
רעשהתפוקסַאלע

ד״בשיבתכלתישאֵר

׃ויפֿלעהרוגשהבושתהתיה–׳הלאםימיב׳וישעמללאשנבדֿןביתבשהיהשכ
הנה,ונתִאונניארבכד״בששרחאלםינשח״כ,ןכבו.״הריגמַלםיבתוכ,םיבתוכ״
1.ויתוריגממויבתכםיאצוי

ד״בשלשולעפמתאםכסלוארוקסל,רעשהתפוקסַאלע,התעאובאאל
אובבובתכיידוע–תונקסמוםיחקלםג–םיריצקתוםידוביע,תוריקס.ןאכשגומה
לאיאדוףדפדי,םינודינהםיאשונהתשקמףעיבםשרתהלהצרירשאימו,םנמז
לארהמלוםיכרדהתארצקלאלש,אופאאיהיתָצלמה.יללכהםיניינעהןכות
,איההרות׳׃תניחבב,תללוכוהבחריהירהד״בשלשותטישיכ,״הנותחתהרוש״
תוליגמ׳תניחבבד״בשלשויבתכיֵּבּורםנמאויההתעֿדעםאו.׳הכירצאיהדומילו
םירוביח,םכינפלםירפסההנה׃ןילקרטהלארעשהחותפהתעמירה–׳תוזונג
2.הדועיהלארשיתוכלמלאהלועובצומהםלוסהיבלשכ,םירוביח

׃םיבתכהחתפברבכ–תוצַמלו–ריאהלהבוחינאשחדחאןורקיעקר
ןדאוהרשאכ–״ונחנא״יוניכַבו–םיברןושלבד״בשטקונהברהםימעפ

,לארשיתרותלשהתִמאתאםישגהלותאשלםידיתעה,רוביצַּבוא,הרובחַּב

לשהפוסבךכלעהאר.ט״לשתולסכבט״כ,הכונחלשישימחרנבומלועלךלהד״בש1
.50׳מעהזךרכ,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואה
תנוכמבדיהֿיבתכתדלקהב–ד״בשתומירחאהמֿןמזהלחהםיבתכהתנכהתדובע
ֿרדס׳לש,זאד,תושידחהסופדהֿםדקתוכרעמלאםירבדהתרבעהבהכשמנו–הביתכ
םעפו–ולאצמנאליוארביצקתםג–טקייורפהלעורבעתוברתואלת,םלואו.׳םוליצ
השדוחג״סשתתנשתישארב.תוכוראםינשלהדובעהתאאיפקהליתצלאנםעפרחא
ויחולשמהמכלשםתרזעבו–חוכףעילןתונהתרזעב,םעפהתאז,הנהו;הדובעה
.רמגידילהאיבהליתיכז–םינמאנה

המשבםגומכ–וימיברוביצַלד״בשיבתכלשםתפישחתדימבתקסועה,וזהרעה2
.22׳מעב,תישאֵרהיפדלשםפוסבןלהלאבות–וזונתרודהמלשללוכה
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לאהריתחהתפונתב–ונושלכ,״אנדיאהדלארשיתנידמ״ב–וישכעמרבכ
,ריאיוג״צאידימלתלעבסומהזה״ונחנא״השםימעפןנשי.היוארהתוכלמה
״ונחנא״שםימעפןנשי;לארשיתוכלמלףואשלוכישמהשי״חלהירבחמהלא
יונישהתאובללוחלודעונש,׳תיתדהתודהיה׳הנחמלךרדירומץולחֿתוליחםה
יוניכתאד״בשןווכמםימעפל;היוארהגהנהוברקמדימעהלולרשפאירשא
תכרדהלםמצעֿלכםירסמתמההרותהֿיאשונלשתיליעתבכִשל״ונחנא״ה
ישנאםהירהו,אלמהםמשתאוללהחורהֿיצולחםישבולףאםימעפלו,המואה
3.׳יולטבש׳ינבוא׳הלואגהתעונת׳

המקה,׳הלואגתעונת׳לדסיימבאןיעמהיהומכוירבדתאבתוכד״בשיכ
4.ובחוררשאלודגליַח,ןאכרבכיהירהו–ומצעלאםצעתטקלנ–ונוזחב

–ךא,י״חללשתילטוטהתוריסמהותויצולחהתודמועהעונתהלשהחורדוסיב
הלעתמהברשאהיילע,דוסיהיבגֿלעהיילעד״בשהנוב–הזמהאלהוהלעמל
.לארשיתרותלששדוקהלכיהלא׳לוחהזגרא׳מהעונתהלשהחור

לשאובלֿםידיתעההידסיימלאתונפומה,ד״בשל,ולשיתוגילפמתועיבת
הכפהמה״וא(״תירבעההכפהמה״לשהיאשונוהיללוחמ,׳הלואגהתעונת׳
ֿלשֿןירדהנסלןיערגהווהירשאשרדמהתיבלשויכינחווידסיימ,)״תיחישמה
דואמֿדעהשקבוליש–ןוזחהתמשגהלהֶלעמַּב–םהמאוהשרוד5.הלואג

–׳יולטבש׳ינבכהלואגהתעונתישנאלשםָיוהיזלע–וזהרעהאבות,הכרואלשב3
.23׳מעב,תישאֵרהיפדלשםפוסב

םגוהירה–רשנַּכהיבגמוהאודהףועמֿבחרהזוחד״בשתויהםע–תאזלכםעו4
,עבונהוטעבקרהעונתהתאאוהדסיימםייתניבשבטיהעדיאוה.חכופמטסילאיר
׃ךכלשבתונבצעֿסוכרפםושובזחאאלשהמוד.הריגמַלויבתכלשםנידםייתניבשו
–וישכעלוןאכל–׳תאזההעשה׳בללאאיהםתרושברשא,וירוביחתאםייסרשאכ
חינהוהמוחריינתיקשבםתואשבח,דרשמֿקדהמבםיפדהתליבחתאקדיהאוה
ןכיהושיגדהלךאיה,םיפדהילושבךרועָלתויחנהםשרשינפלֿאל(,הדבכהותריגמב
.)טיטפֿתואבהנספדותתואקסִּפוליאו,רזפל
המכדע–ןחבמהתאארוקלכאנךורעי,םיחותפוםייולגרבכםיבתכהרשאכ,התעמו
.ובתכנשרחאלםינשתורשע,ד״בשלשויתונקסמוויחותינםניעבםידמוע

ןירדהנסלםֶחֶרהווהמה,״הביטבתדחוימוהשדחה״–תאזההבישיהלשהתומדתא5
74׳מע,)׳גךרכ(׳לארשיתנידמו״ירבעהטפשמה״׳ורוביחבד״בשטטרש–הדיתעה
הינפהלםשבלםישו,רוביחהףוסדעו״תורחאםילימב״׃תחתופההקסִּפהןמל
.19הרעהבש
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תונמאנהםעדחי–םיעבתנםידסיימה.הזועתוףועמםעתוידוסיותונלבסלש
–םייתכלממהונייחתשדחמ,אנדיאהדהנידמהלשםייוארההיתודוסילרוביחהו
,דוסיהןמהנידמהלשהתוברתוהתומדתאתונשלאבה,דרמלשםיאנקֿתפונתל
לעהתלעאלו׳ההוויצאלרשאוללה,םילוספההיתודוסיתאםהינפלעךופהלו
תאםמכשלעוסמעירשאהלאו;הומכןיאמתבכרומ,םירידאֿתכאלמיהוז.וביל
ושדחי–עבותאוהךכו,ד״בשהזוחךכ–תאזההכפהמהלשהתמשגהתוחילש
.םיאיבנלשםתפונתב,םיאָנַתלשםלעפמתא

אל׃םמצעלעתוירחאהתאלוטילוללהםירבחהםישרדנ–הזםלעפמלכבו
םצעמיכ;הכאלמהתאםהושעישתנמֿלע,םירחאןווכל,ףיטהלותורוהלקר
,תרעובהדועייהשאדקיב,״ונחנא״קרהתושעללכונ–תאזההכאלמהלשהביט
–םוקתוהלפנשדִודֿתיבתוכלמינמאנ–יולֿינב,ונחנא.וניתומצעבהרוצע
לארשיםעלהיוארההגהנההןיערגתא,הליחתכלמ,ונמצעבתוארלאופאםיבייח
,הדועיהתוכלמַּבוייחןכותלכשודיחלםעהבלתאשובכלםישגינה,ונחנא.וצראב
.היתוניפינבאתאתורילו,לעופב,ץראבהינדאתאעובטלםיאבהםגונא

הניכשושדקמדעתולוחמולֶגֵעמינכפהמההֶנפִמהןבומכאוהטושפאל׃בושו
אוהונדועיי,אהירשאכרבדהאהיךא;תורודלשהמישמוזירה,עבטהךרדב;וב
תורמשמהֿףוליחבאטבתירשאהֶנפִמ–הזהינידמהוינחורההֶנפִמהתמשגהב
וננהךכםשל.אנדיאהדןילוחהתנידמםוקמבּהשדוקבֿדִודתיבֿתוכלמלשלודגה
,הלואגהתעונתלשהתמישמיהירהךכלתישעמההריתחהו,םיבצייתמוםימק
.וישכעמוןאכמרבכ

,ךתוארגתאלידכ–רעשהתפוקסַאלע–הליחתכלמןאכואבהלאםירבדו
אובלניהןכומ–המכדעו–םא,םיבתכהתאירקםעךמצעתאאנןחב׃ארוקה
התארבחםא;ונוזחבןאכהוותמד״בשרשא,הזה״ונחנא״ההנחמתואכרמןיב
,שממבהניאדוע–הנשהתישארב,ז״סשת׳ה–התעםגרשא,הלואגהתעונתל
.וישכעךידיבקיזחמךניההלשדוסיהיבתכתאשרמולןתינרבכילואךא

רבכהנה,שממבהעונתהןיאדועםאםגש,החוטשןאכיתליפת,ינעהינאו
,הערזתאתווַרלםיאבהרויהיֵפטִנרבכהנהו,םשגהלאהתמוקתֿןוזחבורק
ֿשארמהברושקהןנעהלאו,הירומתגספלאויגיספווטיברשםירהלרעֵיֶש
.םשגתהלותכרבןּועְט,םדקמו
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םיכרכהתעבראבםירוביחהלשםרדסלע

,הזאובמרחאלדימםישרפנ–םתביתכידעומו–ד״בשלשוירוביחתביתכרדס
ריצךרואלד״בשיבתכ–הריציתונשםישולש׳תרתוכהתאתאשונההריקסב
תארדסליאובב–יגולונורכהוקלהאלמתונמאנימצעלעיתלביקוליא.׳ןמזה
עבראלהריציהלולכמתא׳עוצבל׳ילעהיה–םיכרכהעבראבד״בשלשוירוביח
םיכרכהתעבראןיב׳ןזאל׳היהרשפאיאזאשאלא,הביתכהידעומיפֿלע׳תוסורפ׳
השקבתהםהבםירקמהמכוהמכםנשי,תאזדבלמ.םימודםילדגלםאיבהלו
.םהידעומבםיקוחרךאםהיאשונבהזלהזםיבורקהםירוביחןיב׳תוישרפתוכימס׳
ןיב׳רשפל׳ובלשלהטלחהלאופאינואיבהדחיֿםגתוינכותותוינכטתוביס
לשםרדסשאיההאצותה.םיינכותהשגהילוקישןיבליגולונורכהןורקיעה
ןמתוגירחהןהתוברו,ורקיעבקריגולונורכוניהםיכרכהתעבראבםירוביחה
6.הזהללכה

ךרכַלתישאֵרלשתורושכ,בלושמהלוקישהלשורקיעתאןאכריבסא
–םימדקומהד״בשירוביחתאדגואותויהדבלמ–הזךרכשיתרבס׃ןושארה
היפרגויבוטואהתאלולכישבוטןכלעו,׳תורֵּכֶהךרכ׳ןיעמםגתויהלוליואר
תורגיאהירודמתאוםימולצתהףסומתאםגֿומכ,)א״כשתתנשב(ד״בשבתכש
אוהשטבמ,רבחמהלאישיאובורקטבמארוקלםירשפאמה,םירבדהֿימושירו
הזךרכבלולכלהיהרשפאֿיאבוש,ךכשןוויכמו.םירודסהםירוביחהךלהמברידנ
דעג״ישתמבתכנש(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳,ד״בשלשלודגהורוביחתא
וטרופיש(םירחאםילוקיש,אסיגךדיאמ.׳בךרכל׳החדנ׳אוהו–)ח״ישת
בתכנרשא׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסהתא׳אךרכבלולכלינואיבה,)ךשמהַּב
בוטיחוםתפקשה,םתעדותבוציעבדוסיֿךבדנהווהמהרפס–תורחואמםינשב
.היוארהוייחךרדבםעהתאתוחנהלםיבצייתמהחורהיצולחלשםשפנ

׳ומדקוה׳שםירוביחהלכלשםמוקימלרשאבםילוקישהלשאלמטוריפ
ןתניי–םיבתכהיכרכתעבראלכב–יגולונורכהםמוקמלסחיב׳וחדנ׳שוא

׃רוביחלכלשופוסבהביתכהידעומןויצלעהמֿרבדריבסהלםוקמהוהז6
םא;רוביחהלשותביתכםותיחתעבד״בשידיֿלעבתכנוהירה,ימתסאוהןויצהםא
יתעבקו,ךיראתבתכאלד״בששעודיבירה,״הביתכהדעומ״׃תוביתהךיראתַלומדקוה
אלשםימעפ;)םויסהֿתרעהבוטרופםגםיתעלרשא(,םינושםינמיסיפלעדעומהתא
.׳וכו״רעושמההביתכהדעומ״ספדנזאו,קיודמהדעומהלע׳םידיעמםינמיס׳יַנפלויה
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.30‐29םידומעבתונותנהתורעה,ךומסב,ןלהלתאבומהל״נההריקסַלתורעהַּב
תורעהלםשבלםשוי,הזךרכביגולונורכהרדסהןמתוגירחהיקומינלעגונב
.9,14,16‐1׃תואבה

הכירעהתכאלמלע

וירוביחבור–תומוחתויקשב–יתפומרדסב,םיחנומויהד״בשלשויתוריגמב
קרהזללכמאצוי.דיהֿיבתכתדלקהמהלחהויבתכלשהנכההתדובעו,ודיֿבתכב
ספדנובחסונהיפֿלעןכוהרשא,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳לודגהרפסה
–ןקיתםגםיתעלו,תונדפקברפסהתאהיגהד״בששינפמ,)׳דימתמה׳תאצוהב(
,תאזֿתמועל.)ונינפלאוהףאאצמנה(ירוקמהודיֿבתכחסונתא–סופדהרַדסב
ספדנש(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּבםגֿומכ–׳םָלֻס׳בוספדנשםירמאמב
תדובעהתשענןכֿלעו,סופדֿתואיגשוםישובישטעמאלולפנ–)׳ריאי׳תאצוהב
םידחאםירוביחלשדיהֿבתכ(.נקִתלחסונהתרזחהךות,דיהֿיבתכךותמםתנכה
וללהםירוביחבןיחביארוקה;ספדומהחסונהיפֿלעםניכהליתצלאנו,רמשנאל
.)דיֿבתכידומעאלוסופדידומעםהבומלוצרשא,םיימינפהםהירעשיפֿלע

תואקסִפבוירבדתאהצרהאוה.ויארוקלעלקהלידכורדגמאציאלד״בש,ןכא
םגרתוולאלשץמאמךות,הנשמיטפשמםיללוכה,םיכוראםיטפשמבותוכשוממ
.תוולנתויועמשמלשםיפנעֿינבלע

׃הלאםיניינעבד״בשלשותאצרהב׳ברעתהל׳ימצעליתישרההכירעהתדובעב
טפשמקלוחםגרשאשיו,רתויףאותואקסִּפיתשלהקסִּפיתקליחהברהםימעפ
יתינישםגםיתעל.הדוקנבקיספֿהדוקנתפלחהידיֿלעדוחייב,םיטפשמינשלךורא
.םיסוחדוםיכוראםיטפשמ׳ררוואל׳תנמֿלע,ד״בשןתנשקוסיפהתא

לשוירבדםיספדומ–םידחאםירידנםירקמאיצוהלו–ןאכרומאהדבלמ
תפסותוא׳תוברעתה׳הבייחתהםא.רבדתונשלילבמ,ודיבתכבםתניתנכד״בש
,הרודהמהלכבטוקנללכו–םיעוברםיירגוסןיברבדההָ☻ענ,טסקטהףוגברבסה
.ךרועהתפסוהדימתאוהםיעוברםיירגוסךותברומאהש

םיילושתורעהוםיחפסנתפסוהבהיההכירעהתדובעלשהרקיע,םלואו
.ןתינשלככארוקהלעלקהלודעונרשא,תובר

ידכ,ד״בשלשותאצרההנבמךשמהרבדבהכרדההנותנתורעההןמקלחב
ד״בשרשאכ–תוברתורעהב;לולכמהתסיפתלעוליפאיאלםירבדהיטרפש
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ותדובעיבחרבםירחאתומוקמלעיתעבצה–םימיוסמםיאשונהרצקבריכזמ
וירבדםיאצמנהברהםימעפיכ,םיאשונםתואבהבחרהרתיבןדאוהםהבש
.׳רחאםוקמבםירישעודחאםוקמבםיינע׳

ויארוקשחינהד״בששינפמשרדנםיחפסנהותורעההדסמלשובורךא
םההמֿםושמםאו,עדויאוהרשאתאםיעדויםהיאדוובירהש,בטיהוהוניבי
םוקמהןמאורקלובושיךכֿרחאוםמצעבםתלכשהתאאנֿומילשי–רבדוריסחה
הברתובישחינאהאור.תאזה׳ןידהתדימ׳ביתזחאאל,יתלוכישלככ...ושקתהוב
הרותלשהדומלתלעםינומאההלאל–בחרםיארוקרוביצלםיבתכה׳תחיתפ׳ב
דועשםיריעצלףאו,םייללכההלכשההימוחתלעםינומאההלאל,שרדמהתיבב
.ד״בשלשויניינבלתיתשתםיווהמהעדיהימוחתלכבהרוקהיבועלוסנכנםרט
ךכלהרודהמהתאאיבהלו,םלוכםיארוקהלש׳םנמאנ׳תויהלאופאיתיסינ
ֿלעו–הברהםירפסבםילשמןויעהנועטאהתאלש–׳הלשהילגרלעדומעתש׳
יתרבסהשםשכ,םיינָרותתורוקמלד״בשלשויתוינפהתאתורעהָּביתשריפןכ
,םייטפשמ,םייתורפס,םייפוסוליפ,םיינידמ,םיירוטסיהםיאשונ)ץרמנרוציקב(
השקבתהרשאכ.םיריהנוםיעודיכםהילאסחייתהד״בשרשא,םירחאוםייפרגויב
ואםיחפסנכםירבדהובתכנ,םיילושתרעהלשהתרגסמלרבעמ,םירבדתבחרה
.םירוביחהיפוגלשםהיפוסב,תופסוהכ

הלא׳םיחיתפ׳יכריהבהלילע.רצק׳חיתפ׳ןיעמםגםדקוהםירוביחהבורל
ותובלתשהתאריבסהלורוביחהתביתכלעקרהתאהרצקבראתלידכקרואב
ותואברומאהתאךירעהלוםכסלןויסינלכםהבןיאו–ד״בשלשותריצילולכמב
.ינכותאובמולשמשלוא,רוביח

–רוציקבןאכרמאנרשאלרבסהתפסותםגֿומכ–הכירעהיללכלשבחרנטוריפ
ןאכ.675׳מעב,׳הרודהמהילושב׳רתכומהףסומַּב,הזךרכלשופוסבןתניי
׃םיירקיעםיללכהשולשקרריכזנ
ןהו,ד״בשתאצרהךותבןה–םיעוברםיירגוסןיבםירומאהםירבד,רומאכ*
ד״בשלשםירגסומםירבדוליאו,ךרועהירבדדימתםהירה–ויתורעהלתפסותכ
ארוקהןיאשםוקמב–ךרועהירבדףצרךותבקר(.םילוגעםיירגוסןיבואובי
.)םילוגעםיירגוסןיבםילימהנאובתשלוכי–תועטללולע
,ד״בשלשויתורעהןהירהתויתואינויצבתונותנהתורעההלכיכבלאנםשוי*
.תורָפסבדימתתונייוצמךרועהתורעהשדועב
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ףוסברשא׳רָסולג׳ַּבושרופ–ימוימוישומישבןניאשהלאכ–תויזעולםילימ*
ףיסוהלשיהזללכל(.תיליעתעבטבהלאםילימונמוסהאצרההףוגבו,ךרכלכ
ךלהמבםימעפהמכהָנשִנורזחוהשלכחנומרשאכןתינאלתעבטהןומיס׃גייס
ןיאשףאֿלע,חנומְלרבסהרָסולגַּבםייקםהבםיברםיעפומםנשיןכֿלע;ןוידה
.)ורתאבןמוסמאוה

תילטיגידההרודהמהלע

ד״בשיבתכלשהאלמתילטיגידהרודהמקיזחמהרוטילקתהוולנוזונתרודהמל
םיבתכבןייעלאופאולכויבשחמהישמתשמ.יללכםיניינעחתפמםגהֶוהמהו–
תועצמאבןיבוישפוחשופיחבןיב–רוכזיאלכרתאלולכוישםשכ,גצהיבגֿלע
.ונדיֿלעתשגומהםיכרעהתמישר

ןותנוהירהו,ומוקמןאכןיא–תילטיגידההרודהמלרשאבטוריפהלכ
.רוטילקתהםעזוראה,הזןיינעלדחוימןולעב
–האלמלץופחירשאארוקלכלתדעוימה,בושמẁתייולגםגתאצמנןולעותואב*

ןויעהלעחוספלאלשוניארוקוליאויאנ,ןכẁלעו–)בשחמהישמתשמלקראל(

.הזההוולנהןולעב

הידוה

–לבויהתיצחממרתויינפל,רומאכ,לחהד״בשיבתכלשסופדלֿהנכההלמע
הדובעההאפקוהםימעפשולשו–הלעמלשהבישילשיאהשקבתנשרחאלךומס
.םינשעבראכךשמנשזכורמץמאמרחאל,המייסלהתעיתיכזשדע,תוכוראםינשל
הצעבוההגהבוהדלקהב,םישנוםישנאתורשעביתרזענוזההפוקתהלכךלהמב
הנייהתו,תחשלשתומירעבתורחאוֿהלאכםיטחמישופיחבםגֿומכ–ןוממבו
וא,וחכשנשדיֿבתכיקתפוםידובאםיבתכמ,תונשיתונומתוללה׳םיטחמ׳ה
.הלֵפאיפוטעורתונרשאםיעוריאיטרפלשםתראה

–ךכלעילוחלסיאנו–יַדעסמלכתאתונמלתאזתרגסמביתלוכיבןיא
םלוכרכשאנֿאהי.דחאודחאלכלודחאכםלוכל,יבִלברקמןאכםהלהדומינירהו
,ארוקלכיניעל,השדחתיווזןרקב–םתוכזבםג–התעתחנומהוזהרודהמב
.׳בַאְש׳׃ולתשחולהראבכוא,׳הֵלֲע׳ולארוקהםלוסכ
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–תואבותולועו–תואצוי,םירכזנםניאשםיברההלאלשםללכמ,םלואו
אולה,םיבתכהתנכהלעפמלכירשפאהיהאלללכןהידעלברשא,םישניתש
תושרהלעבדֿןבלעילתודוהליפבםילימןיא.ךרועהתשאורבחמהתשאהָנֵה
תאלוטילוד״בשלשותדובעןחלושבתודבכהתוריגמהתאחותפלילהנתנש
טלחומהןומאהלעהליננההדותריסא;םיברהתושרלאםאיצוהלידכויבתכ
תונטק,תורזעלשתזורחמדועלעו,ךרדהתואלתלכךרואלהדִצמוליתיכזש
יתשקיב.םלועלםלושיאלרשאהידוהבוחינאבח,היח,יתייערלו.תולודגכ
המיכסהאלאיהלבא,המותסהידוההאהתאלשידכ,בוחהןמתצקמןאכטורפל
.הנוצררהוטכ,הסוכמרבדהראשייו–ךכל

לארשייֵה♪ֿאֵלהידוהב,םתוחה
–םיירפתאושעיו,ףנעוללהםיבותכהםילעהואשייכולהליפתבו

ןויצעהדוהי

ןימינבלרשאהרפע
ז״סשתתנשתישארב

$

15ẅ׳מעלתכיישה2הרעה

היהןתינו,בחרהרוביצלםישיגנויהאל,וייחימיברואואררשאד״בשלשוירוביחמהלאםג
׃םירבדישארלשתורושהמכהזןיינעבםידקנןאכ.תורחבנתוירפסבקרםאצומל

דעוט״שתתנשבןושארהןויליגהןמל–׳םָלֻס׳ברואוארד״בשלשוירוביחמרשעֿםינש
זכיררשא,דדלאלארשילשותכירעבןואטיבהיה׳םָלֻס׳(.ד״כשתתנשבןורחאהןויליגה
ךשמהבדימדועהארו–לארשיתוכלמלםיפאושה,םהילעֿםיוולנוי״חלירבחגוחוביבס
תנשבםסרופ,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ד״בשלשלודגהורפס.)הרעהה
ךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳–ףסונרפס.ץפוהאלשטעמכךא,׳דימתמה׳תאצוהבך״שת
דועובוללכנו,ט״לשתתנשב,ד״בשלשותומלםישולשהםויב׳ריאי׳תאצוהבםסרופ–)הז
.םירחאםינפואבוספדנםירוביחהעבראדוע.םירצקםירוביחינש

,ד״בשימיבומסרופרבכרשאל״נהםיבתכהתא–׳הזתמועלהז׳–ונאםיכרוערשאכו
טעמכםיינזאמהתופכיתשיכרבתסמ,ויתוריגמבםיזונגורתונרשאהלאתאםדגנכו
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םיבתכה׳תדידמ׳ו,ומסרופשוללהלעםיינשבףדוע׳םיזונג׳הםירתוכהןיינמ׃תונייועמ
םירתי,הנושארלרואןאכםיאורה,׳םיזונגה׳יכהָארמונתרודהמבםידומעהירפסמיפֿלע
.דבלבםידומעםירשעכב׳םיספדומה׳לע

–הריציתונשםישולש׳תרתכומההריקסַּב,ךומסבןלהלןתנייהזאשונלשטרופמםושיר
.׳ןמזהריצךרואלד״בשיבתכ

רשאםילימֿרתכיתאצמויתשקיבשרחאל,ידיֿלעןתינונתרודהמלשללוכההמש*
תנידמלשהמוקמבאובלהדיתעהוז–״לארשיתוכלמ״,םלואו.םיבתכהללכתאםולהי
.ד״בשיבתכברידתףוריציהירה–תשרדנהתיחישמההכפהמהלשהירִפכ,אנדיאהדלארשי
,ןרטש)םהרבא(ריאיוגרבנירגיבצֿירואלש׳שרדמהתיב׳תשרומוהירההזעבטמ,ןבומכ
םעהדועיהלארשיתוכלמלשהיוהיזםורדע–םישדחםיהבגלותואהלעמד״בשךא
,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבךכרתכומהףיעסהתאהארו(,םֵשהתוכלמ
.)308׳מע

ותויהדבלמ׃הֶולִנםעטונשיונתרודהמלשתישארההתרתוכב״םלוס״בהריחבַלםג
םעטיתיאר,דועייַלהלועההליסמהתלילסוסופיטהתייווחתאןייפאלידכםיאתמהילכה
ףתתשהד״בשרשא׳לארשיתוכלמתבשחמל–םָלֻס׳ןואטיבַלךשמהןיעמןאכתווטִל
לארשיתלואג׳ךותבי״חלהלעקרפַּבףיעסולשידקהףאו,דואמותואריקוה,ותביתכב
תטילקלשהקיטקלאידה׳רמאמַלחיתפַּב׳םָלֻס׳תודואדועהאר.)505׳מע(׳הנידמהרבשמב
.)86׳מע,הזךרכב(,׳היילעה

16ẅ׳מעלתכיישה3הרעה

ינבברקב׳יולטבש׳ןיעמכהלואגהתעונתלשהנויפיא–הזןיינעלשותויזכרמלשב
׃ד״בשךכהרומםהבםיירקיעהתומוקמהלעןאכעיבצא–לארשי

327׳מע׃םיאבהתומוקמהתעבראב–)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳
ףוסדעו״ןכא״׃תחתופההקסִּפַּב333׳מע,הירחאשוזבו״ידכו״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב
.״השעמל״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב531׳מעו,״ןכבו״׃תחתופההקסִּפַּב462׳מע,ףיעסה
׃ןאכתונותנהתיעיברהוהיינשה,הנושארהתוינפההןמםיעטוקמםיטוטיצהנה

לכמתרהוטמה,םיברָלםירומוהרותהיאשונלשתיליעלארשיםעלעאופאהדקפוה״
תאהבתמייקמוםעהתאוזהחורבתרטשממותכנחמהוםייטסילאודיבידניאהתונובשחה
.״וניאררשא׳היטרקואיתה׳תאוא,םֵשהתוכלמתא–ותוכלמ

,שורדכתיאליעתימואלתוררועתהונלצאםוקתו,רקשיאללארשיחצנםנמארשאכ״
ינפלודמעשהלאמםיתוחפויהיאליאדוובשםיישקלערבגתהלתוביסמההנממהנשורדת
,םיפוסיכלשהמצועותונמאנותוקבדוהווחאהבוחתַפיוללהםיישקהו–י״חללשתרגסמה
תילטוטההכפהמהןמ.אמלעבהמדקהכןתמועלבשחיהללכותי״חללשתירסומהםחוררשא
לשתכרפמההיינבהןמ,ולוכםלועהלכלשףרטהיבאזמתיבהרהרורחשמ,ונינפלתדמועה
.״יולטבשםגונלםוקייאדווב–רכנתמוהגושףרועֿהשקםעךותמלארשיתוכלמ

הרותהיאשונלשדמעמ,ונרבסהשיפכ,הבץוחנתירבעהתוכלמהרטשמתאםייקלידכ״
..יולטבשוא–״םימכחידימלת״– . הכירצעבקךרדםעהתאגיהנהלהיוארהתיליעה.
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.,דוסיהןמ,שדחמרצוויהלאופא . איצוהללכונשץוחנ,תמאברבדההיהישידכ,םלוא.
תארקל–ותרותלוםעלתושעלידכיַניס]רה[מלבוקמהיהישםישיאלשקיפסמגוחונכותמ
ךלהשםעלםיארומאוםיאָנַתושעשהמו,ינשוןושארתיבבםיאיבנהושעשהמ–ישילשתיב
.״הלוגַּב

תומוקמב,תאזההשירדהתאחתפמוד״בשבש,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּב
,379תיתחתדע378׳מעשארמ,״םיכרעתצובק״׃תחתופההקסִּפַּב333׳מע׃םיאבה
תוינפההןמםיטוטיצהנה.389׳מעעצמאדע״רבדה״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב387׳מעו
׃תישילשהוהיינשה

תואיצמהיכרוצךותמתרזוחהותורשקתהיפֿלעםגםאיכ,ןוזחהתומדיפֿלעקראל״
׳תירבעההכפהמה׳יבגל]גרבנירג[יבצֿירואשרדשהמןיבתּוהדזהלןאכונאםיעיגמ,הָוהה
םייטרפםייחלתויורשפאֿתושֵיתחכִש׳תאשונה,תיאובנהגהנהלשתיליעהלאהתש׃ונימיב
אהיאלש׃הליחתכלמםנידיפֿלעיולטבשישנאלםנמאעבקנשהמןיבל,׳םלועבםירחא
םייחהתושֵיםצעידכדעףאתמאבש,ונאםיאורבושךכו–לארשיםִעהלחנוקלחםהל
..״יולטבשלשתושדחתהםלגלתינכפהמההעונתהםנמאךרטצתתישיאה . .

,ותיירבםצעמ–]ןשיהיתולגהסופיטהןמםכחהֿדימלתַלדוגינב[–ייִולהםכחהֿדימלת״
,המואהתורישבתיליחתהתיהֱֹֿאהותנמֲאהלשאצויֿלעופקריהירהתישיאהושפנתנקת
תוכלמלהמודב.תיאובנ,תימואלתוירחאלשהמגמבהליחתכלמאופאאבינָרותהודומילו
םאיכ,הכלההלשיתרגִשהשוריפהךלהמבקראלתשרשומתויהלהרומאה,תילארשיה
הניאייִולהםכחהֿדימלתלשותרותםגןכ,תיאובנההרושבהלשהָּכַפְמהתושדחתהַּבםג
תימנידהםתמלשהמםגםאיכ,הדגאהוהכלההלשםינותנהתורוקמהןמקרתכשמנ
ֿדימלתלשונורתיאופאוהזו–העשהתוביסמיפלםימיהẁירבדתנקתלתיאובנההרושבַּב
ןמםכחֿדימלת.תולגהתפוקתוינשתיבימימונלרָּכומהותימעינפֿלעייִולהםכחה
ברה,םכחהֿדימלתלשםמוקמתא,הלואגהרטשמב,סופתלרומאהאוההזהייִולהגוסה
ֿטבשלשילאוטקאהושודיחלערבדלונאברשאכו–םויכונלםירָָָּכומהארתאדֿארמהו
לע,הרואכל,ונזמראליממשירה,הליחתכלמהכפהמהתנכהלשהבורקההפוקתברבכיול
.״תאזההבורקההפוקתברבכרומאהףוליחהתלחתהלשהמגמ

תחתופההקסִּפַּב570׳מע׳אךרכ,יבגנהלאונמעלעד״בשירבדבהאר–הזןיינעבדוע
530׳מעו,ז״צקהרעהב446׳מע,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבןכו,י״חל׃הלימַּב
.הירחאשוזבו״ונַייצרבכ״תחתופההקסִּפַּב

$
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