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ֿיתלבה,תביוחמההבושתה–״!?תוברתתמחלמ״׃איההלאשהםא
יאדו,אטישפ״׃איה,תרחאתעדהלעתולעהלללכןיאשותענמנ

ונייהןכיה,יתובר,תמאבו–הכאלמלהמידק,םנמא,דימוףכיתםגףא!ןבומכו
״?וישכעדעםינשהולאלכ

תאצלהיהלוכיאלםנמאהלואגהךילהתשאיהדוסיהֿתחנה,אלימיכ
הפוצמהדועייהשידכ,רבשיהלהתיההכירצהייפיצהֿתרגִש׃תרוסמהֿתרגִשמ
תרוסמהתרגִשמםיצורפ,המשגהלהייפיצמונרבעשמ,םלוא.תכללוםשגתהללכוי
,הביבסמוהצירפהךותמ,תפסונןגמֿתצירפןימםגאובלהתיהתבייחדימ,ץוחלו
,הלשםיימינפההידעיתאתרוסמהךותמ]המשגהַל=[הלםייקלותויחהלידכ
איהשהלואגהֿשַעַמותואב,שרושהןמ,ינכותןפואבהכירדהלוהילעםטילשהל
.המצעלעהלטנ

וא,תורשכוהחפשמהֿתרהט,ןיליפתותבשומכםיניינעברקיעבוניארבודמהו
ירדגלםילבגומה,׳ךורעẁןחלוש׳לשםיניינעההלאלכ–׳טפשמֿןשוח׳ינידףא
ומכתרוסמהֿתרגִשבףאםמייקלהיהרשפאשונייה,״הזהןמזה״לשתויורשפאה
׳םיכלמẁתוכלה׳באוהרקיעבהפרבודמה.התרגסמתאוויהשםהםהןכאו,איהש
הכירצםתואש–םיינחורהוםייתרבחהםידעיהתוברל–םייטילופהםידעיב–
בגא,םנמא,ּולו(הדיקפתםצעיפל,דחוימבםישגהלהלואגהתעונתהתיה
וללהםידעיבםיטלובה.)םכותב׳ךורעֿןחלוש׳יכרעלשףאתכשמנהתורמתשהה
םולשהוןוחטיבהתולובגבלארשיֿץראבלארשיםעלשתיתכלממתּונדאםהירה
רטשמ;הרוזפהלוטיבוםלשומתויולגץוביק;תרפהדערואיהןמ,החטבההלש
יטפשמהדסומכןירדהנסהשודיח;״דִודֿתיבתוכלמ״לשגשומבלמתסמהיתכלממ
;השודקבםיימואלהםייחהיוליעלדקומכהריחבהֿתיבןיינב;תוכלמהלשןוילעה
הייִוְלהלשתונויערהירקיעלםאתהבילכלכהרטשמהויתרבחההנבמהןוגרא
1.תטָרּפַלתללּכהןמ,םלוכןכו–לבויהו

ורוביחינפלובתכנשהלאב,ויבתכבםיבחרנםינוידד״בששידקהןאכםייונמהםידעיל1
׃םיירקיעתומוקמלעקרעיבצנ.בותכלדועדיתעאוהשהלאבו,הז
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רובעלועוקשלוניתפתהאלוהליחתכלמהלואגלוניפיצוללהםידעיהםשלקר
תעונתףוסבלהצרפוללהםידעיהחוכמקר;םתלוזתונורתפינימבםלועהןמ
םעטשיןיידעוללהםידעיהםשלקר,תמאבו;םויכונאםינותנהבש,הלואגה
םהידעלבו–יוכיסותּויִחהלשיןיידעםמשלוםחוכמקר,העונתהךשמהלינויגה
תוהזםצעתלפונםהידעלביכ,ארקיעמםויקםושללכבהלןכתייאלףא
רבֵעמאוה,םביטיפל,םניינעםאםג–וללהםידעיה,םלוא.״לארשי״אשונה

תולוכיןניאםינפֿלכֿלעםתלועפוםתויִחירה,וישכעדעהתיהשיפכתרוסמל
הנכותלץוחנהןקרופהםשל,םתרַמישאיהש׃החוכמותרוסמהךותמאלאאובל
ֿתרגִשהתיההכירצתאזההלועפהקיזתאתיצהלידכםאםג,ןכל.המצעאיה
לשןכותהשידכ,דימתוחאתהלרבשההיהבייחםוקמֿלכמ,רבשיהלתרוסמה
ֿתפונתלששדוחמהבצמהתאאלמיואוהףארובעיוךשמייתרוסמהֿתרגִש
אצָמייורמתשהלףיסותםידעיהתעדותשרשפאךכקרש–הרצונשהלועפה
תיבויחתילכתאהתםנמאשרשפאךכקרו,תצינשקיזהןמרעבישהמללכב
.התיהשהריבשליהשלכ

וישרושמקתונמ–הלואגהשעמו,ךלהוההתשההכדערבשהיוחיא,םלוא
תאששגמ,וידעימםולעוקתונמםנמאולךלוהולגלגתמ–תרוסמבםיינכותה
עגרלכבאוהםייאמףאו,תינחורתּוקירלשללחבוא,הלפאבינזבזבןפואבוכרד
.קותינהןויגִשמוברוזחיאלםא,ומצעלשלוטיבלוךוּפיהלוילוגלגבעיגהל

תוברתמהאיצוהלידכ,הלואגהתעונתבoתיטקלאידתוררועתה,הזבצמב
,תירוטסיהההתוברתתומלשבהשירשהלורוזחל,העדותהלובלבוםירוונסה
תידוסיהמישמאלאהניא,תעדומהתיתילכתההכרדתויבקעבךכלםאתהבהנווַכלו
רשפאֿיאינויגהןפואב.התוהמםצעמ,הליחתכלמהבתבייחתמה,וזהעונתב
ןוכנםאףאו;הלםודקלתשרדנה,תרחאתמיוסמהמישמוזיאתעדהלעתולעהל

׳םיברעהםעםולשלדוסייֵוַק׳–החטבההתולובגב,ץראבםעהלשותונדאסוסיבל*
לארשיתלואג׳ב׳תוצופתַּבהלוגה׳ףיעסה–םלשהתויולגהץוביקל*;)הזךרכ(
,םש,׳םֵשהתוכלמ׳ףיעסה–יוארהרטשמַל*;340דומעמ,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
״ירבעהטפשמה״׳–ןירדהנסהשודיחל*;545׳מעברפסַל׳בחפסנבו,308דומעמ
ףוסדעו״תורחאםילימב״תחתופההקסִּפהןמל74׳מעב,)הזךרכ(׳לארשיתנידמו
ןיינבל*;׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסהלאהנפמה19הרעהלםשבלםישו,רוביחה
תיב׳׃םיאבהםיקרפהתשולשב,)הזךרכ(׳םילשוריןונכתלע׳רוביחה–הריחבהתיב
הריחבהתיבםוקיש׳,׳דיתעלתוחתפתההזכרמוןונכתהלשתרתוכהתלוג–הריחבה
םילימברתכומהףיעסה–לבויהרטשמל*;׳תרזוחהתינונכתהתועמשמה׳ו,׳לעופב
.314דומעמ,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהלא
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ידכ,הלואגהתעונתתאםייתניבקתשלתעדהלעינשדצמהלעיאלםגש,אוה
דועןתינשןמזלכ–תירמוח,תרחאהמישמלכלינחורהןוקיתהתאאקוודםידקהל
,תראשנהדבועהםוקמֿלכמ–לובלבהיֵאנתבםגּולו,יבויחוהשמםישגהל
ֿלכֿלעתוקתושמםייתניבתואצויםנמאהלעמבתונושארתומישמדואמהברהש
םילשורירורחשלהנשהרשעֿעשתךשמב,לשמל,עריאךכ(.לובלבהןיגב,םינפ
,תינומהההיילעהתפונתלםגהמעו2,תולחנתהַלבושהתעו,״ןדריהדע״ו
תומישמןתואףא,ןכומכ.)׳וכורוצמהלוסיחורורחשהךשמהלשהיגטרטסאָל
רסוחמַחֵרכהבתושבושמםינפֿלכֿלעתואצוי,ירמגלתוקתושמתואצויןניאש
ינחורהןוקיתהתמישמלשהמוקמתאךירעהלאובנםא–לוכהֿךסַבו;ןוויכ
תמדוקהניאוזהמישמםאש,איההטושפההבושתהיאדו–יללכהםלוסב
ןמזלכ,דוחלןהמתחאלכלודחיןלוכלאיההליבקמתוחפלירה,תורחאל
.האולמבהאלמתנאלאיהש

תורחאםילימביהירה,ינחורןוקיתלתיטקלאידתוררועתהלשוזהמישמ,הנהו
יפכ,תביוחמךכלכאיההמישמהםאו–״תוברתתמחלמ״לשבויחתניחבב
תאזכתבורעתןימונלצאררועמהזגשומש,אוההמֵתתצקמרתויתמאב,ונרמאש
לשלולכמהלכש,ןבומכ,םיכסנםאםגיכ–המֵת.דחאכלוזלזוסואימודחפלש
ובתויהליושעעוזעזלכרשא,תיאליעהנכסלשלולסמבםייתניבלהנתמונייח
לעקבאמהןמתוענמיההםגשאיהונתחנהאולהםוקמֿלכמ,ילרוגןוסאהֵרֲה
תאעגרלכברישכהליושעה,הנכסֿםַרגתניחבבאיהשורדהינחורהןוקיתה
3.ארקיעמונלעפמֿםעטלשעקרקהתטמשה

ולגדםישימחהתונשברשא–״ןדריהדע״הנידמהתולובגתאביחרהלהפיאשהתא*2
רבשמבלארשיתלואג׳ורפסבד״בשחתינ–׳הדובעהתודחאל׳םגו׳תוריח׳םגהב
״בושו״תחתופההקסִּפַּב368דומעמדוחייבו,362׳מעעצמאמ,)׳בךרכ(׳הנידמה
הקסִּפהןמל389דומעב,תאזההפיאשהלשהקותישתאריבסהאוהךכֿרחא;ךליאו
.ףיעסהףוסדעו״ונלהרתונ״תחתופה
תרדשלכהרתונןיידע–רוביחהתביתכדע–םימיהתששתמחלמרחאלשםינשב*
םיבשייתמהץחלבודסונש(ןורבחוןויצעשוגטעמל,תידוהיתובשייתהמהקיררההבג
ןדריהתעקבב.)תורחאתובשייתהתומזויהמסחרשא,הלשממהתינכתיפֿלעאלו
הרשעדועו–ל״חנתויוזחאיהוםיבושייהשישתעהתואדעםנמאומקוההזעלבחבו
יפלרשאםירוזאבקרו,הפונתבאלוהרושמבהלעפהלשממהךא–ןלוגהתמרב
.ונידיבראשיהלםידיתעויהיןולאלאגילשותינכות

עודמ–ההימתהתאץרתלתורשפאהתאהחדיוד״בשךישמיתואבהתואקסִּפהשולשב3
ונאםינותנשךכב–׳תוברתתמחלמ׳לשגשומהםצעמוזכשהעיתררוביצַּבתמייק
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)ןוקיתלקבאמהידעלבםג,אליממו(הזהןוקיתהיֵדעלבשונשגדה,ןכֿלעֿרתי
דוחייב–ןהֵמו,םוקמֿלכמתנקותמתאצלהלוכיוניתומישממהמישמםושןיא
םושאלל,תוקחדומתאצלתויושעףא–םילודגהםידעיהלשןירָשימהֿתומישמ
ונלןיאןוקיתלקבאמהןמש,תורחאםילימב,אופאעמשמ.ירמגלהמיאתמהמשגה
םיקימעמוםירבדהםישרתשמםייתניבשלככ,יאדוובאולהו–םינפֿלכֿלעטלפמ
העורגתושרתשהוזיאעדויימו,ךכֿרחאםנקתלהשקיןכ,תשבושמהםתרוצב
םויהתילעומההנכסהדגנכםייתעבשהלוקשףוסבלאצמיהלילואדועהיושע
?ןוקיתלקבאמהינפמדַחַּפַלץוריתכ

,ךשמהבםלשלךרטצנדועו,םיכלוהוונאםימלשמשריחמהתאךירעיימ,ןכא
םינבומכםהבםיעקושוםיכלוהונאשו,םהבונשרתשהרבכשםישובישהינימדעב
תילארשיֿץראההרוכמהתעדותותילארשיהתוימואלהלוגלגלשמלומכ,םהילאמ
ֿתרותדובעִשוא4;׳תואמצעהתליגמ׳חסונ,״תילארשי״תוחרזאלשהיגולויזרפַּב
תּוצראהֿםעהוא;תיטרקומדֿתינוליח״תסנכ״לשהתונובירלתימואלהםייחה
וא5;ל״הצלשתרתוימהא״ֵההוא;ונידליםיכנחתמהבש,חורָּבתימוהתה
םיכלוהתסנכהוםיטפשמהדרשמש,״הֶל׳ֶגְמהתפלחהל״השדחההֶל׳ֶגְמהיקוח
סופדוא;תפכאאלשיאלועדויוןיבמשיאןיאו6,תחנבותומימתבונילעםימירעמו
ךרטצנהלאלכמירהו.׳וכו׳וכו–ובםינבנוםיכלוהונאשתיקשמההרוטקירקה
.ונחנאאליממדועאהנאלןכאלםאש–רטפיהלוקבאיהליאדוּו–רטפיהלדוע

ד״בששגי,״רבדלשורוציק״תחתופההקסִּפהןמל,ןכמרחאל.תדמתמהנכסלשבצמב
םייונמהדחפהולוזלזה,סואימהיביכרלשםחותינךות,תוכיראבהמֵתהתאץרתל
תחתופההקסִּפהןמ–סואימהםרוג(.וזההקסִּפהתליחתב,ההימתהלשהתגצהב
דחפהםרוגו,391׳מעב״וליאו״תחתופההקסִּפהןמ–לוזלזהםרוג,390׳מעב״ךא״
.)392׳מעב״ןאכמךשמהבו״תחתופההקסִּפהןמ–

םוי,תואמצעהםוילע׳׃ורוביחתאםייסשרחאלדימד״בשבתכהזהרוביחהתא4
תליגמ׳לשהיחוסינוהינכתלעהפירחתרוקיבהשרפנוברשא,׳ןברוחהתומוצוןורכיזה
.33הרעהבו328׳מעבדוחייבו–ךליאו319׳מעהזךרכבתאזהאר.׳תואמצעה

רקיב–׳לארשיאבצ׳אהירשאתחת–ל״הצבש׳הנגה׳הדוסי,תרתוימהא״ההתא5
לארשיתלואג׳בל״הצלערצקהףיעסב,תינויערהותירוטסיהההניחבהןמ,ד״בשחתינו
הבישיוםירוטקודלע׳רוביחַּבםגהארו,ךליאו116׳מע)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
.״םלוא״׃תחתופההקסִּפַּב21׳מע)הזךרכ(׳תיאבצ

תופיצרֿתקיקחלשברשא,ינאמתועהיחרזאהקוחהרפסֿתליגמהתיה׳הֶל׳ֶגְמ׳ה6
קוחתארוהלשבו,הינטירבןוטלשתונשםישולשבץראבהפקתהראשנתירוטדנמ
.ילארשיהםיקוחהרפסבהבשייתהו׳המרז׳,הדסונהזֿךאשלארשיתנידמלשהָהֵז
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ללכרשפאẁיאףא,וביטםצעמ,ןוקיתלקבאמהתאשכ,המכוהמכתחאלעו

.הניעבםימיֵאẁתכלהמאקוודדועאיההלודגההנכסהשדועבאלאלהנלקיפסהל
עקרלעקר,ןבומכ,דחאדצמיכ;תיתוהמהשירדאוההנכסהםויאלשהזעקר

אוהו,יביטקייבואבויחכ,תואיצמבשרשומתויהל]ינחורה[ןוקיתהֿךרוצלכויהז
ןוקיתהשןפואב,ותמצועאולמב,זועבותופיקתֿחורבשגרומורכומתויהללכוי
הדמתהםשלתובבלבהיוארהזיחאולאוצמלףאורוביצבלבקתהלםנמאלכוי
אוביאלןוקיתהםא,ינשדצמוליאו;הליחתכלמודועייבשרדנכ,תורודְלהאירבמ
–וא,םוקמֿלכמהיתחתםייתניברבכערכונאליממשואירה,הניעבהנכסהדועב
ירה–ןוקיתהידעלבםגּהרבעללכונש,הבולעךכֿלכהלגתתהנכסהשחיננםא
ןיינעדועאוצמללכונאלשםינמשומוםילרעךכֿלכרבכאצנ,ךפהלאליממש
.ללכבהלאכםזילאדיאינימבךרוצו

המֵתהםאו,ץוריתהנניאתמאבהנכסהֿתעשש,ןכֿםאאוהרבדלשורוציק
עדונ״תוברתהתמחלמ״ןיינעלכשךכבוהירה,ץוריתולשיתאזֿלכבונרמאש
.]ןלהלכ[–לפוכמולופכןפואבתכפוהמותסרוסמתועמשמבקרהכדעונלצא

ודועמרוביצהונלצאעמשאלללכבהכדעשאוהרתויבידוסיהודחאהסוריסה
ידעישאלםגאלא,ונרמאשיפכאוההשורדה״תוברתהתמחלמ״ןיינעשקראל–
לשםיישממהוידעיבוציעלעםירחתמכןובשחבללכבםיאבםיירוקמההלואגה
ןהלשילארשיֿתרותותרוסמהםעטבינחורןוקיתלתועיבתשוא,המוקתהלעפמ

םייחרזאהםיקוחהתכסמתנכהלע,םישימחהתונשמרבכ,ודקשםיטפשמהדרשמב
קוחֿתועצהרפסמןיכה–קוחהןונכתתקלחמב–ומצעד״בש;הֶל׳ֶגְמהתאופילחיש
,תורחאטפשמתוטישלהאוושהב,תירקחמֿתינויעהותדובעירפכ,וזהמגמבתופיקמ
רשאכ–תאזכהקיקחלע(.םיירוקמהלארשיינידתונורקעלעתוססבתהךות–ןבומכו
ד״בשירבדתאהאר–שדחחוסינבלארשיתרותלשהינידםהשםיקוחתקקוחמתסנכה
,״ןכא״תחתופההקסִּפַּב61׳מע,)הזךרכ(׳לארשיתנידמו״ירבעהטפשמה״׳רוביחַּב
.)11הרעהלםשבלםישו
רשתנוהכלףסויבדר״דסנכנ)1961ףוס(ב״כשתולסכברשאכ–םינשלמערחאל
השיגהאלהלשממה;ד״בשלשותדובעהזנגנ–ןזורסחנפלשומוקמבםיטפשמה
הלודגהתיטפשמהותדובעתיינבבותואושמישןהו,ןיכהשקוחהתועצהתאתסנכל
.ו״לשתתנשתישארבּהמילשהשדעדקשהילעש,)םיכרכהעבראב(
רודמב,רמרקלאומשלותרגיאבהאר–תיטפשמהותדובעביטלעד״בשלשורבסהתא
תנשב(התזינגוותדובעתעיטקלעהשעמהֿרופיס.ךליאו620׳מע׳אךרכבתורגיאה
תיעיברהפסוהכאבומ–םיטפשמהדרשמתאותביזעלףוסבלאיבהשרבד–)ב״כשת
.631׳מעב,תרגיאהתואל
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,המוקתהלעפמלשתוישעמהתילכתהרושימבןהשלכתונווכואתועמשמללכב
.וישכעדעהתיהשיפכ,אדירג״הזהןמזה״לשותרגִשלרבעמ

סואימַלםרוגה,דוחייב–רישיהםרוגהוליאו,עקרקראוההזסוריסךא
ל״נהעקרהללגברשאתיזחהביטבוהירה–״תוברתהתמחלמ״גשומְלהוולנה
.השעמלתאזֿלכבונלצאתלהנתמה״תוברתהתמחלמ״תדימהתואהילאהקחדוה

העיגהרבכםנמאתרוסמהתרגִששםימיהםתואבאוהוזתיזחלשהרוקמ
רתויהברהתשרשומוהצופנ,הנתיאםינפֿלכֿלעהתיהןיידעךא,תצפונמתויהל
,ינוליחףוצרפללכֿךרדבלבקיהֶנבִנהבושייהשהיהיעבטךאהזבצמב.םויהמ
אלןיידעשהיהיעבטםגהדימהתואבךא,״תיאפוריא״הרמוילעבויצראהֿםַע
ךרדהןמדבל,ןישוריגוןיאושינלשתירוביצךרדוזיאתעדהלעללכולצאהלעת
םהילאמםינבומךכֿלכדועויהילארשיידעומותבששןכו,לארשיוהשמתדלש
דוע.תירוביצהרובחתםהבםייקלןיאש,היֵבוֿהיֵנִמרבדהלבקתיללכֿךרדבשדע
ֿיתב,לארשיֿרבק׃ויה,ירוביצףקיהב,הרגִשַּבתוקֵבדהוקותואבתודחאתודוקנ
התיבש,)רויגוא(הווצמֿרבוהלימגהנמידיֿלעתידוהיתוהדזה,םירשכםייחבטמ
תתבשהידכדעףא,הרגפימיכלארשיידעומותבשםויק,חספבםחלתייפאֵמ
,באבהעשתבםיעושעשתתבשה,רופיכֿםויבוידרהתתבשה,עונלוקוןורטאֵת
.ולוכוקהלכםנמאהצמתמהזבשהמדנו–הכונחבוםירופבהחמשגהנמ

םדגנןיאםויהםגןיידערשא,החמשלשםיגהנמבעגונשהמבוליפא,הנהו
יכ–טטומתהלםצעבהליחתהרבכוקהתרגִששרמולהארנ,ףצפצמוהפהצופ
םירופתחמשלשתיממעהתוינטנופסהןמונלצאדועראשנדואמטעמקרהשעמל
,הווצמֿרבתוגיגחבםגןידהאוהו,הליחתבבושייַּבהגוהנהתיהשיפכהכונחו
תומיענהתודוקנבןידהוהזםאו.אדירגינתווארערואמלתוכלוהותונקורתמה
ויתותואתאןתונןאכ.וקהלשתודוקנהרתיבהמכוהמכתחאלע–החמשלש
תירוביצהרובחתתתבשהואלארשיוהשמתדכהחפשמהןורקערשא,חמצשרודה
–ויבגלםהאלא,וילאמןבומרבדולםניאשדבלבוזאלתבשבתוארטאֵתיתבו
תולוקעיפוהלאופאוליחתהףאהזדצמו,קיעמוןבומֿיתלברבדםג–שוריפב
דוחייבתשגרומוזהייטנ.לועֿתקירפותודגנתהלשםיכלוהוםירבוגםישעמו
–םימעפלתצרפתמתוחפלוא–תטשפתמאיהךא,תורומאהתודוקנהיתשב
.תורחאלםג

ףאו,תודרמתההתייטנדגנםדִצמםיממוקתמןבומכתרוסמהתרגִשינמאנ
תצרופהתירוביצהתקולחמבאטבתמרבדה.התנכסינפמתיקוחהנגהםישקבמ
םויקונייה–״וקסוטטסה״.״וקסוטטסהתרימש״לעםעפבםעפידמונלצא
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שרתשהשיפכ,ונראיתשתיתרוסמהרגִשלשעטוקמוקותואלשירוביצהדמעמה
וידִצינשמשתיזחהֿוקתויהלךפהנהזו–בושייהתרגִשבהכדעוהליחתכלמ
.״תוברתתמחלמ״לוכיבכםהיניבםימחלנו״םייתד״ו״םיינוליח״םידדוגתמ

״םייתד״הךא,ףקותוץרפתמהדצההשעמלםה״םיינוליחה״,וז״המחלמ״ב
םישבוככהרואכלםיארנ–תפקתומההרגִשלתיקוחהנגהםגישהבוםעבתב–
?שובכלםהםיצורואםהםישבוכהמו.םישדחםיחטשםעפבםעפידמםהל
לארשיֿתרותםשברעתסהלםהםיאבםלועבםירבדהלכמוילעשרבדהוהמ
הָמָבְיֿתצילחואהשורגוןהוכיניינע,רמואהווה?הלאכש״םיפורטםימיב״
–׳וכוםיתמיחותינ,תבשבהיזיוולט,ריזחלודיג,)ןישוריגוןיאושינקוח(
,רבדבטופשלךירצה7,״ובשִנשתוקוניתה״רוביציניעבשאוהיעבטךאןבומכו
.הסואמ״תוברתתמחלמ״כקרבשחיהלהלוכיוזירה

והירהו,עבטמהותואלשינשהדצבאוהינשהרישיהסוריסהֿםרוגוליאו
.לוזלזהתעפותיבא

יטוידֶההרוביצהו–ףקותהםרוגַּכתינוליחההעיסהתלועפתשגרומהזדצמ
הניחבהןמוזהעיסלשהתדמעתאדוהאלהיההטונףאילואךוותבשבחרה
ילבםגּולו–רוביצהשיגרמהשעמלוזהעיסלשתּויתמחלִמַּבשאלא.תיאֵדיאה
יכשיגרמרוביצה.רבדלשותִמאלהדוסיבחנומה,האדיאהֿרדעיהתא–תעד
,תיבויחתילכתםושלתנוּוכמהניאוםישרושםושמתקנויהניאוזתּויתמחלמ
ֿתייטנלשםיינקעצהםיצולחהרשאכו;תוקרפתהֿתייטנלשיוטיבקריהירהו
ישוביכ״ו״יתדהווקֿסוטטסה״דגנדרמהתאתולעהלםירמייתמתאזהתוקרפתהה
׃ןלהלכתואצותהףוריצלבקתמ,שדוקֿתמחלמתגרדל״יתדהדסמִמה

,ונלצא״תוברתתמחלמ״שהרדגהןאכמתאצוי,ןכותהתניחבמ,תישאר
תארובשל׃הניינעוהזךאםנמא,קרפהלעםידמועהןויערכואהמישמכ
הזירהו–ליעלונראיתשבולעהתיזחהֿוקב״דסמִמהישוביכ״ו״ווקֿסוטטסה״
ֿלכמ,סואמכהארנאוהןיאבוש,הזדצמ,וידהואיניעבםאםגרשא,ןיינעאופא
םגהמו,תיתִמאתוברתֿתמחלמלשהפונתלאשונשמשלידכמלדאוההארנםוקמ

קונית׳ידומלתההמגודהֿיוטיבלשושארב–געללשתינימשב–ןאכטקונד״בש7
יוטיבהלשתונושארהויתולימיתש.)הגגשויתוריבעלכרשא(׳םירכנהןיבהָּבשִנש
הירוגֵנסדומיללםינורחאהתורודהלשתינברהתורפסבושמיש,)םיברןושלבדוחייבו(
תאותווצמלשןרקיעתאםיעדויםניאשןוויכמרשא,״םיינוליח״כוכנוחשוללהלע
.םדיבשתוריבעלעהמשארלוקםהבתולתלןיאוםיסונאכםנידירה,םירוסיאהםצע
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לעשדוקֿתמחלמתרמוילשםידוגינהֿחתמךותמ,תינשו;״הלאםיפורטםימיב״
תמחלמ״ןויערלכללוזלזלשסחיםגרצונ,תיניינעותירסומתוניצררסוחלשעקר
ובםיקסועהתּולסַּפדצמםגאלא,ונכותווניינעדצמקראל,תאזה״תוברתה
ותענומ]תמדוקההקסּפהשארב[ל״נההדהאהתייטנקררשאלוזלז–םכוחיגו
.יוארכ,זובלשסחילךפהיהלמ

ישילשהרישיהסוריסהֿםרוג–ידמלילסקודרפןפואב–ןאכמךשמהבו
.דחפהֿסחידצתאםרוגהאוה

הטונםנמאתינוליחההעיסהיצולחלשהקירהתּויתמחלִמהשךכלונתנווכ
רבשמֿתדוקנל–הניינעֿתולדףאלע–תקולחמהתאאיבהלתובורקםיתעל
8.תומילשמתוביסיתששיהזסקודרפל.תנכוסמ

יהירהתינוליחה״תוברתהתמחלמ״תורעתסהלתיזכרמהרטמש,איהתחאה
הנידמהו,וזהדוקנבהתרטמתאגישתתורעתסההםא,הנהו.תושיאהינידתכרעמב
הרהמדעאצָמיי,לארשיינידיפֿלעאלשםיילארשיתושיאֿייחלשםתורשכבריכת
תילִעןיבםגאלא,הלוגבםיללובתמהןיבקראלו–םעהינבמםיברש
ינידלשתוארהֿתדוקנמ״להקַּבאובל״םירשכדועויהיאל–ץראב״םיטוירטפה״
ֿיאןבומכשיפכ–להקבואוביםהןכֿיפֿלעֿףאםא,ןכֿלעֿרתי.םיפוצרהלארשי
יכרבדלשושוריפאהיאליממשירה–ךלוהובחרתמףקיהב,עונמלהיהירשפא
םילוספואצֵי,שדחהילארשיהלהקהלכףאםצעבו,השדחהתילארשיההחפשמה
ןוזחהבצועםהבש,םימדוקהתורודהלשתוארהֿתדוקנמםתדילוםתרוהםצעב
.ותוהזולארשיתועמשמלכתאעבוקה

קראלירוטסיהוירסומערקהווהתישאוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב
׃םעהלשתיתחפשמהתופיצרהםצעבאלא,ינומלאינולפתוברתֿךרעהזיאב
ןוזחהותוברתהתשרומלעדובכבותונכבךמתסהלולכויאלבושםישדחהתורודה
ורמייתישתמיאלכרשאב,םלועבםדוחייתאעובקלהרומאה,םהיתובאלש
רחא,םהלוהזלםצעבהמש,עדּומֿיאבואעדּומב,שותיהםחומברקניןכתושעל
.דלוויהלללכבםהלהיהרוסא,וזתשרומיפֿלע,הלאםהיתובאלשםדידלש

,תילארשיההחפשמהלשתירסומהתופיצרהקרֿאלםגש,עמשמבושןאכמ
תימואלהֿתיתוברתהתוכיישהטלמלכםאיכ,ךכברבשיהלהרומאההדבלאיה
ורסמתיאלוזהנכסלםירֵעהםעהיגוחש,אוהיעבטךאךכםעדבבדבו–

חוורהדעשרפיתהיינשההביסהו,תואבהתואקסִּפהשולשבהנותנהנושארההביסה8
גיצהשההימתַלד״בשלשותבושתךלהמלכתאםותחיהזחוור.395׳מעבשלדגומה
.3הרעהתאםשהארובושו–״הנהו״תחתופההקסִּפַּב387׳מעב
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,שממדרמבהדגנוממוקתיאלשחנויםאםג–וללה.הבוגתילבןיטולחלהל
אוהיופצהרעזִמה.תּוליבסבתוחפלהינפמוננוגתיאלשרשפאֿיאםוקמֿלכמ
,םיינוציחהןיאושינבואָצומשימבןתחתהלאלש,םכותבושבגתיווסנכתיםהש
אוהושוריפ,בוש,הזרבד.״לארשי״םשַּבתרמייתמההנידמהיניעבםיקיפסמה
ולדחיאליממ,םהבקרתילארשיהתופיצרהתאואריקדצברשא,וללהםיגוחהש
םנמאתארקתמההנידמהלשו,דגנכשםיגוחהלשתילארשיהתורשַּכַּבריכהל
לשםדידל.םהלתרסמתמוםיטלפומםיגוחםתוא]תא[תחפטמהךא״לארשי״
,רזןוטלשןימללארשיֿתנידמאופאךפהיתטושפםתנומאבםיראשנהםיגוחה
ואילגנאהןוטלשהןמ–הערלקרםאיכ–הבוטלהנושאל,ילארשיֿיתלב
אלילואומצעלשכהזרבדםאםגו;ימורהןוטלשהןמףאוא,מַדקשיכרותה
לשמלומכ(םיינוציקהםהידהואלףאו,תינוליחהשדוקהֿתמחלמימחוללתפכא
ללכֿךרדבםעהתאירה9,)בורקמהזםסרפשרמאמבהלגתמשיפכ,ןוירוגֿןב

תייגוסבתחאאלאטבתהםנמאןוירוגןב׃הנורתפוֿהדיחבארוקהתאןאכףתשא9
וזהיגוסבולשרמאמונאצמאלךא–אופא,תועודיויהויתועדו–םייחרזאהןיאושינה
.)ללכבהזכםוסרפונאצמאל,םצעבו(ןנדרוביחהתביתכדעומלךומסםסרופש
דעומב,שדחמהזהטפשמהתאךרערשא,ד״בשלשודיבתכףדבןותנהדיחהןורתפ
ֿתמחלמימחוללתפכאאלילואומצעלשכהזרבדםאםגו״׃בתכאוההליחת.רחואמ
דוחייבו,דיחפמהזללכֿךרדבםעהתאירה,לשמלןוירוגןבכ,תינוליחהשדוקה
,ונינפלשטפשמהןתינ–ףדהילושבהפסוהבוהקיחמב–ךכרחא.׳וכו״םישנאהשכ
.ןוירוגןבלשורמאמלתוסחייתההתפסוהךות
לשותומלךומס(ד״לשתתנשתליחתב׃רבדההשעניתמרעשלאופאןתינרבכהתע
גוחבותחישבותכשאוהש,ך״נתהוידוהיהםעהלעולשרמאמםסרופ,)ןוירוגֿןב
שיאהךשמנםייללכהוירבדןיב.לארשיבארקמהרקחלהרבחהתוסחב,ך״נתדומילל
׃רַמאיַולָשְמאָ☻יַו,ומצעלערפסלםג
ידיֿלעאלהשאיתחקלינאםג.קודאתויהלהבוחןיאלבא,קודאתויהלאטחהזןיא״
םינברליתכלה.הרייגתהאיהלבא,היוגחקלינבו;ןישודיקוהפוחילב,םינברה
ידכהמלשהנשןודנולבתבשלהכירצאיהשורמאםהלבא,התואורייגישיתשקיבו
..םיקוחהתאדומלל . אוה.התוארייגתהתא׃וליתרמא.ימרופרברםששישילעדונ.
םה.התוארייגאוהלבא,השעהמעדויינניא.יתחמש.התאחחושלהצורשרמא
םינברהךא,ןתחתהליתלכלשהתבהדמעהנשינפל.םהלשהנותחליתאב.ונתחתה
.התואןתחלוצראלםה.הידוהיהניאןידהיפֿלעיכו,היוגלשתבאיהשורמא
םינברהןמתוחפאלקודאאוהש,אבצהלשישארהברה,דחאבראצמנ,ירשואל
ץראבשי.ןידהותדהיפֿלעהנותחהתארדיסו,רתויבוטידוהיאוהלבאםירחאה
רקחלהרבחהודבועםעתאצוה,׳ארקמבתוגה׳׃האר(.״הלאכםירבדינימלכ
.)85‐84׳מע,ד״לשת,׳אךרכ,לארשיבארקמה
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ֿתינידמהתועמשמהתאןובשחבםיחקולםישנאהשכדוחייבו,רבדהדיחפמ
.םידמועונאהבשהנכסהתעשב,תראותמהתוחתפתההלשתישעמה

תמחלמ״תחלצהשאיה]רוביצַּבדַחַּפלתמרוגה[היינשההביסהוליאו
תימשרהדמעתטיקנבהכורכאהתשתרחאהדוקנלכבםג,תינוליחה״תוברתה
.ימואלגוליפלשהמודהנכסרורגלהיושע,הרותהןידדגנ

תוישעמתוערכהבםויהםגםיפוטשםהרבכ,ונלשםיימואלהםייחה,ןכאיכ
תויונשהולאמרתויךורעןיאלתורומחתודוקנבףאו,הרותהןידדגנתוימשרו
ֿתיבבםידומילהתינכתב,לשמל,ךכ.ונרמאש״ווקסוטטסה״תיזחבתקולחמב
ןמשפנהתאהחירקמה,)״יתדֿיתכלממ״בףאהברהדימבו(יתכלממהרפסה
םירתומתניחבבושרתשהשדעומהוגחהילוליחינימלכבךכ;ארקיעמהרותה
ֿסוטטסה״יפֿלעאקווד–״ילארשיה״םייחהֿחרואלםיינייפואכףאו–םירשכו
טפשמהתכרעמלכותיטרקומדֿתינוליחהתסנכהלשהתונובירןידיפֿלעךכ;״ווק
רימהלוריקפהל)הנֵּכה(תימשרהתונוכנהותיבהֿרהתרקפהבךכ;הנידמבהגוהנה
ףאךכו;״םולש״לשיוכיסהדיזנִּב–הרותהתילכתוז–תחטבומהץראהתא
דוסיבתימשרההניחבהןמתחנומה,תינוירוגֿןבה׳תואמצעהתליגמ׳םצעלכב
,ןכֿיפֿלעֿףאו,ונייחתאםיפטושהלאלכיכתואורהוניניע,ןכאו10.הנידמה
םיכלוהןיידע–הברדאםאיכ,ימואלגוליפםושםניגברצונאלשדבלבוזאל
.הווצמהרותהשןוויִּכַּבאקוודו,ליחלאליחמםידחואמםהמעונא

ימשרןפואבוטלתשהאלוללהםישובישהלכש,אוהוזהעפותלץוריתה,םלוא
דוגינב,ןוונתהשיפכ,ולןוונתהםעה.םישמילבמםאיכ,הרותלןוּוכמדוגינךותמ
יכאצמנךכו,המוקתלםואתפרענתהאוההזהןווינהךותמשאלא;וייחלשהרותַל
,תאזתמועל.ןּווינהיכרעתפיטעב,יעבטןפואב,ולוכיורשןיידעהמוקתהךילהת
,ןווינֿיכרעלשהרגִשלעטושפרבודמןיאבושתינוליחה״תוברתהתמחלמ״ב
,םיפסונןווינֿיכרעלשתנוּוכמהטלשהלערבודמאלא,הילאמתלעופותכשמנה
הניחבמבייחמאוהןיאשרומאל,הרותהןידדגנתשרופמתימשרהערכהךותמ
,אוהרשאבבייחמוניאהרותבשינומלאינולפןידשקראל׃ןכֿלעֿרתיו.תימואל
תאםיבייחמםניאללכבלארשיתרותינידרשאב,תינורקעבייחמאוהןיאשאלא
ץוביקאלאךליאוןאכמוניאש,״לארשי״םעתאדועאלףאו–לארשיתנידמ
.אלותו,וזלארשיתנידמלשםיחרזאה

.388׳מעבליעל4הרעהתאהארובוש–׳תואמצעהתליגמ׳לשהניינעב10
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אוההשוריפ,ןּווכמועדומימשרןפואב,לארשיֿתנידמידיֿלעוזהסיפתתלבק
היתופיאשבוהתוהמבאיהתקתונמןכאשהמצעלעזירכתהנידמהשאליממ
,עמשמתורחאםילימב.החמצאיהומשלווחוכמשבויחהוןוזחהתורוקממ
איהןיא׃הומיקהוהילעומחלומשלשדועייהתאאלמלִמתקלתסמוזהנידמש
;דיתעלּהשמשלתנווכתמהנניאףאו,תפסכנהלארשיתלואגלשהמשגהתניחבב
אליממ,הלואגהךרוצלהניאשלארשיֿץראבתיתכלממתושֵיאיההווהמרשאבו
אופאיהירהו–ארקיעמּהללושלּוהלואגהםוקמבאובלאופאאיהתרמייתמ
תויהליאשרוניאןוגהלארשיֿשיארשא,םירזהתונוטלשהדחאכקרתמאב
,ץראהתאהדיתחתמררחשלידכ,הבםוחללאוהבייחקרםאיכ,הלןמאנ
.יתִמאהלארשיםעלשתמאֿתלואגל

אוההדוסיםאםגירה,ולאכשתואצותלליבוהלהיושעה״תוברתתמחלמ״ו
תנכוסמקראלאיהתמאב,םייתניב,םוקמֿלכמ,לֶבֶהַלהלחטבומהפוסו,קיחצמ
םלוכ–היפלכזובהולוזלזהלכםע–הינפמהדילסהודחפהו,הארונםאיכ
.םיקדצומ

םניא״תוברתהתמחלמ״ןויערונלצאהֶזחנםהבשוללהםינפהלכ,רומאכ,םלוא
םושילבויתִמאהוניינעמןיטולחלקתונמב,ןויערהלשוסוריסוופוליסירפאלא
.רבעבםעפֿיאףאהזהיתִמאהןיינעלרשקלשעקר

לשםימיוסמםיטרפאוההניינע,ונלצאלבוקמהןבומב״תוברתהתמחלמ״
תוילרוגהתויעבלרישיסחיםושםהלןיאםינפֿלכֿלעש,״ווקסוטטס״
תרגִשלשםיטרפםההלא׃ונייחתרגסמתאםויכתועבוקהתויביטקייבואה
םיילאוטקאםהשו,רבעבםגםייקהיהשםשכ,םויכםייקםניינעש,תימויֿםויהיווה
תדמתהיֵאנתבםגםיילאוטקאתויהלםהםילוכישםשכ,ץראבהמוקתהיֵאנתב
,ונלהצוחנתמאבאיהשתוברתהתמחלמ,תאזתמועל.הלוגבתילארשיההרוזפה
םיאתמבוציעבוהמוקתהלעפמלשםידעיהבוציעבהנושארושארבאוההניינע
ותוהמםצעיפẁלעהמוקתהלעפמתמשגהלרשקבתוררועתמהתויעבהןורתפלש
יפכ–תורתומלשןיינעוא,ילושואידדצוהשמאיהןיא,ךכלםאתהב.תדחוימה
תורתומלשןיינעקרתמאבאיההכדעלבוקמההנבומב״תוברתהתמחלמ״ש
תרגסמלודקומהֿתדוקנלסחייתמהןיינעיהירהאלא–םיינוליחההימזויל
.םיקסועונאובשלעפמהלכלשונולדחואותייווהתייעבםצעלשתינורקעה

תמחלמ״כ,״םיינוליח״ו״םייתד״ןיבשןיינעאיהןיא,ןכֿםג,ךכלםאתהבו
לעפמלרשקםושילבםגתויהלהיהלוכישיפכולבוקמהןבומב״תוברתה
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,ונירבדםינוּוכמהילאש,הנוכנהתוברתהֿתמחלמשיפֿלעֿףא,ןכא.המוקתה
תרותביללכהֿיתוברתהוינויערהסוסיבהתאהמוקתהלעפמלריזחהלהרומא
קרוניא,תנוּוכמתויהלאיההכירצודגנרשא,ביריהֿדצהירה,הרּוסמהלארשי
תומכ״יתדה״רוביצהישנאםתסתויהלםילוכיםניאהיאשונו–״ינוליחה״רוביצה
ביריהדצה.ירמגלרחאאוהןאכבייחתמהךרעמהלכאלא–ותרגִשב,אוהש
רוביצהתרגִשבו״ינוליחה״רוביצהתרגִשבוהירהונלהשורדהתוברתהתמחלמל
םיליבומה,שעמֿישנאםיינחורםיצולחקרתויהלםילוכיהיאשונו,דחאכ״יתדה״
.השדחןכמתוחפאלםגךא,ןיטולחלתשרשומתומלשלםעהתא

–השורדהתוברתהתמחלמש,איהןויצלהבושחהדוקנ,בוש,ןאכמךשמהב
יבגלדואמהרורבתועמשמןבומכהלאהתםאםג–לבוקמהןבומבשוזמלדבהב
ֿלכֿלעירה,״ווקסוטטסה״תיזחבםויכתויונשהולאתוברל,ונייחלשתויעבהלכ
םושלעהמצעדימעתאלללכבו,ןירשימבוזתיזחבברעתהלאובתאלאיהםינפ
.והשלכינומלאֿינולפןיינעב,איהשתומכהנידמבםייחהרדסהלתויפיצפסתועיבת
תילכתהתמשגהלהללכבהנידמהלששדוחמןוגרא׃תוללוכהנייהתהיתורטמ
הכרדה׃ךכםשלו–המלשהלארשיתלואגלשתוינחורהותויתרבחה,תינידמה
,ולבקלוועצבל,הזשדוחמןוגראתוצרל,וללכבםעהלשתינידמותיכוניח
.ןוצרמותעדמ,תומלשבהשעמלויפֿלעתויחלו

תונוכנב,ןכבו–״המחלמ״בהפרבודמםאםגש,תורחאםילימבאופאעמשמ
הלואגֿתומלשלהריתחהידכךותםאםגו–םידגנתמםעםינימהלכמקבאמל
ךבתסהלקבאמהץלאיי,םימיוסמםיבלשבוא,םיתעלשאוהענמנהןמאל,ןוצרמ
ֿלכֿלעירה–םלועמךוניחלשוכרדכ–הייפככוידגנתמלואָרֵישםיעצמאבםג
,הנכסהֿתייורשהנידמהךותב,תורישיתוידוגינתוערכהבהפרבודמןיאםינפ
שוביכלהמגמבאוהרבודמהאלא,לבוקמהןבומב״תוברתהתמחלמ״ךרדכ
םיווהמהםירבדהדוסילעאקוודו,הידוגינלוטיבךות,הנידמהלשיתודחא
לשדחואמהםנומיזלו,המויקוהתמוקתםצעליובחהםעטהוןורקיעהתאםנמא
ופוסב,ןאכףאאיההמגמהםאםג׃קוידתפסותב.הכותבםינושההיגלפלכ
ןפואבןיידעםהםידוגינהשןמזלכו–לוכֿםדוקירה,הערכהל,רבדלש
הערכהלאלאיהונלהשורדהתוברתהתמחלמלשהמגמה–םניעבעירכמ
ֿהכירדמהעפשהוךוניחוהרבסהלקרםאיכ,םידוגינזיגרהלהיושעה,הרישי
בוש,וזהדבועו.עיגרהל–רתויףאםאיכ,זיגרהלקראלהיושעה,תמדקמ
.הזלהרוביחברקיעבריבסהליתאצישהמלעהבושחהכלשההלשי
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תוברתהתמחלמתעינמלץוריתהנניאםייחונאהבשהנכסהיכליעליתרמא
ֿתורשפאםשיתחנה״םיקודצהבלמאיצוהלידכ״ו–תמאבםיקוקזונאהלרשא
11.הדִצמ,הנכסףיסוהלדועהיושעתוברתהתמחלמםאםגאוהךכשהנקסמ

השעמלהבןיאףא,שורדהגוסהןמתוברתהתמחלמיכררבתמןאכ,םלוא
״תוברתהתמחלמ״תונכסתאףאיכרבתסמ׃הברדא.תדחוימהנכסםוש
התרבעהלהעפשהידיֿלע,לטבלואךכרלאיההיושעאנדיאהדתפלוסמה
קבאמבהתעלבהו,םניחֿתאנשבתלהנתמאיהםהילעש,רֵדרַדְמהףוליסהיספמ
אלש,המשלוהמעטמאֵצֵיאלא,הרותהדגנדועןוּוכמאהיאלש,יתילכתה
תוירחאלשתוחילשידיֿלעםאיכ,תוקרפתהֿתוחוכידיֿלעדועאֵ☻ָניי
םאיכהמואהתאגלפלידכובאהיאלםגםנמא,אליממ,ןכלו–תומלשל
.יחרכהיאנתכ,ןכאו,הדוחיאתאשמשלקר

ל״שת׳בֿרדא‐טבש

׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסהםעדחיספדנרוביחה[
.]ד״בשלשותריטפלםישולשַּב,ט״לשתבםסרופרשא
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