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תימואלהונתייחתתבשחמב״סרגורפה״גשומתאוסיאמהםימרוגינש .תמחולה
תרגסמבהליחתכלמהתיההנותנהללכבהייחתהתבשחמ׃ינוציחאוהדחאה
ךרעההיהיונָשןאכו,הפוריאבהשעמֿתעשבהָררַ☻ֶשתינויערהoהקיטקלאידה
,םייתרבחהםייונישהידיסחודמעדחאדצמ.תינורקעתקולחמברומאה
תויקוחבסיסבםהיתופיאשלאוצמלומידםה׃םייטסילאיצוסהוםיילרבילה
ֿתויוחתפתהמםלועהֿךלהמתאַחֵרכהבתבצעמה,תיסיפטֵמֿןיעמואתיסיפטֵמ
הנוכתוזתויקוחבםהלהתלגתנאליממו,םדידלהיוצרהתומדהלארבעה
תאוארש,םינרמשהובצינםתמועל.תיתילכתתומדקתהלשתימינפֿתיתוהמ
יכושיגדהםהםתעדתכימתלו,תיתורירשוהדוסימתיעטומכםייונישהתשקב
רשאמרתויףא״המדִקהישנא״לעםצעבתלבוקמה–תינויסינֿתיעדמההבשחמה
רחאמו.הביטםצעמתעדומתיסיפטמתילכתלשהחנהלכתענומ–םמצעםהילע
הטונ,שגדומהיטנמורהויפואלכםע,תירבעההייחתהתבשחמבםחולהןוויכהש
אליטסילאיצוסהוילרבילהןוזחבוליאו–חכופמויבקעהבשחמֿוקלאקוודהיה
,לארשיםעלשםיימצעהםיכרצהותופיאשהןיינעליתוהמןורתיםושולאצמנ
ןודינהאשונבשהיהיעבטאליממ–טפשמלהדימֿהנקולויהםדבלםהרשא
תונומאתאשו,ינרמשהףגאהלשתוחכופמהתויעדמהתונעטהובִלבהנערכַת
םישנאלהאיוניאש,ינויערסֶפֶרֿתבכִשכאוההחדי״ילאמשה״ףגאהלשהמדִקה
.איהשתומכתואיצמהתמאםעדדומתהלםישקבמה

דומצב״סרגורפה״ךרעאָּבּויתונויצהםוחתליכ.ימינפאוהינשהםרוגהוליאו
–הלאםיכרעו,ורוקמבהיהברועמםהמעשםזילאיצוסהוםזילרבילהיכרעל
,ילסקודרפןפואב,תונויצבםגושענ–הפוריאבןמזותואבםתועמשמלהמודב
אופאאב״סרגורפה״.תימנידותיבקעתוימואללרתויבקהבומהינויערהדוגינַל
לשהשעמלכ.תאזלההניחבהןמםגהלאםיכרעלשהבושחהחולשתויהל
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תויבקעשדועב,״תיביסרגורפ״תימלועתמאכובףקתשהתימואלoהיסרביד
ףאהֿןורחיכאציאליממו–המדִקַלדגונמהרבדכוידיֿלעהעקוההמצעהלואגה
םזילרבילהלעהבוגתהןמבחרוההייחתהֿתבשחמבםחולהןוויכהלשזובהו
לשםידדצהדחאתאםלגמכ,״סרגורפה״ןיינעלעםגינויצהםזילאיצוסהו
.םתוטש

הקבדשתדחוימהתיגולואדיאהתועמשמהלע״סרגורפה״ךרעםאםג,םלוא
–תועמשמֿרסחולוספונלראשנ,הפוריאבתוחוכהֿקבאמבבצועשיפכו,וב
,תיביטקייבואההדבועהתאןפואםושבתירסומהניחבמןבומכםגופרבדהןיא
לכ.יהשלכתוברתלשתרגסמבביוחמיביטמרונדוסיאוהתומדקתההגשומש
ךכֿרחאחתפתמהו–ודגנכהתואררועשיליחתה״ערה״ןמרשגאלאהניאתוברת
ךפהאוהש״בוטה״לא–דָמִעקבאמהםצעךותמ,יטקלאידןפואב,ךלוהו
ֿילבכולעפמהוחתמהלע,תוברתהתקדצהםצע]תאהווהמה[והזה״ערה״
״ערה״ןמתגשומהתומדקתההתדימיכעמשמאליממו–הבםיכורכהתוגהנתהה
םצעבםולגה]ןחבמ[,תואיצמהֿייונישתטיפשליתוהמןחבמאיה״בוטה״לא
תאללכוילעתנתונהניאילואהמצעתמיוסמהתוברתהשכףא,תוברתהגשומ
.תעדה

תרדגומה,לארשיֿתרותלשתוברתַּבןידהוהזשאופאהמכוהמכתחאלע
םֵשהתוכלמתמלשהולארשיחצנלשתעדומהתיפוסֿןיאהתילכתב
.םלועב

העפותלכלשתירוטסיהההתוכזתכרעהלהצממהדימֿהנקונלןתינןאכ
תושרתשהולארשיתורבגתהלשתודחאהֿבולישלהלשסחיהיפֿלע׃םלועב
לשתיתומדקתהההסיפתהיכקפסילברמולוזעהלםגרשפאךכלרשקבו–ותרות
תילארשיהםלועהֿתפקשהתומלשלהנמאנרתויהברהתמאבאיהקוקברה
ןפואבקרֿהליבומהםייחֿךרדכהרותהתייארבתקפתסמה,ם״במרהתסיפתמ
1.וללכבדמועועובקםלועב,תישיאהתוננובתההלשהיוצרהתילכתלרתויבןוכנה

תוננובתההתאהלעמאוהףאשכ,יתרוקיבןויעלםוקמשיקוקברהלצאםג,ןכא
,הזםלועברבכםדאהלשהנוילעהתילכתהתגרדלדבלבֿיעצמאתגרדמתישיאה
ונדִצמרשא,העונתַּבםצעבאיההזםלועלשתיתוהמהתילכתהשיפֿלעֿףא

לשופוסלא–הכרואתאפמ–הרבעוה,ם״במרלוקוקברלתסחייתמה,וזהרעה1
.44׳מעברוביחה
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רשקהיכהנעטַלםוקמשי,ןכֿומכ2;ישעמהןוצרהידיֿלעאיהתנוּוכמ
גשומוקוקברהלשתומדקתההגשומןיב–ינכותהאלםגםא–יביטאיצוסאה
.תוריהזבייחמו,ךותחונניאילרבילה״סרגורפה״

ונלריהבמהאוהקוקברהןדידןודינביכתראשנהדבועה,ךכלרבעמ,םלוא
םיכלוהתורודלתנוּוכמאיהןיאש׃לארשיֿתרותלשהנוכנהותירוקמההתוהמתא
רבעמו3,״תלהוק״ףאלע–הברדאאלא,תילכתילבאפקומםלועבםתסםיאבו
םאיכתיעדמךרדבאלםנמא,אקוודֿהלגמההרותהיהירה,תוברתהילגעמלכל
םלועהֿתייווהלולכמבתמאבהעובטהתימינפהתימנידהתילכתהתא,תיאובנ
תורבגתהידיֿלע,םלועב׳התוכלמתמלשה,ונרמאשיפכ,איהש–השודקב
םגאלא,הלגמקראיהןיאתאזהתילכתהתארשאו–ותרותתושרתשִהולארשי
םלועָּב,הלעמלהלעממ,השעמלẁהמודיקלםייחהֿתרותכהלשמשלאיההאב
4.ךלוהוךכידכךותהנתשמאוהשיפכ

לכונמצעמרענלונאםיאשרםנמאש,]דחאדצמ[,אצויבושךכלםאתהב
התמאתהֿיאואהתמאתהיפלהילעןודלאובתש,לארשיֿתרותלעתרוקיב
תוחתפתההֿןוויכו״סרגורפ״לשוביטוותוהמלעןהשלכתוינוציחתופקשהל
היבויחקרו,םידמועונאלארשיֿתרותלשהסיסבלעקר,ונאירהש;םלועביוצרה
,וא(״תמדקתמ״איהםא,תוחתפתהוהעפותלכתכרעהלונדיבהדימהֿהנקםה
הרישיההנקסמה,ינשדצמ,םלוא.אלםאו,תמאבהיוצרו)תמדקמ,ןוכנרתוי
רשאבןחביהלםינפֿלכֿלעיושעהרותהתרגסמביפיצפסבויחלכש,איהונירבדמ

לש׳בקרפב,הלבקהתשיגוקוקברהתטישלעד״בשלשותרוקיבתאהבחרהבהאר2
לשםויסהתואקסִּפשמחבדוחייבו,ךליאו603׳מע,)׳בךרכ(׳םייוגַלרָבָד׳רוביחה
.ןהלתוולנהתורעהלבלםישו–ךליאו613׳מע,קרפה

םילגעמבאוהךלוהוֿבבוסש,םלועהלעההותהתיטטסהסיפתתטלשתלהוקתליגמב3
ךֵלֹהרוד״׃הליגמַּביעיברהקוספלד״בשזמורתומדוקהויתולימב.תילכתאללםירוגס
קוספַּבשהלאשַלהליעועקרןיעמשמשמהקוספ,״תֶדָמֹעםלועלץראהואברודו
.״?שֶמָשהתחתלֹמעַישולמעלכבםדאָלןורתיהמ״׃ולֿםדוקה

ןושלב,ןוכנֿלא,זחואוהירה–״הלעמלהלעממ״ףוריצַּבד״בשןאכטקונרשאכ4
תולעהל,חישמהןיינעוהזו״׃ובתוכב,)ח״כקרפ(׳לארשיחצנ׳ורפסבל״רהמה
ל״רהמהלשוזותרמִאטוטיצתאהאר.״הלעמלהלעממוהגרדמלהגרדממתואיצמה
.״םלוא״תחתופההקסִּפַּב,589׳מעב)׳בךרכ(׳הלואגתולעמב׳רוביחַּב,וירבדבןוידו
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לשבויחהẁלולכמבםולגההדימהẁהנקיפẁלע,םירבדהֿתוחתפתהבודמעמל

.המצעבלארשיẁתרות
תוחתפתהלםנמאןותנהרותבבויחלכ׃ןיחבהלובטיהקיידלשיהזןיינעלו
,המצעוזתוחתפתהלעהבוגתכותואיצמהתוחתפתהלליבקמב,תימינפֿתינויגה
הרוצבהכלהמךשמהתאןווכלוויתושירדלהלוגיסיכרוצלכתאףיקהלידכ
המצעאיהש,לארשיֿתרותינפבונאםידמועוזתוארֿתדוקנמו;ותניחבמהיוצרה
תאתוחפלךכידכךותהנשמוהדמתהבךלוהוחתפתמה,יחיבויחלולכמיהירה
ויביכרמירקיעותיללכהוחורוותוהמתאאלםגםא,תינוציחהותומדףקיה
לואשלונאםיאשר,היטרפוהתוללכלע,וזתוחתפתהלעגונשהמבףאו.םייטרפה
,תמאיהירהו,ןוכנההדועיילבלֿםי☻ב,איהתמדקתמםנמאםאםעפבםעפידמ
איההטוסוליפאילואו,הינפלתודמועהתושירדהרחאאיהתרגפמאמשוא
ללכבדועונניאורקשאוהשהמםעאיהתבברעתמשןפואב,םיכרדֿאלםיכרדִל
.לארשיֿתרות

.ונניינערקיעןאכהיהיאוהש,הרותההנבמלרחאדצםגדועשיךא
םוקמֿלכמ,םכותמתוחתפתהלםידמועםינושההרותהיבויחםאםגיכ

ןורקעש,החנההלעםיססובמהתודסומםההלאםיבויחיכתראשנהדבועה
שדחתהלםייופצהוארבכוקפוהשםייתִמאהויחותיפלכלע–םהמדחאלכ
לארשיֿתרות,וזהניחבמו;םלועלויניסמותניתנתעשמןוכנועובקראשנ–דיתעב
היתודסומירקיעבודחוימההנכותבתרדגומה,תירוטסיהֿסנַרטתינחורתושֵיאיה
שיו–הלרבעמםינפֿלכֿלעלבא,התבוטבילוא,תחתפתמה–תואיצמהדגנכ
תמועל,תיטטסהẁתיתוהמהםתרדגהב,וללהתודסומהלשםנידהמלואשלםוקמ
?תואיצמהֿייוניש

תועצמאבּולו,םהיפֿלעתואיצמהתאןווכלונאםיבייחקרשרמולקיפסמםאה
רסחםימעפלאצָמייםרקיעלכשתמאבןכתייאלםולכו,תימינפהםתוחתפתה
הליחתבונוּוכהילאשתואיצמהשרחא,דועישומישֿיתלבותיבויחתועמשמ
יבויחאצומםהלןיאםתאירבעבטמש–השדחהתואיצמהוליאו,הנניאוהתנתשנ
וליפאילואו,הפידעוהיוצרתומדקתהכתרכומתויהלאקוודהכירצ–הב
ןפואב,םהשיפכםתעשבועבקנםהונורסחללגבקררשא,לאדיאהתומשגתהכ
לשתויללכהתוחנההרואל,םהילאהמיאתהלורוזחללדתשהלךרוצללכןיאש
?רומאכ,המצעלארשיֿתרות

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 16

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



5.בורלולקנֿלעאוצמלרשפאהזןוויכבתואמגוד

יכןיטולחלרורב.תודבעהדסומלשהמגודהילואאיהןהיניברתויבתקהבומה
ןמאצוי,ירכנדבעלסחיבוליפא.תודבעהדגנאיההרותהלשתינורקעההדמעה
םילחה,״םייעבטה״םינידהןמונניאתודבעהןידיכתשרופמהתידומלתההכלהה
תוכלמלשהנידלואלארשיֿתרותלםדִצמהקיזםושילבםג–אליממחֹנֿינבב
הקוקזאלא–תונוממינידלשןורקיעהאליממלשמלםהבלחשיפכו,יהשלכ
׃תמיוסמתוברתלשהמרב,דחוימבךכםשלןקתומהיטפשמסיסבלתודבעתשהה
הדִצמתבייחמה,לארשיֿתרותברבדהןקתוהשיפכוא,םייוגלשאתוכלמדאנידב
ודובעִשתפוקתשדבלבוזאלירה,בוש,ירבעדבעלרשאא.םינפִלותודהיהןמקר
לשתשרופמהתירסומההליספהםגונלשיאלא,ארקיעמתלבגומתירשפאה
תונוכנבקפקפלםוקמןיאלוכהֿךסַבו–6העיצרהןידבתאטבתמה,ותודבעתשה
לשהיצקנופתמאבהנניאלארשיינידבתודבעהדסומתנקתהש,הצופנההעדה
,םוגפהיתרבחהרדסהםעהרשפקראיהאלא,םדידלילאדיאהיתרבחהרֶדֵסה
ובבשחנהיהיאדותודבעהלשרומגהלוטיבהרשאו,הרותהןתמןמזבאצמנש
.הבדומעללכויאלרוביצהבוררשאהריזגכ

׃תואבהתואמגודהעבראהנרקסית–21׳מעבלדגומהחוורהדע–םיאבהםידומעב5
.םישנֿיובירותונברק,םדֿתלואג,תודבע

דובעִשהשתורשפאםגהנשיךא,םינשששלתלבגומירבעהדבעהלשודובעִשתפוקת6
תאלבקלןודאהשרדנהזכהרקמב;דבעהתאזםזויםא–לבויהתנשדעךליוךשמיי
ונזואתאעצורותלדהלאדבעהתאאוהשיגמםיניידהדמעמבו,ןידהתיברושיא
יפכ(ל״זחידיבשרופמוֿשרדנאוהו,׳ו‐׳בא״כתומשבהרותברומאהזןיד.עצרמב
.ב״כקםירבד׳יֵרפס׳בו,׳אדומעו״טףדןישודיקתכסמב)י״שרםגםשאיבמש
׃בישמולאושה,יאכזןבןנחויןברלשותשרדתאבומ׳בדומעב״כףדןישודיקתכסמב
יניסרהלעילוקהעמששןזוא׃ה״בקהרמא–?ףוגַּבשםירביאלכמןזואהנתשנהמ״
–םידבעלםידבעאלו,׳םידבעלארשיינביליכ׳׃]ה״נה״כארקיַוב[יתרמאשהעשב
.״עַצָרֵי–ומצעלןודאהנקוהזךלהו

ישפוחםכסהיפֿלע,יוגליוגהתודבעתשהש,הכלהלונתנווכ.׳אדומעו״מףד׳תומבי׳א
לוכילבא;תוכלמהןידבססובמהדובעִשאקוודץוחנאלא,ונינידבתרכּומהנניא,םהיניב
ןידיפֿלעביוחמהסקטברבדההוּולמםא,םכסהבוליפאו,תירבẁןבלדבעתשהליוגה
׳ךורעןחלוש׳׃םגהארו–תודבעםֵשלהווקִמבהליבטאוהשרדנה׳סקט׳ה[.הרותה
.]׳י‐׳טםיפיעסז״סרןמיס,העדהרוי
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,דועללכהבתמייקהניאטעמכתילמרופתודבעש,ונתפוקת,הזיפל
הבעמשנהזדסומשדעתילמרופהתודבעהיווהמהזכקוחירלךכךותמהעיגהשו
יהירה–םדארשבתליכאואחצרלשרתיהכשממ,דועתעדהלעלבקתמֿיתלבכ
,״םירשעההאמה״איהרשאבאל,תומדקתהוגשיהתניחבב,רוריבב,הזןודינב
ונֵתכַנַחְמאיהרשאבאלא,וניתופקשהאליממןההיתופקשהו,הבםייחונאהרקמבו
ומעםילשהלו,ולענכיהלהרותההצלאנהליחתכלמרשאדסומינפמדולסלרבכ
ינפבןאכונאםידמועשהרואכלעמשמו–התבוטבאלשוילאמֿןבומתניחבב
יבויחהדסומהלשותועצמאבתואיצמהםעדדומתהלונלןיאבושוברשא,הרקמ
תאלבקלאלאהרירבונלןיאהמצעהרותהךמסלע׃הברדאאלא,הרותבעובקה
תואיצמהידיֿלע–הרותהחורבןקותמ–ונלרזחומהירסומההדימהֿהנק

.הרותבעובקהדסומהתאהזינגלויפֿלעאקוודטופשלו,תבבוסהתינוציחה
רוריבבהאציהרותהרשא,םדẁתלואגלשדסומהאיההזגוסמתרחאהמגוד

עגונשהמבםג–בושלבא7,טלקמהירעלשדסומהתועצמאב,ודגנםגקבאמל
תמועל,ונדידל.הניעבתינורקעהותורשַּכתאםינפֿלכֿלעהריאשהיהירה–וילא
גהנמכםדהֿתלואגשרחא,ןיטולחלםיאתמֿיתלביעצמארבכןהטלקמהירע,תאז
תוארלונעגה,הגגשבֿחצורָלטלקמלגואדלךרטצנשםוקמבו,ללכבונברקמהלדח
ואשנועלקוקזהו,בושייהןמוניאשםדאכוירחאףודרישםדהֿלאוגתאאקווד
.ומצעבטלקמל

אלש,ם״במרהרבכריבסההזןיינעב.תונברקהתייעב׃ןוויכהותואבדועו
אלא,הדידלתיתוהמה׳התדובעךרדיהוזרשאבתונברקהלעהרותההתווִצ
םהלרמוליכ,התבוטבאלש,התניתנֿרודינבלאיההענכנהזבםג–הברדא
בלבהלעיאלשהמ״זאהיהתונברקידעלבםג׳התאדובעלךרדןכתיתש
תמאבתיתוהמהחורבםלועבתיתדההעדותההמדקתהםייתניב,םלואב.״ולבקל

יפכג,תטשפומהתיגשומההידוההךרדב׳הלאתוברקתההחוראיהש,הרותל
תונברקהךרדוליאו–8״וניתפשםירפהָמלַשנּו״׃שוריפבאיבנםגחסינםנמאש

ריעםגאיהש(טלקמהריעלאםדהלאוגדימטלמיהלוילעש–הגגשבחצורהלשוניד7
ה״לקרפברבדמבברומא–לודגהןהוכהתומדעהבתבשלוילעשו,)םייִולהירוגמ
.ג״יקוספדעט״יקרפםירבדבבושו,ךליאו׳טקוספמ

.׳גד״יַעֵשה8

.ב״לקרפ,ישילשקלח,׳םיכובנהרומ׳ב

׃]הדימעהתליפתבהרשעֿהנומשהוהרשעֿעבשהתוכרבלסחיב[׳אח״י׳הליגמ׳הוושהג
.״איהאתלימאדח–׳האדוה׳ו׳הדובע׳,ארבתסמ״
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קראיההיושע–הברדאאלא,תיהֱֹֿאההעפשהלונברקלםויכהלוכיהניאבוש
9.ָהֶארַמִמםדאהתאחירבהל

׃דועךשמתהליושעה,תואמגודהֿרקסִמתאאוהשֿיאםייסלידכ–ףוסבלו
וא,הזלהןורקיעהןמעבונהלכו,םישנẁיובירלעתתתשומההרבחלשהיעבה
.הזמעבונהלכו,תימַגונומהרבח

רוצייֿיאנתבהנותנההרבחלוכיבכש,תילכלכהיעבקרוזןיאשרמולהארנ
ֿלעופכםילעמםירחארוצייֿיאנתשדועב,ימַגילוּפרטשמאליממתבייחמםימיוסמ
.תודימהןודיעלשהלאשןכֿםגיאדוובוזירה.תימגונומהייטנםדִצמיתוהמאצוי
טולשלרתויתוישפוחינאהֿתואתשכ,תוברתהלשםימדקומתוחתפתהֿיבלשב
ֿתורירשיפלהשיאהתאכדנאליממ,תלוזהתוישיאמםלעתהב,םדאהתוגהנתהב
,תויחהֿןגב,בולכבשהפוקהוףוקהןיב״קדצ״ןיאשםשכשממ–רבגהלשובל
איהןיאשוסופתלאיההזיעמשהירכוסלכלעהלעבמחצרֿתוכמתגפוסהפוקהשכ
תורירשברבגהולחקולאליממ,הלאםיאנתבו;וליבשבדובכֿתאריבהריאשמ
.והשלכרחאשוכרואםידבעאוהחקולשיפכ,תאשלאוהלוכישםישנהמכלכ
תיאָמַקהתּויכונָאהתויטנתאעינכהלהרבחההחילצמשהדימב,תאזתמועל
אליממ,והערלשיאןיבואויחאלשיאןיבידדהדובכלשרסומלהיטרפןיב
–היערלרתויורתויאיהתכפוהןיינקמ;השיאהתוישיאםגוזתוחתפתהמתינהנ
ֿלכמלבא,תילכלכתוחתפתהלשעויסבםגילוא,הלועתימגונומההייטנהו
.תירסומתוחתפתהלשרישיאצויֿלעופכםוקמ

תארוריבבתאשונ,ימגילופרטשמבהתוישרושףאלע–לארשיֿתרות,הנהו
גשומבשתיכוניחהתועמשמהלעעיבצהלהזןיינעליד.ימגונומרסומלשהייטנה
אלשדימתהזהיה,םישנֿיובירבוכבתסהםאש,תובאהתמגודבואהוחוםדא
הלאםימיבהלכיהרומגתּוצראהֿםַעךותמקרו–תחאהםתבהאףאלעוםתבוטב
שולשבתיֵנקנהשִאה״ש,תמייקההכלההתאהרפסבתוהזלתחאןידֿתכרוע
הרותה,ןכא10.תונוממינידלשםצמוצמהןבומבתיניינקהסיפתםע,״םיכרד

םויסתארקלןלהלךכלבושיאוהו,ד״בשלשהנורחאהותָלימוזןיאתונברקהןיינעב9
.״הזרבד״׃תחתופההקסִּפַּב40׳מעבתאזהאר;רמאמה

תנידמיקוחבדליהתויוכז׳׃הרפִסבתאזהארו,ינולאתימלושןידהֿתכרועלאיההנווכה10
.50׳מע,ד״כשתביבאֿלת,ךוניחותוברתתאצוה,׳לארשי
הנשמבהיונש,הלעבלהשאהתינקנןהבשםיכרדהשולשתאתעבוקההכלהה*
המצעתאהנוקו,םיכרדשולשבתינקנהשאה״׃הנושלוזו;ןישודיקתכסמלשהנושארה
.האיבבורטשבףסכבתינקנ.םיכרדיתשב . .״לעבהתתימבוטגבהמצעתאהנוקו.
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השיאלשיאןיב״תולעבה״ו״ןיינקה״יגשומלעיעמשמ‐דחןפואבדומעלתראשנ
ןיאתמאב,וזהניחבמו;תושיאהיסחיוןיאושינהẁתקיזלשתוארהֿתדוקנמ–
תילנויצקנופההיצפיצנמאהרבדבתושידחהתויגולואדיאהםגאמשקפסלברםוקמ
הדימב,םלוא.הרותהתשיגיפֿלע״תומדקתה״כבשחיהלהנלכותהשיאהלש
הרותהתשיגשהארנ,השיאהלשתירסומẁתישונאהיצפיצנמאבםירבדהםירומאש
רבכו–רתוי״תוינמלטנ׳ג״תושיגינימלכמהָנֵכותיעמשמֿדחרתויהברהףאאיה
קוזיחידיֿלע,תאזההשיגהתויבקעלףקותתתלשקיבשימהיהדומלתהתפוקתב
שיאהלשהמודקההיגליבירפהחוכמתרָצלהשיאהתייפכתאענמישיטפשמ
עבקנףוסֿףוס״םיזנכשאה״ברקבתוחפלשרחא,םויכד.םישנולתוברהל
ןיאבושללכֿךרדבשרחאו11,םינשףלאכהזמ,הרומחרתויהרוצבףאו,קוזיחה
תאםגשרבתסמ–ןומרהֿלעבכןוימדבומצעתאתולעהלוליפאלוכיידוהישיא
אלא,ץוחהןמתירקמהעפשהכאקוודואלתוארלונאםיאשרתאזהתוחתפתהה
תאוליאו;הליחתכלמהרותהיפֿלעתביוחמהייטנלשהניקתתינגרואתוחתפתהכ
רטשמלשירוקמהדוסיהֿןורקעבםישרשומםהםיראשנשהדימב,הרותהיניד
,טופשלונאםיכשמנ–12םּוּבייẁףֶלֵחẁהצילחהינידתאדוחייבומכ–ימגילופ
םייחהֿךלהמתאםעטילבםיעירפמאלאםיליעומדועםניאשםינידכ,וזהָמָרֵמ

הבישישארוקסופברהיהםושרגונבר.׳םושרגונברדםרח׳לאיהןאכד״בשתנווכ11
תולאשבונפהפוריאתוליהק.1028תנשברטפנו,י״שרינפלשרודב,הינמרגבשץניימב
ןדִצבו–ןקיתשתונקתהץבוקב.׳הלוגהרואמ׳׃הנוכאוהו,לבבינואגלאדועֿאלו,וילא
םגומכ,החרוכלעבהשיאשוריגוםישניוביררבדבםירוסיאוללכנ–םרחלשהיצקנס
ףאלע.םירפסמםיפדתשילתו,תלוזלםידעוימהםימותחםיבתכמתחיתפלעםירוסיא
םרחהףקותעבקנהליחתכלמש,)׳י׳א,רזעהןבא,׳ךורעןחלוש׳(וראקףסוייברירבד
םילודגהלשםהיקספתא׳םיזנכשא׳הלכםהילעולביק,ישימחהףלאהלשופוסדעקר
.גופיאלוךשמיי׳םושרגונברדםרח׳תוארוהלשןפקותיכורוהרשא

יושנשיאתמרשאכיכאוהןידהרקיע.׳י‐׳הה״כםירבדבםירומאהצילחהוםובייהיניד12
,רטפנשודודתלחנתאדלוויישרוכבהלחנישידכ–הנמלאהתאויחאאשי,םינבאלב
איהתצלוחיזא,הנמלאהתאתאשלחאהברסמםא.לארשימתמהםשהחמייאלךכו
תאהנביאלרשאשיאָלהשעֵיהככ״׃ובהחיטמווינפבתקרוי,םינקזהינפבולענתא
.״ויחאתיב
לעלחוניאהיינשהשאתאשלרסואהםושרגונברדםרחשעבוקוראקףסוייברשףאלע
םנשישםשא״מרהבתוכ–)׳י׳ארזעהןבא׳ךורעןחלוש׳(–ויחאתנמלאתאםביימה

.ימאבררמא״׃׳אדומעה״סףד׳תומבי׳ד . ןתיואיצוי–ותשאלעהשִאאשונהלכ.
.״הבותכ
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תּותִמאהותּונוכנהןורקעלעםָלִצמטשפתמהלאשֿןמיסשךכידכדע–יוצרה
.םללכבלארשיֿתרותינידלשתיחצנה

ןוכנהץוריתהלעדומעלידכו–?הפםיאבונחנאהנא,ןכֿםאאיההרשכהלאש
המדִקהֿישנאברקב״סרגורפ״ַלתלבוקמההשיגהןיבלדבההתאהליחתררבנ
תבייחתמההשיגהןיבל,ונלשתמגרותמה״תילארשיה״הרבחבםגו,םייוגב
13.לארשיֿתרותלשהתטישיפֿלעםלועהֿתומדקתהל

ךא,הזתאהזםירתוסתונויערלשתושגנתהבתוכורכדחיםגתושיגהיתש
תיעמשמֿדחוהקלחהערכהְּבתושגנתההןמתאצויתייוגהֿ״תיביסרגורפה״השיגה
םייטרפהוייווֲאמלע–םדאהתוממוקתהבאיה,דחאדצמ,התליחת.הרואכל
,תיגיגכרהוילעםייופכהתופקשהוםירדס,תודסומדגנ–םיילנויצרהוילוקישו
;oתילטנדנצסנרטֿתיה♪ֱאתמאלשהקנפשוגבםשודיקותרוסמבםתוישרושחוכמ
ֿהנקכםדימעהלו,ותעדוםדאהןוצרתאררחשלאופאהיהירוקמההנּוויכו
לשותעדוונוצרירדגתאעבקתתכשמנהתואיצמהשםוקמִּב,םירבדלהדימ
ךותואצמנםיישונאהתעדהוןוצרהשרחאמ,ינשדצמ,םלוא.הדִצמםדאה
,דבעידבשהרדגההדבלמ,תמיוסמתינכותהרדגהלכמםילטרועמךכידכ
תומכ,תבבוסהתואיצמהוישונאהטרפהןיבשגפִמהֿלגעמךותמתלבקתמה
התיההטושפההאצותהשירה–ןותנהםתוחתפתהֿבלשבםחרוכẁלעבםהש
הסנכוהוהרזחקר,חתפהדעבהאצּוהרשא,תילטנדנצסנרטההייפכהיכןאכ
.ןולחלדעבמבוש

שרדנתמהֿיחאו,םובייהתווצמלערבוגםרחהיכםיעבוקורבדַּבםיקלוחהםינושאר
לכבהטשפשאיה,וזהקיספ.הצילחהנממלבקלאלא,הנמלאהתאםביילאלשאופא
.לארשיתוליהק
לודגהיהוןילופבש)בוקרק=(אקארקבבשירשאשילרסיאהשמיבראוהא״מרה*
׳ךורעןחלוש׳ַלתוהגההרוביחבהיהולעפמרקיע.הפוריאבזנכשאתוליהקלםיקסופה
תאשמשמדחאהכלהרפסשרבדהרשפאתהךכו,םיזנכשאהםיקסופהתוטישיפלע
םיעבראןבאוהו,1572תנשברטפנא״מרה.דחיםגזנכשאתודהיתאודרפסתודהי
.דבלבעבשו

חוורהדעןאכמךלוהוךשמנ,תומדקתהַלהשיגַּבםימעָללארשיןיבשלדבההרוריב13
ןיבלדבההרדגומוםכתסמחוורהינפלשתואקסִּפהיתשברשאכ,27׳מעבשלדגומה
חוורהןמ.תרוסמהותושדחתההןיבםימייקתמהםיידדההםיסחיבםימעָללארשי
לשםיישעמהוייוטיבתאוותושחרתהןפואתאחתניוד״בשרובעיהאלהולדגומה
.הזהלדבהה
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רבדהו,תירסומהניחבמדועבייחלהלדחםינשיההיתודסומלעתרוסמה,ןכא
ֿלעםמצעלדוגינבויהםילובכהכדערשא,םילועוםירבגתמתוחוכםנמאררחש
ןמתולכתסהבקרןאכםייקתנתמאב,רורחשתניחבב,רורחשהךא–הידי
ראשנ,דיתעשלורורחשהןמ,ךשמהלעגונשהמב.רבעהלאהווהה
םיינשדחהתוחוכהרורחששםשכש,ורמאוושיקֵהיִגָ☻ומגֵלפֶהךותמ׃הזקרהפ
יניעב(״תומדקתה״תניחבבהיה,םהלשםהינותנןויגהיפֿלעתואיצמבלועפל
תוביסמלקרםאתומהיהש–חצונמהוןוונתמה,ןשיהרדֵסהתמועל)וללהתוחוכה
״תחתפתמאיהשיפכתואיצמלםאתומה״רדסש,ללכהוהזםגןכ–רבעבויהשיפכ
רדסאוה״תואיצמהתוחתפתה״ןוויכלדגונמהרדסוליאו,יוצרוםדקתמרדסאוה
תרוויעהתוחתפתההרמולכ–״תחתפתמהתואיצמה״התשענאליממו;עורגורגפמ
ובגלעךא,ותועצמאבםנמא,םדאהלשוחרוכֿלעבתעצבתמה,םלועהךלהמלש
קרהשעמל,םירבדהלשהקומעהתועמשמהתניחבמרשא,לילאל–ולרבעמו
תלחוימהתוחתפתההןכותל׃בושירהש.תוליבסבולּועתאלבקלםדאהשקבתמ
ןַתינאל–ודִצמ״תינויצקאיר״תוממוקתהלכועודיהרבעהתרבדהלרבעמ–
םתיילעםצעבשםותסההדימהֿהנקדבלמ,והשלכהדימֿהנקןאכעדונאלו
.ךכךותמםילבקתמםהשיפכםדאהיֵיווֲאמדבלמו,תוחוכלשםתדיריו

שיםנמא,תייוגהֿ״תיביסרגורפה״השיגהיכרמולאופאןתינתורחאםילימב
הכפהמהינפלמשתרוסמהםעינמזהקבאמהעקרלעתימנידתועמשמהל
רבעמךא;ומצעהזקבאמידיֿלעתובצועמההיתויוחתפתהוהפוריאבתיתפרצה
,תיטסילטפהטישלתכפהניהירה,תינמזֿלע,תינורקעֿתינויערהשיגתניחבבוךכל
לגודאוההבש״תואיצמהתוחתפתה״חכונןיינעוןוצרלוטנםדאהתאהריאשמה
םזילאיצנטסיזקאהלשתינייפואהתוחתפתהבלילעברבדהםגדומםנמאו–

,)ילמרופֿיפוסוליפהןבומהןמלדבהב,הזגשומלשינכותהֿירסומהןבומב(
,רתויב״םיינכפהמה״ו״םימדקתמה״הבשחמהֿינוויכךותמאקוודהתלעש
״היצקאירה״םעקבאמלעגונהלכבםהילאתינידמההדהאהתרימשךותףאו
14.תרדגומהתינמזהֿתירוטסיההתועמשמב

תונשבעקשוהיינשהםלועהתמחלמרחאלהפוריאבחרפרשא–םזילאיצנטסיזקאה14
הקיסיפטֵמהתלילשךות,םלועבדיחיהלשומויקתויעבתאזכרמַּבדימעמ–םישישה
ךרעמו(םלועבםיקוחהךרעמתאןיבהללוכיהשיאןיאיכתסרוגהטישה.םזילנויצרהו
,תילנויצריתלבותיתייווחאיהללכהלאדיחיהתוסחייתהןכֿלעו,)םייקאלללכהזכש
יללכתאולעבוקורחובףאו,oיטסיליהינםלועבוכרדתאומצעבסלפמאוהשךות
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הנניאףאותטשפומהנניאלארשיֿתרותלשהמדִקהֿתפיאש,תאזתמועל
איהתנוּוכמדחאדצמאלא,תירוטסיההתוחתפתהבתמיוסמהדוקנםושלהדומצ
הזדועיילשליעָּפהאשונהםג–ינשדצמו,ףוסֿןיאדענכותברדגומהדועייל
.לארשיםעלשתדחוימהותוהזב,ןיטולחלהברדגומ

רשא,תיעזגתויכשמהאוהםנמא–לארשיתניחבב״לארשיםע״,הנהו
תוהמאהואתובאהדצמ,אדירגתלשלשהתופיצרלשתיתדבועהתוארהֿתדוקנמ
עזגהןיאשןמזלכ,ןהשלכתוחתפתהֿתוכופהתבםייקתהלאוהלוכי,ברועמבוא
הזגוסמתופיצרלאלשרמולךירצןיא,םלוא.שממיסיפןפואבןיטולחלדחכנ
תמייקתמהתיעזגתופיצרלאיההנווכהןאכ.לארשיםעלעונרּבַדבונאםינווכתמ
ימינפẁטלמולעẁןיינבלשותועצמאבתינוצרתועמשמתאשונותיגשומההתוהזב

תויכשמהוםידימתמםיינחורםיכרעלשםתועצמאברמולכ,תוברתלש
הלוכיהניאןבומכתאזכתופיצרו–םייחהֿתודסומלשתעדומתיתוהמ
ןורקעלליבסןפואברסמיתאיהרבדלשודוסיבםא,שרדנכ,ףוסֿןיאדעםייקתהל
.תינטנופסהתימלועהתוחתפתהה

הביסממ,יתוברתדסומוךרעלכעודיכתנחוטהליגרהתירוטסיההתוחתפתהה
תולשלתשהרחאהזבבוקעלונאםילוכיםאםגשדע,הפוקתלהפוקתמוהביסמל
תעטקתמתיתוהמהותיתעדותהתויכשמההםוקמֿלכמ–תרשוקמתינויגה
תועמשמדועראשיתעקרבשתינויגההתופיצרָלשילב,ךכבתפלחתמוהנתשמו
תופיצרהתאםייקלתשקבמלארשיֿתרותםאש,עמשמאליממו;יהשלכתירסומ
תוממוקתהאוההזהרבדהםצעירה–חצנהדעתילארשיההמואהלשתירסומה
ובש,םיוסמהיתוברתהןכותבתוקבדתהאוהבייחמו,תינטנופסהתוחתפתההדגנ
םייחהֿיכרעבותוביסמביונישלכףאלע,הליחתכלמתילארשיהתוהזהתאטבתמ
.ביבסמתואיצמבללוחתהליושעה,ןמזהֿםעטבו

ילארשיההמדִקהֿןוזחואדועייהלשאשונהקראל,רומאכ,ןכֿלעֿרתי
וניאןוזחהלשונכותםצעםגאלא,םיוסמועובקיתוברתןכותבךכרדגומוהירה
וא,תמיוסמהותוברתẁתרותהתואתושרתשהידיẁלעלארשיתורבגתהבאלא
ֿךסַבו;לארשיתורבגתהידיֿלעהרותהֿתוברתהתואתושרתשהב

ותבוחתא,םדאהתוריחתאושיגדהםיטסילאיצנטסיזקאהםיגוההשףאלע.רסומה
הבדוכלהםדאהלעהיופכהתיללכהתרגסמההטילַשתאזֿלכב,ותוירחאתאורוחבל
אוההכותבםדאהלשולמעו,המצעלשכתועמשמתרסחאיהשתרגסמ,וחרוכֿלעב
.ןולשיכלןודנויפיזיס
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ֿתרותיפֿלעהמדִקַלהשיגַּבתימינפהריתסלשבצמלןאכונאםירזוחםנמאלוכה
ונמכסהשיפכ,תומדקתהלשץקֿןיאיֵהבגלתואשנתה,דחאדצמיכ׃לארשי
.אצומהֿתדוקנבשתודסומבוםיכרעבתטלחומתוקבדתה–ינשדצמךא,ליעל

הערכהלןויסינילב,וזהריתסםעהמלשההאקוודיכרמולןתינןכֿיפֿלעֿףא
ןיינעבםגלארשיֿתרותבשתמאהֿןורתיתאתמלגמהאיה,הכותמתיעמשמֿדח
ֿתמאתאלארשיֿתרותתאטבמןהבש,תורחאתודוקנבבצמלהמודב–הז
אלשו,דחיםייטקלאידההיתודוסילכלדחואמירסומףקותןתמידיֿלעהאירבה
ונתינוליאכ,ןאכלואןאכלעירכהלתורמייתמה,תורחאתוטישלשןכרדכ
.ארקיעמדוגינהֿםרוגלעללכבתוגלדמהוא,דֵרְפֶהלםירבדה

ֿתודסומוםיכרעלשםמשלוםסיסבמקר,רבדבןנובתנםא,השעמלירהש
הבתאשלןויסינותואיצמהלולכשלשגשומלתועמשמללכבשיםינותנםייח
לעופםמשלרשאתודסומהוםיכרעהלשםכופיהבוםּפקותẁםותבוליאו–״המדִק״
אצוי.רתויבםיעורגההגיסנהולוקלקהתאתוארלקראוהלוכיןבומכ,םדאה
ןוּוכמבםמצעֿםהםידמועהתודסומוםיכרעךמסלעהמדִקלףואשליכאופא
הניאשתוברתקרהלוכי,תלחוימההמדִקהלשהתוחתפתהךלהמב,יונישל
ךות,עגרהלשגשיההברימלקרהשעמלתנווכתמהוהמצעלתוניצרבתסחייתמ
תוברתו–ןדבאוהעיקשירוסיילוירחאדימלגלגתהלתעדומואתישירחתונוכנ
התומדבוליפאםיאצומונאןיאהזןיממתוניצרֿיאתוניצרהלכבהילעתלבקמה
תוחפל,וזתוברתוליפא.ונתפוקתבהטילשהתקהבומה״סרגורפה״ֿתוברתלש
–לדתשתאלשםלועבןכתייאלו–ןבומכתלדתשמ,תיטפשמהניחבמ
לכו;םוקמוםוקמלכב,םהשתומכ,םימייקההיתודסומוהיכרעתאחיטבהל
התוהֵזבתנוּוכמהתומדקתהוזןיאשהדימב–תמיוסמתידָסומ״תומדקתה״
ןוּוכמיעצמאאלאםניאםמצעבםיימורטהתוברתהֿתודסומרשאוהליחתכלמ
יפכשממ,החרוכֿלעבוזתוברתלשהקיֵחמשבכיהלהכירצ–התגשהל
.״תינרמש״תוברתלשהקיֵחמםגשבכיהלתידסומתומדקתהלכהכירצש

יתוהמדוסיאיההמדִקהֿתפיאששםשכשממיכ,םכסלרשפא,ןכא
סיסבכאיהתביוחמו–איהתיתוהמתינרמשההייטנהםגןכ,יהשלכתוברתב

אטבתמ״תינרמש״ו״תיביסרגורפ״תוברתןיבלדבהה.התוחאלטקייבואכו
תומדקתהלכףאו,תומדקתהלכלעשארמתכרבמ״תיביסרגורפה״שךכבקר
הליחתכלמתמלעתמ״תינרמשה״שדועב,דיתעבהכותמשבכיתשתידסמ
ןהלרשאתוידָסומהתויומדקתההםעדבעידבקרהמילשמותומדקתההםרוגמ
תודחוימהתויוברתהינימינשלסחיב,ללכהו.רבעבענכיהלרבכהקיפסהאיה
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תוכלוהוהנשמלדחאםדַקמידסמשוביכמש׃ונרמאשיפכוהירה,דחיולאה
ֿתיביטקייבוסהןתניחבמתוחפלו,ןיטולחלתירוקמהןתוהזתאןהתודבאמו
.הזמֿךפהַל,ןהבהללוחתנשתומדקתההתרשרשלכאופאתכפהנתימינפה

ןאכםיכפהנ״םדקתמה״ידסומהשוביכהםעש,ךכידיֿלעלבקתמהזרבד
תאשלםנמאםיפיסומהלאתונורכיז.אמלעבתונורכיזלםישבכנהתודסומה
תודסומהלעתוקפרתהֿיעוגעגםיררועמםה׃תונורכיזתניחבבםגהעפשה
םירצויםה;םהבםיכורכויהםוקמֿלכמשםימיוסמהתונורתיהדצמ,םידובאה
םה;םהבהמולגילואהתיהשתישפנההלּודגהתדימםעהוואגלשתוהדזה
הדימב,לוכהֿךסבו–םהבומעיפשםיכרעהתאתיאליטרעתּויִחבםימייקמ
העפשהעיפשהלרבעהףיסומןיידע,וזחורבתופיצרבםנמאםיכשמנםירבדהש
גשומלשונכותוונוויכםצעלע,דיתעהוהווההבוציעלעתינטנופסתירסומ
.התוהזבהדימתמהנודינהתוברתהו,ךשמהבהמדִקה

םייורקהםה–הזאשמלתעדומהתורסמתההדוחייבו–תאזההעפשההאשמ
ןהךדיאמתינרמשההייטנהודחמהמדִקהתפיאשםאשרמולןתינו;הקיטנמור
ירה,םעטתוברתלשידחיםפרטצהבקרש,הזתאהזםימילשמהתודוסיה
תא–הזהףוריצהםצעתארשפאמה,ישילשהיתוהמהדוסיהאיההקיטנמורה
םיכרעיבגהמדִקתפיאשלשהדמתההתאוא,תוברתלשהתומקרתהםצע
סחיבתינרמשההייטנהשרחא–םתוהזברמתשהלםירומאה,םינותנתודסומו
.ךכבלשכיהלםינפֿלכֿלעהחרכומ,אוהשתומכ,העשלכבהווהל

םגשאוהםירבדהעבטמ,וישכעדעהעדונשתייוגתוברתלכב,םלוא
רבעהתעפשהלשתרבוגהתולדלדיההתאעונמלהלוכיהניאהקיטנמורה
ןיידעשםינשיתודסומבתמלגתמאיהןיאשהדימב–וזהעפשה.הפוקתלהפוקתמ
לעקררומאכתססובמיהירה–ימצעהםּפקותבםייקתהלםיפיסומהוונשייתנאל
אמלעבןורכיזלרבכךפהנשדסומואךרעוליאו;אמלעבןורכיזלרבכךפהנשהמ
עמשמאליממ–״המדִק״כבשחנשהמךותואתימינפהתוחתפתההךלהמב
תונורכיזהםג.תיבויחתועמשמםושדועולתרכומןיאונכותרקיעבתוחפלש
םרוקממםהלאבהחתמהשהדימבקרתועמשמםהלשי,ובםירושקההקיטנמורהו
תאזזאש(םישדחהתודסומהוםיכרעהדגנכיבויחאָצומאוצמלדועיושע
שודיחהלכזאש,םמצעבםישדחהתודסומהוםיכרעהתועצמאבוא,)״היצקאיר״
שודיח״המדִק״בשיתמאבשכלבא.דבלבינכטאלא,יתוהמוניא״המדִק״בש
םגו,)יטרקונכטרטשמלתונגרובמותונגרובלתוריבאמרבעמהןוגכ(יתוהמ
םייטנמורהתונורכיזהלכירה,םלועמהתיהאלואהעקשרבכודגנכ״היצקאירה״
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ֿןודתונמלחלךפהיהלאלאאצומםהלןיאשעמשמאליממ–ודִצבורתונדועש
הירוטסיהל,טושפוליגררתוישהמוא15,תכלוהואיהףאתעקתשמה,תיטושיק
תוברתלשתיללכהתירוטסיההתכסמבםיברתמהזגוסמתונורכיזהשלככ.התמ
לבא,םבגלעוגשוהשםיגשיההתחירפבאיהתחרופןיידעשןכתייןכ,תמיוסמ
תוקֵבדוהבהאֿחתמלשתורוקממאיהתלדלודמםגהדימהתואב–םינפֿלכֿלע
תלגלגתמקראליממו–ךשמהבםדקלשקבתאיהותואשוהשלכםייקתמרבדב
םנמאהלבִסלשדודרהירוטסיההרושימהןמרשא,תוררופתהלּהתמדִקבאיה
לכותםינפֿלכֿלעשתוברתךא,תוברתבושרשקתהל,בוטההרקמב,ילואליחתת
.השדחתוברתקרתויהלרבכתמאב

אצומםנמאןתינןכֿםגלארשיֿתרותיפֿלעםייחהתרגסמב,תאזתמועל
ינוקיתלהטמלמץחלהןיב,תיטקלאידהתוצצורתההךרדבונרמאשהריתסל
,״לארשימע״לשםיימויֿםויהםהיכרוצךותמ,תואיצמהתוחתפתהלתולגתסה
םידמועוםיגוהנםהשיפכםייחֿיסופדותוכָלהבתוקבדלשתינרמשההרגִשהןיבל
הרּוסמהתוכמסַּבאוהוזתוצצורתהלןתינשאצומהו;ןותנהםתוחתפתהבלשב
יכרוציפֿלעבייחתמהיפכהרותהןמרבדלטבלףאו,תונקתןקתלהמואהתגהנהל
הרואכלשרבד–דחאכתוחתפתההֿךלהמותרוסמהיקומינלבלֿםישב,העשה
הרותהשהחנההרואל,ורקיעמךרפומםוקמֿלכמדועתואריהלהיהךירצםנמא
ךרפומונניארבדהתמאב,םלוא.איהשתומכתיחצנותיתִמא,המלשאיהיניסמ
לארשיֿתרותבתרוסמהותושדחתההסחיןיבלדבהַלונאםיעיגמהזבו–
.תורחאתויוברתבוללהםימרוגהסחיןיבל

םנמאאיהתרוסמהֿתונרמשלשהעינכלכםייוגהתויוברתבשדועביכ
שדחןכותלשונוויכֿןורְויעבהליבקמהגלפהוהנכותלשיתוהמקלחמתוקלתסה
תונרמשלשהלאהתווצקהינשןיבקרחרכהבתופרטנםייוגהתויוברתו–
תנווכמ,וניארשיפכ,ןאכ׃לארשיֿתרותבןכאלירה–תנקורמהמדִקואתנשייתמ
םעפֿףאןאכתוכורכןניאתונרמשהתעינכ;הריתסהגוזימלהליחתכלמתוברתה
ןאכםיכשמנםניאהמדִקהישוביכיכ,תיפוסותיתִמאהיטהותונקורתהב
תאלבקלהליחתכלמםיכורע,םדִצמ,םמצעםהםגאלא,תרוויעהימונוטואמ

;תוריבאהתעיקשלסחייתהשרחאלתיטושיקֿןודהתונמלחַלד״בשסחייתמהרקמבאל15
םתרובגלאדיאלע׳תחכופמתוקפרתה׳תאטובמ)1615(סֶטנַורסֿהדלגימלשוזותריציב
.וכרדיפֿלעםתוקחלהסנמטושיקןודרשא,קדצהימחול,םיריבאהלש

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 26

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



–םהינפמתיחדנההמצעתרוסמהẁתרגִשהתואלשהקיטנמורהןמינכותהםנוויכ
16.השעמלאוהאטבתמהמבושחרתמרבדהדציכןיבהלהסננונחותינךשמהבו

תוברתלכללארשיֿתרותןיבשיניינעהלדבהבןומטהזלדבהלןושארהדוסיה
.התלוז

הרבחלשתונעיההלולכמקר,התיירבעבטמ,תמאביהירההליגרתוברתלכ
יעבטךאתמאבאליממו–ןָכותבםיבלושמתאזההרבחהייחשתוביסמהירגתאל
תודסומהתכרעמםגתונתשהלדימתןאכךרטצתתוביסמהתונתשהםעשאוה
אלאהניאתּוריבאהו,תיריבא,לשמל,איהתוברתהםא.תוברתהלשםיכרעהו
תינרציההיסולכואההעיגמשמירה,תינרציההיסולכואהתוררופתהלשהיצקנופ
חרכומתוברתהיפואו–הכותמקחדיהלתוריבאההחרכומאליממ,שדוחמשוביגל
שוביגלינחורהטלמהלכויההיתודסומותוריבאהיכרעםאםג–תונתשהל
השעמלרוזחתהרבחהשאלאןאכהשוריפןיאתוריבאהתקיחדםאםגו,הווהתנש
.השפנתאאיקתו

ֿעקרלשאצויֿלעופוללכבונניאלארשיֿתרותלשםייחהרטשמ,תאזתמועל
רטשמאוהאלא,ומצעבהזעקרלקרoיביסקלפרןפואבןוּוכמה,םיוסמםייח
אליממו–תוביסמביונישלכלרבעמלארשיתאםדקלוםייקלןוּוכמה,ילאדיא
םרוגש,]תואקסִּפעבראינפל[ונלהשקוהשיפכ,תמאבאוהידוסיהןורקיעה
לשהזהיניינעהדוחיילבלֿםישב,םנמאו.ללכבהזרטשמבךיישוניאתונשייתהה
ונניאםגהשעמל–ונרמאשןורקיעהםצעיכהתעשיגדנוהֶדונ,לארשיֿתרות
תאםיווהמהםיכרעהותודסומהש,תורחאםילימבאוהםירבדהשוריפיכ.השקומ
תוביסמתכרעמםושלםיילנויצקנופםניאתילארשיהתוהזהלשינחורהןכותהדוסי
ֿתוכלמלשרדגומהיטילופואגהןורקיעהסיסבלעםנמא(–אלא,תינוציח
םיירבעהםויֿםויהייחלתרגסמהתאםהםיעבוק–)לארשיֿץראבלארשי
,לארשיתדמתהלשהחופיטםצעלןירשימבםינוּוכמהםיבויחב
םעקבאמבאל׃םינפבמ,יתוכאלמןפואב,דחאכינחורהוירמוחהרושימב
,תטשפומהמישמכלוכיבכאלא,תירוטסיההמישמכ,וביטלםאתהב,םיוסמרגתא

42׳מעבםכתסמאוהו,רוביחהףוסדעטעמכךלוהוךשמנוזהיגוסלשהחותינ16
ד״בשרידגמרשאכ,)םילדגומםיחוורינשןיבתדרפומה(״לוכהךסַּב״׃תחתופההקסִּפַּב
,תיביסרגורפהניאותינרמשהניאש,תוברתלשדחוימגוסכלארשיתרותלשהתוברתתא
.תיטנמוראלא
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הניחבמאופאהיולתהניאתאזהתוברתהתוליעישרחאמו;תיגולויצוסֿתינויע
,היבויחבתוקבדהםצעבלוכֿםדוקאלא,תוביסמהתוחתפתהםעםואיתַּבתיתוהמ

תלוכיַּבוא–תימינפההתִמאוהתמכחבתינשו,לארשיתוהזלשדימתמהןכותַּכ
תישפנהותיתרבחההעפשההםצעידיֿלע,השורדהתוקבדהתאםנמאדילוהל
הביטבתיחצנאיהתאצמנתמאבהתלועפֿתמרלכיפלשירה–המויקלש
.ןמזהלשותקיזִמתררחושמו

תוחתפתהבתיתוהמתולתלכמאיההלענלארשיֿתרותםאםג,םלוא
המעיטקלאידהסחיהןמןבומכענמיהלםינפֿלכֿלעהלוכיאיהןיא,תואיצמה
לשתורשפאהתואלונאםיאבהזהיטקלאידהסחיהךותמו–עגרועגרלכב
.ונרכזהשםיגייסותונקתישודיח

׃םידחאםימעטמבייחתמיטקלאידהסחיה
ןפואב,לארשיתדמתהלשןיטולחלימינפהחופיטהםגשינפמ,ןבומכ,תישאר
תוביסמלץוחמםייקתהלםוקמֿלכמלוכיוניא,האדיאהתרהטלעויתוכאלמ
אליממו–האדיאהןוויכב,ןשבכלדימתמהקבאמהךותקרםאיכ,תוינוציחה
ןהשיפכתוביסמלתומיאתמהתובוגתהתאהכותמבצעלדימתהרותההחרכומ
תוביסמהידיֿלעהלילחשבכיהלאלו,הזלהשוביכהתאםישגהלידכ,תונתשמ
.ןמצעב

ֿלעהויתילכתהןכותהףאלע–הליחתכלמיכ.יאווללשםימעטםגשיךא
תואיצמַלתיגשומתוכימסבהיבויחוחסונםוקמֿלכמ–רומאכ,הרותהלשינמז
קיפהלידכ,חתפתהלושרפתהלהרותההדעונןאכמו,הנתינשןמזבהתיהוזשיפכ
םגהבהלולכהתינמזֿלעהתועמשמהתאתאזהתדחוימהתיגשומהתוכימסהןמ
תצלאנהרותהיכאופאעמשמ.דיתעבונתשיווכלישיפכתואיצמהינימלכיבגל
הכותמןהילעתבייחתמההבוגתהתניחבמקראלתונתשמהתוביסמהםעלתפתהל
התייווהךותמ,הנוכנההבוגתלהמצעתאםיאתהלַחֵרכההתניחבמםגאלא,ץוחלו
אקווד–ילמרופהדצהןמוםימיוסמםיניינעבתוחפל–םנמאתנוּוכמה,תימורטה
תמאבתחתפתמותשרפתמהרותהשהדימביכ׃דועו.רבעבויהקרשיפכתוביסמל
סחיבלעוּפַלחוכהןמואצוהשתובוגתבאיהתרשעתמשהדימבו,ונרמאשהרוצב
,סיסבלןמצעולאםירבדֿתויוכימסתוכפהנםגןכ,םיכלוהוםיברתמתואיצמינימל
,לוכהֿךסַבו–תושדחתויואיצמִלתוכימסִּבםגרתיהלבושהכירצןתועמשמרשא
תנכסבםוקמֿלכמאוהןכתסמוהרותהלשינמזֿלעהןיערגהאופארזוח,הרואכל
.ובגלעתופלחתמותומרענה,תוילנויצקנופהתוינמזהתיּומאָתיההםַיבהעילבה
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הרקיעבהדומצֿיתלבלארשיֿתרותתויהביכ׃הזכאוהםירבדהןורתפךא
הלוכייהירה,ןמזלרבעמלאהליחתכלמהנופהתויהבו,והשלכינמזעקרל
תודלונהתוכרעַההךותמאלשםיינמזהםיפוליחהינימלכלסחייתהלהליחתכלמ
תאםהמדחאלכיבגלהארמה,תפקמהביטקפסרפךותמאלא,םמצעבםכותמ
ןייעמהלוכיתאזההביטקפסרפהןמהתולכתסהבקעבו–לולכמַּביסחיהודמעמ
,תואיצמהךלהמבדועיישיםאםגש,הדבועהתעדותתאָהֶנבמוהתשיגלכבריכהל
,ויבגלתומדקתהתניחבבאוהומדוקלשוקיחמשבכנהינמזשוביכלכםאםגו
דועייה,םלשהןובשחביכ.ינוויכֿדחוינטשפןפואברבדהתאןיבהלןיאתמאב
התואבםגהניאשתינמזתומדקתהלןיאו,אצומהֿתדוקנליּבטוקדוגינללכוניא
.הרזחתומדקתהלוכיבכתבייחמה,הגיסנהדימ

תחאעבטמלשםינפיתשאלאןניאהגיסנותומדקתהשךכלתקהבומההיארה
ינוצרלקשמֿיווישוהעיגרלשידוסיסיסבמיכרבדבןנובתנםאונלאצָמית
בצמבשקופיסהוהעיגרהןמ״רתויבוט״אהישוהשמתשקבלכלםוקמןיא
ẁרבד,רמאנ,וא–רוצְיהש׃לקשמהẁיווישרפוילוכֿםדוקשץוחנ.ומצעבימורטה

םולכẁאלהוספאהןמרתויעורגכולשגרומהבצמללוכֿםדוקלטלוטי–האירבה
,יונישהתאשקבלליחתהלאוהלוכיהזסיסבמקרו;וישכעדעעַגָרובש

תרזחהלקרןוּוכמתויהלםצעבלכויןיינעהעבטמשרבד–בוטהותומדקתהה
.נקִתלדובאהלקשמהֿיּוויש

,ךלנוךבתסנשךכבםייולתאקוודםיראשנהזהםלועבונניינעוונתוחילש,ןכא
הניחבמ,הזלםאתהבו;ףוסֿןיאדעךשמתידובאהלקשמהֿיווישרחאשופיחהשו
תרזחהלשתיסיפטמהתילכתבןירשימבםניאונדידלבוטהותומדקתהה,תישעמ
,תכלוהוהפיסומה,תימנידהתורבגתהב׃הברדאםאיכ,הנקִתלתירוקמההעיגרה
תראשנוזתכפוהמהרוצבםגךא.עוגרלתלוכיהןמונתואםיאיצומהםימרוגהדגנכ
חתמהתאןקורמתאזהתימנידהתומדקתהבבלשלכיכ.הונגצִהרשאכונלשהזֵתה
אשונהלשודמעמבגשומהיביטקייבואהרופישהלכםע;הליחתולּוואתהובש
ידכךות;רבעבהיהשיפכמשלחומתיביטקייבוסהניחבמאוהאצמנ,םדקתמה
ותריתחםצעךותמאשונַּבוחתפתההכדערשא,לקשמהֿיווישוקופיסהלכםג,ךכ
,םירבדהלשהזדצמ,לוכהֿךסַבו–םידבואוםירָפומכהתעולםישגרומ,גשיהַל
תוממוקתההךרדבאלאראָתיהלהלוכיןודינהאשונהלשתפסונהתומדקתההןיא
לע,תונשיהתופיאשהלששדוחמןוגראלהיינפב׃הרָזח״גשיההֿתשלוח״דגנ
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ןתפונתבשמשלהנרוזחתשידכ,םעפןהבםימולגויהשבוטהםַאותהוץרמהרכז
.ןָשָיַּבושמיששיפכ,שדחהתוביסמהֿךרעמדגנ

,הקיטנמורהםרוגלשותובישחוותלועפרבסהלהנושיוטיבקרוהז,השעמל
םדקתהללוכיאשונןיאשאוהתורחאםילימבןיינעהשוריפיכ;םדוקמונרכזהש
,הנכותלע,תירוקמהותפונתלשתדמתמהתושדחתההידיֿלעאלאםלועבותוהזב
תושדחתהלעופהלאאיצוהלאוהלגוסמשהדימבקרו–וכותמ
רכזהיאתןוגכ–ץוחבמתינכותהפונתלשיורֵעלאוהקקזנשהדימב.תאזכש
,תּויקי׳זומהותברעמתִמההיצנגילטניאהוא(,םיטרפןיבהזלהזםיקקזנה,הבקנהו
וליאו;הנתשמתיתייווההותוהזןכ–17)תיסורההכפהמב,וזלוזוקקזנש
ונאםירבדמ,דחאכהרזחֿתושדחתהאלבויורֵעאלבתוהזהתמייקתמשהדימב
.תונוונתהםגאליממו–תונקורתהואתולבתהלע,תונקדזהלע

לעדימתקפרתהלםנמאתורזוחה,תורחאהתויוברתהןמלדבהב,הנהו
םכרדכ,תכלוהותרבוגתונקורתהךותמקרתאזךא,ןהירוענֿןואלשהקיטנמורה
תמאבןהירוענלשןואהחווטשםושמךכו–םיטרפןיבםגםינקדזמלשהעודיה
לארשיֿתרותירה–שדחתהלןתינוניאו,ומצעלרבעמתועמשמֿרסחואוהרצק
ּהקפואךותמשךכידיֿלעתולבתהוהמדִקלשידדההלוטיבהלגעמתאתצרופ
,שארמ,יבויחןפואב,תרזוחההתושדחתהתארידסהלאיההאביפוסֿןיאה
.הליחתכלמהירוענֿןכותםצעברבכםולגהןורקיעכ

אצויֿלעופ–ריבסהלונלחתהרבכשיפכ–יהירה,הזרֵדסֶהלשתורשפאה
,תירוקמההתניתנכ,לארשיẁתרותש,הרואכלרזומהוףקתומהןורקיעהותואלש

יפֿלעֿףאיכ,ןאכהנותנתושדחתההתורשפא.םלועלהבוטוהנוכנתראשנ
תונקתינוקיתלשתוכמסהםעתחאהפיפכברודלםנמארומאהזןורקיעש
יכבכרההןמאצוילוכהֿךסַּבירה,וניארשיפכ,העשהיכרוציפל,ןמזלןמזמ
תרכומאליממ–התעשלןוקיתכאיהתרכומשםע–תאזכתינמזתולגתסהלכ
דגנכ.תילאדיאהםייחהֿךרדבםגפכ,המצעהעשהתואב,ןכֿםגאיה
תמיוסמהעשלכבםא,יַתָמְלתילאדיאהםייחהֿךרד׃לואשלםנמארשפאהז
הבושתה,וניארשהמרואלךא?תּוילאדיאההברִמל,ןוקיתבייחלאיההיושע
בייחה,תירוקמהתומלשהבצמבתּוילאדיאָלאיההנווכה׃הטושפרבכאיה

׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבהאר,םיירגוסַּבשתאזההמגודהלשהניינעל17
.25הרעהב61׳מע,)׳בךרכ(
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לכרשאו,וילאהבישאהתש,תומדקתהַלךירדמהלאדיאָּכםגשמשל
,ןוקיתכםיבשחנםניאו,םצעבםישמשמםניאםהףאםייתניבשןוקיתותולגתסה
.לאדיאותואלשוּכרוצלאלא

.ישחומרתויןפואבםירבדהתאריהבנוהתערוזחנ
ידיֿלעהפתרשקתמתירוקמתומלשלאהבישותומדקתהלשתיניינעהתוהזה

,לארשיתורבגתהב,וניארשיפכ,תאטבתמלארשיֿתרותיפֿלעםייחהֿתילכתשךכ
ןכתייאל,םירבדהעבטמ,תיביטקייבוסהניחבמירהו–חצנהדע,ותרותלע
ךותמו,רתויקוחרחווטלהמצועֿתשודקןועטוךורדםעפֿיאאהילארשיםעש
ירסח,םיירוקמהתולעתההייוליגבהיהשיפכמ,רתויאלפומןואגֿזועלשתולדג
וזחֶנוולבקתנםהבשו,תרוסמֿתרגִשבשןוחטיבהותפומה]לעןעשיהלתורשפאה[
,םרבאתורענתהב׃הליחתכלמןָחָוטּוןנכותלכלע,תילארשיההרותהותילכתה
שוביכב,יניסרהדמעמב,קלמעתמחלמב,םירצמתאיציב,םירתבהןיבתירבב
תאומתחוובציעולאתויולעתה.המלשלששדקמהתכונחבו,דִודתוכלמב,ןענכ
,ןתעשִלקראל–התמצועוהכלהמֿןוויכ,הנכותלע,ונתוהזתרותתושרתשה
םדקתהלםוקמדועראשנםנמאהתעמו–תיחצנהןתילכתחווטלכלאלא,רומאכ
תונמאנהןוקיתףאותוינוציחהתוביסמהרופישתניחבמ,ףוסֿןיאדעתילכתהתואל
רבכוזתומדקתהשהדבועהםצעךא;םינפבמהשעמלהרותהיכרדלתימואלה
אליממ,תונתשמהתוביסמלתומאָתיהךותמו,תרוסמךותמתושעיהלהחרכומ
,םדוקמוניארשיפכ,גשיהוהרטמןיבשתוחוכהֿיאַלּבידיֿלעקראלשאוההשוריפ
תמצועמהדירילשןיינעהעבטידיֿלעםגאלא,הגיסנבתומדקתההןאכהכורכ
יספלאבייחמהיתוברתהןכותהרהוטִמו,הרגִשהתּוּכַרלאתירוקמהתולעתהה
.תינמזהתולגתסהבשתונקורתהה

אושנשמשלןבומכהלוכיהניא,המצעלשכ,תירוקמהתולעתההתמצוע,הנהו
לדתשיהתרוסמבךישממהלכש,המגודשמשלקרהלוכיאיה׃הביִשלשןוזחל
המכדע,הנממקחרתהלאלוהירחארגפלטעמלידכ,היפֿלעויצמאמתאבצעל
ידיֿלעו–בישהלשקבלרשפאותואירה,ןכותהרהוטלעגונשהמבךא.רשפאש
ובישהלֿהפיאשהתכפהנםנמא,םלועלבייחמכהזירוקמןכותלשהרדגההםצע
לכלעטלתשמהקלֵחַלףאו,תומדקתההןוזחמילרגטניאקלחל
עבוקהו,ןכידעלבףרפרמהיההבשתּואליטרעהןמוריבעמה,הזהןוזחה

.תישעמהותועמשמוישממהונכותתא
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לאהבישהתאםולהלרשפאדציכ,המוקמלהלאשהתרזוחוזהדוקנבשאלא
,תומדקתהידיֿלעהבייחתהונממהייטסהםצעםא,ורוקמבהיהשיפכןכותהרהוט
18.רשוקמהיה]אוה[םוקמֿלכמ,אוהשֿךיא,ןהמעש,תוביסמהןמהאלהךלהמב

לוכיוניאאליממ,ודִצמ,תוינוציחהתוביסמביונישהםגשאיההבושתה
.ויניינעֿלגעמלכב,הבוטלקרוךאאוהשיונישכםעפֿףאספתיהל

יפֿלעש,תולגהלשמלומכ,הליחתכלמיוצרֿיתלבועריונישאיעבימאל
תחינזךות,וילאףאלגתסהלםעההיהךירצהרואכל״ןמזהםעהדיעצה״ןורקע
לעקרוילאלגתסהתמאבלארשיםערשאו–תנשוימכתילארשיֿץראהוייחתרות
ֿגֵלפֶהלכםע,תירוקמהותּוילארשיֿץראלהבישהתעיבקךות,יעראסיסב
שפנהֿתַא☻מתאקרֿאלךירדמהןוזחֶּכ,דחאכתוביסמהביטבוןמזבהקוחיר
,שממבתינוציחהתולגתסההלשהעבטםצעתאםגאלא,םינפבמטשפומב
וניד,הליחתכלמיוצרו,ורקיעבבוטתמאבאוהשיונישוליפאךא.םייתניב
.הנושירמגלוניאהשעמלינורקעה

,םיינוציחהםינותנהתניחבמאשונהתאםנמאשילחמה,ערהיונישהתמועליכ
ירה,םינפבמונוצרחוכתאןברדלוריבגהל,ךכידיֿלעאקווד,יושעהךא
ותּויִחֿחוכוונוצרתאררופלהטונ–ץוחבמאשונהתאורצַבב–בוטהיונישה
לשהערההאצותהש,המצעלשכוזהשלחהקראל,ןכלו;וניארשיפכ,םינפבמ

,ומצעבוטהיונישַּבםגאלא,ןובשחבחקליהלהכירצ,הבתטלבומבוטה
םגאליממו,הנכסֿתדימןיחבהלהמלשההייארההכירצ,ודִצמ
בוטהיונישהןמקחרתהלשישןבומכושוריפןיא,הזרבד.תּועירגלשהדימ
תאתוצרלתעדהלעהלעיאלללכֿךרדבשםשכשממ,ערהןמםיקחרתמשיפכ
תירשפאהניאףאו,תשרדנהניאתאזכשהשיג;ובםולגהבוטהיוכיסהללגבערה
רבדלשושוריפ,םלוא.םלועהךלהמתינכתואונשפנלשהנבמהתניחבמללכ
תעדלשי׃ןורוויעברכמתהלםינפֿלכֿלעןיא,גשיהַלוא,בוטהיונישלםגשאוה
הדוקנבתוחפלו,שרדנאוהונממשימורטהבצמהלעאוההלועלוּכַּבאלש
ימורטהבצמהש,הזבונייהו–וילעחרכהבהיהףידעימורטהבצמהאקוודתחא
.םָתיממומצעגשיההֿבצמשדועב,החוכוהגשההןוצרתארישכה

,תאזֿםע.תואבהתואקסִּפהשולשב,הרקיעב,הנותנתאזהםייניבהֿתלאשלהבושתה18
תמכסמההקסִּפ,״ףוריצהךותמו״׃תחתופההקסִּפהלשינשההקלחב35׳מעבדועהאר
.הינפלשתואקסִּפהשולשתא
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ירוקמהןכותהרהוטקראל,וננוידאשונםצעלרוזחנםא,אופא,וזהניחבמ
לשהייטסלכמרתויהאירבתיתוברתהיווהכבשחיהלךירצלארשיֿתרותלש
,יביטקייבואהבצמהםגאלא,ומצעמלארשיםעתאהָטַמה,תינמזתולגתסה
יביטקייבואבצמלכמףידעכבשחיהלךירצ,וילאתוכימסבןתינירוקמהןכותהש
םגשוובתסמסמתמתירוקמההמצועהשךא,תורחאתוניחבמרפושמםגּולו,הנוש
תורחאםילימב.המלשהםואיתהתדימבומעגזמתמוניאבושירוקמהןכותה
אלא,ומצעלשכירוקמהןכותלקראלהרזחֿתפיאשלעקרהןאכרצונשעמשמ
לאשממאלםאףאו–םאותמהיהןכותותואוילאש,ירוקמהבצמלםגתמאב
ושקיבםהמורבגתהלושקיבםהילעש,םייפיצפסהויביכרמלע,וללכבבצמותוא
ותופקתשההנתינוליאכ,וחורבבצמותואלאםינפֿלכֿלעירה,םדקתהל
תומדקתהלכ,הלםיאתמהןוויכב,דימתבצעלורוזחלידכ,רוזחשלתיתייווחה
.ךשמהבשקבתתשואגשותש

לשירוקמהןכותהםאףאש,ךכךותמבושונניינִעלהקיפסמ,הדִצמ,וזהאצות
התיהאלירה,ותעיבקןמזלתמיוסמתוכימסבםנמאעבקנתילארשיהםייחהֿתרות
,הפוקתההתואלשםידחוימהםיירוטסיההםירגתאלתילנויצקנופתוכימסרומאכוז
הרותהיבויחתאםייקללכונשידכו–״חור״בוםיגשומבשתוכימסקרםאיכ
,תורדגומםייחֿתויעבלרוזחלםיבייחונאןיאתמאב,המלשהינומרהךותמתאזה
עיגהלונאםיכירצקראלא,חלכהןהילעדבאוורתפנשיפכםייתניבורתפנש
תפוקתלשהיגשומבוהחורבםיעבקנהנוזחירדגש,םייחֿתרגסמל
.וניתורוקמ

–תומדקתהםייתניבהגשוהםנמא,םמצעוללהםיגשומהוחורהדגנכםג,הנהו
תאהנשמרבדהןיאךא;וניארשיפכ,תודוקנהמכוהמכב–םהלשםתניחביפל
הריתסהךותמ,וזהמדִקינפמםייתניבועקתשנשתושיגהןתואףאיכהדבועה
הגשוהשהמדִקהתמועלןורתיםגהיהדוע,ןדִצמ,ןהבףאםוקמֿלכמ–ןהיניבש
םידוגינתעגרהדצמ,םיילארשיהםייחהקוזיחלןורתייאדוובשי,םנמאיכ.ןבגלע
דולסלרבכהאבשדעהרותהחורבהנדעתהשפנהםא,םהבשהווחאהתקמעהו
תוירזכאהןמ,םדֿתלואגבשתורקפההןמואתודבעָּבשיוכידהןמארימגדע
רבתסמ,ןכֿלעֿרתי.םישנהֿיובירגהנמבשתירבַגהתּויכונַאהןמואתונברקבש
אליממהבהיהש,תירוקמםירציֿתמצועוזיאואטיבםיקיתעםיגהנמםתואלכםאש
ןזאתמהזילויִהןורתיירה,םללכבםייחהֿיקבאמלכלסחיבהפונתלשןורתיםג
,םלוא.תוברתהןודיעםעומוקמבאבש,הלוקשהתּויתילכתהןורתיידיֿלעיאדווב
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וזירה–םייחלשהפונתדועהבשיםא–המצעתנדועמהתוברתהיכחוכשלןיא
ẁתימינפהתמאהםהוללהםירציה;הכותבםינדועמהםיילויההםירציהתפונתקר

םהלשםקופיסתנקתלאוהרישכמקרןודיעהרשא,תוברתהלשתיתוהמה
םיצימארתויירה,ןדועמהבצמבםהםייתילכתוםינתיארתויונייחםאו;םמצעב
ויה,םתִמאלרתויםיבורקשםושמלוכהו,רתויתלוכיֿיריתע,םתפונתב
.ןודיעהתאשקבלוליחתהקרשתעבםה

דולסלונעגהרבכונֵנודיעךלהמביכםאש,ךכלהביסהיאדווביהוז,תמאבו
קראלונתדילסתאםהםיררועמללכֿךרדבשו,ונרכזהשםיקיתעםיגהנמםתואמ
,רבעשלםהירואיתםעונאםינמדזמשכםגאלא,הווהבםתומכשבונאםילקתנשכ
–החוורלםירבדהתאונאםימשונ,הברדאו–ונבררועתמהזכשגרםושןיאירה
ֿתרותלשתורוקמב,אטישפלשםייחֿתודסומתניחבבםהילעונאםיארוקשכ
רשא,ירוטסיהֿיביטימירפבצמכטושפםיעיפומםירבדהןיאןאכיכ.לארשי
יוטיבַּכ,רוזחִשהֿתּויִחאולמב,םהםיעיפומאלא,ונניאורבערבכאוהונדידל

ונאםיבאושןיידעהנממרשאהמצעםייחẁתפונתהתואלשינגרואהẁידָסומה

וילאשןודיעלכבאשנהנממקררשאו,ונבשידועשהמדִקהתשקבלכתא
,תמייקהםתִמאתאונאםיעדונוםירזוחאליממו–םייתניבםדקתהלונקפסה
התיהאיהשיפכ,ונייחֿתפונתלשתימינפהתמאלןירשימבםימאתומהתודסומכ
.םלועלתראשנו

דוחייבםלגתמובשםרוגהלעדיהתאונאםימשוזהדוקנבשרבתסמ,ןכאו
לשהרותכוידמוללכבללעךכֿלכוילאמןבומןפואבלבקתהלארקמהחוכ
הבושח,תעדמתיתילכתה,תויבויחהתוארוההןמרתויהברהיכרמולהארנ.תמא
עקרו;ארקמבשיתייווההעקרהידיֿלעונבתררועתמהתישפנהתונעיהההזןיינעל
םהבםינדונאשםינשוימםיגהנמםתואלכלעאקוודו,ויתודסומוויכרעלע–הז
תוברתבםנמארבכתשבוגמה,םייחֿתפונתתעקוב,וברשאתואלכמ–ןאכ
התוננערבאיהתראשנןיידעןכֿיפֿלעֿףארשאו,ירמגלםימיוסמםייחֿרסומו
ןיטולחלםילתומדועםיאצמנהישוביכוהדועיילכשכ,תירוקמההתומימתו
.הינפל

ארקמבםולגהעונכשהוךוניחהחוכרקיעיכ,הזברמולוננוצרתורחאםילימב
אוהןוּוכמויוטיבאוהןתונ׃ירוטסיההẁיתוחתפתההויתוברתהונוזיאẁתמאבןומט
–רשאו,תוברתהיכבסלכתאדואמתימיטניאהרכהםנמארבכהריכמה,היווהל
התוגהנתהתאאיהתעמשַמְמףא–תילויהההייעתהתונכסתאתעדונהתויהב
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לכתעגרהליתוברתהןודיעהךרדבעיגהלהייפיצךות,תוברתהןוויכב,הרמוחב
םירוטפוםהםיפיקמוםימלשןיידעהירצי,המצעוזהיווה,ןמזבוב,םלוא;היעגפ
תנווכמשםשכ,הילעתלבקמאיהשהרותהףאו–תֶסֶּפַרמתיתוברתתונדעתהלכמ
,תופלתסההוסופירהתונכסינפמאיהתרהזַמםגןכ,תילויהההייעתהדגנאיה

עדיםייתניבשבוטהןוזיאהשידכ,ןדִצמ,ןמצעיתוברתהןודיעהיכרדבתוכורכה
.םלועלונורתיתאםייקל

תכרובמההדוקנבתאצמנההיווהלוירבדתאםיאתמויוטיבאופאןתונארקמה

לכהבש,הריגבהתדוקנוז׃עיגהלישונאהםייחהẁחוכיושעהילאשרתויב
הבהיוצמרבכתאזםעשו,םניעבםינותנדועםייחהֿחווטוםירוענהֿרהוטתמצוע
אליממו.המלשומהמכחבותעדמהזחווטִלוהמצועלםתריהלתלוכיהותונוכנה
םייחהתונעיהבטימתאתפקשמה,תילאדיאםייחֿתייווהוזיאשיםאש,עמשמ
ֿלכֿלעלבא,טרפלכבלולכשהתילכתתניחבמאקוודואלילוא–םארבשארוּבַל
היווההתואוזירה–םהיניבםיטרפהתוגזמתהבלולכשהתילכתתניחבמםינפ
התויהבשכ,אופאאוההעבטםצעמו;ןודינהיארקמהןוזיאבהיוטיבלעהאבה
ֿתמאלעוכותמאיההדיעמףא,עקרָּבשתואיצמכ]הזהןוזיאָל=[ולתשמשמ
.יהֱֹֿאהורָסּומ

תולעתהלשאישותואיכ–תורחאםילימבבוש–עמשמףוריצהךותמו
אל,םדוקמונרבידוילעשוונתוהזֿתרותתושרתשהתאבציעש,תילארשיההמצועה
אוההיהתמאבאלא,עריאאוההבשהיווההלולכממדרפומוהשמןבומכהיה
קראל–תילמיטפואהלוכלכהתיהוזהיווהו;היווהẁלולכמלשהיצקנופ
ונתוהדזהיפֿלעםגאלא,התִאמךשמהבונייחתאתוחנהלםיפיסומהםיכרעהרואל
.הכותבםלגתהלאוהאבשיפכ,וזוכירבטימבםייחהֿבויחםעתיביטיאוטניאה
ןמזלתינויערתוכימסב,רומאכ,עבקנלארשיֿתרותלשירוקמהןכותהשהדימב
היווהלתוכימסםאיכ,והשלכןמזםתסלתוכימסאופאוזהתיהאל,ותעיבק

יפואהלכםעש,דועהאילפלםוקמןיאתמאבהזיפלו–תאזהתילמיטפואה
,הרותהלשירוקמהןכותהונלעבקנ,םלועלהרותהסחילשיתילכתהֿיתומדקתהה
ךלהמבובםוגפנשהרקמלכב,הבישלשלאדיאכודימתלןוכנכ,אוהשתומכ
היפואוהחורלכםגאלא,ךכונלעבקנומצעלשכהזןכותקראל,ןכא.םירבדה
אטבתמלוכהֿךסַבו–ומעךכועבקנ,אוהךמסנהילאש,הבוטהיווההתואלש
תומדב,התומשגתהלשתרתוכהֿתלוגבוזהיווהלשהיצזילאדיאהזוכירברבדה
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המגודכ,החורוהתייווהלע,וזתוכלמלשהתעיבקבו–המלשודִודלשתוכלמה
19.דיתעבתויהלרוזחתשיפכחישמהתוכלמל

רישכמהרותהשמשתםנמאש,ליעלונזמררבכשיפכאוהןויערה,הזרבדב
וארסחדועאצמנשהמלכתמועלתומדקתהונייהו–םלועבתומדקתהֿקבאמלש
ֿתדוקנכןאכשמשלהרומאה,תילמיטפואהיווההתואבףאידמלחתופמֿיתלב
היווההתואבףאףוסֿןיאֿדעתונורסחותוערגמויהוויה,םנמאו;אצומה
תשגרהךותמקרירהש–הכותבםימולגההדימהֿינקיפל,המצעתילמיטפוא
,תיפוסֿןיאםייחֿתפונתהבאצמיהלללכבהלכיףוסֿןיאֿדעתונורסחותוערגמ
לכשדועב–גשותשתומדקתהלכש,ןכֿםגןאכרכומתאזםעשאלא.תילמיטפוא
אליממלכות–םלשומהםנוקיתלעםלוכןיידעואוביאלתונורסחהותוערגמה
ךרעמלשילמיטפואהןוזיאהלולכמשדועב,םיטרפבתומדקתהקרתויהל
,תעדמ,המצעוזהרפההפתפסּומןכל.ךכברפומקראֵצֵיךשמהַּבתומדקתהה
,היהשבוטהןוזיאהתגצהךות–ןוקיתלדימתדועתוראשנהתוערגמהתמישרל
ẁתרפהתלטבתמאליממהזכןפואבו;שורדהןוקיתהלשרדגומהןוזחכ,ונכותלע

קוידתרזחהידיẁלעהנוקיתלעהאבאיהןיאדועםייתניבםאםג,הילאמןוזיאה
,ןוזחלךפהיתהיווההתואשקיפסמהשעמל׃הנכלע,השעמל,הנשיההיווהה
תא,הנוכנהחורהתאיכ–ףוסבלהתרזחהלתעלכבןוּוכמשדחהךרעמהרשא
אשונתופיצרתאותורגבהתמכחוםירוענהֿרהוטתמצועןיבבוטהןוזיאה
,ףחודחוככאלםא–הזכןפואבםגןוזחהםייקמדיתעלרבעןיבתומדקתהה
.ךשומחוככירה

ףאל״זחו,דִודלשותוכלמךישממכונלדומעלדיתעהךלמהלעואבינלארשייאיבנ19
׃תואבומהמכהנה.הליפתחסונכתאזוקצי
..הֶרפיוישרשמרֶצֵנויָשיעזגמרֶטֹחאָצָיו״׃רמואוהיעשי* . .םילדקדצבטפשו. . .
..ויָצָלֲחרוזאהנומאהוויָנתמרוזאקדצהיהו . דמֹערשאיַשישֶרֹשאוההםויבהיהו.
יכאבנמוהימרי*.)׳י‐׳אא״י(״דובכותָחֻנמהתיהוושֹרדיםִיוגוילא,םימעסֵנל
טפשמהשעוליכשהוךֶלֶמךַלָמו,קידצחמצדִודליתֹמִקהו׳הםֻאנםיאבםימיהנה״
לאקזחיו*.)׳ו‐׳הג״כ(״חטבַלןֹכשילארשיוהדוהיעַשָוִתוימיב.ץראבהקדצו
ורמשייתֹקֻחווכֵלֵייַטפשמבוםָלֻכלהיהידחאהעורו,םהילעךֶלֶמדִודיִדבעו״׃הזוח
..םתואושעו . .בקעילידבעליתתנרשאץראהלעובשָיו. . םהלאישנידבעדִודו.
..םלועל . .)ו״כ‐ד״כז״ל(״םלועלםכותבישדקמתאיתתנו.
הרהמדבעדִודחמצתא״׃איההדימעהתליפתבהרשעֿשמחההכרבהתחיתפ*
ןת,ןכבו״׃ונאםישקבמםיארונהםימיהתליפתבו*.״תעושיבםורתונרקוחימצת
.מעל׳הדובכ . רנתכירעודבעדִודלןרקתחימצוריעלןוששוצראלהחמש.
.״ונימיבהרהמבֶחישמיַשיןבל
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םעשתעלכביכ;תיאליעהחלצהבוישכעדעהלעפאיהםנמא,וזתינכת,הנהו
אוההָעתִנשוא,ןמשִלהווההֿתוביסמלתילנויצקנופהותולגתסהבגילפהלארשי
ןוזחבולאצמנ,תינכותהותיתילכתהותוהזוקמהטוסהתוחתפתהְלרחאןפואב
דימתובהיהש,ונכותביעמשמֿדחורדגומ,החנַמםרוגילאדיאהרבעהלשםוקישה
רבסההלעדיהתאונאםימשףאיאדווזהדוקנב.ומצעלאםעהתאריזחהלידכ
םגםנמאש20,ק״נרהילעדמעש,הנימבתדחוימהעפותהתואלילמרופהֿינוציחה
בלשמתוברתלכליבוהלםיטונה,םיליגרהתוחתפתההיקוחםילחלארשיםעב
,לארשיםעשאלא–רומגהןויליכהוהנקִזַּבשלודלדהלא,תורגבהךרד,םירוענה
.שדוחמךילהתבומצעלאאוהרזוחאלאהֶלָּכאוהןיא,לודלדלועיגהב

,ותוהמבאוהטושפתמאברדסההשרמולונתנווכןיאיאדו,תאזלכםע,םלוא
אלא,גיצהלקיפסמןיאןוזחש,הזבקראלאוהישוקהו.ןויערבעמשנאוהשיפכ
ןוזחהש,אוהךכבלוכֿםדוקישוקה;הליחתכלמבלבםגעובטתויהלאוהךירצ
ןתינןיאהרואכלשךכידכדעףאתאזו,תינויגההניחבמהשקןאכאוהומצע
.ומלהלללכ

םיצורונאןיאיאדורשא,ירבעהדבעהןידבלכמרתויילואלמתסמרבדה
םירוטפםויכ.ומצעתארכומהדבעלשןיינעלדוחייבו,וילאקקזיהלרוזחנש
אצָמייףאוומצעתארוכמלהצריוהשלכינוהמתםאםגשןפואב,הזןידמונא
ֿאלםעהתויהבשםושמ,לעופהלאתאצלקסעהלכויאלםוקמֿלכמ–הנוקול
]ןיאותגהונהירבעההמא[ןיא״ו,לבויהינידתאםייקלונדיבןיאוצראבולוכ
ּהנשוילדִודתוכלמרוזחתשמ,םלואה.״גהונלבויהשןמזִּבאלאגהונירבעדבע
.םדוקמויהשכ]וימיב[םיטפשמהלכןירזוח״,]חישמהךלמהידיֿלע[ . ןישועו.
בושןוזחהיפליכאופאאצמנו–ו״הרותבהרומאההתָוצִמלככתולבויוןיטימש
דעונעגהשמ,הנהו.ומצעתארוכמיירבעדבעשתורשפאבריכהלךרטצנ
,וילאתישממההפיאשהלאטשפומבןוזחהתגצהמתדרלונאםישקבמשכו,ןאכ
אהנתחאהנועבותעביכתעדהלעתולעהלהרואכלרשפאֿיא,לעופבותונכב
רטשמידיֿלע,לשמל,ןכו–תודבעהלוסיחידיֿלעונגשהשגשיהבןוצרֿיעבש

הירוטסיהלתויפוסוליפתוינבתהנבוףוסוליפהיה,היצילגדילי,לַמכורקןהכהןמחנברה20
הרומ׳–לודגהורפסו,1840תנשברטפנאוה.לֶגֶהלשותנשמחורבלארשיםעלש
ןמפילבוטֿםויברהידיב,ותומרחאלםינשהרשעֿתחאןילרבבספדנ–׳ןמזהיכובנ
.ץנוצ

.׳יהכלה,ם״במרהל׳הרותהנשמ׳בםידבעתוכלהמ׳בקרפה

.׳אהכלה,םיכלמתוכלהמא״יקרפ,םשו
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המדִקלשןוזחהארנתאזםעו–הזגוסמםיגשיהבאצויכוםושרגונֵּבַרְדםרחה
21.םרחהלשופקותתעקפהואתודבעהתרזחהלשרטשמבונל

.הריתסַלץוריתשי,וזהדוקנבםג,השעמלשאלא
תואנהלדוגינבוליבקמב,טושפונינפלגצומהבישהןוזחןיאתמאב,תישאר

בויחכללכגצומאוהןיא,השעמל.םייתניברבעהיבגלעהגשוהשתומדקתהה
תונעיהבותואתלבקמהמצעהרותהאלא,הלעמלמ,ונחרוכֿלעבלטומה,ינרות
הרועמושרשומראשנהוונתוחתפתהךלהמםצעךותמהלועה,ונלשוננוצרל
,שארמונבלבאוהעובטתמאבש,תורחאםילימב,רמולכ.הכותבןיטולחל
–אוהלעפומאלא,ומצעלדרפנבאקוודואלךכאוהעובטו,ליעלונשרדשיפכ
םייתוהמהתונורתיהידיֿלעו,ונרכזהשתורוקמהלשהעפשההֿחוכותואידיֿלע
לעונתחמשםעדחארוקממודבבדב–םהילאוניעוגעגוירוקמהרבעהלש
לוכהֿךסבו–םתוכזבוםינשיהןדבאדגנכונגשהש,םישדחה,םירחאהתונורתיה
ואידסומקותינםושןיאםייתניבשהמדִקהתחמשוהבישהןוזחןיביכעמשמ
ןיאךא,תילמרופהֿתינויערההניחבהןמקריטקלאידסחיםהיניבשי;יגולואדיא
ירפןאכיהירההגשוהשהמדִקה,ןכא.יגולוכיספואיתרבח,ירסומדוגינםוש
ומצעהבישהןוזחב;בישהלםישקבמותואשומצעהזרָבָעבהמולגההפיאשה
דוגינהו–לוכיבכקוחדלאוהרומאהתואשהמדִקהלעתשרופמהכרבןאכשי
.הָמָלשהֿלגעמב,ובושיילעלוכהֿךסַּבאופאאבהרואכלש

ןיאתגשומההמדִקבשטרפוטרפלכלסחיבש,אוהץוריתהלשוכשמה,תינשו
הלילשםושובןיא,רומאכ,הבישהןוזחיכ.רישיילמרופẁינויערדוגינוליפאןאכ

,היווהẁלולכמלשהרזחהַלקרסחייתמאוה׃תגשומההמדִקהןמטרפלכלש
בחרהןורקיעבחרכהבאוהבלתשמףא,ןכֿלעֿרתי,ךכידכךותו–תומלשכ
לע,לארשיםודיקלשידוסיהדועייהתאשמשלךירצהזהיווהẁלולכמש,רתוי

איהתיחצנהתילכתהשןמזלכ,םייתניביכעמשמאליממו;חצנהדע,ותרות
ֿלכֿלעשירה–רזחומונניאןיידעיוצרההיווההֿלולכמםגו,האלהוונתאמדוע
אלא,תגשומהתומלשבשהעיגרהךרדלעונייחתאןגראלםילוכיונניאןיידעםינפ
ןמ,רבדלשושוריפו.ורתונשםימגפהלשדימתמהרופישהךרדבםנווכלונלשי
ֿלכֿלעונלןיאומצעבהבישהןוזחלשונויגהיפֿלעיכאוה,השעמַלהכלהה
אלא,םֵדַקמרדסהכבשחיהליוארהשדוחמרֵדסֶהלכבםייתניבעוגפלםינפ

.20׳מעבליעל11הרעהתאהארובוש,םושרגונֵּברדםרחלשוניינעב21
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םייתניבדועתוברהלוףיסוהלונאםיבייחוםיאשרףאץוחנהתדימב׃הברדא
.הזגוסמםירדסה

ֿלולכמלהבישהןוזחיכאוהישעמהםירבדהֿשוריפ,אופאתורחאםילימב
ֿיֵעצמאבייחמה,ינמזןוזחללכונניאהמלשודִודתוכלמלשהיווהה
קופיסולןכתייאלןיינעהעבטמרשאב–ףטושהןמזהתרגסמבםירישיהמשגה
תטשפומהתילכתלאוהףרטצמקרתמאבו;ומצעחצנהלשותעגרהםרטבללכב
תרגסמלהתואתושעלידכ,דחאךרעלהמעגזמתמףאו,לארשיẁחצנלש
ןתועצמאבקרש,תוינמזהתורטמהלכל,הנתשמֿיתלבורדגומ,ינכותיפואתלעב

,אקוודתוכורכתויהלתוחרכומ,ןדִצמ,ןהשו,תיחצנההרטמהלאונאםימדקתמ
.העשלהעשמ,םיטרפבהיווהֿייונישב,ןעבטםצעמ

לאךכאָצּומולוכהבישהןוזחאליכרוריבבשיגדהלשיםנמאךכלרשקב
השעמֿתעשברשאםייחהֿיטרפלהריתסובשישהדימבקראלא,ןמזלרבעמ
ֿיטרפשהדימב.רבעבויהשםיליבקמהםיטרפהתמועלםייקןורְתיםהברכומ
םהםירכומו,הלפמואהגיסנירפםהאלא,המדִקרדגבםניאםיִוההםייחה
םיטרפתמועלםגאלא,תילאדיאההיווההלולכמתמועלקראל–ןורסיחכ
ֿתישעמתועמשמהבישהןוזחלבקמאליממ–לולכמהותואבםימיוסמ
ןתואלעדוחייבלּבקִלשיןאכו;ףטושהןמזהךותבףאתואיצמהיונישלתינכט
םלעתנשו,ונימיֿירבדךלהמבתערכמהעפשהלתובורקםיתעלועיגהשתושיגה
הלואגלהפיאשהםצעםגהכפהנולאהתושיגהתעפשהב.הזלהלדבההןהב
אלוזהאצותלו–ןמזלרבעמשהפיאשלתויולגץוביקלולארשילשתינידמה
הלכיאלתולגהשינפמ,תיסחיẁתינמזהקדצהוליפאםעפףאתויהלהלכי
,לארשיֿתרותבםולגהוהשלכיבויחךרעלשינגרואםודיקכעגרםושבספתיהל
ֿטוחאוהש,םייתכלממהםייחהרסומלקהבומהoםוניטנאהיהירה׃הברדאאלא
רשאב,ןהתולוספולאתושיגיכםכסלםגרשפארחאןפואב.הרותלהרדשה
הפכםייחהֿךלהמש,תואצותםע–תישעמהמלשהתוחפל–המלשהןהבשי
ןוזחהןיבהריתסהשדועב,ותבוטבאלש,ץוחבמלארשיתוחתפתהלע
יבויחהךלהמבתרצונההריתסקראיההמעםילשהלונלרתומשתואיצמל
.ומצעבןוזחהתמשגהלש

,תרתומאיההמעהמלשההיכונאםירמואש,הזגוסמהריתסיבגלםג,םלוא
תירסומהפדעהלשהדימוזיאהשעמלהבשייכעמשמןיא,ןיינעהֿתביוחמףאו
תאזכהפדעה.ןמזלרבעמלאקתעומההבישהןוזחינפלעתואיצמבשתוחתפתהל
םתואחוכמ,רומאכ,ונאםיעגעגתמתירוקמההיווההלאשינפמ,לוכֿםדוק,הנניא
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חוכמםאו;תגשומהתואיצמהתמדִקתאונאםיבייחמםהיפֿלעשםמצעםיעינמה
הבישהיעוגעגחוכמירה,ןמזלרבעמלאהבישהןוזחתאונאםיחודהמדִקהבויח
תלסופותרזוחה,תומלשֿיאתדימוזיאםייתניבשהריתסבונאםישיגרמוםירזוחףא
תאונאםיריכמהמלשודִודתוכלמלשהיווההןוזחב,ןכא.המצעבהתואאקווד
דועב–דיתעלהיוצראיהשםשכרבעבהנוכנה–טלחומבהבוטהםייחהֿתייווה
.ןמזבונתוחתפתהךלהמלשהיצקנופקרונאםיאורםייתניבשהמדִקהֿןורתיבש
אוהיושע,וניניעבבוטותויהלכםערשא,דבלביסחיןורתיכאופאעיפומהזןורתי
תאתססבמוהריבגמףאוזהדבועו–ךשמהבוכרעתאדבאלואעורגאצמיהל
היווההלולכממוהשלכטרפרתוסהןורתיםעםייתניבונמילשהביכ,ונתשגרה
אובליופצףאםנמאשו,ןוקיתךירצהוהשמםעונאםימילשמתמאב,תילאדיאה

ףטושהןמזהךותב,רחואמבואםדקומבאלא,ןמזלרבעמקראל,ונוקיתלע
.ומצעב

וליאו,ןמזלרבעמלאאָצּומהאוההבישהןוזחלולכמקר,אופא,הזכןפואב
המשגהלטשפומבםיעוגעגהןמודירוהלםינוכנונאםיראשנטרפוטרפלכב
.ותעשאובב,תואיצמב

בצמב,הרואכליכ.תונברקהןיינעלאיהרתויבהלודגהותובישח–הזרבד
םילוכיונאןיאש,הגיסנלשןיינעתונברקהתרזחהבתוארלונאםיטונ,םויכונשפנ
תימואלהונתייווהלכ,ינשדצמ,םלוא;דיתעבןמזםושלונמצעלותואלחאל
תימואלהונתלואגתומשגתהלשקהבומהלמסַּכתונברקהתרזחהלהליפתבהגופס
לשהזץחלךותמו–תינידמהֿתיצראהםגאלא,תינחורהקראל–המלשה
אלא,הגיסנכדועאלתונברקהתרזחהונלתאצויתיגולוכיספותירסומהעפשה
היוצרה,׳התדובעלךרדהתניחבמהמדִקאלםא׃גייסילבתביוחמהמדִקכ
יפֿלעתילאדיאאיהש׳התדובעלךרדהתניחבמםינפֿלכֿלעירה,המצעלשכ
הזדצמ.הידיֿלעתאטובמהתינושארהתויעבטהחורב,ותמצועושגרהתומימת
תונברקבשםגפהירפכדועאל,תונברקֿתדגונהונתייטנאופאהעיפומ,םירבדהלש
תויעבטהוהמצועהותומימתהןדבאםגפ–ונבםגפהירפכאלא,םמצעב
תרשכהלקראלהליפתתויהלתכפוהתונברקהתרזחהלונתליפתו–תחאכ
תעלכביושעהןפואב,ונמצעןוקיתלהליפתםגאלא,דבלבתוינוציחהתוביסמה
תּונוכנהתואצמיהתאוהליפתהתונעיהתאםנמארשבישאיבנהאובתארישכהל
.לעופהלאןוקיתהתאאיצוהל

םנויגהךא,םיבתכנםירבדהשהעשבהקוחרילואתעמשנהזןיממתורשפא
תירוטסיההתואיצמהתמצועלכבםגאלא,רייְנהלעקראלוזהעשבףאונבלעופ
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,ונעגהשםוקמלונָאיבהרבכש,הבישהֿןוזחלשהזןויגיה.הכותבםייחונאש
–22הבשתיבהרהלע,םילשורירורחשלענמנֿיתלבןפואבוישכעונתואליבומ
אוהראשיישדועלכעיגריוננופצמיכןכתייאלרשא,ומצעתיבהןיינבלםגןאכמ
לוכיימ,תיזגהẁתכשלליבשבקרןושארבלשבּולו,תיבהםגהנָּביישמו–ברח
23?וחוכמםילגוסמהשעינדועהמְלרעשל

ילב,ןמזלרבעמלאםייתניבאָצּומםנמאהבישהןוזחשהדימבםג,םלוא
תועמשמֿרסחןיטולחלאוהראשניכעמשמןיא,םירישיהמשגהֿיעצמא
ֿתוליעפתנווכהלךירדמאוהשמשמשאיהתילאוטקאהותובישח.תילאוטקא
דימתאלא,ןורוויעבןמרגןמזהשתויוחתפתהלףחסיתאלש,םייתניבשהמדִקה
דִודלשתוכלמהתומדבהעיגרָלהרזחדע,המידק–הספילאבלוכיבכהטית
ןאכ.תיתכלממהונתייווהלששודיחהיֵאנתבהזרבדבושחדוחייבו–המלשו
אצמנההעפשההֿחוכידיֿלעקרותלועפתאלעפיהבישהןוזחשקיפסמןיארבכ
לבקתהלאוהךירצאלא–הלוגבהיהשיפכ–טרפלכלשובִלבינטנופסןפואבול
.ינידמהןונכתבםגשרופמהדימֿהנקכ

תירבעהתויתכלממהיכאוההשוריפ,דחאדצמ׃לופכןבומשיוזהשירדל
,המלשודִודתוכלמלשתמשגומהתּולדגהותּובֲחַרהיפואְלףואשלדימתתבייח
תוכלמביכ–הזאישלעהשעמלרובעלףאו–תחאכתינחורותירמוחהניחבמ
,ונרמאשיפכ,הימגפלערבגתהלהפיאשהםינפֿלכֿלעהרתונדועהמלשודִוד
קראל,הזבצמלהבישהןוזחםצעידיֿלעתבייחונלשתשדוחמהתוכלמהוליאו
וזהפיאשלשהתמשגהבךישמהלםגאלא,ורתונשםימגפהלערבגתהלףואשל

תנשב–רורחשהרחאלםינשששכ.םילשורירורחשםדוקםינששולשכבתכנהזרוביח22
שרדנאוהובו,)׳גךרכ(׳םילשוריןונכתלע׳לודגהורוביחתאד״בשבתכ–ג״לשת
–תימואלתוינידמד״בשהוותמןונכתהֿןוזחב.שדקמבהדובעהשודיחןיינעלהבחרהב
בושתרשאהיווה,תירפכההיווההלאהרזחלש–תינחורותילכלכ,תיתובשייתה
היווחכןה,לארשיֿשיאשפנבןה–תונברקתברקהלשתיעבטהחימצ,םדקכ,רשפאתו
תלוג–הריחבהתיב׳׃קרפַּבםשתאזהאר.המואהללכתאהביבסתזכרמהתיתרבח
חרכה׳ו׳תיתכלהההיעבה׳׃םיפיעסַּב,׳דיתעלתוחתפתההזכרמוןונכתהלשתרתוכה
.ךליאו511דומעמ,׳תירפכההרזֲחהלשהמגמה

ןיינבלתשגללכונשינפלףא–לוּכַלֿשארשד״בשלשותיזחתתלפוקמהזטפשמב23
םתגהנהבשתנמֿלע,הרָזעהדצב,תיזגהתכשלבןירדהנסבישוהלשי–לעופבשדקמה
,׳םילשוריןונכתלע׳ל״נהורוביחבהבחרהבד״בשבשוזתיזחתלםג.ךלנוםדקתנ
,׳טפשמהוהרותהזכרמותיזגהתכשל׳׃ףיעסַּב,׳לעופבהריחבהתיבםוקיש׳׃קרפַּב
.ךליאו531׳מע
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יכאוההשירדהשוריפינשדצמךא;ףוסֿןיאדע,רשפאשהמכדע,שממב
רחאוכשָמייאלש,םירבדהתאןנכתלונאםיבייחםגוזהפיאשתמשגהב
לא,תגיוסמֿיתלבתובחרתהותולדגתהלשםייעגרהתונורתיה
ןוזחרשפאמםנמאךכו–ונרמאשןזואמהיטּפילאהךלהמלרבֵעמ
ונניאושאברעובהנסלשלמסהתאםייתכלממהונייחבםגםישגהלהבישה
24.לָּכוא

ףא–תייוגהןמלדבהב–תילארשיההקיטנמורהיכאופאררבתמלוכהֿךסַּב
תכפהנהניאותנוונתמאיהןיאםוקמֿלכמ,הווהבםייקידָסמאצומהלןיאשכ
הפוקתמהיאשונתאתינורקעהניחבמהנשמאיהןיאףא–התמהירוטסיהל
לשהקיטנמורָלתיטסיציסָלקהקיטנמורמרבעמהןמ,לשמל,לדבהב(הפוקתל
הרקיעבהדומצאיהתראשנאלא–25)הפוריאלשםימיהֿירבדבםייניבהֿימי
רבעהןמךירדמוריאמרולדגמכאיהתמייקמהזהאשונהתאו,םיוסמדחאאשונל
תאהלאיהתצמאמשידיֿלע–לארשיֿתרותיכ,רמולןתינןכֿומכ.דיתעל
םידיחיהתוברתהינימינשרדגמתאצוייהירה–הבישהןוזחלשתאזההקיטנמורה
גוסלאיהתכפהנו,הזמ״תמדקתמ״תוברתוהזמתינרמשתוברת׃םייוגבםיעודיה
.תיטנמוראיההתרגסמבוהרקיעבש,תוברתלשישילש

,תובורקםיתעל,רשאכ,רבדהךרפומ–בגאבםוכיסםשלהתעהפףיסונ–ןכלו
הנושהיארקמהיווהבססובמהוהשלכןידבגייסֿילבונבייחלהפיסומהרותהשכ

לשהתגספכד״בשראית,לָּכואונניאושאברעובההנסהןויזחתועמשמתא24
,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבתאזהאר;תילארשיהתיתדההיווחה
.תואקסִּפעבראדועךלהמבו״הגסִּפהו״׃תחתופההקסִּפהןמל,419׳מעב

–ךליאוסנסנרהןִמש–םזיציסָלקהתאותונַכב,בחרומחנומבןאכטקונד״בש25
,אמורוןוויתויוברתלשתורוצוםיללכלעתוקפרתהכונייה,׳תיטסיציסָלקהקיטנמור׳כ
.הריצילהארשההֿתורוקמכויוקיחליוארהתפומכןתבצהו
תאהרבש,םייסָלקהתורוקמהלש׳םתשודק׳בהרפכ״םייניבהימילשהקיטנמורה״
תיזזתהיעוזעזינפל,םייניבהימילשםילאדיאהלעוםייחהֿינכותלעהקפרתהו,םהיללכ
התעקתעוההריציבטילשהבצעמהוקה.תיתיישעתההכפהמהותיתפרצההכפהמהלש
המירזהו,דיחיהשפנךותלטבמה,שגרהלא–רדסהותוליצאה,םזילנויצרהןמ
.תינטנופסה
ףאֿלע,הרשעֿעשתהוהרשעֿהנומשהתואמההנפמבלחוללהםימרזהינשןיברבעמה
תוארלןתינ)הקיטנמורהלשהכרדתלילסו(םזיציסָלקַּב׳דרמ׳הלשותישארתאש
.הרשעֿעבשההאמברבכתיתפרצהתורפסב

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 42

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



דבאשםינידבתוקבדלשהרגִש״בוא״ינרמשןוּביא״בהתואםימישאמ,ונלשמ
ךכלעםינועשכהבושתהאיההלד,ןכומכ.״תועמשמדועםהלןיאוחלכהםהילע
,השעמל.״תונשלםדאידיבןיאו,םימשמאיההריזגוהשענהמאלא,ןוכנםצעב״ש
דיבכהלםייושעהלאקרשינפמ,החפשמםניינעשםינידבדימתןאכאוהרבודמה
החפשמהיניד,תמאב,םלוא.ןוצרמםלבקמוניאשימלעםגונימיבלארשיֿתנידמב
תויהלאיההרומאםא–וזתרשרש.דיתעלרבעןיבתרשרשהםויקםצעינידםה
תמאתומתויהלאיהתבייח–ןמזלרבעמםגּולו,ףסכנהדיתעלונאיבהלתלגוסמ
,תמאבירה,רבעהתנוכתמביושעהזדיתעשרחאמו;ףסכנהדיתעהותואלהרשכו
ינידלשםפקותדֵמתֶהתאןאכתעבוקהאיהרבעבתיתורירשהתוקבדתההאל
םינידהתועמשמודיתעהןוזחאלא,יונישילברבעהןמהחפשמהתורשכ
וזהתיהאלמלאףאו–הזהףקותהדֵמתֶהתאםיעבוקהםהויבגל
בייחמדיתעלםסחיורבעהינותנלשבחרהןויגיההקמועירה,םימשמהריזג
.ונמצעלעהריזגהתוארוזגלםיכירצונייהש

לארשיתרותו,םידיחיֿםישנאלתוידגרטםורגלהזקמועיושעםייתניב,ןכא
רהזיהלהרותהימכחלעאיההבוחיאדוובםגןכל.תוידגרטדגנםינפֿלכֿלעאיה
תוינמזתונקתלשתורשפאלכלעדוקשלםהםיכירצןכו,ומוחתבזירפהלמדואמ
ימכחיכאצמנשהדימב,םלוא.רשפאשהמכדעתוידגרטהתאטעמלידכ,ודגנכ
,הידגרטלםוקמןאכראשנדועןכֿיפֿלעֿףאו,םתלוכיבטימכושעםנמאהרותה
,לשמל,רתוי–הידגרט,הבעגפנהיבגלאהתאלוזףאהרותהרדגב,תמאבירה
השעמל,םירומאהםינידהיכ.המואהייחתמחלמבלפנשלייחלשהידגרטהןמ
ןיאםהמקרועהתאו–םתועצמאבתלהנתמהאיההמואהייחתמחלמקר
לע–תורתליגמ.ברקהןמקירעהתאקידצהלרשפאשיפכמרתויקידצהל
אלאארקמלהסנכנאלאיהשןכתיי–הברשאםוּבייהרטשמלשהקיטנמורה
26.תאזלההנקסמהלאונררועלוונבלתארישכהלידכ

ד״כשתלולא

הקבדרשא–ךלמילאןבןולחמתנמלא–היבאומהתורלערופיסהלוגנתורתליגמב26
תנמֿלעהתואםבייזעוברשאו,ימענםעהדוהיֿםחלֿתיבלהבש,ויה♪ֿאבולארשיםעב
.)׳י׳ד(״ומוקמרעשמוויָחֶאםִעמתמהםשתֵרָּכיאלו,ותלחנלעתמהםֵשםיקהל״
.)ז״י׳ד(דִודיבאישייבאאוה,דבועדלונתורוזעובלשהזםגוויזמ

43לארשיתרותיפֿלעהקיטנמורותומדקתה
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.ם״במרהירבדמםייתשו,קוקברהירבדמתואבומיתשןאכאיבנ

,׳המלשההותומלתשההדוסי׳׃קרפהןמחוקלקוקברהלשוירבדמןושארהטוטיצה*
ד״בששרמולֿהארנ.)ט״כקתדומע׳בךרכ׳שדוקהתורוא׳ב(׳םלועהתולעתה׳׃רמאמהךותמ
בחורלותואחתפמאוהשךות–קוקברהןאכדימעמשןורקיעהרחאהזורוביחבךלה
לשאפיסַלתסחייתמד״בשלשאבהטפשמבהרומאהתרוקיבהםגיכהמודשםשכ–קמועלו
,ןכבו.)ןלהלאבוירשא,ם״במרהירבדמינשהטוטיצַלהתוושהלןיינעמרשא(,תאזהאבומ
׃םירבדההלא

,םימסבתמוםיכלוההםייחהוןדעה,רואהתופסותו,תולעתההתעפוההלכתאלדעלו״
תרוצוהרומגההמלשההתרוצדחיוותשישדע–בגשנולודגרתויךרעדימתםיאלמתמו
ןתילרבעהןורסחלשרֶכֵזהקיפסיו.םודקהןורסיחהתביסִמהאבה,תקסופיתלבהתומלתשהה
תקספניתלבהתומלתשההלשהרוצההיהתו,תפסונותכלוהתומלתשהלתידימתהפיחד
םהישארבםהיתורטעוםיבשויםיקידצו,הלעבתרטעליחתשא,הרומגההמלשההלעהלעתמ
.״תילכתוץקןיאל,היילערחאהיילע,דימתתרבגתמותכלוהה,הניכשהויזמןינהנו

׃)ב״קדומע,׳תורוא׳(,׳לארשיבתואֵדיאהךלהמל׳רוביחהןמהחוקלההאבומםגהנהו
ישונארוביצםיקהלהפיאשההתלגתנ...]וניבאםהרבאאוה[,הזהםעהלשועָטַמתישארב״
הרכההחוכמהאבשהפיאשהיהוז.׳טפשמוהקדצתושעל׳דךרדתארומשי׳רשאלודג
ארונלבסתחתמתוישונאהתאאיצוהל,המרהותללוכהתירסומההעיבתהו,הזעהוהרורבה
,תיה♪ֱֿאההאֵדיאהרואב,ןדעודוהיאלמשפוחייחלהנאיבהלותוירמוחותוינחורתורצלש
היהיהזרוביצש,אקוודךירצוזהפיאשלשהאולימל.ולוכםדאהלכתאהזבחילצהלו
.תילאיצוסותיטילופהנידמלעב . תאהָיַחמוהמשתלשומתטלחומהתיה♪ֱֿאההאֵדיאהו.
.״הייחרואמבץראהתאוםעה

.)3הרעהב604׳מע,)׳בךרכ(׳םייוגַלרָבָד׳רוביחַּבהאר–קוקברהלע(

םיאיבנהוםימכחהוואתנאל״׃׳ה‐׳דתוכלהב״יקרפםיכלמתוכלהבם״במרהירבדהלאו*
םתואוא☻ַנישידכאלו,םייוגבודרישידכאלו,םלועהלכלעוטלשישידכאל,חישמהתומי
היהיאלו,התמכחוהרותבןייונפויהישידכאלא,חומשלותותשלולוכאלידכאלו,םימעה
.אבהםלועהייחלוכזישידכ,לטבמושגונםהל . אלאםלועהלכקסע]זא[היהיאלו.
וגישיו,םימותסהםירבדםיעדויוםילודגםימכחלארשיויהיךכיפלו,דבלב׳התאתעדל
םימַּכ׳התאהעדץראההאלמיכ׳׃]׳טא״יוהיעשיב[רמאנש,םדאהחוכיפכםארובתעד
.״׳םיסכמםָיַל

׳חקרפ,הבושתתוכלהבם״במרהריבסמתאז–?אבהֿםלועהלשותוהמאופאיהמו
ןיאשםייחהאיהו,אבהםלועהייחאיהםיקידצלהנופצההבוטה״׃רומאל,׳ב‐׳אתוכלה
..הערהמעןיאשהבוטהוןהמעתוומ . םיקידצהתושפנאלאהיִוגוףוגובןיאאבהםלועה.
.תרשהיכאלמכףוגאלבדבלב . .הניכשהויזמןינהנוןהישארבםהיתורטעוםיבשויםיקידצ.
ןהיתורטעורמאשהזןכו;העיגיאלבולמעאלבםשןייוצמםיקידצהרמולכ,ורמאהדיחךרד
איהו,ןהמעהיוצמ–אבהםלועהייחלוכזהללגבש–ועדישתעד׃רמולכ,ןהישארב
.״ןהלשהרטעה
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