
דלפנרב,שר"ד

הירוטסיהירפס
םיטפושרפס,ב

ןימהבטיממהמרדאלא,אדירגהשעמהרופסהניאתיארקמההירוטסיהה

םדקתמ,הנינע־אשונ,השעמההיהיש,הטגרמא,המרדהיאנתמ.הזהיתורפסה

םיחתפתמתוערואמהו,ובטוקואואצומתדקנמךשמנ,קספהובוכעילבךלוהז

.הפוסדעוהתלחתמתיארקמההירוטסיהההרדסנךכ.ינויגהחרכהיפ־לעוב

ירוטסיהרמחיכ,תודגאוםירופסבאוההירוטסיההדוסייכ,הלעמלוניאררבכ

ןינעהעבטיפל–היהרשפא־יאו,הלאצמנאלהמאהימיתישארמישעמ

לאםאובדערבדמבלארשייטבשבובסוםירצמתאיצירופס.ותומכאצמל

הדבועוזןיא.ירבעהםעהתואיצמבהמחימודמדןיעמאוהתבשונץרא

שמתשהאלפנןורשכב.ירוטסיהןיערגהבאצמנש,תיממעהדגאאלא,תירוטסיה
השעאוה–שממהירוטסיהוניאםאו.הזרמחבתילארשיההירוטסיההרדסמ

.ץראשובכ:תירוטסיההדבועלשדוסיםיאצומונאעשוהירפסב.הירוטסיהל
אלשעשוהירפסבונלרסמנשיפ־לע־ףא,הדבוע,ישממערואמיאדווהז

תוחפאל,יעדמקוידבהשעמהרופסבקופס־ידאצומרבחמההיהולא.ותיוהכ

ןמןמזב:םיטעמםירבדבםצמטצמהזהלודגהערואמהרופסהיה,רתויאלו

םימעה.תיבושיתוברתלשץראשבכל,ןדריהתאלארשייטבשורבעםינמזה

ץראבלארשיבשייתהרשאדע,רבעברןמזו,לארשיבומחלנץראהיבשוי
ערואמהרופסתאביחרהעשוהירפסרבחמ.ויתחתםיוגהתאעינכהותאזה

ונאםגעודיןבומב.םינינעהתווהתהתאומצעלריצשיפל,המלשהירוטסיהל

תוערואמבונתנבהיפלהשעמהןפאונלםיריצמונאשאלא,ותומכםיגהונ

הפוקתבהירוטסיההרדסמתפקשהלונלשונתפקשהמירקעהיונשה.הירוטסיהה

,תיחרכהתיעבטתוחתפתהדוסילעהלאהתוערואמבםיניבמונאיכ,אוההמודק

.תיהלאההחגשההלשהלעפהדוסילעםריבסהתיארקמההירוטסיההרדסמו

–וניה,תירוטסיהההחגשההלשןוזחםידימעמושכעונרודבונאםג
לארחאמהןמםהבםינדונאשאלא,םלועהתוערואמבתירסומהלעפ
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םלואו;(לגילשךירדירפתרבדכ)"רוחאלהפוצאיבנ,תניחבבונא.םדקמה

לכה:רחאמהלאםדקמהןמתוערואמבןדוןיבהתיארקמההירוטסיההרדסמ

יא.הירוטסיהה־יהלאלשותנוכוונוצריפ־לעהשענ
ן

נא
ו

.הירוטסיההישעמבםיאצומ

.הירוטסיההםצעםההלאאלא,תירסומתילכתוירסומרדס

.הלענןפאבהתישאררודסבותדובעםילשהתיארקמההירוטסיההרדסמ

הירוטסיההשעםיירוטסיהתוערואמלשןיערגמוא,ןיאמשיטעמכרציאוה

לעונילגרתודמוערבכ,עשוהירפסרחארדסמה,םיטפושרפסב.המלש

:ותאצמהחכלדועקקזנרדסמההיהאלךליאוןאכמ.תוירוטסיההתודבועהתמדא

ורדסל,ירוטסיההורופסלאורבחלקרךירצהיהש,ודיבישעמרמחושכע

.וירחאלשוולםדוקהלאךשמנאהישידכ,ודגאלו

לאחפסנםרטבדועדבעמוםלשירוטסיהרפסורקעבהיהםיטפושרפס
םירבחמלםהםירויצה.דאמםיפיםיירוטסיהםירויצץבקאוה.תיארקמההירוטסיהה
רפסלורבחוופסאנש,תויתורפסתריציםה–םירבדהןונגסמרכנשהמ,םינוש

.הירוטסיההלאםיטפושרפסתאסינכהשהז,ןורחאהרדסמה.ירוטסיה

רופסהתאךישמהלידכ,תונושארהתוישרפהתאקרולםידקה,תיארקמה

.עשוהירפסרופסל

ךשמהרכנוזהחיתפבקרלבא".עשוהיתומירחאיהיו,:ליחתמרפסה
רפסבשהזלרתוס,שדחרופסםיאצומונאתאזההשרפהןכתב.ולםדקשהמל

אלא,תירוטסיהתמאלרתויןוכמאוה,ןאכעבקנש,ץראה־שובכרופס.עשוהי

ונאעשוהירפסב.םיירוקמהוימושרתאשטשטל,רדסמהדיובהטלשיכ

,לארשייטבשדצלףכהתאועירכהרשא,תולודגתומחלמיתשרקעבםיאצומ

יכלמתשמחואבשכ,ןועבגב,םורדבתחאהמחלמ(א:םיוגהתאעינכהל

תינשההמחלמה(ב;לארשי־ינבםעומילשהיכלעןועבגישנאבםחלהלםורדה

יטבשב,רוצחךלמןיביםשארבו,ןופצהיכלמומחלנםשש,םורמימדי־לע

,עשוהירפסברופסהיפליכ,אוהאלפנ.תיטמגרפההירוטסיההתרפסמךכ.לארשי

ןפאברבדהרפסמםיטפושרפסב.הדוהיץראתאםגלארשייטבשלכודכל

בגנהבשויינענכבםחלהל,ודחיהלחתולע"ויחא,ןועמשוהדוהי.רחא

ןועמשוהדוהיינבוכהםשוקזבבהתיהתערכמההמחלמה,(ט,א,םיטפוש)

רבחמעונצוונע.םרפסמב(ד,א,םש)שיאםיפלאתרשעיזרפבוינענכב

ינבודכליכ,ומכרפסמ.םימיה־ירבדרפסלעבכגילפמוםזגמוניאו,וזהשרפ

רמאנשהמלדגנתמהזםנמא.(ח,א,םש)שאבהופרשיוםילשוריתאהדוהי

בשיו,ןמינבינבושירוהאלםילשוריבשייסוביהתאו,:(א"כ,א,םש)ןלהל

.תירוטסיההתמאלםיכסמהזו,("הזהםויהדעםילשוריבןמינבינב־תאיסוביה

איהסוביחכנדעאביו,:(ב"י–י,ט"י,םש)םיאצומונאהעבגבשגליפרופסב
ירכנריעלארוסנאל,:וינודארמא,המשרוסל,רענהתצעלו,"םלשורי
םילשוריתאדודדכלשרחאלוליפאו,"הנהלארשייידמאלרשא

הזםוקמרסחינניהםוגרתבךא;(ג"כ,ו"ט)עשוהיבםגרמאנהז(*
.
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םהבו(ג"כ-ז"י,ד"כ,םש)ריעהקלחבםיסוביהובשיןידע(י–ה,ה,ב"ומש)

לעםילשוריתדיכלמרופסהירבדםיקלהארנהזלכםע.(1ךלמההנוראםג

ודמעאללבא,שאבריעהתאופרשוהודכלהלחתש,ןכתייכ.הדוהיינבידי
.םילשוריתאןכ־ירחאודכלןימינבינבםג.םדימהוחקלוםיסוביהורזחיכ,הב

המישרהתודעכםברקבובשיהלאאלא,יסוביהתאושירוהאללבא

לאינתעתשאותבובלכברפסמשהמ.דודימיבדועהיההזבצמו.תירוטסיהה

וזהשרפבהלחתהאצמניכ,ונדמלי(ז"ט–ב"י,א,םיטפוש)זנק־ןב
,

החפסנרשא

אלא,ץראהשובכמתטרפמתירוטסיההאצרה,םיטפושרפסלרחאמןמזב
,עשוהי)ןאכםגאצמנהזרופס.עשוהירפסברפסמהםעהנוכלידכ,הורצקש

,הברפסמ,המודקתירוטסיההמישרהעלבנוזהדגאתרוסמב.(ט"י–ו"ט,ו"ט

.("לארשייטבשבהרוכבה,ירמאמןיע)הדוהילזנקובלכתוחפשמוחפסנךיא

ךומסו(םשררבההזםג)לארשיל,"השמןתוח,,יניקהינבסחירפסמ(י,א)ןלהל

הז;"תפצבשוי,ינענכהשובכמרפסמהזל
ו

םוקמברומאכ,"בגנהבשוי,ינענכה

לשסחיהזיאהיה"בגנהבשוי,יקלמעהןיבווניב.(ג–א,א"כ,רבדמב)רחא

ונאהז.(ט"כ,ג"י,םש)"בגנהץראבבשויקלמע,:וילערמאנךכיפלו.הוחא

ריעמולעהשמןתחיניקינבו,:הלעמלםירומאהםירבדהןמםגםידמל

יקלמעהםעו.״ןיקלמעהתאבשיוךליודרעבגנברשאהדוהיינבתאםירמתה

שובכרופסונינפלןאכ.(י,ו"ט,אלאומש)לואשימיבדועיניקהינבובשי

לעדועובשחנאלעשוהיימיבש,ןועמשוהדוהי.ירמגלרחאספוטבץראה

רופסהםגאוההזרוקממ.וילעורבגובגנבינענכהלעולע,לארשייטבש

–השמימיברבדהעריאהזרפסרדסמתעדיפלו,(ג–א,א"כ)רבדמברפסב

,ןורקעתאוןולקשאתאוהזעתאהדוהיינבודכליכ,ןאכרפסמשהמךא

."םיתשלפינרסתשמח,ונמנ(ג,ג"י)עשוהיב–.תירוטסיההדבועוניאשיאדו

םיטפושרפסברתוידועשרפמהזועשוהיימיבהשבכנאלשץראהקלחללכב

הדוהיינבושבכיכ,רעשלוארקמהירבדבשיילרשפאהיהםנמאו.(ג,ג)ומצע

אלש,תוארקמהתודעדבלמךא;ןתואודכלוםיתשלפהורזחו,ףוחהירעתא
"היהיו,:רמואאוההמצעוזהשרפבםגהנה,םלועמהלאהםירעהושבכנ

ןמזהזיאב״.קמעהיבשויתאשירוהלאליכ–,רההתאשריוהדוהיתא

רפסב.רורבבםיעדויונאןיא–ושבכנללכבםא–ףוחהירעתאלארשיושבכ

םיתשלפוחקלרשא,םירעההנבשתו,:רמואאוה(ד"י,ז)א–לאומש
קפסהלאהםירבדהםגלבא,"תגדעוןורקעמ–לארשיל,לארשיתאמ
,םהםיירוטסיהםא

לארשי־ץראבשבכשהמוהדוהיטבשףקתישעמלשטרפמרופסרחא

(ו"כ-ב"כ,א)ףסויינבתרובגמרופסוזהשרפבעבקנ,"ויחאןועמש,עויסב

,ב"י)עשוהירפסברפסמלרתוסהז.(ילאתיבריעהתאושבכרשא

.'בלאומשרפסרקחבןלהלראביהז(י

לבא.ןימינבלשוקלחבלא-תיבהתיה,(ג"י,ב"י)עשוהירפסבתיפרגויגההמישרהיפל(*



ןבומאוהשהמ,עשוהידכלרשאםירעהרפסמבהזםוקמהנמנובש,(ז"ט

רשא,יעלךכ־לכהבורקאיהלא־תיבירהש.םשםירבדהךשמהיפלומצעמ
רוקממםיטפושרפסבםירבדהרופסתארדסמהחקליכ,אוהירב.עשוהישבכ

.לארשי־ץראתאושבכםהשוףסוי־ינבףקתישעמםירפסמויהובש,רחא

יה"התומחלמרפס,ירישיכ.רעשלבורקו
ו

םירפאינבתורובגםירפסמ

,(לארשייטבשלעתילארשיההרוטסיההתלחתבדועהנמנאלהדוהיטבשירהש)

.״ויחאבהדוהירבג,רשאכ,וזנגנןכ־לעו

.םיטפושהימיבץראבלארשייטבשתומחלמתארקעברפסמםיטפושרפס

,תיללכההחנההךותמקרהלאהםירבדהלכםינבומתיטמגרפההירוטסיההיפל

יקלחלשהמישרעבקורדסמהםידקהןכ־לע.עשוהיימיבץראההשבכנאלש

־ידונלםינבומםירבדה.(ו"ל–ז"כ,א)םיטבשהםתואושבכאלש,לארשי-ץרא

תאורבעםלכתמכסהבאלו,םעםינושארהםימיבלארשייטבשויהאל.םכרצ
.וקלחשיאשיאשובכל,ומצעלהלעטבשלכאלא,ץראהתאשובכל,ןדריה

רחאמןמזבהתיהםעללארשייטבשתודחאתה.(וכ-א,א)הלעמלרפסמהז
ןענכימעלעהלחתורעתסהםברלבא;ץראבזחאהלוחילצהםיטבשתצק

"םתואועינכהוםהילעץראהיבשויורבגףוסבלשאלא,המיאםהילעוליטהו

תוסיסתב,הפוכתהמחלמבהנשתואמהמכורבעלארשייטבשןיבוןענכימעןיב

תישאר.םעלויהולארשייטבשלכודחאתנלואשולאומשימיב.קספהילב

.ירוטסיההץראה-שובכהיהזא;איהההפוקתבהז־יפלאיהתילארשיההירוטסיהה

איה;תרחאהחנהךותמתוערואמהתאהריבסהתיארקמההירוטסההםלואו

הבובסוםירצמץראמהתאצימידעתילארשיההמאהתווהתהתאהמידקה

,השבכללארשי-ץראלעןומהבולעתוברת־ירסחםיאודיבםיטבשאל.רבדמב

ךורעהיהאוהו,המודקהירוטסיהםההםימיבולהתיהרבכש,לודגםעאלא

אבךיאו.ויתומחלמתאםחלנוושארבךלהתואבצ'הםגו,המחלמלרדסמו

לעםודקןמזבבשחנהיהןימינבירהש.ריעהתאףסויינבודכליכ,ןאכרפסמלרתוסהזןיא

ךירחא,קלמעבםשרשםירפאינמ,:רמאנ(ד"י,ה,םיטפוש)הרובדתרישבו;ףסויתיב
ימיףוסב.ויממעבןימינבםגזאהנמנםירפאהנחמלגדלע:רמולכ-"ךיממעבןימינב

םשןינעבו.םירפאתלחנלהרבעהקיתעהלא־תיבריעהו,םירפאמירמגלןימינבדרפנםיטפושה

ימיברבכש,(ט"י,ח"כ)תישארברפסברפסמ,(ג"י,ח"י,עשוהיםגןיע)זולםינפלהיהש,ריעה

יבהלוארקבקעי
ת

לא
.

ןכאלמלאירהש,םיטפושרפסברפסמכרקעהיכ,אוהירבו
,

ןכתיאל

א)םיטפושרפסבומת־יפלחיסמשהמ
,

המשארקיו,ריעןביו,םיתחהץראשיאהךליו-:(ו"כ

םיתההץראבהתיהםההםימיביכ,םירבדהתועמשמ."הזהםויהדעהמשאוה-זול

,רבדהבורקו),לאתיבאיהזולריעמםדאהתואהנביכ,םדיבהתיההרוסמו,זולהמשוריע

.(םיתההץראבזולתאודסי,לארשי-ינבידי־לעהשובכתעשבריעהןמואציש,זולינביכ

לשהבסהרוקמ,יתעד־יפל,אוה,ריעהןמאצישםדאעויסב,הדגאהיפל,השובכוזולרוצמרופס

רוצמבותוארחאמרחמןמזב.ירוקמהוספוטברופסהרקעוהז.הנוזהבחרעויסבוחירישובב

.הנוזהבחרהשעמוםילגרמהרופסבוהוביחרהווהירי
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וצעריווצחלןענכימעו,ץראבתושקתומהלמויהםיטפושהימיביכ,רבדה

רפסבו,ץראהלכתאושבכאליכ,רמאנעשוהירפסבץלארשייטבשתא

רחאלו,םיטבשהושירוהאלש,לארשי-ץראיקלחלשהכראהמישרהאבםיטפוש

ירסומםרוגהזמהלואיצמה,הזכןפאבתירוטסיהההדבועהתאוריבסהש
םיחנמויהרבכרבחמהיניעל.תונושארהויתוישרפבםיטפושרפסתעצהיהוז

אליכ,ולהיהירב.הרותבשירוטסיההרופסהדסונםהילעש,םיירוטסיהםירפס

היהלכהאלא,יעבטערואמלארשייטבשידי-לעלארשי-ץראשובכהיה

חיטבהםינומדקהתובאהימיבדוע.תיהלאההחגשההדצמשארמרדסמוןוכמ

םריבעהוםירצממםאיצוהןכ־תנמ־לע.התשרלתאזהץראהתאםערזלתתל'ה

ריבסהלחרטרדסמה.וזהחנהלהמיכסהאלתירוטסיההתואיצמה.ןדריהתא

היהשךותמו,וזהימתלםינושםיבושיאצמאוה.הבשילותאזההריתסהתא
םהתמאביכ,הזלשחאלו,םלכםעבק,דצלכמהבשילווזהימתקלסל,לוהב
(ד–א,ג)הרצקתחאהשרפב.הימתלםמצעםהםימרוגוהזלהזםירתוס
םימיבעריאשהמ"לארשיינבתורודתעדןעמל,(א:םיבושיהשלשוללכנ

ןפאבםהינשבברעוןושארבהלתהזבושי–"המחלמםדמל,ןעמל(ב;םינושאר

ךא".'התוצמתאועמשיה,תעדללארשיינבתוסנל,(ג;ןושלהתאלקלקש
ב)ךראשרדמדועוזהרצקהעצהלםידקהורדסמהתעדהררקתנאלדוע

,

ועמשאליכלע,לארשילשנערותבלארשי־ץראבומיקתנםיוגה.(ג"כ–א

םשבםעהתאחיכוהאוה.םיכבהלאלגלגהןמםהלאב'הךאלמ.'הלוקב
רשאכ,ץראהרכניהלאתוחבזמתאוסרהאלוותירבתאורבעיכלע,'ה

ויהיםהיהלאוםידצלםכלויהוםכינפמםתואשרגאאליתרמאםגו,,ווטצנ

,םירבדרפסתעפשהתאםיריכמונאםירבדהןונגסמ.(ג-ב,ב)"שקומלםכל

תומןינערדסמהחפסהזשרדמל.לבבתולגבובתכנשתוישרפהןתואמ
תולתלידכ,הזטרפלךירצהיהיכ,עשוהירפסףוסברבכרפסמה,עשוהי

מילכ.םיניעהתרבסהוב
י

כועשוהי
ל

מי
י

ירחאםימיוכיראהרשאםינקזה
תומירחאלבא,םהיהלא'התאודבעלארשיל'הישעמתאואררשאועשוהי

רשא,השעמהתאםגו,'התאועדיאלרשא,,שדחרודםקורודינבועשוהי
יכ,לארשילתונערופימיואבושכעמ.'היניעבערהתאושעהלא."לארשילהשע

אלו,ביבסמםהיביואדיבםרכמיו,םתואוסשיוםיסשדיבםנתיו'הףאםהבהרח,

הידגרטההתואךותבםידמועונאירה.(ג"י–י,ב)"םהיביואינפבדמעלדועולכי

הלקת"האיבהיעראןועלעאלםנמאו.םרגןועה.םיטפושרפסבתריצמהתירוטסיהה
םיטפושיהםהלםיקהםעפב־םעפכ.אטחבועקתשניכ,םבלןודזלעאלא,םהילע

םבבלענכנםימעפלשוא,״ועמשאלםהיטפושלאםגו,,םהיביואףכמםתואעישוהל

–םהיביואףכמםליצהוטפושםהלםיקה'הו,םהלרצבםהיהלא'הלאובשולרעה

רשאןעי,:רמאיוירמגל'הםחנזףוסבל.םתובאמותיחשהוובשטפושהתומבלבא
םגו–ילוקלועמשאלו,םתובאתאיתיוצרשא,יתירבתאהזהיוגהורבע
עשוהיבזערשאםייוגהןמםהינפמשיאשירוהלףיסואאלינא

.ותמדקהתאםיסללוכירדסמההיההלאהםירבדבו,תקפסמהרבסהיהוז."תמיו

תאםבתוסנןעמל,:וזהמדקהלםירבדתצקדועוחפסנןורחאהרודסבךא
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יתלבל,הלאהםיוגהתא'החגיו,אלםא–יהךרדתאםהםירמשהלארשי
רדסמהתמדקהלךישוניאהזהםויסה."עשוהידיבםנתנאלו,רהמםשירוה

רחאהזםיפוכתםיאבםיבושיה.הירחאלשהרצקההעצהלאלא,הלעמלהרמאנש
םהתמאבלבא;תיתדתומימתדוותמםהלהארנהיהךכ.הזלהזתוושהל,הז

.הזלהזםירתוס

,(א"כ-ו,ב)תירקעהותמדקהברפסהרבחמולעבקש,רדסהיפ־לע

,'היניעבערהתאלארשיינבושעשכ:הזבהזםיירוטסיההםירויצהתאזרזה

'התאלארשיורכזנזא.ברןמזםתואץערוץחלרשא,ביואדיב'הםנתנ

רשא,ברועישומםהלחלשו,םהלהנענ'הו,םצחלברמוילאוקעציוםהיהלא
ערהתאושעוורזחותומבךא,'הלוקבועמשטפושהימילכ.ביואדימםאדפ
לכהלילחםירזוחתוערואמהויהךכ.םהלהרצםעפ־דועהמקזאו,'היניעב

,קפסןיאךא.הזללכבםיטרפםהתוערואמהירופסו,ללכוהז.םיטפושהימי

ודבעש,םיללכשמםיירוטסיהםירופסםיחנמויהםיטפושרפסרבחמינפליכ

,םתרוצוםירופסהןונגסמרכנהז.ורפסבםעבקרבחמהו,דובערחאדובערבכ

רדסרשא,םיירוטסיהםירופסץבקאוהםיטפושרפס.רופסלרופסמםינושםהש

ומצעםיטפושרפסרקעשתויהבו.םיטפושהימילשהמלשהירוטסיהלרבחמה

תירופסהתונמאההתיהרבכהמכ־דע,ונלררבי,ךרעבםודקןמזבדסונרבכ

ןיחבהלונילעםיטפושרפסןמזתלבגהב.ןושארתיבימיבלארשיבתללכשמ

לכבקידלונילעךכיפלו)םינושםינמזלםיכישה,םירופסהיטרפןיב

ףסאוהזש,ירקעהוספוטברפסהלשודוסיןיבו,(ונמזליבגהלרופסורופס

,ירקעהוספוטבדסונרבכשירחאו.םיטפושהימילשהמלשהירוטסיהלםירופסה

ירבךא–לארשילשתיללכההירוטסיהבועבקשכ,רדסמהדידועובהטלש

ירפסלכץבקוסרפתוכלמימיףוסבהיהשהז,ןורחאהרדסמהיכ,אוה

הנשאל,םהבאוהדמעש,םימיהףוסדעםנמזרדסלעםעבקוהירוטסיהה

ובאוהסינכהשהמ.ספוטרקעתאהברה
,

..טעמקרהיה

םרודסיפ־לעםיטפושרפסבשםיירוטסיההםירויצהתאושכעןיחבנ

.(ןלהלראבנ,יגולונורכהזרדסןיאש)ונינפלש

,ערואמה;רצקרופסוהז.(א"י-ז,ע)זנק־ןבלאינתעימי.א

ךומסהשעמהעריאםירבדהתועמשמיפל.ללכ־ךרדקררמאנ,ונינע־אשונ

ויחא,,בלכהיהיכ,ונלעדונירהש,עשוהיתומירחאףכת,ץראהשובכל

יתבהסכעתאבלכולןתנרשא,ומצעלאינתעםגו.עשוהיימיב,"לודגה
.(ו"ט–ב"י,א,םיטפוש;ט"י–ז"ט,ו"ט,עשוהי)םינושארהםישבוכהןמהיה,השאל

ושקתנהזב."םירהנ־סראךלמםיתעשר־ןשוכ,היהוימיבלארשיתאץחלשהז

לעיכיאדו,לארשי-ץראלעםירהנ־םראךלמהלעםאירהש,ארקמהירקוח

,רעשץרגןאכלהדוהימזנק־ןבלאינתעלשונינעהמו,הלעןופצהיטבש

ףוסבלושעהזמו,םראבםדאהלחתףלחתנ.םיזאךלמםיתעשר־ןשוכהיהיב

ישוקבץרגהשקתנשהממרתוי.(413'מע,א"ח,לודגהורפסב)םירהנ־םר

םירהנ־םראיכ)ילבבוניאש,םיתעשר־ןשוכ:הזךלמםשבאצומינאיפרגויגה

.םדקינבמהיההזךלמיכ,רעשלינאםגהטוניתייהךכיפלו.(ליריאוה
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הרוכבה,ירמאמבררבהרבכו.םירהנ־םראאלוםראסורגלךירצש,רשפאו

תימורדדצל,לארשי-ץראלרתויבורקהלחתהיהםראיכ,"לארשייטבשב

(ז,ט,סומע)תיחרזמ־תינופצדצלםתבישיועבקוםמוקממואצישאלא,תיחרזמ
.

היסאתוערואמבםיאיקבונאןיא.ונינפלשחסונהתאםגםיקלרשפאלבא

שבכולבבךלמםההםימיבתמאבהלעש,רשפא.םודקןמזבךכ־לכתיחרזמה

יכלמןיבתוירידתתומחלמויהתאזהתירוטסיהההפוקתב)הלאהתונידמהתא

,(תופיקתהתוכלממהיתשןיב"רבעמ,ויהלארשי-ץראוהירוסו,םירצמיכלמולבב

םראךלמהיהאל,םינשהנומשלארשיתאץחלרשא,הזםיתעשר־ןשוכו
דומעלןיאו,רוצקבםיטפושרפסבאוההשעמהרופס.ךלמביצנאלא,םירהנ

טבשלשגשמאלא,תוישיאןאכוניאטפושה"זנק־ןבלאינתע,.ויטרפלע
,ימודאטבשזנקהיהיכ,ררבהרבכו,לארשיתאעישוהלםקרשא,החפשמו

.הדוהילםינמזהןמןמזבחפסנרשא

;ירוטסיהאוהוזהשרפבהשעמהרופס.(ו–ב"י,ג)ארג־ןבדוהא.ב

היהורודסיפל.םודקןמזבעריאש,לודגירוטסיהערואמלשםלשרויצאוה

.לארשילעהולשלש"הנשםיעברא,ורבעשרחאל,זנק-ןבלאינתעירחאהז

.רוצקבםירפסמערואמהיטרפ.הנשח״יבאומךלמןולגעץחלתאזהםעפב

לארשיינבתאהכהםעויסבוקלמעוןומעינבםעתירבתרכבאומךלמןולגע

ענכנוףופכלארשיהיהזאמ.(א,א,הלעמלןיע)םדימםירמתה־ריעתאחקיו

.ןימינבמארג־ןבדוהאלארשילדמעוזהרצימיב."החנמיאשונ,,באומל

,היהךכ.תויעבטבותומימתבןאכרפסמהז,באומבדוהאםחלנןפאהזיאב

לעדסוניכ,קפסןיא.םההםימיבותלוזלדבעשמםערורחש,ברהיפ־לע

זו,םירובג־רישהזערואמ
ה

הלחתגרהדוהא.ונינפלשרופסבורקעבעלבנ

םירפארהב.הברעמןדריהרבעמ"התרעשה,טלמנןכ־רחאו,ותיבבןולגעתא
ליחבהברהכובמלםרגןולגעתומ.וילאופסאנלארשיירובגו״רפושבעקת,

ופדר,סונלםייבאומהורמאשכו.ןדרילרבעמלארשי-ץראבדמערשא,באומ

רופסב.״רבעלשיאונתנאלו,,ןדריהתורבעמתאודכלוםהירחאלארשיינב

לשםיירוטסיההםירופסבהברהחיכששהמ–םירפסמבהגלפהםושןיאהז
לכ,:שיאםיפלאתרשעכםייבאומהןמולפניכ,רמואאוה.תרחאמההפוקתה

וןמש
םינומש,הטקשץראהו,לארשיינבינפמבאומענכיו."ליח־שיאלכ

,"הנש

אוה.הרצקבםירפסמהזלשויתוערואמ.(א"ל,ג)תנע־ןברגמש.ג

ותרובגןיעמ,רובגהיהש,הארנ.ברעמדצל,לארשי-ץראלשתרחאהנפבדמע

.םיתשלפהןמשיאתואמששהכה״רקבהדמלמ.ביכ,וילעורמא.ןושמשלש

(י,ה)הרובד־תרישברכזניכ,תירוטסיהיאדואיהרגמשלשותוישיא
,

,קפסןיאו

העטיכ,הארנהז־לכ־םע.םירובג־רישודסיותרובגוופקתישעמלעםגש
דמלמ,בםיתשלפתואמששהכהומצערגמשאל.רישהירבדתנבהברבחמה

,םהיצחולוםהינעמלע,םיתשלפהםתואוצחלרשא,לארשיינבומקאלא,״רקבה

,םיתשלפבוגרהו,״רקבהדמלמ,אלא,תינחואברח,ןיז־ילכויהאלםהידיבו

.רגמשדמעהלאהםירובגהשארב
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ירוטסיהערואמוהז.(ה–'ד)םעניבא־ןבקרבוהרובד.ד

,ןויסנתילארשיההירוטסיהבםיאצומונאהנושארהםעפב.ךרעה־ברולודג

ודימתהאלשאלא,הפיהלעןויסנה.תימאלהמחלמבלארשייטבשתאדחאל

ןועדגימיבםגהשענהזכןויסנ.לארשייטבשורזפתנוודרפנבושו,ויתואצות

אל(תחאהצעבםלועמויהאלםלכיכ)םיטבשהתצקתודחאךא.חתפיימיבו

המו,טרפמםעניבא־ןבקרבוהרובדימיבהשעמהרופס.הברמןמזלהמיקתנ
:רחאדצמםגהברהונלבושחהזרופס,וירחאלשרישהםילשמוברסחש

רשא,םירובג־ירישבהלאהםירופסהתריציבושמתשהךיא,םידמלונאונממ
תונמאנבםירישהירבדבושמשיכ,הזמםידמלונא.רקעבובאשהזרוקממ

.ךומסלהמלעםהירופסלשיו,הבר

םיכירצ,םיטפושרפסבםירופסהרדסיפ־לעהזערואמןמזליבגנםא

ירחאדחארודימי,תוחפה־לכל,ורבע–רדסמהירבדיפל,הברהורחאלונא

ידיב'הםרכמזא."היניעבערהתאלארשיינבושערשאדע,עשוהיתומ

לארשיתאטפשזנק־ןבלאינתע.םינשהנומשודבעותוא:םיתעשר־ןשוכ

ךלמןולגעידיב'הםנתיו'היניעבערהתאדועושעותומירחא.הנשםיעברא
.הנשםינומשץראההטקשךליאוארג־ןבדוהאימימ.הנשח"יודבעותוא:באומ

ןיביןוטלשימירבחלםילוכיונאךא.לארשיתאטופשיותנע־ןברגמשםקוירחא

יניעבערהתושעללארשיינבופסיו,:רמאנרופסהתלחתביכ,הנשםינומשןתואל

'חבושחנ.הנשםירשעודבערוצחךלמןיביתא.(א,ד)"תמדוהאו'ה

ח"י,זנק־ןבלאינתעימיברורחשתונשםיעברא,םיתעשר־ןשוכלדובעשתונש

תונשםירשע,דוהאימיברורחשתונשםינומש,באומךלמןולגעלדובעשתונש

םינשהדועףיסוהלונילעהזלו.הנשו"פקלכה־ךסירה–רוצח־ךלמןיבילדובעש

תומירחאםימיוכיראהשםינקזהימי,עשוהיתומדעלארשי־ץראשובכןמזמ
שובכירחאהנשםייתאמךרעלארסיסערואמןמזהיהיהז־יפל,עשוהי

היהיש,הנשתאמךרעבןמזהםידקהלונילע.רשפא־יאיאדווהז.לארשי-ץרא

םיטפושרפסבםינמזהרדסב.ץראבלארשייטבשתסינכלישילשרודבערואמה

לשירקעהספוטבהלאםירפסמויהםא,םיעדויונאןיא:הברהכובמשי
רפסץבקםאשעוםירפסהתאףסאש,רדסמהלשהפסוהםהשוא,םירופסה
ומקינשדצמו.הלאהםירפסמהלעםיכמוסונאןיאןפא־לכבךא;ירוטסיה

רחאהזודמעאלםתצק.לארשי־ץראלשתונושתונפבםיטפושדחאןמזב
.הזםעדחיהזאלא,םיטפושרפסבתוישרפהרודסמוארנשהמ,הז

םימעפלשוא,ומצעלטבשלכלארשי־ץראבםינושתומוקמבומחלנדחארודב

.הזלהזועיסוםיטבשהשלשואםינשורבח

הלחתומחלנ.שדחןוזחםיאצומונאונינפלשרופסברבדהרקעב-

.(םודאךלמוליפאואםראךלמרמאנשוא)םירהנ־םראךלמםיתעשר־ןשוכב

םעהלאהתומחלמהלכירה–םיתשלפבובאומךלמןולגעבומחלנןכ-ירחא
ךלמןיביםעהמחלמההתיהתאזהםעפב.לארשיינכש,ץוחמםיביוא
ןענכיכלמראשעויסבלארשיבםחלנרשא,ןענכ־ךלמםע,רמולכ,רוצח

ושבכנאלש,ןענכימעםעלארשייטבשלשהמחלמהתיהתאז.(ט"י,ה)
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,(ג"י–א,א)עשוהירפסבםגרפסמהזכהמחלמ־ערואמןיעמ,לארשי־ינבינפל

.רוצח־ךלמןיביםההםימיבםגדמע,לארשילעורשקש,ןענכיכלמשארב
די־לעהתיה.ארסיסימיבהמחלמהלבא.םורמ־ימדי־לעהתיההמחלמה

לשםשהיוושןינעבתורמסמעקותינאןיא.רובתרהלבורק,ןושיקלחנ
"ךלמיבא,םשכ,רוצחיכלמלףתשמ"ןיבי,םשהיהש,ןכתייכ;רוצחיכלמ

ילירבךא.םילשורייכלמל"קדצ-יכלמ,וא"קדצ־ינדא,וםיתשלפיכלמל
,

יכ

עשוהירפסבשהזו,ירוטסיהאוהקרבוהרובדימיבלארשיבןיביתמחלמרופס

רופסהךשמהבקירהתאתואלמל:רמולכ–ךכ־םשלהושעש,הנולבשיפ־לעאוה

םולכועדיאלעשוהיימיבלארשי-ץראשובכמ.המודקההפוקתהלשירוטסיהה

ךלמןיביתמחלמרבד־לעעשוהירפסברפסמשהמ.ומצעשובכהערואמתלוז

תאםידקהלידכ,םייונשתצקבארסיסימיבהמחלמההתואאלאוניארוצח

.עשוהיידי־לעץראהשובכימיבועבקלוערואמה

,הלאהתוערואמבהרובגוזעחורבהניטצהש,הרובדלשהתוישיא

וזתימאלהמחלמללארשייטבשתאהריעהאיה.תירוטסיהאיה
,

םשרהתשעש
םגשוליפאו,םינענכהעורזהרבשנתאזהםעפב.תילארשיההירוטסיהבלודג

התוא–ץראהיבשויןיבולארשיןיבתומחלמולדחאלםירחאמהתורודב
ארסיסתאקראל.הלטבוהדבא,רוצח־ךלמןיביימיבםהלהתיהש,תופיקתה

שובכתישארהיההזערואמ.ינענכהףקתלכתאאלא,"השאדיב,'הרכמ

:ורמאבןטיפהגילפהאלו,לארשייטבשידי־לעץראה

,הרובדיתמקשדע

.(ילארשיבםאיתמקש

איה,תודיפלתשא,האיבנהשאהרובדו,:רמואאוהונינפלשרופסב

המרהןיב,הרובדרמתתחתתבשויאיהו;איההתעבלארשיתאהטפש
הממ.(ה–ד,ד)״טפשמללארשיינבהילאולעיו,םירפארהבלא-תיבןיבו

,רחאמןמזברופסהרבחמירבדםהיכ,אוהרורב–"האיבנהשא,:רמאנש

"איבנ,ראתבןידעםישמשמויהאל,לאומשימיבוליפאו,הרובדימיבירהש

־רחאלולאב"הרובדרמת,םוקמהםשםג."האר,ראתבאלא,"האיבנ,וא
םיארמםדא־ינבויהו,תילארשיההירוטסיהברבכתמסרפמהרובדהתיהשכ,ןמז

נבולעיכ,רפסמאוהשהמבךא."הרובדרמת,ולוארקוהתבישיםוקמתא
י

הלעךיא,ןכאלמלאיכ,תירוטסיההדבועיהוזש,הארנ,טפשמלהילאלארשי

,םייאודיבהםיטבשהזוזתימאלהמחלמללארשייטבשתאביהלהלהדיב

אלדועו,תיבושיתוברתבזחאהללארשי־ץראלוסנכנתורודינשימיינפלש

םיטבשהםתוא,םהיביואםימעהידיבעלקה־ףכבכםילטומויהאלא,ץראבוזחאנ
–.םתובירירבדוםהיכוסכסבטפשמלהילאולעותאזההלודגההשאהתאודבכ

המחלמהשארב.הלודגתימאלהלעפלהלפנההחכבהשמתשהש,הלםרגהז

.״יתמקש,הלמהרורבבןלהלןיע(י
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ויהשםימימהריכהותוא.ילתפנשדקמםעניבא־ןבקרבתאהדימעהתימאלה

וזהאירקלהלחתברסקרב.טפשמללארשי־ינבהילאםילוע
,

םיכסהףוסבלו

תצקהרמאשאלא,הזלםגהתואנהרובד.ומעאיהםגךלתיכ,יאנתבקרהל
השאדיביכ–ךלוההתארשאךרדהלעךתראפתהיהתאליכ,ספא,:לותהב
הדיבש,יניקהרבחתשאלעיהשעמלןוכמןורחאהרובדה."ארסיסתא'הרכמי

ילהארנךכיפלו,שארמהרובדהעדיאלהז.ארסיסלפנ
,

.ףסונרובדוהזיכ

רבחמו–"ךלוההתארשאךרדהלעךתראפתהיהתאליכ,ספא,:הרמאאיה

תא'הרכמיהשאדיביכ,:(ןכ־רחאעריאש,ערואמהםוש־לע)ףיסוהרופסה
.(י"ארסיס

גילפמוניארבחמה.ןלובזוילתפנינברקעבופתתשהוזהמחלמב

וחפסנףוסבליכ,הארנ.שיאםיפלאתרשעכקרבףסאיכ,רמואאוה,םירפסמב

הזרפסמםג.(ח,ה)"ףלאםיעבראכהיהםרפסמו,םיטבשהראשמםגםהילא

םירפאמםגואב,לארשיירובגודעונסשרשא,רובתרהלא.םזגמוניא
השנמטבשזאארקנהיהךכ)ריכממ;רכששימ,ןימינבינבםגםהמעו
ואבשםשכ,בותכלםיעדוי:רמולכ,"םיקקחמודרי,(הברעמןדריהרבעברשא

ברקבתימאלהתולעפתהההלדגללכב."רפסטבשבםיכשמו,,םירשהרכששימ

וזתימאלהמהלמלםעהתאוביהלהםהו,המאהישארוםיגיהנמה
:

תוערפערפב,

נבדגנמודמעהזתמעל."םעבדנתהב–לארשיב
י

בשיאוה)ןבוארטבש
טבשזאארקנךכ)דעלג,("םירדעתוקירשעמשל,,"םיתפשמהןיב,
לשתוינאבםמצעםיריכשמויהרשא,ןד־ינב,(החרזמןדריהרבעבהשנמ

ירבדםיאצומונאהרובדתרישב.״ויצרפמלע,בשירשא,רשאו,םיקיניפה

סעכהלדגדוחיב,המחלמבופתתשהאלש,הלאהםיטבשהלעםימוצעתומוערת

תרזעלואבאללבא,המחלמהםוקמל,הארנכ,םיבורקויהש,זורמישנאלע
:םתונגברמאניממערישב,םימחלנה

,הוהיךאלמרמא-זורמורוא

.היבשוירורא-ורא

–,הוהיתרזעלואבאליכ

.םירובגבהיהיתרזעל

תולודגויההיתואצותש,וזהמהלמךרעםלכוריכהוועדיןענכיכלמ

,םהיחאלעיסלואבאלש,בל־יגומםיטבשהתונגברבדש,יממעהרישה.תוברמו

:הברמתורירמברמוא

,ומחלנםיכלמואב

ןענכיכלמומחלנזא

.הזלהזםיכישםניאשרכנו,הפיהלעאלהלאהםירובדהינשרובח(י
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,ודגמימ־לעךנעתב

.וחקלאלףסכעצב

ואבצ־רש,ארסיסדמעושארבש,רוצח־ךלמןיביליח.לודגהיהןוחצנה
וימימולעש,ןושיקלחנבםיברועבטסונלםזפחהב.לארשיינפללפנ,םסרפמה

.םיינענכהלשהמלשהםתלפמלהברה–הארנכ–םרגשהמ,םההםימיב

:הברמתולעפתהבהזלערמאנהרובדתרישב

ומחלנםימש־ןמ

.ארסיסםעומחלנםתולסממםיבכוכה

-םפרגןושיקלחנ

ןושיקלחנ,םימודקלחנ

זע,ישפנ,יכרדת
ן

םייתורפסהםירויצהדחאאוה;ולולכשבןיטצמארסיס-תמחלמרופס

הירוטסיהבברהשעמ:ונינע־אשונדצמהלענאוהונכת.שדקה־יבתכבםילעמה

.קיפסמרורבבערואמהיטרפלכתאהזהרויצהףיקמורוצקב.תילארשיה

;רוצח־ךלמןיביללארשידובעש:ןינעהאלמאיהתאזהתירוטסיהההמרדהו

תאתדדועמותבהלמתאזההאלפנההשאה;לארשיתאתטפושה,הרובדהאיבנה

ילתפנשדקמםעניבא־ןבקרבלהארוקאיה;רורחשהתמחלמללארשייטבש

יטבשסוחי;המחלמלאיהםגתאצלהרובדתמכסהוובורס;םעהינפלתאצל

הריציהתאוניאראלמלא.ארסיסתירחא;ןוחצנהוהמחלמה;הזערואמללארשי

תורשפאונלםיריצמונייהאל,האולמוהלולכשלכב,וניניעלתאזהתיתורפסה
רויצהאהישו,םילודגתוערואמוםיברםישעמהזכרצקרופסבףיקהל,רבדה

םגורויצךותלאסינכהלרמארבחמה.ךכ־לכריהבוטלובורוצקלכםע

וינפלשהרישבהשעמה־רופסאצמיכ–יניקהרבחתשאלעיוארסיסהשעמ

המ:רבדבישוקהארינשדצמלבא.ונכתדצמבושחולהארנהיהםגו
תאונלשרפדחאקוספבהמחלמהםוקמלךומסלארשי־ץראביניקהרבחל
טיו,השמןתחבבחינבמ,ןיקמדרפניניקהרבחו,:האלפנתוריהבבןינעה

ינבו,:רמאנ(ז"ט,א)הלעמל.(א"י,ד)"שדקתארשאםיננעצבןולאדעולהא

,הדוהירבדמהדוהיינבתא(יםירמתהריעמולע,השמןתח,ובבחינבמויניק

דועיניקהבשייקלמעהםעו."יקלמעהתאבשיוךליו,דרעבגנברשא

(ו,ו"ט,א־לאומש)לאומשימיב
.

ןיקמודרפנ,רבחתחפשמ,יניקהינבתצקלבא

ךירצשהמבותדגהתארופסהרבחמםילשמןלהלו.לארשי־ץראןופצבובשיתהו

ריעתאושריו,,לארשיתאםינומעוםיבאומוכהשכ,באומ־ךלמןולגעימיבעריאהז(*י

.(ב"י,ג)"םירמתה
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ןיביןיבםולשיכ–,יניקהרבחתשאלעילהאלאוילגרבסנארסיסו,:ורופסל

רבחמהונלרסמםיטעומםירבדב.(ז"י,ד)"יניקהרבחתיבןיבורוצח־ךלמ
.בושחירוטסיהערואמ

רתויההריציהקפס־ילבאיהש,האלפנההרישהתארבחמהףרצורופסל

הרובדרשתו,:התלחתבםשר,רדסמהוא,רבחמה.תיארקמהתורפסבהמודק

ולהיההארנ."רמאלאוההםויבםעניבא־ןבקרבו
,

הרישהתאהרובדהדסייכ
תלמ."לארשיבםאיתמקש,הרובדיתמקשדע:םירבדהתנבהבהעטיכ,תאזה

:ינשףוגהבקנלאלאהניאו–הרובד(ינא)יתמקשדע:ןושארףוגלןיבה"יתמקש,

תויטנבןכו,יתאהתיהתחכונהבקנלתאתלמבהמודקההרוצה.הרובד(תא)תמקש

,תאזההלמהתנבהב(רדסמהוא)רבחמההעטרבכשרחאליכ,ןבומ.(יםילעפה

והזאלא,הרישהתאהדסיהרובדאלש,אוהירבלבא.דקנמהםגוירחאךשמנ

טעמכ.המחלמהימיבםילודגהתוערואמהלעודסונש,םייממעםירישץבק

לחנלעארסיסתלפמםעדועהמתאלוזהמחלמיכ,ררבלךרצהןמןיאש

ןמזדועהכראהמחלמה.תאזהתירוטסיהההמרדהבטקםנמאהתיהש,ןושיק
ךולהלארשיינבדיךלתו,:(ד"כ,ד)רופסהירבדםויסבראבמשהמ,בר

םההםימיב."ןענכ־ךלמןיביתאותירכהרשאדע,ןענכ־ךלמןיבילעהשקו
םייטמרדםירויצלשץבקםה.הרובדתרישבושכעםידחאמהםירישהודסונ

.הזמהזםינושםהםנכתבלבא,תוטלובותוריהבתוארמה,הברמתויחבםיניצמ

ןויבח,םשרשא,םודאמותאצב'ההארמלשרדהנהרויצההרישהשארב

:ומעעשיל,"וזע

,ריעשמךתאצבהיהי

םודאהדשמךדעצב

;ופטגםימש־םג,השערץרא

.םימופטנםיבע־םג

הנהייינפמולזגםירה

.לארשייהלאהוהייגפמיניסהז

:קירבמרויצבןטיפהריצהמצעהמחלמהתאו

,סוס־יבקעומלהזא

.ויריבאתורהדתורהדמ

,"ירושאהדוקנלאובמ.ורפסב)רקסניפ.שו(108'מע,'א"ץולחה-)רוש.ה.יירבדןיוצ(י,

.(96'מע



־ירישבתובבלהתאהמצעהרובדהביהלההמחלמהימיביכ,הארנ

:טויפהירבדםינוכמהזל.תוררועתה

הרובדירועירוע

;ריש־ירמזירועירוע

םעניבא־ןג-ךיבשהבשוקרבםוק

;םעםירידאלדירשדריזא

.םירובגביל־דרהיהי

םיניעןוילכבהפצמ.הנומראבארסיס־םאלשהזחמהאוהרדהנרויצ

:המחלמהןמןוחצנ־תרטעברטעמהנבתבישל

בביתנהפקשנןולחהדעב

:בנשאהדעבארסיס־םא

,אובלובכרששבעודמ

זויתובכרמימעפורחאעודמ

,הננצסקיתורשתומכח

יהלהירמאבישתאיה־ףא

ללשוקלחואצמיאלה

;רבגשארלםיתמחרםחר

ארסיסלםיעבצללש

;המקרםיעבצ־ללש

.(יללשיראוצלםיתמקרעבצ

ראוצןיאירהש,לקלקמרויצהו,רוזחמןבומהזלןיאו,תוכימסביראווצל:דוקנהרוסמב(י

גו.ארסיסלאבש-יראוצלוחסנינניהםוגרתבו.ילש
ם

בכירהש,קיזמונניאהז
ר

רישברמאנ

בוכעיכ,תמחנתמוהבללאתרבדמארסיס־םא:רמולכ,יראווצל:ןוכנהו."ארסיסלםיעבצללש,:הז

םיתמקרעבצ,םגאיביומצעלהנבקלחישהזדבלמו,ללשהיוברךותמאוהארסיסלשואוב

יע."ללשיראוצל
ן

.("רת,שיבתאצוה)ןיווסופדםישמחבתורטפההםוגרתבויגירש"יירבד



דלפנרבןועמשר"ד252

ירחאורדסנםיטפושרפסב.(ח–ו,םיטפוש)שאוי־ןבןועדג.ה

:ןאכםשר.רדסמה.שאוי־ןבןועדגטפושהימיבתוערואמ־ירופסארסיסתמחלמ

.ירוטסיההזםינש־רפסמןיאלבא.(א"ל,ה)"הנשםיעבראץראהטקשתו,

םישעמהועריאיתמםיעדויונאןיא.ורודסתילכתלולרדסמההיהךירצ
ינב.(ןלהלןיע)רחאםוקממםיירוטסיהםיכומסםהלםיאצומונאלבא,הלאה

.ןידמדיב'הםנתנתאזהםעפבו,'היניעבערהתאתושעלופיסוהלארשי

ןידמיטבש.רוצח־ךלמןיבילםדובעשמירמגלהנשמןידמלםדובעשעבט

.םעיגיתאסומחלוזובלאלא,םצפחהיהלארשיבטולשלאלו,םייאודיבויה

תאלוכאל,םתמהבוםה,הנשבהנשלארשילעםילועויהםייאודיבהםיטבשה
םדקרינבוקלמעוןידמהלעו,לארשיערזםאהיהו,.םהיתודשתאובת
וריאשיאלו,הזעךאובדעץראהלוביתאותיחשיוםהילעונחיו.וילעולעו

־ידכואבו(יםהילהאוולעיםהינקמוםהיכ,רומחורושוהשו–לארשיבהיחמ

ו)"התחשלץראבואביו,רפסמןיאםהילמגלוםהלו,ברלהברא
,

הנההז.(ה–ג

טצראלובילעןגהללארשיינבויהחכירסחאלא,עובקדובעשהיהאל
רשא,הנידמ־תכמהתיהתאז.שפנ־יזעםייאודיבםיטבש,םינסמחוםיסושינפמ
םינסמחלסמרמלןדריהרבעבםיטבשהויההלחת.(א,ו)םינשעבשהכשמנ

ינב."הזעךאובדע,ץראהתאותיחשיוןדריהתאםגורבעםהלבא;הלאה

רשאתורהנמ.בםיאיבחמויה:ןידמינפמםהיתואובתתא"םיסינמ,ויהלארשי
לארשילדיו,ארונהיהבצמה."תודצמהתאותורעמה,תאםהלושעו"םירהב

.שאוי־ןבןועדג:עישומוטפושםהלםקהלאהרצ־ימיב.״ןידמינפמדאמ

הזמירמגלהנושויתורובגוםינידמהםעןועדגתמחלמלשהשעמהרופס

־ישעמ,םירבדתוכיראובשי.םעניבא־ןבקרבוהרובדלשוארג־ןבדוהאלש
,ורופסברבחמהףיקההלא־לכ.תופיתוטודקינא,תוברמתוחיש,ךאלמ־יולג,םיסנ

םיטרפה.םימדוקהםיירוטסיההםירופסבםיאצומונאש,תודחאההתואובןיאש
לארשיתמחלמרופס,םיבחרתמוםיטשפתמאלא,יללכרויצלםיזכרתמםניאובש

ןיא.סופאאוהןידמבןועדגתומחלמרופס;תרדהנהמרדאוהןענכ־ךלמןיביב

קרואבו,ךרצלאלשםהםתצק.הזבהזםיזרחנםיטרפהאלא,השעמהבטקוב

.תואילפמ,תופיתוטודקינאברופסהתארישעהלוסנההשעמגילפהל

שאוי־ןבןועדגלעהחלצךיא:סנהשעמאוהותלחתורופסהתעצה

תגבםיטחטבח,היהאוה.לארשיתאעישוהל,ויחאךותבםוקל,'החור

הלאהתחתהלחתולבשיהז'הךאלמ)"הךאלמ,וילאהארנםש.״ןידמינפמסינהל
"וליחהרובג,ךמע'ה,:ןועדגםולשבלאשו(ירזעהיבאשאויתלחנבהרפעברשא

ונתאצמהמלוונמע'השיו,ינדאיב,:תורירמבןועדגבישהתאזההכרבהלע

םירצממאלה;רמאלוניתובאונלורפס.רשא,ויתואלפנלכהיאותאז־לכ

ךחכבךל,:הזלעוהנעךאלמה."ןידמףכבוננתיו'הונשטנהתעו–'הונלעה

אצמאלרופסהרבחמלבא."ךיתחלשאלה–ןידמףכמלארשיתאתעשוהוהז

.םהילעםיולנהלכוםהישגא-״להא,תלמלשיברעהןבומב(*
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ןועדגןיבהכראהחישדועהילעףיסוהאוה.וזהרצקהחישבוקופס־יד

וברבודה.ךאלמהו
.

:הלאכםירופסבחיכשטרפ.והז)ותוחילשלהלחתברסןועדג

םעפאבוזהחישב.(םתוחילשבהלחתוברסוהימריםגווהיעשיםג,השמםג
המ–'ה־ךאלמב'הרופסה־רבחמלברעתנ;(ז"ט,ו)'הוילארמאיו:תחא
ךאלמהיכ,קפסןיאךא.(יהוהיה)הזרוקממתויתורפסהתוריציבהברהחיכשש

(י'הךאלמךלשיו,:אלפנסנהשעמךאלמההשעףוסבל.ןועדגברבודהאוה

."ויניעמךלה'הךאלמו–תוצמבורשבבעגיוודיברשאתנעשמההצקתא,

:'הולרמאושכעלבא.דאמאריתנ,'הךאלמהיהיכ,ובןועדגריכהשכ"

ו)"תומתיאל;אריתלא,ךלםולש,
,

הנב,ךאלמהולהארנשםוקמב.(ד"כ

ןיערגה."ירזעהיבאתרפעבונדוע,–"םולשהוהי:ולארקיו'הלחבזמןועדג

םוקמהישנאו,ירזעה־יבאתרפעבדמעשחבזמהאוההזרופסבשירוטסיהה

.תואבצ־הוהילאלוםולשה־הוהילשדקמהיהש,רמולכ."םולשהוהי,ולוארק

,ורופסתאהבהלתורבחמהשמתשהוזהדבועב

איהרבדהרקעבש,הטודקינארבחמהזרחןועדגלךאלמהיולגרופסב

היהתיארנשאלא.הקסילרובןיעמיהוז.תירופסההאצרההךשמהבךרצלאלש

:ורופסןינעאשונ,הזטפושלתומשינשתאירקןינעהבהלתםגוהפירבחמל

ןיאו,ירוקמםשאוהלעברייכ,קפסןיאותועמשמיפל.ןועדגולעברי

ינשןינעהמ,איההלאשהלבא.(י"לעבהובברי,:ושרדמלםיקוקזונא

םירופסינשלשהבכרהובוברעהזרופסביכ,םירעשמשי?הלאהתומשה

,לעבריומשרשא,רובגבןידמףכמלארשיתלצההשעמולתםתצק:םינוש

ולקתנםירופסהינשתבכרהב.ןועדגומשו,רחאםדאלהשעמהוסחיםתצקו

לגנריוטשןיע)ונינפלשהטודקינאהתאואיצמההזישוקבשילו,תומשהיונשב

,הזהרופסהרובגלירקעהםשהאוהלעבריאלא,ךכהארנאליל.(ואובמב

ןרקתאעדגיכ,וישעמםש־לע,ןועדגםגולוארקותרובגהשעמירחאו

וזהטודקינאבןיגעהוריבסהוםירבדהתותמאועדיאל(ירחאמןמזב.ןידמ
.

'הוא'ה־ךאלמרמאנרפסהלכב'י
;

וההלעמלםלואו
א

ו)"םיהלאהךאלמ-וילארמוא
,

(כ
.

.םירזתודוסיובוסנכנורחאמרפוסדיבהזהרופסהדבעיכ,ירבירה

יצ(י
ןי

."שדקה־יבתכבתומשישרדמ-ירמאמב

םהןועדגולעברייכ,םירמואההלאתרעשהלעיסמכהארנ(א"י,ב"י)דחאארקמ(*

וה.םינושםירופסינשבןינע־יאשונ
א

אולעבריתאיהחלשיו-:םשרמוא
ת

אוןדב
ת

:חסונהירוסהוינוויהםוגרתבךא.םינשםהירה,ןועדגאוהןדביכ,רעשלבורקו".חתפי

םהיהלא'התאוחכשיו,:רמואאוההלעמלירהש,רשיהארנהזחסונו,(ןדבתחת)קרבתאו

,(םש,םש)"באומךלמדיבוםיתשלפדיבורוצחךלמןיבי]אבצ־רשארסיסדיבםתוארכמיו

אלא,םנמזרדסלעםבשחאליכ,המתתלאו.קרבתאםגריכזהשןכתי,ארסיסתאריכזהשכו

.(קרבלםדקש,דוהאימיבהיההזו)באומךלמינפלארסיסתאםגבשחיכ,לעבריירחאקרב

םהלעבריוןועדגש,ערכההזמןיא,ןועדגהלחתהיהןדבםוקמביכ,רעשנםאוליפאלבא

,וירחארודבדמעשםדאאלא,הלאהםירבדלרמאלאומשאלו,רחאמןמזלתכישוזהשרפ.םינש
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קינאירחאטוהלהיהשךותמלבא.ורופסרקעלאושכעאברבחמה

ימינפרדסןיאוהיבוברעבלכהולהלעןכ־לע,וביחרהלווטשקל,תוטוד

תא)ורבעיוודחיופסאנםדק־ינבוקלמעוןידמלכו,:ליחתמאוה.ותאצרהל

השבל'החורו,.השעמהתלחתיהוז.(ד"ל,ו)"לאערזיקמעבונחיוןדריה
,השנמבםיכאלמחלשםג."וירחארזעיבאקעזיו–רפושבעקתיוןועדגתא

ו)וילאופסאיוילתפנבוןלובזב,רשאב
,

רדסמהךמסוזהעצהלא.(ה"ל–ד"ל
,המחלמבחצניםא,קפסמאוהןועדג:תירוטסההאצרההתאתקספמ,הטודקינא

ו)"רמצהתזג.בםיהולאהתא"הסנמ,אוהךכיפלו
,

וזהטודקינא.(מ–ו"ל

תלפכה:רתויבהפיהניא(םיהלאהםשםימעפ'גרכזנםג)"יהלא.הלשודוסימ

המאוה(יהוהיה)רופסהלשירקעהספוטמ.תיאקדרדאיהרמצהתזגבןויסנה
ז)ןלהלרמאנש

,

ו)הלעמלרפסמלליבקמהז.(א
,

ספוטבםגלבא,(ח"ל–ג"ל

רזעיבאמלארשי־ישנאןימזהוןועדגלעהחלצ'החור,אילפמןינעעבקנהז

בר,:'הולרמואושכע,וילאופסאנילתפנמורשאמםגוולכהשנמטבשמו

ידי–רמאללארשיילעראפתיןפ;םדיבןידמתאיתתמ,ךתארשאםעה

בשי,דרחוארי,ימ:ותיולישנאל–זירכהל'הוהוצךכיפל."ילהעישוה

תרשעקרו,םיפלאב"כםעהןמובשהזזורכלו,(י"דעלגהרהמרפציו
היהיש–בר,ןועדגםערשא.םעהרפסמהיהדועו.(ג-ב,ז)וראשנםיפלא

.םשםפרציוםימהלאםתואדירוהל'ההוצןכ־לע,סנהשעמילבןוחצנה

,ןועדגםע"שיאתואמשלש,וראשנףוסבל.דאמרזאוההז"ףורצ,השעמ

ז)ןידמתאתתל'הרמאהלאדיבו
,

וזהטודקינאלשיתורפסהךרעה.(ח–ד

תעדדועהררקתנאלו.רמצהתזגבםיהלאהןויסנרופסבשהז־לעהלועוניא
ורענהרפוןועדגתדיריןאכףיסומאוהו,הזרופסבםג(רדסמהוא)רבחמה

תלחתבש"ליחה־רובג,רויצ.(ד"י–ט,םש)רזהםולחהרופסוםינידמההנחמלא
חורו,:רמאנירקעהוספוטבםנמא.רבחמהדיבירמגלזמזמתנירוטסיההרופסה

,ונוחצנבקפסמאוה,ובהדימתהאלוז'החורךא;״ןועדגתאהשבל'ה

תואמשלשב.סנבקרתמאבןוחצנהאבףוסבלו.םיסנלהפצמוגאודואריתמ

,תיאקדרדןאכאיהתירופסההאצרהה.ןידמהנחמתאודירחהתורפושוםידכ

יכ,קפסןיא.תיטויפתומימתלש,הפיהצילמלשטושקוליפאהבןיאו

ןניאהלאו;רחאמןמזבובוסינכהש,תוטודקינאהברמירוטסיההרופסהלקלקתנ

דיספנאלהזבו–ןאכמןריסחנםא.דצםושמרופסהתאתופמןניאותוחלצמ

ונ:ירקעהספוטהונלאצי–םולכ
,

דע"וכוקלמעוןידמלכו,(ה"ל–ג"ל

תא:אוהחסונהרק.."לאומשתאוחתפיתאוןדבתאולעבריתא,:רמואאוהםשירהש

אוהלעברייכ,ןועדגתאןוילגבםדאףיסוהרחאמןמזב.לאומשתאוחתפיתאולעברי

,דחאםהןועדגוםעבריירהש,הזבושקתנשכו.השרפהספוטלרבדהבברתשנןוילגהןמ.ןועדג

."קרב,:וחסנוונשירוסהוינויהםוגרתהו."ןדב,:וחסנוונש

רהמ,םוקמב:רחמשורפדועיתאצמאל"דפציו,לעפל.ןבומןיאהלאהםירבדל(*

."עבלגהרהמ-םתצקםיחסנמהומתהדעלגה
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ז)."םתארקלולעיו
,

ופדריוהשנמלכןמורשאןמוילתפנמלארשישיאקעציו,(ג"כ

אצמנהיהעצמאב.'וכו"םירפארהלכבןועדגחלשםיכאלמו,ןידמירחא

אליכ,דבעמהריסחהותוא.לארשילשןושארהןוחצנהרופסםודקהספוטב
ויתוטודקינאתאעבקירוטסיההרופסהםוקמב.ותפקשהוומעטיפלוהאנה

ירב.האנרדסבוהפיהרוצבןלהלוןאכמךשמנירוטסיההרופסה.תוהומתה

התישארהעטקנהדובעב.דאמהפיתיתורפסהריציהלחתןאכהתיהיכ,אוה

,ירוקמהוספוטברופסהאוה(א"כ,ח–ג"כ,ז)ךליאוןאכמ.התרוצהלקלקתנו

.ארקמבשתירוטסיההתורפסהבטימלךישאוהו

ותישארבבותכהיהשהמרעשלונאםילוכי(א"כ–ח"י,ח)רופסהםויסמ

תלאג,לשהלחתההתיה,ןידמולארשיןיב,וזהמחלמב.דבעמהדיבעטקנו

,ןידמירשינש,ענמלצוחבז–.םייאודיבהםיטבשברידתחיכששהמ,"םדה

,הארנ.רחאדצמהשקהתיהןידמםעהמחלמה.ןועדגיחאתארובתבוגרה

תאםגאלא,םדק־ינבוםיקלמעהעויסבםינידמהוצחללארשיתאקראליכ
.באומהדשבהתיהםתלפמרקע.באומוןומעינבדוחיבו,םהינכשםימעה
התיהםודאיכ.(ה"ל,ו"ל,תישארב)םודאךלמדדב-ןבדדהםחצנםש

תאולארשיריעצהויחאתאעישוהלאבדדב־ןבדדהו,הפיקתהכלממזא

ןאכתרפסמ,לארשילזאהתיהש,הלודגההעושתה.עזגהסחיבוילאםיבורקה

ומקיכ,ןבומ.םחצנוםינידמהלעןועדגדמעיכ,תילארשיההפקשההיפ־לע

הכמםתואהכהוםודא־ךלמםהילערבגשרחאל,םהינעמבלארשייטבשםג
,באומהדשבהבר

ירחא.ותיבוןועדגתוערואמבירוטסיההרופסהתאךישמהרדסמה
יכאלא,םהילעוירחאוינבתאוותואלישמהללארשייטבשורמאהמחלמה

הנווכשי,"םכבלשמי'הו,,ןועדגירבדםויסל.(ג"כ-ב"כ,ח)הזלןועדגברס

לאומש)רחאםוקמבדועונאםיאצומשהמ,לארשיבהכולמןוטלשדגנכתטלוב
רשא,בהזהימזנמןועדגהשעיכ,רפסמףוסב.(ה"כ-ו,ב"י,םש;חי–א"י,ח,א
ח)"הרפעבוריעבותאגציו,דופא,הנתמלארשי־ינבולונתנ

,

םימיב.(ז"כ

גיצהלובלובדניכ,חבשלהברדא–אלא,יאנגלהזולובשחאלםינושארה

כונזיו,:רדסמהףיסוהרחאמןמזבלבא.דופאוריעב
ל

,םשוירחאלארשי

תיארנותעפשהרשא,םירבדרפסלשודוסימוהז."שקומלותיבלוןועדגליהיו
,םיירוטסיההםירפסהרודסב

.ולםדוקהירוטסיההרופסהךשמהאוההזרופס.(ט)ךלמיבא.ו

וזכתיתורפסהריציונינפלםעפדוע.ויטרפלכבםלשודאמרקיאוהרויצה

רופסבוםיברמההינוגבהנושארהלעאיההלועדועו,ןיביתמחלמרופסברשא

םאיכ,ןועדגלשהזכתוילוחתוילוחוניארופסה.בלהתאךשומההשעמה

ינביותפןינע.ינויגהויחרכהרדסבםדקתמלכה,ףוסדעושארמדחאןינע

םימיברוגשהיהשרבד–לעבריינבתגירה,ותחפשמ־ינבוךלמיבאדצמםכש

דיבאהלרהמ,הכולמלחילצהאלסומנהיפ־לערשא,אסכלשיאהלעםא:םהה

המלשםגהשעהזכו;המאה־ןבהיהש,ךלמיבאהשעהז)הכולמהערזלכתא
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אשנרשא,םיענהלשמה.(םינשבהמלשלעהינודאהיהלודגירהש,הינודאל

.םילשמהתורפסבתורקיהתוילגרמהתחאאוה,םכשישנאוךלמיבאלעםתוי

םתויךלהתמאביכ,וניה;ירוטסיההזהטרפההיהיש,ךרצהןמןיאיכ,ןבומ

ידאלא.הזהלשמהירבדתא"ארקיוולוקאשיו,םיזירגרהשארבדומעיו
–.(יורופסךותלהלאהםימיענהםירבדהתאבלשלרבחמהליכשהיכ,אוה

הזיאקפס־ילבשי"םכשיבארומחישנאתאודבע,:דבע־ןבלעגרמאמב

השקשאלא;בקעיינבדצמםכששובכתודוא־לעהרותברפסמשהזלרשקוסחי
ובןוכמהלעדומעל

,

ךלמיבאימ)הזארקמבתצקתמגמגמןושלהשטרפבו

מו
י

כוזונדבעניכםכש
ן

.(זונחנאונדבענעודמו:ףוסב

י)ידעלגהריאיוהאופרןבעלות.ז
,

.השעמרופסרחא.(ה–א

תאעישוהל,ומקרשא,םיטפושינשלשהרצקהמישררבחמהרדסךלמיבא
שלשוםירשעלארשיתאטפשרשא,רכששישיאהאופ־ןבעלות:"לארשי
ןבעלותירחא.רבקנןכיהווטבשוויבאםשוומשתאקרםשררבחמה.הנש

ויהיכ,רפסמוילע.הנשםיתשוםירשעלארשיתאידעלגהריאיטפשהאופ

הזאבהמםיעדויונאןיא)"םיריעםישלשלעםיבכר,םינבםישלש,ול
.

ץראברשאהזהםויהדעריאיתוחוארקיםהל–םהלםירעםישלשו,(ונדמלל
לעוארקנ,ריאיינבלרשא,םירעםישלשיכ,איהםירבדהתועמשמ."דעלגה
(א"מ–ט"ל,ב"ל)רבדמברפסברפסמשהמלרתוסהזו.״ריאיתוח,םהיבאםש

ג)םירבדרפסבו
,

•ריאיתוח,ו,ירוטסיהרבדהזאלוהזאלש,ילירב.(ד"י

3(לארשימטבשהזהיהםא,ינקפסמןידעו)טבשואהחפשמםשלעוארקנ
תחאתירוטסיההמישרמתטלובהריתסולודגיונשםיאורונאןפא־לכבךא

רפסבורבדמברפסבהמישרהתארפסהרבחמעדיאלש,רשפאו,התרבחל

.הלשחאלוהתואהארשוא;םירבד

השעמרופסןאכרדסרבחמה.(ז,ב"י,א"י)ידעלגהחתפי.ח
ימיףוסבועריאהלאהתוערואמה.דאמבושחוהפיירוטסיהרויצ,חתפי

ץראשובכירחאהנשתואמשלשכ:םינשתמישרהזרופסבונאצמיכ,םיטפושה
רפסבםיטפושהתוערואמירופסלשםרודסמםלואו.(ו"כ,א"י)גועוןוחיס

,ארג־ןבדוהא,זנק־ןבלאינתעירופסירחאחתפיהשעמרופסרדסניכ)הז

ירופסתאהלחתרדסרבחמה.ונמזלערכהןיא(ךלמיבאוןועדג,קרבוהרובד

.לאינתע)הברעמןדריה־רבעץראבלארשילומקרשא,םיטפושהלשתוערואמה

םיפדורםניאםיבוטםישעמוהמכחילעבםישנא:וילאמןבומהזלשמבןופצהרסומה(י

וניאהזהדטאהםלואו.לשמלאשנתירשא,דטאהותואכםיקירוםירוענםאיכ,הררשהירחא.

־ינבלעסעוכאוהןכלו,הררשלכמוקחרתהירפ־יצעיכ,הכולמלהכזוזהבסיגפמקריכ,עדוי

'וכויתלדחה:םיבושחהםיצעהתבושתבו.םראוצלעמולעתאריסהלורמאיןכ־ירחאםא,ותלשממ

יא
ן

כויקתמתאלדחאםאה:םימגרתמהוםישרפמהוניבהרשאכןוכמה
'ו

דכ
י

םיצעהלעעונל

לאזקתמתאדבאלולהמ־לעירהש
א

אה
ם

בכ
ר

כויתלדח
'ו

;אב,קרסןייאליתייהו
הררשלעילעלבקלהצרתאש
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אבושכע;(האופ־ןבעלות,ךלמיבא,ןועדג,קרבוהרובד,דוהא,תנע־ןב.רגמש
.ידעלגהחתפיוידעלגהריאי:החרזמןדריהרבעבומקש,םיטפושהישעמרפסל

םירישבורסמנםתרובגוםפקתישעמרשא,וירובגויהטבשלכליכ,קפסןיא

אוהםיטפושרפסברופסלכיכ,הלעמלררבהרבכו.הדגאירופסבואםייממע

הארנש,רדסיפלורפסבםעבקוםצבקוםפסארדסמהו,ומצעלתיתורפסהריצי

,רמואאוהןאכ.אוהןכש,עדת.םנמזרדסלעםעבקאללבא.ויניעבהפיוהאנ

אצהתעו.גועוןוחיסץראשובכירחאהנשתואמשלשחתפיהשעמעריאיכ
םיטפושרפסבועבקנםהיתוערואמירופסש,םיטפושהלשםינשהןינמבשחנ

ימי;םינש'חםרא־ךלמםיתעשרןשוכלדובעשהימי:חתפיהשעמרופסינפל

ותלפמירחא;הנשח"י-ודבעתשנבאומךלמןולגעל:הנשימןכ־ירחאםולש

ותלפמירחא;הנשםירשערוצח־ךלמןיבילדובעשימי;הגשיפץראההטקש

תונוחצנירחאםולשהימי;םינשיזןידמלדובעשימי;הנש'מץראההטקש

'גךלמיבאןוטלשימי;הנש'מןועדג
לארשיתאטפשהאופ־ןבעלות;םינשי

:לכה־ךס–;הנשח"יןולגעלדובעשימי;הנשב״כידעלגהריאי;הנשג"כ

עשוהי.תנקזימיוץראהשובכימיףיסוהלךירצהלאםינשרפסמל.הנשט"יש

רופסבםינשהןובשחןיאהז־יפלו.עשוהיירחאםימיוכיראהרשא,רודהימיו

יתררברבכו,הלאםירפסמלםיקקזנונאןיאםנמאהנהו.הפיהלועחתפיהשעמ

,רבדהבורקו.הנשתאמךרעבםידקהלךירצקרבוהרובדהשעמיכ,הלעמל

,לארשי־ץראלשתחאהנפבהז–םיטפושהשלשואםינשומקדחאןמזביכ

תוערואמירופסתארדסרשא,רפסהרבחמתטישללבא.תרחאהנפבהזו

יכ,םיאורונאשאלא.הומת,והזירהו,הזרחאהזועריאולאכ,םיטפושה

הנמ.ץראהתקולחיפלםאיכ,םינמזהךשמהיפ־לעוניאםיטפושרפסברדסה

,ןימינבוםירפאיטבשב)הברעמןדריה־רבעץראבומקרשאםיטפושהתאהלחת

חתפיוידעלגהריאיתוערואמרפסןכ־ירחא;(םירפאלהלחתבשחנרשא

היהשיפ־לע־ףאש)םורדבןועמשבםיסףוסבלו,החרזמןדריה־רבעבידעלגה

.(הדוהיבהשע"ויתורובג,ישעמרקע,ןדהטבשמ

תוערואמירופסלםידקהש,וזכהעצהחתפיהשעמרופסלםידקהרדסמה

יניעבערהושעלארשיינב.וינפלשהמלךשמנהיהישידכ,םיטפושהראשלש

ויהדחאןמזבשירה.(ז,י)ןומעינבדיבוםיתשלפדיב'הםנתיו'ה

חתפי.(יחרזמדצלותיברעמ־תימורדדצל:לארשי־ץראבתונושתונפבתוסיסת

,םיתשלפהםעלארשיתומחלמלעגונבו;ןומעינבבאלא,םיתשלפבםחלנאל

תרחאהשרפב.(ןושמשישעמוא־לאומשרפסתלחתב)רחאםוקמברפסמהזירה

נא
ו

זלתרתוסתודעתדגהםיאצומ
ו

ה)םתארכמיו,:ונינפלש
')

רשארסיסדיב

ירחאו.(ט,ב״י,א־לאומש)"באומךלמדיבוםיתשלפדיבורוצחךלמןיביואבצ

(י,םש,םש)"חתפיתאו(קרב)ןדבתאולעבריתא'החלשיו,:רמואאוההז
.

,םיעדויונאןיאירהש,חזרדסבםיחיגשמונאןיאיכ,הלעמליתרמאםנמאו

יע(י
ן

.130'מע,א"ח,ץנגלהירוטסיההרפסב
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,"םיתשלפדיב,יכ,רמאנםאךא.הלאהתוערואמהועריאינמזרדסהזיאב

השקי,(א"ל,ג,םיטפוש)תנע־ןברגמשתרובגלןוכמ,א־לאומשרפסברומאה
־לאומשרפסבאוהןוכמיכ,רורבהארנוהזהטפושהתאריכזהאלעודמ,ונל

דיבלארשיתא'הרסמיכ,ונינפלשהשרפבםיטפושרפסברפסמשהמלא

ןומעינבךלמקראליכ.דחאכןומעינבובאומךלמדיבוםיתשלפ

רשא,וצראתאעובתלאבש,באומךלמםגאלא,חתפיימיבלארשיבםחלנ
אלא,רבדמברפסרופסמםגהארנהזו)השמימיבבאוממלארשיינבוחקל

ךלמדימםאיכ,באומךלמדימץראהתאלארשיינבוחקלאליכ
השרפהרבחמשמתשהיכ.(ל–ו"כ,א"כ,רבדמב:באוממהחקלהזו,ןוחיס
הממםידמלונאהז,םיטפושרפסבונינפלשוזהשרפבא־לאומשרפסב

רפסבו".ונאטח,'הלאלארשיינבורמאיו,:(ו"ט,י,םיטפוש)ןאכרמאש

(י,ב"י)".ונאטח,רגאיו'הלאוקעזיו,:רמואאוהא־לאומש
.

ןכ־רחאו,ןדריהרבעמלארשי־ינבתאהלחתוצחלבאומוןומעינב

רופסב.(ט,י)"םירפא־תיבבוןמינבבוהדוהיבםג,ומחלנוןדריהתאורבע

הנמשאיהההנשבלארשי־ינבתאוצצריווצעריו,:הברמישוקשיםירבדה

הזברמאנאלדוע.״ןדריהרבעברשאלארשיינבלכתאהנשהרשע

םירתוסוודחיורבחש,םירפסמינשבישוקהדבלמ.(םש,ץרגןיע)רחמשורפ

.לארשיינבתאוצצריווצעריו,:םגמגמןושלהםירבדהראשבםגהנה,הזלהז

ינשתבכרהןאכשייכ,אוהירבו."ןדריהרבעברשאלארשיינבלכתא

הנושארההנשבאלש,יאדו.תצקעטקמהשעמהרופסו,הפיהתלעאלש,םינינע

וזהמחלמלוררועתהםדובעשל
,

לארשילרצתו,,הנשח"יובודמעשרחאאלא
־רחאו.ונינפלשרופסבםשרנאלש,השעמהזיאעריאהנשח"יףוסב,"דאמ

הדוהיבםגםחלהלןדריהתאאיהההנשבוןומעינבורבעיו,:רמואאוהןכ

רחאל,ובברתשנ"איהההנשב,םילמה.(ט,םש,םש)".םירפאתיבבוןמינבבו
.רופסהךשמהמןבומהזו.ןמוקמבאלשהלעמל,טרפהזיארופסעטקנש

תיבבוןמינבבוהדוהיבלבא;ןדריה־רבעץראבקרהלחתהשקהיהדובעשה

־רבעץראבםחלהלןומעינבוסנשהנשבהבאלא,ברןמזךראאלםירפא

ערואמתאםיאורונאירהש.חתפיידי־לעהעושתההאב,הברעמןדריה

רחאלו.(ג"ל–ב"ל;ט"כ,א"י)ןדריה־רבעץראבבכרתניכןומעינבבהמחלמה

םהלארקאליכלע,חתפיבבירלםירפאינבוקעצנ,לארשילהעושתההתיהש

תיבתאםגןומעינב"וצצריווצער,ולא,ןכתיאלהזו.ןומעינבבםחלהל ",םירפא
ךיראההזתמעלךא;הברהוברצקרבחמה.טרפמוניאהמחלמהרופס

יבהלחתהיהש,"יטמולפיד,ןתמו־אשמתעצהב
ן

נבךלמןיבוחתפי
י

,א"י)ןומע

ןתמו־אשמההבהיהיאלשוליפא–הבושחתירוטסיההמישריהוז.(ח"כ-ב"י

התואםיעטהירה,רופסהרבחמירבדםהאלא,ערואמהרקעמהזהיטמולפידה
.וננמזלשהזןיממץבקבעבקהלםההםייטמולפידהםיבתכהויהםיוארו,הפי

.ותפקשהיפלשיאשיא,וקדצםידדצהינשמתונעטה:רתויבבושחשהמו

תאלארשיחקליכ,ןעט(באומךלמםגומעהיה,הארנהיפכו)ןומעינבךלמ
בישההז־לע."םולשבןהתאהבישההתעו,,םירצממותולעבןדריה־רבעץרא
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ךלמןוחיסץראתאםאיכ,לארשיוחקלבאומוןומעץראתאאלש,חתפי

הועבתאלעודמ,תאזהץראהלעהעיבתותוכזהזןומעלהתיהולאו.ירומאה

־רבעץראבםנינק־תוכזתאלארשיינבםהלוריבסהךכהנשתואמשלשהז

םצראףוס־ףוסירהש,הלאהתונעטבהררקתנאלבאומוןומעתעדלבא.ןדריה
.םתוכזתעקפמהניאהנשתואמשלשלש"הקזח,ו,ןוחיסהחקלםדימ,איה

ירופסבעיתסנ,רבחמה,אוה;םידדצהינשמתונעטהתארבחמהרדסהזכןפאב

,ץראהשובכרופסתאעדיאוה.וימיבםימסרפמוםיעדונויהש,הירוטסיהה

אלא,ויניעלרבדמברפסהיהיכ,םיטילחמונאןיא)רבדמברפסבעבקנש
.םעלבוקלברופסבו(רבחמהינפלהיה,רבדמב־רפסרבחמבאשונממש,רוקמה

־ךלמרופצ־ןבקלבמהתאבוטבוטההתעו,:םירבדהתאםשאוהחתפייפב

ארקלקלבחלשםנמא״םבםחלנםחלנםאזלארשיםעברברהזבאומ

ושבכש,םירעהתאעבתאללבא,םתואותארימלארשיתאללקלםעלבתא

.ירומאהךלמןוחיסדימלארשי

.המחלמההליחתהושכע–.הלעפהשעאליטמולפידהןתמו־אשמה

התיהש,דעלג־הפצמתאםג,השנממודעלגמןומעינבתאשרגוחצנחתפי

דוכליוםכינןומע־ינבץראלרבעףוסבל.םיביואהתאשרג,ןומע־ינבידיב

םתלפמהתיההלוחמ־לבאבו.״ריעםיתשוםירשעתינמךאובדעורעורעמ,

ןוחצנהרופסבםג."לארשיינבינפמןומעינבוענכיו,,המלשןומעינבלש

תינמךאובדעורעורעמםכיו,:םתנווכ.תצקםימגמגמוםיעוטקםירבדה

."דאמהלודגהכמםימרכ־לבאדעו–(דבלוריעםירשע

בירל(יהתפצמהורבעיוםירפאינבוקעצנהזהלודגהןוחצנהירחא

ךתיבךמעתכללתארקאלונלו,ןומעינבבםחלהל(יתרבעעודמ,:חתפיב

ימיבםירפאינביפמונעמשרבכוזהנעטכ.(א,ב"י)"!שאבךילעףרשנ

התפרזא,,םיחונםירבדבםתואסיפןועדג.(ג-א,ח)ןידמםעןועדגתמחלמ
המחלמיהתו,וסיפתנאלחתפיירבדללבא."הזהרבדהורבדבוילעמוחור

דעלגינבתאםירפאינבוטינקהיכ,דעלגוםירפאןיבםימדהתברהשק

.(י"השנמךותבדעלגםתאםירפאיטילפ,:םהירבדב

.הבולעהותבבולעריאשהמ,יגרט־ישיאדצםגשיחתפיהשעמרופסב

."ארקמהירופס,לעירבדב,רחאםוקמביתררבהז

,(ז"כ,ג"י,עשוהי)ןופצםשבריעהאצמנדגינבתלחנבםנמא.הנופצ:חסונהונינפל(1

ורמאשהזו.(ב"ל,א"י)חתפיתיבםשיכ,התפצמה:חסנלהארנךכיפלןאכלהנינעהמךא

."שאבךילע.ףרשנךתיב,:םירפאינב

תושעלתרבעהמל–(ח"י,ב"כ,רבדמב)"'היפתארובעללכואאל:ןושלמ"תרבע,(2

תושעלרחאטבשרובעיאלש,תינידמההינומגההתאםמצעלוסחיםירפאינב.טפשמוקחכאלש

.םתושרבאלש

ךותבםירפאיטילפדעלגםתא:םהלםירמואודעלגינבתאםינומויהםירפאינב(3

.תועטבןאכןה"םירפאךותב,םילמהו.(השנממקלחהיהדעלגיכ)השנמ
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ינותערפהללה-ןבןודבע,ינולובזהןוליא,םחלתיבמןצבא.ט

:םיטפושהשלשלשהמישררבחמהרדסחתפיהשעמרחא.(ו"ט–ח,ב"י)

עבשלארשיתאטפשאוהו(ו"ט,ט"י,עשוהי:ןולובזץראב)םחלתיבמןצבא
,םישנםהיבאםהלחקלרשא,םינבהשלשולויהיכ,קררפסמוילע.םינש

.ןולובזץראבןוליאברבקניכ,וילערמאנ."הצוחהחלשתונבםישלשו.

,רובת־ןולא:יונכףורצבןולאםשבוארקנש,תומוקמהמכויהלארשי-ץראב

,תישארב)ןולאםשבןבבקעי־ןבןולובזלסחיתנשהמךא.'וכוםיננועמ־ןולא

אצויכוניאררבכו.הזםשולאציןאכמיכ,הארנ,(ו"כ,ו"כ,רבדמב;ד"י,ו"מ

ירמאמב)םימיה־ירבדרפסלשודוסימולוסחוירשא,רכששיינבתומשבהזב

ןותערפמללה־ןבןודבעלארשיתאטפשןוליאירחא.("לארשייטבשבהרוכבה,

םישלשוםינבהעבראולויהיכ,ורמאוילע–(יקלמעהרהבםירפאץראב)

ידעלגהריאילעםגורפסהזלהמודכ)"םיריעםישלשלעםיבכר,,םינבינב

.(םינפינשבתחאהדגאתרוסמיהוזשהארנו

ףקתהשעמ:םלשרופסאצמרבחמה.(ז"ט,ג"י)ןושמשהשעמ.י

יתורפסןינעאוההזרופס.והאנהיכ,ורפסבוהעבקו,אלפנםדאלשהרובגו

תרכנרופסהתומדק.לארשי-ץראםורדבםודקןמזבדסונאוהו,ומצעל

ךכיפלו,"ןטבהןמ,םיהלאריזנהיהאוה.ןושמשתוריזנ(א:םירבדהתאצרהב

אצירשאלכתותשיתלבלו"אמטלכ,לוכאיתלבלהנוירהימיבומאהרמשנ

הילעורבעש,הרקעהשאהתיה,הארנכ.דאמםודקגהנמהיההז.ןייהןפגמ

"ןטבהןמ,–'ההנרכזיםא–הנבתאשידקהלתרדונ,ןוירהילבםיברםימי

ןמזבלטבהזגהנמ.תוריזנבתגהונהמצעאיההתיההנוירהימיבו,תוריזנל

םיבירקמויהאלתאזכתומימתותוטשפב.רוצהלע'הלןברקתאלעה(ב.רחאמ

.דאמםודקןמזבקרןכתיהז;םינושארהימיבוליפא,םירחאמתורודב'הל

לעומאוויבאהלחתואלפתהםנמא.תינמתהותשאתאותחקבןושמשיאושנ(ג

השאתחקלךלוההתאיכ,השאימע־לכבוךיחאתונבבןיאה,:ורמאוהז
יכ,ילחקהתוא,:רמאוותעדלעןושמשדמעשכלבא"םילרעהםיתשלפמ

ןושמשו–לרעהיתשלפהתבתאולךדשלהתנמתומעוכלה,״יניעבהרשיאיה

רוש,ןכןושמשהשעשהמבהימתהןיא!"ןטבהןמ,םיהלאריזנהיהאלה
מילכ

י

לןושארתיב
א

לבא,ובשרמחלכבםיוגבתונתחתההרוסאדמע

;רתויאלווהשעמלעוהמתומאוויבא.תוטישפבהזרפסמשהמבאיההימתה

או,הזהרופסהדבעתצקרחאמןמזב.ויכודשבועיסוםמצעםהוכלהףוסבל
ז

שקבמאוההנאתיכ,איה'המיכועדיאלומאוויבאו,:אלתמאהתאופיסוה
.רבדבהימתהתאעיקפהלידכהזשולקבושיבןיאלבא.(ד,ד"י)"םיתשלפמ

הלועהיהאל,םיאיבנהימיב,םירחאמתורודביכאלא.היהךכהיהשהשעמ

תצקבםיאצומונאדובעינמס.הזכרופסאיצמהללארשימםדאתעדלע

ךאלמ,דימתרמאנותשאוחונמלךאלמהיולגרופסב.הזרופסבשתוארקמ

חונמלוקבםיהלאהעמשיו,:רמואאוה(ט,ג"י)עצמאבךא;"הוהי

לאארקיודאמאמציו,:ןלהלןכו."השאהלאדועםיהלאהךאלמאביו

רדסרשא,םיטפושרפסרבחמדיב.(ט"י-ח"י,ו"ט)"םיהלאעקביו.הוהי



הירוטסיהירפס

,"

ותלחתבקרףיסוהאוה.תעכותרוצכןושמשרופסהיה,וירופסוויתוישרפתא
"הנשםיעבראיהםנתיויהיניעבערהתושעללארשיינבופיסיו,:םירבדהתא

עובקלידכ,(א"ל,ז"ט)"הנשםירשעלארשיתאטפשאוהו,:ופוסבו,(א,ג"י)

ימידעעשוהיתומירחאלארשילומקרשא,םיטפושהירופסבהזהרופסהתא

גשמבטפוש(ונינפלשרופסבורויציפל)ןושמשהיהאלתמאבלבא.םיכלמה
וליפאוא;םהיביואידימםתואררחשל,לארשיתומחלמתאםחלנש,ירוקמה

רמאנשהמ,תילארשיההמאלסנרפוגיהנמהיהש,רחאמןמזבוגשמיפל

ופקת,ישעמלכםעןושמשימיב.(ח"י,בא־לאומש)ןהכהילעלעלשמל

לקהלהמרגאלתיאלפהותרובגו,םיתשלפלםדובעשבלארשיודמע״ותרובגו

,ג״י)"םיתשלפדימלארשיתאעישוהללחיאוהו,:רמאנומצערופסב.םלע

לעהעושתתלחתוליפאהתיהאלתמאבלבא,דבעמהירבדםהש,הארנ.(ה
ונבםילשמיכתעדיאלה,:וילעומערתהוםיאריתמויהויחא,הברדא,ודי

.(א"י,ו"ט)"זונלתישעתאז־המו–םיתשלפ

השעמ)וירחאאבהוהזרופס.(ח"י–ז"י)ינדהטבשוהכימלספ.א"י

םרבחםיטפושרפסרבחמו,רחאץבקבםתלחתויה(א"כ–ט"י,"העבגבשגליפ.

ןפ,-לכב.רחאמןמזברפסהרדסמהזהשעיכ,רשפאוא.ירוטסיההורפסלא

,תיארקמההירוטסיההרדסמינפלתוחנמהלאהתוישרפהויהךכיכ,אוהירב

תא,ןורחאהרדסמהוא,רפסהרבחמרדסולא.ורדסתאתונשלהיההשקו
ףוסבאלהלאהםירופסהינשתאעובקלךירצהיה,םנמזרדסיפלםירופסה
"–םיירוטסיהםהשהמכ־דע–הלאםישעמיכ,ותלחתבאלא,םיטפושרפס
אלוםיטפושהימיתלחתב;ץראהשובכרחאףכת,עשוהילינשרודבועריא

ומיקהוינדהטבשינבולזגרשא,הכימלספרופסב:אוהןכש,עדת.םפוסב

םינהכויהוינבואוההשמ־ןבםשרג־ןבןתנוהיו,:רמואאוה,ןדריעבםהל

יפל,אוה,ןאכרומאה,השמ־ןבםשרג־ןבןתנוהי.(ל,ח"י)״.ינדהטבשל

דעבהכימלשושדקמבשמשלאברשא,"יולהרענה,ותוא,םירבדהךשמה
,עשוהילינשרודברבדהעריאהז־יפל.ותיחמוםידגבךרעוםימילףסכהרשע

ונאםילוכיםנמאו.ריעצםדא:רמולכ,רענונדועהשמלשונב־ןבהיהזאו

ינבמאלא,שממונבוניאהשמ־ןבםשרג־ןביכ,רמאלוהזערואמןמזרחאל

אוהרופסהרבחמתנוכוזהתיהאלשיאדולבא;(ארקמבהזכהברהו)וינב

ןרהא-ןברזעלא־ןבסחניפימיבעריאש,העבגבשגליפהשעמלהזהשעמםידקה
–םיהלאה־תירבןוראינפלזאדמעש,(ןלהלררבישהמןיע,ח"כ,כ)

ירופסךשמההלאןיא,הלאהםירופסהרבחמתנווכיפל.םיטפושהימיתלחתב

רדסמםעבקךאו;םודקןמזלרזוחאוהאלא,םיטפושהימילשתוערואמ

םיטפושרפסתאאצמךכ.םיטפושרפסתלחתבאלוןאכתיארקמההירוטסיהה

עובקליכ.הברהובתונשלורודסבדיחולשלובלואלמאלו,וימיברדסמרבכ

ךירצהיה,םנמזרדסיפל,יוארהםמוקמבםיטפושרפסבהלאהםירופסהתא
.שדחמופוסדעוותלחתמרפסהתארדסל

תודוסיינשםיאצומונא,ולרבחמה,שילריעהשובכוהכימלספרופסב

ריעהשובכ(ב;דאמםודקןמזמןדריעבשדקמתואיצמ(א:םיאדוםיירוטסיה
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ןיא.ץראבינדהטבשלבושיתעיבקו,תינודיצהינולוקהלחתהתיהש,שיל

.טבנ־ןבםעברילעורמא.םעלביבחשדקמדאמםודקןמזבןדבהיהיכ,קפס

,לארשייהלא'הירחאמלארשיתאחידהלידכ–בהזילגעינשולהשעיכ

רתויבביבחהיהןדבדמעשהזו,ןדבינשהתאולא־תיבבדחאהתאדימעהו

ירופסתאתיטמגרפההירוטסיהההחסנךכ.(ל–ט"כ,ב"י,א"למ)לארשיל

־ןבםעבריןמזלהברהםודקהיהןדבשדקמהיכ,קפסןיאךא.תוערואמה
בקעילשתוערואמןורכזובולתרשא,לא־תיבבשדקמהםגותומכו,טבנ

.הברמןמזלספושדקמדמעןדריעבםגו,(ח-ו,ה"ל,םש;כ-י,ח"כ,תישארב)

;הלאהתומוקמהתשדקתאטבנ־ןבםעברישדחש,רשפא.םיכלמהימיינפל

ורמא,םילשוריבשדקמהתאונבשכ.םלועמהקספאליכ,הארנרתוילבא

תומוקמיבגלוליפאםדיבהלעאלשהמ–תומוקמהראשתשדקתאעיקפהל

םלועמודוהאלןופצהיטבש.םירפאץראבןכש־לכמו,הדוהיבתיתדההשדקה

אלםילשורישדקמלאקודאלא,דבלבוזאלו,םילשוריבהריחבה־תיבתשדקב
:איההלאשה.לארשי־ץראבםייתדהםיזכרמהראשלכהמודקתיתדהרוסמהתיה

לכיכ,ודיבהתיההמודקהרוסמז'ןדשדקמלהזהרופסהרבחמסחיתהךיא
ןבןתנוהילשוינבינבמו,ןדבהכימלספדמעהלישבםיהלאה־תיבתויהימי

.הינוריאבהזשדקמלסחיתמרופסהרבחמךא.וינפלושמשהשמ־ןבםשרג

דסילשאר־תולקובגהונהיהאל,ויניעבשודקהזהיתדהזכרמההיהולא

.לא־תיבשדקמבהשדקרודהוגהנךיא,בשחואצ.תוחידבלשרופסוילע

ראבמותאצבבקעיםולחלשרדהנרופסוילעודסיוהברמתומדקולוסחי
אוה,יתורפסהוכרעדצמדאמהפיאוההכימלספרופס.הנרחתכללעבש

,ובןיאהשדקתרדהךא,תירופסהתורפסבשתורחבומהןמתיתורפסהריצי

ובנגנהכימםאלהזלא"רצונ,ךיא.ותלחתבםגרכנהז.הצלהאוהודוסי

אוהיכ,הנבהדוהדימ,בנגהתאהפירחהללקהללקאיהו,ףסכהאמוףלא

.הנבלעהלחהתללקאהתש,היתפשאצומלעדאמהדרחםאה.ףסכהתאחקל

רבדל,הלבשומהףסכהתאהשידקהדועו."הלינבךורב,:הדחפברמאתו

."הכסמולספתושעלינבלידימ("הלףסכהתאיתשדקהשדקה,."הקדצבש

.("םירחאםיהלא,אללבא)"םיהלא,הכימלשמש,בונגהףסכבהשענש,הזלספ

.ןמוקמבאלשובברתשנרשאםילמתצקידי־לעהזהאלפנהרויצההחמניכ,לבח(1

תרמאםגותילאתאוךלחקלרשאףסכההאמוףלא-:רופסהלשותלחתתאסורגלךירצךכו

ףלאתאבשיו."הליגבךורבומארמאתוךלונבישאהתעוויתחקלינאיתאףסכההנהינזאב

.הכסמולספתושעלינבלידימיהלףסכהתאיתשדקהשדקהומארמאתוומאלףסכההאמו

"...ףרוצלוהנתתוףסכםיתאמומאחקתו

לספםהלםתושעב"התאובזעאלםינושארהםימיבש,םידמלונאהמת־יפלוזהחישמ

הלשדחתנ'התדובעב"הנומתלכ-רוסא.תיארנהרוצבותואודבעאלא,הכסמו
ם

.רתאמןמזב

ינשספוטתירבהרפסבעבקנרבכאוהלבא,הזרוסארמאנאלןושארספוטתירבהרפסב

.(ז"י,ד"ל,תומש)
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,דחאשיאיהלאאלא,לארשיבהחפשמואטבשיהלאהזםיהלאהיהאלותלחת

ינבוכלהםההםימיב.םטבשיהלאוהושע,ןדינבוהוסמחשרחאל,ףוסבלקרו

ךותבאוההםויהדעולהלפנאליכ,,תבשלהלחנםהלשקבלינדהטבש

ימוחתםימושר(ח"מ–מ,ט"י)עשוהירפסב.(א,ח"י)"הלחנלארשייטבש

ןדינבלובגאציו,:(ו"מ,ט״י)רפסמםש.ןדינבלהלחנלוליפהרשאץראה

(שילריעההארקנםיטפושרפסב)םשלםעומחליוןדינבולעיו;םהמ

םשכןדםשללוארקיוהבובשיוהתואושריו,ברח־יפלהתואוכיו,התואודכליו
המו.הלחנינדהטבשלהלפנאליכ,איהתירוטסיהההדבועה."םהיבאןד

רחאמןמזב.האצמהאלאוניא,הלחנםהלוליפהיכ,עשוהירפסברפסמש
וקזחיכ,םקלחתאשובכלםדיבהלעאלש,םיטבשהםתואש,ריבסהלורמא

:רמאנםיטפושרפסב.עשוהיימיבלרוגהיפ־לעםתלחנבוכז,םהילעץראהיבשוי

תוברתה.(ד"ל,א)"קמעלתדרלונתנאליכ,הרההןד־ינב־תאירמאהוצחליו

ותונמואהתיהרהבןד־ינבויהשןמז־לכלבא.קמעבקרהתיהתירשפאתיבושיה

לפיוסוסיבקעךשנה–חרא־ילעןפיפש,ךרד־ילעשחנןדיהי,.סמח

ושעשהמהיה״ךרד־ילעשחנ,השעמןיעמ.(ז"י,ט"מ,תישארב)"רוחאובכר
םילוגלגהמכלבא.הברמתומימתבםיטפושרפסברפסמהז.םשלואשילריעב

השעמםגהיהךרדבםהישעממ.ןופצלםורדמוכולהךרדבהזטבשלעורבע
לא,:תוסגבםהובישההזלשסמחתקעצלע.הכימלושעשתומלאוסמח

"ךתיבשפנוךשפנהתפסאושפנירמםישנאםכבועגפיןפ,ונמעךלוקעמשת
.(ז"י,ה,םיטפוש)תוינאבםמצעםיריכשמויהינדהטבשינבמתצק.(ה"כ,ח"י)

לעתופחלידכ.תיבושיתוברתלעיגהל,הזטבשץראבזחאנרחאמןמזבקרו

ןד,:םירבדהתאבקעיתכרבבופיסוהםירוענתפרחחיכשהלוותודליישעמ

םנונגסבםירבדהםירכנ.(ז"ט,ט"מ,תישארב)"לארשייטבשדחאכומעןידי

.הזהןומדקהרישהרקעמםניאש,יאזורפה

־ןבןתנוהיו,לספהתאןדינבםהלומיקיו,:רמאנונינפלשרופסהףוסב

."ץראהתולגםוידעינדהטבשלםינהכויהוינבואוה,השמ-ןבםשרג
םויסןיאהז־יפלו.ןוראהתולגםוידע:םיחסנמההלאםעןידהיכ,הארנ

,הכימלספתאםהלומישיו,:וירחאאבהםויסהלשרחאספוטאלאםירבדה

,ןוראההלגםיטפושהימיףוסב."הלישבםיהלאתיבתויהימילכ,השערשא

םויסלויהםיספוטינש.הלישבםיהלאתיבתאובירחהוםיתשלפהותואוחקליכ

ןמזב.הזרחאהזםומשרוודחיםתואוביכרהףוסבלו,ונינפלשהשעמה־רופס

,אוההזחסוניונש.ץראהתולג:וחסנו,ןוראהתולגןינעוניבהאלרחאמ

ינבמו,ןדבהכימלספדמעיכ,ותעד־יפלםירבדהתנווכ.ןורחאהרדסמל,הארנכ

םשכ,וירחאוסחיתנשוא,שממוינבינבמםא)וינפלושמש-השמלשוינב

ץראהתולגםוידע(ויחאןרהאלשוערזלינשתיבימיבםינהכהוסחיתנש

הזלאלורופסהרבחמבתכךכאלשיפ־לע־ףאו.רושא־ךלמרסאנמלשימיב

רשא,ןדבשדקמה.רדסמהרמאהפיירוטסיההערואמהםצעבהנה,ןוכתנ
ינב:לארשי־ץראבןומדקיתדזכרמהיה,טבנ־ןבםעברילרחאמןמזבסחייתנ

.ריעהתאשבכלולעשכ,םדיבואיבהש,שודקהלספהתאובומשווהודסיןד

11vןןןהפוקתה



דלפנרבןועמשר"ד278

תיבמםכולהךרדבינדהטבשינבוהוסמחיכ,ןד"יהלא,הזלספלעורמא

המישרונינפלש,קפסןיא,הזשדקמבהשמ־ינבלשםתנהכןינעבםגו.הכימ

ועקתשניכ,השמלשוערזלעםירמואויהאלרחאמןמזב.המודקתירוטסיה

לשוינבינבושמשתמאביכ,תיאדותודעוזהמישרבןיא."םילילאתדובע.ב
הדגאאיהןפא־לכבהנה,הדגאתרוסמוזהתיהשוליפאלבא.ןדשדקמבהשמ

רתויאוההשמלשוערזלןדשדקמבםינהכהסוחי.דאמהמודקתיממע

,הארנו–השמלשויחא–ןהכהןרהאירחאםילשוריינהכלשםסוחימירוטסיה

ידכאלא,אבאלםילשורישדקמב"םינהכהןרהאינב,סוחילשורקעלכיכ

יכ,דימתרוכזלונילע.ןדבשדקמהינהכלשםתלעמוםתשדקסוחיעיקפהל

,עבצותואבאלא,ירוקמה,ירקעההספוטבונינפלהניאתיארקמההירוטסיהה

םימושרבהטלשאיה.ינשתיבןמזבתימלשוריההנהכההתואהעבצש

,הברמהןויעהירחא,םיאצומונאשהמ.ירוקמהםנוגתאהקחמוםיירוטסיהה

נלאציהז,םודקהםספוטמהלאהםימושרב
ו

הזכטסצמלפןיעמ.קחמהךותמ

וזתירוטסיההמישרןבומבושקתנרבכ.השמלשוינבינברופסבונינפל

םימרוגהדחאיפ־לעלבא.רחאםויסואיצמההכימלספרופסלו,הוקיחרהו

אלםירחאמתורודב.המוקמלהרזחוהבושחהתירוטסיהההמישרהונלהמיקתנ

דיהבחולשלםבלדועםאל
;

(יהשנמארקנהיהישידכ,השמםשב'נוליטהלבא
.

השעמאוהםיטפושרפסםויס.(א"כ–ט"י)העבגבשגליפהשעמ.ב"י
ץבקבהזערואמרופסהיהםינמזהןמןמזב.ויתואצותו,העבגבעריאש,ארונ

ךלמןיאםההםימיב,:רמואאוהםהינשב–רבדלןמסו.םדוקהרופסהםעדחא

ויניעברשיהשיא,:דימףיסוהתומוקמהינשב.(ה"כ,א"כ;ו,ז"י)"לארשיב

לספםדאולהשע:היכרנאהטלשלארשיבךלמהיהאלשםימיב."השעי

רךרדבו,םתבשלץראםהלשקבלוכלהינדהטבשינב;ותיבבדימעהוהכסמו

וברסןימינבינבו,שגליפבארונהשעמושעלעילב־ינב;סמחהשעמושעםכולה

ימיבהזץבקבםירופסהופסאניכ,דיעמהזןמס.םנידםיעשרבתושעל
םיננרמויהםתצקש,תוכלמהחבשברבדלידכאבםירופסהץבקו,םיכלמה

וז.(א"י,ג"י,עשוה;ה"כ–ו,ב"י;א"כ-ז,ח,א־לאומש;ג"י,ח,םיטפוש)הירחא

ךלמןיאםההםימיב,:םירבדהןמתטלובההלאהםירופסהףסאתנוכהתיה
;ךכ-םשלובתכנאלםמצעםירופסהלבא–"השעיויניעברשיהשיא,לארשיב

,רשפא,םודקירקעהםספוט.ורצונדחאןמזבאלודחארבחמלםיכישםניא

ץבקבועבקנשדעםימעפהמכודבעודילדימורבעםהךא,םיכלמהימיל
.ןאכםיטפושרפסרבחמםרדסףוסבלוםירופסה

אוה.םיטפושהימימירוטסיהערואמאוההעבגבשגליפהשעמרקע

ותחכותתואיבנבםימעפיתשולזמררשא,עשוהאיבנהימיבםסרפמהיהרבכ

תאריבוסחיתהרבכש,הברהרחאמןמזבהשענהזןוקת.היולתינ"השמ,םשבוליטה(1

דומלתהןמזב.וכותבהובתכאללבא,הזםשב'גתואולת,לבקמהחסונלהשדקלשדובכה

.(ט"ק,ארתבאבב)םתשרדמהארנכ,השמםודקהחסונהדועהיה
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ליהבמההשעמהותואלאיבנהזמריכ,קפסןיא.(י-ט,י;ט,ט)לארשיל

המחלמלו(ט,ט)".העבגהימיכותחשוקימעה,:םיטפושרפסברפסמה

העבגבםגישתאל–ודמעםש,לארשיתאטחהעבגהימימ,:וזהבסבהתיהש
י)"הוולעינבלעהמחלמ

,

רופסהיהספוטהזיאב,םיעדויונאןיא.(ט

ןמזבבחרתנושרדנרשא,ונינפלשספוטבהיהאלןפא־לכב,עשוהימיבהז

..ונינעמאלשוכותלאוסינכהרשא,םירבדהןונגסמםגרכנהז.רחאמ

אלרשאהירכנריע,,ןידעהתיהםילשורי.םיטפושהימיאוההזערואמןמז

הזרופסלעופיסוהש,םירבדהןכתלםיקקזנונייהםא.(ב"י,ט"י)"הנהלארשיינבמ

ץראבלארשיבושיתלחתלערואמהןמזתאםידקהלםיכירצונייה,רחאמןמזב
דןבסחניפו,םההםימיבםיהלאהתירבןוראםשו,:ןאכרמאנירהש,ןענכ

רבדהעריאשירה.(ח"כ-ז"כ,כ)"םההםימיבוינפלדמעןרהא־ןברזעלא

רזעלא־ןבסחניפ,.רחאמשרדמירבדםההלאלבא.עשוהיתומירחאףכת

.הימחנוארזעירחארודמ,ינשתיבימימתרחאמהאצמהאיהוז"ןרהא־ןב

ותויההזסחניפריצמ,ונינפלשרופסהךותלאסינכהשהזןיעכ,שרדמב

,רחאמןמזלשרויצוהז.(ג"י,ב"כעשוהי)"המחלמחישמןהכ,רותבשמשמ

מיףוסב
י

ןכהיהולאו.סרפתוכלמ
,

,עשוהיתומירחאףכתרבדהעריאיכ

םיהלאבולאשיולא־תיבולעיוומקיו,:(ח"י,כ,םיטפוש)רפסמשהמןכתיאל

'הרמאיוןמינבינבםעהמחלמלהלחתבונל־הלעיימ:לארשיינבורמאיו
:

םגלבא.(א,א)םיטפושרפסתלחתברופסהלשיוקחוהז."הלחתבהדוהי

אלעשוהיתומירחאףכת.תירוטסיההתואיצמלםיכסמהזןיאןאכםגוםש
.ארסיסתמחלמימיבוליפאהיהאלהז:לארשייטבשלעהדוהידועבשחנ

ןמזב.תוחפה־לכלםינבומםמצעםירבדהרפסהתלחתבשץראהשובכרופסב

םחלהלהלחתבולעיםהש,'הםהברחביכ,הדוהיבםיראפתמויהרחאמ

–"הלחתבהדוהי,:'הרמאםא.דאמהומתאוהןאכרופסהךא.ינענכב
וחסנוומיעטהךכיפלו,הזישוקבושיגרהיכ,הארנןימינבינבינפלופגנךיא

זיחאןמינבינבםעהמחלמלתשגלףיסואה,:(ג"כ,כ)תינשההלאשהספוטב

דועףסואה,:םירורבםירבדהויהתישילשההלאשבלבא."וילאולע:'הרמאיו

זלדחאםא,יחאןמינבינבםעהמחלמלתאצל
ו

רחמיכ,ולע:'הרמאיו
תררבמהלאשההתיהאלתינשהוהנושארהםעפב.(ח"כ,כ)"ךדיבוננתא

,"הלחתבהדוהי,;"הבישה"המחלמלהלחתבונל־הלעיימ,:הלחתולאש,הכרצ-יד

ינבםעהמחלמלתשגלףיסואה,:תינשהםעפבולאש.וחצנייכ,חיטבהאללבא

יכ,תאזהםעפבםגחיטבהאללבא."וילאולע,:'הבישה"?יחאןמינב

רזעלא־ןבסחניפש,הארנו;ןגוהכהלאשהתאוחסנווניבהושכע.וחצני

ןמינבינבםעהמחלמלתאצלףסואה,:הלאשהתאתאזהםעפברדסומצע

םירבדהילעבישהלהיהרשפא־יאו,הרורבהתיההלאשה"זלדחאםא–יחא

יכ,ןבומו."ךדיבוננתארחמיכ–ולע,:הבושתההאבןכ־לע,םירורב־יתלב

"םיהלאבהלאש,ההתיהינשתיבימיב,בזכתשרשפא־יאתאזכהרורבהחטבה

("ןהכהןרהא־ןברזעלא־ןבסחניפ.)ןרהאערזמלודגהןהכהקרו.ידומלןינע

,הרורבהבושת'הבישהולו,קיפסמרורבבלאשאוה.התחסונבוהרודסביקבהיה
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התיההבושתהו,הלאשהרדסלעדיאלותלוזםדא.הבתועטהרשפא־יאש

.ותקדצבורבדהרשיבקפקפמםדאהיהאלםההםימיבםתפקשהיפלו.תועטב

רובצהםאו.ויתולאשוינפלתוצרהלםיהלאהלאשגנלארשימםדאלכןיא

,אפוגהשעמהןמזב,םודקןמזבלבא.ושארבומד–ליסכדיבםירבדחלושולכס

ולע,:וא"הלחתבהדוהי,:'הרמאשכ.רובצהתאעטהיהבםילותויהאל

ולע:וא,המחלמלהלעיינולפ:רמוא'הןיא.וחצנייכ,חיטבהשירה,"וילא
ןוטלשימיל,ינשתיבימילםיכישהלאהםירבדהלכ.ביואהרבגישידכ,וילא

המחלמהרופסבםיטרפהראשףאו.ינחורןוטלשוינידמןוטלש–לארשיבםינהכה

,הנורחאההמחלמהסיסכת.ירוקמהוספוטברופסהרקעמםניאו,םיירוטסיהםניא

לארשיינבובושמתשהש,הזיפ־לעאוה,ןימינבתאלארשייטבשוחצנהבש

יכ,רמואאוהונינפלשרופסב.(ט"כ–א,ח,עשוהי)יעישנאםעהמחלמב

אוההז־רחא.(ה"ל,כ)האמוףלאה"כןימינבינבמולפנהנורחאההמחלמב

ח"י:ןימינבינבמםילפונהרפסמהנומותוטרפבהמחלמהתוערואמתארפסמ

אוההזלכ.(ו"מ–ד"מ,כ)ףלאה"כלכה־ךס–םיפלא'בוםיפלא'ה,ףלא

ספוטבםג,רשפא,ורמאנהמחלמהיטרפ.(ו"מ–ו"ל.כ)תרחאמהפסוהיתעד־יפל

םירבדהתארדסםמוקמבו,םתואריסחהורדסמהתאהאנהאלהזךא;ןושארה

העבגהיבשויםעןימינבינברפסמיכ,הלעמלוניארהנהו.ונינפלשספוטב

ינבמשיאתואמששקרש,רמואאוהןאכו;(ו"ט,כ)תואמעבשוףלאו"כהיה

הלאיכ,ןכתילבא.ףלאםירסחירה.(ז"מ,כ)ןומרהעלסלאוטלמנןימינב
היהש,המחלמהימיב.ןימינבינבוחצנןהבש,תונושארהתומחלמהיתשבולפנ

ונממשיא,:'הינפלהפצמבלארשיינבועבשנ,דאמלודגןימינבינבלעסעכה

םהירעלאואבןימינבלעורבגשרחאלו.(א,א"כ)"השאןמינבלותבןתיאל
וחלשתואצמנהםירעהלכו,אצמנה־לכדעהמהב־דעםתמריעמ,ברח-יפלםוכיו.

,ןומרהעלסלוטלמנשםתואקרןימינבינבמוראשנהז־יפל.(ח"מ,כ)"שאב

ינבלםישנתתלאלש,העובשההלחלארשיינבלעו,םישנויהאלהלאלו

יהלא'ההמל,:וכבוםתעובשלעוטרחתנלארשיבסעכהךכששרחאל.ןימינב

םתטרחב.(ג,א"כ)"דחאטבשלארשימםויהדקפהללארשיבתאזהתיהלארשי

הילכורזגיכ,תרחאב(ןימינבטבשתדמשה)תחאתוירזכא"השעמקלסלורמא

םישנלונתנןתוא:ויחהתולותבתורענתואמעבראקרו,דעלג־שביריעלע

ריעתדמשהןינעוןימינבטבשתדמשהןינעםגךא;ברחידירש,ןימינבינבל
.םיירוטסיהםניאדעלג־שבי

,דעלג־שביבויחהרשא,תורענתואמעבראיכ,רמאנונרופסףוסבהנהו

םתוא.םישנילבםהמשיאםיתאמוראשנדוע,ןימינביטילפלכלוקיפסהאל
,םימרכבתולוחמבהלישתונבתואצויובש,הלישב"הוהיגח,דעומלש,הצעואישה

–ונילאבירלםהיחאואםתובאואבייכהיהו,.ותשאשיאםהל"ופטחי.
םתאאליכ,המחלמבותשאשיאונחקלאליכ,םתואונונח:םהילאונרמאו
תפיטח,ןינעיכ,אוהירבהנהו.(י(ב"כ,א"כ)"ומשאתתעכ–םהלםתתנ

םייקןבומ.רדסמהדיםהבהטלשיכ,םיעטקמםהש,קפסןיאו,םירוחמםניאםירבדה(1



עלוהירוטסיהירפכ

ויה"הוהי־גח,םויביכ,הלישבהיהםודקגהנמ.ירוטסיהוניאהלישב"םישנה

שיאםהל"םיפטוח,ויהםירוחבהו,תולוחמבלוחלםימרכבתואצויהלישתונב

רבכתורענה.ןיסוראלשגהנמ."רבדלרכז,קרהתיהוז"הפיטח,.ותשא

ויההוהי־גחםויבו,ןהיסוראלןהיחאואןתובאםכסהבהלחתמתודעוימויה

היההז.תומלאבןהבוקיזחהולאכ–תוסוראהתאםהל"םיפטוח,וםיאבםירוחבה

,הלישבהזהיהןכ־לעירהש,יתדדוסיהלחתולהיה,הארנכו,דאמםודקגהנמ

קרראשנוונכתוומעטלטברחאמןמזב."הוהילגח,םויבו,שדקמהםשדמעש
רבדהזיאעריאהז"תיממעהלולה,םויביכ,רעשלבורק."רבדלרכזה
המחלמלםרגהזהשעמו,םידוקרהתעשב,הלישתונבלהעבגינבושעש,הלבנ

יניעבקוחרםיטפושרפסברפסמשהמיכ.ןימינבינבםעלארשייטבשלש

אל(ט"י,תישארב)םודסהשעמרופסלךכ־לכםימודרופסהיטרפ.הדבועותויה
לעילב־ינבלאןקזהירבד,לשמל)תוחישהמכבםגאלא,ערואמהרקעבקר

תונבלשהזלהמודש,חרואהשגליפוהלותבהותבןינעוותיבתלדלעםיקפודה

םירבדהןיאהזתלוזםגו.העבגבהשעמהיהךכיכ,ןימאהלהשקו,(טול

ןיאו,בוחרבושגליפםעוורענםעיולהשיאהדמעיכ,הלחתרמאנ.םיריחמ

ןיעהתיההרצ.הערלםהבעגופםדאםגןיאלבא,התיבהםתואףסאמםדא

ישנאתנעטונעט,ותיבלאןקזהשיאהםפסאשכ,ושכעו.םיחרואבריעהינב
רפסמהםנמא.וילוגלגבהברההנתשנודילדימרבעונינפלשרופסה.םודס

יפכ,המחלמהרופסלעגונבןכןיאשהמ)םודקהןושארהספוטלךישותלחתב

בתכבעבקנםרטבו.ירוקמהוניאהזהםודקהספוטהםגלבא.(הלעמלררבהש

.הברהןכ־םגהנתשנ,הפ־לעדועהיהש,םודקןמזבו,ןזאלהפמרופסהרבע

ימימ,;"העבגהימיכותחשוקימעה,:רמואעשוהאיבנה–רבדלשוללכ

יכ,ירבירה;"הוולעינבלעהמחלמהעבגבםגישתאל.לארשיתאטחהעבגה

המלבא."הילעינב,םעומחלנהתבסבו,העבגבהלבנםודקןמזב,התשענ
דועהדגאירבדולתהזהארונהערואמב.ותנוהכונלרסמנאלהזהשענש

גהנמלסחיהזהשעמלהיהיכ,הארנךא;תודבועהתאושטשטוםודקןמזב

.ותליחתאלא,ערואמהףוסאלהז.םישנהתפיטחבהלישביתדה

הנוכלםירבדהתאאיצוהרדסמהךא.תונבהתפיטחןינעבאוהןהיחאואתורעגהתובאלש

.םישנלןימינבינבלםהיתונבמתתלאלש,לארשיינבועבשנש,העובשהתאםהםיארייכ-תרחא

פירבדהףוסו,ןימינבינבלעסוחלהלישישנאלסויפאוה"...םתואונונח,:םירבדהתלחתהנהו

אלה)יכ-:העובשהרמחלגאדלאלש,םתעדתאוחינההזבו.העובשהןינעבאוהראשהו.רסח

"ומשאתתעכםהלםתתנםתאאליכ-המחלמבותשאשיא(תועטאיה"ונחקל,לשינ)וחקל

וחקלםהאלא,םישנלםהלםכיתונבתאםתתנםתאאלורהש,העובשהלולחבםימשאםתאןיא

.ןתואופטחוהמחלמבותשאשיא
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:הלאשה,תעצהבישוקהאצמנםיטפושרפסלשורובחןמזתלאשב

םגלבא,ירוטסיההרפסבדאמםיטעמםירורבוםיקהבומםיינמזםינמס.המצע
רופסואירוטסיהרופסלכיכ,אוה-ירב.םולכםיעירכמםניאהלאהםינמסה

.ומצעלתיתורפסהריציאוהםיטפושרפסבש(הכימלספ,ןושמשהשעמ)הדגא

ירופסלכרצוניתמ:איההלאשהךכיפלו.ורפסבםעבקוםצבקרפסהרבחמ

רדסרפסהרבחמלבא.םכותמםינמסתצקעויסבןיחבהלרשפאהזזרופסו

.הנשאלשוליפאו,תירוטסיההותאצרהלםלבקוםירופסהתאםינמזהןמןמזב

םיאצומשכו.םינמזהרדסלעםרדסשואםיזמרתצקםהבסינכההנה,הברהםהב

םא:איההלאשה,םירופסהלשםרובחןמזםהיפ־לעןוכלםיזמרהזיאונא
םלשרפסההיהשכו.םהרפסהרבחמלואםירופסהספוטרקעמהלאהםיזמרה

:ינשיכ,הארניל.םישדחםינינעתצקובוסנכנו,דילדימרבע,וירופסץבקב

הלחתויה(העבגבשגליפושילשובכףורצבהכימלספ)םינורחאהםירופסה

.ףוסבםעבקורחאמןמזברדסמהםחקלםשמו,רחאםיירוטסיהםירופסץבקב

.רודסה.םייונשהמכ,הלעמלררבהשיפכ,ושענהלאםירופסבו.םיטפושרפס

רדסלעתיארקמההירוטסיהההרדסנרשאכ,סרפתוכלמימיבהיהןורחאה
ותרותמשדחדוסיסנכנהעבגבשגליפרופסביכ,הלעמליתררברבכו,הנמז

ורובחןמזלעגונבהלאשהתרתהבישוקהתאלידגמהזלכ.םימיה־ירבדרפסלש

w,םיטפושרפסלש

.םהםמצעםירופסה(א:תוחנהשלשלערבדהדימעהללכונללכבלבא

תצק–םינושארהםיכלמהימיבואםיטפושהימיבדועודסונםתצקו,םימודק
תמחלמ,ארג־ןבדוהאתמחלמרופס)ירוקמהםספוטבונינפלםנהםירופסה
,(ןושמשתורובגוחתפיהשעמרופסםגרקעבוךלמיבאתכולמרופס,ארסיס

.(העבגבשגליפהשעמ,ןועדגתמחלמרופס)םינושתודוסימםיבכרמםהםתצקו

הריציאוהןושמשהשעמרופס:םינושתומוקממםירופסהועבקנםיטפוש־רפסב

.שגליפהשעמושילשובכוהכימלספרופסםגהזבאצויכ;ומצעלתיתורפס

,ןושארספוטבופקהתאןוכלהשק)םיטפוש־רפסלשןושארהרודסה.העבגב

,ךרעבםודקןמזבןכ־םגהשענ(םינינעתצקדועוילעףיסוהלהיהלקניכ

היטנמםולכובןיא.םירפאבורקעברפסהדסוניכ,הארניל.םיכלמהימיב

יכ,תוטישפברמאנןועדגתמחלמרופסב.םילשוריבהריחבה־תיבלודודתיבל

חבזמתאהלחתסרהייכאלא,הלועבירקהלוחבזמתונבלןועדגליההוצ

ו)וילערשאהרשאהתאתורכיולעבה
,

הנוכללכבשיהזהרופסבו.(ב"ל–ה"כ

–הוהיתדובעיפלכהדפקהםושןיאלבא,לעבהתדובעיפלכתטלוב
רחאל,םירפאבהוהיידבועלשתיתדההפקשההיהוז.םוקמלכבש
:רמאנ(ז"כ.ח)רופסהףוסבלבא.הוהיתומחלמבאוהיתיבתוכלמהרבגש

לארשילכונזיו,הרפעבוריעבותואגציו,דופאלןועדגותואשעיו,
אוהםינורחאהםירבדבו."שקומלותיבלוןועדגליהיוםשוירחא

היההז,ןועדגתומירחאםהלעריאשהמ.ןידהתאותיבוןועדגלעקידצמ



רפסבםיאיבנהתרותתעפשהםיאורונאןאכ.הרפעבלספדימעהשלעשנוע
ןפ,ךצראבובשיאל,:רמאנ(ג"ל,ג"כ,תומש)ןושארספוטתירבהרפסב.םירבד

רפסבו,"שקומלךלהיהי־יכ,םהיהלא־תאדבעתיכ.ילךתואואיטחי

תרכת־ןפךלרמשה,:רוצקברמואאוה(ב"י,ד"ל,םש)ינשספוטתירבה

םתסלבא."ךברקבשקומלהיהי־ןפ–הילעאבהתארשאץראהבשוילתירב
יהוז.״שקומ.ו"תונז,הלחתבשחנאל,הרזהדובעםשלוניאש,ירויצלובמס

,רופסהףוגלתרתוסאיהרקעבו.לבבתולגןמזמםיטפושרפסבתרחאמהפסוה

יהלארשילכו,סמחולועןועדגתיבלךלמיבאהשעיכ
ו

–ןועדגלהבוטייופכ

.ןידהתאוירחאותיבוןועדגלעוקידצהוזהפסוהבםלואו

רופסב.לארשי־ץראםורדמתימוקמתיממעהדגאאוהןושמשתרובגרופס

הוהיתדובעןפאיפלכהינוריא,הלעמלראבמכ,םיאצומונאהכימלספ

םינהכה,ידי־לעםילשוריבקראוההוהילהיוצרההדובעהרדס.םירפאב

ירהש,רבדהתותמאב,םירפאינב,םהםיעדויו.םירפאבןכןיאשהמ–"םיולה
שמשלותיבלאיולהרענהאבש,הכזרשאכ,הלודגהחמשהכימחמשהמכ
רבכו."ןהכליולהילהיהיכ,ילהוהיביטיייכיתעדיהתע,:"ויהלא,ינפל
תעדוהתעדלעהלעאלו,הוהילףסכהתאהשידקההכימםאםגש,ררבה
לובמסהיההזהכסמ־לספ.הוהיירחאמרוסל,םתיבבהכסמולספםתושעב,הנב

םילגרמהתשמחורסרשאכ.(ה,ח"י)"םיהלא,וארקותוא–הוהיתדובעלירויצ

חלצתההעדנוםיהלאבאנ־לאש,:יולהרענהלאורמא,הכימתיבלאםיינדה
הווהיחכנ,םולשלוכל,:םהלבישהאוהו,"הילעםיכלהונחנארשאונכרד

הוהיבדודתלאשןיבוםיהלאבוזהלאשןיבןיאו.(ו,םש)"הב־וכלתרשאםככרד

רחאלירהש,עדת.םולכ־אלו(י,ב"כ,א־לאומש)בנבןהכהךלמיחאידי-לע
שמשהז.דופאהודיבו,דודלאונברתיבאטלמנךלמיחאתאלואשגרהש
,םש;ח–ו,ג"כ,םש)הוהיבלאשללואשינפמאבחתמותויהםימיהלכדודל

םירפאינביפלכהציקעהכימ״יהלא,לשומצעהשעמבןיאהז־יפלו.(ח-ז,ל
הוהיתאהדוהיינבםגודבעןכיכ–םהבהגוהנהתיהש,הוהיתדובעןפאו

שדקמהתשדקלוספלהינוריאםיאצומונאהשעמהרופסבלבא.ובולאשו
ולהדמעאל,השמלשוינבינבמהזשדקמבושמשיכ,הדבועהוליפאו.ןדב

ינבםגורבדהזכיכ,רעשלונאםילוכי,הדוהיינבלשיאנגירבדמוהליצהל

םהיניעבויההמ,עדויימ.הדוהיברשאםישדקמהךרעתיחפהלםירפא

םיכלמ־רפסבש,("ןתשחנ,)תשחנהשחנוםילשורישדקמברשא"םיבורכ.ה
םירויצהו,(ה,ח"י,ב"למ)וינפלםירטקמויהוולודבעיכ,וילעודיעהומצע

.(ו"ל,םש,םש)"תוילושיארעמ.ו(א"כ,ז,א־םיכלמ)זעבוןיכיםיילובמסה

תאהלקלקםירפאינבםהיחאלםתאנשש,הדוהיינבתונעטקרונלומיקתנ
ובישההמ,םדגנכשהלאתונעטונלומיקתנאללבא;םתונגבגילפהל,הרושה
.םהיחאתפרחלעהלא

רפסםגםללכבוםינושארההירוטסיהה־ירפסתאםהלורדסלבבתולגב

התוא.(א"כ–א"י,ב)העצההזרפסלומידקהיכ,הלעמליתררברבכ.םיטפוש

תצקםירתוסןכ־לעו,הפיהלעאלהזרובחשאלא,הנושארההמדקהלורבח
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מיףוסב.הלאלהלאםירבדה
י

לעתיארקמההירוטסיהההרדסנשכ,סרפתוכלמ

רפסעבקנהזףקהבו,העבגבשגליפרופסבםינינעתצקופיסוה,םינמזהרדס

רפסונינפל.הזרפסבתופסוההןהתוטעמללכבלבא.שדקה־יבתכבםיטפוש

ןהךרעה־יברמ,םיללכשמוםיפיםיירוטסיהםירופסץבק,דאמםודקירוטסיה

הוםנכתדצמ
ן

,ירוקמהםספוטבונלומיקתנרקעביכתויהבו.םתרוצדצמ

לארשייטבשלשםייתוברתהםייחהמםינמאנםירויצםהבםיאצומונאןכ־לע
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