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רבע,דדלאלארשי,ךרועה.ב״ישתרייאןויליגב,׳םָלֻס׳בםוסרפלד״בשןיכההזהרמאמהתא
ונידיבןיא.ספדנאלרמאמהרבדלשופוסבךא,תומוקמהמכבןקיתוקחמ,דיהֿבתכלע
ועיגהאלדדלאוד״בשש–דיהבתכבםינמיסהמכיפל–רעשלןתינילואךא,עודמעובקל
תאבותכלהתיהד״בשלשוכרד.יפוסהחסונהתעיבקלוםינוקיתַלרשאבהוושהקמעל
חסונתאריאשהלו,וינוקיתתאלביקאלשתמיאלכדדלאלשויתוקיחמדילשדחמוירבד
.םירבדהםוסרִפבןאכונגהנהזהןורקיעהיפלע;ולםיכסהרשאכןוקיתה

,םיפסונםירבחוי״חליאצויהמכםעדחי.הטיסרבינואבד״בשדמלרמאמהבתכנהבהפוקתב
םיטנדוטסתירב׳לשתוביתהישאר,׳עלסַּב׳ומצעתאהניכרשאםיטנדוטסֿגוחלעהָנמִנאוה
רמולשיןאכךא–׳טנדוטסהלא׳–אבהרמאמַלחפסנַּברפסנ׳עלסַּב׳לע.׳תירבעהכפהמל
רשאזורכד״בשןיכה,)1952,ב״ישת(הנידמהלשיעיברההתואמצעםוי,ומצעםויותואלש
םתואתאאטיבאוהזורכהתואקסִּפמהמכבו–׳רייאב׳הםויל,ירבעהטנדוטסַל׳׃רתכוה
דחוימןולעכספדיהלזורכההיהרומא,ןוכנֿלא.הנושחוסינבךא,הזורמאמבבתכשםירבדה
ודיֿבתכבזורכהו–רחארמאמובותואמצעהֿםוילןולעהספדוהלעופבךא,׳עלסַּב׳םעטמ
,זורכהחסונתאםיילושֿתורעהכאופאונאבהתומוקמהשולשב.ותָריגמברתונד״בשלש
.9ְֿו,6,7תורעהבתאזהארו–רמאמהףוגבד״בשירבדלהלבקהב

$

רורחשירחארבכ,ט״כשתתואמצעהֿםויב–הלאתורושתביתכרחאלםינשהרשעֿעבש
ןחותיפךות,תואמצעהםוילשודמעמבוונכותבהבחרהבקוסעלד״בשרזח–םילשורי
םוילע׳׃ריתכהאוהורוביחתא;רזוחהןנחבמו,ןאכןהילעדמעשתודוקנהלשןתקמעהו
ד״בשםשרקוסתואמצעהםוילעקרפַּב.)׳גךרכ(׳ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעה
לשהחסונתאתופירחברקבמו,תואמצעהםוילאתיתדההשיגהתאןחוב,גחהיסופדתא
ךותקררתפיהללכותגחהלשתויתייעבהשקיסמורזוחאוהןוידהםוכיסב.׳תואמצעהתליגמ׳
הכפהמ–האירבמותרהטמהכפהמףוסבלאובתוהלעתםנמאשיאנתבקר׃ללוכינכפהמהנפִמ
׳תואמצעהתליגמ׳םוקמב,םעהלשםייתכלממהוייחלהשדח׳תיסיסבהמרונ׳שירשתוביצתש
ןושארהבלשלדוסיהןבאתייריגחכתורודלרכזיהלתואמצעהםויםגלכויזאקר–הלוספה
.לארשיתוכלמלש

$

דעומהזהיה;׳םָלֻס׳יבתוכתאוי״חליאצויתאדואמקיסעהלארשיתנידמלשהתואמצעםוי
תונמדזהםגֿומכ,רזהןוטלשבםתמחלמךותמהדלונשהנידמהלשהתוהמלוהתומדלןחבמ
ונרחבןאכ.אבהלוהתעםהלשֿםדיקפתלעו,איהההמחלמהלשהתילכתלע׳רזוחטבמ׳ל
)ט״שת(ןושארהתואמצעהםויבספדנשרמאמ–)138׳מעב(רוביחַלחפסנכ–איבהל
תגלפמ׳לשהנואטיבכהנידמהםוקירחאעיפוהלךישמהשי״חלןואטיב,׳שעמה׳ןותיעָּב
ןה,דואמדעןיינעמ–רומֿןיליןתנ,ןוכנלא,אוהש.מ.י׃םותחה–הזהרמאמה.׳םימחולה
וליפאו(הנידמהימיתישארבי״חליאצוילש׳לארשיתוכלמתבשחמ׳תאוכרדתוארלרהוצכ
םרטב,ומצעברומןיליןתנלשותסיפתביטלתודעכןהו,)׳םָלֻס׳יגוחלעונמנאלשוללה
.ףוסבלעקשאוהםהילאשתוזוחמַלרדרדיה

ידומעטמרופלהמיאתהלידכ,התנוש׳שעמה׳בסופדהירוטֹתשירפלשתירוקמההרוצה(
ךליאו503׳מעב)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר׳םימחולהתגלפמ׳לע*.רפסה
׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּבםגהאר,ותירחאלעורומןיליןתנלע*.םש301הרעהבו
.)םשא״פהרעהו368׳מע,)הזךרכ(
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הז–ירבעהםעהתודלותבעירכמךיראתשמשמח״שתרייאב׳הםויש
לכ,ןכותהלכ–הזהםויהםערשקלונלצאםיליגרשרתֶיהלכ.ןכתיי

חורֿתּוערםה–םעהברקבונתפוקתבוילאםיוולתמהתושגרהותופקשהה
םעהםעפלכוידועיכהווקתשידעומדועבןהמחכפתנםאקררשא,תוליוואו
.הזהםויהתאהבוטלרוכזלומצעבירבעה

םייתכלממהםילכהתאירבעהםעהומצעלריזחהח״שתרייאב׳הםויב,ןבומכ
םא,םלוא.הזהםויבהלפנרשאהערכההיהוז.הנשםייפלאינפלולודבארשא
אל,םמצעלםהשכםייתכלממהםילכב,דבלבםייתכלממםילכבםירבדהםירומא
הפוקתהךותבםינשהרשעֿששךשמב.הנשםייפלאינפל׃ונרמאשכאתרופונקַד
1.לבבידוהיכםינמאנוםירוהטוםיבוטםידוהילםייתכלממםילכויהורבכויהתאזה

התיהתמייקתודחאםינשתואמךשמב.שבחבוןמיתבתוידוהיתוכלממויה
ךרעןיאווחכתשנולאהתוכלממהלכלשתואמצעהימי2.רזוכבתידוהיהמצעמ
.םהל

םוקמבו,ד״בשירבדתאדדלאןאכןקית,רעשהדומעבדיהֿבתכבתוארלןתינשיפכ1
םיינשהונווכתה,ןוכנֿלא.הלאשֿןמיסו,״עבש״׃םשראוה,״הרשעֿשש״׃םילימה
דרמלןווכתהדדלאו,יאלינחויאניסחלשםנוטלשלןווכתהד״בש׃םינושתוערואמינשל
׃םירבדהישארהנה.ארטוזֿרמ
–יאלינחויאניסח–םיחאינשודרמ,ינשתיבןברוחלםדוקםינששמחוםיעבראכ*
ֿשמחכהמייקתהרשא,תידוהיהנידמןיעמאעדרהנבודסייו,םיתרפהךלמןבטראב
.םיתרפהידיבהשבכנשדעםינשהרשע
טלשו,דאבכ,סרפךלמב)הלוגהשארהיהש(ארטוזרמדַרָמדומלתהתמיתחלךומס*
גרהנארטוזרמו,דרמהאכודךרעל520תנשב.אזוחמריעביאמצעןפואבםינשעבשכ
.םיסרפהידיב

,םירזוכהתכלממהמייקתה–12ֿההאמהדע–הנשתואמֿשמחמהלעמלךשמב2
םיהיפוחו,ברעמבבייק,חרזמבלראתמיןיבשבחרנהחטשהלעהשלחאיההאישבו
תודבכנתודמעלהבועיגהו,הכלממבורעתהםיברםידוהי.םורדב,רוחשהםיהויפסכה
,ךרעל740תנשבהארנכהלחרזוכיטבשבורלשםתורייגתה.תוכלמהרצחבהעפשהלו
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ג״לןוחצינ.ולאהתוכלממהלכלשןתויעראבקרהנומטךכלהביסהןיאו
רמועבג״לםלוא,ולאהתוכלממהלכמךורעֿןיאלרתוילוכיבכיעראהיהרמועב
ֿתמדאלעומקוהולאהתוכלממהלכשךכבקרןומטלדבההןיאו3.תורודְלעבקנ
השרווטגדרמלםייביטקניטסניאהוניסחיבםיאצומונאלדבההותואתא.רכנ
,רקיערואמאוההשרווטגדרמ.אמורדגנןיסירפקויניריק,םירצמידוהידרמלו
ךלמהֿךרדתאםיקחרמלריאמאמורדגנהלוגהדרמוליאו,וניתודלותבידדצלבא
ויתואצותמררחתשהללכונאלילואםינשבתוברתואמדוע4.ונימיֿירבדלש
דרמםלוא,הלדהונתמחנתאשפחנתואטיגהידרומבו,הפוריאחבטלשתורישיה
תורמלולשכנשתורמל,לארשיחצנבןירשימבעגופוטשפתמאמורדגנהלוגה
הירוטסיהבתוערואמלשםתובישחתאעבוקדחאהדימֿהנקקריכ.רכנבשחרתה
.דִודֿןבחישמלשוכרדבםדיקפת,יחישמהםכרע׃תירבעה

ףא,דבלבםייתכלממהםילכהתאקרח״שתרייאב׳הםויאופאונלריזחהםא
ידכתמאבךכבןיאןיידע,לארשיֿץראלשהמיףוחלעונלםתואריזחהםא
םייפלאירחא״–וילערמאנםאהיהירקשו,וניתודלותבעירכמךיראתותושעל
לעסיאמהלוקיפסה,תוחפףאו,םינשעבראש,ךכלהביסהיהוז,םנמאו.״הנש
בוטֿםעטֿלעבלכשךכידכדע,״הנשםייפלאירחא״׃הזהרמאמהתארעונה
בֶגֶ☻ןהבשיתילארשיההלוגהתונשםייפלא,םלוא.דועוריכזהלמרהזנלוכיבכ
אלםאו,שִאבופרָ☻ייאלשידכונלשםינקיניצהידמֿרתויםהםיבולעשהזכ
םינשהםייפלאשעמשמ,וגוסנשןהםינשהםייפלאאלא,וגוסנשםהםינקיניצה

.הכלממהתדכתודהיההזרכוהויליצאתרובחוןלובךלמהלשותורייגתהתובקעברשאכ
דוסילתאזההשרפהתאיולההדוהייברלטנ,ךכֿרחאהנשםישימחוֿתואמֿשולשכ
.׳ירזוכה׳ורפס

.137׳מעב,רמאמהלשופוסלאהרבעוה–רמועבג״לןוחצינלע–וזהרעה3

וקלחבבחרנןוידד״בששידקה–םיצאנַלםידוהיהתודגנתהלו–השרווטגדרמל*4
.)הזךרכ(׳לטרועמבםייחהןמיסב׳ורוביחלשןושארה
ץרפ–׳סוטיקלשסומלופ׳כוניתורוקמבעודיה–)תוצופתהדרמ׃וא(הלוגהדרמ*
ברקבויהתודגנתההייוליגרקיע.)םניינמל117‐116םינשב(סונאירטרסיקהןוטלשימיב
םרכזל.לארשייללחוברו,לזרבדיבאכודדרמה.ןיסירפקוהקירפאןופצ,םירצמידוהי
קימעהלידכו–השארבתרטעהלכןתתאלש,תולבאגהנמכ,ל״זחורזגדרמהיגורהלש
תאזהאר(.תינוויונבתאםדאדמליאלשזאורזגוופיסוה,םירכנהןמתולדביההתא
סרגנםיסופדהןמםיברב,בגא;ד״יהנשמ׳טקרפ,הטוסתכסמתנשמףוסבלשמל
סויקוליאמורהאיבצמלאיההנווכהםוקמֿלכמו,״סוטיק"םוקמב״סוטיט״תועטב
.)תודירמהיוכידבףתתשהשסוטֶייוק
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רזנםהדבלבםייתכלממםילכ.הקירהצילמורקשןהונלצאןהילעםירבדמשולאה
תאזןיבמוניאשימו,תויתִמאהםינשהםייפלאלשםיפוסיכַלידמֿרתויבולע
.םיפוסיכהתאאוהםילכַמקר,הזהרזנבוללהםיפוסיכהתאעיגרהלהסנמו

הזירה,אוהעירכמךיראתח״שתרייאב׳הילואשתאזֿלכבונרמאםא,םנמאו
איהתמאה.םתסםישדוחמםייתכלממםילכקראלונלאיבההזםוישםושמ
רקסניפלקראל׃רייאב׳ה,הזםויוםיפוסיכהתונשםייפלאןיברישיסחישיוֿשיש
ןורתפתאקראל5;ריאילוןוסנורהאןורהאלםגאלאהזהםויבקלחשילצרהו
ןיאלןכִמבושחשהמאלא,הזהםויהונלאיבהםידוהיתנידמבתידוהיההלאשה
,םידוהילשהנידמתיבהרהמדבלבםירטמתואמלשקחרמבדימעהאוה׃ךורע
לארשידועייתאהרכההוזועהתדימאולמבובלבאשונםהמקלחתוחפלרשא
םָרתיםגרשאו,תרפהדערואיהןמ,תאזהץראבתטלחומהתונדאהשגרתאו

לארשיתלואג׳רפסַּבהאררקסניפלע*5
26דומעב)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
69׳מעבםשהארלצרהלע.םש6הרעהבו
24הרעהבןכלםדוקדועו,30הרעהבו
םגהאררקסניפלשותשיגלע.58דומעב
ךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ב
רקסניפלוב׃הנומתַּב.14הרעה163׳מע,)הז
ך״שתבקפנוהשלצרהלובו,ד״משתבקפנוהש
.)ותדלוהלםינשהאמתואלמב(
דליכהינמורמהצראהלעןוסנורהאןורהא*
ידסיימןיבויהוירוהו,)1882תנשב(ששןב
ֿחמצתאהליגףאו,יאנטובוםונורגאהיה,ץראהעבטרקוחכןייטצהאוה.בקעיןורכז
.״הטיחהםא״רבה
–ידוהיהבושיילםיכרותהלשןייועהםסחילשבו–הנושארהםלועהתמחלמץורפםע
לעםיטירבהלשםנוחצינןעמללועפלידוהיהבושייהלעיכהנבההולצאהשבגתה
תוינידמההיתופיאשתאומדקי–ץראבוטלשיֶשכל–םיטירבהשתנמֿלע,םינאמתועה
לוגירתשרומיקהםהדחיו,םירבחוהחפשמינבהמכוילאףריצןוסנורהא.תונויצהלש
םתסינכתארקלץועייועדימםהלוריבעהו,םיטירבהםעהדובעֿירשקורצי,)1915(
חצנ׳לשתוביתהֿישאר–י״לינוארקםהםתצובקל.)1917(שוביכהךלהמבוץראל
.׳רקשיאללארשי
תונוטלשהלומותינויצההעונתבותוליעפבןמצייוםייחלןוסנורהאעייסהמחלמהםותב
.לארשיץראבידוהיהבושייהיגיצנמדחאכייסרוובםולשהתדיעוובףתתשהו,םייטירבה
לעמקסרתהובסטשיטירבסוטמרשאכ,תוירותסמתוביסנב1919תנשבהפסנאוה
.שנאמלתלעת
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אלבםגּולו,םילשוריתוריחלההימכהתונייעממתרחאואוזהדימבםיקנוי
.םמצעלןובשחוֿןידתריסמ

תיבתאונדביאאלא,ונדביאםתסםייתכלממםילכקראלהנשםייפלאינפל
,םהילעןגהלודעונוללהםילכהרשא,ןירדהנסהלשתיזגהתכשלתאוהריחבה

םייתכלממםילכל.הירוטסיההלשץקẁןיאהיקחרמלםא☻ַנלוםחורתאגופסל
םינשהלכךשמבירבעהםעהףסכנ,םתסםייתכלממםילכלאלו,הזדיקפתילעב
לכךשמבףילחתםושםעהולאצמאלםנמאהזןיממםייתכלממםילכל;ולאה
דעצהווהמאיהשןכתיירייאב׳הְּֿבהמקשלארשיתנידמו–הלוגלשםינשהןתוא
הנוניכל,הזןיממהכלממילכלשםנוניכתארקל,תיתוכיאההניחבהןמ,ינכפהמ
.לארשיתוכלמלש

וכרע,םלוא.ח״שתרייאב׳הםוילשירשפאהיביטקייבואהוכרעוהז
.טלחהבםינושםירבדתויהלםילוכיגחכוכרעוםימיהןמםוילשיביטקייבואה
השודקהישגרבתוחפלו,םיעדומהםיינחורהםיכרעבאטבתמגחכםוילשוכרע
לוחהימילעותעפשהבונייהד,זכרלושיגדהלהאבםויהלשותגיגחרשא,םביטבו
םיכרעברושקה,המימתהנשלשחתמזכרלאוהגחלשודיקפת.וירחאםיאבה
ןעמל–םדאבתכסונאיהשןוחטיבהו–הגיגחהתועצמאבוררחשלו,םימיוסמ
.האבההנשהלכךשמבוללהםיכרעהתמשגה

רצענהיהאלאוה,לארשיתלואגבתואמצעהךרעתאםעהןיבהּול,הנהו
הזכשדוקלוליחלובסלהלכיאלהחגשההשרמולרשפא.אקוודדִודֿריעירעשב
ךכיפלו,וצראלםה׃ריעצהֿרמושהוח״מלפהישנאידיֿלעתיבהֿרהשוביכןוגכ
רייאב׳הםוילשירשפאהיביטקייבואהוכרע.וצראלךכיפלו,םייוארויהאל
עבונ,לארשיתודלותבתינכפהמהנחתכםגּולו,דבלברבעמֿתנחתכח״שת

ינבהמכודסייגרהנןוסנורהאשרחאלהנשכ
,ומשלעןורהארפכבושייהתאהרדגמםירכיא
דסונ–1950תנשב–םימיל.הנויצסנדיל
ללכנרפכהו,םֵשותואבםידבועבשומםגםש
.הנויצסנריעהםוחתבםויכ
לובו,ם״שתבקפנוהשןוסנורהאלוב׃הנומתַּב
םישיאֿילובתרדִסב(ח״לשתבקפנוהשריאי
.)30ֿהתואמצעהםוילגרל
רמאמַלחפסנהתאהאר–ריאיייחלע*
.ךליא120׳מע,)הזךרכ(׳םישגמֿררושמ׳
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תוָליהלםיבייחהםייתִמאהםיכרעהמ,תיתִמאההרטמהמתומלעתההןמאקווד
ןאלםיעדויןיאוךרדַּבםיכלוהםא׃אליממו.לארשיֿץראבתילארשיתואמצעלע
םיעדויןיאשןבומ,יהשלכהנחתלםיעיגמתאזֿלכבו,םיכלוההמםשלוםיכלוה
.םויהלשיתִמאהוכרעתאםיניבמןיאאליממו,איהרבעמֿתנחתיכ

וכרעםעיהשלכהיצרופורפבדומעללכויגחכרייאב׳הםוילשוכרעשידכ
רוהיטלוםילשוריתוריחלםיפוסיכהתאזכריהזםוישץוחנ,ירשפאהיביטקייבואה
רתוסהזרבדשוניאר.שממםויהתרחמלררחשמץפנֿרמוחלםכפהלידכתיבהֿרה
םויתא,חישמהתאיבתארבכםיגגוחונייהירשפאהזרבדהיהּול.ומצעתא
םינבלאהואםינלופהםיגגוחשהזןוגכתואמצעםויןימהזיאאלו,הלואגה
6.הנשםירשעלכםינתשמהםיכיראתְּב,לשמל

רייאב׳הםוייכןכתייאלשיפֿלעֿףאשרבדהןכִמערםלוא.ןוסאאוההזרבד
זכרלרשפאֿיאםאו,ותואםיגגוחתאזֿלכב,גחכןוכנהודיקפתתאהעשיפלאלמי
.םיקיזמןכבו,םיפלוסמןכבו,םירחאםיכרעובםיזכרמ,םיתואנהםיכרעהתאוב
–רבעמֿתנחתאלאהניאהמקשוזלארשיתנידמיכובללאםָ☻ונניאםעה
לעהנגהםהרייאב׳הםוילםיוולתמהםיכרעה7.קוספֿףוסכולתיארנאיהאליממו

׃ד״בשבתוכ׳רייאב׳הםויל–ירבעהטנדוטסַל׳זורכַּב6
ינפלהחתפנםינשעבראינפל׃הזהםויהלתויהלהיהלוכיתמאלשלודגגח,םנמא״
לעתורודֶשלכלאצומהחתפנ;דודןבחישמל,הלואגל,תיבהרהלהָלועהךלמהךרד
םושמדועאל׃והולעפווהוחסינ*רנורגבֹדוריאירשאו,ולופסכנםידוהילשתורודיבג
םהרבאינב,ונחנאשםושמאלא,ונלערואונלבוטשםושמדועאל,ונאםיפדרנש
התא,״םימזילאיר״יֵּכרבלעָתכנוחש,התאםלוא!םיצורונחנאו–והיעשייֵכינחַו
טשפומהגשומבָתרחבהתא,אוהונשייכללכָתעדיאלילואו,יחההזשממבָתסאמ
.טטנטוהַלוידוהיַל,ילגנאָלףתושמהתאללוכה,]הנידמ=[ . תדחיימהשפנהתאָתבזעו.
תוכלמבותיבהרהבָתסאמהתא.הבתושעלהמָתעדיאליכ]תומואהןיבלארשיתא[
.״םידוהיתנידמבָתרחבולארשי

,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַל׳אחפסנבהאררנורגבדלע*
.543׳מעב

׃טנדוטסַלזורכהןושלב7
.״ . ןיא–הזהטייטסשיאו׳גהתאםויהגגוחהתאקוספףוסרותבםא,הכונחרותבםאו.
םאו,לארשייֵהֱֹֿאתיבתכונחבאלאלארשילהכונחןיאיכ.תחמשלתועמשמםוש
אלשתוכלמהןוזחיכ*,אליממהיהתאלהיהםייוגןיביוגםתסתויהלחורלעהלועה
הלוכיתרחאתחאתועמשמקרירה,דִודֿריעףסלע,וזהנידמבםגתומיאלהלוגבתמ
עבקיהלילואיוארה**,ןורוחֿתיבֿהֵלעמןוחְצינןיֵעמ,אוהךרדןּויצ׃הזהםוילתויהל
תאוּנממתונקלוונילעםירעהלוחילצהשםידבעשמהלעאוהםעזםויםגךא,תורודל
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״התוברת״םעוהיתולובגםעתוהדזה,איהשתומכלוכיבכהתחצנה,וזהנידמ
םיריכזמדועש״הנשהםייפלא״ןתואתאםירתוסםגהלאםיכרע.םילשוריֿתחוכש
;הבחורוהלדוגלכב,אקוודלארשיץראואקוודםילשוריאוהןנכותלּכשו,ןתוא
ודיתעֿךרדמםעהתייטהלרישכמהשענ״תואמצעהםוי״שדבלבוזאלןכבו
םוי״.ונממבייחתמדיתעהשורָבעןיבווניבץיַחאוהםיקמףאאלא,תחרכומה
ומצעמאופאריבגמ,ךכותואםיגגוחַחֵרכהבו,ותואםיגגוחשיפכ״תואמצעה
.וכותבשתונסרההחוכתאירטמואיגרוטב

ֿסרהֿםוילגחםוימ–דעומכרייאב׳הםויתאםיכפוההםימרוגהםתוא,םלוא
ודוסיםצעבתחנומדועייהןמתומלעתהה.ךכבקרםצמטצמםכרעןיא,ימואל
ךרעהםגירה,רומאכ,תאזהתומלעתההבקעבקרו,םויהלשיביטקייבואה
לארשיתנידמ׃תורחאםילימב.אוהשהמקראוהולשיביטקייבואהירוטסיהה
םלוא,לארשיתודלותבהמידקינכפהמדעצילואאיה,םיגגוחהתדלוהםויתאש,וז
םיעיגמונייהאלןוסלדנמילבשםשכ.םיילגרהתאובונרבששדעצ–תאזםע
היהרשפאֿיאבושייהלשיתָרָּכההןווינהבקעבשןכתיי]םגךכ[8,הנידמל

..ורכמרשאוותפִנרשאונלשוניֵשפִטווניֵליסכלעו,ביבאֿלתריחמבםילשורי . .
,הזהםויהלאוהםעזםויאלםא,םויהתחמשבקלחןיאםילשורייפוסיכלםאו
דִודריעתמוחתאובץצופלידכלומתאלשץפנהןעטמתאזכרלאבאוהןיאםא
חותפלהאבהניאשןורוחֿתיבלשיךרעהמ?חמשהתאשוזהחמשלהלהמ,םויה
.״?םילשורילךרד

לארשיינקזמםישנאינזואברמואה,)ב״ל׳כ(לאקזחיירבדתאןאכדבעמד״בש*
םִיוגַּכהיהנםירמֹאםתארשא,היהתאליָהםכחורלעהָלֹעהְו״׃ןושלהוזב
.״ןֶבָאָוץעתרשל,תוצראהתוחְּפשִמכ

ברקבשרחאל.וילייחויבכמההדוהיולהינשינשהברקההיהןורוחתיבהלעמברק**
תאאכדלהסינשסוינולופאאבצתאהדוהיילייחוסיבה,הנפוגירהב,ןושארה
.רההבגרוזאבםידרומהתאשוגפלידכ,הירוסאבצרש,ןוריסהתעהלוע,דרמה
תוחוכבתחצינהכמותואהכמ,ןורוחתיבלשרצההלעמבבראמולןיכמהדוהי
תונוחצינינשדוערחאל.ןולייאקמעדעדרומַּבסנוקרפתמןוריסאבצו,םיטעומ
רוהיטלהדוהישגינ–סוכויטנאתמםגשרחאלו–רוצתיבבוסואמאב–םיפסונ
לשולסכבה״כ׃הכונחהגחכתורודלעבקנרשאםויַּבשדחמותכונחלושדקמה
.)ס״הנפל164(ו״צקת׳גתנש

תעונתלשהדוסיבהדמעותוגהו,)1786ֿברטפנו(הינמרגביחןוסלדנמהשמ*8
תודהיהלשימינפההמלועןיבשתּוינשהלכהלמתסהוייחֿתמגודבוותביתכב.הלכשהה
,תואטגהןמתאצלםידוהילארקןוסלדנמ.תירכונהםתביבסבםידוהיהלשםדוקפִתןיבל
ידוהיראשיהלהסינאוהתאזםעדחיו–הילארסמתהלוהפוריאתוברתבבלתשהל
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היהןיקסנולמסץֶרֶּפשםשכךא;הקולחהֿתנידמבלשלעתוכלמַלךרדַּבחוספל
העונתםוקלהכירצןכ,הנידמלעיגהללכונשידכןוסלדנממונֵאּפַרלךירצ
לכונשינפל,וזהנידמבששפנהֿתקולחמוץראהֿתקולחמונאּפַרתשתינכפהמ
הביטםצעמהטונהו,הדועייתרכהילבהמקש,וזלארשיֿתנידמ.תוכלמַלעיגהל
אוההמצעלשכהנממאלירה,והשלכךרעהלשיםא–דועייהןמונתוטהל
איה.לודגהבויחַל–התלילשלונֵברַקלהבתולולכהתויורשפאהמאלא,עבונ
.היתודלותבךתוחיוטיבידילעיגמרבדהו,איההער,התויפסב,המצעלשכ

יטירבהדבעשמה,תרתחמהתמחלמ׃הנידמהתאודילוהתודוסיהשולש
לעהנגהתמחלמאלאהתיהאלבושייהתמחלמ–9ותוליבסבבושייהוויככתב
ריכמבושייההיהּול,הנהו.התמקהלתנוּוכמהרורחשתמחלמאלךא,הנידמה
המחלמה.הקולחבןפואםושבםייתסמןיינעההיהאל,ותמשגהלםחולוודועייב
,בררוחיאבםנמא,הלוכץראהרורחשםעקרהצִקלהעיגמהתיהדבעשמב
לגתסהלןכומהםרוגבושייַּבהאצמהינטירבשהדבועה.ובהכרבשרוחיאבלבא
,םילשוריאיהולשדבוכהתדוקנש,םדקהרוזאביברעמהםזילאירפמיאהןוטלשל
ימחולתרטמ.ּהחצנל–תאזֿלכבו,לארשיבהשירפהתדרִטמרטפיהלהלהרשפיא
ןגמתמוחכהמקתיבושייההנידמהו,הגשוהאל–תיתִמאתירבעתוריח–לארשי
ירהילארשיהדועייהיאשוניבגל.תידוהיהתרתחמהתוכמינפמםזילאירפמיאל
איהשןמזלכו,התחדאלאהמדיקאלאיה,הלפמאלאןוחצינהניאהמקשוזהנידמ
,תומואהיניעבהדיקפתוהז.םדַקתאלוהחדתאיהתרכנתמההתייווהבתמייקהיהת

׃העודיהותרמִאכ,יטרפוישיאןיינעכתדהתאהאורהותטישיפֿלעןתינשלככ(ןמאנ
תאםגרתאוה׃ותשיגלינייפואהיהבושחהולעפמ.)״תאצבםדאותיבבידוהיהֵיֱה״
...תוירבעתויתואב,תינמרגלך״נתה
הניאותוהזרשאריכביאנידממוילאהעיגהש(העצהןוסלדנמהחד1770תנשב,בגא
רחאלש,עבקאוהותבושתב.לארשיץראבםידוהיתנידמלשהדוסייללועפל,)העודי
.הלואגורורחשלררועתהללגוסמידוהיהםעהןיארבכתולגודובעִשתונשתואמ
רבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבהאר–ךשמהַּבדימןאכרכזנה–ןיקסנֶלומסץרפלע*
.םש5הרעהבו25׳מעבלדגומהחוורהרחאל,)׳בךרכ(׳הנידמה

׃טנדוטסַלזורכהןושלב9
רבמבונבט״כו,הזִמטבשבה״כ׃רייאב׳ה,הזםויבםיצצורתמהםהתודוסיהשולש״
םידבעשמיֵככת,הזִמוהודילוהתרתחמהתמחלמבשתורודהיפוסיכ;ךוותבהתאו*,הזִמ
.״קדנסהתעדילבמ,התאו,הזִמוהודָלְי

הלבקתהרבמבונבט״כב*.םיטירבהירודכבריאילשותליפנםויאוהטבשבה״כ*
.10הרעהבןלהלדועהארו–תונידמיתשלץראהתקולחתינכתם״ואב
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ונילאהיסורלשהסחיבשדוחמהיונישהו,וזהעשביתִמאהיטילופההדיקפתוהז
.ךומסלהמלעולשי

וזהנידמתוארלויהבגימורממהיהירשפאו,לודגהרורחשהםויאובירשאכו
תורכנתההאלו,זאחלָסיתהתמקהדסיבשוזהדיגבאלירה,תוינחלסםייניעב
בלשדבעידבתויהלּהכפהרּובעבקראלא,זאחלָסיתהמויקדוסיבשתינסרהה
ידכוזהנידמלצונתםנמאםאקר,ןכבו;הנידמלחלָסייהלואגהךרדבינכפהמ
.דבעידבהלחלָסיי–הדועייתאאלמל

תירוטסיהתוקמעתהלאשונוניבגלםניאהתואמצעםויוהנידמהש,ונלםלוא
ונילעהבוחהילעוֿהכותבשתיביטקייבואהתואיצמהםצעלוכֿםדוקאלא,דבלב
ֿלכבאיהתינסרההוזלארשיֿתנידמשהחנהה.החילסהםויעיגהאלןיידע,לועפל
תמאתהלהלוכיוזהזתופיה.oהזתופיהאלאהניאהלואגהֿךרדבינכפהמבלשתאז
הרורחשבליעומרישכמתויהלהלאהםייתכלממהםילכהוכפהייתמאבםאקר
ֿהרכההֿתרסחתאזההנידמה.תודבתהלםגהלוכיאיה.םילשורילשיפוסה
םהבהכומאיהשםירוונסהםאללכרורבןיא.תלוגנרתיערַּכלעתדמועתימצעה
,רחאואהזשדחשבוכםעםינפֿלאֿםינפבורקהדיתעברבכבושונודימעיאל
הנידמשאיההדבועה.ונבהברהדימבוישכעדועיולתרבדה.ביבאֿלתבוליפא
הכפהלםילוכיונא;תודבאתהלשרישכמאיההעשיפל.ךרעֿבררישכמאיה
תואמצעהםויןיברשקהרשקנאלתאזונישעאלשןמזלכ.םיחצנייחלשרישכמל
דעו10.הללאדבעֿקותרשֿןיווֶּברשקהאוהןיַעבםייקהדיחיהרשקה.הלואגהםויו

תנידמלשהתמקהלהינטירבלשהתמכסהדוסיבדמעשינידמהרשקלןאכןווכתמד״בש10
תרצעבהלבקתהש׳הקולחהתינכת׳העבקשיפכ–תיברעהנידמלשהדִצללארשי
הנשכ,1951ֿבתמןיוובטסנראשךכבהנימֿאקפנןיא,ןכל(.רבמבונבט״כבם״ואה
העצמאבחצרנןדריהֿרבעךלמהללאדבעםגו,הלאוירבדתאןאכבתכד״בששינפל
.)הנשהתואלש
סיסבֿלעתיטירבהתוינידמהתאבציעשאוהו,ילטאלשותלשממבץוחהרשהיהןיווב
תחתתוסחלךישמת–הנידמהתגהנהלךופהתשכל–תינויצההגהנההשהחנהה
–קותרשםגו,ןדריהֿרֶבֵעבהללאדבעםגשבצמרצונךכ.ב״הראוהינטירבלשןתמילג
םה,םהינשושמיש–ץוחהרשךכֿרחאותונכוסהלשתינידמההקלחמהשאר
וזמוזתורורגהיתשולדבנםאםג,יברעמהםזילאירפמיאהלשויתובובכ,םהיתונידמו
.ברעמהםעןהירשקביטב
היינשההקסִּפַּב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבהארהזןיינעבדוע
.םש73הרעהבו116׳מעב
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ח״שתרייאב׳הםוי,שדחהרשקהתארושקנאלשדע,הזהרשקהתאקתננאלש
,םישרופההבולחהש[לארשיתוריחלהמחלמַּבהנפמתדוקנ,דבלבךרדןויצאוה
.םילשוריתאשובכללכותשידכהנידמהתאשובכלהכרצוהרשא]המחלמ

ב״ישתרייאב׳ה

$

130ẅ׳מעלתכיישה3הרעה

לשורכזלעבקנםויהיכהעדבזחואאוהיכהלוערמועבג״לןוחצינלעד״בשלשורָבדִמ
.דרמהךלהמבאמורתוסייגלעאבכוכרבילייחןוחצינ

ךכ.תימואלההשיגהילעבםיגוההברקבהקזחתהוהחפוטאיהו,וזהעדבםיקיזחמםיבר
הזהןוחצינהתאראתמאוהו,אבכוכֿרבדרמלע׳אמורְדרבתליגמ׳תאןהכבקעיבתכלשמל
רשאהלודגההמחלמההשטינךלמהרהיסכורןיבו״׃רומאל,םיאמורהלומןושארהתומיעב
.אמורהזגרהעמִשל . היה,רמועהתריפסלהשולשוםישולשהםוי,רייאברשעֿהנומשב.
ונחנאו,םירָצמהןיבלאונֵקחדלוונפיקהלרמארשא,ביואהתואבצלעונאבצללודגהןוחצינה
ןורכיזגחלזאמהזהםויהיהיו.תחצינהכמונֵּכַנַו,תועבגהןמוילעתודשאכדרנַווהונגליפ
.אבכוכרבםֵשובדקפייםלועתורודלו,הנשהנש,ונלישירח . תאצוה,ןהכבקעייבתכ(.״.
.)ד״פקדומע׳זךרכ,ו״שתביבאֿלתלבויהדעו

תרבדמ׳בדומעב״סףדתומביתכסמבהיגוסה.וישרפמבודומלתבדוסיונשיוזהעדל
גח=(תרצעלחספןיב,הפיגמַּבםלוכופסנרשא,אביקעיברלשוידימלתיפלאתמלע
לע״אדָמש״היהשרמאנ)13׳מע,ןיולתרודהמ(ןואגארירשברתרגיאב,הנהו.)תועובשה
הזה״דָמש״השררבתמדוע.ביואלומברקבתוומכשרפתהללוכיהחנומ,אביקעיברידימלת
תבוטלעירכמהנפמלחרשאכילוא–םדוקםייעובשכלדחאלאתועובשהגחדעךשמנאל
ברהםשב,׳גיהנמהרפס׳ב)תפרצב13ֿההאמב(יחריהםהרבאיברלשוירבדהלא.םידרומה
דעוחספמ]םידימלתהותמש[,דרפסמאבהןשירפסב״ארמגבהסריגאצמרשאיולההיחרז
.תרצעהסורפ . יריאמהםחנמיברםגבתוכךכ.)׳ב׳מעא״צףד(;״רמועלג״לוהזו.
םרכזםינואגהדיבהלבק״ש,תומביתכסמל׳הריחבהתיב׳ורפסב)הפוקתהתואב,סנבורפב(
.]אביקעיברידימלתלש[״התימההקספרמועבג״לםויבש,הכרבל

,א״נשתביבאלת,׳תודגאחונעיפ׳ןמרוקםהרבאלשורפסבהבחרהבהארתאזלכלע
.ךליאו190׳מע,רמועבג״לורמועהתריפסלעקרפַּב
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רוביחהשארבשחיתפל
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