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הירוטסיה-לרפס

םינושארהםירפסה.א

תימואלהתירוטסיהההרכהההרבגךליאולבבתולגןמזמ
ימואלהךונחהתאוססברשא,םיאיבנהתלועפהתיהתאז.לארשיב
,ירסומאוהישונאהוימואלהקוזחהותוא.הלענןפאבםמעבישונאהו

הרכהה.המויקבשתירסומה-תילכתהותיללכהתואיצמבשירסומהרדסהתנבה

המןיאיכ,רמואהיהלגה.םיירוטסיההוייחתישאראוהםעבתירוטסיהה
הנבהלךישוללכבישונאהןימבואםעבתירוטסיהההפוקתהינפלש

ולןיאםיירוטסיההוייחלעםעדמועשדע.םולכוניאהזיכ,תירוטסיהה

תואיצמןיא.אוהןכשיאדותיביטקייבוסהתואיצמהתנבהךותמ.הירוטסיה

לודגםדאייחםיריצמונאשהעשב.הבריכישדעםדאבשתוישיאה

םירזוחונא,םיירסומהוםייפוגהויתוחכב,וגזמב,ועבטתנבהבםירקוחו

םינושארהותודליימי,ויתובאתובאוויתובא,ותדלומתנבהירחא

תוישיאהלבא.תיביטקיבואההנבההיבגליהוז.תישיאהותוחתפתהתישארו

,ומצעתרכהםע,ונרקחמןינעאשונ,םדאותואללחתתיביטקיבוסה
םיירוטסיההםייחהתנבהיבגלםגאוההזבאצויכו.ותוישיאבריכיועדישכ

הנכההתפוקת,הירוטסיהלתמדוקהפוקתשישיאדו.וללכבישונאהןימבוםעב

.םהבותנבהוותרכהםעםעבםיליחתמהלאלבא,םיירוטסיההםייחל

תילכתתרכהרבכםעבהרבג,תילארשיההירוטסיההתאורדסשכ

ימיףוסבלארשיבםקרשא,הלענהעשיה-איבנ.תירסומתילכת,ותואיצמ

ותואיצמתילכתתאדימעה,יחצנריהזמדיתעידועיולרשבולבבתולג

.(א"כ,ג"מהיעשי)"ורפסייתלהת–יליתרציוזםע,:יהלאהרובדהלע

ירופסבוםיאיבנהראשירבדבםגואיבנותואירבדבםיאצומונאהזןויערו

םיאצויהרוא-יוקםה.םינושםינפבראובמואטבמתילארשיההירוטסיהה

םעהיהש,לבבתולגימיב.רבעלכלםיריאמוםיקלחתמותחארהז-תדוקנמ
(תוערואמהעבטבחנומהיההזוולהיהרשפאש,רומגןוילכליופצלארשי

האובנהתעפשההרבגםההםימיבאקוד,הירוטסיההתמדאמדחכהלוםלעהל
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תילכתהתנבהלעודימעהלוםייחהץפחתאםעבקזחל,תילארשיה

הירוטסיההתאהרציתילארשיההאובנה.ומויקוותואיצמבשתירסומה

,הבגשנתיתונמאהריצייתורפסההכרעדצמםגאיהשוז–ארקמבשתימואלה

איהש,תינואגההאידיאהעבטךכ.םלועבשתורפסםושבהתמגודןיא
תודלותחורה-םלועבהדימעהתילארשיההאובנה.התינבתבוהתומדבתדלוי

הירוטסיההםגאיהתואלפנההיתוריציוהיתודלותללכמ;הלתויאדכותויואר

.תיסלקהתיארקמה

.הברמתוכיאםיאצומונאתיסלקהתיארקמההירוטסיההתורפסב

ירמאבקרעובקוניאהזהיהלאהרסומהלבא,יהלאהרסומהאוההדוסי
,לארשיבםיאיבנהמכלונאצמ.ירוטסיהרופסבםגאלא,הרותב,רסומ

.םעהתאודמלרשא,םרסומירבדתאתמאלידכ,ץראוםימשודיעהיכ

הירוטסיההתאושעוואב,םינקתשוםימלאםידעםהץראוםימשיכאלא

והז."עלסץצופישיטפכושאכ,הירבדשוז,םהירבדתאםיקלןמאנ-דע

חכהןוזנשםשכלבא.המודקההירוטסיההירפסבשירסומהןכתהבצמ

תיטתסאההשגרההםגתינהנותינוזנךכ,תאזהתירוטסיהההאצרההמירסומה

הירוטסיההירפסבשהברמהתוכיאה.הלאהםילענהםירויצהןמםדאבש

העשב.תיתמאהםתנבהלעדועודמעאליכ,םהלהמרגתיארקמה
תאהעש-יפלתחכושאיה,םהבשירסומהרואהתאנהבשפנהתממורתמש

רדהנהיפויהתטילקבתבחרתמותגנעתמאיהשהעשבוא.תיטתסאההאנהה

ירסומהךותהתנבהמהעש-יפלתקתענאיה,הלאהתויתורפסהתוריציבש

האירקבאלו,דאמתקמעמוהקומעהיהתשהכירצשדקה-יבתכתאירק.ןהבש

םדאה.םהבןופצהברהרשעהתנבהלעםדאהדומעיםיתשואתחא
וזהאירקבומצעתארישכהלוךנחלךירצ

.

הרותירבדבמרתוילבא

הירוטסיההירבדבוזהרשכהוךונחלםדאהךירצהאובנירבדבמו

.תיסלקה

,התותמאתנבהךרוצל,ןיחבהלונילעהמודקהתיארקמההירוטסיהב

רקיעוםצעבאוהןושארה.ירודסהדוסיהוירופסהדוסיה:תודוסיינש
לשהריצילכתלעמאיהשהמ,ותוירוקמעבטאיהותלעמו,תונמא
ןויעראטבמירוטסיההרמוחהרודסב.דומלועדמאוהינשהו,תונמא

תוריציהתאםכותלאוטלקרשא,םיירוטסיהםירפסונינפל.ירסומ
,הרורבהנוכיפ-לעאוהםהבשרדסה.תירוטסיהההאצרההתא,תוירופסה

אוהו,רדסמהינפלהיההברמרמוחיכ,קפסןיא.המיסמתינכתיפ-לע

מתנוכמהתילכתלררב
ה

רופסבעבקהליוארויאדכרתויהאצמש
דועםעבםיקתה,הירוטסיההרודסבומוקמאצמאלשהמ,ראשה;ירוטסיהה

תוישרפבםיאצומונאהזמאמגוד.ןיעהןמףוסבלםלענשדע,המ-ןמז

ובועבקנאלהלחתרשא,(ב"כ-א"כ)'בלאומשרפסבשתונורחאה
,

ןהיכ

,ולאתוישרפ.(ןלהלןיע)רפסהףוגברפסמלםיבושחםיטרפהמכבתורתוס

ואםעהדיבתואצמנויה,"בלאומשלשאתירב,םשבןהלארוקינאש

רופסהלאןחפסוןהילעסחוםירדסמהדחאדמעףוסבלו,םתצקידיב
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ונאהזערואמןיעמ.רפסהרקעלןהבשהריתסבחיגשהאלו.ירוטסיהה

,תחא-תבבהשענאלהרודס.תיארקמההירוטסיההיקלחהמכבםיאצומ

רדסמהדמעאלםימעפלו.תורודהמכךשמ,הזרחאהזדובעבאלא

.הזקיחרהשהמברקו,וינפלשרדסמהתנוכלערחאמרודב

םינושהתורוקמהותודוסיהתאדירפהלונילעתיעדמהנחבהב

ןתעיבקןמזלעותוישרפהלשןרובחןמזלעדומעלוהירוטסיההירפסבש

תודוסיתוישרפהףוגבםגןיחבהלונילעהזתלוזו.תיארקמההירוטסיהב

השעמהירופסלעריאשהמןהלעריאיכ.הבחרהודובעלשםינוש
םימעפהמכודבעותורודהמכךשמדילדימולגלגתנוורבערשא,תודגאו

.ונינפלשתוירוטסיהההאצרהבועבקנשדע,רוצקבוליפאואהבחרהב

הנוכדוסילעתובחרהותופסוהםיאצומונאתוירוטסיהתוישרפהמכב

ואצמאלםינושארהיכ.אילפמןפאבןתרוציופיךרצלודבעןתצקו,היולג

םתותמאלעובםירסמנתוערואמהויהיש,רופסהןינע-אשונבםקופס-יד

.יתונמאהויפיבןיצמירופיסרויצונלאיצמהלונוכאלא,קיפסמרורבב

ןהוהנכתבןהתנבלמותללכשמהמרדלםהלהיהירוטסיההרופסה

וניאהזלבא;השעמההבטלובהיהיש,הלעמההמרדהיאנתמ.התרוצב

aסיהב.םתישעתעשבוניניעלתוערואמהתוארהבםאיכ,תירופסהאצרהב

תיטמרדתויחב,יטויפהםיפיבםיניטצמםיקרפהמכםיאצמנתיארקמההירוט

,רמתוןונמאהשעמרופס,דודולואשרופס,לשמל.תיגולוכיספתמאבו

םינוגהיוברלע.'וגווהילאתילע,למרכהרהבוהילא,םולשבאהשעמ

האירקבדומענאלדצלכמהברמההתורישעלע,תיארקמההירוטסיהבש

הבךופהלונילע,האירקירחאהאירקלונאםיכירצאלא,תחאםעפ
אילפישהמוהבןיבהלידכ,ונתריקסתאווניניעתאדדחלוהבךופהלו

הזיאונלהלגתי,תשלשמותלפכמהיהתשוליפא,האירקלכב:רתויבונתוא

הניאברקוידבהיפוצןיעוליפאירהש,הלחתוהוניאראלש,שדחןוג

וזתורפסבשהקמעהתמאהלכתאויפיהלכתאתרקוס
.

רודסןמזבםירדסמוםיכורעםיחנמויהתיארקמההירוטסיההירפס
ןברוחדעםלועהתאירבתלחתמלארשילשתימואלההירוטסיהה

,הירוטסיהרפסלםיירוטסיההםירפסהויהזא,ןושארתיב

רופסה.המלשתחאתיעדמתיתורפסהריצילורבחוודגאנםינושהםיקלחה

.'ב-םיכלמרפסףוסדעךשמנוךלוהותישארברפסבליחתמירוטסיהה

האצרהבןכםגהעבקנ,הרותישמחהשמחבשיסומנהקלחה:רמולכ,הרותה
הירוטסיההלש–דאמבושחעוצקמלםנמא–קלחלהתיהותירוטסיהה

ןמזב,סרפתוכלמימיףוסב,רחאםוקמביתררבשהמ,השענהז.תימאלה

םיירוטסיההםירפסהדבלמ,לארשיבואצמנםההםימיבו.לודגןהכעודי

לאסינכהןורחאהרדסמה.הירוטסיהה-שרדמירפסםג,םימודקה

ךירצותויהאצמשהמ,שרדמהלשתודוסיתצקםגתימאלההירוטסיהה

אלש,ורפסתלשלשבתעבטבתעבטזרח.הלודגהותדובעתינכתיפ-לעול

ןורסחהתאםילשה,קיפסמירוטסיהרמחאצמאלשםוקמבו;םולכרסחאהי
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יקלחראשבםגהשעהזכ.הדגאשרדמבואהדגארופסבואהשעמ-רופסהזיאב

ירוטסיההרמחההיהתונושארהתופוקתהלשהירוטסיההדובעביכ,ןבומו.הירוטסיהה

םימעפלשוא.הדגא־ישרדמואהדגא־ירופסותאצרהלאסינכהוחרכ־לעו,טעמודיבש

תופוקתהלשהירוטסיההדובעב.ורפסבםוקמולןתנוולהאנהוהזןיממרמחאצמ

.שרדמהתאוהדגאהתאהחדהזו,קיפסמירוטסיהרמחולהיהתורחאמה

האובנירפסץבקבםיאצומונאונינפלשארקמהירפסרודסב
'א)לאומש,םיטפוש,עשוהי:םיירוטסיהםירפסהעברא("םינושארםיאיבנ,)

יבתכתאםירדסמםתצקויהםינושארהתורודב.('בו'א)םיכלמ,('בו

םינושארההירוטסיהירפסךותבהנמנתוררפסםג.רחאןפאבשדקה

ונמוםיכלמרפסםעוללכ'בו'אלאומשרפס.םיטפושרפסירחארדסנו

.רקעהןמםמשתאירקוםירפסהתקולחןיאלבא.םירפסהעבראוב

ןמז(א:תופוקתשמחםינומונא,הלאהםירפסהןכותאיהש,הירוטסיהב

תוערואמ,"םיטפושהטופשןמז(ב;(עשוהירפסברפסמ)ץראהשובכ

ןמז(ג;(םיטפושרפסבםירפסמ)ץראבבשיתהלםהיתואקתפרהוםיטבשה

ןמז(ד;'א-לאומשרפסברפסמ)םיטבשהתודחאוירבעהםעהתווהתה

המלשימימםיכלמהתוערואמ(ה;('ב-לאומשרפסברפסמ)דודתוכלמ
תיבהןברח,הדוהיתכלממוםירפאתכלממלוטב,המאהתקולח,ךליאו

,עשוהיםירפסהתקולח.('בו'אםיכלמרפסברפסמ)לבבתולגתישארו

ליחתמרפסלכ.הפיהלועםיכלמרפסו'ב-לאומש,'א-לאומש,םיטפוש

.קוידבהניא'בו'אםיכלמרפסתקולחקרו.השדחתירוטסיההפוקתב

.'אםיכלמרפסלןנכת-יפלתוכיש'ב-םיכלמרפסבשתונושארהתוישרפה

הקולחהמרתוי.םינשלםיכלמרפסתאקלחלךירצהיהאלשרשפאוא

םיעדויונאןיא.רפסלרפסמימינפלדבהםיאצומונאתאזההנוציחה

אלשרשפאו;ונידיבושכעםהשףקההותואב,ןורחארודסםרדסימ

הפקשההו,םינושםינמזבםנכתבודסונןפא-לכבךא.םרדסדחאםדא
ודסונש,תויתורפסתוריציויהרדסמהידיב,רפסלרפסמםהבהנושתידוסיה

תודוסיהתבכרה.המלשהירוטסיהלןתוארבחורדסאוהו,םודקןמזב

-עדיאליכ,הפיהתלעאלםירפסהתצקב.דחאןפאבהתיהאלםינושה

.עשוהירפסב,רקצב,םיאצומונאהז.המכסהידילםאיבהלוםנוכלרדסמה
םימעפלםירתוסהלאהםירפסהינשבשםינושהתודוסיה.'א־לאומשרפסבו

.'א-לאומשרפסבהזםיאצומונאדוחיב–תטלובאיההריתסהו,הזלהז

רמאאל.דובכובגהנווינפלשרמחבדאמריהזרדסמההיהיכאלא

תאםיקלותחאתודעלטבלוא,םיקוחדםיבושיבתוריתסהתאבשייל
וזרחאוז,ורפסבתוירוטסיההתומישרהלכתאעבקאלא–תינשה

:

תודע

תנבהבהז-ללגבםישקתמונאשהמכ-דע.הדצבהתמזהותירוטסיה

רדסמלהברהבוטםיריכמונא,תיארקמההירוטסיהבםירפסמהתוערואמה
תוריתסה.םתיוהכונלםרסמאלא,ויתורוקמבודיהטלשאלש,רפסה

לעונתואתודימעמןה.הירוטסיההףוגכונלתוביבחהירוטסיההירופסבש

.המוקרוהתווהתהתאונלתוארמוהבשתמאהתנבה
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עשוהירפס.א

,ירוטסיההרופסה."...השמתומ

ןאכליחתמוןלהלהז

הזםערובחה.ץראה-שובכתפוקת

יכ,רורבהארנ

הרותבםירפסמהםינינעהמכ

ודמערבכ.םירבדרפסל

ירחאיהיו"

רפסבךשמנ,השמתומםעםירבדרפסבםיסמש

:תילארשיההירוטסיהבהשדחהפוקת

ונינפלשופקהבעשוהירפסןכתמ.ינויגהאוההלעמלש

.הרותבשירוטסיההקלחלורודסבאוהרחאמ

ונונגסךותמםגםיריכמונאהרותהירופסלוסוחיו

:איהעשוהירפסתחיתפ

,עשוהירפסבםיזמרמ

(1ויתוצילמתצקו
.

וסוחילעגונבהזטלובדוחיב

קלחהתצקךישולו)תומשרפסבשהלאןיבועשוהירפסבשתוצילמהןיבןוימדה(1

.םירבדו(רבדמב־)תומש

ןמ...ובםכלגרףכךרדתרשאםוקמהלכ

םכינפבשיאבציתיאל...ןונבלהורהנה

.(ה"כ-ד"כ,א"י,םירבד)

.(ח"כ,ז,םירבד)םהינפמץרעתאל

.(םימעפםירשעמרתויםירבד'סבהאצמנוזהצילמ)

ש.(ז"ט,ו"ט,תומש)ןענכיבשילכוגמנ

.(ט"ל,ד,םירבדבהאצמנוזהצילמ)

.(כ,ו,םירבד)רחמךנבךלאשייכ

.(םירבדבםימעפהמכ)

.ב"כ,א"י,םירבד

.(ט,ט"כ)'וכוםכיטבשםכישאר

.ב"כ,ג,םירבד

ו)ךינפמךיביואלכתאףדהל
,

.(ט

.(א"י,ז"י)לאמשוןימי...רבדהןמרוסתאל

.(ג"י,ג"כ,תומש)וריכזתאלםירחאםיהלאםשו

'וכוקבדתובודבעתותואאריתךיהלא'התא

.(כ,י,םירבד)

.(ז"ט,א"י)םירחאםיהלאםתדבעוםתרסו

.(ז"כ,ב"י,תומש)םירצמתאופגנב

.(ג"כ,ד"י)םהירחאואביוםירצמופדריו

.(מ,א,םירבד)םיברםימישדקבובשתו

(ו,ג"כ)םעלבלאעמשלךיהלא'ההבאאלו
.

,תומש)...השרגוךינפלהערצהתאיתחלשו

. ח"כ,ג"כ(.

םימרכו...תינבאלרשאתבטותלודגםירע

,םירבד)תעבשותלכאותעטנאלרשאםיתיזו

.(י-ט,ו

.(א"ל,א)םתכלהרשאךרדהלכב

:םירבדו(רבדמברפסבשירוטסיהה

.עשוהי

...ובםכלגרףכךורדתרשאםוקמלכ

רהנלודגהרהנהדעוהזהןונבלהורבדמהמ

.(ה-ג,א)ךינפלשיאבציתיאל...תרפ

.(ט,םש)תחתלאוץורעתלא

'הרשאץראהתאתשרלאובל
.(א"י,םש)התשרלםכלןתונ

.(ט,ב)ץראהיבשילכוגמנ

.(א"י)תחתמץראהלעולעממםימשבםיהלאהאוה

(ו,ד)רחמםכינבןולאשייכ
.

.(םימעפהמכ)הזהםויהדע

ויכרדלכבתכללוםכיהלא'התאהבהאל

.(ה,ב"כ)'וכו

.(ב,ג"כ)וירטשלוויטפשלווישארלווינקזל

.(ג)םכלםחלנהאוהםכיהלא'היכ

.(ה)םכינפמםפדהיאוהםכיהלא'הו

.(ו)לאמשוןימיונממרוסיתלבל-

םהיהלאםשבו'וכוהלאהםיוגבאוביתלבל

'הבםאיכ'וכוועיבשתאלווריכזתאל

.(ח,ז,םש)וקבדתםכיהלא

.(י)'וכוםירחאםיהלאםתדבעוםתכלהו

.(ה,ד"כ)םירצמתאףגאו

.(ו)םישרפובכרבפהירחאםירצמופדריו

.(ו)םיברםימירבדמבובשתו

.(י)'וכוםעלבלאעומשליתיבאאלו

םתואשרגתוהערצהתאםכינפלחלשאו

.(ב"י)םכינפמ

אלרשאםירעוהבםתעגיאלרשאץרא

אלרשאםיתיזוםימרכםהבובשתוםתינב

.(ג"י)םילכואםתאםתעטנ

ונכלהרשאךרדהלכב

םכיהלא

םימעהלכבוהב
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ןמזברבחמעשוהירפסהיהיכ,וטילחהוהזהרבדהתנבהלעםירקוחה

.יששרפס–הרותישמוחהשמחלארבחמהיהשואםירבדרפסלםודק
םירתוסםימעפלש,םינושתודוסיתבכרהםיאצומונאעשוהירפסבםלואו

רבחמהיהשןמזבהזרפסףקההיההמ,רורבבםיעדויונאןיא.הזלהז
ינפבוהורדסשכ,וילעופיסוהשואונממןכ-ירחאוערגהמ;םירבדרפסל
ךא.ךליאוץראהשובכןמזמתירוטסיהההאצרההתלחתותואושעוומצע
ימיףוסל:רמולכ,הרותהרודסרמגלןורחאהורודסםדקאליכ,ילירב

,םינינעהמכובעבקןורחאהרדסמה.ןויתוכלמימיתלחתואסרפתוכלמ

היהאלןושארספוטברפסהרקע.הירוטסיהה-שרדמירפסמחקלרשא

ירוטסיההדוסיהיכ,רמאהלךירצוניאשרבד.התעופקהכותומכב
,הדגא־תרוסמוליפאםניאובשםירופסהבר.טעמאוההזרפסבש

םיאצומונאעשוהירפסב.רחאמןמזבדסונש,הדגאשרדמםהאלא

שמתשהתיארקמההירוטסיההרדסמ.םימיה-ירבדרפסלשודוסימהברה
:רמולכ,האנרמחאצמאליכ,קירהתאתואלמלידכ,הזרמחבוחרכ-לע

עבקיכ,רבדמברפסבםגםיאצומונאהזןיעמ.ונממירוטסיהרתוי
האצרההתארישעהלידכ,שרדמהרמחמהברההירוטסיההרדסמוב

.תוערואמירופסבתירוטסיהה

ןיא;תמיסמוהרורבהטישםיאצומונאארקמבשתירוטסיהההאצרהב

דצמתנוכמתילכתבםהאלא,יעבטחרכהיפ-לעואיארקאבתוערואמה
תאותילארשיההמאהתווהתהתאונמצעלםיריבסמונא.תיהלאההחגשהה

תנבהו,תיעבטהתוחתפתההירפןתויהתישונאההירוטסיהבהתולגתה

ידהנורתפןידעונלרוחתנאלש,הקמעהמילבורפונלאיהוזתוחתפתה
נלרתופתיארקמההירוטסיההרדסמ.ונכרצ

ו

ךותמהמילבורפהקמעתא
.תיהלאההריחבהאיהתילארשיההירוטסיהבעינמהחכה:תידוסיהותחנה

אלא,הלושברמגדעהאצומתדקנמתוחתפתהלארשילשהירוטסיההןיא

ןוכמהיהלארשייטבשידי-לעןענכץראשובכ.שארמןוכמויופצלכה

יכ,תיהלאההחטבהההאבהמאהתובאימיבדוע.תיהלאההחגשההדצמ

תאצוהאלאוניאהשעמבשובכה.ץראהתאתשרללארשייטבשםידיתע

ותוחתפתהרמגבםעונלתריצמתיארקמההירוטסיהה.הלעפלוזהחטבה

תויהבו."ותשריתמדאתאלחנתהל,"ובוחתאתובגלךלוהתיתוברתה

רופסתאדסילהיהרשפא-יאןכ-לע,היגולויתםאיכ,הירוטסיהוזןיאש

אוהץראהשובכןינעמעשוהירפסברפסמשהמ.השעמהלעהשעמה

היהשהמ,תירוקמהדגאוליפאםניאיכ,הלאהםירופסברכנ.האצמה

.(ו"ט,ט"כ)םימעהברקבונרבערשאתאו.(ז"י)םברקבונרבערשא

.(א"כ,ג"כ,תומש)םכעשפלאשיאל.(ט"י)םכיתאטחלוםכעשפלאשיאל

.(ה"כ,ו"ט)טפשמוקחולםשםש.(ב"כ)טפשמוקחולםשיו

.כ,י,םירבד.(ד"כ)עמשנולוקבודבענוניהלא'התא
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ואיצמהרחאמןמזבאלא–ץראהלאוסנכנךיא,םעבהככלבקמורוסמ
ונבוזתא.הירוטסיההתלשלשברסחהיהשהמםילשהלידכ,םתואודסיו

ןמזבואיצמהותואו,דוסיהרסחהיהםנינבו,םדקמהלארחאמהןמ

.רחאמ

תרוסמירופסואםיירוטסיהםימושרתצק,רשפא,וסנכנעשוהירפסב

ישרדמרמחבעלבנואוהטעמהזירוטסיהדוסילבא,תירוקמהדגא
.תודוסיהוגזמתנווברעתניכ,ןאכהשקהנחבהה.הברמ

,רפסמהרותהרפסב.תישרדמהעצהםיאצומונארפסהתחיתפבףכת

עשוהיאלא,ןדריהתארובעיאלוץראלהשמסנכיאלש,'הרזגיכ

רפסבתרפסמוזהרזגתבס."סינכמעשוהיותמהשמ–ומוקמבדומעי

דוע,גיהנמלעשוהייונמ.(םשןיע)םינושםינפאבםירבדרפסבורבדמב

ג)םירבדרפסבו(ג"כ-ח"י,ז"כ)רבדמברפסבןכ-םגרפסמ,השמייחב
,

רפסבספוטהיכאלא,םעברוסמהיההזרופס.(ו"ט-ד"י,א"ל;ח"כ

ינפלו:יווצביכ,יתררברבכו;םירבדרפסבשהזלרחאמאוהרבדמב

לארשיתיבלכואוה–ואביויפלעוואציויפלע...דמעיןהכהרזעלא
ינידמהגיהנמהתאתושעל,הרורבהנוכתרפנ(א"כ,ז"כרבדמב)"ותא

רפסברפסמהיפ-לעאיהעשוהירפסבהחיתפה.לודגהןהכלענכנוףופכ

ךכו"...והצמאווהקזחועשוהיתאוצו,:ןאכרמאנ.(ח"כ,ג)םירבד

(ו,א)"...ליחנתהתאיכ,ץמאוקזח:עשוהייונמרופסברמואאוה
;

(ז,א)"...דאמץמאוקזחקר
,םש)"...ץמאוקזחךיתיוצאלה,;

קזחקר:עשוהילורמאהשנמהטבשיצחוןבוארינבודגינבםגו,(ט
והקזחוםירבדהתאשרדעשוהירפסביכאלא.(ח"י,םש)"ץמאו

השרפרבחמיניעלהלאהםירבדהויהיכ,היארהזמו.םינפהמכל"והצמאו

היהייכ,רמאנאלםירבדרפסב.ישרדמןפאביווצהתאביחרהווז

ךירצינידמגיהנמלכאלא,המויקוהרותהתרימשבץומאהוקוזחה

עשוהירפסבפגיווצהאבהזןבומב.ץומאוקוזחיהוזו,הברמתוזרדזהל

לבא;(ןבוארינבודגינבירבדבתינשםעפו'הירבדבתחאםעפ)םימעפ

השמךוצרשאהרותהלככתושעלורמשל,ץומאוקוזחדועןאכופיסוה
תיגהוךיפמהזההרותהרפסשומיאל":םירבדהןכוהזיווצ"...ידבע

םיתואנ(ח,םש)"ליכשתזאוךכרדתאחילצתזאיכ...הלילוםמויוב

לכבםייחהלשירסומהסיסבהרבכהרותההתיהשכ,הברהרחאמןמזל

תרותבםאיכ:(ב,א)םילהתבשרומזמהירבדםההלא.עוצקמוהנפ

בלשמהיווצהיכ,םנמאןכתיו."הלילוםמויהגהיותרותבווצפח'ה
ספוטבו,תרחאמהפסוהאוה(ח,א,עשוהי)ץומאהוקוזחהירבדבןאכ

לבא.זקוספבשהלאלםירבחמטקוספבםירבדהויהוזהשרפלשןושאר

היהשכ,לבבתולגימיירחאוזהחיתפהדסוניכ,רכנירוקמהספוטבםג

הרעהבןיע)םירבדהןונגסדיעמהזלע.ורודסרמגברבכםירבדרפס
.(הלעמל

לשרמחוליפאוירוטסיהרמחהיהאלעשוהירפסרבחמידיב
18

VII הפוקתה
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הנושארהפקשהב.ותדובעתאהברהוללקההז.תיממעהדגאתרוסמ

התיההרוסמ.תיאדוהדבועיהוזלבא;הומתותויההזרבדונלהארי

;ץראהתאושבכוןדריהתאלארשייטבשורבעםודקןמזביכ,םדיב

,םודקןמזמםירובגירישוליפאו,םיירוטסיהםימושרםהלויהאללבא

ןמזלםיכיש"התומחלמרפס"ו"רשיהרפס)הלאהתוערואמהלעודסונש

םירופסהםתואאקודהנה,היהישךיאו.(םמצעתוערואמהלאךרעברחאמ

הדגאאלוםיירוטסיהםימושראלםניאשיאדו,יאזורפה,יטמולפדהםנונגסב

.תנוכמתינכתיפ-לערחאמןמזבהדסונש,תירופסהאצרהאלא,תיממע

יהםיכירצ
ו

איהאלמלאירהש,ץראהשובכתפוקתמירוטסיהרופסל

:רמולכ,התואודסיוודמע,תעטקמוהרסחתימאלההירוטסיהההתיה
םתויהםהלהארנהיהםתרכהוםמעטיפלרשא,תוערואמירופסואיצמה

םירפסבואצמשהמבהיההלאהםירופסהדוסיו.םההםימילםיוארוםינוכמ

םירופסה.הירוטסיהה-שרדמלשדחוימיפאוהז.הרותהרפסלשםיירוטסיהה

,םתעשלםיארבנש,םיכאלמהםתואןיעמםהעשוהירפסברשאםיירוטסיהה

,תיממעההדגאהלשטויפהןמםולכםהבןיא.םהלהכירצהתיההעשהיכ

םיסנהירופסבוליפאו.תילנויצרהאצמהםהאלא,םתדליאיהאליכ

ילבטויפהתא,תילנויצרההאצמההתארורבבםיריפמוםיאורונאםהבש

,םימיה-ירבדרפסלהברהעשוהירפסהמדירבדהרקעב.יטויפןורשכ

םיירוטסיההםירפסבםיאצומונאש,ונימבדחוימהיפיהותואובןיאו

ונאש,תירוקמהתיטויפההריציהןמםולכובןיא;םיכלמולאומש,םיטפוש

,דחארבדבשאלא.ךכ-לכונתואהאילפמאיהשו,וללהםירפסבםיאצומ

הילעדקושוותינכתלקוקזאוה;םימיהירבדרפסמלדבנאוה,ירקע

;תירוטסיהההאצרההךרצידוירופסתאםצמצמאוהךכיפל.הברמתוריהזב

תלשלשביכ,האררפסהרבחמ.ךרצלאלשםירבדבבגמוניאוםזגמוניא
:תועבטתצקתורסחתיבהןברחףוסדעהאירבהימימירוטסיההרופסה

אוה.דאמהבושחהפוקתלשהירוטסיהההרסחיכ,עוטקרופסהךשמה

.םולכדסיאלהזמרתוי.קירהתאאלמוהזהןורסחהתאםילשהודמע

ילבינויגהרדסבתכשמנותכלוהעשוהירפסבתירופסההאצרהה

ותואהשעוולךירצהיהש,ירוטסיההרמחהתארציומצערבחמה.קספה

עשוהי.(ט-א,א)ותורשבעשוהיתא'הזרזהשמתומירחא.וכרצ-ידכ

ריכזהןכ-ירחא.(א"י-י,א)ןדריהתארובעלומצעןיכהש,םעהתאהוצ

"םיצולחרובעל,,השמלםתחטבההשנמהטבשיצחוןבוארינבודגינבתא

א)ץראהשובכבםהיחאינפל
,

ז.(ט"י-ב"י
הרותברפסמשהמלךשמנה

יניעלויהיכ,קפסןיאלבא.(כ-ב"י,ג,םירבד;א"מ-א,ג"ל,רבדמב)

ג)םירבדרפסבהשמירבדרבחמה
,

רקעל.(ו"ט-ד"י,א,עשוהיןיע;כ-ט"י

ןפאהריבסהרשא,המודקתיממעהדגאוזיא,רשפא,השמשהזהרופסה

יפ-לע-ףא,הזכילנויצרןפאבןדריה-רבעץראבלארשייטבשתובשיתה

וזהדגארוצקםיאצומונאםירבדרפסב.תואיצמהלאםיכסמוניאש
,

הזלו

ינב:רופסהתאוביחרהוורזחרבדמברפסב.עשוהירפסבםירבדהםינוכמ
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וזהשרפבהלחתרכזנאלהשנמהטבשיצח)ןבוארינבודג
)

תאועבת

םירמואש,ולהיההארניכ,הלחתםהילעסעכהזו,השממתאזהץראה

וחיטבהוותואוסיפלבא.המחלמלואציםהיחאו,ןדריהרבעבתבשלםה

הזלעםהמעהנתההשמו,ץראהשובכבםהיחאינפלםיצולחורבעייכ,ול

תמכסמ(עשוהירפסבוםירבדורבדמברפסב)וזהאצרה."לופכיאנת"

םעלויהרבכשרחאלץראהתאלארשייטבשושבכיכ,תיללכההרכהל
השעמלתמדוקהבשחמיפ-לעהרורבהרכהבהשענלכה.(ט,ז"כ,םירבד)

'התרזגבו
,

ירבדהלאןיא.המאהתובאלותחטבההזלעהאברשא
ינבודגינבתובשיתהרופסיכ,ןימאנםא)הדגאההתואוליפאו,הירוטסיה

–המודקהניא(תיממעהדגאאוהןדריהרבעבהשנמהטבשיצחוןבואר

–תילנויצרהרבסההדבועהתאריבסהלידכ,הרצונאיה.ץראה-שובכימימ

(1הדבועהתויהירחאהברמןמז
.

םילגרמהתוהילשרופסתארבחמהםידקהץראה-שובכהשעמל
ירסחמםיטבש.רחאםוקמביתררבהזרופסןינע.(ד"כ-א,ב,עשוהי)
התואלגרלםילגרמםיחלושםניא,תבשונץראםישבוכםהשכ,תוברת
,םהבתלעופהבשחמהאל.יעבטחכתרעסבהילעםילועםהאלא,םדק

,העורזץראלעטשופאוהשכ,הבראבעינמהחכהותואכ,טקניטסניאהאלא

תאועדירבכהלאהםירופסהובתכנשםימיבלבא.הלוביתאלוכאל

תוחילשאיההמחלמלהמדקה–,"םייתוברת,םימעלש"המחלמהיסיסכת

חלשהשמ.ויחאוףסוירופסבםיאצומונאהז.ץראהתאלגרלםילגרמ
תאלגרלחלשןכו,הילעםחלהלבשחשכ,ןענכץראתאלגרלםילגרו
:רמולכ."וחיריתאוץראהתא,לגרלחלשעשוהיו,(ב"ל,א"כ,רבדמב)רזעי

יפ-לערחאמןמזבםתואוריצןכותוערואמהתאםמצעלוריבסהךכ

(ג,י,'ב-לאומשןיע)םהימיבהיהש,גהנמה
.

םילגרמהתוחילשרופסךא

.אילפמןפאבםיסמ,ליגרהןפאבאיהותלחתשיפ-לע-ףא,עשוהירפסב

וארוכל,:םילגרמהתאהוצעשוהי.הזרויצלשדחןוגאיצמהרבחמה

םילגרמהלבא.םודקןמזבהמחלמיסיסכתללכמוהז."וחיריתאוץראהתא
תעיקשלךומסוחירילואבירהש,וחיריתאאלוץראהתאאלואראל

המוחבו,המוחהריקבהיההתיברשא,בחרתיבבאלאובכעתנאלוהמחה

יבשוילכוגמניכ,,ועמששהמבםתוחילשתאושעםה.תבשויהתיה

,ועדיךיא.ידמרתויהמימתאיהוזתודע-תדגהםנמא."ונינפמץראה

אלוחיריבםגו,ץראהתאואראלםה?םהינפמץראהיבשוילכוגמניכ

?םהלהקיפסהתינרבדהשאתודעםולכ,בחרםהלהרפסשהמאלאועדי

,עשוהירפסתאובטשקלידכאלאאבאלהזההשעמה-רופסלכלבא

רחאל,םימעהלעלארשידחפלפניכ,ןויערהתא.וקופסאלמהזבו

ןבוארודגיטבשןכ-רחאוםודאטבשהלחת)ץראבלארשייטבשתובשיתהןפא(1

."לארשייטבשבהרוכבה,ירמאמביתררברבכ(םיטבשהראשףוסבלוהשנמהטבשיצחו
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רמואאוהםשםג.םיהתרישבםיאצומונא,םיהתאלארשיל'הערקש

אלהדסונוזהרישיכ,יתררברבכו."ןענכיבשילכוגמנ:(ו"ט,ו"ט)
יטבשובשיתהרבכשרחאל,תוערואמהרחא–לבבתולגןמזלםדקוי

םירופסהלעודסונש,םייפאהםירומזמהדחאאוהו,ןענכץראבלארשי

רחאמאוהעשוהירפסבםילגרמהרופסיכ,המדניל.הרותבםיירוטסיהה
ולדוסישמש"ןענכיבשוילכוגמנרובדה.םיהתרישלםג

.

בחררופס
תרישב.ישממןפאבלארשיינפמןענכיבשוידחפתאריצלאבםילגרמהו

,"תשלפיבשיזחאליח-ןוזגריםימעועמש:(ד"י,םש)רמואאוהםיה

רשאתאונעמשיכ:בחריפבםירבדהתאםשאוהתיאזורפהאצרהבו
(י,ב,עשוהי)"...םירצממםכתאצבםכינפמףוס-םיימתא'השיבוה

.

סנה.טושפרתויןפאבהזערואמרפסמםירבדרפסביכ,יתררברבכו

רופס.(ד,א"י)םירצמליחלעףוס-םיימתא'הףיצהשהמבקרהיה

,(לודגרתויסנאוהשהמ)הברחבלארשיובורבעש,ףוס-םיימתשבוה

םילגרמהובחררופסב.סנהתאלידגהלתרחאמהבחרהאוהו,רחאמאוה

וזהדבועאקודתמעטמ
.

,םירבדרפסלשודוסיללכמהניאוזהשרפ

ודוסימתישרדמהבחרהאלא,ןושארספוטבעשוהירפסדוסירקעאוהש

המבתכשמנאיהוהזהשעמבתקספנתירופסההאצרהה.תומשרפסלש

ג)ןלהלרפסמש
,

יוארםוקמברופסהתאעובקלרדסמהליכשהשאלא,(א

.רופסהרקעלוזהדוזיפאתכישולאכ,ול

תארובעל,תירופסההאצרההיפ-לע,ושכעםידתעתמלארשייטבש

.הרותבשףוס-םיתעירקרופסלהמודרופסהרקע.(ד,ג,עשוהי)ןדריה

לארשיויהיכ,ךרצלהרותבאבףוס-םיתעירקערואמרופסיכאלא
,םיהלאאובלאלא,רחאסונמםהלהיהאל.םהירחאהערפליחו,םיפדרנ

םהינפ-לע'הףיצה,םהירחאםירצמואבשכו;םהינפמ'השיבוהרשא

טשקלידכןדריהימתעירקרופסאבעשוהירפסבלבא.ףוס-םיימתא

,ושדקתה:שורפבןאכרמואאוההז.םיסנישעמבלארשיתסינכרופסתא
ג)"תואלפנםכברקב'ההשעירחמיכ
,

השמירבדושמשהזל.(ה
,תומש)"םתלמשוסבכורחמוםויהםתשדקו":יניס-רהדמעמרופסבאמגוד

(י,ט"י
.

יכןועדתתאזב":וילעזירכמוסנהןינעתאםיעטמאוהןלהלו

תירבהןוראהנה...ינענכהתאםכינפמשירוישרוהוםכברקביחלא
הזסנדוסי.(א"י–י,ג,עשוהי)"...ןדריבםכינפלרבעץראהלכןודא

'התירבןוראיאשונםינהכהתלעמברפסל,יגולויתןינע
.

רופסב

ינפלךלהשהז,ןנעהושאהדומעלהלעפהסחימהרותבשףוסםיתעירק

,ד"י;ב"כ-א"כ,ג"י,תומש)בוכעלכוינפלמקלסלוךרדהותוחנלםעה

,הזהחכהתאוסחיוהזיגולותימגשמבםתעדהררקתנאלרחאמןמזב.(ד"כ

הרותבשתוישרפהמכלהרומגהריתסב."התירבןוראל,הגהנההחכ

"החונמםהלרותלםימיתשלשךרדםהינפלעסנ'התירבןוראו:רמואאוה

ארקמתעיבקברדסמההיהךובנךיא,רורבבםיאורונא.(ג"ל,י,רבדמב)
."הנחמהןמםעסנבםמויםהילע'הןנעו:רמואאוהוירחאלירהש,הז
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םימדוקהםירופסבסחייתנש,הגהנההחכותוא'התירבןוראלסחישרחאל

רבחמהקלסעשוהירפסב.הזהטרפהתאןוכלדועעדיאל,ןנעהדומעל

שובכירופסבםולכדוערכזנאלהז;ןנעהושאהדומעמירמגלומצעתא
'התירבןוראלךישלכה.ץראה

.

תופכחונכ.ןדריהימותרכנוינפמ

ינפלםגו.ותרכיןדריהימ–ןדריב,'התירבןוראיאשונ,םינהכהילגר

קוחרךא."החונמםהלרותלםעהינפל'התירבןוראךלוההזערואמ

(1"וילאוברקתלא–הדמבהמאםיפלאכוניבוםכיניבהיהי
.

ונאהזיווצב

.שדקהלאברקל"רזלרוסאיכ,םינהכתרותרפסתעפשהרבכםיאצומ

זחארשאלע,הזעתמיכ,רמאנ'ב-לאומשרפסבןוראהתכלוהרופסב
(ו,ו,'ב-לאומש)"רקבהוטמשיכ,ןוראב

.

רתוירמחםיאצומונאןאכ

."המאםיפלאךרדדעוילאברקל"רזלרוסא:ןוראהתשדקבהברמ

המאבםיפלאודדמםיולהירעישרגמ.השדקלשסחיהזיאשיוזהדמל

רפסבחנמרבכםינהכתרותדוסייכ,רחאםוקמביתררברבכ–.דצלכל
יאשונ,"םיולהםינהכה,לשםסוחי.וזהשרפבםגםיאורונאהז.םירבד

וכלהםהירחאו,ןדריהימותרכנםהינפמ.רתויבןאכםעטמ,תירבהןורא

רפסלשודוסימוהז.םשלשלומתמובורבעאלשךרדבלארשי-ינב

ןכ-ירחאףיסוהרדסמה.עשוהירפסלשןושארספוטבאצמנרבכוםירבד

לא,הדמבהמאםיפלאכוניבוםכיניבהיהיקוחרךא,:יווצהתא

."וילאוברקת

ומירהרשא,םינבאהלשםירבד-ןורכזעבקנןדריה-ימתעירקרופסב

וחינהרשא,םינבאהםתואלשו,לגלגבוחינהרשא,ןדריהךותמ

םינבאלירוטסיהדוסיהזיאהיהישןכתי,םנמא.ןדריהךותב

ועדיאלש,הקיתעתבתכםעןדרילבורקםוקמבםינבאהזיאואצמנ.הלאה

שי.הכרצ-לכתרוחמיתלבהדגאתרוסמוזהדבועבולתו,הנכתתאארקל

יטבשורבעיכ,לודגערואמלןורכז,ןדריהךותמםינבאומירהיכ,ורמא

ןפאברופסהתאוחסנרשאשיו.ץראהתאםשבכבןדריהתאלארשי

םוקמב,ןדריהךותבאלא,םינבאהתאומירהןדריהךותמאל.רחא

עדיאלורבדבךובנהיהרפסהרבחמ.םינבאוחינה,םינהכהילגרודמעש

,ורודסבהשקתנ,ירוטסיהרמחולהיהש,הדקנהתואבאקוד.עירכהלךיא

יפאוהז.וזבוזתיממעההדגאהלשתואחסונהיתשתאבברעףוסבל

םגםיאצומונאהזבאצויכ.תיארקמההירוטסיהברשקתרתהלשדחימ

(2דודםעלואשתשיגפלשולואשתכלמהרופסלעגונב'אלאומשרפסב
.

ךא,יווצלךשמנוניאהז."ךרדהתאועדתרשאןעמל,:ןלהלרמואאוה.ד,ג(1

."וירחאםתכלהוםכמוקממועסתםתאו,:םדקרמאנשהזלאלא,"היהיקוחר

םינבאהוןדריהךותמותקלשםינבאהןיינעבקראלםיאצומונאוזהיבוברע(2

תרבעהןפאוןדריה-ימתעירקרופסבםגאלא,םינהכהילגרודמעשםוקמב,וכותבוחינהש

ב"ייסותמםירהל,יווצהאבזאו,ןדריהתאםעהרבערבכיכ,הארנרופסהתלחתמ.םעה
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רושעבןדריהןמולעםעהו:רמאנןדריה-ימתעירקרופסב
,ןאכרכזנןורחאהרדסמה.(ט"י,ד)"...לגלגבונחיוןושארהשדחל

םרבעירחאםיטעומםימיחספהתאתושעלםיביחמלארשיויההזיפלש
ולהיהירב.ןדריהתא

,

וזהוצמבולשרתנאלש
,

רמחלכבהומיקירהש
,רבדבהשקתנאלםג.(ה,א,ט,רבדמב)רבדמבםתויהבםגהיגהנמ

רפסבחספהתשרפבווטצנשהמ,הריחבה-תיבבאלשחספהתאושעךיא
חספהתאושערבדמברפסבותומשרפסבםירבדהתועמשמיפליכ,םירבד

רוסאלחאליכ,תוארקמהתאושרדרבכינשתיבימיב.רבדמבוםירצמב

רפסבשחספהתשרפבהנהו.םילשוריבהריחבה-תיבןינבדעלארשילעהז
הזםעטמ.חספהןברקבלרעלכאיאלש,רוסאהאב(ח"מ,ב"י)תומש

תלימלשרופסהתא(י,ה)לגלגבחספהתישערופסלרדסמהםידקה

ויהאליכ,רפסהרדסמלןינמ,םיעדויונאןיא.(ט,א,ה)לגלגבםעה

םאובירחאםתואלומלךרצהעשוהיו,םילומרבדמבםידלונהלארשי-ינב

ינבםילוכיויהאל.םירחאמתורודבורעשןכיכ,רשפא.ץראהלא
םוקמבובכעתנםימעפליכ,ךרדהלוטלטברבדמבםהינבתאלומללארשי

וליפאו;(א"כ,ט,רבדמב)רקבדעוברעמקרואםימויואםויקרדחא

.הלעייתמועדיאלודימתויהםיקפסמאלה,ןכשמהלעןנעהךיראהשכ

,רופסהאבןכ-לעו,רבדהםהלורעשךכ.המשלהלימתוצמהלטבךכיפל

רפסבשוזהשרפיכ,ןבומ.ןדריהתאםרבעירהאםעהתאעשוהילמיכ

תומשרפסבשחספתשרפתרחאמיכ,יתררברבכ.רחאמןמזמאיהעשוהי

העבקנוהימחנוארזערודל(לרעלחספןברקתליכארוסאאבהבש)

ינפלתיעיברההאמהתלחתבואתישימחההאמהתונשףוסבהרותב

.הזלעלארשידועווטצנאלםירבדרפסבשחספהתשרפב.'נהךיראתה

הדגא-ירופסץבקמרדסמהוחקלשרשפאלגלגבםעהתלימלשרופסה

םהילעהבבחתנו"תירבתואלוזהוצמםהלהתיהשכ,רחאמןמזבודסונש

סחיימה,םינהכתרותרפסבונאצמירהש,רחאמןמזבהיההזםג.הברה

וליפאןידעודיפקהאלוימיבש,(ינשתיבימיבדסונאוהםגו)לאקזחיל
(ז,ד"מ,לאקזחי)שדקמב"רשב-ילרע,תורשלע
.

השרפןיאןפאלכב

םשבשרדהןינעב).ורודסרמגבובהעבקנאלא,עשוהירפסרקעמוז
ישרדמירמאמבןיע–"םכילעמםירצמתפרחתאיתולגםויח,:לגלג

ינפלךלהןוראה.טושפןפאבהיהסנהךא,סנ-ךרדבהיהןינעה.(א,ד;ז"י,ג)םינבא

ןוראהןיבוםעהןיבהיהיכ.הברחבןדריבוירחארבעםעהו,ןדריהימותרכנוינפמ,םעה

תארדסמהעבקשרחאל.רופסהלשןושארספוטברמאנאלהז,"הדמבהמאםיפלא"ךרד

עבוקאוהו,ןדריהתאםעהרבערבכהלעמלרפסמהיפליכ,רכזנאל,םינבאהןינעביווצה

עצמאבו.דחאלוגזמתנש,םיישרדמםירופסינשונינפל.(י,ד)םינבאהתמרהירחאהז.רבד

וז.השרפברבנישרדמהןונגסה"י.(דד)ונינעמאלשםירבדרדסמהבלש,ינשהרופסה

.רתויב
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יטרפלכרויצברדסמהתוריהז–.(ינשקלחףוסב"שדקה-יבתכבתומש
יכ,הדבועהתאםיעטהלרהזנ.ומויסבםגםיאצומונאירוטסיההרופסה

עבקיכ,קפסןיא.(ב"י,א"י,ה)ןמהםהלקספןדריהתאורבעשרחאל
תומשרפסבשןמהתשרפבאצמשהמיפ-לעורפסבהלאהםירבדהתא

רדסמהידיהשעמלכהאלא,הזמחקלהזיכ,רמאנאלו.(ה"ל,ז"ט)
התיההרוסמ.עשוהירפסבותומשרפסבםירבדהתאףיסוהרשא,ןורחאה
ןדריהתאורבעשכו,רבדמבםתויהימילכקרלארשילןמהדרייכ,םדיב

.קספדימ

אבצרש,םעעשוהיתשיגפבהומתרופסעבקנוזהשרפףוסב
יפלו–"...וחיריבעשוהיתויהביהיו,:רופסהתחיתפ.(ו"ט,ג"י,ה)"ה

.ריעהלעורצלארשיואוהאלא,וחיריבהיהאלדועםירבדהךשמה

הדגאאלושרדמאוה,יגולותימדוסיובםיאצומונאש,ומצערופסה

עשוהיימיבץראה-שובכרופסתאטשקלידכולויהםיכירצ.תיממע
.הנסההארמבהשמל'היולגרופסיפ-לעאוההזרופס.םיסנהשעמב

תבלבוילא'הךאלמאריו)"הךאלמ,םעפרמאנםודקהרופסב
.("הנסהךותמםיהלאוילאארקיו)"םיהלאםעפו("הנסהךותמשא

רמואאוהןכש,ומצע'האוההלחתרומאה"הךאלמיכרשפאו

דיהטלשיכ,אוהירבללכב."תוארלרסיכ'האריו":הזארקמב

ויהאלשיפ-לע-ףא,ובשתוימשגתצקבהשקתנש,הזרופסברחאמרדסמ

רפסבונינפלשרופסבלבא.הזבאצויכבךכ-לכםיסינטסאםההתורודב
אבצרש,עשוהילהלגתניכ,שורפבורמא,הברהרחאמאוהש,עשוהי
.לארשיינפלויכאלמתאחלשרשא,'העויסבהיהץראהשובכ."ה

תאךאלמהיפבםשרפסמה."ודיבהפולשוברחו,ךאלמההלגנךכיפלו
."אוהשדקוילעדמעהתארשאםוקמהיכ,ךילגרלעמךלענלש,:יווצה

אלשאוהןאכ.םיהלאהרהבהשמלהניכשיולגרופסמחוקלהז
.ומוקמב

יכ,יתררברבכ.ץראה-שובכרופסרדסמהעבקךליאוןאכמ

שובכ–המצעהדבועהתלוז,םירופסהיטרפבירוטסיהדוסישקבלןיא

םתוא.הזערואמלםיכישםימושרםיאצומונאאנרמא-לא-לתיבתכב.ץראה
.םתצקוא,לארשייטבשויה,ןדכללןענכירעלעורעתשהרשא,"יריבח

ואעשוהירפסברפסמהץראה-שובכלםירבדהםינוכמםא,ררבלןיא

,םיימשםיטבשינפלןענכץראהשבכנתחאםעפבאל.ותומכרחאערואמל

תירוטסיההדבוע.םינושםינפאבןמזלןמזמעריאהזאלא,הילעולערשא

םיירוטסיהתוערואממתואמגודב,"וניצמ-המ,תדמבונמצעלםיררבמונאוז

הכשמרשא,תיתוברתץראםההםימיבהתיהןענכץרא.הלםימוד

יטבשתורעתשה.תיבושיתוברתירסחםייאודיבםיטבשיניעהילא

םבושיתאעובקלידכהתיהאיההתעבןענכלעלארשי

ןפאבהלאהתוערואמהתאונלםיריצמונאו.התואלחנתהלוהב
:ץראבםבושיועבקוםייאודיב.םיטבשתצקהלחת"ואב.יעבט
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זחאהלומידקהרשא,םיטבשהםתואתאוקחדוםירחאםיטבשואבםהירחא

ץראהןמםשרגלוםתוחדל,םימדוקהץראהיבשויידיבהלעםימעפל.םש

םיחצנמהוםיחצנמה,םישבכנהוםישבוכה.םידבעלםשבכלוםהברמעתהלוא

.ךפהלו,דרויהזוהלועהז–הדיריוהילעלשבצמבהברמןמזואצמנ

קפסילבש,לארשיםעלשספוטהעבקנ,הכראתוגזמתהירחא,ףוסבל

םיברמתודוסיוכותלאוטלקנש,קפסןיארקעבו,םינושתודוסיובוסנכנ

תומחלמירחא,השקהסיסתירחאהשענהז.םינושארהןענכיבשוילש

,םיירוטסיהםימושרםיאצומונא'אלאומשרפסבםגוםיטפושרפסב.תוכרא

אלשםינינעהםירפסמעשוהירפסבלבא.הלאהתוערואמהלעודסונרשא
,לארשייטבשינפלץראההשבכנךיא,רורבבםיעדויונאןיא.םתיוהכ

הזכןפאב.ירוטסיהרופסעשוהי-רפסירופסבןיאיכ,ונלרורבהזלבא
.ץראהתאלארשייטבשושבכאליאדו

תאםהינפלהרגסוז.וחיריריעבועגפןדריהתאםרבעבףכת
ינפמתרגסמותרגסוחיריו:ליחתמרופסה?ריעהתאודכלךיא.ךרדה

ו)"אבןיאואצויןיא–לארשי-ינב
,

איהיכ,תירוטסיההדבועיהוז.(א

רחאןפאבירהש,הזטרפבתיאדותודע-תדגהלםיכירצונאןיא.תיחרכה

ו)עשוהירפסברפסמהריעה-שובכןפאלבא.רשפא-יא
,

(כ,ב
,

רבד

הרוצבריעתמוחהלפנאלםלועמ)ירוטסיהוניאיכ,רמאהלךירצוניאש

ולרציאלםלועמ.ןאכןיאתיממעהדגאתרוסמםגלבא,(רפושהלוקל

ירישב,"רשיהרפס"בוא"התומחלמרפסבו,הזכהדגא-רופסםע
םירישהונלורסמםא,איהתחא)הלאהתוערואמהלעודסירשא,םירובג

יכ,םירפסמויהאלשיאדו,(םקוידלעםיירוטסיההתוערואמהתאהלאה

,ריעצםעןיא.רפושתעיקתבותופקהבריעהתא"םיולהםינהכה,ושבכ

םימודקםימיבותרובגוופקתישעמתאומצעלריצמ,םימולע-חכאלמ

ימיףוסבהזרופסתריציןמזעובקלהיהרשפא.הלאכםיסנירופסב

דבלמלבא.םסוחיו"םיולהםינהכהתלעמהעבקנרבכרשאכ,ןושארתיב

ריעהתפקהובםיאצומונא,הזרופסבלודגדוסיםהש,"םיולהםינהכה

םודקןמזבםמעםיאיבמויהיכ.תורפושבםיעקותםינהכהו"הןוראב

יביואבםחלהל,הלודגהעפשהולםיסחימויהוהמחלמב"הןוראתא

םיאצומונאהמת-יפלהחיסמהמישרבו,תירוטסיההדבועיהוז–לארשי

המחלמלןוראהתאצוהתעשבםהלםישמשמויהש,םירובדהתאוליפא

,תיעבטהרוציהוז.(ו"ל-ה"ל,י,רבדמב)ומוקמלובושב,"וחנתעשבו

רפושהתעיקתותופקההלבא,ולשהשדק-ישימשתלםעהסחילשתיתודלי

רתויוא)ומצעלםעהריצךכ.םימיהירבדרפסןמזלםידקהלרשפא-יא

ונאצמ.לארשיל'העויסןפא(ולריבסהלוריצלםינהכהורמאךכ:ןוכנ

םעבריבםעבחר-ןבהיבאםחלנשכ.הזןיעמישרדמרופסםימיהירבדרפסב
ואיבהש,"הןוראחכבאלוליפאווליחחכבהיבאחצנאל,טבנ-ןב

םעברילוירבדבםיעטהאלא-,םתמתבםינושארהונימאהשהמ-הנחמהלא

עירהלהעורתהתורצצחווינהכוםיהלאהשארבונמע,:"םירמצרהללעמ
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ויהש,םינהכהעויסבהיבאחצניכ,רפסמןלהלו.(ב"י,ג"י,'ב-י"הד)"םכילע

תמרחהרופסבםיאצומונאירוטסיהדוסילשןיערג-.תורצוצחבםירצצחמ
ךא;השובכבוחירילעםרחעשוהיזירכהםא,םיעדויונאןיא.ריעה

,ז"ט,'אםיכלמ)באחאימידעהתמוחומיקהאלוםרחהתיהרחאמןמזב

ביציוריעצבוהנדסייורכבב:הללקהואהעובשהחסונןבומ.(ד"ל

אוה(םש)'אםיכלמרפסב.וכרצידרוחמוניא(ו"כ,ו,עשוהי)"היתלד

:שדחמוחיריתאהנברשא,ילאהתיבלאיחבוזהללקהמיקתניכ,רמוא
המישר,הארנכ,יהוז."היתלדביצהוריעצביגשבוהדסיורכבםריבאב,

םשוןברקםריבאורוכבונבתאלאיחבירקהריעהתמוחדוסיב.תירוטסיה

תבצהבו(הברהלארשי-ץראינינבבאצמנשהמ)השארהןבאתחתמותלבנתא
הלאתויגיגהנמבתודהיההמחלנהברה.הלועוריעצתאהלעההיתלד

.םתואהחצנרשאדע,רבעברןמזו,םירעכמה

לעדסונאוה:רמולכ–םודקאוהשהארנםרחבולעמוןכערופס

םיאצומונאותורזבאקודאלא,דאמרזונכת.המודקתיממעהדגא

;ונלרוחתנאל,המודקהתויגהיגהנממדחאאוהש,"םרחהןינע.ותומדק

ינשתיבןמזב.הפוקתלהפוקתמלארשיבהזגשמחתפתהיכ,קפסןיאךא

היהםודקןמזבלבא.םינהכלהיהםרחה.תילנויצרהרוצהזלואיצמה

ןענכירעתא"םירחהללארשיורדניכ,ונאצמ.ינדאלשאבלכההלוע
ראה-שובכרופסלקפס־ילבתכישוזהרצקהשרפ.(ג-ב,א"כ,רבדמב)

יכ,אוהרשפא-יאהשמימיבירהש.ןאכלהבברתשנתועטבו,עשוהיימיב

םעפהזרופסעבקניכ,הזלהיארו.בגנהבשויינענכבלארשיומחלנ

וארקהמרחנהריעהםשתא.(ז"י-ז"ט,א)םיטפושרפסבומוקמבתינש

ןמזבשוז,וחיריתאומירחהיכ,עשוהירפסברופסהדוסיוהז.המרח

שרפמהמרחההןפא.התמוחתאתונבלויהםיאריוהברחהאצמנרחאמ
קבדיאלוהשורפברמואאוהםשו,(ח"י-ז"ט,ג"י)םירבדרפסב
איבתאלו,:(ו"כ,ז,םש)רחאםוקמבו."םרחה-ןמהמואמךדיב

"והמכםרחתייהוךתיבלאהבעות
.

היהוהזיווצבןכערהזנאל

ופרשיוןבאלארשילכותאומגריו:דכלנשכובוגהנךכו,םרחומצע

תאוורושתא,ויתונבתאווינבתא]"םינבאבםתאולקסיושאבםתא
,ירוטסיהאוהומצעהשעמה.["ולרשאלכתאוולהאתאוונאצתא,ורמח

.הדגאאוהימרכ־ןבןכעבהשעמהךא;םודקןמזבוגהנךכיכ

ערכהןיאהז-לכ-םע.ןכעהשעמרופסבבלשמיעבהמחלמהרופס
לארשי-ץראשובכרופסיכ,הלעמליתררברבכ.ירוטסיהאוהיכ,רבדב

האצרההךרצל,ומצעלרבחמהןיכהרשא,הנולבשיפ-לעאוהעשוהיימיב
תכשמהברשירדסהארןכיכ,ןכעהשעמתאעבקוב.ורפסבתירופסה

בראמןיכהל,לבקמההמחלמה-סיסכתבהיהיעריעהתדיכלןפא.ורופס
ינבלםגושעךכ.םמוקממריעהיבשויתאהמרעבקיתעהלוריעהירוחאמ

רבחמהתלוזו.הזהמחלמ-סיסכתבהיההברמתומימת.םהבםמחלהבןימינב
תוקוניתהקוחשבוגהנךכ.ותורשפאבםלועמםדאןימאהאלשיאדוומצע
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רופסבןיאשיאדוןפא-לכבו.שממהמחלמבאלו,"המחלמבםיקחשמויהשכ

ץראה-שובכןפאולריצאלםעה.המודקתיממעהדגאתרוסמהז
.הזכסיסכתב

ונא,המודקתיממעהרוסמלשןיערגןפא-לכב,ירוטסיהדוסיהזיא

םגלדבנהזרופס.(י-ט,עשוהי)םינועבגה־השעמרופסבםיאצומ

אוהש,םיטפושרפסלהזדצמהיהךיש.הזהרפסהירופסראשמונונגסב

םינמזהרדסיפלאלא,םנונגסבםיניצמוםיפיםיירוטסיהםירויצץבק

ידבעושמשיכ,הדבועבאצמנובשירוטסיההןיערגה.ןאכעבקנ
,לארשי-ינבמםניאש,םהילעםירמואויהשוא,םהבםיעדויויהש,שדקמה

יפלונמנש,םעהידבעםגויהםתלוזו.םימודקהץראה-יבשוימאלא

ינבלותאנקב,דימשהללואשרמאםתוא.םינועבגהלעהמודקהרוסמ

וזהשרפרורב.(ב-א,א"כ,'ב-לאומש)םתצקתימהםגו,"הדוהיולארשי
,

הזםירתוסתודוסיינשתבכרההבשיש,'ב-לאומשרפסלש"אתירב,

אוה-םגלקתניכ,אוהירבעשוהירפסברופסלעגונב.ןלהלאובי,הזל

םיצעיבטחויהיו,ויחי:(א"כ,ט)רמואאוהרחאםוקמב.וללהתוריתסב
ויההז-יפל.(1"םיאישנהםהלורבדרשאכהדעהלכלםימיבאשו

הזיאב.ללכהןינקםאיכ,דיחיהןינקויהאלשאלא,םעהידבעםינועבגה

יבטחםההלאןפא־לכב.תעכררבלהשק,לארשי-ינבםהבודבעןפא

(י,ט"כ)םירבדרפסבורכזנש,"םימיבאשוםיצע
.

העבקניכתויהבו

ונלאצי,(רחאםוקמביתררבשומכ)והישאיימיבםירבדרפסבוזהשרפ

רחאםוקמבלבא.םעהידבעםינועבגהויהןושארתיבימיףוסביכ,הזמ
דבעםכמתרכיאלו,םתאםירוראהתעו,:(ג"כ,ט,עשוהי)רמואאוה
ידבעםינועבגהויהשירה."[ם]יהלאתיבלםימ־יבאשוםיצעיבטחו

שומשההיהםולכ.דאמהומתםנמאאוה"םתאםירורא,רובדה.שדקמה
ןוכתמברשא,תירוטסיההדבועלעהזלכדסוניכ,יאדו?הללקשדקמב

חבזמבושמשםודקןמזמרשא,םינהכויה.המושרושטשטוהינפונש

,התוחפתורשםהלהנתנוםתורשמוחדנףוסבלו,םינושםישודקתומוקמב

תוסיסתהזלומדקיכ,ןבומ.םיהלאתיבלםימיבאושוםיצעיבטוחתויהל
וזהתוחפתורשלולפשהוםינועבגהוענכנשכו;תושק

,

.הללקםהבולת

רחאלרשא,חרקינבםיררושמהתחפשמילוגלגבםגוניאראלההזןיעמ
םינועבגהלעו.םתונגברבדלהשעמרופסםהבולתםירעושלויהווחדנש

ויהרחאןמזבו,םעהידבעויהםינמזהןמןמזב.םינושםילוגלגורבע

דוקנהלשתצקיונשברקסניפש"רהבשרפהפילבא.תמגמגמהארנןושלה)1

,םינועבגהלשםטפשמףכתםיאישנהועילבהותמחךכשלוםעהתאסיפלידכ.ויהיותלמב

כו.הדעלםימ-יבאושוםיצעיבטוחויהייכ
ך

־יבאושוםיצעיבטוחויהיו)ויחי,:םירבדהריעש

"ויחיתלמלךשמנ"םיאישנהםהלורבדרשאכרובדה."םיאישנהםהלורבדרשאכ(םימ

.דיתעםאיכ,רבעהניא"ויהיו,תלמו
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ןיבעירכהלעדיאלו,רבדבךובנהיהעשוהירפסרדסמו,שדקמהידבע

עשוהיםנתיו,:רמואאוהןכירהש.דחיםביכרהףוסבל.תורוקמהינש

הזהםויהדע'החבזמלוהדעלםימיבאשוםיצעיבטחאוההםויב

ונא"רחבירשאםוקמהלארובדב.(ז"כ,ט)"רחבירשאםוקמהלא

דועףיסוה,"'החבזמלורמאשןויכמ:םירבדרפסתעפשהרורבבםיאצומ

."רחבירשאםוקמהלא

תאלארשייטבשושבכשהעשביכ,ונלאציהזהרופסהירבדמ

,השעמהןפא.םהבםחלהלואריתניכ,לארשיםעםינועבגהומילשה,ץראה

לארשיןיבםולשהןינעםגלבא.ירופסטושקאוה,לארשיתאומרשהמ

ןמזביכ,איההדבועה.ירוטסיההוקוידבםיעדויונאןיאןועבגישנאןיבו

םניאיכ,םהילעםירמואויהש,םדא-ינבלארשיברקבויהרחאמ
רופסולתוזהדבועב.שדקמלואהדעל,תודבעםהבוגהנו,לארשימ

לעםג.רופסהתותמאלעםיארחאונאןיאלבא.דאמםודקןמזמהשעמ
יכ,אוהירבינשהדצלו.לארשימםניאש,ינשתיבימיבוזעלםירפאינב

אקודיכ,הארנו.ןענכימעלש"םירז,תודוסיועלבנלארשייטבשלכב

,ארזע)"שדק-ערז,םתויהםתדלומשחיבךכ-לכואגתהרשא,הדוהיינבב

ותאנקב,לואשרמאיכ,ערואמהותואםג.הלאםירזתודוסיוברעתנ,(ב,ט

,"לארשילובגלכבבציתהמ,םינועבגהתאדימשהל"הדוהיולארשיינבל

'ב-לאומשרפסלשאתירבבםינועבגההשעמרופסלבא.וכרצ-ידרוחמוניא

ימיבדועש,םידמלונאהנממו,המודקתירוטסיההמישרורקעבאוה

ותואםישחימויהש,טבשהותואןיבולארשיןיברזסחיהזיאהיהלואש
- ירומאהרתי,לע".

ןיבהמחלמהתיה,לארשיםעומילשהרשא,םינועבגהתודוא-לע

םחלהלורשקתהרשא,לארשי-ץראםורדבםיכלמתשמחןיבולארשי

רבדהרפסמךכ."םילשוריךלמקדצ-ינדאדמעהזרשקשארב.ןועבגב
יכ,הזרופסביאדואצמנירוטסיהדוסיהזיא.(ד"י–א,י)עשוהירפסב

םהבש,םירובג-ירישץבקותוא,"רשיהרפסירישמדחאבותודעתמיקמ
תירופסההאצרהבלבא.םודקןמזבויתומחלמוםעהףקתישעמומשרנ

יפ-לעםירבדהתארדסרשא,רבחמהירבדמהברהועלבנעשוהירפסבש

תודבועולויה,"רשיהרפס,באצמש,טויפירבדוליפא.ולשהנולבשה

:ירישרויצברמאנ"רשיהרפס,ב.תוישממ

!ןוליאקמעבחריוםודןועבגבשמש

דמעחריושמשהםדיו

וגםקי-דע
י

.ויביא

:(כ,ה,םיטפוש)הרובדתרישבשותואןיעמאוההזירישרויצ

-ומחלנםימשןמ

...ארסיסםעומחלנםתולסממםיבכוכה
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ירבדםהיכ,בשחוטויפירבדןיבהאלעשוהירפסרבחמיכאלא
קפסןידעו)עשוהיימיבהיהשערואמלותישממהדבועלםינוכמהירוטסיה
בתוכאוה.(עשוהיימיבןועבגבהמחלמלעהזרישדסונםא,רבדב

."ןוליאקמעבחריוםודןועבגבשמש...'הלעשוהירבדיזא,:תוטישפב

וגםקידעדמעחריושמשהםדיו:ינשהזורחהו
י

ולהארנהיה"ויביא

שמשהדמעיו:הדבועהתאםיעטמוףיסומאוהו–היהןכיכ,השעמהרופס
וירחאלווינפלאוההםויכהיהאלו.םימתםויכאובלץאאלוםימשהיצחב

תורודבוטבחתנהמכו.(ד"י–ב"י,י,עשוהי)"שיאלוקב'העמשל

וזתודעירבדבםירחאמ
,

,תילנויצרהרבסהםריבסהלולכשהלאםברקלםא

ץראוהעובקשמשיכ,ורוהש,וידימלתוסוקינרפוקיפלכםהבעיתסהלוא

ירעתדיכלןינערפסמ(ט"ל-ו"ט,י,עשוהי)ןלהל–.הלביבסתרזוח
יכ,ןימאהלאיהתועטלבא.יתורפסךרעםושןיאהזל.תוטרפבםורדה

רפסהרבחמ.לארשיינפלןענכירעושבכנךכש,תירוטסיההמישרונינפל

שאבףרשריעהתא:דחאיפאלעםריצוהלאהםיטרפהלכתאאיצמה
ירופסבאוהרזוחרובדו.דירשריאשהאל–םירחההברשאםעהתאו

אלא,השעמההיהךכשאל"...ךלמלהשערשאכ...ךלמלשעיו":תוערואמה
ז)םירבדרפסבשיווצהלעורופסתארבחמהדסיש

,

םירחתםרחה,:(ב

םולשתאיהןוימדבוזתוירזכא."םנחתאלותירבםהלתרכתאל,םתוא

תוירזכאהןיעמיהוז.השעמבוילעורזכאתהרשא,לארשייביואללומג

לארשייטבשושבכשםימיב.רינהלעלארשייביואבהמקנ–רתסארפסבש

לבא;תיארפתוירזכאלשםישקםישעמועריאיכרשפאןענכירעתא

"תוינמוההןיעמהברההבשיש,עשוהירפסבשוז"תרדסמתוירזכא
המישראלותינוימדהריצייהוז,הנורחאההמחלמהימיבוגהנרשא

-
תירוטסיה.

המחלמה-תוערואמעשוהירפסבומשרנםורדבהמחלמה־תוערואמירחא

טרפמרפסהרבחמהיהולא.רוצקבאוההזרופס.(ב"י-א,א"י)ןופצב
הממרתוידיגהלהמולהיהאל,עשוהידכלרשא,םירעהתומשתא

;לארשיינבםהלוזזבהמהבהוהלאהםירעהללשלכו:ללכ-ךרדבדיגהש

לכוריאשהאל,םתואםדימשהדעברחיפלוכהםדאהלכתאקר

תודעתרתוסתיארקמההירוטסיהה.רבחמהןוימדבהתיהוזהדמשה."המשנ

וז
,

עשוהידכל,תאזההשרפהירבדתועמשמיפל.תואיצמבםכסההלןיאש

תעקבבדגלעבדעוריעשהלעהקלחהרההןמ:ץראהלכתאוימיב
ץראלשהמורדללובגההצקמ:רמולכ–(ז"י,א"י)"ןומרחרהתחתןונבלה
היההלאלארשי-ץראימוחתלרבעמלבא.ןופצלהלובגהצקדעלארשי

השעםיברםימירשא,עשוהיימיףוסב."הלודגהלארשי-ץראלובגדוע
"דאמהברהץראדוע"הראשנ,דכלרשאץראהתאדוכלל,המחלמ

ילובגבםבשומעוקתל,לארשייטבשתפיאשהתיהברעמדצל.התשרל
םירצמינפ-לערשארוחישהןמ,"ירושגה-לכוםיתשלפהתולילג-לכ,םיה

ץראבזוחאלםעהתפיאשהתיהןופצדצל."הנופצןורקעלובגדעו
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"תמחאובלדעןומרח-רהתחתדגלעבמשמשהחרזמןונבלהלכוילבגה
תשבכנהץראבןיבהלהנעשוהיםהלליפהיכ,רפסמעשוהירפסב.(ה-ב,ג"י)
רפסב.תירוטסיהתודע-תדגהוזןיאלבא."התשרלתראשנה,ץראבןיבו

קלחהותואוליפאץראלםסנכהבםיטבשהושבכאלש,רפסמםיטפוש

ונאהז.המורדלאלולארשי-ץראלשהנופצבאל–עשוהירפסבשרפמה

רפסבהמישרהוליפא.תישארברפסבש"בקעיתכרב,ןכתמוליפאםידמל
וזחאנאלדועעשוהיתומירחאיכ,רורבבונלאציהנממש,םיטפוש

ןכו)הבירהש,ךרעבתרחאמאיה,השבכלוצמאתהאלא,ץראבםיטבשה

םתמישריפלםיטבשהלכתומשתארבכםיאצומונא(בקעיתכרבב

םיאצומונאןיא,רתויהמודקאיהש,הרובדתרישב.תיארקמההירוטסיהב

בשחנהיהאלדגטבשםג,יולוןועמש,הדוהי:םורדה-יטבשתומשתא

,דעלגארקנהחרזמןדריהרבעבהשנמהטבשיצח.לארשייטבשלעדוע

תקולחרופסןכתיךיא,הזיפלו.ריכמארקנהברעמןדריהרבעבהזו
תוחפשמסוחיןיעמאוההזרפסבץראה-שובכרופס?עשוהירפסבץראה

םינינעהבצמבאיהאצומהתדקנ.םדקמהלארחאמהןמ:םימיהירבדרפסב

לו,רחאמןמזב
ו

נאארקמהירפסב.המודקהירוטסיהואיצמה
ו

םיאצומ

רבדמהמ:רמאנעשוהירפסתלחתב.םינושםיפקהבלארשי-ץראימוחת
םיהדעוםיתחהץראלכתרפרהנלודגהרהנהדעוהזהןונבלהו

ימוחתועבקנתירבהרפסבו.(ד,א)"םכלובגהיהישמשהאובמלודגה

"רהנהדערבדממוםיתשלפםידעוףוס-םימךלבגתאיתשו:לארשי-ץרא
,םהרבאל'התחטבההאבםירתבהןיבתירברופסב.(א"ל,ג"כ,תומש)

םיממעתרשעץראוערזלליחנהל
,

רהנהדעםירצמ(לחנמ:ירק)רהנמ

ץראלויהאלהלאםימוחת.(אכ-ח"י,ו"ט,תישארב)"תרפרהנלדגו
םינמזביפרגואיגהלאידיאה,ולםעההואתנשהמוהז;םלועמלארשי

.ץראלוסנכהבףכתלארשישבכולאכ,רבדהריצמעשוהירפסב.םינוש

'התוצמיפ-לעלרוגבעשוהיולליפהראשהו,תונידמהלשלודגקלח
.

,ג"כ,תומש)םינושםימעטבריבסהלורמאהז?לכהףכתושבכאלהמלו

ץראהלכהשבכנםנמאיכ,רבדהוריבסהששיו.(ב-א,ג,םיטפוש;ל-ט"כ
הרבסםגו.םתלחנץראבזחאהלםיטבשתצקולשרתהיכאלא,עשוהיינפל

םגותירוטסיההתואיצמלאיהתרתוסשיפ-לע-ףא,עשוהירפסבהעבקנוז

:(ב-א,ח"י,עשוהי)םירבדהןבומהז.ומצעעשוהירפסבשתוישרפהמכל

ץראהו,דעומלהאתאםשוניכשיוהלשלארשיינבתדעלכולהקיו"
,םתלחנתאוקלחאלרשא,לארשיינבבורתויו.םהינפלהשבכנ

אובלםיפרתמםתאהנא־דע:לארשיינבלאעשוהירמאיו.םיטבשהעבש

ךכיפלו.הבזחאהלץראהתקולחאלאםירסחויהאל"...ץראהתאתשרל

רשפא-יאשהמ,הימוחתתאםשרלובותכלידכ,יפושוהחורבהבוכלהתה

םוקמםושבהרמאנאלש,השדחהרבסיהוז.םדקהושבכאלמלאםהלהיה

ןדמא,הירוטסיהה-שרדמוהזאלא,ירוטסיהדוסיהלןיאש,ןבומ.רחא
ןפ,תחאםעפץראהיבשויתא'השרגאליכ,רמואדחאארקמ.תעדה
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דמלל'הץפחיכ,רמוארחאארקמ;ץראהתיחהברתוהממשץראההיהת

םולשהימיבהלטבהםאיבתאמש,ןורחארודבהמחלמלארשי-ינבתא

םיוגבתוסנל'הרמאיכ,הזבשרדדחאארקמדועו;םומעשידיל

אבאוהןאכו."התוצמתאועמשיהתעדל,לארשיינבתאםיראשנה
,ץראהתאתשרלולשרתהלארשייטבש.שדחןפאבהדבועהתמעטהב

ייוגובשידועש,ןמזבדסונתירבהרפס.הלחנבהקלחלו,ושבכרשא

חלשאיתמיאתא:המודקהחטבהןאכהאררדסמה.לארשיברקבץראה
ךינפלהערצהתאיתחלשו...םהבאבתרשאםעהלכתאיתמהוךינפל

.(ח"כ-ז"כ,ג"כ,תומש)"ךינפליתחהתאוינענכהתאויוחהתאהשרגו

וזהחטבההמיקתנאלש,רדסמההאר
,

ןכ-לע;תואיצמהםעתמכסמהניאשו

היהתןפ,תחאהנשבךינפמונשרגאאל,:הלאהםירבדבותהימתתאקלס

רשאדע,ךינפמונשרגאטעמטעמ.ץראהתיחךילעהברוהממשץראה
רפסבהזבאצויכו.ןבומהז.(ל-ט"כ,םש,םש)"ץראהתאתלחנוהרפת

:םתנבהבהשקתנ,םיטפושה-ימיתוערואמרפסלרפסהרבחמאבשכ.םיטפוש

?ותחטבהיפכלארשי-ינבינפמםדיחכהאלוץראבםיוגהתא'החינההמל

"המחלמםדמלללארשי-ינבתורודתעדןעמלקר:הבושתאיצמההזל

ג)
,

(ב
.

ונינפלםניאיכ,קפסןיאו,הלאהתוארקמבםימגמגמםירבדה

לארשיינבויה,בתוכהתעדיפל:רורבןויערהלבא.ירוקמהםספוטב

ינבדמללידכ,הלאהםיוגהתאחינה'הו,םולשהימיבםיקנפתמוםיפרתמ
תורודהתפקשהיפל.הזבםגהשקתנרפסהרדסמלבא.המחלמלארשי

.הרובגוףקתישעמבתלעותןיאו,םולשהאוהיממעהרשאהרקע,םירחאמה

קר,:םהילעףיסוהאלא,םיטפושרפסמםירבדהתאעורגל,ובבלואלמאל

."םועדיאלםינפלרשאתא['הישעמתאלארשי-ינבתורודתעדןעמל

תוצמתאועמשיה–תעדל,לארשיתאםבתוסנלויהיו:שרפלףיסומאוהו

'ה
,

תוסנלץראב'החינהרשא,םיוגה."השמדיבםהיתובאתאהוצרשא

לכוםיתשלפינרסתשמח,:רפסהרבחמתעדיפל-םה,לארשיתאםב

."תמחאובלדעןומרחלעברהמןונבלהרהבשוייוחהוינודיצהוינענכה

יכ,החטבהההאבםשו.(ז-ב,ג"י)עשוהירפסבםגהנמשהמ,רקעבוהז

,ח"י)תרחאהשרפבלבא.לארשי-ינבינפלםיוגהתאשירוהל'הדיתע

ולחנתהאלתולשרתהךותמקרש,רדסמהתעדהתיהיכ,הארנ(ד-ב

זו,םתזחאתאםיטבשהעבש
ו

.הבתובשיתהוהקולחאלאהרסחהתיהאל

רפסהרדסמ:ןוכנרתויוא,ונינפלתורוקמינשבוברעו,אוהןכשעדת

אלש,םיטבשהןינמבירהש.ורקעלרתוסשהמ,וילעףיסוהרחאמןמזב
טבשתאםגהנומאוה,הלחנבםהלליפהעשוהיו,םתזחאתאדועולחנתה
הלאהםירעהלבא,(ח"כ-א"י,ח"י)ןהבהכזרשאםירעהתאוןימינב

,השרפהםויסמהארנןכו.עשוהישבכרשא,הלאללכבהלעמלםיאצומונא

תתלעבשנרשאץראה-לכ-תאלארשיל'הןתיו:תוטישפברמואאוהש
עבשנרשאלככביבסמםהל'החניו.הבובשיוהושריוםתובאל

םהיביא-לכתא;םהיביאלכמםהינפבשיאדמעאלו.םתובאל
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תיבלא'הרבדרשא,בוטהרבדהלכמרבדלפנאל.םדיב'הןתנ

תאהלאתוישרפרבחמריתהךכ.(ג"מ-א"מ,א"כ)"אבלכה-לארשי
'התחטבהךפהןהש,תודבועבושקתנםינושארה.ףירחןיכסברשקה

לפנאל,:דיעהוהזאב.םינושםינפאבתוהימתהקלסלוצמאתנו,לארשיל

אדח,ב."אבלכה–לארשיתיבלא'הרבדרשא,בוטהרבדהלכמרבד

,הברהרחאמןמזבקררשפאהיההז.הימתוישוקלכקלס"אתחמ

.ץראה-שובכימיבתוערואמהןמךכ-לכםיקוחרויהרבכש

ירעוטלקמ-ירעתוישרפםגןהםימיהירבדרפסלשודוסימ
התואתאםיאצומונאטלקמירעתשרפב.(א"כ–כ,עשוהי)םיולה
ורטפםאוליפא.רבדמברפסבשטלקמירעתשרפבםגהעבקנש,הנקתה

תולגןידמ-,"תעדילבב,הזהשעשררבתניכ,תומשנעמוהערשפנהכמתא

היהירשאלודגהןהכהתומדע,וטלקמריעבבשיאוהו,והורטפאל

,ךכבותכהיהאלוזהשרפלשןושארספוטביכ,אוהירב."םההםימיב

"...טפשמלהדעהינפלודמעדעאיההריעבבשיו,:רמואאוהאלא

,לודגהןהכהתומדעוטלקמריעבחצורהבשיש,רחאמןמזבונקתשכו

יכ,הארנו.םהינפלשהזלםהםירתוסשיפ-לע-ףא–ןאכםירבדהתאועבק

הזהשעאלםאוליפאיכ.והערשפנהכמבםיקודצהורימחהשרמחוהז

רחאמןמזב.תוריהז-רסחותולשרתהךותמהזולעריאםינפ-לכ-לע,הידצ
םגאלא,שנעידיזמבשפנהכמקראל.הזבםגםיקידמוםיניחבמויה

םירבדרפסבונאצמשהמאוההזןיעמ.תולשרתהךותמהגגשבשפנהכמ
םימדםישתאלוךגגלהקעמתישעושדחתיבהנבתיכ,:(ח,ב"כ)

רחאמןמזביכ,הרורבהיארןאכמירה."ונממלפנהלפייכ,ךתיבב
ביחהיהשהזל"םימד,ללכבתוריהז-יאךותמשפנדובאםגבשחנ

םיאצומיכ,הברהרחאמןמזמאיהשיאדוםיולה-ירעתשרפ–.תוירחאב

הלאםיסוחי.םהיתוחפשמלםיולהיסוחיו"ןרהאינב,םינהכהיסוחיהבונא
.יתררברבכשהמ,הימחנוארזערודבוליפאועדיאל

(1הירעוץראהימוחתלשתיפרגואיגהמישרהעבקנהלאהתוישרפב
,

המכהבםיאצומונאךכיפלו,םינושתוריקממתטקלמוזתיפרגואיגהמישר(1

הברעהתיב-לשמל.רחאטבשלעםעפוהזטבשלעםעפונמנםירעתצק.תוריתס
,

(ו,ו"ט)הדוהיתלחנבהתנמנש
,

,ח"י)ןימינבתלחנלעםעפו,ריעלןופצמלובגההלעיכ

לאתיב.(א"מ,ט"י)ןדלעו(י,ו"ט)הדוהילעהתנמנש,שמשתיבהזבאצויכ;(ב"כ

.(ה"כ-ב"כ,א,םיטפוש)הושבכםהוףסויתיבלהתיהאיהו,(ד"כ,ח"י)ןימינבתלחנבהתנמנ

,ט"י)ןועמשירעלכיכ,ושקהשהמו.טבשלטבשמםירעתצקורבעיכ,הימתהזבןיאו

:(א,ט"י)רמואאוהשורפב.הומתוניא,הדוהיתלחנלע(ב"י-א,ו"ט)הלעמלונמנ(ט-א

המאלא."הדוהיינבלובגמ":(ט,םש)םיסמאוהו,"הדוהיינבתלחנךותבםתלחניהיו

ןיא,"םתלחנךותבןועמשינבולחניו,םהמברהדוהיינבקלחהיהיכ,:םשרמואאוהש

הברמןמזדמעאלןועמשטבש.תירוטסיההדבועוא
ףופכוענכנהיהאלא,ומצע-תושרב
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יכ,רחאמןמזבוזהמישרהרדסנםנמאו.הברמירוטסיהךרעהלשיש

ריצמשהזכןפאבםתקולחוםיטבשהרדסהיהאלץראהשובכימיב
םימושרתיפרגואיגההמישרבועלבניכ,קפסןיאלבא.הלאתוישרפב

;הנונגסדצמםגתובישחהלשיש,המצעלתיתורפסהריצייהוז.םימודק

- ירוטסיההורופסתאהבללכשלוןאכהעבקלליכשהרבחמה.

ימיףוסבתוערואמהירופסבירוטסיההורויצתאםילשהרבחמה

,וילאמטעמכןבומשהמ,םיירוטסיהתוערואמהלאןיא.(ד"כ-ב"כ)עשוהי

,הלעמליתררברבכ.הזהרפסבםירופסהתלחתלשתיחרכההאצותםהךא

היהאלווכרצ-ידשרדנהרמוחהתארבחמהולרציש,הדבועהאקודש

תאםילשהלוובטילשותויהלולהדמע,וינפלהיהשירוטסיהרמחלקוקז
,רמואאוהורופסתלחתב.שארמולהשעשתונכההיפ-לעירוטסיההונינב

םיצולחורבעוםתחטבהתאהשנמהטבשיצחוןבוארינבודגינבומיקיכ

ימיףוסברוזחלםיכירצםהש,ןבומושכע.ץראהשובכבםהיחאינפל

רמאוםהלארקעשוהי.(ח-א,ב"כ)וזהשרפברבחמהעבקהז.עשוהי

השרפןמזרוחאלעהדיעמםיסכנתלמ)"םיברםיסכנב,ו,םהינפבםחבש

וז
)

ירופסלקבדהז.םהירעלםחלשהרותהירבדתאםיקלתורהזאבו

רבדבןינעה-ברולודגרופס(ד"ל-ט,ב"כ)ןאכדועףיסוהרבחמה.הרותה

תנוכ."הארמלאלא,"חבזלאלוהלועלאל,ןדריהתולילגבחבזמהןינב

גהונהיהש,תומבהרוסאלשןויערהאטבמוב.הרורבהזהרופסה

םלועמאציאלןושארתיבימיבירהש,ינשתיבימיברמח-לכב
תוצמאתהוהפיאשאלאוניאםירבדרפסבוליפאו.הפיאשללכמ

ועיסאל,ןושארתיבימיבויהש,םיאיבנה.םילשוריינהכדצמ

וזהפיאשלםולכ
,

.רקע-לכחבזמהתדובעתאוקיחרהוונגיכ

לעודיפקהשאלא,חבזמהתדובעךרעבםיאיבנהודוהינשתיבימיבקרו

הטונינא.םילשוריבהריחבה-תיבלץוחתגהונאהתאלש,התירחא
הריבהביבוהישדקמיפלכתטלובהנוכשיהזרופסביכ,רעשל

,

םגהזןודנבו,ץראלץוחב.םילשוריינהכיניעבביאכמץוקיאדוהיהש

התיהאליולהויחאלכאלא,ץראבםויקדועולהיהאלבקעיתכרברובחימיב.הדוהיל

יואריכ,ץרגתעדלםיכסנםאוליפאו.דוערכזנאלהשמתכרבב.ויחאברקבהלחנול

.ירמגלףוסבלהחדניכ,חיכותרחאמןמזבםשהתקיחמהנה-"ןועמשלוק'העמש,:חסנל

ןדםיטבשהםגויהםתומכ."םהיתרכמסמחילכ,אלא,םייבושיםיטבשויהאליולוןועמש

.ןהבבשיוהדוהיירעתצקשבכאוה:רמולכ,הדוהיבבשייתהלרצקןמזלחילצהןועמש.דגו

.םורדבותצקבשיוומצעתאקחדןד.ולףופכהיהןועמשו,הדוהיוילערבגףוסבל.הקזהב

.רקע-לכהלחנוקלחבהכזאליולו–ןבוארינבתלהנבומצעביחרהדג.ןופצבותצקו

תושקהלןיאו,םינמזהןמןמזבםיניינעהבצמונלתנמסמעשוהירפסבתיפרגואיגההמישרה

.תונשבהינמרגתפממ,לשמל,הריתסןיאשםשכ,רחאןמזלשתיארקמתודעמהמיזהלוהילע

.וננמזבהינמרגתפמלח"יההאמה
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וליפא,חבזלוהלועלחבזמתונבלרוסא,ץראל-ץוחאיהןדריה-רבעץרא

הז.הלוילעחובזלר
ו

ולאכ,"רועפןועכרומחונועו,הבר"לעמודרמ

*.".'הירחאמרוסלורמא-
,נ":".-

ובוטלקנרשא,תוישורדתוישרפיתשןהעשוהירפסםויס
ינמסלקנב.םיריכמונא(ז"ט-א,ג"כ)הנושארההשרפב.םינושתורוקממ

תוישרפהןמןהןתצק;םשמתוחוקלהיתוצילמבר.םירבדרפסתעפשה

הלכאלא,תירוקמהצילמהבןיאשטעמכ.ומצעעשוהירפסבתונושארה

,הפירחוהברהרהזאהשרפהןכתרקע.םירחאםירפסלשתוצילמטקל

ןתחתהלוםהילאברקתהלאלשר,"הלאהםיראשנהםיוגהןמרמשהל

,"הלאהםיראשנהםיוגהלאברקתהל'הירחאמובושיםאיכ.םהב

השרפבתוצילמה."םכיניעבםיננצלוםכידצבטטשלושקומלוחפלםכלויהו

.ידכבוזןיעמהרהזאבתוכםדאןיאלבא;םימדוקםירפסמתוטקלמוז

ימיבהדסוניכ,רעשלונייהםילוכי.םההםימיבתודבועלתנוכמאיה

םיוגהברקבלארשיינבובשישכ,דודולואשימיבואםיטפושה

אליכ,קפסןיא.ךפההםירומהיתוצילמוהנונגסךא."הלאהםיראשנה

תאבתוכהריהזמםהמש,םיוגהםתואםהימו,ינשתיבימילהנמזםדקוי
ןושארתיבימיבדועש,םימדוקהןענכיבשויהלאןיא?ךכ-לכלארשי

ימיבץראבובשירשא,ןענכימעםההלאאלא–לארשיבירמגלועלבנ

םהבונתחתההלוגהיבש.םירומגםידוהיכובשחנםמצעיניעבו,ינשתיב
ורזגהימחנוארזערודבו."הנושארהזהלעמבהתיהםינגסהוםירשהדיו,

וזהשרפהרמאנםהילע."שדקהערזמ,לארשימםלידבהלםהילע
;

םה
טטושלושקומלוחפללארשילתויהלםידיתעיכ,םהילעואבנש,םיוגה

תוגילפמה,םירבדרפסבשתוישרפתצקםג.םהיניעבםינינצלוםהידצב

תונוכמ,(ינשתיבימיבובתכנןהו)ץראהיבשוימקחרתהלןהיתורהזאב

וזהשרפו,ותומינפלןרמאש,השמלוסחיהלא.הלאהתוצראהייוגל

השמלוסחיישםירבדהםתואםהוזהשרפירבד.עשוהילוסחיונינפלש

הזןודנבםירבדהםהםיירוקמ.עשוהילםתאזוסחיורחאמןמזבורזחו

רפסב.ןונשהםרוצקבתרכנםתוירוקמ.(ב"ל,ג"כ,תומש)תירבהרפסב

תירבהרפסבךא.(ו"ט-א"י,ד"ל,םש)םעפדועונשנינשספוטתירבה

ושמתשהםירבדרפסב.םימודקהץראהיבשוי,ןענכייוגלתמאבםינוכמםה
םייממעהתודוסיהםתואיפלכ,ןתואוביחרהוןהבושרדש,הלאהתורהזאב

יבשתוצעיפ-לעללכהןמםתואואיצוהולארשימעורזבוקחרתנרשא
רפסבםגםיאצומונאהלאהםישעמהותוערואמהדהו."שדקהערז,הלוגה
ובשחנםמצעיניעברשא,םייממעהתודוסיהםתוא.ונינפלשהשרפבעשוהי

םיימאלהיפבוארקנ,םהבונתחתהםיולהוםינהכהוליפאו,םידוהיםתויה

.לארשימםשירפהלוםלידבהלורזגו"הלאהםיראשנהםיוגהםשבםיאנקה

לכתאעשוהיימיבלארשיושבכאלש,החנההלעהדסונוזהשרפא

אללבא.תירוטסיההתואיצמלםיכסמהז.םיוגהתאודימשהאלוץראה

-ונממהאנרחא.םויסורפסלאיצמהוהזםויסברדסמהתעדהררקתנ

19 -
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תאםכשבעשוהיףסא,ותומלךומס,ותנקזתעל.ותפקשהוומעטיפל
תחיתפמ."םיהלאהינפלובציתיו,,"וירטשלוויטפשלווישארל,,לארשי

התומכהשרפלשיוקחאלאהניאיכ,רורבבםיאורונאתאזההשרפה

רוחאלהריקס,תירוטסיההאצרהאוההשרפהןכת.(ט,ט"כ)םירבדרפסב
,הימחנימיבותרכש,"הנמא,לםג.םההםימיב,הארנכ,ביבחהיהשהמ

,ףוסבלוםירבדרפסלומידקההתומכ.תאזכתירוטסיההאצרהואיצמה

םשעשוהייפביכ,ןבומ.הלכהרותהרפסל,הרותהרודסרמגתעשב
לבא.ץראהשובכלומדקרשא,םיירוטסיההתוערואמבםירבדרדסמה
."רוחניבאוםהרבאיבאחרת,ב,תילארשיההירוטסיההתלחתבחתפעשוהי

לארשיתובאובשי"רהנהרבעב"יכ,םכסמולבקמהיהרבכםההםימיב

.םירחאםיהלאודבעוזהמודקהפוקתבו,תישארברפסברפסמכ-םלועמ

.ןענכהצראתכלל,םידשכרואמםהרבאתרגהםעתלחתמלארשיתריחב

חנמובותכהיההזםגש,תומשרפסמרדסמהחקלםיהלעתוערואמהרופס

ןונגסמהארנכ,םירבדרפסמחקלרועבןבםעלבוקלברופס.וינפלרבכ

(י,ד"כ,עשוהי;ו,ג"כ,םירבד)האצרהה
.

וזהשרפבתידוסיההחנהה

ףיסומאוהדועו.עשוהיימיבםיממעתעבשץראלארשיושבכיכ,איה

ינשםכינפמםתואשרגתוהערצהתאםכינפלחלשאו,:תישרדמהבחרהב

איהוזהערצ.(ב"י,םש,םש)"ךתשקבאלוךברחבאלירמאהיכלמ

יתחלשו,:רמאנ(ח"כ,ג"כ,תומש)תירבהרפסב.ירוטסיהערואמהרקעב

עמשמ-"ךינפלמיתחהתאוינענכהתאויוחהתאהשרגוךינפלהערצהתא
,לארשי-ץראלשקלחבהתיה(םיטפושהןמזב)וזהשרפרובחימיביכ,הזמ

רבחמ.ץראהיבשויתאדיחכהל,הערצהתכמ,יתחהוינענכהויוחהץראב
:הזערואמבושרדםירבדרפסב.'הדי,ןבומכ,הזערואמבהארהשרפה

םירתסנהוםיראשנהדבאדעםבךיהלא'החלשיהערצהתאםגו
ז)"ךינפמ

,

,תשלובןימ,הלאהםירבדהבתוכתנבהיפל,התיהוזהערצ.(כ

ךשמנאלעשוהירפסרדסמ.םדבאלו"םירתסנהוםיראשנהתאשפחל
וינפלהתיההארנכשאלא–תירבהרפסרחאםאיכ,םירבדרפסרחאהזב

ינשקרוינפלויה,םשםירכזנה,םיממעהשלשםוקמבו,תרחאהחסונ

ירהש;םינינעינשלשהבכרהשיהזקוספביכ,אוהירבו.ירמאהיכלמ
"...םכינפמםתואשרגתוהערצהתאםכינפלחלשאו,:רמואאוההלחת

שרדמהדוסימוהז.(א"י,ד"כ,עשוהי)םדוקהקוספבורכזנשםימעהםההלא
ודוסימוהז."ירמאהיכלמינש,:רמואורזוחאוה:הז-רחאלו.םירבדרפסב

הזיפ-לעאוה,תירוטסיהההאצרההםויס.רחאחסונבתומשרפסלש

ו)םירבדרפסברמאנש
,

ןבומו,דאמההומתהעצהבאבאוהףוסבל.(א"י-י

ובושיםהיניעבבוטםאיכ,לארשילעיצהעשוהי.שרדמאלאהניאש

יכ,םעה:ירבדלעו".'התאודבעי-ותיבו-אוהוםירחאםיהלא-ודבעיו

תאשרגrםגוםירצמץראמםתואהלעהרשא,'התאבוזעלםהלהלילח

:םהילעםיאועשוהירזח,םהינפל"ץראהבשויירמאהתאוםימעהלכ

,אוהאונקלא,אוהםישדקםיהלאיכ,'התאדבעלולכותאל
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.(א"כ,ג"כ,תומש,תירבהרפסבןיע)"םכיתאטחלוםכעשפלאשיאל

ידיבהתיהש,המודקתירוטסיההמישרהעלבנתאזההשרפהםויסב

תרכיו:(ו"כ-ה"כ,ד"כ)ןאכרמואאוה.הנינעהמעדיאלורדסמה

בתכיו.םכשבטפשמוקוחולםשיואוההםויבםהלתירבעשוהי

המיקיוןבאחקיוםיהלאתרותרפסבהלאהםירבדהתאעשוהי
המודקיאדווזתירוטסיההמישר."'השדקמברשאהלאהתחתםש
םדאהיהאלינשתיבימיבירהש.םינושארתורודמהרוסמבהדוסי;איה

.םיהלאהתרותתאעשוהיחינהםכשברשא'השדקמביכ,רמואלארשימ

עבקיכ,םירבדהתועמשמ.ירוקמההספוטבונינפלוזהמישרןיאלבא
-םיהלאתרותרפסב,לארשילתרכרשא,תירבהירבדתאעשוהי
ןמזביכ,ררבהרבכו,הרותהרפסלתורבחמויההלאתוישרפ:רמולכ

רפסלרבחמעשוהירפסהיה(ינשתיבימילםדקויאללבא)םודק

ןורכזלםיקהוםכשבטפשמוקחולםשיכ,םירבדהראשבךא.םירבד

תשטשטמןושארתיבןמזמהמודקתירוטסיההמישרםיאצומונא,ןבא
.(רחאםוקמביתררברבכהנינע)תצק

.עשוהירפסלהאגםויסםה(ג"ל-ח"כ,ד"כ)םינורחאהתוארקמה

רשא,ףסויתומצעןינערדסמהרכזנןאכ.ותרובקועשוהיתומרופסופוס
תקלחב,םכשבןתואורבקיכרמואאוהו,םירצממלארשי-ינבםתאולעה
רכזנהזערואמ."הטישקהאמבםכשיבארומחינבתאמהנקרשאהדשה

אוההםוקמבבקעיביצהיכ,רפסמםשו,(כ-ט"י,ג"ל)תומשרפסבםג

םוקמםשהיהיכ,קפסןיאהז-יפלו."לארשייהלאלאולארקיוחבזמ

תומצעםשורבקניכ,םעבהתיההדגאתרוסמו.דאמםודקןמזמהשדק
איהעשוהירפסבשותישארברפסבשוזהרוסמ.םירצממולעהרשא,ףסוי

םירבדהםגומשרנובש,ןומדקירוטסיהרוקממרדסמהחקלהתוא.םירפאמ

הלאהתומישרהתארדסמהםיקהברתומימתב.םכשב'השדקמןינעב

םכשלהסחנרשא,תיממעההרוסמההתואתנוכלעדמעאל.ןאכןעבקו

.עשוהיימיבדמערבכרשא,'השדקמוףסוירבק:וזכהברמתובישח

הדגאיפלש,ןורבחינפםערשאהלפכמהתרעמבםירדהתמויההדוהיינב

,האלובקעיתא,הקברוקחציתא,הרשוםהרבאתאםשורבקתידוהי

תובישחתאםירפאינבומיעטהםתמעלו,הריחבה-תיבדמעםילשוריבו

דוע'השדקמןכ-םגהיהםשוףסוירבקהיהםש.םכשהקיתעהריעה

רפסתאחינהוויהלא'הםעלארשילתירבעשוהיתרכםש:עשוהיימימ

יאדו,הלאהםירבדהתנוכתאעשוהירפסרדסמעדיולא.םיהלאהתרות

- הזינגבםתואןדהיהש.

ונינפליכ,ונדמלתויקלחלכבעשוהירפסתאתפקמותיללכהריקס.

ברןורשכבהיושע,הבושחתיתורפסהריצי
.

נא
ו

יפ-לעאלהזרפסבםינד
רמחהיהאלרבחמהדיב.יתורפסהוכרעיפ-לעםאיכ,ירוטסיההוכרע

ידי-לעץראהשובכערואמ.םינינעהעבטבחנמהיהשהמ,הברמירוטסיה

אלדועו,םעלהלאהםיטבשהויהםרטב,םודקןמזלךישלארשייטבש
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,םימודקרתויהםיירוטסיהה-םימושרה.תירוטסיהה-הרכההםהבהחתפתהו

"התומחלמרפסבםירובגירישםה,תיארקמההירוטסיהההדסונםהילעש
תישאר.ץראה-שובכימיבודסונאלהלאהםירישהםגלבא,"רשיהרפס,בו
תוערואמה.ותודליבםדאהייחתישארכאיהםעלשםיירוטסיההםייחה

אוהשהמאלא,ומצע-תעידיעדויאוהןיאםדאהייחבםימודקרתויה

,עדויורכוזאוהותודליימיתירחאבויתוערואמתצק.ותלוזיפמעמוש

תישאר.ןוימדותמאהבםיברעמוהרורבהניאוזותעידיםגלבא

תוערואמהימושרולומיקתנםא,ותלוזמדמלאוהםעלכלשהירוטסיהה

םגעריאהזכיכ,וניאראלה.קוקזורורבלםיכירצםההלאםגו–הלאה

,הירוטסיההזןיאךא.םהיפמונלרסמםיירוטסיההוייחתלחתש,לארשיל

ולא,תימאלהירוטסיהדימעהלןיאהבאצויכלע.הרוטקירקםאיכ
אלא,הירוטסיהםניאתוערואמה.הלאהתוערואמהירופסונלותמאתנםג

הירוטסיהעשוהירפסןכתןיאיכ,ונלקפסןיא.םתנבהוםרודס

לארשי-ץראשובכתוערואמ.בושחירוטסיהרפסאוההזלכםעו;ורקעב

םתואוריבסהשיפכ,תוערואמהתנבהךא;ןאכרפסמהןפאבויהאלשיאדו

הרכהההרבגשרחאל.הזרפסבםיאצומונא,תיטמגרפהפקשהדוסילע

התילכתותימאלהםתואיצמתנבהלעודמעשרחאל,לארשיבתירוטסיהה

םיטבשולעןמזהןמןמזביכ,תודוהלםהלהיהרשפא-יא,תירסומה

תוברתמתונהלוונבאלשםירעבבשיתהל,תבשונץראלעתוברתירסח
החגשההדצמתנוכמתילכתלעלכהודימעהאלא–הבוחרטאלש,תיבושי
תוברתההתואבולמעאל,ןהבובשירשא,םירעהתאונבאלםה.תיהלאה
תוברתב,םתפקשהיפל,התיהםתשריתוכזלבא,הנממונהנרשא,תיבושיה

לארשיבתירוטסיהההרכהה.ץראהשובכלםהלהמדקשתירסומתינחור
םתואיצמלםגוכישמהותואו,ללכבתואיצמהלכלירסומדוסיהאיצמה

לבא;תודבועלשהירוטסיהאלוהאצמהוזהתיהיכ,קפסןיא.תימאלה
וזהאצמהלע

,

תאונב,םייתוברתהוייחדוסי,םעהחורלףוסבלהתיהש

רופס.םינורחאהתורודהדעהמאהתואיצמתישארמתילארשיההירוטסיהה

,תיטמגרפההירוטסיהההתואלשהדוסימאוהעשוהירפסבץראה-שובכ

ימיףוסדערפסהרבחמהתואךישמהברןורשכב.הרותהרפסבהתלחתש

המכרפסהלעףיסוהוםיטרפתצקברויצהתאללכשרדסמה.עשוהי

ראשבשהזלותחנהרקעברתוסהלאהתוישרפהןכתםנמאו.תוישרפ
הריקסירחאקרתיארנוזהריתסלבא.רפסהלשןושארספוטבתוישרפה

.ללכבתיתורפסההריציהתאתלקלקמהניאותינויע

תדמשהוץראה-שובכןינעב,הלעמלראבמכ,אוההריתסהרקע
ינשםגרדסמהאיצמההלאהתודגאהיתשיפלכו.עשוהיימיבםיוגה

יכ,הפקשההיונשבהניאתאזההריתסהתבסךא.עשוהירפסלםימויס

ויהאל,הלאהתוישרפהודסונשכ.הירוטסיההתוערואמבהנבההיונשבםא

התיהוז.לארשיבועלבנשאלא,ודמשנשאל,םלועבןענכייוגדוע

תורבדמהתוישרפהןתואודסונוזהדבועלעו.תירוטסיההתוחתפתההתלעפ
- - - - - - - - * *** א

י*.-*
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:הדמשהבהעימטההפלחתנןהירבחמליכ,םימעהלשתיללכהדמשהןינעב
.ינחורדובאואינפוגדובאםא,םלועהןמהלאהםימעהודבאףוס-ףוס

ינבובשיםיברםימישו,הלאהםינינעהוחתפתהךיא,ועדיםתצקםלואו

םהידצבטטושללארשילויהםימעהו,סמלםהלויהוםיוגהברקבלארשי
תבסםגיהוז.תוישרפהראשודסונוזהדבועלע."םהיניעבםינינצלו

.הנבההיונשםאיכ,תורוקמהיונשןהבןיא.עשוהירפסבתוריתסהראש

תלחתבראבמהז;הלישב'השדקמדמעםודקןמזבש,לכהועדי,לשמל
(ו,ב"כ;ב"י,ל)והימריירבדבולאומשרפס

.

רפסברמואאוהךכיפל
,ח"י)ץראההשבכנשרחאל,דעומלהאתאהלישבוניכשהיכ,עשוהי

םשו,םכשבלארשיולהקניכ,רמואאוהינשהםויסבלבא.(ב"י,ב"כ;א

הארנכ,תומירפאוזתודע-תדגהןיאו.(ו"כ,א,ד"כ)"השדקמדמע

תחנהירהש,(א,ח"י)הלעמלשוזלהנוכבתרתוסהניאו,הנושארהפקשהב

לארשיתלהקהלשרופסבו,לארשיינפלץראההשבכניכ,איהןהיתש

,הזבאוהיונשה.םירבדרפסמתוצילמ-טקלאלאוניאש,םיאצומונאםכשל

שרדמאיהתינשהו,םיירוטסיההתוערואמהתעידילעהדסונתחאהשרפיכ
אליכ,רבחמהעדיםנמא.תירוטסיההתואיצמהםעהבשחתהאלש,הדגא

דועהבבשיעשוהיימיבש,םילשוריבאלוןורבחבאלןידעזכרמההיה

ןהיתשיכ,ולףלחתנםכשוהלישןיבו,םירפאבאלא,(ג"ס,ו"ט)יסוביה
.וימיבדועויהאל


