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"רהז,התרותלעורבעשםינושהםילוגלגה

רחא,אמוז-ןבויאזע-ןב:ןהולאו.סדרפבוסנכנהעברא:ןנברונת

,רוהטשישינבאלצאןיעיגמםתאשכ:אביקעיברםהלרמא.אביקעיברו

דגנלןוכיאלםירקשרבוד:רמאנשםושמ!םימ!םימ:ורמאתלא

התומה'דיניעברקי:רמואבותכהוילע.תמוץיצהיאזע-ןב.יניע

לכא,תאצמשבד:רמואבותכהוילעו.עגפנוץיצהאמוז-ןב.וידיסחל

אציאביקעיבר.תועיטנבץצק-רחא.ותאקהוונעבשתןפ,ךיד

.(1"םולשב

וז"הסינכלשהביטהמ?הז"סדרפלשוביטהמ
ינבאןההמ–ז

דעאמוז-ןבץיצההמבו,תמשדעיאזע-ןבץיצההמב?"רוהטשיש

ןתואלשןנינעוןביטהמ?תועיטנבץצקש,רחאלשונינעהמו?עגפנש
?תועיטנה

-רוהטשיש.םשידי-לעעיקרלולע–סדרפלוסנכנ:שרפי"שר

–ץיצה?ךלנךיא,ןאכשי-םימםימורמאתלא.ןילולצםימכקיהבמ

."ותעדהפרטנ-עגפנו.הניכשהדצל

ץצקרחא.המכחהקמעאוה"סדרפה:ןואגיאהברשורפיפל
.תוינשבהנומאידילונויעבעיגה–תועיטנב

איהו,המכחהסדרפלוסנכנהעברא,:א"שרהמאיבמשרפסהיפל

,הברהבהאבושפנהקבדשךותמ-תמוץיצהיאזע-ןב.תיהלאהמכח

הדרפתנ,ריהבהרואבץיצהו,הדוסיםהש,םינוילעםירבדבתיתמאתוקבד

אלובוטיכהחונמהתארהעשהתואב.ףוגהירקמלכמהטשפתנוףוגהןמ --

.יששרפס"הפוקתn-בוספדנד-אםיקרפה(•

.ד"יףד,הגיגח(1
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זו,המוקמלדועהבש
ו

.'וגו'דיניעברקי:רמאנןכ-לע,הלודגהלעמ

,יאזע-ןבכתעדהבושיבותולעמבםלשהיהאלש,עגפנוץיצהאמוז-ןב

,תלבוסותעדהתיהשהממרתויריהבהרואבאוהםגץיצהשךותמו

גישמוניאש,הטתשנועגפנהםדאכ,ותעדהפרטנוםירבדהולצאולבלבתנ

תויכזש,גישהרחאעשילא."ותאקהוונעבשתןפ:והזו,םירב-לעםירבדה

ץצקמ,ארקנךכלו,תויושר'בםהשבשחו,(ט"טמלש)ודיבםהלארשי

הלעאביקעיבר.הזמהזםדירפהוםידחוימהםירבדהץצקש,"תועיטנב

יברהיהש–'וגוךירחאינכשמ:רמואבותכהוילע.םולשבדריוםולשב

רשפא-יאישונאהלכששלובגלעיגהשכו,תומילשהינימלכבםלשאביקע

ינכשמ:וילערמאנןכ-לעו,'דלאתולעלסרהאלודמע–וילאעיגהלול

,לובגהןמםינפלסנכנאלוךשומהרחאךשמנש,רמולכ,הצורנךירחא

."ותועטכהעטאלו,רחאגישהשהמגישהשיפ-לע-ףא

רחאהיה,(דועו,ןיבור,ץרג,למכורק)םינורחאההלבקהירקוחיפל-
ירתסבוקימעהש-םיקיטסונגה-םיעדויהתכמדחא(היובאןבעשילא:וא)

תומשמתומשבוהונכש,תוהלאהלשןורחאהיולגהתאודירפהותוהלאה
אטבמה.ףוס-ןיאהןמ,הנושארההלעהןמ,ןושארהרוקמהןמ,םינוש
עשילאהבקיזחהש,דורפהתטישלעתמאבהרומ"תועיטנבץצקרחא

םינימאמהםישוגמאהתכמרחאהיהש,ןואגיאהיברתעד.היובא-ןב

יפל,םינורחאהםירקוחהתפקשהלהבורקאיהםג,ערלעופבובוטלעופב

.המודכוםייסרפהםישוגמאהןמתוברתועד,עודיכ,ולחנםיקיטסונגהש

לקלקש,קרהנוכהוירויצאוה"תועיטנבץצק,אטבמהש,י"שרתעד

סדרפבסנכנלותואהמדשיפל,תועיטנהץצקמוסדרפבסנכנשכתועו

דומלתהירבדךותמתרתסנ,"תועיטנבץצקדאנשילטקנ,םירבדהתלחתב

בתימלאתושרהילאבהיתאדןורטטמאזח:רחא-היובאןבעשילאלע

תורחתאלוהבישיאלהלעמלןיאד,ירימג:רמא.לארשידאתוכזבתכמלו

(1"שיתויושריתשו"חאמש,יופעאלוףרועאלו
.

םיארמהלאהםירבדה
שרפמשומכ,תוועולוקלקםתסונניא"תועיטנבץצקאטבמהש,לילעב
.תוינשבהנומא-דורפ:רמולכ,שממץוצקםאיכ,י"שר

ץרפ.קפסבלטומדועהזרבד–?תמאביקיטסונגהיובא-ןבהיהה

לכש,רמואוטילחמןיבורלש"ילבבהםחנמ,רפסלויתורעהבןיקסנלומס

רבדלבא,תוישפחתועדלעבאנתהיההיובא-ןב.ארבנאלוהיהאלהז

היובאןבעשילאלעדומלתהירופס.תירצונהםיעדויה-תכלוולהיהאל

ימכחיניעבובשחנםיקיטסונגה.ןיקסנלומסלשוזהעדל,הרואכל,םיטונ
היהו,םיקיטסונגהדחאקרהיובא-ןבהיהםאו,םיטושפםינימלדומלתה

?ךכ-לכוברבדלםיברמויההמל,םינימהלככטושפןימלאופאבשחנ

?ויפמהרותריאמיברדמלהמל?ותרותלעתואלפנםירפסמויההמל
- תונושתופיתודגהלשהרטעבוהורטעהמל?

- י - " ".

* ..."
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תובאיקרפב)םלועה-תובאןיב-ומשרכזנףוס-לכ-ףוס:תאזםגףאו

דציכ–(םירחאםילודגםיאנתמםירמאמואבוהשךרד-לעומשמרמאמאבוה

?םיאנתהלככאנתלטושפהןימההיה

ךרעב)ןיסחויהלעבירבדתאןיקסנלומסהארםא,עדויינניא

תורכזנהתונעטבןיסחויהלעבומידקהןפא-לכב,(היובאןבעשילא

ידכבןפא-לכבןהבשירשא,(היובא-ןבדובכבםילזלזמהדגנןעטש)

תכלהיובא-ןבלשוסוחילעםינורחאהםירקוחהלשםתטלחהבקפסליטהל

.םיקיטסונגה

לבא.וילעפמוויתופקשה,היובא-ןבלערוקחלירמאמאשונמהזןיא
ידכב,וירב-לע"סדרפלוסנכנשהעבראהןינעתאןיבהלונאםיכירצ

ןירותסמבוקסעש,םיאנתההלאלשםתוהמוםביטתאודי-לעתעדלדמלנש

."רהזהילעבתובא-יבאהמההלאקרוהלאשיפל,תועיבקךרדב

ןבעשילאלערמאנש,"תועיטנבץצק,אטבמהש,וניאררבכהנה
,אוההיהה.היובא-ןבהבןימאהשתוינשהןינעלעןפא־לכבהרומ,היובא

ואיבהשםירבדוירבחמואויתוברמעמשאלה?הזןינעבדיחי,היובא-ןב
יברלעגונבא"שרהמאיבהשרפסהלעבריעההפי?וזתועטידילותוא

"ותועטכהעטאלורחאגישהשהמגישהש,אביקע
.

–ןכיכהנה

עשילא,הזו,לובגהתאעדי,אביקעיבר,הזשאלא,תחאהתיההגשהה
.תודחאהדוסיתאסרהולובגהתארבע,היובא-ןב

ונלשהדלותה-ירקוח?תוהלאהירתסבאביקעיברלשויתועדויההמ

הברמץרג.ןירותסמהינינעבאביקעיברלשויתועד-לערבדורבדאל
לשםילתה-ילתלערבדלהברמסיו;אבכוכ-רבואביקעיברלערבדל
אביקעיבריכרדלעםירבדמםירחא;שרודאביקעיברהיהשתוכלה
ותואםיריכזמואהקיתשבםירבועםהולשסדרפב-לויטהלעלבא,תודגהב

,ןטקערואמאוהאביקעיברלשהזסדרפב-לויטםאהךא.די-רחאלכ

?אביקעיברייחבבושח-יתלב

ןורחאלשרמאמהזיאוניא"סדרפלוסנכנשהעבראהלערמאמה
הובג,רצק-ןונגסה."ןנברונת-םאיכ,םינורחאלשהדגאוזיאוא

,"תועיטנבץצקרחא,"עגפנוץיצהאמוז-ןב,,"תמוץיצהיאזע-ןב.בגשנו

אל-ןכיכהנה.םולשבאציוםולשבסנכנשדחאהאוהאביקעיברקרו

יברש,רבדלעםאיכ,הפרבדיירקמויערא,דדובערואמהזיאלע

."םולשבאצישדעםיינחורהויתוחוכמהברהובעיקשהאביקע

:ורמאתלא,רוהטשישינבאלצאןיעיגמםתאשכ:אביקעיברםהלרמא
"!םימ!םימ

ילעבתרובחבשןקזההיהאביקעיברש,םידמלונאהזםוקממ
ליגרוןקזכ."סדרפלםיסנכנהתעבראןיבןושארהושארה,ןירותסמה
ינינעב)וירבחתאריהזהתוקמעתוירותסמתוגשהבותוארמב

.ודכלנוושקונ,ורהזנאלםהו-(דוסה

-

א

זאביקעיברלשתוידוסהויתופקשהירקעתאהתעדמלנןיאמלבא
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יברדתויתואםגולםיסחימ."הריציהרפסתאאביקעיברלםיסחימשי

םא,עדויימ!ךירצאברעךברע:הזלעןועטירערעמהלבא."אביקע
?םהאביקעיברלםההםירפסה

םתפקשהקמעתוצמל,םדוקהלערחאמהןמןודלונילע-הררבןיאב
יברםהבעגנשםינינעהםתואבםיניבה-ימיבהלבקהירפסירבחמלש

,וקלוקםהבףרצל,אביקעיברירמאמתאארקלורוזחלוארקל,אביקע

םלשןפאבאלםגולו,ונשקבמתאהזבאצמנשדע,רובדלרובד -

קיפסמו.

רואהתלשממלעדימתרבדיםיניבה-ימימהלבקהירפסבהנה

גנעהלע,ערהלעובוטהלע,ףרהילבוזבוזתומחלנה,ךשחהתלשממו

םהיתוחכדימתש,אמטהלעורוהטהלע,לחהלעושדקהלע,עגנהלעו

,השדקבתוריפס.האמטבתומלועו,השדקבתומלוע.םיושטעמכ

םהברפסמהםג.האמטב-תולכיהו,השדקבתולכיה.האמטבתוריפסו
םשו,תוריפסרשעהפ.תומלועהעבראהפו,תומלועהעבראהפ:הוש

.המודכו,תולכיההעבשםשו,תולכיההעבשהפ.תוריפסרשע

,דאמלודגחכערלןתנשיפ-לע-ףאש,רבדיםמצעםירפסהםתואב

דיחיה,דחאהלאההנה,הנודאבתדרומההמצע-ינפבהלשממכאוהשדע

העשבו,ולןתנרשאלובגהתארובעלערלןתונונניא,לכבלשומדחימו

,ודסחיפנכתאשרופםיהלאהזא-,ךולמאינא:רמאלאשנתמערהש

לאהדימ,ודימקרערהףקתלכש,לכלהלגמוהארמו,םידזןואגעינכמ
בוטהןוחצנוףורצהורורבהתילכתללכההשועולעופה,בוטהיבא,דיחיה

ומישמאוהונוצרבו,לשמלוךולמלערהתאןתונאוהונוצרב.ןתנ,ערהלע

.ןיאל

,הלודגךכ-לכותלשממהמל?ךכ-לכלודגחכערלןתנאופאהמל

?ללכרחאבהיולתהנניאוהמצעתושרבהלכתדמועכהארנאיהשדע

קרשרחאמ,הפיקתההלשממההתואבשדוההוהרובגהוהמכחהלכןיאמ
?לכבלשומ,בוטולכש,דחאהלאה

ערלונתנ.הריחבהתילכתלושנועהורכשהתילכתלקרלכה

תומלועהםתואלכוזהלשממלונתנ,בוטלרשאתורצואהותולגסהםתואלכ

יהתו,תועטלםוקמהיהישידכב,בוטהתלשממלרשאתוריפסהותולכיההו

לופנל,ויאטחתאןקתלואטחללכויםדאה.תירשפאםדאהלשהריחבה

.ךכ-רחאךכזהלוהלעתהל,םמורתהלותואמטהינימלכבעקשהל,םוקלו

תדובע,ונלשהדובעהלכלםוקמהיהאל,המדמהתוינשההתואאלמלא

ךכ-לכערהתלשממהתיהאלמלא.ערהןמבוטהרורבוךוכזהוףורצה

–ערהתלשממ–איהש,לילעבדימתםיאורויהלכהו,התוינוציחבהפיקת
היהאלשןויכו,תועטלכלםוקמדועהיהאל,בוטהינפלהענכנוהפופכ

םוקמלכהיהאלשןויכו,הליפנלםוקמלכהיהאל,תועטלםוקמלכ
.הילעלםגםוקמלכהיהאל,הליפנל
יתלבתורידאתולשממיתשאופאםיאורונא-תוינוציחהיפל
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,בוטהתלשממ,תחאהלשממקר-תוימינפהיפלו,וזבוזתויולת

..ערללודגםוקמןוכמבתנתונוהמצעתרתסמותמלעתמה

ןיבוהרוהטהתודחאהתנומאןיבתלדבמההקדההציחמהןאכירהו

סצורפהלכתאוהריחבהלשהקמעלכתאןיבמםדאשכ.תוינשהתנומא

,ערהתלשממףקתלכתאתוארלאוהלוכי,רורבהלשלודגהימלועה

לבא,בוטהתלשממלשתטלחמההתודיחיוהתודחאבתאז-לכבןימאהלו

–אוהירה,רורבהוהריחבהלשקדהןויעהלכתאגישמונניאםדאשכ
תודחאברופכללולע–ערהתורצואיזנגלכתאהאוראוהשהעשב

-

,תוהלאה.
תוינשהתשרבלופנלו,בוטהתלשממלשהתודיחיב

תוברתלאצישירחאריאמיברתארחאלאשש,םירבדהלשםבר
.תוינשהדצלםיטונ,(םינושםישרדמבוו"טהגיגחב)הער

השעהזתמעלהזתאםגביתכדיאמ:ריאמיברתאלאושרחא
ולבישהריאמיבר."םיהלא

:

:ודגנכארבאוה-ךורב-שודקהארבשהמלכ

אופאהצרריאמיבר."תורהנארב-םימיארב,תועבגארב-םירהארב

יבר,?רחאולבישמהמ...בוטינימינשקר"הזתמעלהזבםגתוארל

–ןדע-ןגארב,םיעשרארב-םיקידצארב:אלא,רמאךכאלךבראביקע

דימתםימחלנהםיביואוםירצינשכאופאםידמועערהובוטה.(1"םנהיגארב

.תוינשהתנומאלםוקמ-הריחבבםירפוכשכ-ןאכירהו,הזבהז

הארשיפל,("םולשבאצי)וזתשרמלצנומצעבאביקעיבר
...העידיהםעדחיבםוקמהלשיש,הריחבהלשהחכלכתא

םלועהבוטבוהנותנתושרהו-אביקעיבררמוא–יופצלכה
,ןוברעבןותנ–דועאביקעיבררמוא-לכה"."השעמהבריפללכהו,ןודנ

,חותפסקנפהו,ףיקמינונחהו,החותפתונחה,םייחהלכלעהשורפהדוצמו

לכברידתםיריזחמםיאבגהו,הוליואוביתווללהצורהלכו,תבתוכדיהו

,וכמסישהמלעםהלשיו,ותעדמאלשוותעדמםדאהןמםיערפנו,םוי

(2"הדעסלןקתמלכהו,תמאןידןידהו
.

-תאז-לכבו,בוט-לכיבאתאמשארמהעידיבלכה–"יופצלכה

םדא-ןבלםוקמןתנו,ולשתאתושעלערלםוקמןתנ,"הנותנתושרה

יפ-לע-ףא,"הנותנתושרהשיפ-לע-ףאו;ובקבדהלווירחאתכלל,תועטל

ולכעקשהלוזחאהללוכיםדאהשדע,הקזחוהפיקתךכ-לכערהתלשממש

דמועםלועלבוטהףוס-לכ-ףוס."ןודנםלועהבוטב–תמאבהנה,הב

,תומלועהלשתידימתההעונתבחצנלבוטהףוס."הלכתןשעכהעשרהו

ררבתיבוטה."השעמהבריפללכהו,."דחאומשודחא'דהיהו

הפסוה,הארנכ,המה,'וכו"ורבחקלחויקלחלטונהכז,:ךכ-רחאםיאבש,םירבדה(1

קימעהלותוילטפהתאקזחלידכבקרםאיבח,היובאןבעשילאיפמואציםאוליפאו;תרחאמ

.ערהובוטהןיבשלובגה*

.גקרש,תובא(2
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.םדא-ינבלשםיבוטהםישעמהתובריפלערהןמףוס-ףוס

לבא;"ןידתילוןידתיליכ,ותלואבבשוחםדאהו,"הנותנתושרה

הדוצמ-דעומתעדעהפקהבןותנלכה-"ןוברעבןותנלכהתמאב
.'וכו'וכו"םייחהלכלעהשורפ

רואה,לודגהבוטהליבשבקרלכה–"הדעסלןקתמלכהו
םלואו.םלוע-יאבלכלםימיהתירחאבהאריוהלגירשא,לודגהיהלאה

לשהלדגוהקמעלכתאאביקעיברכגישההיובאןבעשילאוארחא
ןכ-לע,הריחבהלשןירותסמהתאוהומכגישהאללבא,ערהתלשממ

.םיקבדהןיבדירפהןכ-לע,"תועיטנבץצק"

ידילאובללוכיאלותטלחמתוינשבהנומאידילאבהיובא-ןביכ

לצאומכ–איההרקעבשתוינשהוז,תיתרוסמהתירותסמהתוינשההתוא
אלשךותמ,הרומגוהטושפתודחא–ויתובקעבםיכלוההלכואביקעיבר
,תיטסימיספההבושתהךותמונלאצוי,הריחבהלשןירותסמהתאגישה

יתעמשךכ–,"ךברוזחהתאףא,:ולורמאלעריאמיברלבישהש
ללכבןימאהשיפ-לע-ףא."רחאמץוח,םיבבושםינב,ובוש:דוגרפהירוחאמ

ךישו,ערבולכאוהזוחאומצעבאוהש,תאז-לכבןימאה,הבושתהןינעב

...בוטהתלשמממתוחפאלהחפש,הלשממההתואלולכאוה

לעתוכראתוריקחבסנכהלילבמ."בשויןורטטמתאהאראוה

,הרצקבהזבריעא,םירקוחהןמםיברובושדרבכשרבד,"ןורטטמןינע

הלבקהםעםימודקהןירותסמהתאתדחאמה,תירקעהיתפקשהיפלש

םלוע."הריציב–ןורטטמ:םילבקמהירבדבהזבםגינאזחוא,תודיסחהו

םהירוקמ,םירתסנהתוחכהםלוע:רמולכ,םיכאלמהםלועאוהירה"הריציה
"ןורטטמםאו,("הישעהםלוע)עבטבםילגנהתוחכהלכלשםהישרשו

םשארבדמועאוהש,ונרמאולאכהזירה,"הריציהםלוע,שארבדמוע

ןורטטממהלעמלןיאש,תועטלםוקמןאכירהו,םירתסנהתוחכהלכלש
תונימב.וביולתונניא–ט"טמ–אוה,ונממהלעמלאוהש-ימשיםאו,הז

,המצע-תושרבתדמועהלכעבטהתלשממתאהארו,היובא-ןבלפנוז

שישומכערלםוקמשיהזבו,הללוחמוהרצוי,היבאתאמהדרפנוהרוקע
.עבטהיבאתאמאצויהבוטלםוקמ

,תירותסמתולכתסהבשישהנכסהלכתאשארמעדיאביקעיבר

ריהזהו,הלגנהתוינשברשאתרתתסמהתודחאהוז-לכתאהאורהנניאש

."םימםימורמאתלא,רוהטשישינבאלצאןיעיגמויהתשכ":וירבחתא
:(ד"לףד,רהזינוקת)םינוקתהלעברמוא"שישהינבא,הלאלע

םינובהוסאמןבא:הברמתא,ארתכיאהיבגלתקלתסאאתניכשדכ

יהיאןבאיאהו,'וכוןידיבאלדתרזגתאדןבאיהיאו,הנפשארלהתיה

,םינפואוםיפרשוןייחתחיש,תרשהיכאלמתחישיהיאו,םיכלמתלוגס

לכ,אלכלןמזותע,םיתעבארהיסואשמשתעידי,ןיאתתוןיאלעתחיש:

,תוכלמרתכוהנוהכרתכוהרותרתכיהיא,הבןלילכןוותאוידוקנוימעט

אביקעיבררמא.אנבאיאהלעו,'וכוןוותאלכשארבאגתיהיאו
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הה

."םימםימורמאתלא,רוהטשישינבאלועיגתשכ,:וירבחל

איהשהעשבתוליצאדתוכלמ,הז־יפל,ןה"רוהטשישינבא

.תורוהטבשהרוהטה,תושודקבשהשודקהתודחאהןאכירהו,רתכבתדחאתמ

(1"רהזהיפל
,

-ףוסבהמכחושארבהמכח-ןה"רוהטשישינבא

דוחי:רמולכ,"האלערתכתוחתדהאלעהמכחמתומולעת–המכחתומולעת

וא)הינשההריפסה-האלעהמכחםע(המלשתמכח,האתתהמכח)תוכלמה

.("רתכ,מאלו"המכח,מתונמלםיליחתמשכהנושארה

לע"רוהטשישינבאבהנוכה"רהזהיפלןיבוםינוקתהיפלןיב

םימורמאתלא:הז-לעאביקעיברתרהזאהאבו,םוצערתויהדוחיה

ייחןוניאד,ןינירחאןינבאלרוהטשישינבאןיליקשווהתאל–"םימ

(?"ולאמשלליסכבלוונימילםכחבל–ןמתמד,אתומו
,

ורמשה:רמולכ
הממור,השודקרתויהתיליצאהתודחאהןמולפתאלוולשכתאלש,ורהזהו

םימוםיבוטםימ,"םימ,םימ-תוינשודורפםשרשאםוקמהלאהבגשנו

...םיער

שישינבאלשבגשנהיליצאהדוחיבךכ-לכץיצהיאזע-ןבהנהו
,דורפהםלועלתדרלדועהצפחאליכ,ופוגמושפנהדרפנשדע,"רוהט

דעתאזהתיהלאהתוריהבהלכתאלובסללוכיאלאמוז-ןב.םשגהםלוע

"ןורטטמלאזחויהלאהדוחיהותואמלפנהיובאןבעשילאו,"עגפנש

."תועיטנבץצקו

–הירטסמו,םייחהירטסמ,ןורטטמאד-הטמ.ודיבםיהלאההטמו

והיא,איוחלךפהתאדכו,בוטדארטיסמרזעוהיא,הטמלךפהתאדכ;התימ

.(3"ודגנכ

תודחאהתאדבא,"ןורטטמתאעשילאהאר"רוהטשישינבאםוקמב

...תוינשבקבדו

לארשיימכחלויהאביקעיברימיברבכש,ןידלהז-לכיפלוניכז
םימלשה-םידחאו,םהבולשכנםידחא,תוהלאהירתסבתורודסתוטיש

,ןכ-םגהז-יפלאצוי.תידוהיהןירותסמהתטישתאונב–םחורבםיאירבו

חיכוהלרשפא-יאםא–אביקעיברל"הריציהרפסתאתסחיימההעדהש
יברש,טילחהלרשפא-יאםא.ךומסתשהמלעהלשיתאז-לכב,התותמא

שיו,רחאמםידחאתומוקמבונונגסשיפל)"הריציהרפסתאבתכאביקע

דוסילעאוהיונב:רמולכ,ודסימאוההנה,(תורחאמתופקשהםגוב

רפסלשורקע-לכהנהיכ.ונממתומלשתוינשמובשישרשפאו,ותטיש

ךותבש,("םיהלאהשעהזתמעלהזתאםג)תוינשהןינעלעיונב"הריציה
דועו"םלכבןכושםיקויחלא)תודחאהתחנמףוס-לכ-ףוסהכות

: -

- ב"ע,ו"כ,תישארב(1.

.םש,םש(2

e - : ז"כ,םש(3.
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אביקעיברדומללשירקעהדוסיהאוההזש,וניאררבכו,(דועו
.רתסנב

והזבגשנולודגןינעבוידעומבדדובאביקעיברהיהםנמאה

תאולאשתםא?וידימלתלתוירותסמהויתופקשהתארסמאלםנמאה
יפל.רסמאל:ךלורמאי,ונלצא"הפ-לעבשהרותהימיירבדירקוח
,ןבומכ,הזםעו,םירומגםיטסילנויצראביקעיברידימלתלכויה,םהירבד

ולםיסחימשהז,יאחוי-ןבןועמשיברתאאקודו,םיידוסםידומללכמםיקוחר

אמעטשרודהיהשיפל,ינוצקטסילנויצרלםיבשוחםה,"רהזהרפסתא

,"רואנהםכחה,הז,ריאמיבר.רבדבטעמןנובתנ?ןכםנמאה."ארקד

יניעבתמאבהיה,ט"יההאמהתונשמליכשמטעמכאוהסיויניעבש

ןמזבדאמונממםיקוחרהונאשהממרתויהברהיאדובותואעדיש–םעה

(1תפומ-לעב–ותואםיעדוי
.

.חישמומצעלארקשאלא,דועאלו
(2ימלשוריהןושלהנה

:

ינבלןורמא:רמא.איסאבךומדיאהוהריאמיבר

לעיסרעובהיןולרמאןכוליפא...ןוכדידןוכחישמאהלארשידאערא

:לארשי-ץראינבלורמא:ותומינפלרמאוהיסאבתמריאמיבר-,"אמיףיכ

יבר.םיהףוחלעיתטמתאונת:םהלרמאהזליבשבו!הפתמםכחישמ

ורמאשםוקמלכ:וימיבקיתורתויהדיסחההיהיעלאיברבהדוהי

."יעלאיברבהדוהייברואאבב-ןבאדוהייברוא–דחאדיסחבהשעמ

הבירעולןיאיבמתבשברע:יעלארבהדוהייברלשוגהנמהיהךכו

ןיציצמהןינידסבבשויוףטעתמווילגרווידי,וינפץחורוןימחהאלמ

(3"תואבצ'דךאלמלהמודו
.

יוםגוריעהרבכו
ס

ולםימדוקהו

,םייסיאהןיבודומלתהילעבורכזש"םידיסחהןיבש,דאמבורקהסחיהלע

ויתוכלהבהיהיאחוי-ןבןועמשיבר.לארשיבהמולעתהוזרה,דוסהילעב
הזלבא,תילגנהרבסהלותוילכשלהטונתמאב

ו

אלאקודו,דחאדצקר

ץינוקהשמיברלשותרעשהש,תמא.אוההאנתהלשויפאמ,רתויבבושח

יבררכזנםהבשםירמאמהןיבש,ירקעהקולחהרבד-לע"יאחוי-ןבורפסב

םיברמהיפנע-,יאחויויבאואוהרכזנםהבשםירמאמהןיבוםתסןועמש

תואיקבותופירחורפסבהארמץינוקהשמיברםנמא.םיטעומהישרשו

הדוסילבא,היארוםעטלכאלבותרעשהתאץרגלטבמםנחלו,הלודג
הדוהייברתאםגש,הדבועלבלםשאלץינוק.רתויבשולקתמאב

ותואםיריכזמםימעפהברהו,םתסהדוהייברםשבםימעפהברהםיריכזמ

ורקאלוהרעמבהיהאלהדוהייברהנהו,"יעלארבהדוהייברםשב

ומכ,הצקהלאהצקהןמוחורתונוכתתאונשיש,תוינוציחתובסול

םירחאמהתורודבש,רעשלרתויבורק.ץינוקתעדיפלןועמשיברלהרקש

.'וכו"יננעריאמדאהלא-ח"י,הרזהדובעןיע(1

.אקרפ,םיאלכ(2

.ב"ע,ה"כףד,תבש(3
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ידכב,םהיתובאםש-לעןועמשיברלםגוהדוהייברלםגארקלולחה

תעדלרשאהז-לכ.הלאתומשבוארקנםהםגש,םירחאםיאנתמםלידבהל

ותבשינפלהיהשומכ,יתוכלההאנתהןועמשיברןיבקלחלץפחש,ץנוק

ןמותאצרחאלהיהשומכ,דוסהלעבןועמשיברןיבו,הנשג"יהרעמב

,ןועמשיברלשתינחורההנומתההתואםג-רחאדצמ–לבא.הרעמה

דומלתה-ילעבוטעןה.תיתמאהניא,םהלםימודהוסינ,ץרגונינפלוריצש

הרעמבובשירזעילאיברונבואוה.דוסההטעמבןועמשיברתאםמצע
והילא.םלכלכלםימ-ןיעובורחץעםיהלאארבםתרעמלביבסמ.הנשג"י

(1םתרעמחתפלעהארנהיה
.

תוימשגהןמטשפמןועמשיברהיהשיפל
היהו,םיערוזהוםישרוחה,םלועה-יאבלכתאלובסללוכיאל,רתויב

(2העש-ייחבםיקסועוםלוע־ייחםיחינמש,םהילעןנואתמ
.

ףקתךותמ

הפיקתםתיארהתיהונברזעילאיברוןועמשיברלשםתשדקוםתושירפ
םירג-ןבהדוהיב."ףרשנדימ–םהיניעםינתונשםוקמלכבשדע,רתויב

(3"תומצעלשלגואשעוויניעןועמשיברןתנ
.

לעדאמםירמרמתמ

םיחכושו,"יאחויןבןועמש'ראד–'דןודאהינפןאמ:"רהזהרמאמ

הילע-ינביתיאר:דומלתהיפלומצעןועמשיבריפמרמאנהזלבורקיכ

,ןהמינבוינא-ןההאמםא,ןהמינבוינא-ןהףלאםא;ןיטעומהמהו

(4"ןהינבוינא–ןהםינשםא
.

רבדמאוההמכחלעגונבש,רמאתאמש

המה"הילעה-ינב"ש,הארתוםשארמגבןיע?השדקלעגונבאלוןאכ
תוארלםהםיסנכנש)"רבאלבולייעד,הלאאקודםהוםישודקהוםיאיבנה

וזקר,וזו-(םשי"שרןיע,תדחוימתושרתליטנאלבהניכשינפ
,

םג

ןבןועמשיברלםיהלא-דובכהזבןתונ"רהזהש,םיבשוח."רהזהתנוכ
יבר:רמולכ,"ינפ,תלמלדוחיבבלהפםושלךירצתמאבלבא,יאחוי

'דינפלדימתםידמועההלאמדחאהיהיאחוי-ןבןועמש
,

אלבםיסנכנה

."הניכשלםהיניבתצצוחההריאמההירלקפסאבםיאורו"רב-

סחניפיברהיהןועמשיברלשונתחש,תאזתאםגחכשנאנ-לא
אתירבהשו,םיסנקרו,ויתודוא-לעםיסנישעמםירפסמשהז,ריאי-ןב

רדסוםייסיאהידומללכתאץרמנרוצקבתללוכ(5ומשבםיאיבמשתחאה

יברברזעילאיברלע.(6"םיתמה-תייחת,ידילדעהגרדמלהגרדממםתילע

.ב"ע,ג"לףד,תבש(1

העירזתעשבערוזוהשירחתעשבשרוחםדארשפא:ורמאמםגהזמ.םש,םש(2

ףשעהברה:קדצבייבאךכ-רחאריעההזלעש,(ה"ל,תוכרב)'וכוהילעאהתהמהרות-'וכו

.םדא-לכתדמאלורודה־דיחיתגרדמאיהותגרדמיכ,'וכוםדיבהתלעאלוי"בשרב

.םש,תבש(3

.ב"ע,ה"מףד,הנס(4

.דועוהטוסףוס(5

.ל"חמרל"םירשיתלסמןיעו,"םדקינמתודיחירעש,"ןמזהיכובנהרומןיע(6
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םיסנהברהדומלתהרפסמ,"רהזהבםיישארהםירובגהדחא,ןועמש

(1תואלפנו
.

קראלונבתאוומצעתאיאחוי-ןבןועמשיברבשחיכ
שרפמהארנהז-,תורודהלכבשםידיחילםאיכ,רודבשםידיחיל

דעויתארבנשםוימןידהןמולכםלועהלכתארוטפלינלוכי:ורמאממ
(2"וישכעדעוםלועהארבנשםוימ-ימעינברזעילאאלמלאו,וישכע

.
יניעב

םישעמוילעורפסו.(3"םיסנבדמלמליאחוי-ןבןועמשיברבשחנורוד-ינב
רופסה)םהיתוברלעוניתורודבםידיסחהםירפסמשםיתפומלדאמםיבורקה

י"בשררהטשםוקמבתמרבקשירכנהרבד-לעימלשוריתדגאבעודיה

תמההלעוץראבירכנהעקשני"בשרלשורובדיפ-לעו,תורבקהתיבתא

דוחיבוםינושםיארומאםיאיבמש,םינושהוםיברהםירמאמב.(דועו,ץראהןמ

תועדהןתואלםיזמרםיאצומונא,יאחוי-ןבןועמשיברםשבןנחוייבר
יתוריסהו:לשמל."רהז"בהקמערתויךרדבךכ-רחאועבהש,תוירותסמה

השמלאוה-ךורב-שודקההארהש,דמלמ–ירוחאתאתיארויפכתא
(4"ןילפתלשרשק

;

היהאלםלועהתאאוה-ךורב-שודקהארבשםוימ

םוימ;(כ"ןודאוארקוםהרבאאבשדע,ןודאאוה-ךורב-שודקהלוארקשםדא

,אוה-ךורב-שודקהלהדוהשםדאהיהאלומלועתאאוה-ךורב-שודקהארבש

לעדסחתרותוהמכחבהחתפהיפ:ביתכדיאמ,;(6"ותדוהוהאלהאבשדע

,ויבאדודדגנכאלאורמאאל?הזארקמהמלשרמאימדגנכ.הנושל

ריואלאצי,הרישרמאוומאיעמברד:הרישרמאותומלוע'הברדש

,הרישרמאו'וכוומאידשמקני,הרישרמאותולזמוםיבכוכבלכתסנוםלועה

רמאוהתימה-םויבלכתסנ,הרישרמאוםיעשרלשןתלפמבהאר
.הלאכםירמאמדועו,(7"הריש

אביקעיברלשתירותסמהותנומתלםידחאםיטוטרשדועהזבףיסוא

הלאמ,םהמש,תועיבק-ךרדבןירותסמבקסעש,יתעדיפל,ןושארהושארה
דוסה-ילעבתארבחמודגאמהרשקהתארתוידועהארנ,םיטוטרשה
.םינורחאהדוסה-ילעבםעםינושארה

:הילרמא,ךרדבןיכלהמויהשכ,אביקעיברתאלאעמשייברלאש

ןיתאלכשרודהיהש,הנשב"כוזםגשיאםוחנתאתשמששהתא
םימשרמאנולא:ולרמא?ןהבשרדיאמץראהתאוםימשהתא–,הרותבש

.(8'וכו"ןהאוה-ךורב-שודקהלשןתומשץראוםימש:רמואיתייה,ץראו

.םילעופהתארכושהקרפ,אעיצמאבב(1

.ב"ע,ה"מףד,הכס(2

* w. ב"ע,ז"יףד,הליעמ(3.

ל---------.יתמיאמקרפ,תוכרב(4

.םש,םש(5

.םש,םש(6

.םש,םש(7

יאקרפ,הגיגח(8
ן

.ןישרוד
י"
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לשויתומשלץראהתאוםימשהתאבשחלותועטלםילוכיונייהדציכ
יפל,"םימשתלמבהיהישןפאהזיאבתועטלרשפאםא?אוה-ךורב-שודקה

תועטלרשפאהיהדציכ,"םימש,אוה-ךורב-שודקהלםיארוקםימכחתפשבש

וקחדנהדגאהישרפמ?אוה-ךורב-שודקהלשומשל"ץראהתאםגבשחלו

ןגוהכאביקעיברלשורמאמןבוי–תמאבו,םולכםדיבולעהאלוהזב

לארשיבןירותסמהילעבובשחאביקעיברימיברבכש,טילחנםאקר
תוכלמהתדמל,הנוילעהץראליונכאיה"ץראה"ש,םילבקמהכ
.הנוילעה

בותכו,קלדרניהולגלגרונידןיביבשהיסרכ:רמואדחאבותכ

דחאארקמבשוניה)ביתיןימויקיתעווימרןווסרכידדע:רמואדחא
אל?(תואסכינש–"ןווסרכינשהבותכבו–דחאאסכ–"היסרכקררכזנ

יברירבד–דודלדחאוולדחא:אינתדכ,דודלדחאו,ולדחא:אישק

?לחהניכשהשועהתאיתמדע!אביקע:ילילגהיסוייברולרמא.אביקע

תאאביקעיברהשעדציכףוס-ףוסו.(1"הקדצלדחאוןידלדחא:אלא
יבריניעבהיה"דוד,:איהוזהלאשלהנוכנההבושתה?לחהניכשה

תוכלמהתדמ,"הבכרמבשיעיברהלגרה,םילבקמהיניעבומכ,אביקע
."לחהניכשהתישע,םושמהזבןיאבושו,הנוילעה

לבקה:רמולכ"?הינימהלבקאלואהינימהלבק,:דועתרקוחארמגה

?אלםא,ילילגהיסוייברלשושורפתאאביקעיבר

ולרמא.אביקעיברירבד,דודלדחאוולדחא:אינתד,עמשאת

לצאךיתורבדמךלכ?תודגאלצאךל-המ!אביקע:הירזע-ןברזעילאיבר
-ףרפרש,וילעבשיל-אסכ:ףרפרשלדחאואסכלדחאאלא!תולהאוםיעגנ
."וילגרםודהל

הזשורפםגשיפל,ילילגהיסוייברלשושורפתאלבקאביקעיבר

ןאכירה-"הקדצלדחאוןידלדחא.ןירותסמהידומלרקעלדאמםיאתמ

תמעלהזןינעלכו,"הריצירפסלעברכזש,"ערקמעו"בוטקמעהלכ

פל"םיהלאהשעהז
י

.ליעלםונראבשהמיפ-לעאביקעיבריגשמ

יבןיצמאביקעיברהיהש,דוערוכזנ
ן

רותבקראלורוד-ינב

לשםילתילתץוקוץוקלכלעשרדשימקררותבאלוםעהתמחלמםחול

יברירבדמדחארבדבטוהאלשכ.רודהדיסחרותבםאיכ,"תוכלה

ךכ.(2"היתודיסחלאביקעיברהיקבש,:ןעט,ןנחוייבריניעבאביקע

הלועורצקמהיה,רובצהםעללפתמהיהשכ:אביקעיברלשוגהנמהיה

וזתיוזבוחינמםדא,ומצעןיבלוניבללפתמהיהשכו,רובצחרטינפמ

:ללכבורמאו.(3"תויוחתשהותועירכינפמ?המלךכ-לכו.תרחאתיוזבואצומו

.ןישרודןיאקרפ,הגיגח(1

.י"קףד,ןירדהנס(2

.א"לףד,תוכרב(3
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.(1"תודיסחלהפצי-םולחבאביקעיברהאורה

ידימלתלשתירותסמהםתנומתלםידחאםיטוטרשדועהזבףיסוא
תוישארהויתונוכתמתחא-,(2"אמשבקיידהוהריאמיבר.אביקעיבר

יבר.ןינעהזיאלםיזמרםש-לכבורבדלכבהאורה,דוס-לעבלכלש

(3"אמשביקיידווהאליסוייברוהדוהי
,

וניארהדוהייברתאםגלבא

ןיפיקמםוילכב.םישודקהתומשבהנה,םתסתומשבאלםא,קידמ

.אנהחילצה'דאנא,אנהעישוה'דאנא:םירמואותחאםעפחבזמהתא

.(5ב"עםשמתומשינש–והוינא.(4"אנהעישוהוהוינא-רמואהדוהייבר

ךרדבןירותסמבוקסעוידימלתואביקעיברש,ןידלוניכזשןויכו
דחאהיהדוסהתרטעבוייחבדוערטעמהיהשןועמשיברותועיבק
םיאבהםימכחלםהידומלמרבדלכורסמאלשןכתיה–םהבשדחוימה

תודוסהןמםיקרפישארםהירחאםיאבלםירסומויהשיאדוב?םהירחא

רתברמואהיהש,הלפתה.ןנחוייברלעהרצקבהזבריעא).ועדירשא
ןירותסמהתומדקירמאמביתוריעהרבכשומכ,הלכאיה,(6"ילצמד

.םינורחאהםילבקמהלשםהיתולפתלהנונגסוהנכתבדאמהמוד,"לארשיב

,אוהיתמאהושורפש,(7"תביהי,תביתכישפנאנאןוקירטונ-יכנא":ורמאמ

אוהולאכוהרותהתויתואךותלומצעתאלוכיבכםצמצאוה-ךורב-שודקהש

.אוהךירבאשדוקואתירואולארשילע"רהזהרמאמכשממ,דחא–הרותהו

:ורמאמ.םייסיאה,םיקיתוהכשממ,(8"המחימודמדםעללפתהלהוצמ":ורמאמ

דודרמא,אמלעאפטשמליעבואמוהתאפקןיתישדודהרכשהעשב

הפיההדגאההתוארפסמהאוהןנחוייבר.(9"ןדירוהותולעמהרשע-שמח

ןנחוייברהיעמש,תרשהיכאלמירתותא.(10תפומהלעבלגעמהינוחלע

:ורמאמ.(11"עמשאלאפליא,עמשןנחוייבר,'וכוהירבחלדחרמאד

אל,תיקדסטחמבקנאלמכ,והילאוהשמהבדמעש,הרעמבריתשנילמלא

ןהבש,תורמאמהרשעדגנכ:ורמאמ.(12"הרואהינפמדומעלםילוכיויה
.םינואגהתובושתבשחסונהיפל,האורהקרפףוס,תוכרב(1

.ג"פףד,אמוי(2

.םש,םש(3

.ה"מףד,הנס(4

.םשהנשמהשורפבם"במרוי"שר(5

.ז"טףד,תוסרבןיע(6

.ה"קףד,תבשןיע(7

.ז"יקףד,םש(8

יע(9
ן

.ג"נףד,הנס

.ג"כ,תינעת(10

.א"כ,םש(11

.ט"י,הלגמ(12
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יפלןבומונניאשרבד-(ו"אוהרמאמימנתישארב'וכוםלועהארבנ

קרפ,הגיגחבויתושרד.הלבקהתודוסייפלקרוכרצ-לכןבויו,ללכוטושפ

,הלאןיבהנמנוהאצמתוםשןיע;'וכו'דשערבאליפ-לע,ןישרודןיא

שקב,תואבצ'דךאלמלהמודברהםא":ורמאמ.הבכרמהשעמירתסועדיש
.תואבצ'דיךאלמויניעבהיהרשא,י"בשרלזמרב-(2'וכו"והיפמהרות

;"ןתיוללשורועמםיקידצלהכסתושעלאוה-ךורב-שודקהדיתע:ורמאמ

(3"קידצוקידצלכלתופחעבשתושעלאוה-ךורב-שודקהדיתע
.

:ורמאמ

הילמפבךלמנןכ-םאאלא,רבדהשועאוה-ךורב-שודקהןיא
(4"הלעמלש

.

ולאכ–ונמזבשדחהלעךרבמהלכורמאמ

(5"הניכשינפלבקמ
,

.הלבקהיפלתוכלמ–לארשיתסנכ–הניכש–הנבל
שודקהיפמאציש,רובדורובדלכ:תומוקמהמכברכזנש,ורמאמ

,ויפילעםירפסמהתואלפנהוםישעמה."ךאלמונממארבנ,אוה-ךורב

וחכלע,תואלפנתללוחמהותייארלע(6ק"בבו,לודגהוחכלעו,הלעמלשיפי

ויחש,רודהידיחילםירסמנםירבדהויההזןפאב.(המודכו,םיתמתויחהל

ינורחאל–םהמו,םינואגהינושארלםירבדהועיגהשדע,ןנחוייברירחא

היפצלהיטנבוהרהטוהשדקייחבולחור-ראששימלכל–םהמו,םינואגה
.תירותסמ

דיחימהלאהםירבדהתאםירסומויההפשוזיאבוןפאהזיאב

?רודלרודמודיחיל

הבשהפשבו,הנשמברמאנשומכ,םיקרפישארקרויהםירסומ

קריכ.תיסרוסהואתימראההפשב:רמאל,םמצעןיבלםניבורבד

רובדהלבא,(תותירבהוהנשמהןושלב)שדקהןושלבםינושויהתוכלהה

הפשב–רתויהלכלו,תירוסבואתימראבויהאירטואלקשהוליגרה

ילעבםיאיבמש,תואחסונה.תיסרוסותימרא,שדקהןושלמתבר'עמ

הדוהייבר.תימראבםה,תורטשהותובתכהןמםיארומאהוהנשמה

(7תיסרוסההפשהםעוימיבםחלנאישנה
,

תרבדמההפשההתיה,הארנכש
–בתכהל–ןכ-ירחאורדסהלונתנםישרדמהותוכלהה.םידוהיהןיבוימיב

יהאלירהןירותסמהינינעלבא,תירבעב
ו

םא-יכ,תורדסמתוכלה

,תרבדמההפשבויעבטןפאבאופאורסמנו,ןזאלהפמםירסמנםיקרפישאר

,תימראךכ-רחאםגואםיארומאהינושארוםיאנתהינורחאימיבהתיהש

.א"כ,הלגמןיע(1

.ןישרודןיאקרפ,הגיגח(2

.ה"ע,ב"ב(3

.ח"ל,ןירדהנס(4

.ב"מ,םש(5

י

.ז"יקףד(6

.הברמקרפףוס,ק"ב(7
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םימגתפוםיאטבמוםילמףורצבתורכזנהתופשהיתשמתברעמוא,תיסרוסוא

.שדקהןושלמםינוש

תשרפבואשנתשרפב)"רהזבשתורדאהיתשבבל-םושבןיעמינאשכ
םירמאמב,תונושתותירבב,(המורתתשרפב)אתועינצדארפסב,(וניזאה

תונוכתםלכלש,אצומינא,ומצע"רהזבםישורפואבםהירחאשםידדוב

תודחאתוכלהומכ,הלבקבתורדסמתוכלההלאןיא.םיקרפישארלש

ינבלןזאלהפמורסמנש,םיקדהןמםיקדםיזמראלא,"הריצירפסבש
לשתולחתהםא-יכ,תוטישאלהלאירה."םיטעומהמהש,הילעה

ינב.םתעדמןיבהל"הילעה-ינבויהםיכירצןמצעתוטישהתא.תוטיש
המםופלדחודחלכ,"םיקרפהישארתאםהלםיראבמויה"הילעה
ישאר,לםהישורפתאםיפרצמויהתובורקםימעפלו,"היבלברעשמד

ןיבלידבהלולדחתורודהךשמב.תחאהביטחםהמםישועו"םיקרפה

םיסרטנוקךותלףסאנלכה.םהילעשםישורפהןיבו"םיקרפהישאר

"םיקרפהישארםגםהבשי.דילדימורודלרודמורבעש,םינוש
םישורפהםגםהבשיו,וידימלתווירבח,יאחוי-ןבןועמשיברלש
הלאהםיסרטנוקה.םינואגהימיברודהידיחילשוםיארומאהידיחילש

ואבוולגלגתהלבבמ.לבבבםגלארשי-ץראבםגויהםידרפמוםירזפמ

םירזפמםיסרטנוקהויהשךותמ.דרפסלישימחהףלאהמתונורחאהתואמב

ימילכבדדונהיהןואיל-ידהשמיבר.תונושםידיםהבולחםידרפמו

ימכחיתבבםיזונגםאצמרשא,םינושהםיסרטנוקהתאץבקוףסאווייח
.דחארפסךותלםרבחוםקקז,םפרצ,םררב,םינושדוס

ומצעבןואיל-ידהשמיברשהמללכוניניעבאלפיאלהז-םושמ

ירבדתאאוהםגםימעפל(םינושארהםיקרפביתחכוהשומכ)ןיבהאל
ירבדתאםימעפהברהםירתוסרבחרשאוירפסבוירבדשהמוא"רהז,ה

הנושונניא"רהזהלאןואיל-ידהשמיברלשוסחייכןעי,"רהזה

קסע,ןואיל-יד,אוהש,הזלדבהבקר,וימיבםילבקמהרתילשםסחימ

.ורודסבווצובקבלמעורתויוב

פל,ןפא-םושבןיבהלרשפא-יאשהמ-,וניניעבאלפיאלהז-םושמ
י

יברל"רהזהלשוספוטרקעתאםגםיסחימהםירקבמהלשםהיאועד

רפס,ידרפסהןומרםהרבאיברל"החונמ-תירב,רפסבש–,ןואיל-ידהשמ
םירבדםיאצמנ,ןואיל-ידהשמיברלשונמזב,רחאמהלכל,בתכנש

.ונלש"רהזהירפסבללכםניאש,"יאחוי-ןבןועמשיברלשושרדממ

יפל,וינפלהיהאלשירחא,הלאהםירבדהןומרםהרבאיברלויהןיאמ

,איהתמאלבא?ןואיל-ידרבחש"רהזהרפסקר,םירקבמהרתיוץרג

הממרבחםאיכ,םיסרטנוקהתאומצעברבחאלןואיל-ידהשמיברש

,לשמל,ןומרםהרבאיברידיבו,ודיבויהםיסרטנוקהלכאלו,ץבקוףסאש

.ןואיל-ידידיבללכואצמנאלש,"י"בשרלשושרדממםיסרטנוקויה

,יאחוי-ןבןועמשיבר:אוהךכהז-יפל"רהזהלשותולשלתשהרדס

תוהלאהירתסב"םיקרפהישארתאםהירחאםיאבלורסמוידימלתווירבח
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תופשהיתשמתברעמהפשםימעפלו,תיסרוס,תימרא:ורבדהבשהפשב

םיבתוכהוארי,םירבדהןכ-ירחאובתכנשכ.שדקהןושלףורצבתורכזנה

,תורדאהךותבםירבדהירקעםיאבןכ-לע.ונתנםהבש,חסונהןמתונשל

התואבםידחאםידדובםירמאמבותודחאתותירבב,אתועינצדארפסב

רקעהןמושעיו"םיקרפהישארלםישורפןכ-ירחאובתכש,הלא.הפשה
לשחסונהותואבםישורפהתאםגבותכלוצמאתה,תחאהביטחםישורפהוי

,םצפח-לכב,םיבתוכהולכיאלםירחאמרתויהתורודב.םיקרפהישאר

ןונגסב,תימראבותכלוצמאתהשיפ-לע-ףא,ובתכוקיתעהחסונבזוחאל

.םיניבה-ימיבהרותהישרפמוםירקוחה

"רהזהרפסלונתבוחידיונאציאלןידעהזברומאהלכםע
לכבםישיגרמונאובונתוגהביכ.ןואיל-ידהשמיברןורחאהורדסמלו

,אנמיהמאיער,הרות-ירתס)תופסונהינימלכבוםינושהםיסרטניקהינימ

,רדסנקראללכהולאכ,המלשתודחאםג('וכו'וכוםלענה-שרדמ

?הזהרבדההיהדציכ.דחאשיאידיבבתכנוןתנםגאלא

,הנוילעשפנתונע"רהזהירבדךותמםיעמושונאתוברםימעפ

ירוסיתלבוסהשפנתונע,תוגרדמהלפשבהדריש,הממורוהשודק
תעגעגתמאיהו,הלםירזםישנאתובברןיבתדדונשפנתונע,חישמ

.החקלונממש,יפיורהטולכש,םלועהותואלע

לאדוחיבבלונמישבוןואיל-ידלשםידודנהייחתאונתעדב

תאותוצהוהשמירוסילערבדיםהבש,"אנמיהמאיערבםיברתומוקמ
,"הלבקיראמידיבםיכמותםניאש,םירישעהוץראה-ימעהמה,"בר-ברעה

יברתונעלוקךאףוס-ףוס–,הרותהתוימינפבםיקסועםניאש,םינברהו

לכמונלתמאמהםעהזתאםיאתנדציכ.םיעמושונאומצעןואיל-ידהשמ

"רהזהספוטרקעתאללכרבחאלןואיל-ידהשמיברש,הלעמלרומאה
ורודדעתירותסמההרישהוהבשחמהתוחתפתהירפאוה,"רהז,ה,אוהשו

?השמיברלש

הדיקשבטקלוץבק,ףסאהשמיבר:איהךכןינעהתתמאלבא

,רדסמוףסאמקרהיהאלאוהםלואו,םירומאהםיסרטנוקהלכתאהאלפנ

תונויערהתאהאלהךישמה,ולרשאחורהתאםגםברקבסינכהםא-יכ

ךפהוםהבךפה,רמחןימכםתואשרד,אצמרשאםילודגהוםישודקה

ץמאתהש,םיברםישורדלודיבולעש,םיברםימעטםהבאצמוםהב
,רומאהחסונהודיבהלעםימעפל.ףסאשםיסרטנוקהלשחסונהותואבםבתכל

בקעייברריעהרבכשומכ,םשםישגופונארשאשיןכ-לע.אל–םימעפלו
.המודכותוידרפסםילמ,ןידמע

יסרטנוקתארדסמה,השמיבראוההנושש,תאזתאםגתעדלךירצו

"שדקהלקשתארבחמה,השמיברןמ,םיברםינינפםהבףיסומו"רהזה
ולשהלבקהירפסתאהשמיברבתכשהעשב.הזןיממהלבקהירפסרתיו

"רהזהירבדטשפתאםגןבהיתלבלולהיהרשפאו,ינוניבלבקמהיה
יסרטנוקתארדסשהעשבלבא;יוארכ(ףסארשאםיסרטנוקה:ןוכנרתוי)

•
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יברתרבחבוחורבולכיח,הבגשנהםתעפשהתחתולכאצמנ,"רהז,ה

,םירוהטהוםישודקהםתואןיבולכדמע,וידימלתווירבח,יאחוי-ןבןועמש

רבדורבדלכגישהלוןיבהלךכ-לכלמעותולילוםימיהגהםתרותבש

ןיריעתרבחבאוהדמועש,םימתבותמאבזאןימאהאוה.םהירבדמ

–ותרותלכ.שדחמאוהםהיפ-לע–שדחמאוהשהמלכו,הלאןישידק
יאחוי-ןבןועמשיבר,השמ,והילאםעולגישוחישןכ-לע.איהםהלש

.ורוד-ישנאםעומכ,ותרובחו

:תמאלכהו,ןואיל-ידהשמיבריפבהמרמלכהיהאלהזיפלו

ולשונניא"רהזבבתכשהמלכש,וכעןמדקחצייברלרמאשהמםג
םיסרטנוקודיבויהרקעב.בתוכאוהובלמיכ,ותשאלרמאשהמםגו,ללכ

רומאכ,ותיבבתמאלאוה)ותיבמודדנבומעםחקלוץבקוףסאש,םיקיתע
תונקלץפחש,בידנלרוסמלהלכיאלותשאש,ללכהמיתהןמןיאו,(הלעמל

הברהו,םיסרטנוקלכ,(השמיברקיתעהונממש)"רהזהרפסףוגתאהנממ

חורהלבא,וחורירפתמאבויהםעה-ירישעלחלושהיהשםיסרטנוקהןמ

הלעמלשהילמפב,"היתניכשואוהךירבאשדוקתרבחבדימתיחאוהה

."רבאלבולייע,דהלאןיבוסדרפבםיליטמהןיב,"הטמלשהילמפבו

.ןושארהקלחהםת


