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בותכלםייסשךכלעולרפיסאוהיתהקםרמעודידילד״בשחלששראודתייולגב
ונייה,״ירפסבללכנּולהיהבטומילוא״יכןייצו,)ך״שתרדאב(הזורמאמתא
.סופדהשבכממאציאוהדעומותואברשא–׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב
אוהךירצןיידעו,רומגכורמאמתאהאוראוהןיאיכבתכוד״בשףיסוהדוע
,׳םייוגַלרבד׳,רתויֿבחרנהורוביחל,ןוכנֿלא,ןוויכאוהךכבו–ךשמהולבותכל
ספדנה(׳םייוגַלרבד׳ב,םנמאו.ךכֿרחאםירופסםישדוחשגינאוהותביתכלש
–לארשיחצנלאהיוארהונתריתחלשהביטלעןוידַּבד״בשביחרמ)ןלהלןאכ
תרגסמבןוידהךרענםשיכםא–הזונרוביחלשופוסבובלחהאוהשןויד
ויערזרשאאשונ,םלועהתומואלאלארשיתרושבלשיוארההיפואתייוותה
.הזונרוביחבןאכםינותנרבכ,םהםג,םינושארה

$

.׳הלואגשרדמ׳׃התיהרוביחַלד״בשןתנרשאתירוקמהתרתוכהיכןייוצידוע
׃הזאשונב,׳םָלֻס׳ךרוע,דדלאלארשיםעחישֿודלעתודמלמתוקיחמיתש
םעתוצעייתהבהארנכ–ןכמרחאלו,׳הלואגילגעמב׳׃םשרודדלאןקיתהליחת
.׳הלואגתולעמב׳׃תרתוכההמשרנ–ד״בש
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א

םוקמַּברגסנםינורחאהתורודבונתוברתתוחתפתהלשoיטקלאידהלגעמה
.ליחתהונממש

.תרוסמַּבשבוגשיפכיחישמהןויערהרבשמבןבומכותישאר
תומוקמבםהילעיתדמערבכו,םיקומעוםהםיבחרהזרבשמלשוישרוש

הייפיצלתרגסמהתאעבקששרדמותואבאוההצמתמולוכלכךא1,םירחא
ודרמיאלוהמוחַּבולעיאלשלארשיועבשוהויפֿלעשו,תולגהימילכתיחישמה
תאאשונןויערהשרבדהןבומויולג–וזתרגסמבא.ץקהתאוקחדיאלותומואב
תיחישמהתומשגתההלשהדסיםצעירהש.וכותבתיטקלאידהתוחתפתההןיערג
ועבשוהםאו;המוחבתולעלותומואבדורמל,ץקהלעזירכהלאקוודאוהאולה
אליממ–םלענםנמזו–םנמזעיגישדעוללהםירבדהתאתושעלאלשלארשי
חישמהלערתוולו,םלועלהעובשהתאםייקלהרירבהקרםהלהעצוהשעמשמ
הפẁלעבשהרותבתשדוקמההעובשיכזירכיוםדאםוקיובשםוילעיגהלוא,ללכב

ןאכמ,םנמא.הריפהלהווצמותבייחמהניאהתִמאתאםילבוקמלארשילכרשאו
רשפאו,הדוסימהעובשהלעאקוודרערעתהרושבהשהרואכלבייחתמןיאןיידע
ֿלכֿלעךא;ץקהעיגהרשאב,וישכעמקרּהריתתורבעשלהעובשבריכתשםג
סחיךותמקראלא,תרוסמהךותמתולעללכותאלהרושבהשבייחתמאולהםינפ
.ןיטולחלינובירסיסבלע,היפלכינשדח

ֿיאןבומכהשעמל.ידמרתויהברהדועאוהריהזתמאב–הזחוסינ,םלוא
׃שיגדהלשיירהש;הדוסימהעובשהלערערעלילבץקֿתרושבאצתשהיהרשפא
–תואיצמבהרושבהתומשגתהידיֿלע,דבעידבןחביהלקרהלכיץקהתּותִמא

.׳אדומעא״יקףדתובותכתכסמא

תלואג׳ורפסבו,)׳אךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ורוביחבךכבקסעד״בש1
תודהיה׳לעףיעסהלשותליחתבלשמלםשהאר;)הזךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשי
הקסִּפַּב,70׳מעב,ןכלםדוקדועו,)ךליאו394׳מעבהדרפההֿתיבכוכןמל(׳תיתדה
.הירחאלשוזבו״וניבאםהרבאתומימ״׃תחתופה
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העובשהןמררחושמתויהלהיהחרכומרבכאולההמשגההןויְסינםצעוליאו
המזויהשדבלבוזאליכאוהרבדלשושוריפתורחאםילימב.הליחתכלמ
התיההחרכומםגאיהאלא,תרוסמלץוחמאובלותולעלהתיההחרכומתיחישמה
יפֿלעךכו–םישדוקמההיתורוקמבדורמלוליפאו,תרוסמהתוכמסםעשגנתהל
.המצעתרוסמהלשדוסיהֿתוחנה
תרגסמאללבא,תיחישמהייפיצלשתרגסמקרהתיהתרוסמהשרחאמ,ןכֿלעֿרתי
אליממ–ץוחבמאובלהתיההאורקהמשגההו–המצעבתיחישמהמשגהלש
וא,תויתולגהםייחהתוביסמתאתונשלקראלהתיההאורקהמשגההשעמשמ
םצעתאתונשללוכẁםדוקוםגאלא,תוכלמלרוזיפמםעהתאריבעהלטושפ
רסומבתיתרוסמההייפיצהתוברתתאףילחהל׃ונייהו,תידוהיהםייחהẁתייווח
קראלתיחישמהתוררועתההשהיהַחֵרכהאליממובושןאכו;המשגהלששדוחמ
תוברתלשתרגסמתניחבב,שוריפבהתואלוספתםגאלא,תרוסמהתמועלשדחת

לע.הנוכנהםייחהẁךרדוהירהאיהאלואוהש,יחישמהרסומהתאתמלוההניאש
יאדורשאו–תיתולגההייפיצהתרוסמְּבהמולגהתיהשהקדצהוהשודקהלכףא
בשחיהלאופאתבייחהתיהיהירה–ןושלוהמואםושבםרְלהומכהתיהאל
לשרתויהלענהתוארהֿתדוקנמ,אטחלשתרוסמוא,תדספנתרוסמכםוקמֿלכמ
.המצעבאיההתילכת

יכ,דבלבoתיביטקפסורטרתילגתםינפםושבהנניאוזתילסקודרפהנקסמ,ןכאו
,האר.רתויבתיסכודותרואהתיתרוסמההבשחמבףאןיטולחלתעדומהתיהאיה
קרפבורמאןכו״׃ו״כקרפ,׳לארשיחצנ׳רפסב2גארפמל״רהמהירבדתא,לשמל

תעדונותוגהלו,ורודימכחילודגמהיה,גארפמ–אוויל)הדוהי(ברהונרומ–ל״רהמה2
םהבםיגוראו,לארשיתבשחמבתוסמותושרדםהםיבושחהויבתכ.תורודלהברהעפשה
,הלואגַבותולגַּב,םלועבותוחילשבולארשיםעלשודוחייבםיקסועהתונויגהוםינויע
.םדאהןמתושרדנהתוירסומהתודימבוהרותהתולעמב
וישוריפלעל״רהמהלשויתושרדתוססובמהברהםימעפ
הנבהךות,שרדמבודומלתבםהיתודגאול״זחירבדל
תיפוסוירוטסיהםיתעל–תללוכותיתטיש,תימינפֿתינחור
ךכבהיהרשא,שיאָלתידוחייותינשדחזאהתיהשךרדב–
.וירחאםיברלךרדֿהרומ
ֿתלואגו,הבושת,תולגלע׳לארשיחצנ׳׃םיברהוירפסןיב
לעוהדומלתוהרותתלעמלע׳לארשיתראפת׳;לארשי
גח,םירצמתאיצילע׳׳התורובג׳;וייחֿתרותוםעהיסחי
.תובאתכסמלעשוריפ–׳םייחךרד׳ו;הדגההוחספה
דסונש(ל״רהמםרכבושייהו,1609תנשברטפנל״רהמה
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בישמ,םחנמינממקחריכ׳׃רמאנש,ומשהיקזחןבםחנמ]חישמהיכ[3׳קֶלֵח׳

חישמהארקנךכיפלו,ותשלוחמדחאקיזחמהאוהשפנבישמהיכקפסןיאו,׳ישפנ
דצמאוההמחנהיכ,לארשימלדבנאוהחישמהיכהרומהזרבדו.היקזחןבםחנמ
אוה]אלא=[קר,לארשיללכמוניאחישמהךכו,ונממלדבנאוהרשא,ותלוז
.לארשיןמלדבנוהנוילערתויההלעמב . יכ״׃ב״לקרפב,ןלהלרוריברתיבו–״.
.הנושארההיווהדספהםורגי,היווהתושדחתהובש,חישמהתאיב . קרפבו.
.ףוגבשתומשנהלכולכִיֶשדעאבדִודןבןיא]יכרמאנ[4,׳ותמִבילעאבה׳ . .–
םָשִמואבשםוקמהארקנ,חישמהתומיםדוקםהשתומשנהיכהזןיינערואיבו
.,ףוג . .,הנוילערתויהגרדממתומשנהואוביחישמהתומיללבא. . הזמו.
היבאוממדִודירהש,תרחאהמואמדלונהיהיחישמהךלמהשםעטהןיבת
הזלא–השדחהיווהאיצוהלהצורךרבתיẁםשהרשאכש,תינומעמהֹמלשו

העיטנההזהיהםאש,הנושארהןמוניאשתרחאהעיטנןמהבכרהךירצ
חישמהערזאיבהלהצרךרבתיֿםשהרשאכךכיפלו,שדחרבדןאכןיאהנושארה
..השדחהעיטנוהבכרהתושעלךירצהיה,םלועל . קוחררתוירשאלכו.
ןומעןמהאבהשדחההיווההךכלו,השדחהיווהונממהיהישיואר,לארשימ
ווַטצִנש,באומוןומעןמלארשימהקוחררתויהמואםושאצמתאלש,באומו
.ללכהמואםושבהזרבדאצמתאלש5,םלועללהקבואוביאל׃םהילע . .״.

ידכהלרסחהמו,תיחישמההגרעב,הבםוגפהמהיהרורבל״רהמלרבכ,ןכבו
,רֶסֶחשיםא׃רסָחהאוביןיַנמתוחוקפםייניעבםגהאראוהו–םשגתהללכותש
םוקמהןמקראלאןיַאהןמםלשוישרשפאֿיא,ץוחבמםלָשיהלאוהךירצםאו
דספהידיֿלעונייהו,רֶסֶחהםלשוידציכעדיאוהןכֿומכ...היוצמהמלשההםשש
םאו6;״דספההתילכתדע״–הדגנילטוטדרמידיֿלעוא–הנושארההיווהה
תורוקמרבדב,םולשםושרגולייווצרוקןיבשחוכיוובםירבדהתאבלשלונלרתומ

,ל״רהמהלשורבקתבצמẅהנומתַּב.לארשיבומשתאאשונ)היכ׳צמםילועידיב
.ז״נשתתנשבקפנוהשלוביבגֿלע,הזהםויהדעגארפבתבצינה

.ז״ט׳אהכיאבבותכהתשרדכ,׳בדומעח״צףד,ןירדהנסתכסמבםירומאםירבדה3
.ד״בשידיבןבומכונתינ,ןלהלל״רהמהירבדבתושגדהה

.׳אדומעב״סףדתומביתכסמ4

אֹביאלירישערודםג,׳הלהקביבאומוינומעאֹביאל״׃ותרוצכקוספהו.׳דג״כםירבד5
.״םלועדע׳הלהקבםהל

תודוקנרחאלךומס,ל״רהמהלשויתולימ–בוריקב–ןניהתואכרמןיבשםילימה6
.תמדוקההקסִּפַּברשא׳לארשיחצנ׳לשב״לקרפמהאבומַּבתונושארההחיספה

575הלואגתולעמב

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



ילבאוהקדצהיכרמולוםכסלןתינדחאדצמתוחפלשירהב,תינויצהתּוינוליחה
הלעמאוהשיפכמהקומערתויהברהתועמשמבלבא–םולשםושרגםעקפס
.ומצעב

תייווחלאתיתדההשודקהןמתוחתפתהההתיהםולשםושרגלשודידל
תועצמאב,ולוכללוחתהש,תיתָּביסהניחבמףוצרוינגרואךילהתתינוליחהםייחה
הנקסמאקוודיהוזו–המינפתידוהיההאדיאהךותב,תיאתבשהתוקרפתהה
תיאתבשהתוקרפתההלשתויבויחההיתובקעלעיכאיהתמאה.ידמלתקפקופמ
לייוצרוקןעוטשיפכ–ללכטעמכתורכינןהןיאהשעמלו,תוקחתהלדואמהשק
הטונםולשםושרגש,רחאךילהתאוהטלובויולג,טושפרתויהברהשדועב–
,עירכמהםרוגההזשואיְּבםגהיהםנמאיבציתבש.שואֵיהךילהתונייהו,ומילעהל
המוארטתניחבבהיהונולשיכ׃הלילשהךרדלעםאיכבויחהךרדלעאללבא

יבגלותוברתבעובטהיתוהמהםינואהֿרסוחלעםעהתאהדימעהש,תירסומ
לבסהאשמלכלותוברתהתואלשהדוחיילהקדצההלכאיהש,תילכתהתמשגה
טלקמשפחלהצורמהותלופמהןמהחירבההתואהחתפתהןאכמו–הבךורכה
ריבסהלעדויוניאוהילעעירתמקרודִצמלייווצרוקרשא,םייוגלשהרזתוברתב
רזעטנםנמאאיהתוינוליחהתיתביסהניחבמםאםג,םינפֿלכֿלעלבא.ללכהתוא
היהםנמאתיגָ☻ומותיתילכתהניחבמירה–לייווצרוקשיגדמשיפכ–תודהיב
העוקשהתיחישמתודהילשהאֵדיאהםצעידיֿלעביוחמםייוגבתוללחתההךילהת
לכותשידכ,הלהדבאש״תייוגה״הקימנידהתאהמצעלריזחהלהכירצהותולגב
תינוליחהתונויצבריכהשכהחוכנםולשםושרגהארםנמאוזהניחבמו;םשגתהל
היפואתאקרםילעהורבסה.םינָפלמתיחישמהתודהיהלשינגרואויקוחךשמה
.םיהדמהיסִנהךשמהַּכףסונה

לשופוסלא,הכרואתאפמ,הרבעוהלייווצרוקלםולשןיבחוכיווַּבתקסועהוזהרעהב
.אבהדומעב,ףיעסה

ושרפב,דִודןבאוביןפוסברשאםינשהעבשבהיהתרשאתוחתפתהַּבםשןדל״רהמה
ורמאירה״׃ןיגולידב,םשוירבדהלאהנה.׳אדומעז״צףד׳ןירדהנס׳בארמגהירבדתא
ךכיפלו.הנושארההיווה]לש[דספהםורגי,היווהתושדחתהובש,חישמהתאיביכ
ךכל–השדחההיווההלאבורקאוהשינפמ–אבדִודןבש]םינשהעבשב=[עובשַּב
..דספהתילכתאוה]זאש[,תישילשהנשדע,הנושארההיווה]לש[דספהםרוגאוה . .
לוחתשהשדחההיווההחוכמלארשיחוכליחתיזאיכ,תומחלמ–תיעיבש]ההנש[בו
.םלועב . .״אבדִודןבתיעיבשיאצומבו.
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ẅםדוקהדומעלתכיישה׳בהרעה

,ז״ישתדבועםע,םיכרכינש,׳וייחימיבתיאתבשההעונתהויבציתבש׳,םולשםושרג
ונתורפס׳,לייווצרוקךורבותמועלו;ז״צרת׳תסנכ׳ב,׳הרֵבעבהאבההָוצמ׳ורמאמדוחייבו
.ך״שתןקושתאצוה,׳?הכפהמואךשמה–השדחה

עטקב,׳דוסיתויעב׳׃רתכומה,ןושארהוקלחבםירומאל״נהורפסבלייווצרוקלשוירבד[
םושרגלשל״נהשדחהורפסלאםגםשסחייתמלייווצרוקשףאלע.96דעו75דומעמ,א״י
רשא–׳הרֵבעבהאבההוצמ׳–ל״נהתמדוקההסמהלאםינוּוכמויציחרקיעירה,םולש
םירקחמ׳׃םולשלשורפסבשדחמהספדנהסמה(.תוברםינשינפלרבכםסרפםולש
.)ד״לשתקילאיבדסומתאצוה,׳הילוגלגותואתבשהתודלותלתורוקמו

יתעדב״׃איהההסמהלשהרקיעכםתואהאורלייווצרוקרשאםולשלשויטפשמהנה
..םינפבמרבכןכוהוטגהתחיתפרחאלשתורודבתודהיהרבשמשתוארהל . תוחתפתהשי.
תואתבשהלשיתדהoסומסליהינַליבציתבשבהנומאהמהליבומההרורבתיטקלאיד
,׳המויקוהזהרותהלשהלוטיב׳שדוסיהדעתודהיהשפנתאתעזעזמההעדותַל,תואקנרפהו
לששדחההמלועלא–םמצעתדהתורוקמלעתדסוימהתיתדהדמעכסומסליהינהמו
.״הלכשהה

םולשתאםישאמףאו,ידדצֿדחורהמנטופישכהתואהאורווזהשיגרקבמלייווצרוק
יפוסיכתאהמישגמה–תינוליחהתונויצלהיצמיטיגלתונקהלואובב,הלוספתויתמגמב
אוההרותלשהלוטיב׳שיאתבשהןורקיעהיפֿלעוא(,׳הרֵבעבהאבההווצמ׳ךרדֿלעהלואגה
.הלהמדקש,תיאתבשההנומאהלש׳רושיקהתיילוח׳תועצמאב–)המויק

,לובגתועפותןניההיתואצותותואתבשה״׃תרוקיבהתאתמתוחההקסִּפהןמטוטיצהנה
תודהיהלעתוללכהןהמקיסהלאוהדרוסבא.תודהיהתלחמלשםייניצרםימוטפמיס
..המעהיתוחוכויהדועשהדימב,המצע . תודלותלשהשדחהנבהלעיגהלםולשלשונויסנ.
ןויסינןוּוכמןכ.דחאכקפקופמוזעונאוהתואתבשהתוהמףושיחךותמןתומלשבלארשי
.הז . לשימיטיגלההכשמהלעכ,הייוליגלכםע,תינוליחהתירבעהתוימואלהלעזירכהל.
..תיתרוסמהתודהיה . ךרדליניצרםרוגתווהמןניאהיתואצותותואתבשה׃ןעוטיננה.
.״השדחהתירבעהתורפסהלשהתוחתפתה
213הרעה,)הזךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהארליווצרוקךורב׳פורפלע*
האובנ׳ורפסבהבחרהבותסיפתםעדדומתהד״בשרשא–םולשםושרגלע.374׳מעב
בלםישןכומכו,233׳מעב׳אהרעהלתפסותבםשהאר–)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמו
].םש20הרעהלו,275׳מעתיתחתבד״בשירבדל
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ב

תינוליחהתוחתפתההףא7,הבחרהבריבסהלתונמדזהילהתיהרבכשיפכ,םלוא
רשא,תקתושמהתיחישמההייפיצהןמתיטקלאידתוחפאלתויהלהתלגתה
לטבִלורובעלהרירבהתאהָּבּוחבהאשנוזתוינוליח.איצוהלהאבאיההנממ
תרוסמהלאהרזחהמעבושלו״תייוגההקימנידה״תאתאשלוא,םלועהןמ
אלןכ,הקימנידההתואילבתרוסמַלאָצומהיהאלשםשכיכ–הבזענשהנשיה
רשאכו.תרשלהדעונאיההתואשתרוסמהילבהקימנידלתועמשמםושהאצמנ
,יטקלאידהלגעמהתאםירגוסו,תאזלההבושת]בהרָזֲח[התאונאםיעצבמ
ונייהו–ךלהמהחתפנונממשומצעןיינעהותואינפבבושםידמועונאםיאצמנ
ןורתיהתועצמאבםגּולו,תרוסמבשרשומההלואגהךרעלשותמשגהתייעב
.תירבעהשפנברבכלַּכועוגשוהש״ייוגה״

רשאכשמשהולֿחרזיו״קוספהתאבסהלןתינהזההבושתהֿהשעמלע,הנהו
יכ;תקלצתראשנםש–הבושתהםוקמב8׃״וכֵרילעַעֵלֹצאוהו,לאונפֿתארבע
לוכהאלשםירזוחונאהרורבהעדותבירה,תרוסמַּבשרתשהלונאםירזוחםאםג
המלכו,תיתולגהתולצעהירפמהבהיהשהמלכו–תאזהתרוסמבאירבהיה
אלא,וניניעבשדוקמבשחיהללוכיוניאבוש,םישגמה☻ַעַמהןמהבענמנש
.הליחתכלמאטח

אלומצעבץקהתקיחדרוסיאוליפאשעיבצהלהרואכלרשפאדבעידב,םנמא
תולגהדגנוליעוהאלתוכוראךכֿלכםינששהיאראהו–ףלוסמןיטולחלהיה
,לגלגתהלםירבדהוליחתהןמזהעיגהרשאכו,רתויבתוארונהתוכופהתהוליפא
ֿתנמֿלעשעמשמאליממירה,היהךכםאשקפסןיאתמאבו;המלענדיבםינוּוכמכ
אביקעיברלשותרמיֵמתאתקרפמההמכח,םלוא.םלועהארבנתרחאאלוןכ
המכחהנניא–הנותנתושרהתאזםעשתעדויהניאויופצלוכהשקרהניבמהו
,םוקמֿלכמירה,םותחובותכץקההיהתיביטקייבואהניחבמשאהי9.תידוהי

תביתכםדוקםייתנשכהמייתסהותביתכרשא,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּב7
.ך״שתתנשב,דחאקרפברואֿוארםהינשךא,הזרמאמ

–קבאמליֵלרחאל,םראֿןדפמהצראובושבבקעיברבדמקוספה.א״לב״לתישארבב8
.וָ☻ֵעלשרָ☻אוההיהל״זחתונשרפיפלרשא,שיאםע–קובירבעמדיל

׳גקרפבתובאתכסמבהרומא–״הנותנתושרהויופצלוכה״–אביקעיברלשותרמִא9
.ו״טהנשמ
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;ןיטולחלענָמייןפ–םלועמרסאיהלותקיחדהלכיאל,תירסומהניחבמ
רבדהעבנאל,םותחובותכץקההיהםאש,תמאבןכֿםגררבתמאולהדבעידבו
אטחהלעקרו,ותומכיופצהיהותקיחדרוסיאלשאטחהםגשךכךותמאלא
.שנועהםגםתחניופצה

העיטנהוהבכרהה״תקלציהוז׃התארבהאיה–תרוסמהינפלעוזתקלצךא
היווההלאהתואהריבעמוהלעמהאיהו,המצעתרוסמַּבהשרדנש,״השדחה
לכתאםירזהתורוקמהןאכםידבאמהבכרההידיֿלע.תפסכנה,תיחישמה,השדחה
םושמובשישהמקרראשנו,אמלעב״תחפס״ו״תפסות״תניחבבםהבררגנשהמ
–יסיפהשעמהלשהקינכטהרסומונייהו–גהמוגפההיווהלהצוחנהמלשה
;הזלהרסומהלשןכותהיכרעתילאוטקאהייחתִלםילעתמתרוסמהדצמוליאו
.תידוהיהרהטךותמהלואגהלשתיצראהמשגהלםיכורדונאםיאצמנלוכהֿךסַבו

רשאכ–םוקמֿלכמירה,הלואגלשיצראןוזחלךכונאםיעיגמםאםג,םלוא
שדחמונאםישירשמהלואגהןוזחתאו,לארשיתרותבםיססבתמוונאםירזוח
תורטמהרהוזבוחתמהקמועבקראלרשעתמאוהאצמנ–תירבעהתרוסמב
תמישמבינויצהומוצמצתמועל.תירסומהתועמשמהבחורבםגאלא,תויפיצפסה
ןיינעקראלאוהתרוסמבהלואגהןוזחירה,אדירגתדלומבֿתינידמהֿהיצזילמרונה
םגאוהרשקתמאלא,םתסבחישמהתוכלמושדקמהןיינבותויולגץוביקלש
דע–הניכשהתוכלמבהלוכהאירבהתמלשהועשרהואטחהןויְליכןוגכםיכרעל
הלאםיכרע.םיתמהתייחתוהזלֿרבעמשםלועםעתיחישמהתוכלמהיוהיזידכ

.ב״לקרפךשמהבל״רהמהלצאוזהנחבההארג
״השדחההעיטנהוהבכרהה״–הקסִּפהתליחתבתואכרמהןיבםילימהשריכזנ,תישאר[

אלמנ,תינשו.׳לארשיחצנ׳בב״לקרפמליעלדהאבומהלשהפוסב,ל״רהמהלשמןה–
ןיבםשןיחבמל״רהמ׃וירבדךשמהבל״רהמהלשותנחבהלאד״בשלשויתוזימררחא
םהםימגופןכלעו,״תפסות״ו״תחפס״תניחבבםהש,לארשילםיפרטצמהםירֵג
היבאומהתור–״תובוטתוכירביתש״ןתואןיבל,ןורסיחההבםגופשםשכתומלשַּב
׳תורבחתמ׳אלא׳תופסונ׳ןניארשא–המלשודִודןהמואציש,תינומעההמענו
ֿלע[וכרבנ״ןהו,ןפגהתרומזתכירבכ,השדחההיווההתאלארשילןאיבהב,תומילשמו
].״םדוקהיהאלרשא,לארשיבשדחירפאיצוהל]תנמ

אלו,דדלאלשםודאהוטעב״הקוחמ״כהנמוסוזהקסִּפש,ןאכרעויבגאךרדב*
.ואלםאוא,ךכלםיכסהד״בשםאעובקליתלוכיבןיא.׳םָלֻס׳בהספדנ
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,תיצראההמשגההםעתיחישמההפיאשהלשףוריצהםצעתאהרואכלםירתוס
.הפוגתיחישמההרטמהתאתויצראָלרבעמלאלוכיבכםהםיריבעמרשאב

דדומתהלאופאיהירהתשדוחמהתודהיהתייווהבהנושארהתינויעההמישמה
הסנאתואבהתורושבו;תיתִמאהםתועמשמתאריהבהלידכ,וללהםיכרעהםע
.תאזההמישמהיולימליהשלכהמורתםירהל

ג

.לארשיתרותבשהדגאהדצמאלא,הכלההדצמונילאםיאבםניאהלואגהיֵכרע
לבויהרטשמ,םירטושוםיטפוש,שדקמהןיינב,ךלמתכלמה,ץראהשוביכ,םנמא
ןניאןלוכתווצמהלכםג,ינשדצמו;הכלהבתועובקהתווצמםהירההלאלכ–
איההלואגהשירהו–תולגותוכלמהןברוחלשבצמבתומלשבםייקתהלתויושע
׃אפיסהואשירהןיבלדבהןאכןיאתמאב,םלוא.הזדצמףאיתכלִהךרוצאופא
–איהרשאבהלואגלשןיינעאקוודןניאתויפיצפסהתויתכלממהתווצמהףא
ןהירהאלא–תוריחלשתואיצמלדובעִשלשתואיצממרבעמלשןיינערמולכ
רבעמהםצעוליאו;תורחאהתווצמהלככןהומכ,םינוכנםייחלשןיינעטושפ
,דובעִשהייח.איהשתבייחמהכלהםושבונלצארדסומוניאתוריחלדובעִשמ
,םביטםצעמיתכלההאטחהםהבעובטםנמא,הכלהכתויחלוּנממענמנםהבש
הווצמםהירהםביטםצעמםנמא–םתכלהכםייחהםהש–הלואגהייחוליאו
הווצמםושלהכלהההקקזנאלאטחהוהווצמהןיבהריחבהיבגללבא;תיתכלה
ונדמלםגןכו–״םייחַּבָתרחבו״׃הצעבהרותההקפתסהםאיכ,תפסונתדחוימ
ד.״ועָמשתלֹקבםא,םויה״ẅהריחבאיההלואגהששוריפב

רמגובשםויהיהאלדועתודהיהלשהכוראההירוטסיההלכךשמבשאלא
ייחךרדלגעהאטחמ׃רתלאלתומלשבםינוכנהםייחהתאתויחלושפנבםעה
לשםימדהתוכיפשוהרזההדובעהךרד,תוכלמהגוליפךרד,המלשלשתונלדגה

תכסמב*.ט״י׳לםירבדברומא״םייחבָתרחבו״[.׳אדומעח״צףד׳ןירדהנס׳ד
,״ועָמשתלֹקבםאםויה״׃רמואה,׳זה״צםיליהתבבותכַּבשומישל״זחםישועןירדהנס
חישמהיכחיטהרשאיולןבעשוהייברלשותהימתתא–והילאיפמ–ץרתלידכ
.׳םויה׳׃ולבישהחישמהו,׳?רמאובייתמ׳׃לָאְש,ימורירעשבאָצְמרשאכולרקיש
׳אבהלאהזהןמזהןמתיבהרהלשוניד׳רמאמַּבהזאשונבםירבדתבחרההאר*
].6הרעהב202׳מע,)׳גךרכ(
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רַחַאמםעהרגיפדימת–ונימידעןקזהןיכיוהימשתיתולגהתולצעהדעו,השנמ
תּומיגפו,רמוחבחורהלשהתאצותתּומיגפתאַחֵרכהבהררגחורהתּומיגפ.ונופצמ
הזלהםימסקהלגעמךותמו;חורהלשהתומֵלשתאאליממהענמוהרזחרמוחה
לטומה,קוחתניחבבאל–לארשיתרותלשהלואגהיכרעתכסמהחתפתהוהתלע
רבגתהל,הטמלמונלשונשפנתַא☻מלתרגסמכויוטיבכאלא,הלעמלמונילע
םויבקוחהתאםילשהלועיגהלידכ,וידחיםגץוחבמוםינפבמונדובעִשלע
.םימיהןמ

יתסחיישהמתאתרתוסהניא,הטמלמםשרושהלואגהיכרעש,וזהנקסמו
ֿךרדאיההיושעלארשיתרותלכתמאביכ,לארשיֿתרותמקלחכםדוקמםתוא
אלאהניאהפוגהכלהה.תחאםירבדֿתומלשבהלעמּוהָטַמוברשוקה,לגעמ
ךותמ,הטמלמהלועה,לארשיחצנלהריבכההעיבתליניסֿרהימורממתונעיהה
,הלעמלמשקוחהםעתרזוחהתודדומתההוליאו–ומצעםעהלשונוצרוושפנ
לשויולימלהביטקפסרפהתאתעבוקהאיהאיה,ונממתבאשנההארשההחוכב
.הדגאהיורקהאיהאיהו–קוחה

ד

ךרדבםהלןיא,לארשיֿתרותבשהדגאהדצמונילאםיאבהלואגהיֵכרעשןוויכמו
.הכלההיכרעלתעדונהוזןיעמתיטמגדתושקונםושללכ

״הדגא״הףאםנמאתרכזומ,׳גהכלהא״יקרפ׳ןירדהנס׳,׳ימלשורי׳ב
ילבבהדומלתלבלֿםישב,םלוא;ןידהֿתיבידיֿלעתיטמגודהערכהלאשונכ
ֿלכֿלעו,הכלהתדגהכאלא,שממהדגאכאקוודואל״הדגא״הןאכתשרפתמ
תונויסינהןבומכםיעודי,ןכֿומכ10.בויחל׳ימלשורי׳הןמהזבםידמולןיאםינפ
דגנכךא;תודהיהלשהיפוסוליפהחוכמושענש,הדגאֿירבדלשהיצזיטמגודל

.טפשמַלרָבָדךממאֵלָּפִייכ״׃׳חז״יםירבדבקוספהתשָרדלאיההנווכה10 . ָתילעוָתמקו.
ןידהתיבםוקמםגםשרשא–שדקמהלא–״וביהֱֹֿא׳הרחבירשאםוקמהלא
היגוסבוליאו,״הדגאוז–רָבָד״׃השרדהתרמאנ׳ימלשורי׳ַּב.םיאבהםיקוספבבותככ
וז–רָבָד״׃תרחאהזהבותכהשרדנ,)׳אדומעז״פףד׳ןירדהנס׳(,׳ילבב׳ַּבהליבקמה
אוה–הכלהרבדלסחייתמ׳ימלשורי׳הףאש–ד״בשעיבצמוילעששוריפה.״הכלה
׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּבתאזהארו,תילגרמהשמברהל׳םינָּפההארמ׳שוריפ
.׳חהרעהב243׳מע,)׳אךרכ(
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לכוניתושפנםעםיִושַמונחנאןיא״יכיולההדוהייברלשוירבדםיריהזמהלא
ֿלעשתראשנהדבועהו–ה״םישעמב]אלא=[לבא,דבלבהלימבונתרותבסנכנה
.תודהיביתִמארקיעלםימיוסמםייטמגודםירקיעבהנומאההכפהנאלםינפֿלכ

,ותנבהיפכרודורודלכב,תכמסומהערכהאיההכירצהביטםצעמ–הכלהה
אטחֿייחלשהנכסהריחמבוליפאו,לעופהלאוייחתאאיצוהלםעהרשכוישידכ
תמא–המצעלשכתמאהרואיתבהניינע,הדגאהלבא;םיעוטןידֿתיביפֿלע
הערכההלשהחוכןיאאליממו–האֵדיאהתמאדוחייבו,דיתעהוארבעה
תילארשיההדגאהתמאלאוהתואםנמאומצעהזםעטמו,המוחתבהֶפָיתילמרופה

.םמצעמהילעמםיקילחמהיצזיטמגודהתונויסינשהמ
הלשהדימהֿהנק.ןחבמלהדימֿהנקהדגאהתרדעניכעמשמןיא,ןכֿיפֿלעֿףא

הבןוחבלןתינףאתרבטצמאיהשלככו–״תמאירבדןירָּכִנ״יכ,המצעבהבאוה
העודיהתמאלםיאתמהז׃רמולוקוספלידכ,קודבהיפֿלעקודבֿיתלבהתא
.רקשהזאליממו,תמאהלשטושפהךפההוהזו,תמאהזןכבו,הכותמשקבתמו
םושרגלשונויסינאוהרזומתוחפלירה,קפואמחנומטוקננםא,ךכלםאתהבו
תבהלנההנקסמהידכדעתילארשיההדגאהלשתויטמגודהֿיאתאךושמלםולש
לכהלןיאש,תיטמגודהרדגהיפֿלעעבקנאלםיוסמרודב׳תודהי׳התיההמ״יכ
וילעומיכסהלארשיֿינומאֿימּולששהמידיֿלעאלא,תירוטסיההתואיצמלסחי
ו.״םנמזבירשפאכוהובשחוא

לעלבקתהלהלולעה,תננגוסמהחסונםושבהאפקהתלבוסתודהיהןיא,ןכא
לכלבא–םיוסמרודלשואשיאלשאקוודו–םיוסמרודלשואשיאלשותעד
לכלשתכשמנההלָּבַקהלכךסךותמיבקעןפואבשבגתמשהמבאיההנותנהלוכ
קר,איהשהמגדלכמיעמשמֿדחתוחפאלהשעמלוהירההזלוכהךסו–תורודה
ֿהנקאופאםהירההמכסההאלוהמגדהאל.יתִמארתויאליממו,אוהיחרתויש

םירקיעהרשעהשולשלד״בשןווכתמטפשמהשארב[.ו״טקןמיס׳ארמאמ,׳ירזוכה׳ה
רשאתאהאר.םירחאםיפוסוליפידיֿלעהנומאירקיעתעיבקלםגומכ–ם״במרהלש
׳לארשיֿתרותבהמגדהותמאהלע׳ורוביחלשתונורחאהתורושבךכלעד״בשבתכ
ןאכהאר,תאזםעו.הפוסבשתוינפהַלו21הרעהלםשבלםישו,223׳מע)׳אךרכ(
.ןלהל׳זהרעהתאםג
׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר,׳ירזוכה׳ורפסלעויולההדוהייברלע*
].179הרעהב307׳מע,)הזךרכ(

.]׳בהרעהשארב,ליעלרפסהיטרפתאהאר[230.׳מע,׳אךרכ,׳יבציתבש׳ו
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הרקשיפכ–םימעפלרשפאםאםגו;תיביטקייבואההתִמאםאיכ,תודהיַלהדימה
יאשונויהיתידוהיההאדיאלהרואכלֿםירכנתמהםידוהיאקוודש–ןורחאהרודב
ֿלכֿלעירה,האדיאלהרואכלֿםידומצהםידוהיהןמרתויתודהיהלשהירוטסיהה
תאזההאדיאהיפֿלע.רבדהדדמנהיפֿלעשהרורבתיביטקייבואהאדיאהנשיםינפ
לכלשתידוהיהותומֵלשתאותידוהיתויהלתרמייתמההמגדלכטופשלרשפא
לשהתוינוציחואהתורשַּכ,הנורחאהגרדב,תכתחנםגהיפֿלע;ידוהירודורוד
ךרדבתיתורפסהזינגואשודיקלשתורשפאידכדעףא–יהשלכהכלהואהדגא
אוהתאזהתבייחמההאדיאהלשהמויקקר,ינשדצמו–תיטמגודההכלהה
םושרגלשיסחיההדימהֿהנקיכ.ירבעהםעהלשותדמתהםצעתארשפאמה
לשןתכרעהיבגל״יביסרגורפה״ו״ינרדומה״הדימהֿהנקםנמאוהירהםולש
איההלועםאלוכיבכהבוטוהרשכאיההעפותהשרומאל–תוברתהתועפות
תממוקתמאיהםאהערוהלוספיהירהו,תירוטסיההתולשלתשההוקךותמ
ליבסןפואברסמתנשונתותפלאלאהשעמלאבוניאהזהדימֿהנקךא–ודגנ
לשםכרדכ,לילכונתוהזןהבקחָׁשיתלוגלגללוגלגמשדע,הירוטסיההתונחטל
.םייוגהלכ

יֵהֱֹֿאלשלוכיֿלכהוחוכבריכהלהומכןיאשםִע–תודהיה,תאזתמועל
תוקֵבדהםגהיושעתללוכהתינכתבש,תמאהתאםגתעדוניהירה–הירוטסיהה
םימרוגהלכמרתוישלחאלםרוגו,םימרוגןיבםרוגתויהלתמאלשרסומב
יהירה,תמאלשרסומותוא,רדגומההנכותב,המצעאיההתויהבו;דחאכםירחאה
םעקבאיהלהיהירשפאםנמאהילעשתורודẁתדחאמהẁהאדיאהתאתעבוקםג
.תועמשמםוש״לארשיחצנ״לןיאהידעלבשו,הכותבעמטיהלאלו,הירוטסיהה

אופארבכאוהקדצה,םולשםושרגולייווצרוקןיבחוכיווהלשהזדצמ
,הירוטסיההלעמאיהשתידוהיהאדיאלאוהןעוטשכ,לייווצרוקםעןיטולחל
ךלהמבהתעמטהלשןבומב,״תודהיהלשהיצזירוטסיהה״דגנאוהםמוקתמשכו
ללמואאוה,ובהמולגהיאוולהֿתועמשמלע,ומצעהזחנומשאהיּולו–םירבדה
,הכותבתּונתשִהלשטקייבואהניאו,הירוטסיההלעמאיהתודהיהםאםגיכ.רתויב
חרואבתנסוחמ,הירוטסיהלץוחמתיאליטרעאיהתפחרמשםושמאלהזירה
הירוטסיההלאאיהתדרוישםושמ–הברדאאלא,ללכבהמעעגמלכמאלפ
.המצעלהריבדהלידכ,טקייבוסכהכותלהמצעהליטמו
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תניחבב,הלואגהיכרעבןויעָלתרגסמהתאתעבוקהתיאדיאההטישהיהוזו
םתּוטלחומבוםתוהזבקפסםגןיאז,המגדםהבןיאשםִע.בייחמרסומלשםיכרע
לשרישיהקבאמהיכרעםהםה,םנמאו–תונפואבוםינמזביונישלכללעמ–
םהירההלואגהיכרעיכרמולהיהרשפאטעמכ.הכותב,הירוטסיההםעתודהיה
חנומבשמתשמובשהזמךופהןבומב–״תודהיהלשהיצזירוטסיהה״יכרע
.ןלהלהארנשיפכו–לייווצרוק

ה

תונוזינהתויתוהמתובכשעבראןיחבהלונאםילוכי,ּהמינפִּב,הלואגהיכרעתכסמב
התטישו,ונרמאשיתחתהישפנהףוסיכהותואלרישיהיוטיבהאיהתחאה.וזמוז
היינשההבכשה.ריאילשוירישדעוםיליהתהיקרפמ–הרישהאיהתיתורפסה
,תיאובנתומשגתהֿתחטבהידיֿלעףוסיכהתאםיתמאמה,ןוזחהירבדבאיה
תישילשההבכשה.שרדמךרדבהלואגהתאראתלםיסנמהוא,הלעמלמתרזוחה
ירבדמתבכרומוזםגו,התעשאובבהלואגהתומשגתהלשהירוטסיההתאהפוצ
בייחמיוטיבףוסיכלתנתונה,הליפתהאיהתיעיברההבכשהוליאו.שרדמוהאובנ
.תיתכלההניחבמ

ללכמהאיצוהלותישילשההבכשהתאדימרוטפלונאםיאשר,ןאכונא,םלוא
ךיאםדאעדֵיאלןהבאצויכוםירבדהולאלכ״ש,ם״במרהקספרבכשיפכ–וננויד
הלבקםהלןיאםימכחהםג,םיאיבנהלצאןהןימותסםירבדש,ויהישדעויהי
לעו,ולאםירבדבתקולחמםהלשיךכיפלו,םיקוספהעֵרכהיפלאלאולאםירבדב
קסעתיאלםלועלו,תָדַּברקיעןהיקודקדאלוולאםירבדתייווהרודיסןיאםינפלכ

קרפ׃םייפיצפסההלואגהיכרעבהמגדעובקלמענמנןקיטמגודהם״במרוליפאשהארּוז
לעתואובנהיטרפשם״במרהעבוק׳אהכלהב[.׳בֿו׳אתוכלהםיכלמתוכלהמב״י
תומיבו,םילָשמםה–חישמהןינעבםירבדהולאבאצויכלכןכו״–םימיהתירחא
׳בהכלהב.״ןהבוזמרןיינעהמו,לשמהיהרבדהזֿיאללוכלעדווייחישמהךלמה
אצויכוםירבדהולאלכ״יכבתוכו,ויתולעפמלוחישמהתומייעוריאלם״במרהסחייתמ
.ויהישדעויהיךיאםדאעדֵיאל,ןהב . בחרנטוטיצ.״רבדהללכבןימאיוהכחיאלא.
].׳הףיעסלשהיינשההקסִּפַּב,ןלהלדימד״בשאיבמןיינעָּבם״במרהירבדלשרתוי

ינשךרכ*בדןביתבשיבתכ 584

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



אלו,ןהבאצויכוולאםיניינעבםירומאהתושרדמבךיראיאלו,תודגההירבדבםדא
.הבהאידילאלוהאריידילאלןיאיבמןיאש,רקיעםֵמי☻י . לע,םויכונא,םנמאח.״.
ירבד״דציכםמותשהלונאםילוכיקר,הלואגהךלהמבונלהיהרבכשןויסינה
ידכךותוא,השעמרחאלו–קוידבםיכלוהוםימשגתמהלאהםימותסה״תודגהה
תאםיראתמהםישרדמבלשמלזמרנהמןוכנלאתעדלונאםילוכירבכ,השעמ
וא–הבושתהוהיווההשודיח,תורקפתההךרד–הלואגהלשיטקלאידהךלהמה
לשהמלשהותוכלמןיבלתולגהןיב״ףסויֿןבחישמ״לשרבעמֿתוכלמםיסינכמה
תמאוללה״תודגההירבד״םיאטבמםאםגשתראשנהדבועה,םלוא.דִודֿןבחישמ
,הדיתעֿהירוטסיהתונשיפלאךרדשדוקהחורבהאילפמהרידחךותמהסּפתנש
תבייחתמהתילמרופהתויקוחהתאאלאםיאטבמםהןיאםוקמֿלכמירה
םייטרקנוקהםיטרפהתאןיטולחלםהםיעילבמלבא,תאזההירוטסיהב
םושאלל,דבלבירּואיתאוהםניינעו–לעופהלאתויקוחהאצתםתועצמאבש
םגםינוכנם״במרהירבדאופאםיראשנתישעמהניחבמ.ירסומבויחלשהנווכ
ֿלעאלאלעופהלאביוחמהקוחהתאאיצוהלךרדונלןיאןיידעו,דימתכ,םויה
םשלקוידברשא,לֶכֵ☻הורסומהלשםיטושפהםילוקישהיפֿלעלעפנשךכידי
.ונתינםהךכ

הבכשהןמןוזחהירבדלעםגם״במרהרמואונטטיצשהמלםימודםירבד
תמאבשקפסןיא,אמלעברואיתרדגבןוזחהראשנשהדימבו–טונרמאשהיינשה
ןוזחשאיההדבועה,םלוא.המשגההןוזחלתומשגתההןוזחןיביתוהמלדבהןיא
ףוסיכהףא.תירסומםגםאיכתירואיתקראלאיהותועמשמ,תמשגומההלואגה
ןוזחוליאו;תילאדיאהנומתלאחתמאלא,דבלבחתמקרונניא,יתחתה,ינושארה
רזוחאליממךכידיֿלעו–תאזהתילאדיאההנומתהתאריהבמובציימהמשגהה
הבכשהתאתונמִלאוהןוכנה,וזהניחבמ.התארקלירסומהחתמהתאןקתמואוה
דחיןתשולשרשא,תיעיברהוהנושארההבכשהםעהלואגהיכרעלשהיינשה
ןכותהתרוקיבבו–המואהתוברתבהלואגהלשירסומהבויחהןכותתאתועבוק
.התעמזכרתנהזה

.׳בהכלה,םשח

].ליעל׳זהרעהלתפסותַּבהארובוש[–.׳אהכלה,םשט
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ו

השולשירסומבויחכהלואגהןכותבןיחבהלונאםילוכיןאכזמרנרבכשיפכ
תירמוחהתומלשהאולמבדִודֿתיבתוכלמתרזחהותויולגץוביק׃רקיעְּבשתודוסי
רומאכ,הניכשהתוכלמבהלוכהאירבהתמלשה;הכלההיפֿלעתשרדנהתינחורהו
.םיתמהתייחתואאבהםלועו11;והיעשיתאובנב

,רומאלתיממעהתידוהיההרכהבםהםיגזוממוללהתודוסיהתשולש,הנהו
אוהאוהדחיםתשולשלשלוכהֿךסו,דחיםתשולשומשגתיחישמהאובבש
םאשררבתמרתויבהלקהתוננובתהב,םלוא.המלשההלואגהןכותכםעלעמשנה
תאםירתוסםירבדהשירה,ןמזלשךתחבםייקתמה,יטַטסגוזימלאיההנווכה
ןיאו,הניכשהתוכלמבולוכםילשהשםלועבתימואלתוכלמלםוקמןיא.םמצע
לוכיםא.גשומהלשםשגומהןבומב,םיתמהתייחתלשםלועבללכבםייחלםוקמ
לאחישמהתאאיצוהשםושמקרהזירה,הזכשףוריצןימבקוּבדלםעה]היה[
תוריתסהלכןבומכתולוכיתושממלרבעמו–ללכבתושממהםוחתִלץוחמ
,תינושארדוסיֿתחנהונלאיהחישמהתושממש,ונדידללבא;ןהיניבםילשהל
האדיאהןחבמםא,ןכֿלעֿרתי.דומעלהלוכיהנודינההסיפתהןיאשאטישפ
יכרמולךירצןיאו,תבזוכהאדיאבםגןידהאוהירה,המצעבהבאוהתיתִמאה
.הינפלעהיולגםנמאהבםינדונאשהסיפתהתּולֵטב

,תוצראֿימעלשםתלחנאלאתאזההסיפתהןיאללכֿךרדב–תמאב,םלוא
וליפאןאכ,הברדא.רושיאםושהלןיאלארשיתרותלשםיכמסומהתורוקמבוליאו
דובעִשאלאחישמהתומילהזהםלועהןיבןיא״יכלאומשלשותרמאתלבוקמ
חישמהתומיבשבלהלעהלעילא״שם״במרהקסופהיפֿלעוי,״דבלבתויוכלמ

.׳בדומעד״לףד׳תוכרב׳י

םימעלע,)׳בקרפתליחתב(והיעשיהזחרשארבדהלארקיעבד״בשןווכמ,ןוכנֿלא11
הכלֵנוויָכָרדִמונֵרֹיְו״׃הזלֿהזםרמואב,בקעייֵה♪ֱֿאתיבלא,׳הרהלאםירהונהםיבר
.״םילשורימ׳הרבדוהרותאצתןויצמיכ״ןוזחהםייקתמךכו–״ויָתֹחרֹאְּב
הָעֵדץראההאלָמיכ״ןוזחבתמייתסמה–א״יקרפשארבהאובנהתאםגהאר,ןכֿומכ
םיקוספברשא,םיפרטנוםיפרוטןיבהינומרההןוזחתא.״םיסַכְמםָיַלםימַּכ׳התא
ךכלאוהלשמיכורמואב׳אהכלהב״יקרפםיכלמתוכלהבם״במרהשריפ,םימדוקה
.רמנובאזכםילושמהםלועהתומואיעשרםעחטבלןיבשוילארשיויהיש״ . ורזחיו.
349׳מע,)הזךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בדועהארו.״תמאהתדלםלוכ
.ה״צהרעהלשהתפסותוהפוסב
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םלועאלא,תישארבהשעמבשודיחםשהיהיוא,םלועלשוגהנממרבדלֵטָּבִי
םילילאהידבועשתורשפאהתאומצעאוההלעמןלהליכםאו–איגהונוגהנמכ
ףאםצמצמושוריפב12ז״בדרהירה,תמאהתדלחישמהתומיבםוקמֿלכמורזחי
ẁץראב]קר[םטושפכםגםהםירבדהש,הזבןימאהליוארשהמלבא״׃הזתא

האלמיכישדקרהלכבותיחשיאלוּועֵרָיאל׳׃]׳טא״יוהיעשיב[ביתכדכ,לארשי
ו״כארקיו[׳ץראהןמהערהיחיִּתַּבְשִהו׳׃ןכו,העודיהץראה]ונייה–׳וגו[׳ץראה
בותכןכש,לשמםהםיבותכהו,גהונוגהנמכםלוע–תוצראראשבלבא,]׳ו
ẁץראבו,׳המחלמדועודְמלִיאלוברחיוגלאיוגאָ☻יאל׳׃]׳ד׳בוהיעשיב[

.לשמהוטשפהםייקתי]הדבל[לארשי . םהםיבותכהשרמוארמגאלונברםגו[.
.״]םיזמורםההמלעדווייחישמהימיבאלא,אוהבתכשהמְללשמ

לשהמלשההסיפתהםינפֿלכֿלעהנניאתאזההסיפתהםגיכםידעונאשאלא
לאקחרהתגרוחתרוסמהלשתיבקעהתושבגתהה.תודהיהרסומביחישמהןיינעה
שקיבאלומצעז״בדרהםגיאדוובירהו–ז״בדרהלשםצמצמהושוריפלרבעמ
13.׳םיתמההֵיַחמ׳תכרבִמוםיארונהםימיהתוליפתלשבֶגֶשהןמתודהיהתאדדרל

׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַל׳אחפסנתאהארו[.׳אהכלהםיכלמתוכלהמב״יקרפאי
.ג״סרלשוזלומם״במרהלשהלואגהתסיפתלעונעבצהוב,)ךליאו407׳מע׳אךרכ(
.243‐242םידומעב,׳גתואָּבתוחתופהתואקסִּפהתאל״נהרפסהףוגבהאר,ןכֿומכ
תומיבשתורשפאהתאהלעמומצעם״במרהיכד״בשרמואטפשמהךשמהב*
.11הרעהבליעלוירבדטוטיצתאהארו–תמאהתדלםילילאהידבועורזחיחישמה
ןיעתחתוספדוהשתורודהמהתעפשהבןוכנֿלא,״םילילאהידבוע״חנומבטקנד״בש
׃ם״במרהבתכשםוקמְּב–תולזמוםיבכוכידבוע–ם״וכע׃וסרגו,תירצונההרוזנצה
].)חפאקברהלשותרודהמיפֿלעןתינליעלדטוטיצה(;״םלועהתומוא״

םירצמלדרי,םילשוריבותפצבהיה,רענכדרפסמשרוגארמזןבאהמלשןבדודיבר12
ג״לשתנשבהבוטהבישברטפנהבותפצלבש.הנשםיעבראכהליהקהשארבםשדמעו
ירפסלבושחהושוריפאוה׳תראפתרקְי׳;תובושתםיפלאתרשעכרביחז״בדר.)1573(
.׳הֶנשמדיגמ׳השוריפםהלרבחתנאלש׳הקזחהדיה׳
ירבדםההקסִּפהףוסבםיעוברםיירגוסבןותנהיכריהבנ,הנבהיאעונמלידכ*
.ד״בשלשוטוטיצלםפרצלןוכנלונאצמרשאז״בדרה

ולוכםלועהלכלעךולמ״׃האירקבוניֵה♪ֱֿאלאונאםינופםיארונהםימיהתוליפתב13
,צראלבתיבשוילכלעזועןואגרדהבעפוהו,ֶרָקיבץראהלכלעאֵ☻ָניהו,דובכב
׃ופאבהמשנרשאלכרמאיו,ותרציהתאיכרוצילכןיביו,ותלעפהתאיכלּועָּפלכעדֵיו
הכרבההניה׳םיתמההֵיַחמ׳תכרב*.״הָלָשָמלֹּכַּבותוכלמו,ךֶלֶמלארשייֵה♪ֱֿא׳ה
האובנ׳רפסַל׳גחפסנבהאר–הכרבהחסונתא.הדימעהתליפתלשהתחיתפבהיינשה
.)414׳מע׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמו
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א״צףד׳ןירדהנס׳באדסחברלשותיישוקלעארמגהץוריתםג,ינשדצמו
14דוחלןיינעאוה״אבהםלוע״ודחאןיינעםהחישמהתמיֶשונייהו–׳בדומע

תרוסמהשםושמקראלו;היעבלםלשץוריתכשמשללוכיאוהןיאשהארנ–
ושוריפםיגשומהקותינשםושמםגאלא,םיגשומהינשתאףרצלרוריבבהטונ
–ולרבעמלאדיאדועשישלאדיא–המלשהנניאשהלואגלשלאדיאאוה
.ותאלעהםעגומנהןויערבושהזירהו

לאדיאתעדהלעתולעהלןיאםנמאתיגָ☻ומהניחבמםאםג,ןכֿיפֿלעֿףאךא
וניאתומלשובשישלאדיאיכאוהןוכנהדימהתואבירה,דחאוםלשונניאשיניצר
ֿןורתילזמורארמגהץוריתלשונורסח,וזתוארֿתדוקנמו–וכותבםייתסהללוכי
ותנווכביכרבתסמ,רומאהץוריתהלשחלצומֿיתלבהוחוסינףאלע.ותִמא
אוה,יחישמהןיינעהלשןוכנהשוריפַּכילהֶארנשהמלאוהאיבמרבכתימינפה
תודוסיהתשולשםיפרטצמםנמאויפֿלעש,קוקברהול״רהמהלשםשוריפ
םפוריצשאלא–תרוסמבערכומטעמכשיפכ–דחאהיחישמהןויערבונרכזהש
15.ףוסןיאלדעםייצראהםייחהידיֿלעךשמנה,ימנידףוריצםאיכ,יטטסונניא

רמואג״כקוספד״כקרפב׃התרבחלעוהיעשילשתחאהאובנמהשקמאדסחבר14
,׳וגו״םילשוריבוןויצרהבתואבצ׳הךַלָמיכ,המחההשבוהנבלההרפחו״׃איבנה
היהיהמחהרואו,המחהרואכהנבלהרואהיהו״׃אוהרמואו״כקוספ׳לקרפבוליאו
הבישמוזותיישוקלעו.׳וגו״ומערבשתא׳השֹבֲחםויב,םימיהתעבשרואכםיַתעבש
.״אבהםלועָל–ןאכ,חישמהתומיל–ןאכ״ֶשארמגה

תאיּבמשתוחתפתההלאקוקברהלשמתחאול״רהמהלשתחאתוסחייתהןאכונרחב15
׃)ןיגולידב(םהירבדהלאהנהו–םיתמהתייחתדעחישמה
תייחתתונקל,םלועהרישיֵהלוםילשהלידכאוביחישמהיכםירמואונאלבא״*
.אבהםלועוםיתמה . .הנוילערתויהגֵרדמלוכזיהדילעשקר]אלא[וניאחישמהימיו.
,הזהםלועהאוה,התוחפההגרדממ]תחאֿתבבתולעל[םדאההכזישרשפאיאיכ
,ךכלו.הלעמלונרמאשומכ,אבהםלועוםיתמהתייחתתגרדמאוה,הנוילעהגרדמל
.הנוילערתויההגרדמהונקיךכרחאו,חישמהימיאוהש,תאזההלעמהונקיהליחת
.״הזתלוזאל,הלעמלהלעממוהגרדמלהגרדממתואיצמהתולעהל,חישמהןיינעוהזו
.)ח״כקרפ׳לארשיחצנ׳(
רשואהלאקומעהופוריצב,ללכהוהרבחהייחבןוילעהרשואה,חישמלשורוא״*
..םיתמהתייחתבשיהלכלשהטלחומההלצההורשואהםעאוהרבוחמ,יטרפה . .
.ופוחלא]לארשי[אוהרתוחםילגהתרעסךותב . ,הבולעהתישעמההקלחהךותבו.
אלמםלועןוקיתל,חישמלשורואלםיידייבחרתורהנוחתפיי,ןוילעדשללכמהבֵרחה
תירבב,םדולזרבבהבותכתיה♪ֱֿאהחטבה,הנמאשארמםיחטבומםייחצנתונויערב
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ז

לאומשלשותרמִאבםגתועטלונללא,תמדוקההקסִּפַּביתרמאשהמףאלע
ןויערלשיגשומלוציפביוקלאדסחברלעארמגהץוריתשםשכ.ליעליתאבהש
הלואגהןויערלשיגשומהםויסהידיֿלעלאומשלשותרמִאהיוקלןכ,הלואגה
ץוריתהןיב=[–םיינשהןיבלדבההיכררבתי,הפיהבןייענםאלבא;וכותב
ותרמִאםגתאצויתימינפההנווכהתניחבמוליאו,יגשומקרתמאבאוה–]הרמִאָל
ןאכשאהיּולו–קוקברהוגארפמל״רהמהלשתימנידההזתניסבלאומשלש
.ינושלקוידירוחאמרבדהרתסומ

תויוכלמדובעִשאלאחישמהתומילהזהםלועהןיבןיא״׃לאומשרמאשכ
.ןמזלרבעמשןיינעכולהתארנהלואגהשםושמךכוירבדתאחסינאלאוה,״דבלב
םיפוסוירוטסיהוםיגולוכיספלרתומו–הזןוויכבםגללמואזמרוירבדבשי,םנמא
ןיא׃ךופיהלהנווכההרורב,עבומהןויערהתניחבמלבא–זמרהתארוקחל
.תילנויצרֿתיצראותישממֿתירמוח,תיטילופתומשגתהאלאתיחישמהתומשגתהה
הנושיהירה,הזהםלועהלשועבטִמאיההלוכֿלכש,וזתומשגתה,ןכֿיפֿלעֿףאו
יביספןפואבםינותנונתויהבשרמואהווה?ינושהוהמו–יתוהמיונישונממ
אטחהלשאיטחמהםימסקהלגעמותואבםירוגסונירהתויוכלמהדובעִשב
,תיטילופההניחבהןמררחתשנשכללבא;םכותבםילָּכונייחו,הלעמלונרכזהש
,וללהחצנהייחו–תיחצנהםתריתחבואשנתיונייח–חורָּבםגררחתשנאָליממ
.ותִמאלאבהםלועםהםה

אליממ,חורורמוחןיבםימסקלגעמלשותצירפבאוהרבודמהםא,םלוא
ץורפלידכ.ימעפֿדחהשעמבהתילכתתאגישהלהלוכיהניאוזהצירפשעמשמ
–ינחורןוקיתלשתקפסמתיתלחתההדימהצוחנרמוחהלשםימוגפהםירדסהתא

ךלוהוקה.םימלועייחתירבוםלועתירבב,םעתירבוץראתירבב,ןושלתירבורשב
.ותָרֵאמותוומהתרסה,תויפיצלכללעממשהייפיצהםעשגומדחאבדחא,רשי . .
תוומהעליבוץראהןמרעוביהאמוטהחור,בוטהםורקמועלעלוכהתאדימעהל
הזיחאהקר.איההבורקאיהקר.להבינלא–הקוחרךרדךרדהונלהֶמָדיתםא.חצנל
,ותייחתולארשי,׳תורוא׳(.״לוכהתאתרשכַמולוכהתאהריבגמךוראהוקהותואב
.)׳כהקסִּפ
.)3הרעהב604׳מע,)הזךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחַּבהאר–קוקברהתודוא(
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הניחבמםלשהןוקיתהתויהללוכיהזןוקיתןיאהליחתכלמיכרורבשיפֿלעֿףא
,ינשדצמו;םיירמוחהןוקיתהֿיעצמאַחֵרכהבוּנממםיענמנןיידעירהש,תילאדיא
ירמוחהןוקיתהםגשעמשמאליממ,המוגפחורךותמתויהלהחרכומהלחתההםא
חורהןוקיתובש,יפוסֿןיאךילהתאופאונלבייחתמ.רתלאלםלשתויהללוכיוניא
םוקמב–חורהלשהנוקיתתאםדקמרמוחהןוקיתורמוחהלשונוקיתתאםדַקמ
תיחישמההלואגהןויערוהֶזָּכ,ןכאו–הלעמלונדמעוילעשךופההךילהתה
הגרדמלהגרדממתואיצמהתולעהל,חישמהןיינעוהזו״׃ל״רהמרידגהשיפכ
בי.״הזתלוזאל–הלעמלהלעממו

קרהנניאתמאבתיחישמההלואגהש,תורחאםילימבאוהרבדלשושוריפ
הניאתומשגתההו;המשגהלשףוצרךילהתםגךכםעדבבדבאלא,תומשגתה
יתִמאהלדבהה.המשגהלתלוכיהותּונוכנהונבתומייקתמשךכבאלאתאטבתמ
תויוכלמהדובעִשבאקוודואלאופאוהירהחישמהתומיל״הזהםלועה״ןיב
וא,הזהדובעִשהתאםייקמהינחורהבצמב–ןכמרתויףאאלא,ומצעלשכ
וליאו–תירוטסיההתויתָּביסלםינואהֿתרסחהעינכב,הבחררתויהרדגהב
םאו;אבהםלועהייחוהלואגהאיהאיה,הירוטסיהביתילכתקבאמלתולעתהה
תוריחהשםושמקרהזירה,אוהרשאבתויוכלמהדובעִשתאךכֿלכשיגדהלאומש
עיגהללוכיהירוטסיהביתילכתהקבאמהןיאוידעלבשיאנתהאיהתיתכלממה
.תושממתגרדל

םנמאאוה,התושממלםייוארהתולובגב,תירבעהתוכלמהשודיח,ךכלםאתהב
לשותוכלמלהמדתמוחישמהתוכלמתרזוחהזבו–תועדהלכלהלואגהתודוסימ
רבכםנמאתיתוהמהניחבמיכ,דִודלשרישיךשמהכחישמהשרדנףא,ןכא.דִוד
;לארשיתרותיפֿלעביוחמכ,יתילכתהקבאמלהכורדומצעדִודלשותוכלמהתיה
ואופליסףוסבלרשא,םייטקלאידםימרוגהפוצרןיידעהתיהוזהתוכירדשאלא
ןוזחבו–ןיטולחלהתּפַרלםלועמועיגהאלשיפֿלעֿףא,הכלהמתאוקתיש
תילטוטהתורבגתההלשטנמומהשגדומתשדוחמהתיחישמהתוכלמבהתארבה
תיחצנהתוכלמהחישמהתוכלמרבכתויהל,וללהםייטקלאידהםימרוגהלע
.םלועלרבשיתורוזחתאלרשא,תמאב

תוכלמהלשידוסיהןורתיהאיהתאזהתדחוימהתורבגתהלתּוכירדהתעדות
הנושארהותוכלמםג,םנמאיכ.תמדוקהדִודֿתיבתוכלמינפֿלעהָוּוקמהתיחישמה
,תעדהתאקיפסמהזרבדלעהנתנאלשךותמלבא,ףוסֿןיֵאָלהכורדהתיהדִודלש

.]ליעל15הרעהבהבחרהרתיבוטטוצשוירבדתאהארו[.ח״כקרפ,׳לארשיחצנ׳בי
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תויוכלממתחאכ–עגרהלשםייחבהמצעתאחוכשלועוקשלהטונהתיהיהירה
לשיביטקייבואהךלהמברוויעןפואבךבתסהלהרשכוהאיהאליממו–םייוגה
,תאזתמועל.ןברוחלהרשכוהאיהןאכמו–תויוכלמןתואמתחאכ–הירוטסיהה
ֿחורבםירבדלסחייתהלתואשנתהאוההשוריפ,ונרמאשתדחוימהתוכירדה
ליבשתאםידוגינהoטניריבַלבררבִלתרשפאמה,המלשהביטקפסרפלששדוקה
יאדוובאוהםגרשא,תיחישמהתוכלמהחורלשףסונהדצהוהזו–ןוכנהאצומה
.לוכהתעדלעהלואגהתודוסימ

יפליכ–לאומשלשותרמִאבשיגשומהםגפההלגתמרבכוזהדוקנב,םלוא
תוכלמההמקוהשמתגשומכהמצעתאתוארלהלואגההלוכיהרואכל,וזהרמִא
–רומאכהכורדהתוכלמםגּולו–תוכלמהתמקהשדועב,חצנהלאהכורדה
.הגרדלהגרדִמתכלוהותמשגתמההלואגבבלָשכאלאבשחיהלהכירצהניאתמאב
,הלואגהתוהמתאעיבהלידכתקפסמםנמאלאומשלשותרמִא׃תורחאםילימב
תבייחהכותמרשא,המלשההביטקפסרפהתאריהבהלידכתקפסמאיהןיאלבא
לאהכורדהתוכלמבקרהניאהלואגהתילכת׃בושיכ.המצעתאתוארלוזתוהמ
.התוכירדידיֿלעתיחצנהתוכלמהםג–ךכםעדבבדב–אלא,חצנה

המלשההלואגהןויערבתבייחתמתאזלהתוכירדהתעדותןורתיךותמ,הנהו
תוקֵבדהוהניבהועדמהתבחרהלהריתח–תינחורתומלתשהלתדמתמהריתח
ידכ,תוכלמהתמקהלרבעמקחרהתכשמנה–ץראהלעויתווצמו׳היכרדב
ןפואבו;ונרמאשיפכ,הלםידגנתמהםימרוגהלעןוחצינהתאוזתוכלמלחיטבהל
ףאהלואגהןויערמתכשמנה,הנושארתיטרקנוקהרטמםעהינפלתבצומהזכ
הרימשלתנווכמה,תאזכשהרטמידעלב.רואיהדעתרפהןמתוכלמהתמקהרחאל
ךירצ,רתויבהבגשנההביטקפסרפהךותמ,תגשומהתוכלמהלעתיתילכתוהמוזי
–ץוחבמתוביסמהתושחרתהיפֿלע,דבלבהילעתיביספהנגהבעוקשלםעההיה
םלועה״לשןויליכהייחלהרזחתוכלמהלוגלג׃אליממהיהרבדלשושוריפו
תמקהירחאםג,חיטבהלתומלשהוֿתומלתשההתרטמהאבתאזתמועל.״הזה
םלועהייחוא–לארשיחצנלאןויליכהייחמתדמתמהתולעתההתא,תוכלמה
,האלהוונממדימתםיכשומו,חישמהתומילשהזהםלועהםצעבםימולגה,אבה
.המלשההלואגהלא

הרטמםגחרכהבתכשמנ,תאזהתיטרקנוקהֿתינחורההרטמהדצבלבא
,גשומהחצנַּבאלאםלתשהלהלוכיהמלשההלואגהןיאםא.תיטילופֿתיטרקנוק
דועורתונשןמזלכתומלשהלןיאיכאוהרבדלשושוריפתורחאםילימבירה
תוכלמבהלוכהאירבהתמלשהלהריתחה.התמלשהתאםינּכַסמהםידגונמםימרוג
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חצנ״יוטיבהםצעלשיגשומךרוצאופאיהירה–םילשורימתכשמנה,הניכשה
קראלחישמהתוכלמלעתיתילכתההרימשהתבייחתמותרזוחהזדצמו;״לארשי
לוטיבלוםהיניבםימרוגהלכתמאתהל,הזֵתניסהךרדבםגאלא,הזֵתיטנאהךרדב
.ורקיעמיטֵתיטנאהםצקוע

ובש,ןימיהץקלשןוזחלתיחישמההלואגהגשומעיגמתמאבהזכןפואב
עבטמאוההזילסקודרפלאדיאלבא;םייחהתמירזלתועמשמדועןיאםנמא
םה–הבוחאלותוכזאל–תורבגתהםהבןיאשםימי,םנמאיכ,םמצעםייחה
.החונמהףוסֿףוסיהירהתורבגתהלכלשהרטמהלבאגי,״ץפחםהבןיאשםימי״
רזוח,חצנַּבתגשומהוזתיפוסוהמלשהלואגלשתוארהֿתדוקנמ,ינשדצמו
חצנהםעהָהֵזה,תחאהדוקנכקר,חצנהלאליבומה,ןמזהֿךלהמלכםגספתנו
ועקשוהשםייחהלכתגשומהתילכתַּבםיאצמנוםירזוחוזתוארֿתדוקנמ.ומצע
ההדזמךכו–םלענרבדןיאחצנביכ,םלועמודבאאלםההנהו–התגשהב
התארקלהריתחהשהמְלהקדצההתררבתמוםיתמהתייחתםעהמלשההלואגה
.אבהםלועהייחםעתיֵהּוזמ

ח

ֿתודוקניתשןיבאופאןיחבהלונאםיכירצתיחישמההלואגהלשרסומהתסיפתב
אוהןהיתשלשחווטהשכ,oתיביטקפסורטרתחאותיתילכתתחא׃תונושתואר
תאץורפלהטונההנומתתוניחבהיתשמונאםילבקמךכלםאתהבו–ולוכחצנה
תלבקתמההנומתה,םינפֿלכֿלע,םלוא;לבגומהןמזהךותמםיבצועמהםיגשומה
,לפרעתהלוזהדבועהָטונםאו,ולוכביצראאוההניינע,דחיםגתוניחבהיתשמ
לכבומכונניינעבהגיהנמלארשיתרותרשאהפקשההתומלשםושמקרהזירה
.תלפטמאיהובשןיינע

יטילופוינחורךילהתאלאהניאתיחישמההלואגה,ונרמאשתוניחבהיתשמ
דצשטשוטתיתולגהתרוסמבםאו;חצנלדעהרומישולארשיתוכלמןוניכלש

רשאםינשועיגהו׳״׃ךכ׳אב״יתֶלֶהֹקבבותכהשרדנםש[.׳בדומעא״נקףד׳תבש׳גי
הדמעכ,״הבוחאלותוכזאלםהבןיאשחישמהימיולא–׳ץפחםהבילןיארמאֹת
.]ליעלהנודנרשאלאומשלשותרמִאלעתקלוחה
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תעיקשךותמשםושמהזירה,תיחצנההדוקנברקיעבהזכורבלהֿתמושתו,ךילהתה
ךותבונאםיאצמנרבכש,ונל.הוושהדימבםיקחורמחצנהוךילהתהוארנתרוסמה
אקווד,םלוא;ותושממרהוזב,עירכמןבומכאוהאוה,ומצעךילהתהלשוכות
,חצנהלשתומלשהתניחבלםגתנוּוכמבלֿתמושתשידקהלונאםיבייחךכםושמ
.ועצמאבומצעךילהתהףאונֵדימקומחיאלשידכ

ך״שתרדא׃רעושמהביתכדעומ
ך״שתרייא,׳םָלֻס׳בםסרופ
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