תנשב וי׳ציוקב סניכ י׳צמ ןאדח סכודה רשא תימואלניבה הפסאה

 :תרמוא ׳ןאו׳ג

 לא ובושי תירבה יפתתשמ לכ התעמ׳ :רמא [תירבה חסונ] .וי׳ציוקב תירב ותרכ ,ויתס

 .(327 ימע ,Xi] 9] יס)׳.[םהיניב] תודידיה יסחי

 :תרמוא (Guiiang zhuan)׳ןאו׳ג גנאילוג׳ה ,'םרותסהו םיביבאה׳ לע תרחא תונשרפ

 חסונ תא וארק :ןתוא וטחש אל ךא ,חבזל תודעוימה תויחה תא ורשק .וי׳ציוקב הפסאה

 חסונ] 60.םיימשה ןב לש ודצ תוידוחיי תא טילבהל ידכ תויחה ישאר לעמ [תירבה]
 תא ופילחת לא ;םינגדה תריכמ תא וליבגת לא :תונייעמ ומסחת לא׳ :[רמא תירבה

 ברעתהל [םיטילשה לש] םישנל ושרת לא .השיאל שגליפ וכפהת לא ;רצעה שרוי

 61.׳הנידמה יניינעב

 םניא רשא םיפיעס םהילא ףיסוהו ליעלש םיחסונה ינש תא בליש סויצנמ יכ הארנ

 רבכ תוליחתמ ותסריג לש תויעבה .׳םיוותסהו םיביבאה׳ לש תויונשרפה יתשב םירכהמ

 לש וייח תפוקתב יאדוול בורק הרבוח וז הריצי .׳ןאו׳ג גנאילוג׳ב בחרנה שומישה םע

 ץפשלו תופייל תוטעמ אל םימעפ וטנ ׳ןאו׳ג וזד׳ה (יחבחמל דוגינב ,הירבחמו ,סויצנמ
 םתסריג ,לשמל .םמלוע תסיפתל םאתהב ׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקת לש הירוטסיהה תא

 תא הארנכ תפקשמ יתרוסמה העובשה סקט םויק אלל התרכנ וי׳ציוקב תירבה וליאכ

 הניא איה םלוא ,׳ויתסהו ביבאה׳ ימיב הגהנש תותירבה תטישל םירבחמה תודגנתה

 ילעב לע ורסאש םיפיעסה םג 62.הפוקתה לש תותירבה ילהונ לע ונל עודיה רואל הנימא

 לש םנוימד ירפכ םיארנ ,םישנל םישגליפ תונמלו רצעה ישרוי תא ףילחהל תירבה

 אל תורזה תונידמה לש םיטילשה תוחפשמ ייחב וז תוברעתה - ׳ןאו׳ג גנאילוג׳ה ירבחמ

 לע הריתי תוכמתסה יכ אופא הארנ 63.׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקתב ללכ תלבוקמ התיה

 .ללוש סויצנמ תא הכילוה ׳ןאר׳ג גנאילוג׳ה

 ראו׳ג ךלמ גיצנ לש ותופתתשה תא ןייצל דעונ סקטה יללכב יוניש ׳ןאו׳ג גנא;לוג'ה תעדל
 .תירבה תפסאב

Guliang zhuan', Shisanjing zhushu, juan 8, p. 23960 

 הארקנ ,םיפתתשמה יתפש לע םדה חרמנ אל רמולכ ,אלמ תירב סקט הב ךרענ אלש הפסא
 אלו ימואלניב ׳סוניכ׳ לע תחוודמ התיה ׳םיוותסו םיביבאה׳ הלאכ םירקמב ;׳תירבה םומיח׳ תפסא

 לכ יפ לע הלהונ איה יכ חינהל ריבס ,׳תירב׳כ חווד וי׳ציוקב הפסאה לעש רחאמ .׳תירב׳ לע

 .חבזה ללוכ ,סקטה יללכ

 סכודה לפיט ,'ןאו׳ג גנאילוג׳ה ירבחמ תעדל ,דציכ שיחמהל הדעונ הלא םיפיעס תפסוה יכ הארנ

 םישגליפל רתי תמצוע ןתמ ןיגב רתיה ןיב ,וימיב ועריאש םיפוכתה השוריה ירבשמב ןאוח

 .רצעה ישרוי תפלחהו
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 םניפ ירוי

 ,ךכ .׳ןאו׳ג גנאילוג׳ה לש וזמ ףא הכומנ ןתונימא ?סויצנמ לש תופסותל רשאב המו
 ,םיריעצל הגאדו םינקז דוביכ ,םיררוס םינב תשנעה לע םירבדמה םיפיעס ,לשמל

 ןיטולחל םירז ךא ,החפשמה יכרע תונוילעב סויצנמ לש ותנומא תא בטיה םימאות
 (shi) םידמולמה רוכזיא ,תינש 64.׳ויתסהו ביבאה׳ ימי לש תילאוטקלטניאה הריוואל

 ילוש דיקפת אלא וז הבכיש האלימ אל הרומאה הפוקתב :יטסינורכאנא וניה ןוטלשב

 גייס אלל ולגד ׳ויתסהו ביבאה׳ ןדיע יטילש .הלוצאה תוחפשמ ידיב ולוכ היהש ,להנימב

 םכסהב ךכל תודגנתה םיעיבמ ויה אלש יאדוובו םייתשרותה םייונימה ןורקיעב

 תונידמה׳ יאנידמ תא הקיסעה םידיקפה לש םידיקפתה לפכ תייגוס םג .יתנידמ־ןיבה

 ,ללכתשה םרט םהלש להנימה רשא ,׳ויתסהו ביבאה׳ ימי לש הלא תא אל ךא ,׳תומחולה

 תואצוהה רוסיא ,ףוסבל .םמוי רדס לע ןיידע ולע אל תוכובס תויטרקורויב תויעבו

 ,ולש ׳ירסומה ןוטלשה׳ לאדיא תא בטיה םאות סויצנמ לצא רכזומה גרוהל תויתורירשה

 ביבאה׳ תפוקת לש םייתנידמ־ןיבה םימכסהה חור תא אלו תיטילופה הריוואה תא אל ךא

 ויתורוקמ ידי לע רתויב רומח ןפואב העטוה סויצנמ יכ קיסהל אופא םילוכי ונא .׳ויתסהו
 תירבה לש םיפיעסה תיצחממ הלעמל איצמה טושפ - וז הרבסל הטונ ינאו - וא

 65.וי׳ציוקב
 ענמנ אל ירוטסיהה טסקטל דובכה לע ןומאה סויצופנוק לש ודיסח ,סויצנמ םא

 םיאתמה רבעה תא םמצעל סכנל וססיה אל םיינויערה וירחתמ יכ אלפ ןיא ,םיפויזמ

 ןמ םירוביג איצמהל ולחהו הח ומ לש ויתובקעב וכלה םיטעמ אל םיגוה .םהיכרוצל
 ׳שיבלהל׳ היה לוכי דחא לכו תובותכ תויודע ונממ ויה אלש ןדיעה ןמ ,קוחרה רבעה

 יכ ונעט ,לשמל ,תיטסיאואדה הלוכסאה יכמותמ קלח .רתויב םיירטוזא תונויער וילע

 היה םתנעטלש ימ ,בוהצה רסיקה ,(Huang Di) ך גנאוח לש ותמכח תא ושרי םה

 דוע םודק רוביג ואצמ ,תיררגאה הלוכסאה יכמות ,םירחא .ןיס לש םיטילשה ןושאר

 - רתוי
 םייקתה ,ןעטנ ךכ ,וימיב רשא ,׳שודקה יאלקחה׳ ,(Shen Nong) גנונ ןש

 ,ילסקודארפ ןפואב ,ךכ .םעה דחאכ גוראלו שורחל בייח היה טילשהו ,׳ןומדק םזינומוק׳
 יאוול רצות הבר הדימב התיה אלא הירוטסיהה תביתכל המדק אל ןיסב היגולותימה

 66.וז הביתכ לש רחואמ

 תונידמה׳ ימיב רתויב בושחה ירסומהו יתרבחה ןורקיעל היה (xiao) תובאה דוביכ ןורקע

 לע תבחרומה החפשמל תונמאנ :הנוש היה בצמה ׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקתב םלוא ,'תומחולה

 םיטעממ הפוקתה לש תורוקמה ךכ םושמו ,תיטילופה תוביציה תא הרעריע הנידמה ןובשח

 .384-366 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)םיטביה ,סניפ ואר - xiao ריכזהל

 לש םהישעמב םיאיקב םניא סויצופנוק ידימלת יכ רמא רשאכ רשויב רתוי גהנ סויצנמ יכ ןכתיי

 ליעל] ׳סויצנמ׳)ןי׳גמ ןר סכודהו י׳צמ ןאוח סכודה ,׳ויתסהו ביבאה׳ ימי לש םיקזחה םיגיהנמה

 .(1.7 ,[20 הרעה

 .(4 הרעה ,ליעל)םירחאו גנאג־הץג וג ואר ,ןיסב םיירוטסיהה םיסותימה תריצי לע הצממ ןוידל
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 תירסיק־םורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 ץרמב קוסעל ולחה םידחא םיגוה .םייגולותימ םירוביג תאצמהל וקקזנ לוכה אל
 תוירוטסיה תוריצי וא ,םדק ימי לש םייתפומ םיטילשל וסחוי רשא םיכמסמ רוביחב

 ביבאה׳ תוריצי תפוקתב רשא תירוטסיהה הביתכה .בורקה וא קוחרה רבעב ונדש

 לכהש עורפ הדשל התע הכפה ,רצחה ימשר ,םינעוצקמה לש םתלחנ התיה ׳ויתסהו

 וטלב הכש קויד לש םינייפאמ םתוא ורדענ תושדחה תוריציה ,םירבדה עבטמ .וב רתומ

 טילבהל - הדיחיו תחא הרטמל םהלש (םיביטארנה)׳םירופיסה׳ תא ורביח םיגוהה .רבעב

 אל ,םיפתתשמה לש םיראתהו תומוקמה ,םיכיראתה ,תומשה .יוצרה יטילופה רסמה תא

 המוקמ תא התניפ ׳ןאו׳ג וזד׳ה תא הנייפיאש תיטרקורויבה תונדפקה ;םניינעמ ויה
 תושדחה תוירוטסיהה ירבחמ .תוסג תואיגשבו םימזינורכאנאב הפוצר תינלשר הביתכל

 67.קוידל אל ,ןוכנה רסמה תרבעהל ושרדנ

 תירוטסיהה הגוסב לוזלז לש ידגנה םרזה שבגתהל לחה וז הריוואבש אופא אלפ ןיא

 ׳הלוגסהו ךרדה רפס׳ רבחמ ,(Laozi) הח ואל .רבעה ןמ דומלל תנגפומה תוביוחמבו

 אוצמלמ ןגפומב ענמנ רשא םיגוהה ןושאר הארנכ היה ,(?ס״הפל תיעיברה האמה)

 גנאי גנאש 68יטסילגלה הגוהה החד ,ןכמ רחאל רצק ןמז .וינועיטל םיירוטסיה ןיכומיס

(Shang Yang; ס״הפל 338 תנשב תמ) ךרד׳ תולעמ רבדב ויבירי ינועיט תא זובב 
 ליעוהל ידכ ;רודו רוד לכב תחא ךרדב ךלה אל ןיקתה ןוטלשה׳ :׳םינומדקה םיכלמה

 ןאח ,רחא יטסילגל הגוה ןעט הנש האמכ רובעכ 69.׳רבעה תא תוקחל ךרוצ ןיא הנידמל
 :(ס״הפל 233 תנשב תמ ;Han Feizi) הח־יי׳פ

 ואי (םדק ימי לש םיקידצה םירסיקה) לע םירבדמ דחאכ הזך ומו סויצופנוק ידיסח

(Yao) ןושו(Shun), [םתשרוממ] םיחוד םהש המבו םיצמאמ םהש המב םילדבנ םלוא. 
 םילוכי םניא ןושו ואיש אלא ,ןושו ואי לש םייתימאה םיכישממה םמצעל םיארוק םלוכ

 ימימ ?הזל ומ ידיסח וא סויצופנוק ידיסח :קדוצ ימ עבקי ךכ םא ימ - שדחמ דלוויהל

 ׳תוכלממה ירבד׳ :ונימיל דע ורמתשנש תוריציה יתש ןה וז תינלשר הביתכ לש תוטלוב תואמגוד
(Guoyu) וצבוק רשא ׳תומחולה תונידמה׳ ןדיעמ םירופיסו ,׳ויתסהו ביבאה׳ תפוקתב הנדה 

 לע .(Zhanguo ce)׳תומחולה תונידמה תוינכות׳ םשב הפוסאל ס״הפל הנושארה האמה יהלשב

 לע :73-63 ימע ,(20 הרעה ,ליעל)םיטביה ,םעפ ואר ,׳תוכלממה ירבד׳ לש היוקלה התונימא

 K.v. Vasil'ev, Plany Srazhaiushchikhsia :בייליסאו ו״ק לש הצממ ןויד ואר ׳תוינכותה׳

1968 Tsarstv [Plans of the Warring States], Moskva. םיבר םיקרפ יכ םג ףיסוהל שי 

 הארנה לככ ורבוח תומדוקה תופוקתה יטילשלו גנאש יכלמל םיסחוימה ׳תודועתה רפס׳ לש

 .ןיעל טלוב ףויזה הז הרקמב םג ;ס״הפל תישילשה-תיעיברה תואמב
 ׳קוחה תלוכסא׳ - םזילגל

 הלגדש ׳תומחולה תונידמה׳ תפוקת יהלשב תירלופופ הלוכסא -

 .ץוח יפלכו תיבב ףיקת ינידמ וק ץומיאבו טילשה קוזיחב ,תויטמגרפב

Jiang Lihong, Shang jun shu zhuizhi [Annotated 'Book of the Lord Shang'], 

Beijing 1986, ch.l, p.5 
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 סניפ ירוי

 הלעמל ורבע ™איסו [ןוש] ׳וי ימימ ;הנש תואמ עבשמ רתוי ורבע ואריגו (גנאש)ןי

 רמוחו לק .הץן ומו םויצופנוק ידיסח לש תותימאה תא אדוול ךרד ןיאו הנש םייפלאמ

 71 ,הנש םיפלא תשולשמ הלעמל ינפלש ןושו ואי ימי תא ןוחבל םויה הצרי אוהד ןאמ םא

 ,תצרחנ הבושתל עיגמ ךא ןחוב וניאש ימ .תצרחנ הבושתל עיגהל לכוי אל יכ ןבומ

 .יאמר אוה ,[וינועיט תא] הילע ססבמ אוה ךא ,תצרחנ הניא ותבושתש ימ ;שפיט אוה

 ואי יניינעב ץורחל לוכי אוה יכ ןעוטו םינומדקה םיכלמה לע ןעשנה הז יכ רורב ןכל

 72.יאמר יזא שפיט וניא םא ,ןושו

 התיה םתנקסמ ;םהיבירי לש תוירוטסיה תויצלופינממ ודלס םיטסילגלה םיגוהה

 - הרורב
 קוסיעל וסחייתהש הלאכ םג ויה .רבעה ןמ דומלל תורשפא ןיאו הביס ןיא

 תנשב תמ ;Zhuangzi)הזד גנאו׳ג ,עדונה יטסיאואדה הגוהה ומכ ,יולג זובב ירוטסיהה

 ,ותוא בבוסה םלועה תא ןיבהל םדאה תלוכיב יללכ ןפואב רפכ הח גנאו׳ג .(ס״הפל 286
 ענמינ אוה .םיכרפומה םהינועיט תא רשאל ידכ םינשיה םיבתכב םירבונה הלאל זבו

 רחב אוה תאז םוקמב ;םהלש (ביטארנה)׳רופיסה׳ תונימא לע ויבירי םע סמלפתהלמ

 םירופיסב ורפיס תא אלימ אוה .אלולטיאו אכוחל הלוכ תירוטסיהה .דגוסה תא ךופהל

 םהינפל םינש תואמ ויחש תויומדב םישגופ םהירוביג רשא ,לוכיבכ םייניצר םיירוטסיה

 תוביסנב םילעופו ,לעופב ןהב ולגד רשא הלאל תודגונמה תודמע םיגיצמ ,םהירחא וא

 :רפסה יקרפמ דחא חתפנ ,לשמל ,ךכ .תוכרפומ

 ויחא תאש ,(Liuxia Ji)י׳ג איס־ויל םשב רבח היה (םויצופנוק ,Kongzi) הןך גנוקל

 73.דדושה (Zhi) ה׳;וניכ ריעצה

 ,יוח היה יטרפה ומשש)י׳ג איס־ויל .תויעב לש הרוש ובחב ןמוט ,הזה רצקה טפשמה

Hui) וידידי םע תונמיהל היה לוכי אלש יאדוובו ,סויצופנוק ינפל הנש האמכ יח. 

 דועיתב רכז ול ןיא הרקמ לכב ;קפסב תלטומ ה׳ג דדושה תומד לש תירוטסיהה התונימא

 םג יד אלו ,ךכב יד אל םלוא .סויצופנוק לשו י׳ג איס־ויל לש םהייח תופוקתמ ףנעה

 תא למסמה י׳ג איס־ויל לש ויחאל ,םדאה ףרוטו סנאה ,חצורה ,עשרה דדושה תכיפהב

 ןי
 ורבע הנש תואמ עבשכ ,ןכא ;(ךרעב ס״הפל Shang, 1045-1570)גנאש תלשושל הנווכה -

 ותחפשמ סש - (Yu)׳וי .הח־ייפ ןאח ימיל דעו גנאש תלשוש תא ואו׳ג תלשוש הפילחה זאמ

 .(Xia)איס תלשוש ידי לע ,הדגאה תרמוא ךכ ,הפלחוהש ׳ותלשוש׳ לש המשו ןוש לש
 .הח־ייפ ןאח לש תירוטר המזגה הארנה לככ אוה םינשה לש הז ׳בושיח'

 Han Feizi suoyin [concordance to the 'Han Feizi'], Beijing 1982, 'Xian xue', :ואר

860 .50.1, p (׳הח־יי׳פ ןאח׳ ,ןלהל). 

 Chen Guiying,:ואר רוקמל .117 ימע ,1996 ביבא לת ,רואד ןד םגריתו ץביק ,הנוזהו דמולמה

,['Zhuangzi jinyi jinzhu [New Translation and New Glosses to the 'Zhuangzi 
776 .Beijing 1994, ch. 29, p (׳הזז גנאו׳ג׳ ,ןלהל). 
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 תירסיק־םורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 איסיויל לש ׳י׳ג׳ יכ רוכזנשכ ואישל עיגמ ךוחיגה .ינאיצופנוקה חישב הוונעהו רשויה

 ולכי אל ,הרדגהב ,י׳ג איס־וילל ,עמשמ .׳םינוקז ןב׳ ושוריפש ראות אלא םש וניא י׳ג

 הביתכה לכ תא ,הח גנאו׳ג געלל םש ,דחא טפשמב ,ךכ !םיריעצ םיחא תויהל

 .ורוד ינב לש תמכחתמה

 תונגלפהמ תופייע תפקשמ ,דח גנאו׳ג לש ותביתכ ,תחלוקה הינוריאל רבעמ

 שומיש לע הטעומ אל הדימב הנעשנ רשא תונגלפ ,ורוד לש תילאוטקלטניאה

 םיגוה םג ועיבה תונגלפה ןמ תופייע לש הריווא התוא .םידגונמ םיירוטסיה םיביטארנב

 Xunzi, 218-305) הח ן׳וס ןוגכ ,'תומחולה תונידמה׳ ימי ףוס לש םירחא םיטלוב

 .דתיה ,םדה תזיקמ ,תגלופמה ,תלצופמה ןיס 74.הזך־יי׳פ ןאח ,ודימלתו (ךרעב ס״הפל

 ךכ ךותבו ינויער דוחיא םג בייחמ יטילופ דוחיא יכ ורבס םיבר .דוחיאל הקוקז
 דוחיא -

 .םיירוטסיהה םיביטארנה

 תירוטסיהה הביתכה לע ירסיקה דסמימה תוטלתשה :רבד תירחא

 שמחל ץק םש ס״הפל 221 תנשב (Qin)ןייצ תלשוש ידי לע ןיס לש ירסיקה הדוחיא

 ותמלשה רחאל דיימ םלוא ,בר חוכב גשוה דוחיאה .םיקבאמו תומחלמ לש הנש תואמ

 רסיקכ טלש ;Qin Shi Huangdi ,ך־גנאוח הש ןי׳צ)ןייצ לש ןושארה רסיקה רהימ
 לש הרוש .עוגרמהו םולשה תע אוב לע רשבל (ס״הפל 210-221 םינשב

 לש ותישאר תא למסלו תודחאה תא רצבל ודעונ - דחאכ םיישעמו םיילמס - םידעצ

 יל לוגדה וצעויו רסיקה .םיקבאמהו תומחלמה ץק תאו ,תיניסה הירוטסיהב שדח ןדיע

 ופאש ךכ םשלו ,שדוחמ לוציפ עונמל םישוחנ ויה ,(ס׳׳הפל 208 תנשב תמ ,Li Si)הס

 75.תינויערו תיתוברת ,תילהנימ תודיחא חיטבהל

 תודחאה ןיב הרורב הקיז תמייק יכ לכל רהבוה דוחיאה תמלשה רחאל רצק ןמז

 רסיקהמ ועבת רצחב םינאיצופנוקה םידמולמה .תינויערה וזל תילהנימה־תיטילופה

 םיכלמה לש םהיכרד תא םאת םתנעטל רשא ,ירוזיבה יטילופה הנבמה תא ץמאל

 ,ס״הפל 221 תנשב ,אשונב ןושארה ןוידב .ואו׳גו גנאש תולשושה ידסיימ ,םינומדקה

 ;862-860 ימע ,(72 הרעה ,ליעל)׳הח־יי׳פ ןאח' ;׳Tianxia׳ ,33 קרפ ,׳.דח גנאו׳ג׳ ,לשמל ,ואר

,1996 Wang Xianqian, Xunzi jijie [Collected Commentaries to 'Xunzi'], Beijing 

95-105 .Fei shier zi\ pp' 
 ,תודימה דוחיא ,הירפמיאה לש םיחטשה לכב יחכיר להנימ תמקה ויה רתויב םיטלובה םהידעצ

 ילמסה דעצהו ,תוקיתעה תונידמה ןיב ודירפהש תומוחה תסירה ,בתכהו תועבטמה ,תולקשמה
 ךכ .םייקנע הזנורב ילספ רסירתלו םינומעפל םתכתהו הירפמיאה יבחרמ ןיזה ילכ ףוסיא :רתויב
 םירחאו הלא םידעצ .(ד ,ב והיעשי)׳םיתאל תוברחה ותתיכו׳ ןוזח תא ןושארה רסיקה םשיי

 .6 קרפ ,(34 הרעה ,ליעל)ןך׳צ המ־הס לצא הבחרהב םירקסנ
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 סניפ ירוי

 תילאיצנטופה הנכסה לע עיבצה רשא ,הס יל ידי לע רוזיבה ידיסח לש םהיתונעט וחדנ

 יפכ םיברוקמל תויתשרות תולחנ תקולחב הנומטה הכלממה לש שדוחמ לוציפ לש

 בוש ס״הפל 213 תנשב :שאונ הרמא אל תינרמשה היציזופואה םלוא .ואו׳ג תיב השעש

 רסיקה לש וינבל וקנעוי רשא תולחנל הירפמיאה תא קלחל השירדה תא הישאר ולעה
 :ץרפתה אוהו קפאתהל הס יל דוע ןכומ היה אל םעפה .םינייטצמה וירשלו

 ןיב] םידדונה םידמולמה תא ונימזה םה ,הזב הז ורחתה םינזורהו םיסכודהשכ ,םעפ...
 דחא רוקמ שי ,בצייתה ולוכ םלועה ,התע .בוט לכמ םהילע ופיערהו [רצחל רצח

 תואלקחב תוצמאתמ םתיב יניינעב ןקסועב (םעה ללכ)תוחפשמה האמ ;םיווצלו םיקוחל

 וליאו .תונקתהו תוארוהה ,םיווצה ,םיקוחה תא םידמול םידמולמה וליאו ;הכאלמבו

 םיללוש ךכו ,רבעה תורותב םיקסוע םא יכ הווהה ןמ םידמול אל םינדמלה לכ ,תעכ

 שאר ,ךניתנ ,ינא .(םעה יטושפ) ׳שארה ירוחש׳ תא םילבלבמו אמויד יניינע תא

 היה אל שיאו והובו והותב םלועה היה רבעב :תוומה תארי ךותמ רבדמ ,ה9 הלשממה

 רבעב וקסע [זא] םירובידה לכ .וידחי ומק םינזורהו םיסכודה ךכ םושמ ;ודחאל לגוסמ

 תוירבה וליאו ;ישממה תא רערעל ידכ קירה תא וטשיק ,הווהה יניינעב עוגפל ידכ

 ,רסיקה ינודא ,התע .םיטילשה ועבק רשא תא וללשו ,תויטרפה תורותה תא ובהא
 וליאו .ודבכל שיש דיחיה תא תעבקו ןבלל רוחשה ןיב תלדבה ,םלועה תא תדחיא

 םיעמוש םישנאהשכ ;םיקוחה תוארוה תא לולשל םיכישממ תויטרפה תורותה [ידיסח]

 תא] םיללוש םה [רצחל] םתסינכב ;םהיתורותל םאתהב םתוא םירקבמ םה ,םיווצה לע

 ידכ ןובירה יפלכ םירהייתמ םה .תובוחרב םתוא םירקבמ - םתאצבו ,םבילב [םיווצה

 תא םיליבומו ,םתוממור תא ואריש ידכ םיגירח םירבדב םירחוב ,םש םמצעל שוכרל

 וחוכ רדרדתי הלעמל יזא ,תאז רוסאת אל םא .תרוקיבב קוסעל ,הרושה ישנא ,םינומהה

 יכ ךשקבא .ךכ לע רוסאל בטומ .[תוינגלפ] תויודגאתה הנרצווית הטמלו ,ןובירה לש

 דבלמ .ןייצ לש הלא דבלמ [תוירוטסיהה] תומישרה לכ תא ופרשי םימשרה־םידיקפה

 ,'םירישה׳ ירפסב קיזחהל םיזעמה םלועה יבחרב הלא ,רצחה ידמולמ םיקיזחמש המ

 תוחוכה דקפמ וא לשומה ינפב בצייתהל םיבייח ,'תולוכסאה האמ׳ ירבדו ׳תודועתה׳

 םהיניב ןודל וזעי רשא הלא .וידחי ופרשיי [םהירפס] לכש ידכ ,[זוחמה לש] םיניוזמה

 ידכ רבעה תא םיבייחמה .םיקוושב גרוהל םאיצוהל שי ,'תודועתה׳ו 'םירישה׳ לע

 הצור אוהד ןאמ םאו ...םהיתוחפשמ ינב םע גרוהל םאיצוהל שי - הווהה תא לולשל

 76.הרומל דיקפ ול חקיש - םיווצו םיקוח דומלל

 םשפנ יאונשל ןושארה רסיקה תאו הס יל תא ךפה םירפסה תפירש לש םסרופמה וצה

 םידקמתמ הז וצ תודוא םינוידה בור .ונא ונימיל דע םיינאיצופנוקה םידמולמה לש

 .255 ימע ,6 קרפ ,םש 76
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 תירסיק־םורטה ןיסב תירוטסיהה הביתכה תוחתפתה

 םיינונקה םירפסה תאו תורחתמה תולוכסאה תוריצי תא דימשהל הארוהב
 ירפס -

 בורל תספתנ תורחתמה תונידמה לש םיירוטסיהה םירפסה תפירש ׳.תודועתה׳ו ׳םירישה׳

 םלוא 77,געלנ רואב התוא וגיצה הלא םירפס יכ ךכ לע ןייצ רצח לש תיטרפ המקנכ

 הרבע תא רהטל ןוצרה דבלמ .הס יל לש וילוקיש תובכרומל לווע השוע וז םירבד תגצה

 ףרה אלל ורקיב םה ותועצמאבש ירוטסיהה קשנה תא וידגנתמ ידימ איצוהל ,ןייצ לש
 ׳םיימואל׳ תושגר סיסתהל ויה תולולע רשא תוריצי דימשהל םגו ,ולש תומרופרה תא

 רתויב תיתוהמ היגוס .םיפסונ םילוקיש ידי לע הס יל ענוה ,וחפוס התע הזש םירוזאב

 תא ותעדל הפקיש רשא תינויערה תונגלפל ץק םישל ךרוצה :ויניע דגנל הדמע

 וכפה תוריתסה ייוור םיירוטסיהה םיביטארנהש רחאמ .התוא הדדועו תיטילופה תונגלפה

 לכל דוע לכ .רתלאל םהמ רטפיהל הס יל רחב ,םירחתמה םיגוהה ידיב קשנל רבכמ הז

 םרוגו בוטה הרקמב יטילופ ךרע לוטנ רבעב קוסיעה היה ,הלשמ ביטארנ היה הלוכסא

 ידימ העיקפהל ךירצ היה ,ידומיל ךרע היהי הירוטסיהלש ידכ - ערה הרקמב ינגלפ

 לש ותרטמ התיה קוידב וז .ןוטלשה םעטמ םימשרה ידרשמ לא הבישהלו םיפוסוליפה

 .ושקובמ תא גישה ןכא אוהו ,הס יל
 רגימ םירפסה תפירש רחאל תוטעמ םינש :החלצ אל ןי׳צ לש תינוציקה התוינידמ

 ןאח תלשוש ,האבה תלשושה ידסיימ .הנושארה תלשושה תא םידממה רידא דרמה
(Han), ךכ .לילכ םלטבל ילבמ ,התמדוק לש םיסופדה תא ןתמל םהילע יכ וניבה 

 ךא ,םירפסה תפירשב הקסע אל ןאח תלשוש :תירוטסיהה הביתכל סחיה םג ןתמתה
 הניע תחת .תרקובמ אל הביתכ עונמלו רצחב תירוטסיהה הביתכה תא זכרל הגאד

 ;םימישרמ םיירוטסיה םילעפמ םיקהל ןאח לש םינוירוטסיהה וחילצה רצחה לש החוקפה
 Sima Qian, 95-140)ןיי׳צ המ־הס תאמ ׳תוירוטסיהה תומישרה׳ - םהבש םיטלובה

 םוקמ םיספות ,(הריפסל Ban Gu, 92-32)וג ןאב תאמ ׳ןאח תודלות׳ו (ךרעב ס״הפל
 .הקיתעה תיניסה הירוטסיהב קסועה לכ לש ופדמ לע דובכ לש

 היפרגוירוטסיההמ השרי איה .הימדוק יגשיהמ תובר הדמל תירסיקה היפרגוירוטסיהה

 לש ןושל םגו ,בר קויד ,םיטרפה לע הדפקהה תא ואו׳ג־גנאש תפוקת לש תינחלופה

 רבחמה לש וסחי תא למסל הדעונ ןוכנה חונימה לע הדפקהה הבש ,׳תיטילופ תוניקת׳

 ושרי ,ואו׳ג לש רצחה ימשר לש תוירוטסיהה תומישרהמ .םיראותמה תוערואמה לא

 תא - לוכל לעמו ,יטקדידה רסמה תא ,תיתורפסה תלוכיה תא םיירסיקה םינוירוטסיהה

 .םיבושח םיניינעב עירכהל םאובב םיאנידמל רזע ילככ תוירוטסיה תביתכל תוביוחמה

 היפרגוירוטסיהה ידי לע התחדנ ׳תולוכסאה האמ׳ ןדיע לש ביטארנה תוריח קר

 דוע הנכיס אלו תיתורפסה וז לא תירוטסיהה הביתכה םוחתמ הקחדנ וז תוריח .תירסיקה
 .תירסיקה ןיסב תינויערה תוביציה תא

 .686 ימע ,15 קרפ ,םש 77
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