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תרבוחלשהמוסרִפלךומס,׳םָלֻס׳ןואטיבהלש׳תכרעמַלבתכמ׳כבתכנהזרמאמ
.)ג״ישתתועובשברעברואהתארש(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ה
דחא׳זעונ׳טפשמלעםיארוקלשםהיתוגשהתובקעבובתכלזרדזהד״בש
ונלתתלוהרותהתאלטבלתמאהֿאיבנלהנותנתושרהש,׳תומדקה׳בבתכנש
םירבדֿירקיעונינפלד״בשאופארדיסהזההרהבההרמאמב.ָהיֶתחתהשדח
ומצעבשיגרהאוהךא,תזכורמהביתכב,לארשיבהאובנהתייגוסלאותָשיגב
–םביחרהלןווכתהו,״םיקרפישאר״תניחבבםדוע׳תומדקה׳ברשאוירבדש
רבשמבלארשיתלואג׳,בותכלזאלחהרבכשרפסַּב–״םמצעםיקרפַּב״
.)ןלהל19הרעהבתאזהאר(;׳הנידמה

ךא,׳תומדקה׳בונודנשםיאשונהןמםיברד״בשביחרהםנמא)׳בךרכבש(ורפסב
ביחרהל,רידגהל–בושלד״בשדיתע,ןאכםינודינההאובנהלשהינכתלא
,׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳׃ורפסב,םינשתחאוֿםירשערובעכקר–קימעהלו
ונבתכרשאחיתפהלשותליחתתא,הזןיינעב,האר.׳חְֿו׳זםיקרפבדוחייבו
.228׳מעהזךרכב,רפסַל

$

וניאיפוסהדיהבתכו,׳םָלֻס׳לשג״ישתבאןוילגבםסרופהזבןתינהחסונה
וניברשא,רמאמהלשםלשדיֿבתכד״בשלשותריגמברתונ,תאזםע.ונינפל
תאביחרהלד״בשטילחהשםימעפ׃םיברםילדבהםימייקתיפוסההסריגהןיבל
לעריעהלןוכנלונאצמאל.םרצקלטילחהשםימעפו,ןושארהדיהֿבתכבשוירבד
ףיסומןושארהחסונהשונרבסשכ–רמאמַּבתומוקמהשימחבךא,םילדבההלכ
הלאלםיליבקמהםיטפשמהתא,תורעהכ,ונממונטטיצ–םירבדהתרהבהל
.׳םָלֻס׳בוספדנש
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ילאונפ׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳הלשםידחאםיארוק
}תודהיַּב{הנותנתושרה״׃רומאל1,םשיתבתכשדחאטפשמלעתוגשהב
תתלוהלוכהרותהלכתאוליפאלטבלותעלכבאובלתמאֿאיבנלכל

ריתהלולרוסא׃תמאֿאיבנִלוליפארוסאדחארבדקר;ָהיֶתחתהשדחונל
.״םיבכוכֿתדובע

,ידמרתויתרהמנןושליתטקנתמאבו,שממינאהאורוללהםיגישַמהירבדב
׃תועטֿןוקיתםוסרפבקפתסהליתלוכיהזהרבדהיפלו,הנבהֿיאלםוקמתנתונה
תועָטלםוקמןתונקריתייהוזךרדביכינאששוחשאלא;ךכוךכל״צ,ךכבּותכ
עמתשהלהיושעהוזמרתויהברהםויכתנכוסמילתיארנהתועט,ךופההןוויכב
.טורטורפבירבדתאריהבהלאופאינאשקבמ.םירומאהיַרבדמ

לשעפשולצאאוצמלרשפארשא,ם״במרהלעןבומכםיכמתסמילעםיגישמה
תחאלוכֿםדוקןאכאיבאחותפלידכ.יתבתכשםירבדלהרואכלתודגונהתורָמֲא
.שיאדומעיםא,ךכיפל״׃)׳אהכלה׳טקרפ,הרותהידוסיתוכלהמ(ןהמ . השעיו.
ןמהווצמבשרפלואהווצמעורגלואהווצמףיסוהלחָלש׳השרמאיותפומותוא
לארשיןהבווטצנשתווצמהןתואשרמאשוא,השממונעמשאלששוריפתווצמה
אבירהש,רקשאיבנהזירה–ויהןמזיפלתווצמאלא,תורודירודלוםלועלןניא
.קֶנֶחבותתימו,השמלשותאובנשיחכהל . .״.

םוקמֿלכמ״ירהש,םיהומתונברירבדש,םש2׳הנשמֿםחל׳ריעמהזלע
ֿילוכל–}םיבכוכֿתדובעמדבל{תווצמראשבתצקמלוטיבותצקמםויקְד,השק

ךרכבהאר–ונתרודהמב.׳םָלֻס׳תאצוהבתרבוחַּבדומעָל,םיירגוסןיב,ד״בשהנפהןאכ1
.״׳םייביטקייבוא׳םיחותינ״׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּב,182׳מעהז
}–םידמוצהםיירגוסהןיביכריכזהלםוקמהןאכ* ד״בשלשויתופסוההנתנית–{
.םיעוברםיירגוסןיבדימתהנאובתךרועהתופסוהוליאו,תורוקמהיטוטיצךותב

יברלשורודןב,ןוטובידםהרבאברהאוה׳הרותהנשמ׳לע׳הנשמםחל׳רוביחהלעב2
םיעבראןבהיהרשאכ,)1588(ח״משתנשברטפנאוה.יקינולסביחרשא,וראקףסוי
.׳הרותהנשמ׳תורודהמבורםעספדנושוריפו,דבלבשולשו
–4הרעהב–םשו,הקסִּפהףוסבד״בשבושים״במרהלע׳הנשמֿםחל׳לשוזותגשהל
.וירבדףרותאבויםג
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אליכםא–ירקיעהרוקמהלאהזבונתואהנפמ׳הנשמֿםחל׳.״!רוטפיווהאמלע
ונייה,עבוקאוהשהכלההתאבואשלם״במרההיהלוכיונממש–דיחיה
.׳בדומע׳דףד׳תויָרוה׳ו,׳ןיקנחנהןהולֵא׳קרפףוס,׳אדומע׳צףד׳ןירדהנס׳
ירבדמרבדרוקעלאבנתנשאיבנ״׃ןושלהוזבאתיירבםיאצומונא,םש,׳תוירוה׳ב
ֿתדובעבו,רוטפ׃רמואןועמשיבר–תצקמםויקלותצקמלוטיבל,בייח–הרות
םשתאבומוזאתיירב.״בייח–ּהלטַּברחמלוּהדבעםויהרמאוליפא–םיבכוכ
ןירשימב;ונניינעלהפיקעתוכיישקרהלשישהכלהתעיבקיבגל׳עמשֿאת׳ךרדב
יתשבתמקומאיהםשו3,׳ןיקנחנהןהולֵא׳בתאבומאיהשכאתיירבהונלהבושח
ירבדלו–אנונמהברתובקעבאברלשו,אדסחברתובקעבייבאלש–תותמיקוא
תצקמלוטיבותצקמםויק״אלא,דיחיתעדהנניאןועמשיברתעדשאצויםהינש
,ם״במרהדגנכ׳הנשמֿםחל׳ןעוטשהמוהזו;״רוטפלֹּכהירבד–תווצמרָאשִבְד
ירה,״השממונעמשאלששוריפתווצמהןמהווצמבשרפל״איבנהאבםאשונייה
ךירצ׳בונלריאשמאוהו;רקשֿאיבנאוהאיבנהשןמיסןיידעהזןיאתועדהלכל
4.הכלההתעיבקבתּויטמגדבם״במרהםיזגהאלםאה,הלאשהתא׳ןויע

לעךמתסמו–ךליאוןאכמ)׳אדומע׳צףד׳ןירדהנס׳בש(תאזההיגוסבןדד״בש3
היגוסהךלהמתאהתעאיבנ,הרצקןושלטקונאוהשןוויכמו;המויסבםירמאנהםירבדה
ופוסבוזהרעהלשהכשמהספדוי–םירבדהתוכיראתאפמ–תאזםע.הבחרהרתיב
.224׳מעב,רמאמהלש

ףרותטוטיצבקפתסהללכונונניינעלשהמודךא,הברהןאכךיראמ׳הנשמםחל׳לעב4
׃ןלהלכ,ןיגולידב,וירבד
ֿילוכלתווצמראשבתצקמלוטיבותצקמםויקד,]ם״במרהלע[השקםוקמֿלכמלבא״
.רוטפיווהאמלע . שרפל]שיא[אבשכְדונֵּברןאכבתכיכיהו,הווצמהלכרקעאלםא.
הווצמהיאקְד]אוהרמואשכ[וליפאעמשמד–השממונעמשאלששוריפתווצמַּב
ןודייוזרכוייכ[,קֵנָחֵיש–ותואהנשמאוה]דבלב[שוריפהןייינעבשאלא,אתכודב
...!הווצמהלכףוגרוקעישדעתווצמראשברוטפדעמשמארמגבאה?]רקשאיבנכ
.״ןויעםיכירצו,ילצאונֵּברירבדושקתנןכֿלע

תימראהתולימשוריפ

רודיסבהללכנאלש,תינוציח]הנשמ[–אתייָרָּב*)אוה׃עמשמבםג(,הֶוה,אהי–יֵוָה
הדמעה,המקה–אתמיקוא*)היָארתאבהלהחיתפ(עמשואוב–עמשֿאת*תוינשמה
תעדלע,םלועהלכל–אמלעֿילוכל*)םיוסמרוקמלשהנבהךרדתעצה׃עמשמב(
רוציק–יֵאָקְד*רשא,ֶש–יד׃לשרוציק–ְד׃תיליחת*ךיאו,ךאיהו–יכיֵהו*לוכה
שמשמו(אולה,ירה–אה*םוקמב–אתכּודב*)ןלהלדועהארו(דמועש–םיֵאָקְד׃לש
)הז׃עמשמבםג
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אהתםנמאשיאנתלעקרשוריפבתססבתמ׳הנשמֿםחל׳לשותגשהםג,םלוא
ססבתמהמלעאוצמלללכבהשק–ןכאלםאש,אברְּכם״במרהתעדלהכלהה
אקוודהאבאלםשארמגהשםשורהמררחתשהללוכיינניאםוקמֿלכמינא.ונבר
ןיבתקולחמההיגוסבתחתפתמשירחאיכ;אברכאלוייבאכאל,הכלהעובקל
תאתאצומהניאו,אברוייבאןיב,אנונמהברואדסחברןיב,ןנברוןועמשיבר
םאלֹּכַּב׃ןנחוייבררמאוהבאיבררמא״׃ןושלהוזבהיגוסהתמייתסמ,הנורתפ
וליפאש,םיבכוכֿתדובעמץוח,ולעמש–הרותירבדלערבעאיבנלרמאי
אלקשהלשהזהרמגהלעו.״ולעמשתלא–עיקרהעצמאבהמחלדימעמ
זעהםשורהתחת–יתבתכשהמ]׳תומדקה׳ב[יתבתכשכיתססבתהאירטהו
,ןנחוייברווהבאיברדצמתויטמגדהֿתמועלֿתמאָּבוזתימנידתוקֵבדילעהתשעש
תוחפםהלםירקיויהאלתודהיהלשגתווָתלכיאדווברשא,םהיתובקעבארמגהו
.ומצעם״במרלרשאמ

תעבוקשהמקרו,רּודַכְּכהרותהתאאורקלשישינממםלענאל,ןכֿיפֿלעֿףא
.תאזכשרותבתודהיהרבדאוהשרמולרשפאוזךרדבתארקנאיהשכתודהיה

אלא,ם״במרהמןבומכומלענאלןנחוייברםשבוהבאיברירבד,הנהו
יפמםינושארםימכחמונדמלןכו״׃רומאל,םצמצמשוריפםתואשרפמאוהש
–5למרכהרהבוהילאכהרותירבדלערובעאיבנךלרמאיםאלֹּכַּב׃העומשה
,׳הרותהידוסי׳(;״העשיפלרבדההיהישאוהו,םיבכוכֿתדובעמץוח,ולעמש
.)׳גהכלה׳טקרפ

–׳איבנלרמאֹיםא׳״׃)׳אדומע׳צףד׳ןירדהנס׳(,י״שרםגשרפמךכו
למרכהרהבוהילאןוגכ,העשהתנקתיפללֹּכה–׳הרותירבדלערובע׳/קזחומה
,׳בדומע׳צףד׳תומבי׳בתאבומהאתיירבלעססבתמהזשוריפ.״ץוחֿיֵטוחשב

דבוע,לארשיךלמבאחאימיב.ח״יקרפ׳אֿםיכלמבראותמלמרכהרהבוהילאהשעמ5
ןיבהערכהלשדמעמוהילאםזוי–םימשגתריצעלשםייתנשמרתוירחאלו–לעבה
םימקצויו,חבזמהלערפהיחתנתאךרועאוהדמעמהלשואישב.םיה♪ֱֿאהןיבללעבה
לארשיבםיה♪ֱֿאהתאיכעַדָוִיםויה״׃תובאהיה♪ֿאֵלהליפתוהילאאשונזא.לוכהלע
הזהםעהועדֵיו,ינֵנע׳הינֵנע.הלאהםירבדהלכתאיתישערבדבו,דבעינאו
.םיה♪ֱֿאה׳ההתאיכ . ןברקהלעהלפנשושִאבהנענ׳ה.)ז״ל‐ו״לםיקוספ(;״.
םשגו,גרוהלואצוהלעבהיאיבנ,״םיה♪ֱֿאהאוה׳ה״יכוארוקבהנענםעה,חבזמהו
.הצראךתינלודג
,שדקמהתיבלץוחמ,המבַּבןברקתולעהלאלשיוויצהלעוהילארבעהזוהשעמב
׃תֵרָּכשנועםיאשונההרותֿירוסיאינשןאכהנומףאתתירכתכסמשארבהנשמהו
.ןברקלהתאלעהו,ץוחַּבהמהבהתטיחש

215לארשיֿתרותבהמגדהותמאהלע
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וליפא–׳ןועָמשתוילא׳״׃]תמאהֿאיבנלעו״טח״יםירבדבבותכהתאתשרודה[
יפללֹּכה,למרכהרהבוהילאןוגכ,הרותבשתווצמלכמתחאלערובעלרמוא
.״ולעמש,העש

התועצמאבחיכוהלידכקראלא,הניינעךרוצלםשתאבומהניאוזאתיירב
תאזההחכוההלעו;הרותהמםירבדתורקועהתונקתןיקתהלךמסומןידẁתיבש
ינאָשאמלידאמיתיאו״׃׳והילאומכ׳ליחתמהרוביד,םש,׳םינשיתופסות׳םישקמ
ןידֿתיבוליאו{6,׳יתישעןכירבדכו׳ביתכד,רובידהיפֿלע}והילא{היהש,םתה
–׳ולעמש,העשיפללֹּכה׳רמאקדִמ׃רמולשי–}אדירגםתעדמתונקתםיניקתמ
רבדתורקועהתונקתןיקתהלןידֿתיבלרתומ{םוקמהתַוצִמבאלשוליפאעמשמ
וליפאו{ולעומשלשיםלועל–םוקמהתַוצִמביאְד,}אתלִמרדגִמלהרותהןמ
ליחתמהֿרוביד,׳בדומעט״פףד׳ןירדהנס׳,׳תופסות׳בןכו.״}העשיפלאלש
–אבנתמ]והילא[היהרובידהיפֿלעְדןוויכ״׃ןיינעותואבםירבדמה,׳והילא׳
יפֿלעאלש,ןנברדהנקתםושמ]הרותֿרבדלע[רובעלהיֵנימףליֵמלךיישהמ
,׳העשיפללכה׳ינתקְד,אתיירבְדאנשילמםתהקדקדמדרמולשיו...?רובידה
ןיב?העשהךרוצילהמל–רובידהיפֿלעיאְו,העשהךרוצינפמלכהעמשמד
אלא,םוקמלשיּוויצםייקלךירצ]העשה[ךרוצלאלשןיב]העשה[ךרוצל
.ארקיריימדאתיירבהרמאאקותעדמהשעשאיבנביאדו . בותכהשונייה[,״.
.]תימצעהמזויטקונהאיבנלןוּוכמ״ןועָמשִתוילא״

למרכַּבוהילאתליפתב,ו״לח״י׳אֿםיכלמבחסונהןכש,קוספהתריסמבשובישןאכלח6
״רבדבו״הלימהיכֿםא,׳וכו״יתישערבדבו״׃אוה–5הרעהבליעלטטוצשיפכ–
םשוי.״ירבדבו״׃סרוגה,)ארקנונניאשבותכה=(׳ביתכ׳החסונבתרחאהרוצבהעיפומ
׃ןושלבקוספהתא׳תופסות׳הםיטטצמ,״והזו״תחתופההקסִפַּב,ןלהלםגשךכלבל
ויהןכאשםירבדהםיארנו–ונינפלבותכַּכ׳בתואבאלו׳כתואב״יתישערבדכו״
.ךכוסרגש,׳םינושארםיאיבנ׳לשםיקיודמיתלבדייבתכםתוצראבוםתפוקתב

תימראהתולימשוריפ

הנושאמש–םתהינאָשאמליד*רמאֹתוליא,רמאֹתםא–אמיתיא*וליא,םא–יא
שמשמ(דמוע,םק–םיֵאָק׃לשרוציק–)הלימהשארב׳קםג(אק׃תיליחת*םש]רבדה[
םק]אוה[שךכךותמ–רמאָקְדִמ*)ןלהלדועהארו;ינתק,רמאק׃ומכ,הלועפהקוזיחל
,םאֶש–יאְד*)קזחלובציילידכ(גֵיַסל,רבדַלרדגתושעל–אָתלִמרדגִמל*רמאו
–אנשילמ*םש–םתה*ונממדומלל–היֵנימףַליֵמל*וליאו,םאו–יאְו/וליאֶש
*אתיירבואהנשמתאבהלהחיתפ–הנושוםק]אוה[ש–ינָתָקְד*חסונִמ,ןושלִמ

׃עמשמבםג(ארקמַּבבותכה–ארְק*ןדֶש,קסועֶש–ירייַמְד*הרמאוהמק–הרמאאק
)ןלהלעיפומ(יֵאָרק׃םיברןושל;)קוספ
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תוחפללבא,הליגמתכסמלםינפמהלא׳תופסות׳שהינפהְלדוערוזחאןלהל
רשפאו,ונאציונממשםוקמַלםירזוחונאצמִנשהרואכלונלאצויוללהםירבדהיפל
דצמ׳תופסות׳הילעבןיבל,דחאדצמם״במרהוי״שרןיבאיהאתגולפ]יכ[רמול
ּהטושפתאלוכיבכיתחקל–]׳תומדקה׳ב[יתבתכשהמיבתכב–ינאוליאו;ינש
.י״שרום״במרהירבדתאיתחנהו,׳תופסות׳הירבדתאוארמגהלש

ונחנאןיאהשעמלו,םייקלחםה׳תופסות׳הןמיתאבהשםירבדה,רומאכשאלא
םילדבהשיושייכםא,םייתכלהםיינורקעתועדֿיקוליחםושינפבללכםידמוע
.ם״במרהיבגלתוחפלו,השיגבםיינורקע

,השערובידהיפֿלעשעמשמיֵאָרקבוהימ״׃םש,׳תופסות׳הןושלךשמהוהזו
םושמיֵרָשרובידהיפֿלעדןוויכְד,רמולהארנו!׳יתישערבדכו׳והילאבביתכד
שדחליאשראיבנןיאירהש,רובידהיפֿלעאלש]םג[ןידהֿאוה–העשהךרוצ
רבדכו׳והילארמאקדאהְדרמולשידועו;׳הליגמ׳דאמקקרפבאתיאדכ,רבד
.שרודהיהארקמאלא,ה״בקהולרמאשאל–׳יתישע . ונדמלשרחאמ׃ונייה.״.
םגשעמשמ,״התעמרבדשדחליאשראיבנןיא״ש)׳בדומע׳בףד(׳הליגמ׳ב
יפמאלתאזףאו,אתלימרדגִמלהעשיפלהרוהקראלא,םולכשדיחאלוהילא
המלעונממקיסהלהיהרשפאךכיפלו–ותעדמארקמשרודהיהאלא,רובידה
.ןידֿתיבלרתומש

םאהלאשַּבןתמוֿאשמךות׳תופסות׳בםיאבומהםירבדהורמאנהליגמתכסמב
רמאשימאצמנ.אלוא,]תויפוסה[ך״פצנמתויתואתאונקיתשםהתורודהֿיאיבנ
תושרהנתינאלהרותןתמזאמירהש,ןכתייאלרבדהשובישהו,םועבקםיאיבנהש
,״תֹוצִמההלא״׃הרותברמאנשהמלםירשקתמהלאהםירבדה;רבדשדחלאיבנל
7.״םכיתֹרֹדלםלועֿתַקֻח״ןכו

תכסמבהיגוסהףוגבהנותנ)ד״לז״כארקיו(״תֹוצִמההלא״בותכהלעתוכמתסהה7
–״םכיתֹרֹדלםלועתַקֻח״בותכהלעתוכמתסהה.דומלתבתוליבקמתויגוסבו,הליגמ
ידוסיתוכלהבם״במרהידיֿלעהאבוה–)רבדמַּבֿוארקיַוםירפסַּבםירוכזִאהנומש(
,ד״בשירבדלשםכשמהבוזהכלהלשהנושלתאהארו,׳אהכלה'טקרפהרותה
.״וזהזֵתניס״׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּב

תימראהתולימשוריפ

הנשֶישיפכ–אתיאְדכ*רתומ,יורָש–יֵרָש*לבא–והימ*תקולחמ–אתגולפ
הזש–אהְד*ןושאר–אמק*)יוצמשיפכ׃עמשמבםג(
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,ידמרתויהברה,תוברתויועמשמתירבעבשי״תושר״הלימל,הנהו
ירוירפַֿא׃הנשמֿתויועמשמיתשלתקלחתמתימנידהֿתירסומההתועמשמוליפאו
לארשיֿתרותתאםייקלהווצמההלולכםירכזומההרותהֿירבדב8.ירוירטסופַֿאְו
הווצמהתלוחתתאםצמצמההמואמםהבןיא,םמצעלםהשכ,םלוא,םלועל
ֿאיבנש,הזקראוהםהברמאנשהמ;״ןועָמשתוילא״]תמאהֿאיבנלעהָרומה[
.יוויצכאלו,הדבועכ–םלועְלחלָשייאלהרותירבדרוקעלתמא

תורמל׃תרחאתועמשמםושהלועהניאהליגמתכסמבםירבדהֿרשקהמםג
,ירוירטסופַֿאהנבומבםשהעיפומהלימהשהארנ,״יאשר״ימנידהחנומבשומישה
הרותהןמרבדרוקעלחלשנשתמאֿאיבנשןוגכ,יבויחוַצכאלו9,תיתדבועהעיבקכ
דועשיפכ,הזןיעמשוריפלדואמםנמאברקתמם״במרה.ותאובנתאשובכלבייח
שוריפלםידגונמדוחיבו,םמצעםירבדבסיסבןיאתאזכהסיפתלםלוא,ןלהלהארנ
ךרוצלןיב–רובידהיפֿלעםאש,שוריפבונלרמאנםש.׳תופסות׳הירבדהזכ
יכונָלבוקמשאלא,םוקמלשיּוויצםייקלךירצ]העשה[ךרוצלאלשןיב]העשה[
.םלועְלאוביאלואבאלהרותרבדרוקעליּוויצ

והבאיבריֵרבדלי״שרלשושוריפברצקיוטיבידילהאבהאיהוזהזֵתניס
,הזתניסדועוזןיאם״במרהלצאשאלא,ם״במרהלשושוריפבםגןכו,ןנחוייברו
תוכלהב(וירבדהלאו;הליגמתכסמבשללּכַלריבעמאוהדבוכהֿתדוקנלכתאיכ
םיתפומותותואהשעואיבנהדמעםא,ךכיפל״׃)׳גהכלה׳חקרפ,הרותהידוסי
רואֵבבןיעדויונאו,ולןיעמושןיא–ונברהשמלשותאובנשיחכהלשקיבוםילודג
ידכ,תותואהיפֿלעהניאונברהשמתאובנשיפל,ןהףושיכוטָלְּבתותואהןתואש
ָהונעמשונינזואבוָהוניארוניניעבאלא,הזתותוא]תמוע[להזתותואךורענש
הארשרבדלעםדאלודיעהשםידעל?המודרבדההמלאה.אוהעמששומכ
.ויניעב . ׃)׳אהכלה׳טקרפב(ךישממם״במרהשאלא,םיאלפנםירבדםההלא.״.
םלועתַקֻח׳׃רמואאוהןכו.םלועדעןתושעלונאןיוּוצמהרותירבדלכ״
יאשראיבנןיאשָתדמלאה,׳איהםימשַבאל׳׃]ב״י׳לםירבדב[רמאֶנו,׳םכיתֹרֹדל
ףד׳אעיצמאבב׳מהאלפנהדגאהתואם״במרהחקלשלבחו.״התעמרבדשדחל

תעיבקב,השעמםרטבוהליחתכלמ׃ועמשמירוירּפַֿא׃הזלהזםידגונמהלאםיחנומינש8
.רוחאלטבמבו,השעמרחאל,דבעידב׃ועמשמירוירטסוּפַֿאוליאו;שארמרבדה

לעשאופארורב״׃ךכד״בשחסנתה–ליבקמהטפשמב–ןושארהדיהֿבתכב9
,תיתדבועהעיבקלאלאתנווכתמםשארמגהןיא,״יאשר״תימנידההלימהףא
ולהנתינאלשינפמאלא,ולרוסאשינפמאל–שדחליאשראיבנןיא׃ירוירטסופַֿא
.״ברלדבההזבשיו,תושר
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ןואפיקלדסּומדוסיהכפהלידכ10,חורֿזועותּויִחהרודחה,׳בדומעט״נ
וללהםירבדהתכמסהשילהארנו(;ללכבהאובנהגשומלשתנבואמהיצזילמרופלו
ונייה,תכמתסמאיההילעשתורוקמבהכמסההתואלללכהמודהניאם״במרהלצא
11.)םשןייעו,׳אדומעז״טףד׳הרומת׳

ףכיתריבסאשיפכ,המואמהנשמוזךרדבהסיפתהןיא,םנמא,הכלההןיינעל
לילכקתינשהזאוהם״במרהןאכהשעשהמ–תודהיהלשהיפואיבגללבא,דימו
רגסו״םייטמזירכה״התקיניתורוקמלאתודהיהֿתרותתארשקמהרובטהלבחתא
הלילחוסחץורפיםא–התעמו12,״תיטרקורויבה״תרגסמהתאדצלכמהילע
׃הנוילעהלעהיהתדעווהֿתיבדי13,תונזלהיהשדעווהֿתיבןיבוה״בקהןיבךוסכס
איבנהןיאםאשןורקיעהתאם״במרהחינַמ׳תופסות׳לדוגינבותורוקמלדוגינב
]אבנתמ[איבנההיהוליפאו,ירוירפַֿאםירומאםירבדהשעמשמ–שדחליאשר
ונאןיאתמאֿאיבניבגלםגיכ,המָּיהומצעתאליטיוךלי–רובידהיפֿלע
.לוקֿתבבםיחיגשמ

תאתפקשמכתוארלאלשינאיאשרם״במרהלשתאזהתיפוסוליפהותשיגתא
,הרישיהּהתשַרוי,׳תופסות׳הֿתודהיותידומלתהתודהיה,תירוקמהתודהיהתשיג
המריבסהלילעלטומןיידע,ןכֿיפֿלעֿףא.תאזכשרותבהיתלביקאלםנמאו

םשארבו–םימכחורזעילאיברלשםתקולחמלעתרפסמה,׳יאנכעלשורונת׳תדגאוז10
ואלםאוא,)םימכחתעדכ(האמוטלבקליושעתוילוחיונבהרונתםא–עשוהייבר
לשותעדבוכמת,םימשמלוקֿתבו,םיקהבומםייסִנתותואשףאלע.)רזעילאיברתעדכ(
תעדלבקתתשךכלעדמעועשוהייברעתרנאל,)וירבחלומידיחידמעש(רזעילאיבר
הנתינשהעשמש–״איהםימשַבאל״׃)ב״י׳לםירבדב(בותכהלעוכמתסהב,םיברה
.לוקתבבןיחיגשמןיאבוש,)׳בג״כתומש(״תֹטַהלםיברירחא״׃הברמאנוהרותה

תוכלהםיפלאתשולש׃לאומשרמאהדוהיבררמא״׃םשהיגוסהירבדרקיעוהזהנה11
׃םהלרמא!]הרותהןתונתא[לאש׃עשוהילולורמא.השמלשולבאימיבוחכתשנ
׳תֹוצִמההלא׳׃םהלרמא!לאש׃לאומשלולורמא;]ב״י׳לםירבד[׳איהםימשַבאל׳
.״התעמרבדשדחליאשראיבנהןיאש–]ד״לז״כארקיו[

–האובנהגשומלשותוהמרוריבךות–)הזךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ורפסב12
תוינפתלתיאובנההפונתב(׳תיטמזירכה׳העפשההןיבהנחבהַלהבחרהבד״בשבש
.)תרוסמהתרגִשלשףצרהוקתרימשב(׳תיטרקורויבה׳תולהנתההןיבל,)םישודיחו
.״וזהזונגאיד״תחתופההקסִּפַּב,254׳מעבםירבדהתליחתתאםשהאר

וזרשא,)׳אדומעז״צףד(ןירדהנסתכסמבארמגהירבדמחוקלדעווהתיבלשהזןויפִא13
.תונזלהיהידעווהתיב,ובאבדִודןבשרוד׃רמואהדוהייבר,אינת״׃הנושל . תמכחו.
המודחסונב(.״תרדענתמאהו,בלכינפכרודהינפו,וסֲאָמייאטחיֵאריו,חרסתםירפוסה
.)ו״ט׳ט,הטוסתכסמתנשמבםגםירבדהםינתינ
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םושןיאהכלההןיינעליכינאהֶדומשרחא,תידומלתההשיגבהאורינאןורתי
.ם״במרהתעדכםג,רבדלשודוסיב,ראשהןיבאיההכלההיכו,לדבה

תאצויההרותהליחתכלמהנניאתודהיהֿתרות,׳תומדקה׳ביתבתכשיפכ
ןוצרהוַצְּבותמלשהתאאצומהןוילעירסומוַצאיהאלא,תוינויעדוסיֿתוחנהמ
לשישקיההֿילכשהןבומבתמאאיהשתודהיהלערמולאופאךיישןיא.ולתייצל
הנשיתמאהיושע,תושדחתויביטקייבואתודבועתולגתמםא–ויפלשו,וזהלימ
רודלרודמהבתוקֵבדה;המויקםצעידיֿלעתמאאיהתודהיה.רקשכתולגתהל
הנממקלתסהלתלוכיהֿרסוחוןוצרהֿרסוחםצעידיֿלעו,התויחצנתאהחיטבמ
–וזתמאתונשלאבאיבנםא.יונישלתנתינהניאשתיחצנתמאאליממיהירה
לשוחילשאוהןיאאליממו,הבהצוראוהןיא,ובתלעופתודהיהןיאשעמשמ
.רקשֿאיבנאוהאָליממולארשיֿשודק

ואתורצנהשךכבןהינימל׳תוצבוקמהתוטיש׳הםעום״במרהםעםיכסמינניא
הבשיתודהיהןמתישממהייטסלכ,יתעדל14;םיבכוכֿתדובעןניאםל☻ִאה
תירוטסיההתודהיהתעדםגםצעביהוזשילהמדנו,הרזההדובעהדסימאליממ
ירהש,ןנחוייברווהבאיברלשםתרמִאמללכארמגההלהבנאלךכיפלו–
לכתאאליממתודהיהֿתרותלןתונהרזהדובעלהווַצמהאיבנלעומשלרוסיאה
.התויחצנלהלשורדהןוחטיבה

קרירשפאןשדחתמאֿאיבנשרמואהווה?שדחלתמאֿאיבנלאופאראשנהמ
ררבלידכהמצעידיֿלעתקדבנותרזוחתודהיהשכונייה,תודהיהלשיתדבועהדצב
ֿחצנתאםייקל׃המצעלשהרטמהםע,תוביסמהרואל,תובשייתמהיתוארוהםא
לשהרדגהבירקיעהקלחהאיההמצעתודהיהֿתרותשךכלבלֿםישבתאזו,לארשי
ירחאןשדחתמאֿאיבנןכתייאלהשעמל–תורחאםילימב.לארשיםשהםצע
תארותסיאלשיאנתבתאזו,אתלימרדגִמל,דבלבהעשהךרוצלאלאונברהשמ
.םיבכוכֿתדובעריתיאלוומצע

םושללכאופאשריפאלןנחוייברםשבוהבאיברירבדלושוריפבי״שר
איהשיפכ,םהלשםתנווכלעתושרופמרתויםילימברזחאוהאלא,םצמצמשוריפ
ןהבהעטיאלהנבהֿלעבארוקםושו,ןהשיפכ,םהלשםהיתולימביוטיבידילהאב
ןיבונינפלשןיינעהיבגללדבהםושםגןיאהשעמל.י״שרלשושוריפילבוליפא

ם״במרהםעםיכסמאוהןיאשרמואכוהירהו,׳חותפל׳שיד״בשלשהזוטפשמתא14
–)׳יריאמ׳הםשב(–׳תצבוקמהטיש׳בתואבומהםעו,הרזֿהדובעונניאםל☻ִאהש
ספדויםתוכיראתאפמךא,םירבדהטוריפתאןלהלאיבנ.הרזֿהדובעהנניאתורצנהש
.225׳מעב,רמאמהלשופוסבהרעההךשמה
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קרהארנ.םקלסללוכיבכםיאבםהרשאאברוייבאתועדןיבווללהםירבדה
ֿאיבנלערמולתירבעהחורהתּויִחלובוטהםעטַלאוהדגוניכ,האצמארמגהש
ייבא,אדסחבר,אנונמהבר,ןועמשיברםיאטבתמשיפכ,״רוטפ״אוהשתמא
.איבנירבדלערתַומה״.אברו . וילאמןבומללכלןיאו15,״םימשידיבותתימ–.
ונאולעומשלאלא,אופאםיכירצונאשנועמתמאהֿאיבנתארוטפלאל;הזמרתוי
]העשה[ךרוצלאלשןיבו]העשה[ךרוצלןיב–אוהתמאֿאיבנםנמאםאו,םיבייח
,עובקלארמגההאבשןורקיעהוהזו,תומנןכאלםאש,םוקמלשויוויצםייקלךירצ
ונלרמאנרבכומצעהזהןורקיעבשאלא,היתובקעבובםיקיזחמ׳תופסות׳השו
.יֵרתסדיתרתםה]העשה[ךרוצלאלשותמאֿאיבנירהש,שושחלהמונלןיאש

,תורוקמלםידגונמםהשםדאםושןעטיאלהלאהםירבדהדגנכשילהמדנ
ןורקיעהתאטימשהלונילעהיפל,ם״במרהתעדתאןאכיתללכאלשיפֿלעֿףא
.העובקותיטטסהמגדכהנקסמהתאקרלבקלויללכהימנידה

תורוקמהםשברשאו,׳תומדקה׳בםגיתבתכשםירבדהקוידבםההלא,םלוא
ןונגסהותואבתיעטומהנבהלםוקמילואהיה,ןכא.םהילעםיגישַמלוכיבכ
אל,״תמאאיבנלכלהנותנתושר״השיבתכבםלוא,יתטקנרשאטעמכֿיפרגלטה
אוהתמאֿאיבנ׃יתרמאשהמלקוידבו,יתרמאינאשהמלאלאיתנווכהשעמלהתיה
רזוחינאןאכיתאבהשתורוקמהלכירחאו16;תמאֿאיבנאקוודו,תמאֿאיבנקר
יתבתכשיפכקוידב,תמאאיבנלכלתושרהתודהיבהנותנוהנותנםנמאשרמואו
ֿתברהלימַּבןידהאוה.ם״במרהתעדתאםיפפוחםירבדהןיאשםגאהיּולו,םש
ךרוצןיאילשמךמסומשוריפילבםגיכםא,יתטקנרשא,״תושר״תויועמשמה

,׳ההנשמ–׳ןיקנחנהןהולא׳–א״יקרפןירדהנסתכסמבהנשמהןמד״בשטטצמןאכ15
ותתימ–ולרמאנאלשהמועמשאלשהמלעאבנתמה–רקשהאיבנ״׃הנושלוזרשא
ומצעירבדלערבעשאיבנו,איבנירבדלערתוומהו,ותאובנתאשבוכהלבא;םדאידיב
.״׳ומִעמשֹרדֶאיכֹנא׳׃]ט״יח״יםירבדב[רמאנש,םימשידיבותתימ–
ףדבהעיפומהנשמהו,ירישעקרפוהז–םיקרפהרדסףוליחלשב–ארמגהיסופדב
.׳אדומעט״פ

איבנ׳םילימהתאתופפוחןניא׳תמאאיבנ׳םילימהשד״בששיגדהןושארהדיהֿבתכב16
שוריפהלָחּומוילעאקוודש)ליעלאבוהשושוריפב(י״שרםיעטמרוכזכרשא,׳קזחומ
וליאו–הרותֿרבדרוקעלותארוההפֵקתאהתהעשהךרוצלקרש–םצמצמה
ףיסומאוה,םכרדבזחואד״בשרשא,׳תופסות׳הילעבלע.תאזוריכזהאל׳תופסות׳ה
תילכִ☻הונתרכהתניחבמאיבנלעורבידאלםה,ם״במרהוי״שרלדוגינב״׃יכבתוכו
ךרוצלןיב׳–אוהתמאאיבנםא׃ןורקיעהתניחבמ,תטלחומההניחבהןמאלא,תיסחיה
.״׳םוקמלשיּוויצםייקלךירצ]העשה[ךרוצלאלשןיב]העשה[
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יתבתכהבשהמצעהקסִּפההתואבירהש17,ירוירפַֿאהנבומבאלאםשהניבהל
הרומתםהלןיא,ותליפתווישעמ,לארשיןוצר״ש,תאזםגיתבתכ,הנותנתושרהש
.״18׃׳ןכֿאל׳ליחתמהֿרוביד166דומעבןכו,״יונישםהלןיאו . לכ–לארשיםע.
ןיא;םלועְלהבוטיניסֿרהתרותשודעלםייקלארשיחצנשהרכהַּבהרודחותוברת
הנשיההרטמהתאזונגלוא,השדחהרטמולטוקנלאופאלוכיירבעהםעה
.תנשוימכ . איבנןיאשבשוחינאםגשיפֿלעֿףא,הנותנתושרהשאופאיתבתכ.״.
תאאורקלןיאםגןכ.הריתסםושךכבהאוריניאו,התעמרבדשדחליאשר
םא,דוחל–םיבכוכהֿתדובערוסיאתאו,דוחל–השדחהרותונלתתלתושרה
19.התנבהֿךרדבתירקיעההלקתההתיהיתביתכבוזתּוירודכאקוודילואיכ

המילעםיגי☻מליתובישהיכילהמדנשרחאמ,תורומאהתולקתהףאלע
וראשייו,תועטןוקיתםושדבעידבםסרפלןוכנלאצומינניא,בישהלילהיהש
לשירודכהחוסינהמןוצרֿעבשינארתוי–תחאהניחבמיכ;ובתכנשיפכםירבדה
רתויהשקונהוחוסינמרשאמ,׳תומדקה׳בעיפומאוהשיפכובםינדונאשןיינעה
.ןאכ

,וחסונשיפכוחסונהרקמבאלשינאןימאמ–ןנחוייברםשבוהבאיברירבד
הליגמתכסמבשללכהתאארמגהםהלהכימסִהאלשאוההרקמאלשםשכקוידב
וללהםיללכהינש.הליגמתכסמבשללכלהלאםירבד,ךפהל,הכימסהאלו
םנמאשץוחנ–תודהיונלהיהתןעמל–םלוא,תחאהתודהיהםהםתוגזמתהב
תכסמכהכלההיהתהאצותהו,ותלועפתאלועפלתורשפאהםהמדחאלכלןתנית
תועצמאבהזלעהזםתואםיפוכונאשמ,םלוא20.ןירדהנסתכסמלשהחורב,הליגמ

תושרה״יתבתכשכ,ידִצמ,ינא״׃ד״בשבתכ–ליבקמהטפשמב–ןושארהדיהֿבתכב17
איבנהתאתרסואתודהיהןיא׃ונייה,ירוירפַֿאהנבומבאלאוזהלימיתטקנאל,״הנותנ
.״שארמ

ןאכו–׳םָלֻס׳תאצוהבש׳תומדקה׳התרבוחבדומעהרפסמתאד״בשןאכםשר,רוקמַּב18
.ונתרודהמלהינפהְלתאזוניניש

ןמאנ״ךכֿלכיתייהשךכבאיההלקתה״׃ךכד״בשתאזחסינןושארהדיהֿבתכב19
קראל–יתנווכתאובןיבהלןיאורּודַכְּכאורקלשיילשירוביחתאםגשדע״תורוקמל
יפֿלעֿףאתאזו,רודככותואםיארוקתמאבןכֿםאֿאלא–םוקמםושבאלא,הזןיינעב
יתבתכאלשךכבהיהתיתָקדצַה.וידמולִמשרודדומלתהשהמיַארוקמשורדלילרוסאש
.״םמצעםיקרפהתאםגבותכלינאהווקמתוריהבהןעמלשו,םיקרפישאראלא

העיבקה׳תוהמתאריבסהוד״בשבש)הזךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּב20
רבדשדחליאשראיבנןיא״ש–הליגמתכסמבןורקיעהלשתמצמוצמהו׳תילילשה
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,לדלודמרבאקרוהבאיברוןנחוייברםישענ–יתוכאלמןפואבםילדהוניגשומ
,ךכם״במרהםהלהשעשמ,םנמאו.םלועמתודהיבםהלדעונאלהזכשדיקפתו
קראלא,םינפבמאובלונתלואגהלכיאלש,הדבועהתווהתהלוקלחתאםרתאוה
אלהרזהדובעינפמםגו,הרותירבדלערובעלונּוויצםגונּוויצשםיאיבנידיֿלע
21.םיאבנתמםההעשהךרוצלקריכשארמונודמילאלוללכועדיאלרשאו,ועתרנ

ג״ישתזומת‐ןוויס׃רעושמהביתכדעומ

תוחילשהותולגתההןורקעלשבחרהויבויחהחוסינבאיהתבלתשמךאיהו–״התעמ
.)ד״להרעהבו309׳מעבםשהאר(.רפסהיקרפבשרפנה,לארשיבתיאובנה

׃אנשיליאהכ–הבחרהרתיבןושארהדיהֿבתכבד״בשחסינםויסהטפשמתא21
תילארשיהדוחייהתנומאלשלודגהרהטמהאוה–חנומומוקמבם״במרהלשודובכ״
ירחאדיחיהטעמכהיהשיפֿלעֿףאו;תודהיהֿתרותלשּהנוּביאאיבְנםגאוהלבא–
תונברה״ותולגהאיבנוהירהורקיעבירה,אחישמלאתכלִהבקסעשדומלתהתמיתח
,םירקיעלםָכַפהוהזבהזםעיצקִה,תודהיהתונורקעלכתאבֵרֵקשךכידיֿלע.״תישארה
תירודַּכהתודהיהתאךפהאוהשךכידיֿלע–*ירצונהםזיכטקַל,לידבהל,המודוהשמ
,םינפִּבמאובלונתלואגלכותאלשךכלוקלחתאםרתאוה–שממרגוסמורוגסרּודַכל
םגו,הרותירבדלערובעלונּוויצםגונּוויצוללכברודכהתאורבששםיאיבנידיֿלעאלא
העשהךרוצלקריכשארמּונּודמִלאלוללכובשחאלרשאו,ועתרנאלהרזהדובעינפמ
תמאהתמשניכ,רקשותמארבדבתמגדהןמרהזיהלונלבטומךכיפל.םיאבנתמםה
תאהזלוכיבכםירתוסההכלההתוצַקםתואבאקוודתנכושתודהיהלשתחאהתיחצנה
.״םתעצקהבהנופצתוומֿתנכסרשאו,הז

לשםפותישתארקל.תירצונהתדהלשהירקיעל׳ךמסומךירדמ׳אוהםזיכֶטָק*
הנומאהירקיעתמישרתאםלקדלוןנשלושרדנםה,הייסנכהיסקטבםירענה
.׳םזיכֶטָק׳ַּבםירודסה

תודהיה״תאד״בשרקבמ)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסב*
–)תורצנַלהמודב(תיסיפטמההקיטמגודהלאתיתדההתייווחתעיקשלע״תיתדה
תוליבסַליוטיבכ–ם״במרהלשםירקיעהג״יְּבהתוקֵבדלעםג,אצויֿלעופכו
,״תינש״תחתופההקסִּפַּב424׳מעבםשתאזהאר.הזהרוביצבםיזחואהןווינַלו
,״הלהאצמנשמו״׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּב401׳מעב–ןכלםדוק–םגהארו
.היתורעהיתשלע
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׃)׳אדומע׳צףד(׳ןיקנחנהןהולא׳קרפב–׳ןירדהנס׳בארמגהתייגוסלשהכלהמוהזהנה
חידהשאיבנלשותתימןפואלעןועמשיברלןנברןיבתקולחמתאבומ׳בדומעט״פףדב
יבגלע.קֶנֶחבותתימשרבוסןועמשיברו,הליקסבותתימשםירבוסןנבר;הרזהדובעל
׃ןלהלדכ,םיארומאתקולחמ)׳אדומע׳צףדב(תחתפתמוזםיאָנַתתקולחמ

איבנההרוהםאןיב–הרזהדובעןיינעלקרתסחייתמםיאנתהתקולחמשרובסאדסחבר
רוסיאהתצקמתארוקעלהרוהםאןיבו,וריתהלוהרזהֿהדובעהרוסיאףוגתארוקעל
ףוגתארוקעלאיבנההרוהםא,הרותהתווצמראשבלבא–)םיוסמהרקמבקרוריתהלו(
תאםייקלוהווצמהיטרפמתצקמלטבלהרוהםאו,קנחבותתימלוכהירבדלשירההווצמה
.שנועלכמרוטפאוהלוכהירבדלירה,םתלוז

הרוהשאיבנלעהלחל״נהםיאנתהתקולחמ,וירבדל.תרחאאנונמהבררובס,ותמועל
הלחןכֿומכו,תווצמראשבןיבוהרזהדובעיניינעבןיב,רבדלשורקיעתא,׳ףוגהתארוקעל׳
תצקמלטבלהרוהםאלבא;הרזההדובעהרוסיאתאתיקלחקרלטבלהרוהשאיבנלעאיה
,שנועמאוהרוטפלוכהירבדלירה–םירחאםיטרפםייקלותווצמהראשמהווצמיטרפמ
.)אדסחברירבדלאוהםיכסמךכבו(

׃ןאכהנושלוזו,׳תויָרוה׳תכסממד״בשטטיצרשאאתיירבהתאבומןכמרחאל
לטבלותצקמםייקל]אבנתמה[;בייח–הרותהןמרבדרוקעלאבנתמה׃ןנברונת״
–ָהולטַּברחמלוָהודביעםויה׃רמואוליפא,הרזהדובעבו.רטופןועמשיבר–תצקמ
.״בייחלוכהירבד

אברו,אדסחבריפֿלעהשרפמייבא׃שוריפתויורשפאיתשברומאכתדמעומאתיירבהו
.אנונמהבריפֿלע

׃ייבאיפלעאתיירבהרבדשוריפאופאוהזהנה
תצקמםייקל]אבנתמהו[,קנחב]ותתימ[לוכהירבד–הרותהןמרבדרוקעלאבנתמה״

ָהודביעםויה׃רמאוליפא,הרזהדובעבו.ןנברלןידהֿאוהו,רטופןועמשיבר–תצקמלטבלו
וקלחיןועמשיברוםימכחיכעמשמו.״הילתיאְדכרמו,הילתיאְדכרמ.בייח–ָהולטברחמלו
הדובעהרוסיאתאתיקלחלטבלהרוהשאיבנהלש–קנחבואהליקסב–ותתימןפואלעקר
.הרזה

׃ויפֿלעאתיירבהתאדימעי–אנונמהברכרובסה–אברו
תיאְדכרמ.בייח–תווצמראשבןיבהרזהדובעבןיב–הרותהןמרבדרוקעלאבנתמה״
םאו.קנחבואהליקסבותתימםאםיאָנַתהתקולחמלוחתןאכש,ונייה[.הילתיאְדכרמו,היל
.ןנברלןידהאוהו,רטופןועמשיבר–תווצמראשבתצקמלטבלותצקמםייקל]הרוהואבנתה
,]הליקסב[הילתיאְדכרמ,בייח–ָהולטברחמלוָהודביעםויהרמואוליפא–הרזהדובעבו
.״]קנחב[הילתיאְדכרמו

תימראהתולימשוריפ

,ותטישכ׃עמשמב(ולשישיפכ]ינולפ[בר–הילתיאְדכרמ*ברלדובכֿיוניכ–רמ
)ותעדכ
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–תקולחמהידדצמדחאףאלאתיירבהןמהקצומהכימתןיאשאופאררבתמשכ–ףוסבל
איבנךלרמאיםא,לֹּכַּב׃ןנחוייבררמאוהבאיבררמא״׃הלאהםירבדהתאארמגההאיבמ
–עיקרהעצמאבהמחלדימעמוליפאש,הרזהדובעמץוח,ולעמש–הרותירבדלערובע
.״ולעמשתלא

220ẅדומעלתכיישה14הרעהךשמה

׃תורצנַלוםל☻ִאָלסחיב׳יריאמ׳הום״במרהלשםהירבדטוריפהנה
םלׁשִאהןמרייגתהש,רגההידבועלותבושתבם״במרהעבוקםל☻ִאהיפלכותדמעתא*
ולא״יכובתוכבהידבועתא׳םחינ׳ם״במרה.ורויגלדעהרזהדובעדבעשלעוטינקהוברו
.ללכהרזהדובעידבועםניאםילאעמשיה . ;״יפודובןיאשדוחייהֶלעתילֵֿאָלםידחיימםהו.
–ם״במרהלשהזקספ.)ח״מתהבושת,ואלבתרודהמ,׳ם״במרהתובושת׳בתאזהאר(
תורוסאתולכאמתוכלה,׳הרותהנשמ׳בםגרמאנ–הרזֿהדובעידבועםניאםילאעמשיהש
.׳זהכלהא״יקרפ

תאזהאר.םההרזהדובעידבועיכעבקו,םירצונהיפלכץרחנם״במרההיה,אסיגךדיאמ
הרוזנצהדיםהבהלחשםיסופדבאלו(חפאקברהלשותרודהמב׳ד׳טהרזֿהדובעתוכלהב
–תועררתיןיב–ירצונהעושיבם״במרההלותףא)׳יא״י(םיכלמתוכלהב.)תיתייסנכה
.״׳הידעלבמָהולאדובעלםלועהבורתועטהלוהרותהףילחהל״םרגש
–׳בֿו׳אםידומעג״יקףד׳אמקֿאבב׳ל׳תצבוקמהטיש׳בוירבדואבוהרשא–׳יריאמ׳ה*
הזהןידהתלוחתתאגייסמאוה.תרתומיוגלשותדֵבאשתעבוקהארמגהתייגוסלסחייתמ
יפֿלעֿףא,דצהזיאלעתוהולאהידבועותותדהיכרדבםירודגהןיממעמאוהשלכ״יכבתוכו
לארשיכןהירהאלא,]הדֵבאםהלםיריזחמןיאש[הזללכבםניא,ונתנומאמהקוחרםתנומאש
.רומג . .״קוליחםושאלב.

םייוגםעןתמוֿאשמהירוסיאששרופמב׳יריאמ׳הבתוכ׳הרזהדובע׳תכסמלוישודיחב
.םהימלצוםהיתורוצוםילילאהידבועלעאלא״,םירצונהלעורמאנאלםהידיאימיב המו..
רומאה׳קחרמהץראמםיאבםירצֹנ׳ןושלמושרפמינא,׳רוסאםלועלירצונ׳׃ארמגבורמאש
וירבדבהאר(.״]לבבךלמ[רצנֿדכובנםשלע׳םירצונ׳םעהםתואארקש,]ז״ט׳ד[הימריב
.)יתייסנכהרוזנצהדיםהבהלחאלשםיסופדב׳אדומע׳וףדלםגסחייתהבו,׳אדומע׳בףדל

׳הריחבהתיב׳ירפסלשםרבחמ,יריאמהתחפשמלהמלשןבםחנמיבראוה׳יריאמ׳ה(
תנשברטפנו,ונמזבסנבורפימכחילודגמהיהאוה.םיפסונםירפסו,דומלתהתותכסמלע
.))1315(ה״ע׳ה
ובתכב,דחיֿםגםל☻ִאָלותורצנַליולההדוהייברלשותוסחייתהתאןאכףיסוהלןיינעמ*
]אב[וניא״–״ןבאוץע״תדובעמריהזמההרותהרבדיכ)א״י,׳דרמאמ,׳ירזוכהרפס׳ב(
.״]הבעַּכה=[ןבאהתאםילדגמהו,]בלצה=[ץעהתאםיממורמהםתואלעזומרלאלא
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