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הנוסבוביבןירופיפאהלשתילגתה
לעהלודגהעפשהינשהתיבהימילכבהתיהםירצמבשהלוגל

,לארשי־ץראבתודהיהוםידוהיהלשםיתוברתהוםינידמהםייחהתוחתפתה

תרחאהניחבבלבא,לבבבשהלוגהלאהזהכרעבהושהתיהשטעמכו
םצעהתיהותירבעההרוסמהתארמשמ־לכמהרצנלבבבשהלוגה:ירמגל

היופצהתיהאליכירחא,התרהטבהבהרמתשנשתירוקמהתודהיהימצעמ

לשהיחתהתעונתהנממהאצישדבלאלותונוציחתולעפלותועפשהל
לכבהלודגהדמבהקספאלםגאלא,הימחנ־ארזעימיבםלובגלםינבתביש

םירמחתוחכאיצמהלרצואה־תיבאיהההפוקתהלכבהתיהוינשהתיבהימי

־לעהמואמטעמכעדונאלןכ־לעו,לארשי־ץראבתודהיהזכרמלםינחורו

ךותבועלבניכירחא,םההםימיהךשמבםמצעלםהישעמוםהייחרבד

,םהילאםילפטנויהוותדלומוותרוכמץראבולכםעהלשםייללכהםייחה

םייחהםירכנוםישגרמ,םיטלבנוםיכלוההלאהםייחהוקספשירחאקרו

התלחתמםירצמבשהלוגההתיההעשהתואב.לבבבםידוהיהלשםידחוימה
,וצראבולכםעהייחךותבועלבנאלםהישעמוםהייח,המצעלהדחימהביטח

םישדקמבםמצע־ינפבתומבםהלדסילםתישארמוצמאתה,הברדא,אלא

תרמשמירמושלןכ־לעויהאלםה;תודחימםינהכ־תודובעבוםידחוימ
הרוסמביכרהלוגזמלולדתשה,הברדאו,הזבודחיתהאל,רמאל,הרוסמה

עזגלאלפטףינסקרןכ־לעויהאלוהבורקהםתביבסלשתוברתהידוסיבוז

ןודקומרדנסכלאימימתוינלהההאצמךכיפלו,לבבבהלוגכהצראבתודהיה

רוצעמילבהבסנכהלהינפלםיחותפתירצמהתודהיהלשהירעשתאךליאו
.עירפמו

,םישדחםיכרעותודבכנתוריציויההלאהתובכרההותוגיזמהתודלות

תודהיההלטנהברהםנמאןה."תינלההתודהיה,םשבוארקנדחיברשא

תוברתלתאזהאצישכ,תירוסהתוינלההידימדוחיב,תוינלההידיתחתמ

,תוינלהההתואלבא,לארשי־ץראבתיטסינלהההעונתהתאהדליוהער

םשילהאבתפילשותויפיתאהסינכהשאיה,תירצמהדוחיב

םימעהלכיניעבןחאצמתרשאןעמלתודהיהתאהפיתנטשקתו

הנוקתבתינלההואתינורדנסכלאהתודהיה.םהילעהבבחלותונושלהו

איהוברעמהימעללארשיןיבהנושארהתרסרסהאופאהתיהאיה

תריקחדאמהדבכנןכ־לעו,םלועהלכבלארשי־תדלתושפנהברההתשעש
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תעידילוללכבלארשיםעימיירבדתעידילםירצמבהלוגהימיירבד

.טרפבןתוברתימיירבד

הלוגהמהברהםימילהריבכודאמהקיתעאיהםירצמבהלוגהםנמא
והיעשידוע.ןושארהתיבהימיב,םדקימידעתעגמהתישאר,לבבבש

,ז"כ,היעשי)םצראלאםירצמבלארשייחדנתבישלעאבנהלםידקהאיבנה

,םירצמבםגםלועבתודהיהתוטשפתהרבד־לעונויערלםוקמאצמוי'ז"י

'הלתועבשנוןענכתפשתורבדמםירעשמחויהיאוההםויב,:ורמאב

ץראךותב'הלחבזמהיהיאוההםויב,תחאלרמאיסרההריע,תואבצ
ץראבתואבצ'הלדעלותואלהיהו'הלהלובגלצאהבצמוםירצמ
ץראמםיתובשהו,:(י,י)הירכזםגריכזמוירחא.(כ-ח"י,ט"י,םש)"םירצמ
וללהםיבושיה."םירצמץראבםיבשיהתא,:(ח,ד"כ)הימריןכו,"םירצמ

תובסבותונושתופוקתב,םויה־דעטופשלהיהרשפאשיפכ,םירצמבודסונ

ןיבוהדוהיולארשייכלמןיבתירבהימיבהמשואברשאשי.תונוש

המשוכלהששיו,םצראבתוכובמהינפמהמשודדנרשאשיו,םירצמיכלמ
יבשםגזחאוהיםעדחיבחקליאדוברשא,הכנהערפידי־לעומכ,יבשב
התיההשמ־תרותתעדםלוא.(ד,ו"ל,ב"יהבד;ב"לג"כ,ב"למ)הדוהימ

לארשילעתמיאמהתיהםגוםירצמבםידוהילשעובקבושילאתדגנתמ
,ז"ט,ג"ל;ח"ס,ח"כ;(1ז"ט,ז"י,םירבד;ד"י,ד"י,תומש)הילאותבישב

לבא,דאמהדבכנזאהתיהיכףארשא,התוברתםושמ(ו,ט,עשוהןיעו
רומגדוגנ,הארנכ,תדגנתמהתיההתוינחורבםלוא,השעמהןורשכבקר

תיראשתובשייתהלאיבנהוהימריםגדגנתהםעטותואמ.תודהיהתוברתל

סרתפץראבוףנב,סחנפחתב,לדגמבשםידוהיהיבושיךותבםירצמבהדוהי
ו"ט,ב"מ,םש)המשואוביאלש,'הםשבםהבדיעהו(א,ד"מ,הימרי)

ןבךורבתאוותואםגוחקליכ,אושלויהוימויאווירבדלכםלוא,(ב"כ

,םש)סרתפבםג,(ז-ד,ג"מ,םש)סחנפחתבובשיתיוםתאודימלתהירנ

ןכ־לעו,םדקמםגםידוהילשבושיתומוקמ,הארנכ,ויהיכ,(ו"ט,ד"מ

םיהלאלרטקלםישנהופיסוהםשםבשיתהב.םהלבשומתומוקמלםהבורחב

םיזעםירבדולובישהםהלבא,םהינפלעםכרדתאוהימריחכויוםירחא

.(ד"מ,םש)תולילאלתוטונהםהיתועדלעםידמועהםישנאכםישקו

לשדבכנבושירבד־לעאופאונעמשהירכזווהימרי,והיעשייפמ

.םנמזינפלדועהבעובקהיהשבושי,ןושארהתיבהימיבםירצמבםידוהי

,1917,גיצפיל,"אניטנאפעלעןיאדגופסיריפאפסאד,ותרבחמברייאמדר'צידע(1

ולהבריאלקר,;א,ז"יםירבדבםויה־דעטעמכראבמ־יתלבהםוקמהיכ,רמא,34דומע

,ןירוטיפאהילעידי־לעהתעררבתמ"סוסתוברהןעמלהמירצמםעהתאבישיאלוםיסוס

הברהםדקמדועאצמנאלהלבא.םיסוסואיבהםשמוםילייחםירצמלוחלשלארשייכלמיכירחא

םיסויפגישהלרשפאםאללכבו!"םירצממהמלשלרשאםיסוסהאצומו,:ח"כ,י,א־םיכלמב

?ףסכריחמבםגגישהלולכיאלהז־המל,םיליח.ריחמב
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.ויתודוא־לעונעמשאלרתוי,והימריימיבהדוהיתיראשמוילעופסותנםג

יכירחא,םימעבםירצמידוהיוללובתהיכ,ןכ־לעובשחרשאשיו-המואמ

ךשמבםגאלא,םירצמיכלמתלשממימיבקראל,דוערבדםהמעדונאל
תחתלבבולארשי־ץראםעדחיבםירצמהדמערשא,הנשתואמיתש

ילעתולגתהםלוא.וישרויוןודקומרדנסכלאימידעסרפתלשממ

הנושארבד"רתתנשבואצמנרשא,תימראתפשבוירושאבתכב(1ןירופיפאה

ו"נרתתונשבןכ־ירחאו(ו,ל;י,ט"כ)לאקזחייפבתרכזנה(ןאוסא)הנוסב

ארקנרשא,הלוממרשאהטנפילאסולינהיאבתוריפחידי-לעח"נרת

העיתפה,(היטנפילאםשבארקנןכ־לעותירצמןושלבליפ)"בי,םשבםינפל

תומוקמבםידוהייבושירבד־לעתודבכנההיתועידיב(2םירקוחהלכתא

ירדסוםדמעמרבד-לעוןושארהתיבהןברחןמזינפלמהברהדועםהה

.לארשי־ץראללבבמהלוגהתבישתפוקתבםהייח

לשקחרמבשוכלוממםירצמ־םורדלובגבאצמנביסולינהיא
ותויהב,דבכנהיסיסכתהוכרעללגבוהירדנסכלאמבורקברטמוליקנ״רתת

תירצמההפוקתבדועקזחרצבמברצבמהיה,םירצמלשיעבטלובגםוקמ

התיהולוממרשאהנוסםג.תיאמורהותינויה,תיסרפהתופוקתבןכ־ירחאםגו

,הארנכ,ובישוההלאהתומוקמהינשב.הלוממרשאסולינהףוחלרצבמםוקמ

לערומשלידכ,תיאבצהרטמלםירצמיכלמדועםתישארמםידוהיהתא

ןייטצמאוהםויהדוע.רהנהמלגרםיששהבגלדעאשנתמבייאה.לובגה

יכ,הדבכנרחסמ־ריעלחתפתהיפרגואיגהודמעמיפ־לע.הלודגהותבונתב

ויהםיחרכמהפלבא,םהיתוינאבעיגהלםירצמהולכיהזהיאהדעקר

דגנכןכו,וברכממלףוחהלאואתונטקתוינאלאםהיתורוחסתאריבעהל

חתפתההז־ידי־לעותולקהםהיתוינאבהנהעיגהלםיבונהםגולכיאלהז

םיבונהוםהיתוישעתירפתאהבורכמםירצמה,היבונוםירצמןיברחסמההב

,ןיז־ילכ,תויחתורוע,ליפינש:ומכ,העבטבתיארפהםצראתואצותתא

דנואןעטפיגא,ןאמרע)םידבעםגוםהבאצויכועדונההיבונבהז

,סוריפאפהדחישבלמהשענוהביתכלםדק-ימיבשמשרשא,הלעאוה.ז"עלבסוריפאפ11

םהשכודחיושבכנוהזבגלעהזןוסכלאבוהזדצבהזרשיוחנהשםיקדםיוקלךתחנש

סקנפהםגתואסקנפינימהשלשןיברכזנהנשמב.תחאהכיתחושענשדעםיבטרוםיחל

ז"מירהתמאבשרפןכו(ז,ד"כ,םילכ)ןירופיפאםשבםהיפבוארקנוהלאהםילעהןמהשענש

.דוסילכילבושורפתאהחדידומלתהונולמביול.65,א"+,"עגארטיב.ב

לבא,תויזעולהתופשבהמלשתורפסתאצמנרבכהלאהןירופיפאהילערבד־לע(2

,ו"כךרכ;ה-אתורבוח,ז"יךרכ,"חלשה,בסכייד.שר"דה:טעמקרםהבוקסעתירבעב

;45ןוילג,תישימחהנש,"םלועה,בלופמיהמלשר"דה;ו,ב"כךרכ,םש,אנהכדוד;גתרבוח

סיריפאפעשיאעמארא,דאנגנואלשורפסבדוחיביתשמתשהיכנא.י,אץילג,תיששהנש

.ןוב,ןאמצטילתאצוהבאציש,קראטשר"ד.פורפלשויתורבוחבו,1911,"עניטנאפעלעסיוא

.םינפבםיאבומםירוקנהרתי
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היהרשא,רהנהלשיחרזמהףוחב.(659דומע,1885,ןעבעלסעשיטפיגא

ןכ־םגהחתפתה,םירצמלעירפמ־ילבתכללולכיוברשאדחאהךרדה

ריעה.(16דומע,סנעטפיגאעטכישעג,שגורב)הדבכנתירחסמריעלהנוס

יי
ב

וארקםירצמהרשא,"םונח,ירצמהלילאהןחלופריעתאזדבלמהתיה

ודמעהזהלילאהדצל.(242,עטכירעבעזייר,שגורב)"בימןודאה,ותוא

ייתונודאתולילאיתש
ב

ןיע)יקנא,"יקונא,ו,"תתס,וא"יתס,:ןהו

,רלנאגיודער"דתאמ"עניטנאפעלעןיאןעדוירעדעטכישעגרוצ,רפסב

.(15-4דומע,1912,ןרב

ינינעלשתודועתרשעןהו,הושןכתתולעבןההנוסתודועת

יילשתודועתהלבא,רחסמוטפשמ
ב

תוקלחנןהוםינושםינכתתולעבןה

תיסרפההלשממהלשותיאבצהתודיקפהלשתודועת(א:םינימהעבראל

;תויטרפתורגא(ג;תוירחסמותויטפשמתודועת(ב;תירבעההלהקהלשםגו

תובתכדבלמ,םיעבשמהלעמלאוהןירופיפאה־ילערפסמ.תורפסינינע(ד
־ירטשרבדבתויטרפתודועתםהבשיוםתומלשבורמתשנםהמהברה,סרח

תוכרכמותוללגמןושארהןדמעמבדועןהשכואצמנש,ןהבאצויכורשק

ןהילעהרמשרשא,וזהרוצב–,סרחתמדאלשםתוחבתומותחוביסיטוחב

תומיתחה.םיטפושהינפלבירירקמבתועצמויה,םייונשוםיפויזינפמ

ילעםהיניבויההזתמעללבא.םינושםילמסבותויפילגרהתויתואבתונמסמ

םירורפלוםיתפלםאצמהתעבוררופתנששיוםיערקלםיעורקןירופיפא

דבכנךרעילעבויההלאםיעטקוםיערקלשםילגהאקודלבא.םינטק

ובהחמתהרבכש,לודגהונורשכלורשגא.וגוהלשולמעלםלוא.דאמ

תוננובתהידי־לע,םעפהםגהלע,םינויוםירצמןירופיפאיערקיוחאב

תכישמתרוצלאוןירופיפאהלשםימינהיוקךולהלאוןוגהלאהקידמ
בושלהזכןפאבודיבהתלעיכדע,דחאדחאםצבקלוםטקלל,תויתואה
תומשלשהלודגההמישרה-ומכ,דאמתודבכנתומלשתודועתדימעהלו

,םכחהרקיחאלשרופסה,ןוטסיחבמתבתכהלשתימראההקתעהה,םידוהי

.םירקוחהלכלבטיההתעתונבומןהשןפאב

,ןהבעובקהךיראתהיפל.תיסרפההפוקתהמןההלאהתודועתהלכ

ךיראתב.תיבהןברחינפלג"סקת)ןושארהשוירדלז"כתנשמתוליחתמןה

שרושחאימיבתוכלוהותוכשמנןהו(םוקמלכבןאכשמתשמיננההז
,(ה"חלג"צת–ד"לקת)ןושארהאתששחתרא,(ה"חלד"לקת-ד"נקת;ססקרסק)

לשתישימחההנשהמתירחסמהדועתדע(ה"חלד"עת–ג"צת)ינשהשוירד
תקירפירחאץראהידילימםירצמיכלמלןושארה–,(ה"חלט"סת)סאטרמא

(1סרפתוכלמלע
םידבכנהתוערואמהינמזתאםהילאונליבקהב–.

ןברחהיהה"חלה"נרתתנשביכ,אצמנ,וזהפוקתבתירבעההירוטסיהב

התעהלגנ,וטנמלשםיכלמה־תמישרמקרהתע־דעעדונרשא,הזהךלמהםש(1

.(15דומע,םש,ריאמדראודע)אוההןמזמהלאהןירופיפאהלשהדועתבהנושארהםעפב
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תנשב;הלוגהיבשלשהנושארההילעה–ה"חלו"רתתנשב;ןושארהתיבה
תנשב;ארזעתילע–ה"חלז"כקתתנשב;שדקמה־תיבךונח–ה"חלד"פקת
..הימחנתילע–ה"חלד״יקת

תודבכנהתולהקהדבלמיכ,ונלעדונהלאהתוימראהתובתכהיפ־לע

לשתובשומדוע(א,ד"מ)והימריירבדלןוכמואצמנהלאהתומוקמהינשב
,(ןבהט)אנבומכ,הזהימורדהלובגהתולילגלץוחמםגםירצמבםידוהי

יזובנכידיבםירצמתדיכלינפלדועו.(סודיבא)טובאבו(סיפממ)יפנמב

,לארשייהלאלחבזמושדקמ־תיבביבאצמנ(ה"חלד"צקת–סזבמק)

,וןירופיפא)"אתריבביגיזאהלאוהייזארוגא,:םשבםנושלבארקנרשא

ובםירעשהשמחוןבאויהוידומע,זראתורוקהפצמהיהוגג.(1(טהרוש

לשויהחבזמהינפלםיקרזמהותשחניריצםעץעתותלדולוספינבאלש
ינשהשוירדלהנשהרשע־עבראתנשבברחנהזהשדקמה־תיב.(2ףסכובהז

ושערשאבייבשותלש(םונחוא)בונחלילאהינהכתמזמב(ה"חלפ"ת)
הלםינמאנויהםידוהיהפיליחהש,סרפתלשממבהדירמ,הארנכ,"תינומה.

רצבמה־רש"גנרדיו,םעםירצמהורשקתהו,םירצמהלעםיאונשויהןכ־לעו
ןוסב)הנוסרצבמבליחהבר,ונב"ןפנ,לאתרגאחלשרשא,(ךרתרפ)

שדקמתאובירחיוביתריבלםירחאוםירצמליחםעאוביו,(אתריב
,הזםאנושבםקנוארםידוהיהוואטחבהזגנרדיוספתנךכרחא.םידוהיה

תנשבוילאושיגהרשא,הדוהיתחפיהוגבלאםתשקבבםירמואםהשומכ

גנרדיובןיוחהיזאימשארמוהילןילצמו:רמאל,ןושחרמשדחבשוירדלז"י

איבלכ(הזגנרדיובונארהרשאםימשהןודאוהילםיללפתמונייהו)ךז

(3וילגרמםילבכהתאואיצוהםיבלכה)יהולגרןמאלבכוקפנה
;

םהןכו

ןחלשהרגאןלדיבעאתשיאבאזיזןדעבהנזתמדקךא:הבםירפסמ

יהוחאןתסואלעוםלשוריביזאנהכהתונכואבראנהכןנחוהילעוןארמ
תעב,הזלםדקמףא)ןילעוחלשאלהדחהרגאאידוהיירחויננעיז

לודגהןהכהןנחוהילאווננודאלונחלשתרגא,תאזההערהונלהתשענש

כ(1
ל

שתודועתהרשעקרויוכאסלשויתומישריפכםירפסמבתונמסמתודועתה
ל

.אדעAןמאתיב-אפלאהתויתואבתונמסמהיסחמתחפשמ

דומע,"יריפאפעשיעמאראעיינדנואעטלא,ותרבחמבקדצבריעמקראטש.פורפה(2

לכםילפונהזבו,הדבכנתראפתלשןתיאןינבהזהשדקמה־תיבהיה,ןאכמהארנכ:26

הז-ידי-לעאיבהלידכםירבדרפסהרונחינפלבייבםידוהיהןחלופןמזתאםידקהלתונויסנה

רפסהיאדובעדונהיההנוילעהםירצמבםידוהילהנהכהתדלותןמזרוחאלעהשדחהחכוה

רבדבםירבדבתנתנה,הדקפהלבא,שדקה־בתכירפסרתיוםירבדרפסהןכ־ומכ,םינהכ־תרות

יכ,בייידוהילעדיעמהזהןינבה.הלאהתומוקמלתעגונהניא,יזכרמםוקמבןחלופהתודחא

.הזכןינבלעתולודגתואצוהאיצוהלידכדעבוטהיהירמחהםדמעמוםתדבםיצימאויה

,וילגרלעמםילבכהתאואיצוה,ותלבנתאלוכאלםהילאוכילשהרשא,םיבלכה:רמאל(3

.(83,םש,ריאמדראודע)םירוסאה־תיבבםהברוסאהיהש
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תרגאוהדוהיירוחויננעיחאןתסואלאוםילשוריברשאםינהכהויבחו

ףוסברפסלםיפיסומםהןכו.(ט"י-ח"י,אןירופיפא)(ונלוחלשאלתחא

המלשוהילדלעןחלשהדחהרגאבאלמאלכףא:(ל–ט"כ,םש)םתשקב
הילדלאתחאתרגאבונחלשםירבדהלכףא)ןירמשתחפטלבאנסינב

.(ןורמשתחפטלבנסינבהמלשו

םמצעתאואריכ,דומללשי,םילשורילאוזםתשקבבונפש,הזמ

,ןלהלהארנשומכ,בורקסחיבותאודמעוםילשוריבזכרמהםעםידחאמ

אללארשי־ץראמקחרהביבשדקמ־תיבןינביכ,ועדיוויתודקפתאלבקל

רשאםוקמלכב:םיהלאםשבתרמואה,השמתרותלאהריתסבאצמנ
לארשי־ינבלקרו,(ד"כ,כ,תומש)ךיתכרבוךילאאובאימשתאריכזא

לשןחלופהושדקמהתדובעתוזכרתהלעהרותההדקפלארשי-ץראיבשות
,לארשייטבשידירשמםתויהבםג;(ב"י,םירבד)דבלבםילשוריבקרתונברקה

,תאזהתוזכרתההתבוחבםצראבםתויהבףאוריכהאל,ןלהלהארנשומכ

היחתה־תפוקתתישארבםילשוריבםעהשארבםידמועהויההזדגנכםלוא

םבבלביכרשפאו,הזהשדקמהלעהאנק־ןיעבםיטיבמהלוגהתבישלש

אלםגיאדובלבא,םהלונענאלשרשפאןכלו,ונברחהשעמתאוצר
,ט"י,ט"י,היעשימהארנשומכו,ולדגנתהלולכיאלויולגבולודגנתה

.לארשייהלאלדובכלהזהשדקמהןינב,הברדא,היה

רשפא־יאסרפתלשממהלפנשםדקהזהתיבההנבנובשםא
,השקבהישיגמ,הארנכ,ואיבהרשא,(ןרכז)ןורכזהרפסבלבא,טילחהל

(3ןירופיפא)םירצמבסרפביצנםשראלהילדויהוגבמהדקפתאצמנ

ךזאחבדמלעןוברקיאתנובלואתחנמוןימדקלהיהיזכהרתאבהינבמל

החנמוםדקמהיהשהזכומוקמבותונבל)דבעתמהזהןימדקליזלבקל

ביידוהיתשקבב.(םדקמהשענהיהשומכהזהחבזמהלעוברקיהנובלו

החנמקרובבירקהלןוישרהםהלןתנ"ןרכז,בלבא,"הלועה,םגתרכזנ

,א"י-י,5.פיפאבשרפמאצמנןכו(3,6,א"כ,2;ח"כ,1.פיפא)הנובלו

הנובלוהחנמבירקהלקר,ביידוהיישארמתוביחתה־בתכ,הארנכ,אוהרשא

רשאםירצמלשדקויהשללגב–וטילחהשםירקוחהמשי;המהבתונברקאלו
,תומהבובירקהםירצמהםגיכ,חיכומוםהילעקלוחריאמדראודעלבא,ןהלודבע

רטסאורוצ־תרותליבשבהלועהםהלהרסאנותעדלו,םישבכוםירוושדוחיב

דוסיההיניעבאיהש,שאהתאהמהבהתפרשהאמטמהיפ־לערשא,תיסרפה

,ביידוהיתשקבמהארנםינפ־לכ־לע.(89,םש)שודקרתויהורוהטרתויה

"חבזמ,תואיצמלעםידיעמה"ףסכובהזיקרזמ,םשדקמ־תיבבואצמניכ

היהיכ,ףסכבדספהםהלהאיבהאלותסירהשםושמםהיפברכזנוניאו
,(ה"כ–ד"כ,כ,תומש)תוזוזג־יתלב-םינבאלשוא"המדאחבזמ,

ורכזנאלו,"אנרשאתדיש,םשבארקנה,שדקה־ןוראםגובאצמנו

םהןכו,ךרע־ירקיויהאלשואואצמנאלשםושמםילכהרתי
הולעוהנובלוהחנמאכלמשוהירדז"יתנשםוידעוזאמ,יכ,םיננואתמ

ללגב,טושפ,םהיפבורכזנאל"םשאהותאטחה,–."ךזארוגאבודבעאל
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סומנהןמהיהאלו,ותמשאוותאטחלערפכל,דיחיהתבוטלםיאבםהש

םהוםירקבמההזבםישקתמםנחלו,םרדעהלעירכנרשינפלןנואתהל

רחאשהשדחהאצמהםהםשאהותאטחהיכ,םתטישלהזמעיתסהלםיצור
רקוחהאבםדגנכלבא.םתעדלרחאמהםינהכ־תרותרפסהלש–,תיבה־ןברח

ביבחבזמהתדובעיכ,השקבבשהלאהתומוקמהדוסילעהנקסמלקריטש

ןיע)הלוגהינפלשםילשוריבהקיתעהחבזמהתדובעלשןוכנרויצאוה

וילאו,(9,"ןעטפיגאןיאאראפסאידןעשידוירעדעגנאפנאיד,ותרבחמב

גרובירפ,"עניטנאפעלעןאפעדניימעגעשידוייד.)סרטפרקוחהםגםיכסה
.(29דומע,1910

תא(13471)15ןירופיפאהעטקבאצמלםיצמאתמהםירקוחהןמשי
סרפתוכלמהלפנשירחא,אבצהישנאלשתאזהתידוהיההבשומהףוס

הכלממהלבקהלשממהתאותיבה־ןברחל473תנשבירמגלםירצממהשרגו
רבדברכזנהזןירופיפאביכ,סואיטרימאהיההשארבדמועהרשא,תימאל
רעשלכבואצמנרשאםידוהיםירבגתומשםג,(ד,גהרוש)תויובשםישנ
,הירמגרבהינדי:ההרושב;(רחתאואבבאבבבוחכתשא)וגרהנורעשו

יכ,םשרכזנןכו.רבויחא,יהוחאיגח,םוחנרבעשוה,םותירבעשוה

(והרוש-ביבןהבולעיזאיתב)םיתבבוסנכנ
,

םיסכנתדידשתרכזנןכו

סיטרומא5תנשמ,(13476)35ןירופיפאברכזניכףאו,(חקליזאיסכנו)

לגדלאתרבבייזימראםולשרבםחנמ,ומשודחאשיא"ןודאאכלמ

םגוםיתמאהםימראהוםיקיניפהלצאםגאצמנםחנמםשהלבא,"ירדכובנ

הזהןברחהלאו.(147-146,רעלעננאןיע)םימראקרונמנירדכובנלגדב

:469תנשבךרעבאבנרשא,לאויירבדבטיהםינווכמאבצהתובשומלש

רשאהדוהיינבסמחמהיהתהממשרבדמלםודאוהיהתהממשלםירצמ.
.(ט"י,ד)"םצראביקנםדוכפש

לאםינוכמהוםיליבקמהםישעמותומשםירכזנביידוהיתשקבב
סופיסוייפברפסמרשאלאוהימחנ־ארזעבםירכזנהםישעמהותומשה

א,ז,א"יתוינומדקברפסמהדוהיתחפהז(1יהוגברבד־לע.וזהפוקתמ
,

יכ

םילשוריבהלודגהנהכבןהכוימיבו(2אתששחתראלשאבצה־רשהיה

רמאיועשוהיויחאתאבהאיהוגבםלוא,בישילא־ןבעדיוי־ןבןנחוהי

,ב,ארזע)תיבה-ברחלז"רתתנשבםיליישארמדחאםגארקנהזהיסרפהםשב(1

וזהימחנןב
,

(ז
,

,וזההרבההתאאטבלירבעלהשקשינפמ,"יגנ,דקנמאוהתירבעבךא

דראודעלשותעדכאלו,"יו,לoutתאאאףילחהןכ,"בא.לינוויהauתאףילחמאוהשומכו

םגרתתינויבםיעבשהםוגרת;"ץיאעטומירבעהדוקנהלשהרוסמהיכ,(75,םש)ריאמ

...תינויבםגאצמנש,יסרפהאטבמהיפלהנוכנ

,ג"עת-ג"צתינשהשוירד;תיבה־ןברחלג״צת-ג"לקתךלמןושארהאתששחתרא(2

אתששחתראימיבחאהתגירההתיהסופיסויירבדיפלםאו.ז"כת-ג"עתינשהאתששחתרא

.(םש,םש,יוכאס)ונינפלשהדועתהןכלאןווכמןמזה,ג"עתרחאינשה



שדקמהךותבויחאלעןנחוהיהז־ללגבםקיוולהלודגההנהכהתאתתל
סמלטיו–ירכנלרוסאשהמ–שדקמה־תיבבסנכיויהוגבףצקתיו,והגרהיו
לאיהוגבלשהזהערהסחיהיפ־לע.דימתהשבכלעםימכרדםישמחלש

תשקבלאהלאונענאלהמל:הדיחהטעמכהרתפנוירבחלאולודגהןהכה
עשיאמאראיירד,,יוכאסןיע)ןזיהוגבינפלהפלםהלתויהל,ביידוהי

ב"כ,ב"יהימחנברכזנהזהלודגהןהכהןנחוהי.(17דומע,"עדניפסוריפאפ

,טילוטריבתעדל.(1לודגןהכלןכ־ירחאהיהרשא,םינהכהתובאישארןיב

תודלותבהנמנרשא,א"י-י,ב"יהימחנב"ןתנוי,אוה,תמאלהבורקה

ודבלמ.(םש,םש)(2סופיסוילצאומכ,עדיוילינשובישילאלישילשוסוחי

;ח,ד;ז"ט,ב)הימחנב,וזהפוקתמונלםיעדונה,"הדוהיירוח,דועםירכזנ

אוה,ןאכרכזנה,ויחאלסחימ"ןתסוא,רשא"יננע,םג,(ז"י,ו;ז,ה

(3הימחניחא"היננח,(42-41,"ץטאלפיושסגירקםאפ-)לופמאידנומגיזתעדל

היה,ב,זהימחנמוג"כ-א"כ,חארזעמהארנה־יפלרשא,(ב,א,הימחנ)

,הירוסתוצראבואםירצמבסרפ־תוכלמתדובעדבוע,ויחאומכ,אוהםג

זאמיכםיננואתמטובאידוהיש,ןירופיפאהדחאבתמאבאצמנןכו

ןכו,(ח-ז,11.פיפא)םירצמהםידיקפהםתואםיניועםירצמלהיננחאבש

ותויהמו.ויתרשמווילייח,ויריעצ,רמאל–(4,םש)"יננעימולע,ובםירכזנ

.פיפא)חספהגחתאגחלהדקפהתאהמשבחלשןכ־לע,הלשממה־דיקפ

הימחנידי-לעהנמאה־תירבתתירכירחאןמזבהברה־אלהאצירשא,(6

,יסרפםשבםגארקנוהימחניחאםגהז"ןתסוא,היהןכ־םאו,(י,הימחנ)

ןאכסחיתמאוהו,ירבעהומשדבלמ"אתשרת,םשבהימחנםגארקנשומכ

םסרפמדיקפהיההז"יננע.שללגבםגותמרבכהימחנשינפמיננעל
.(4םירצמב

םילשוריבהדוהיירוחווירבחולודגהןהכהרחאםידבכנהםישנאה

השקבהמהארנשומכ,ויההלאהלוגה־ינביניעבםכרעבםהילאםיוושו
ולדתשייכ,ונפםהילאםגרשא,הילדוהימלש:וינבו(5טלבנס:תאזה

גיצת–ד"עת)ינשהשוירדלהנוכה"שוירדתוכלמלע:(ב"כ,םש)בותכבםויסה(1

.יולינב,:(ג"כ,םש)בותכןכו,התע־דעורבסרשאכ,(ה"ת-ת)ישילשהאלו(תיבה־ןברחל

.(72,םש,ריאמ)בישילאלשונב-ןגהנוכה"בישילא־ןבןנחויימייפ

אוהיוזבןנחויויהוגנלשהזהרופסהיכ,ןזיוהלוךירליווטילחה,עודיכ(2

ןאכמלבא;סנפיפאסוכויטנאימיבןוזאיווינוחןיבהתיהשהבירמההתואאלאונניאו

aסליטהלןיאןכ-לעו,לודגהןהכהןוויימיבהדוהיבהחפהיהוגבהיהתמאביכ,הארנ
.(םש,אנהכ.ד)סופיסוילשורופסב

•ףוחואחצ,:ד,11.פיפאבאצמנשומכ,הזבהזופלחנשתומשםהיננחויננעו(3

.(םש,לופמאי)"היננחםילע,רוחארקנחהרושבו"יננעימילע

יוכאסתרעשהיפכ,תלבקתמהרעשהאיהלבא,רורבבתאזטילחהלןיאיאדוב(4

.(ד"כ,ג,אםימיה־ירבד)דודיאצאצןיבהנמנשאוההז*יננע,,(33,םש)

18יח־ןתונ־ןיס:איההבותארוהרשא,"טלבנאס,תירושאבהמתהותביתכבבתכנןאכ(5
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לאםיאתמ,"ןורמושתחפ,םשבםהיפבראתמטלבנס;יהוגבינפלםדעב
(1ןורמושבפרטסהיהיכ,(ב,ז,א"י)סופיסויירבד

,

ונניאהימחנביכףאו

ותואםיאצומוננהיכירחא,הילעזמרנובםגלבא,וזותרשמברכזנ

דלע.(74,םש,ריאמ.דעןיעו,ד"ל,ג,הימחנ)ןורמושליחוויחאלארבדמ

עירפהלוהימחנלאדגנתהלופקתווחכלכראבתמהדבכנהוזותרשמידי

רשא,תישארההלשממהחכבאבהזיכףא,המוחהןינבבותדובעדעב
םגוהזטלבנסיכ,תעדלןאכמםידמולוננהדוחיב.הלצאדבכנדיקפהיה

ינבמדחאלהאושנהתיהויתונבמתחאולארשיםעךותבזאודמעוינב

ובשחנו,לודגהןהכהןנחוהייחאאוה,(ח"כ,ג"י,הימחנ)בישילא־ןבעדיוי

ישארכוםירומגםידוהיכםילשורילץוחמרשאלארשיםעינבלכיניעב

ובשחנ,הארנכו.הרצתעבהרזעלונפםהילאםגרשא,וינורטפוםעהינגמ

תוינידמההיתורטמבךאהנושה,הדחימהגלפמינבכלארשי-ץראבםג

םעךותמולדבנםינושםיכוסכסידי־לעםימיהתוברבקרו,וירבחוהימחנמ
.לארשילררוצ"םינורמושה,םעםשבדחוימםעלתויהללארשי

והיעשיירבד–םויהםירקוחהלכירבדיפל–םיבסמביבשדקמהלע

םירצמץראבםירעשמחויהיאוההםויב,:הלעמלםיאבומה(כ-ח"י,ט"י)

םויב,תחאלרמאיסרההריע,תואבצ'הלתועבשנוןענכתפשתורבדמ

דערשא,"הלהלובגלצאהבצמוםירצמץראךותב'הלחבזמהיהיאוהה
םיבסמוירבדיכ,ארקמהירקבמלכוטילחההלאהןירופיפאהילעולגתנש

תיבה־ןברחלט"כרתנשביבסדסונרשא,ינשהתיבהןמזבוינוחשדקמלע

,סילופילה:שמשהריע–"סרחהריע,וניה"סרההריע,ו,סילופילהלילגב

ושרפ(א"ע,י"ק,תוחנמ)דומלתבםג.ןכ־ירחאהיעשיבףתעדלופסונםהו

,ןבומוילאמלבא,"שמש־תיבדאתרק,םוגרתבסרחה־ריעוארקםהםגוךכ

הרשאתנהתעםלואו.םדקמםינשתואמהז־לעאבנוהיעשייכונימאהםהש

לששדקמהיכירחא,והיעשייפמהרמאנש,רמאל,הנמז־תבלתאזההשרפה

יי
ב

.(2ונמזבדועאצמנ

בישוהשםילבבהםיטסינולוקהאצוממהיהשללגב,הארנכ,ילבבםשבארקנו,(םש,ריאמ)

םירבעתומשבוינבוארקנדהיתנשירחאךא,(ד"כ,ז"י,בםיכלמ)ןורמושברושאךלמ

.(38–37,םש,יוכאסןיע)"הי,תבכרהבםירומג

,ג"ח,י"ותב)ץ"בעיתעדל.ןורחאהשוירדימילונמזתאהגגשברחאמאוהםנמא(1

תאןתונה,סופיסויתגגשתאןקתאלהזבלבא,םינושםינמזבםיטלבנסינשויה(173דומע

.ונינפלשהזוניההנהו,טלבנסלןתחללודגהןהכהןנחוייחאהשנמ

,רחאמרתויהןמזלהיעשיבתומוקמהברהרחאלץמאתמה,היעשילושורפב,םהיד(8

אלו,היסאלובגלצאעמשמ"הלובגלצא,יכ,ורמאב,הזהיתמאהשורפהתאשקבהחוד

יכ,גיציהירבדתאשקבהחודאוהןכו,ןופצהירדמ,הארנכ,היהרבחמהשירחא,שוכלש

,וטילחהב,(א,ד"מ,הימריןיע)סיפממואנפדלדגמ,סילופוטנואיל,סילופילה:ןהםירעהשמה

ירבדתונמנהםירעבו,תינענכההפשבקרתודחיתמהלאהםירעהויהבותכהתועמשמימליכ



רישי-ש-יא*

ןירופיפאה־ילעלשתילגתהלעדחוימןוצר־עבשברבדמריאמדראודע

תאהאיצוההרשע־עשתההאמהלשהשדחהתרקבהרשאירחא,הלאה
אציאוהקרו,תופיזמןההימחנ־ארזעבתואבומהתודועתהלכיכ,הטפשמ

תנשבדוע"סמוטנעדויסעדגנוהעטשטנעיד,ורפסבןתתמאלעןגהל
תואבהתוילגתהיכתווקלשי–.ןהידי־לעוירבדלכותמאתנהתעו1896

םריכהומצעבריאמדעםגרשא,שדקה־יבתכבתומוקמהתאהנתמאת

.םיפיזמל

םייחהדמעממםידחאםירויצתונתונןירופיפאה־ילעלשתודועתה

יייבשותםידוהיהלשםייתוברתהוםייתרבחה,םיינידמה
ב

ןהיפ־לע.הנוסו

ילעב,םשב.(א"י,E;ט,A)"הירקילעב,לו"לגדילעב.לוקלחניכ,הארנ

םבר,םירכנהאבצה־ירשילגדתחתםידבועהאבצה־ישנאוארקנ"לגד

וארקנ"הירקילעב,םשבו,םיארקנםהםמשלעוםיסרפתומשבםיארקנ

,(ב,D)"ןסחהמ,םשבםיארקנםהןכו,םינוריעה,רמאל,םיבשותהרתי

6)"אנדוהיאליח,םשבםינושארהוארקנןכו.הלחנילעבםיחרזא,רמאל
,

ןיד־תיבינפלןידלודמעםיליחה.(8דומע,22-23,קריטשןיע.א,18;א"י

תיבינפל,(ה,H)"אליחבר,–אבצה־רשדמעושארברשאםיליחלש

,םירכנהםהינכשןיבוםמצעןיבלםהיניבםידוהיהםהיטפשמושיגההזןיד

ערטפשמההיהםאו;םירכנהמםהיטפשמבהערלםידוהיהולדבנאלו

אנלבק–7ןירופיפאמהארנשומכ,ןוילעהןיד־תיבלאנלבקושיגה,םהיניעב
,םידעויהאלשםוקמב,ןירוטפתעובשבךרצהיהםאו.םשראפרטסהלא

יתסב,:תירצמההלילאבןכ־ומכםלוא,(ה,B)"אהלאוהיב,ועבשנזא

ןיבוםידוהיהלשתודועתהןיבהזבלדבהלכןיאו,(ה,F)"אתהלא

היסחמטפשמב:םירכנוםידוהיםירפוסהויהןכ־ומכ.םירכנהלשתודועתה

הבארבותואואןתאידוהיהאוהרפוסהימזרחןישרחרבןמגרדםע
(B,ז"י-ז"ט),רפוסההיהיחפרביפירצמהןיבוהיחטבמתידוהיהןיברשאו

;(ב"י,F)ומשיפ־לעירצמ,הארנכ–(ןתנ־ובנ)ןתנובנרב(סיסא־תנתמ)יסיטפ

ןבארזובנרבירושתרעילבבןיכמהינזיוהיחטבמןיבןיאושנה־רטשתא

(c,ז"ט;D,ח"כ),רפוסהןכו.ירושאבאהלשוימרא־ירושאןבהםש

.דחיבםירכנוםידוהיםידעםימותחןכו,(ו"ט,א)ןבארזובנרביתלכתובנ

הפשבםגןהבורבדוהיעשיימיביכ,תנתונהאיהלבא,תירצמההפשבםגםינפ-לכ-לע
ןהיבשותתערכהיפ־לעןענכתפשבקרןהבורבדיםיאבהםימיביכ,אבנןכ־לעו,תירצמה

,29–28,"עניטנאפעלעןאפעדניימעגעשידוייד,ותרבחמב,וקריאןוטנאר"ד–.םירבעה

השמחויהש,ביבשדקמהירעש,וניהו,"םירעשמחםוקמב"םירעששמח,ןאכארוקוןקתמ
םירעשהורבדיהז־ךיא–לבא;"שמה,אלו"השמח,סורגלוןקתלםגשיןכ־םאו,םרפסמב

היהרשפאןכ־םאו,לארשי־ינבןהבובשיש,םירצמבהברהזאויהאלהםירעו?ןענכתפשב

המכ-דע,חיכוהלקרהזיתאבה–.ןענכתפשבהנרבדתתודבכנרתויהםירעשמחיכ,אבנהל

םניאשהעשבונשדק־יבתכלעגונבםירצונהםירקוחהלששארה־תולקםימעפלהעיגמ

.הנוכנםהבארקלםגםיעדוי
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אצמנםג."ךרטרפ,םשבוארקנשםינטקםירשואצמנ"אליחהבר,דבלמ

הלשממה־תפקהאצמנוברשא,"אכלמתיב,םשבהלשממהתודיקפתיבםש
יסרפהביצנה."איזנגיזאחכדמה,םשבוארקנוידיקפרשא,"ארצוא,םשב

ךיסנכםיסרפתורוקממעדונה,"םשרא,םשבזאארקנםירצמלכלש

יילשךלפה־רש.ינשהשוירדימיבםירצמביצנכו
ב

,"גנרדיו,םשבארקנ

"ןיפנ,,הנוסברצבמ־רשכותואםיאצומוננההז־ינפלםינשעשתכרשא

;םשאיבצמה־רשלךכ־רחאהיההנוסבןיד־תיבשארםדקמהיהרשאונב

ושעשהעשב,ביידוהילהערתושעל,ונבובאה,םהינשוברה,וניארשומכ
םידוהיההיליחלעהנגהרשא,סרפתוכלמבהדירמ,רמאל,"אינימה,

אבצלשבצמכהבםתואהבישוהרשאוהבהינמאנויהרשא,ביייבשות

םעדחיבתויחרזאהתויכזהלכםהלהקלחןכ־לעו,ץראהילובגלערומשל

,םירצמתלילאלתאזההשודקהריעב,הבתונבלדעםיירקעהץראהיבשות

ןכלו,םירצמהיניעבביאכמץוקהיהרשא,לארשייהלאלדחימשדקמ־תיב

.ובירחהלןושארההרקמבושמתשה

םיטסינולוקהלשירחסמהןתמהואשמהרבד־לע,ןינעובשיש,רויצ

־ילעונלםיאיצממםירצמהםהינכשןיבוםמצעןיבלםהיניבהלאה

השארוהיבארשא,תחאהחפשמינינעבקרםיקסועההננסמןירופיפאה

םהבתעדונוינבמ.הלהקהשארהינדילשונבאוהו"היסחמ,םשבארקנ

(פןירופיפא)םהמדחא.הלאהםילעבישארהדיקפתההלרשא,"היחטבמ,ותבקר

הלעבםעןיאושנה־רשקבהאובב,היבאמהלבקשהינודנהרבדבקסוע
הכראתדמבהלבגמאיה;תיבהילעתונבלהלחנ,הירוארבהינזיןושארה

םהבשי,הינכשיתבידי־לעהירצמבתנמסמוא"יהבחרתדמבוהמאג"י

תוכזותבלןתונהיסחמ.דחאירצמודחאיסרפ:םיוגלששיוםידוהילש

,ומצעבהיבאםגםא,הילערערעלאובישימו,תאזההלחנהלעןינקה

םעםירבדוןידהיסחמלהיההמצעבתאזההלחנהרבדב.ףסכשנעשנעי

והייהלאבןידה־תיבבולעבשנשירחאומעוטפשמבהכזויסרפהןמגרד

ןמקלתסמאוהשתוקלתסהתדועת,רמאל,"קחרמרפס,ונממלבקזאו

לעבלשישתויכזהתוררבתמ(c)רחאןירופיפאב.(B)תאזההלחנה

לבא,ןינבהתוכזקרהבולןיאיכ,ותשאלשתאזההלחנהלעהיחטבמ
ןיא,האנשךותמותשאונממדרפתשכו,םירחאלהנתמבהתתלוהרכמלאל

ולהדלירשאהינבלקראלא,םירחאלהתתלוהלחנהתאתחקלתושרול

הצחמהוהלהיהתתיבהתיצחמזא,ונממשרגתשכו,הבןינקתוכזשי

םלוא,הילעםיקהרשאםינינבהלעןינקהתוכזבקרלבא,ולתינשה

ןתונEןירופיפאב.היחטבמינבקרתאזההצחמהתאושריותומרחאל

תיוהזדנהיזכילתבהייזאיסכנףלח,תינשהלחנהיחטבמותבלהיסחמ

.הריבב(דדומ)(1סדנהמיתייהשכילתתנשםיסכנהףלח,רמאל–".תריבב

,ג"מ,ןילוח;ב"ע,ס,ןיטגבומכ)דומלתבםידחאתומוקמבתרכזנתאזההלמה(1
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גרבשרה.ש

הדצמהירצמבתנמסמותלבגמאיהםג,םלשממהנקתאזההלחנהתא
יתסוםונחלרמכתיב,ינשההדצמו('השדקמ)"ההייזארוגא,דחאה

יתבלשתונכשהמ,יתסוםונחםילילאהלשםירמכתיב,רמאל,"איהלא

אלא,םידחוימםיעברבםידוהיהובשיאליכ,הארנםירצמיתבללארשי
םילילאה־תיבלא'השדקמלשתונכשהמו,םיבשותהרתיםעדחיבובשי
לצאםגוםירצמהלצאםגזאתדהתונלבסהלדגהמכ־דע,הארנירצמה

ןיאושנהיכ,םיאצומוננה,תאזההחפשמהייחבןינעתהלונפיסוהב.לארשי

םהירחאהנשט"ייכ,עדנתאזךא,םינביכושח,הארנכ,ויההינזיםע

וזהיחטבמלהיהיכ,(Fןירופיפאב)םיאצומוננהןכ־ירחא.תמהיהרבכ

(האובת)רובעוףסכלע,העיבתרבדב"יחפןביפ,ירצמהםעםירבדוןיד

,תיביההלילאהוז,יתסבולהעבשנאיהו"ןינקוןיסכנלכלזרפושחנ,שובלו

ןיב)ותשאהתיה,הארנה־יפל;"קחרמרפס,הלןתנוותעיבתמקלתסהאוהו

יפליכ.םולכולשמהחקלאליכ,ולהעבשנו,("ותנא,הלמההיולתה–דהרושה

(25–23-22,24,קריטשןיע)הלעבתאשרגלהשאהידיבתושרהתיהםירצמהיקח

־תיבבהנידררבתיזא,הלעבתאבוזעלהשאהבבלתאשיםא,יפרומחיקחיפלו

,(141,יפרומחיקח)ויסכנתאהזבזבאלםאדוחיב,תוקדוצהיתונעטםאןיד

הדרפנשוזהנשב.םירבעלתותירכ־רפסןיעכאוהםהלש"קחרמהרפס,ו
אחצרברוחסאל(יפלהאושנהתיהש,החיכומתאזםג)האשנ"יפ.מהיחטבמ

(1הארנכ;ךלמהלכידרא
,

לארשיתדבןכ־ירחאסנכנוירצמןכ־םגהיה

ןכ־ירחאוארקנהיחטבממהינדיוהיסחמוינביכירחא,"ןתנ,םשבארקנו

א)"ןתנ,ינבםשב
,

1)היחטבמםמארשא,(ב
,

(ג
.

ונינפלהלגנרוחסאוהיחטבמןיבש(dןירופיפא)הז־ןיאושנרטשב

התיההזהרטשבםינתומהםיאנתהיפליכ,החפשמהייחבשדחדמעמ

אלךא)ונממדרפהלוהלעבלהתאנשתאעיבהלהשאהידיבתושרה
רמאלותילארשיההדעהךותבדומעלהילעזאו,האנשךותמ(שרגהל

ןתנשרהמהתאזאולבישהלהילעו,"ינולפילעבתאתאנושיננה,:הינפל

ןתנרשאלכתאוסנק,הארנכ,(עברינשםגוףסכםילקשהששהיבאל

,(ה"כ-ב"כ)תכללהחוררשאםוקמלכלאתכללהלעבמתרטפנאיהו,הדיל

יתשאתאאנושיננה,:הדעהךותברמאללעבהידיבתושרההתיהןכו
ןתנרשאלכתאלבא,ונממדבאיהיבאלןתנש"רהמ.הזאו,"תינולפ

לכדועםהיניבןיאוותיבתאתבזועאיהוולבישהלתביחמאיההדיל

םישמתשמונחנאהבו,רועשודדמ:השורפו,תיברעמותיסרפמהאצומ,(ב"ע,ט"פ,ב"ב;א"ע

תודמהלעהנממדיקפזאםגתראתמהתיהשרשפאו,"סדנהמ,םשבהשדחהתירבעההפשבםג

תעדל,תיסרפמ"זדנה,תארוהןאכרפסמהלאתנווכמרתוילבא,(טוהאקויוללרשילפןיע)

רוסאהיהשכודיבהכמתאיה,רמולכ,"רוסא,יובש,;(79,םש,ריאמ.דעמאבומ)סאירדנא
.הריבביובשו

רירבד)"רוחשא,םשבםירבעםגוארקנתמאבשירחא,"הארנכ,רמואיננהןכ(1

ובארקנשאצמנ"אחצ,םשהיכ,ירבעהיהאליאדובויבאלבא,(ד"כ,ב;ה,ד,אםימיה

.(ו"מ,ז,הימחנ;ג"מ,ב,ארזע)םיניתנהדחאקר
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הזהדמעמבתאז־לכבהרתהאלהשאהםלוא,(ט"כ-ו"כ)םירבדוןיד

םלשל,הארנכ,ביחמהיה,תרחאהשאזאאשנםא,לעבהםגוםירחאל
(1ינשהיאנתהיפ־לעםילקשםיתאמ–ףסכשרכםירשעהנושארהותשאל

הזהגהנמבןכ־םגזא,הארנכ,וקיזחהלבבתולגבםידוהיה.(ד"ל–ג"ל)

ןוקיחרהיכ,תוירבעהםהישנםעלארשי־ץראלםבושבףא2ילבבה

הלאםהישעמבוררועו,ןתחתתוירכנםישנואשנוהאנשלשהנעטבםהיתבמ
םהירוענ־ישנבודגביכלעםהילערמרמתהרשא,יכאלמאיבנהףצקתא

תואבצ'הרמא,חלש-אנשיכ:םעזבארקו,רכנלאתונבולעבותוירבעה
ןהלונת,תוירבעהםכישנתאםתאםיאנושםא,רמאל–(ז"ט-א"י,ב)

,לארשיינידכתותירכ־רטש

תירבעההבתכהלשדוסיהתאםיאצומוננההזןיאושנ־רטשב

,ונידיבםויה־דעתאצמנאיהשהרוצהלאהעיגהוהחתפתהוהכלהשתרחאמה

ותשאלםלשלומצעלעלעבהלבקמשעודיףסכםוכסאוההרקעלכרשא

ויניעבהלקאהתאלשידכ,דומלתבםירמואשומכ–ונממהשרגהב

היההז.ךלמהינבאבםילקשםיתאמ,רמאל,ףסכשרכםירשע–"האיצוהל

לעבהומצעלעלבקרשא,םההםינומדקהםימיבהבתכהלשףסכהםוכס
־דבלמהלתתלוילעזאו,התואושרגב(א:םינפאהשלשבותשאלםלשל

;הייחבהילעהשאותחקב(ב;(א"ל-ט"כ)רפסבםושרהלכתאםגתאז

"רהמ.התאםיאצומוננההזןיאושנ־רטשב.הינינקמוהיסכנמותחקב(ג

ןתנש"ןתמ.התאםגותימראםגרתמ־יתלבירבעהוראתבוולקשמב

רשאתאומשש"אמוש.התאםגואוהלבקשהינודנהתאוותסוראל
,הארנכ.רחאםוקמבתוטרפבראבמינאשומכ,איההסינכהואוהסינכה

,הבתכהתאהלעבלהבתכהשאהיכ,ירצמהוגהנמברוחסאםעוגהנתה

.תירבעהאחסונןכ־לעו

הינדי:םינבינשואצירוחסאםעהיחטבמלשהלאהןיאושנהמ

הלעבלעתדרומהיכ,ונקתו"תדרומודרומ,םשבהזכדמעמלוארקהנשמב(1

כותבשבםירנידהעבשהתבתכמהלםיתחום
ן

השלשהתבתכלעהלםיפיסומותשאלעדרומה
(ז,ה,תובתכ)תבשבםירניד

,

לשדמעמבהברהבכעתהלאלושרגתהלםיחרכמויהשןפאב

,הלאהםיילבבההאנשה־ינידדגנכבטיהתנווכמאיהוהגשמבהקיתעאיהתאזההנקתה.האנש

תעדהירבדל,השאהידיבםגתושרההתיההאנשלשהרקמבםיינוממםיאנתתונתהללבא

ןיא,ןיבתכדןיליאווירבדחכאלה,תאזהעפשהב,הארנכ,ימלשוריבהסוייברלשתרחאמה

יאנת(ךתואאנשאיכנאואיתואהתאאגשתםא:הנותכבםינתמםה,רמאל)"תינסןיאותנס

(י,ה,תובתכש"יעו.ג"ע,ז"ט'ח,ח,ב"ב,ימלשורי)ןנברהונמייקוןוממ
.

..

םעהלאהםיאנתהתאהנתמהשאהקרהתיה,םיירצמהןיאושנה־ירטשתואחסוניפל(2

יהמאהדמעמהלעדיעמהז,(23-24,םש,קריטשןיע)תשרגמההתיהאיהיכירחא,הלעב

יהילבבהקחהיפ-לעלבא,(טאגראירטאמ)
ו

,יפרומחיקחןיצ)םידדצהינשםהיתויכזבםיוש

יפל,הארנכ,וגהנתה.זאםימודקהםירבעה.(146,"המודקהתירבעההשבלהה,ירפסבו,143-142

ותשאתאשרגללעבלקרתוכזההנתנןישורגבלבא,האנשלשדורפבקרילבבהקחה

.ךפהלאלי
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ילעתשלש.םירבעהםינקזהםהיתובאתומשלעוארקנםהינש.היסחמו

םיתניבותמ,הארנכ.םהינינעבקרםיקסוע(R,8,1)הנוסמןירופיפאה

."היחטבמ.םמאםגו,"ןתנ,םשבךכ־רחאארקנרשא,םהיבא"רוחסא,

,הרוחסבןודקפהתאםלשמינבהיננחוםחנמםהידימםיעבותאןירופיפאב

םנקז־םהיבאדיקפהשהאובתבוץעולזרבותשוחנילכב,ןתשפב,םישובלמב

ודמעשירחאקר;ולבישהאלורוחסאםהיבאידיבהירזע־רבםמולש
.הינדייכ,אצמנ()ינשןירופיפאב.םתעיבתמםיעבותהוקלתסה,ןידל

אצמנרשא,ןושארהםמאלעב,הינזיתיבתאםמאתומירחאושריהיסחמו
לערערעהירוא־רבהיעשוה־רבהינדיםלוא.ךלמהךרדבשדקמהברעמב
שרויההיהאוהוהינזייחאהיהאלההיעשוהויבאיכ,תיבה־ןינקתוכז

.היחטבמיכ,הקוחר־אלהרעשהרעשלשי.םינבאלבתמרשאויחאלש

ולתתלםגוויחאהיעשוהלםבישהלהצפחאלוהינזיהלעביסכנבהקיזחה

,רוחסאלךכ־רחאואחפ־רביפלהנושארב:םירצמלהאשנןכ־לעוותשריתא

.הינבש"ירחאלבא;הלעבתאתשרויהשאהוםוביןיאםהינידיפלרשא

.תוכזתאערפמלרוקעלהנעטבםהילעואב,םידוהילויההיסחמוהינדי

.שגחהזהטפשמה.לארשיינידחכב,הינזיתשרי,הזהתיבהלעםנינק
םיחאהוכזיאדובוהנוסמליחהברלעדונהגנרדיוטפשמל,םילייחםתויהב

םיחאהןיבםגםלוא."קחרמרפס,היעשוה־רבהינדיידימולבקוםהינידב

.םמאמושרישהחפשהוםידבעהתקולחרבדבםיכוסכסודלונםמצעבהלאה

ויפ־לערשא,(kןירופיפא)רפסבובתכםתורשפתהיאנתוורשפתנךכ־רחא

(הקוקח)תינשד"וי,,(1"אבת,ומאלןביריסוטפדבעהתאדחאהלבק

"היחטבמלהינזכ:(תימראהפשב)תימראארקמ(הקקחנש)תתינשןימיב

"אבת,החפשהתאםלוא,"אלב,תאחקלינשה.(2היחטבמלךישאוה)

םושמרשפא,םהיניבוקלחאל"הרבולילו,הלאהםידבעהםאהמצעב
,םוררחשש

ינלשןירופיפאה־ילעבםג
ב

רשא,רחסמינינעלשתודועתתואצמנ
רב,ןיב(25ןירופיפא)תונלבקלשרשק־רטש(א:הלאתאריכזהלשיןהמ

"שרושחל,בתנשמהירמגרבבאיחאוהיודוהרבהיעשוהןיבו"ארגניננח

(3שרושחא,וניה)
,

םירועשאיצמהל,(תיבה־ןברחלב"נקת,סיסקריסקאוה

םיאצומוננהלבא.(שינעג)השרח:ותארוהוירצמאוההזהםשהרוקמ,קריטשתעדל(1

םשבהחפשו"יבטארקנשדבעהיהלאילמגןברלו,הנשמבםגדבעלוהחפשלהזהםשהתא

םינפ־לכ־לע.תיברעורוקמיכ,יוללרשיילפדוחיבוטוהאקויוללשםינולמבןיעו,"אתיבט,

.ירצמורוקמןיאהמאליאתיבט,םשה

םשי-ידוהילךייש,רמאל,ד"ויתואבןמסמהיהירבעהדבעהיכ,ןאכמדומללשי(2
תבתכהןמהלעמלעורזהלעחובתכי)"הערדלעיזאתבתכןמאלעהערדלעהובתכי:רמאנ

שר"דתרעהיפכו,ה,ד"מהיעשיבבותככ,להובריעהשיפל,וניתו-רבכמעורזהלערשא

.ו"ט,תוכמיסותב-יקסננזופ.א

aשהלשאצומהיכ,ססקריפקתרארתסאתלגמבששרושחאםגרתמםיעבשהדמוגרתב(5
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,28)תובוחותוולמלשתודועת(ב;הנוס־ביבםיליחהבצמךרצלםישדעו

הדעהירבחוולהרשא,תיבה־ןברחלט"סת,ח"עת,ה"כקתתונשמ(29,35
םישנשיוםירבגלםישנשיוםישנלםירבגשי,םירבגלםירבגשי,הזלהז

ןיבתודשתפילחלעתיבה־ןברחלג"סקתתנשמןיפילח־רטש(ג;םישנל

.פיפא)םמולשתרברואההיןיבוהתחאהמותיוהינוקתבהאולסםישנה

ילקשהששהתוחאירוסאלהירמגתבהיחטבמהנתנשהנתמ־רטש(ד;(30

,םתרבאולסלןחוהיוהיעשוהונתנרשאתונתמהתמישר(ה;(33)ףסכ

לעוהובגהדמעמהלעתודיעמתונורחאהתודועתה–,(34)היאושנל,הארנכ

הדועת(ו;הלאהתודעהלשהרבחה־ייחךותבהשאהלשתובחרהתויכזה

םרחב,וניד־לעבלהיכלמעבשנשהעובשרבדבתיבה־ןברחלט"כקתתנשמ

אתתנאו,(ךתיבליתסנכנאלהקזחב)"תלעאלךתיבבןסחכ,יכ"לא־תיב

"תחקלאלןסחכךתיבןמןיסכנו,(יתפאנאלךלשהשאו)"תשתכאלךליז

.(27.פיפא)(הקזחביתחקלאלךתיבמםיסכנו)

תודועתה,תורטשהלכםלצאובתכנ,ןירופיפאה־ילעלכמהארנשומכ
ירחא,תימראההפשבתורפסהינינעםג,תויטרפהתורגאהםג,תוירובצה

םושמ,הנוילעהםירצמבשתובשומבזאהלשממהתפשהתיהאיהיכ

תימראתוברתזאהתיהיכ,סרפתלשממתפשןההםינשהתואמבהתיהש

בתכיכ,(ז,ד)ארזעבםושרה.םידוהיהםיבשותהןיבקראל,םלועבתיללכ

בתכבלארשי־ץראבץראהימעידי־לעבותכהיהסרפךלמלאןותשנה

תובשומהלשםידוהיהורבד,הארנכ.(1ךכ־ידי־לערשאתמ,תימראההפשבו

םתפשיפ־לע"םימרא,םשבוארקנןכ־לעותימראההפשבקרהלאה
,תירבעהלאהברההמודה,תימראההפשהתא.(2םאצומיפ־לע"םידוהי..ו

רשא,תיסרפהתוכלמהילייחלויהשירחאםידוהיהםיליחהםמצעלולגס

ךרעלהנשהאמךשמבםתבשירחאדוחיב,תימראהתיהתימשרההתפש

,תאזההדועתחידי־לעררבתנהתע.שורושחאןמזתעיבקבועטןכ־לעוזאחכשנרבכיסרפה

הבתואגשהלמלכשארבאהפסונתירבעבו,תיסרפבשרושחמשבתשנתינוויבססקריסקיכ

.(99,לופמאיל"רתסאךונבסאד,ןיע)התישארבןהיניבהחנילבתופוכתתויתואיתש

דומע,"ארזערעכיביד,:ורפסבןהאי.גלשמל,ארקמהירקבממםידחאתעדכאל(1

.דעםג,(ז)הרותלםימוגרתהרוגחימיבתרחאמהפסוהאיה"תימראםגרתמ,יכ,טילחמ,3

םגרתמותיסרפבותכןותשנהבתכו,היגהלןאכםיכירציכ,טילחמ(18דומע,םש)ריאמ

ילעלשבתכהיפללבא.(ןניזנוא-לפטאוהיכ,רמואאוהונלשחסונהלע)"תימרא

־בתכבאלובתכיכרמאנןכ־לעו,ימראהבתכהםגאוהירושאהבתכיכ,הארנןירופיפאה
.תימראבןושלהובתכה,רמאל,תימראומגרתוובתכאלא,תודתיה

;ב,D,ב,C,י,ט.ג,Bםימרא,ב,R,ב,1,ב,G,ג,E,ב,Aןירופיפאןיע(2

H,וקידשיפללבא.(ד,א)"תימראארקמ,םשבםבתכלוארקםידוהיהםגו.םידוהי,ג,ב

םשב(הזהללכהןמםיאצויתומוקמינשבדבלמ)הנוסמםידוהיהוארקנ,ואצמוםירקוחה
ביבםילייחהיכ,טופשלשיהזמ."םידוהי,םשבםיארקנםהבייבםיאצמנםהשכו,"םימרא,

יה
ו

יההגוסלשוםידוהיםגרב
ו

ירפסבןיצ)םמשבםידוהיהםגוארקנןכלו,םימראםגרב

.(60-45,דיפ,םש–הנוס־ביבםידוהיהדיקפתרבדברקוחה,רעלעננאלש



יכדע,דבלבתימראקרהבהתיהרובדהתפשרשא,תיליחהבשומב

ביצנהםשראתדקפמהארנשומכ,הבשמתשהלויהםיחרכמםירצמהםג

לבא;(8ןירופיפא)תוינאןינברבדביחמערפחוירצמהדיקפהלאיסרפה
־תכלממינבמ,הארנכ,ויהרשא,הלאהתובשומהינביכ,רשפאיכה־ואלבםג

ואתימראלהטונתירבעהפשבםצראבםגורבד,םראלאהבורקה,ןופצה
.תימראהותירבעה:תופשהיתשבורבדיכ

ייידוהיתפשבומכ
ב

,תירכנהעפשהםהלשתודועתהלכבתאצמנןכ

ףסכשנעתבצק,קידמהךיראתה:תילבבה־תירושאהלשהעפשהדוחיב

הרשעלשבר־יפ־לעושרכהאמדעםינשמ)תורשקתה־ירטשםויקיאנתב
רקוחה.תוילבבהתודועתבםגםיאצמנןירוטפ־ירטשבםידעהתמיתח,(םישרכ

הדועת(יוכאסלש.פיפאתאצוהב).תיביהדועתלכלטעמכליבקמקראטש

רשאםידעה.םילבבהיטפשמתאולבקםיסרפהיכירחא,תילבבהליבקמ
םידדצהדחאלהיהרשפא־יאםא;(R)העבראויהתודועתהלעומתח

,(FםגוBןיע)העובשבוירבדתאםיקלהיהחרכמזא,ותקדצתאחיכוהל

לשןיד־תיבינפלןירוטפתעובשונתנקשעןועלעדושחלםגרשאשיו
.(27)םיהלאשדקמתיבבהעברא

שארביכ,אצמנזא,םתדוםרובצדמעמרבד־לעטופשלונאבב

,הלאהתודועתבםימעפהברהרכזנה"הירמגרבהינדי,דמעתיביההלהקה

לשהנקז־היבא,הנוסידוהיבשםידבכנרתויהמדחא,"היסחמ,יבאאוה
לשהלודגההמישרהשארב,הלעמלוררבתנהתחפשמינינערשא,היחטבמ
,הארנכ,"היסחמרבהירמגתרבתמלשמ,תרכזנ(ב,18.פיפא)סמימלשמ

תודועתה.הלהקבהבושחרתויההשאההתיהןכ־לעו,הינדיתוחאאיה

''תלהקלאתוימשרה
ב

"אידוהיאליח(וירבחו)התונכוהינדילא,:תוכורע

םותחאוהןכו,(11)"אהלאוהייזאינהכו.הינדייארמלא,:וא,(6)

"אתריבביביזאינהכהתונכוהינדיךידבע,:הלהקהלשתוימשרהתודועתב
א,6)

םיהלאתדובעשארבדמועלודגןהכןיעכהיה,הארנכ.(א,2;

היבשירבןתמ:םינהכהםגו(א,10)הירוא,היזועמ:ופרטצנוילאוביב

ייידוהי.(א,11).רבהירנו
ב

םידיעמשומט,םתדבםילודגםיקודאויה

ונחנא:םשדקמברחשזאמיכ,הדוהיתחפיהוגבלאםתשקבבםהירבד

אימשארמוהילןילצמוןימוצו,ןיוהןשבל(םיקש)ןקקשןיינבוןישנםע

הלמראכןילזאאישנ,ןימוצוןישבלןיקקשונחנא,אמויהנזדעו;(ו"ט,)
אצמנ,(1הארנכו.(א"כ,כ,םש)ןיתשאלרמחוןחשמאלחשמ,ןדיבע

יישדקמב
ב

"אנרשא(תבת)תידיש,םשבםתפשבארקנה,"שדקהןורא,םג
ויהיכ,םידיעמהםיקהבמםינמסשיםג.(א"י,1.פיפא.תירושאב,שדקמ)

היהתהקדצו,:יהוגבלאםתשקבבםהירבדיכ,שדקה־יבתכםהיפבםירוגש

,"םלועה,ו,51דומע,ב"ח,"ץטאלפיושסגעירקםאפ,ותרבחמב)לופמאי.זר"דתרעשהיפל(1

.יפרומחיקחבםגאצמנהזהאטבמהלבא,(ל,ג"י
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ןכו,ג"י,ב"כםירבדבבותכהןונגסבםה(ז"כ,1)אימשהלאוהיםדקךל

תא.(ז"י,זט,ו,ארזעןוע)הלועהוהנובלהוהחנמה:(ו"כ,םש)תורכזנ
הלאשיתישע)"ןהלאלעאירקמוהלאשתדבע,:וארקטפשמלהנמזהה
אביםיהלאהדע,(ג"כ,תומש)בותכהןונגסב(ז,27ןיע.םיהלאלהאירקו
ותנומתכןיאושנה־רטשב"רהמ.הבתכנ,הלעמלוניארשומכ;"םהינשרבד

העפשהה,ןלהלראבמשומכ,תרכנתינולחהםתורפסבםג,הרותבולקשמכו
שמתשהלועדיותירבעההפשהתאועדיםג,םינורחאהשדקה־יבתכלש
ןירופיפאהתפשןונגסבםגהתעפשהתאםיאצומוננהיכדע,םצפחכהב

.גE.גD.גC.ד-B.גA)"רמאל,תלמבשומשהומכ,םירכנלובתכנש

"חקל,;(ג"י,ב"י1.ד"י,ג"י,א"י,m.ז"ט,א"י,D)"שיא,;(בא.ד1.ד8

(Dח"י.Hו);,לעב"(Dז.qד"כ,ב"כ,'ד);,התמהב"(cו);,הדע"(d

(וc)"דתע,;(א"יd,לעפנב)"טחשנ,;(L)"תיברמ,;(ו"כ,ג"כ
,

םיאטבמןכו

ףכב;(כc)אעראיפנאלע;(ח"יd)אבקנורכד:תימראםימגרתמםירבע

הפשבךורע42ןירופיפאה,קארטשתעדלו–(ט"כd,דחא־הפומכ)אדח
"םלשיוקרפילכ,לכםלשםלשי,ךמלשילכהלא:ארקלשיוהיקנתירבע

םתעידילעםידיעמדוחיב.(838דומע,1911,".לנעגראמסעדטפירשטייצ,ב)

םיבכרמהםירבעהםהיתומשםהיפבהתריגשותירבעההפשהתאהמלשה
תובכרההתודיעמהזםעדחיב;שדקה־יבתכבתואצמנןניאשתושדחתובכרה

.לארשיתנומאידוסירבד־לעםיפורצםיגשמםהלויהש,הלאהתושדחה

,היעשוא,הינזא,הירוא:םה,םהבושמתשהרשא,שדקה־יבתכלשתומשה

,ןנח,הירכז,רוכז,הידבז,היודוה,היעשוה,עשוה,הירמג,הילדג,היכרב

,הירנ,םחנמ,ןתמ,םלשמ,היכלמ,היסחמ,היעשי,היבשי,הינזי,יגח,היננח

.הימלש,םלש,קידצ,הינפצ,היטלפ,יטלפ,היננע,הירזע,הידבוע,ןתנ

,(באחאשדקה־יבתכב)באיחא:ןהםהיתומשלשתושדחהתונומתהותובכרהה

,(שדקה־יבתכבהינו)הנו,לוצה,ילוגלג,(שדקה־יבתכבלדג)לודג,ירונלא

,רדאוהי,היצאי,לטוהי,(שדקה־יבתכבריאי),רוא,לדגי,עמשיוהי,הינדי

,ךמיס,ךלשמ,(שדקה־יבתכבהיזעמ)היזועמ,(שדקה־יבתכבםתוי)םותי,חלסי

,(שדקה־יבתכבללפ)לולפ,הילונפ,ירגס,(שדקה־יבתכבהיכמס)יכמס

םהיתובכרהבםלצאםישנהתומשםיניטצמדוחיב.חומש,היוער,הינוק,הילפצ

שדקה־יבתכתומשבושמתשהשדקה־יבתכבש"תמלשמ,םשהדבלמו,תושדחה

,(שדקה־יבתכברכזםש,"יער,)"איער,:ומכ,תובקנלתושדחתויטנבםירכזה

רכזםש,ןנחוהי)ןחוהי,(שדקה־יבתכבםירכזתומש,והיבא,היבא)יהיבא

ושמתשהןכו,(שדקה־יבתכברכזםש,אולס)הולס,האולס,(שדקה־יבתכב
לטוהי,(הבקנלורכזלףתשמ)לוצה,רשעבא,ירוסא:ומכ,םישדחתומשב

(1רואההי,(הבקנלורכזלףתשמ)
,

,תבהאנחתפמ,לומחי,(2עמשוהי,ילעוהי

תעדכ"א"והי,םוקמבשובשןאכןיאוהעידיה־א"ה,הארנכ,איהתינשהא"הה(1
.48,דאנגנוא

קרתגהונהתיהתדהיכ,ןזיוהלותעדתאןכ־םגםירתוסהלאהםישנהתומש(8
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םיראתמהתומשבושמתשהןכו.תיבש,הולש,(ךהוניה,הארנכ)תיבהאנ
,עמש-יוהי,הי־נדי,רדא־והי,לט־והי:ומכ,םישדחםיראתבםיהלאהתא

היל־פצ,היל־ונפ:םיהלאלסחיהתאםיראתמהוא,רואה־הי,הי־וער,הי־נוק

רבד-לעםהיגשמבםתוחתפתהדמעמלעדיעמהז.הי־דעב,(הילהפצ)

,םילילאםעםיבכרמתומשהלאהתומשהלכבןיאםינפ־לכ־לע.םיהלאה

םיאצומוננה.ףותשבםגהרזהדובעודבעאליכ,הזמחיכוהלשיןכ־לעו

.(לצנןמ)לוצה,(ץואןמ)הי־צאי:ומכ,םילעפלתושדחתויטנםגןאכ

ומכ,םילמשלשלשהבכרהםיאצומונחנאןיאהלאהתומשהלכב

הזדגנכלבא,םיילבבהתעפשהבהשדחההבכרההאיהו,הלוגה־ילועתומשב

ירחאששדקה־יבתכירוקמבקרםיאצמנםניאשתומשהעשתםהבםיאצמנ
,לודג,היכרב,רטא:םהו,םימיה־ירבדוהימחנ,ארזע,הירכזב,הלוגהתביש

םהיניבשהברקהלעםידיעמה,היללפ,היטלפ,היננע,היזועמ,יגח,היודה

םהיתומשבםיהלאםשתבכרהךרצלושמתשהאלטעמכו,הלוגהינבןיבו
םישנוםישנאתומשתואמשלשב."והי,,"הי,םשבאלא,"לא,םשב

,"הי,םעהבכרההו,"ירונ־לא,:תחאםעפקר"לא,םעהבכרההתאצמנ

ץראבוגהנשהבכרההןפאלאןוכמ,םהמיעיברהקלחבתאצמנ"והי,
גוהנלוליחתהרבכםהםגו.ןושארהתיבהןברחינפלשהפוקתבלארשי

תטמשהבאלא,ויתויתואלכבותואתוגהלילבהיוהםשבהרתיהשדק
11;ג.36)"אוהי,וא"והי,ובתכו,המוקמבףלאםתתבואהנורחאהא"הה

,

5;א
,

ויתויתואבותואתוגהלילבהברההזבורימחהתרחאמהפוקתב.(ח

םשבשדקה־יבתכבםגיוצמהוראתבהברהוריכזהםיהלאהתא.(1ללכ
,1)"אימשארמ,וא,(ד,ג,3;ח"כ,ז"כ,ב,1ןירופיפא)"אימשיהלא,

,ב"י,ז;י,ט,ו;ב"י,א"י,ה;ב,א,ארזע)הימחנבוארזעביוצמה(ו"ט

ראתהםגאצמנםשתחאתיסרחב.(כ,ד,ב,ה,ד,א,הימחנ;ג"כ,א"כ
יבתכביוצמשומכ,םיבררפסמבםיהלאתאוריכזהםגו."תואבצ'ההי.

,ב,א"ש;ח"י,ב"כ,תומשוז,ה"לג"נ,א"ל:ג"י,כ,תישארבןיע)שדקה

,עשוהי;ג"כ,ה,םירבד:ויראתבןכו.ב"י,ח"נ,םילהת;ג"כ,ז,ב"ש;ה"כ

יפכ,םימודקהםימיבגוהנהיהשומכו(ו"ל,ו"כ,ז"י,א"ש;ט"י,ד"כ

ןכו.(2הרעה,158,"תירבעההשבלהה,ןיע)םייתדתומשםישנלונתנאלןכ־לעו,םירבגב

,שורפ-"ןח־והי,;םהברוסאיננהשםירוסאה-"ירוסא,ומכ,הבהאהםתוחםישנהתומשםיאשונ

.לומחי,הי־וער,תבהאנןכו,והי־ןחלש

העונתהימיבונמזתאיתלבגהוהזהרוסאהקומנתאהנראביתראברחאםוקמב(1
דוסילבא,ןויילילאתומשלאויתויתואביוגהה"הוהי,םשהתאזאוושהרשא,תינלהה

,ןכ־לעו,השמתרותבאצמנרבכיטרפםצעםשלךפהתיאלשהיוהםשבללכבתוריהזה

שיו,תויטוידההתוחסונהלכבויתויתואבותואתוגהלמןושארהתיבהימיבדועורהזנ,הארנכ

,"םיהלא,ומוקמבונתנושדקתוחסונבםג"היוה,םשבורהזנשםיקיתעמהמואםירפוסהמ

םשבקרששיו"היוה,םשבםיהלאראתמןהברשאהרותהתוישרפשיןכ-לעשרשפאו
תרותבתוחסונהתאקלחלםירקבמהתטישלשדוסיהלפונ,אוהןכרבדהםא."םיהלא,

."תיאוהי,לו"תימיהלא,ל
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,תוקיתעהתובתכהרתיואנרמא־לתתורגאידי־לעםינורחאהםימיבררבתנש

.ד.שעג,לטיקןיע)םיבררפסמבםדא־ינבבלודגהדיחיהתאםגראתל

םהירבדבושמתשהש,הזמטופשלןיאםינפ־לכ־לע,(214,גא"ח,.רזיא.קלאפ

ברטפשמכ–םיברםילילאלודבעיכ,םיבר־ןושלבםיהלאהישעמתודוא־לע
.םידוהיהםג,םירקוחה

וארקנרשא,הלפת־יתבהעבראםהלויהביבשדקמה־תיבדבלמ

,ד"ע,םילהת,"לא־ידעומלכופרש.)שדקה־יבתכב"לא־ידעומ,ומכ,םהיפב

(1"לא־יתב,םשב,(ח
.

םשלעארקנשוא:דחימםשהיה"לא־תיב,לכל
־םרח(ב;(ג,32)"אדגסמ,(א.ומוקמואודסימםשלעוא,ובהלעפה

,םש,םש)לא־תיב־תנע(ד;(ה,wiiRol.18)לא־תיב־םשא(ג;(ז,27)לא־תיב

םוקמלתימראההפשבהרורב"אדגסמ,תארוה.(ג,32)והיתנע:וא(ו

םשהאצומ.שרקלושדקמלתיברעב"םרח,תארוההרורבןכו,היוחתשה
;ו"ט,ה,עשוה;ו,ו,לאקזחיןיע)"םמש,תארוהושרשמירבעאוה"םשא,

יי
,

־תיבתממש,,רמאל,(להוב־סויניזיג:םמשתארוהב"םשא,לעפבשומשה-ב

םתוכלמריעםשלעןופצהתכלמממלארשיילוגיפבארקנרשא,"לא

ילתפנהטמבתחאריעםשאוה"תנע,םשהו.(2וברחנשםשדקמתיבו

,הזהמשבםדק־ימימיאדובהארקנרשא,(ג"ל,א,םיטפוש)תנע־תיבםשב

ןכ־ירחאו"תנע,המודקהתינענכההלילאהןחלופםוקמהתיהשליבשב

תומוקמהלכבגהנשומכ,ויהלאלשדקמםוקמללארשילהתיהוהכפהנ

יתבמדחאםשתאםתולגבםגוארקןכ־לעו,ץראהתרוסמיפ־לעםישודקה

ויהשםושמרשפאו,"והי־תנע,:הרצקבוא"לא־תיב־תנע,םשבםהיתולפת

ירחא,הזהםשבארקנשודסימםשלעארקניכוא,הזהםוקמהיאצוי

,ח,אםימיה־ירבד)ינימינבלשומש"היתתנע,ןמזותואבםיאצומוננהש

םשדקמ־תיבןינבינפלשןמזבהנוסבוביבודסונהלא"לא־יתב,יכ,חינהלשי(1

ךיא,ישקהתאבשייל,הזבהברהלפלפמה,105,םש,רלגנאןיעו.ןכ־ירחאםגוראשני

אלתויסנכ-יתביכולצארורבו,דחמשדקמ־תיבילבהרזהביבסבבויבלארשיתדהמיקתג

.תקפסמהדמבלא־יתבםהלויהתמאביכ,םירקוחהרתילכואוהוררועתהאללבא;םהלויה

לילאהתאובאצומדאגגנוא:םירקבמהלשתוריקחהוברהז"םשא,רבד־לע(2

היטסנידהימימרכזנומשרשאותולכמתופגמםדא־ינבבחלושהשאלילא–,םשא,ילבבה

זהםשה.(1830-2129)יפרומחלשהנושארהתילבבה
ה

המצעבהיטסנידהומכ,יברעמימשאוה

רשא,תמחישנאלש"אמישאלילאםיברעמהםימשהלצאםיאצומוננהןכ.ירומאאצוממ
ןכו,(ל,ז"י,בםיכלמ)ןורמושבןוגרסםבישוהשםילבבהידי־לעלארשי־ץראלאבוהונחלופ

תאובאצומיקסראבזדיל.סויפלקסאםעהזוהמה"ןימשא,םשביקיניפהאופרלילאאצמנ

םיעבשנםהיכלעלארשי-ינבתאחיכוהסומעיכ,ריעהןאמסוג.הירוסןופצמ"המיס,לילאה

,(58,דנופסוריפאפרעד)ריאמדראודע."תמישא,לילאב–רמאל,(ד"י,ח)ןורמשתמשאב

ומכהלתולמהןתוארשא,הלילאאופאונלשיהפ:רורבבםיסמ,וזותרעהתאאיבמה

רחאקריכ,בםיכלמרפסבםושרהןכלו,תינורמושהלילאהתיהרשא,ביבתירבעההלילאל

ונגהשומכ,הנהו.תדחוימהגוכליודבורקשאוה,"אמישא,ןחלופהבגהנהןורמושןברח

יניבהייש,זאכ"םשא,הלמהדוסילעהלאהתוקמעהתוריקחהוםישודחהלכםיונב,םיאוי
,התארוהתאטושפ
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ובםידמועונחנאשןמזבלארשיםעינבוארקשרשפא־יאלבא,(ד"כ

ינבוסנכנשמרשא,המודקתינענכהלילאלשהמשבםהיתולפת־יתבמדחאל

(1דועהמשרכזנאלןענכללארשי
.

ןמהזלעטופשלןיאתאזידעלבםג

תסנכה־תיבםשמ,לשמל,טופשללכונאלשומכ,תסנכה־תיבלשםשה

הבםידוהיהויהש,(121,"אמורבםידוהיה,,רנילרבןיע)ימורבסוטסוגוא
(2תאזהתירסקהתולילאלםידבועהפוקתב

.

,ןאכמםגעיתסהלןיאןכ־לע

ייידוהיויהש
ב

םתעדכ,לארשייהלאםעףותשבהרזהדובעםידבועהנוסו
(3םירקוחהלש

.

םהבוארקיכ,הזמהארנ,םהילעםיביבחהלאלא־יתבויההמכ־דעו

תיברבןתנמרח,(ה,34)ןתנוהירבןתנ־לא־תיב:ומכ,םהינבתומשתאםג

ומכ,םהבעבשהלםיהלאתשדקםהבוגהנו,(ד,םש)אחצרבןתנלא

(4תרחאמהפוקתבהזכןפאבוגהנש
,

םחנמעבשנשהעובשהמהארנשהמ

(ג,32)"והיתנע.בו"אדגסמ.בןתנרבםלשמלםולשרב
,

היכלמןכו
ופתתשהםישנהוםירבגההלהקהינבלכ.(ז,27)"לא־תיבמרחב,

םילקשינשםמירהב,הלאהםיתבהלשהלכלכהתאצוהךרצל
,ח"ל;ז"ט-א"י,ל,תומש)תלגלגללקשיצחהרותבבותכשהזןיעמ,תלגלגל

תמורתלשהמישרהתישארב.(5לקשהתישילש:(ג"ל,י)הימחנבו,(ו"כ

והילףסכבהייזאידוהיאליחתהמשאנז,:בותכ(18)הלאהםילקשה
לארשיתסינכינפלמדועתומודקהתוירצמהתובתכבקראצמנ"תנע,הלילאהםש(1

שילארשי־ץראבהמשםיאשונםישנאותומוקמםיאצומוננהשהז־יפ־לעקרו,ןענכץראל
יבתכימיבדועהרכזנאלותרחאהלילאבךכ־רחאהפלחתנלבא,ןענכמהאצומיכ,טופשל

.שדקה

אמורבהתיה,עודיכ,לבא;רסיקםשאלא,לילאםשומצעבסוטסוגואןיאיאדוב(2

אוהסוטסוגואשדקמולכיהו,םילאכםירסקהתאהצירעמהתיהש"סיוטסוגוא,םשבתיתדהתכ

.ובארקהלהיהרוסאםישורפהלשןידהרמחיפ־לערשא,הרז-הדובעתיברבכ

דומע,1912,"יריפאפעשיאעמאראעיינדנואעטלא,ותרבחמבקריטש.פורפהקר(3
יטבשומכ,הרז־הדובעידבועויההלאהםינודאהםידוהיהשחינהלרשפא־יאיכ,שיגרה,13-12

הזיאםהבויהש,הלאהםיתבהתואיצמתאטעמבשיילהשקתמאוהו,ןושארהתיבבלארשי

אבאוהוהזבהברהןכ־םגהשקתמ(88,םש)רלגנארקוחהםג.והילשםימלגםירויצ

לשםהםלצאםירכזנהםילילאהו,םילילא־ידבועםייביהויהאלםינפ-לכ-לעיכ,הנקסמל
תנע,,"תנע,תאםירזהםיטסינולוקהוכפהיכ,יולהלארשיתרעשהלםיכסמאוהו,םימראה

רבדלעודמעאליכ,הלאהםירקוחהלכלעאלפתהלקרשי."והיתנע,לםהלש•לא-תיב

ןיאשירחא.,םילילאתומש"תנע,ו"םשא,ןיאיכ,רומגרורבררבתמדוחיב;הזכטושפ

ינידוהילשםיטרפהםימצעהתומשבםיבכרמםתואםיאצומונחנא
ב

.הנינסו

,ו"סק,ארתבאבבא"ע,חתותירכט"י,ב,תובותכ)"הזהןועמ.בעבשהלןוגכ(4

aא"ע,ח"נ,ןיטיג;ב"ע,ב"ל,תומבי)"הדובעה,;(א"ע,א"ע,ןישודק)"אלכיה.בןכו(א"ע

aךררשקוספ,הברםירישה־רישןד,ב,םישודק,ארפ).

אוהלקשהתיצחמ.םיקרמ3אופאאוהוכרעוםרג14,55אוהינענכהלקשהלקשמ(5

הזתמעלאוהיסרפהלקשהלקשמ.ןומכרדודארקנאוהתינויההפוקתב.יצחוקרמאופא

.(55,םש,ריאמדראודע)קרמ230:הז־יפלםילועםיסרפםילקשינש.מ1,17–.רג5,6
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.(והיםיהלאלףסכונתנרשאםידוהיהםיליחהתומשםההלא)"אהלא

וםישרכב"י(ביבשדקמה,וניה)"והי.לללוכהםוכסהקלחנהמישרהףוסב

־תנע.ל;לקשע:וניה,םישרכז"לאתיבמשא.ל;לקשו"כק:וניה–םילקש

הקולחה,יונפהםוקמב,הרסחןאכ)לקשכ״ק:וניה–שרכב"י"לא־תיב

ויההלאלא־יתבלכיכ,תוארלןכ־םגשיהזלכמ.(אדגסמלולא־תיבםרחל

לארשיינהכןיבולידבהשהממחיכוהלשיןכו."אהלאאוהי.לםישדקמ

,2;א,1)"אינהכ,םשבםינושארהתאארקל,םילילאה־ישדקמינהכןיבו

םיקוחרויהיכ,(ד,2ה,1)"אירמכ,םשבםינורחאהתאו(ב"י,א,11וא

.הרזההדובעהןמהברה

תומשבוהוביכרהםגוםהיתולפת־יתבלוארקוברשא,"לא־תיב,םשה
,הנוסבוביבלארשי־ינבאצומלעהנממהלעמלןיאשתודעדיעמ,םהינב

םריעםשתאהברהךכ־לכובבחןכלו,םיטבשהתרשעילוגמםהיכ

(1לא־תיבהשודקה
,

הפפוחרשא(ג"י,ז,סומע)ךלמשדקמאצמנהברשא

דיעמןכו,לארשייטבשיבאבקעימהקיתעהרוסמלשהבישהתשדקוילע
.(2םהברשא"םחנמ,ו"עשוה,תומשהיוברהזםאצומלע

ישארחקפמ,הארנכ,אצמנ,םהינהכשארבדמועה,םתלהק־שארדבלמ

הלשממהםעטמרשאתנשדחימדיקפ,הזהלילגהלכלשתדהינינעלע
.תרחאמההפוקתבםירצמבהיהשךרבלאהואהיסנכהשארןיעכ,תישארה
ימוקמהןוטלשהידיקפינפללדתשמהיהוםירטושםגולצאויה,הארנכ

,ויההלאיכףא,(ה,ד,11)הלילעוזיאבוזחאנםא,ומעינבתבוטל

םינינעבתודחוימתודקפ,הארנכ,חלשםעפב־םעפכ.(7)ותואםיניוע,הארנכ

ךותבהרמתשנוזכהדקפ.הנוילעההלשממהחכבאבאוהןהברשא,םייתד
זאהיהרשא,הלעמלרכזנה"היננח,עידומוברשא,(6)ןירופיפאהדחא

יילשתילילגההיסנכהשאר
ב

:הנוילעהםירצמלש–וניה,ןהיתוביבסוהנוסו

–"אכלמשוהוירדתישמחהתנשב(3אידוהיאליחהתונכוהינדייחאלא.

ירחאהנשהרשע־םיתשכ,תיבה־ןברחלז"פתתנשאיהו,ינשהשוירד,וניה

רטשבםגאצמנה,לילאםשאוה,רורבבדאנגנואריעמ,ןאכ"לא־תיב,םשה(1
תומשןיבתוילבבתובתכברכזנאוהןכו,רוצךלמלעבוןדהרסאןיברשאתורשקתהה

דראודע.(28,"סוריפאפעשיאמארא,ןיע)"ןא־ת־ר־ג,בתכנאוהבר־יפ־לע,תויברעמתוימש

41,םש)ריאמ
,

תושפנהתולעבםינבאה:"ילאתינוניהיכ,חיכומאוהו,הזבךיראמ(והרעה
תיב,םגוניה,םירקבמהתעדיפל.ןויירפוסיפבועדונש,שא־ירודככםימשמתולפונהתויחה

לא־תיבתאתתלאיהתלואקרםינפ־לכ־לע.הזבםתועטיתררברחאםוקמב.בקעילש"לא

.לילאםשלןאכ

ילגנאהןועברהתורבוחמתחאבהזהןורחאהקומנהתאיתאצמירבדתאיבתכירחא(2

.רכאנרקוחהםשבאבומ,"לארשיתמכחל

יכ,"שדקמה,אלו"םינהכה,אלהבורכזנאלש,תאזהתבתכהחסונבםיאצומהשי(3

האבתבתכה:םולכןאכמדומללןיאתמאבלבא;םילשורילץוחמשדקמתדובעלדגנתמהיה

דגנתהאליאדוב,לארשי-ץראלץוחמדיקפהיננחתויהבו,םילייחלקרתיליחהדקפלשחסונב

.םילשורילץוחמשםישדקמל
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,רמאל,"םשראלאחילשאכלמןמ,–םילשורילתינשםעפהימחנאבש

יסרפהביצנהםשראלאהחלשנוךלמהתאמהרשאתנתאזההדקפה
בותככ)םירוהטויהיןסינלדחאוםירשעדערשע־השמחםוימיכ,םירצמב

(ב"כ-ט"י,ו,ארזעכ-ז"ט,ל,בםימיה־ירבדןיע.ד"י-א,ט,רבדמבב

םירשעדעשמשברעמץמחרבדלכולכאילאוותשילאוהדובעמורהזיו

'ד,ז"טםירבדוז,ג"י,תומשבםירמאנהםירבדהלאןוכמ)ןסינלדחאו
.(ו"ט,ב"י,תומש

ידוהיוגגחיכ,הזןירופיפאידי־לעתאזהתירוטסיהההדבועהםויק

תרעשהתאהברהרתוס,ותכלהכוויתוקחלככחספהגחתאזארבכבי
שיהנהו.םינהכתרותוםירבדרפסרובחןמזרוחארבדבארקמה־ירקבמ
וליחתהשהנושארהםעפהוזיכ(95,םש,ריאמדראודעןיע)םיטילחמה

,(ןמזבםתעדלרחאמה,חספהגחתאאלו)תוצמהגחתאלארשי־ץראבגוחל

ידוהיךותבםגהזהגחהתאהלשממהףקתבגיהנהלולדתשהןכ-לעו

ורבחתאבתוכהשקבמהברשא,סרחתבתכביבהאצמנםלוא.היתובשומ

תמאילחלש,–חספהתאהשעתרשאהמאחולשלוותיבלעחיגשהל
א"י-א"ר,וניה,תיבה־ןברחלט"צת–ט"קתהבתכנתבתכה-."אחספןדבעת

ייידוהיוגגחאלה,ןכםאו,היננחתדקפםדקהנש
ב

חספהגחתאםג

וזתבתכבםירבדהןונגסמררבמשומכו,היננחתדקפינפלדועםמצעמ
,

רצונאלוןומדקגחכםלצאלבקמחספההיה,עדונגחמכאחספהמתרבדמה

ר"דהלשורמאמב,גתרבוח,ו"כךרכ,"חלשה,ןיע)שדחמהתע־הז
םגםידומ(ז,6)".ארימהיזםעדנמלכויתשתלא,:יווצב.(סכייד

לאןווכמאוהיכ,וירבחוריאמדראודעומכ,םינוצקהםירצונהםירקוחה
וגהנרבכ,ןכםאו;א,גםיחספהנשמבאצמנש,חספברכשתיתשרוסא

לשתורודירחאאבאוהחרכהברשא,הפ־לעבשהרותלשרוסאבזא

תאואיצמהבורקמהזיכ,רשפאהזךיאו,בתכבשץמחה־רוסאתוחתפתה

:םירקוחההילעודמעשהלאשהתררועתמוהבשהנהוזגחהלשורקעלכ

ייידוהילהיננחלשהדקפההאבהז־המל
ב

הז-המלו,םהלעודיגחגוחל

תבשיתמהנושארההלאשההנהו!םשראלאךלמהםשבותדקפבםהילאאב

ינמהטילפ,ורפסבןייטשנרובי"חררקוחהידי־לע)ררבתנשהמידי-לע

ייידוהייכ,(17-16,ט"סרת,השרו,"םדק
ב

ויהוהנבללםינומויההנוסו

םגיאדובהשענרובעהו,המחהתנשלאהתוושהלידכהנשהתאםירבעמ

היה,ןכםאו;ןליאהתורפוביבאםהמםינשש,םינמסהתשלשיפ־לעזא

,ביבאהשדוחב(א,ז"ט,םירבד)הרותבםגהיולתה,חספהגחןמזתעיבקל

,םש,לופמאי.זןיעו,א"ע,א"כ,ה"רןיע)רובעהתעיבקבלודגדיקפת

ונממרשא,זכרמהזיאמאלא,תאצלהלוכיהתיהאלתאזההעיבקה.(51

.תרחאמההפוקתבוגהנשומכ,תודחוימתורגאידי־לעםילילגהלכלהחלשנ

םגהחלשנש,הלאהתורגאהתחאתאםיאצומוננהונינפלשהיננחתדקפב

.......(א:הברהעוטקהורסחמהןירופיפאבהנושלהזו,הלאתובשומל

,יחאםלש.(היננחםכיחא.אידוהיאליוחהתונכוהינודיאנחאלו(ב



381הנוסבוביבןירופיפאהלשתילגתה

םכיחאיכנא.םידוהיהםיליחהוירבחוהינדיוניחאל)(ןכנוכרביואיחלא
.(!םככרביםיהלא,יחאלםולש.היננח

לעחילשאכלמןמ,אכלמשוהוירד(1התנשאזאתנשתעכו(ג
לאךלמהןמחלשנךלמהשוירדלהתנשוזהנשבהתעהנהו)םשרא
.(םשרא

ארשעאעבראונמןכםתנאתעכאיד(והיאליח]..........(ד
.(ןסינמרשע־העבראונמתהתע,םידוהיהםיליחה)(ןסינמ

ןסינלא"כדעו"טםויןמוודיבעאחספאישמשןיב)......(ה

.(ןסינלא"כדעו"טמוחספהתאושעתםיברעהןיב)

לאהדיבעורהדזאוווהןיכד...................(ו
.(הדובעלכתושעלמורמשהוםירוהטויה)(ןודבעת

(ןולכיתלארימהיזםעדנמולכוותשתלא(ארכשלכ).....(ז
yולכאתלאתצמחמלשרבדלכוותשתלארכשלכ).

.(ןוסינלא"כםוידעאשמשברעמ.........(ח

ויהוםכירדחבולע)....ימויןיבומתחוםכינותבולע.....(ט

(2ןסינלא"כדעו"טמרשא)(םימיהןיבםירוגס
.

רבדבהשמתרותיקחלאויטרפלכבןוכמוזתרגאברמאנהלכ
גחלוברעבןסינד"יבחספהגחלולדבנהנושארברשא,תוצמהוחספהיגח

,ארקיובשרפמכוררבמכ)ודחיודחאתנךכ־רחאו,ובא"כדעו"טמתוצמה

רפסיפ־לעזאוגהנתהרבכיכ,הארנןאכמ.(א"כ,ה"מ,לאקזחיןיעו.ו,ג"כ
רפסיפ־לעןכו,ונינפלשןמזהינפלותואיצמבהברהםדקרשא,ארקיו
םהילעהוצןכ־לעו,חספהתישעבףתתשהלשפנ־אמטשיאלןיאיכ,רבדמב

הנוילעהתיסרפההלשממהםשבהדקפה-האבןכו,(ןיכד)םירוהטויהייכ

ילבהיהרשפא־יא(3עודיןמזלםיליחלהשפחתתל(א:םימעטינשינפמ

ררבמשומכ,הרושאלויהםיקוקזתותדהלכינחלופםגיכינפמ(ב;התושר

יכנאו,םיבכושוםיפוקזםיוקברפסמהינמסלושמתשהןירופיפאהלשתואחסונהףוגב(1

.רפסמהתויתואבםמוקמבשמתשמ

םיקסועהםירקוחהלשםירעשמהםינוקתהוםיאולמהיפ־לעתרגאהתאהפיתעצה(2

ןיב,:הקוספשירבדוחיב,םידחאםיאולמוםינוקתןכ־םגהפיתפסוהיכנא.הלאןירוטיפאב

אלש,הזןירופיפאבהשקרתויהםוקמה.םירקוחהוילעודמעאלש,"ודיבעאחספאישמש
שורפה,יתעדל."ימויןיבומתחוםכינותבולע,:טקוספהאוה,ורורבלעםירקוחהלכודמע

האצמנרשא,הנחמהךותמםהירדחלתולעלתיליחההדובעהמהשפוחםהלהנתניכ,אוה
םוימרשאםימיהןיבהנחמהלאתכללםיקוקזויהיאל,רמאל,םהבםירוגסויהיוקמצב

"ומתחוgשורפ,"ןות,אוהתימראב"רדח,לשםוגרתה.ןסינבדחאוםירשעדערשע־השמח

.(ז"ט,ד"כ,בויא)ומלומתחםמוי:ומכאוה

וחיפ-לעםנמאןה(3
יק

יהגחבהחונמהתווצמהרותה
א

םויבוןושארהםויבקר

גחימילכלהחונמהנתנםיליחללבא,(ח,ז"ט,םירבד;ח-ז,ג"כ,ארקיוןיצ)יעיבשה

ינפמתוריהזהךרצלשהלאהםימיבםירכנהםהירבחםעאשמבועגמבואוביאלש,תוצמה

.ריאמדראודעהזבהשקתמםנחלו.תצמחמלכ
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תאאיצוהלתדהלעחקפמלכהיהחרכמןכ־לעו,ו"כ-י,ז,ארזעיפ-לע

.(הנוילעההלשממהםשבתויתדהויתודקפ

וגהניאדוב,תוירכנםישנתאשלדוחיב,תברעת־יאושנלרשאםלוא

לבבבםההםימיבםגוןושארהתיבהימילכבהזברתהוגהנשומכ,רתה

–םיזכרמהיקחרמיכ,חינהלרשפא־יאןה.הימחנוארזעימיבלארשי-ץראבו

לבא.םיזכרמהינבםהיחאמרתויהזבםירהזנויהי–לבבולארשי-ץרא

םגםיוצמךכ־לכזאויהאלשומכ,םירשכםיאושנומכךכ־לכםיוצמויהאל

בכרמםש)"תישרסא,התיהתאזכתירכנהשא.לארשי־ץראבולבבב

,הלעמלראבמכ,התיהתאז־תמעל,(ג,15)עשוה(תשא)תתא(יתסוסיריסאמ

,הירואןבהינזיידוהילהנושארהאושנהיפדיןבהיסחמתבהיחטבמהשאה

ותדלתקקזנאליממהתיהותשאהתויהבו,"יחפרבאיפ,ירצמלךכ-רחאו

לבא,(2(ה,F)"אהלאיתס,םשבוילאהעבשנןכ־לעו,ולשםיסומנהיקחלו

האשנשכו,םהיסומנלוהיתובאתדלאליממהבשהיבאתיבלךכ־רחאהבושב

יסומניפלםיאושנה־רטשבתכנ,ירצמהאחצרברוחסאלתישילשהםעפב

תבכרהבםירכנתומשב,הארנכ,וארקנתברעת־יאושנמודלונשםינבה.לארשי

,(ד,18)ןמרחרבעשוה,(ב,17)עשוהרבןמרח:ומכ,םילילאתומש

ןנח,(א,w,18)זתסטתרבחתפמ,(ח"י,B)(םונחתנתמ)םונחתפןבעשוה

.(ב,24)ןתנרביסיטפ,(ב"י,20)רוכזרבםנחפ,(ה,20)םנחפרב

.(ז,24)תישרסארברוח,(כ,18,11)ירונדדהרב,םותירבהיכלמ

־יאושנלעםידיעמ,םיירצמםלכטעמכהמהרשא,הלאהתומשה

ירצמלתירבעהשאהאשנשוא:םיירקעהםיבשותהםעםינושתברעת

תאםימעפלהתטה,וניארשומכו–,ירבעםשבהתבתאואהנבתאהארקו

ארקנולארשיתדתא,הארנכ,לבקשרוחסאומכ,התדתאלבקלהלעבבל

התבתאואהנבתאהארקוירבעלתירצמהשאהאשניכוא-,"ןתנ,םשב

(3ירצמםשב
.

םגשהמםידוהיוםירצמןיבתברעת־יאושנלעיסהברה

יכ,ןאכמחיכוהל,תכפהמהנקסמלםיעטומםישק9-לעןאמ-ריאמיריידע("

ארבחארזע
ת

שדקח-יבתכרשא,םירקבמהחורלרקחןיאתמאבו.הלשממהףקתבהרותהיקוח

,ןהאי.גרקבמה.םימוקעהםהילופלפיטהלתאהבתושעל,הצורפריעםהיניעבםהונלש

.םידוהיהםעלהשובכהותאנשבוםצמצמהוגורשכבםהבשלקלקמהוערהאוהםנמארשא

ידוהיהתפצחלע"הימחגדגיאארזערעכיבידירפסברמרמתמ
aאףצנלם

.9ןורגהיסרפהךלמהלעהלאכםיארונםירבדתודבלוהירוטסיהה

.maסאובמבןיע).םיזבגהםידוהיהתרותתאץיפהלארזעידיבעיפויש

.(XIII ,XII

עבשנשומכ,עבותההיהאוהיכןעי,ויהלאבולהעבשנ,םיברםירקוחתעדל(2

ה,B)"אהלאוהי.בהינדירבהיסחמלימזרחןישרחרבןמגרד
,

sapלאשsריעהשומכו,(ו

gymפתשהשעישםדאלרוסא,:לאומשדאבאםשב,ב"ע,ג"סןירדהנסבארמגהלעקדצב

mכמיכ,הארנהזמרשא-יולשםיבכוכ־תדובעבעבשנוהעובשולביחתיאמש,םיבכוכ־דבוע

".עבותהלאבעבשהלעבתנההיה

P)לכ-לעםהתומשהלבא,םירכנתומשבםירבעםיארקנשדקה־יבתכבםגיכףא
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םגהסואמהתיהשהמו(11,47,טודוריה)םירבעהומכםילמויהםירצמה
.(36,47,םש,ל"נה)ריזחהתליכאםירבעה־לעומכםהילע

;ביבשדקמהןינברשעיפ-לעטופשלרשפאבוטהירמחהםדמעמרבד־לע

תאמולבקרשאתוזחאותואלחנילעבהנוסוביידוהיויה,וניארשומכ,םג
.A.B.c.)םהירחאםהיתונבלוםהינבלושירוהרשאוהלשממה D. E. F,d).

ןתתל,תואלחנרוכמלותונקלתוכזםלצאהתיהתירבעההשאלםג

דומעלםגרבגהלאהתוכזבהתיההושו,הירחאהינבלןשירוהלוהנתמב

לשןיפילחה־רטש:דוחיבםידיעמשומכ,דעכוןיד־לעבכןיד־תיבינפל
לשהנתמתלילש,(28)השאלשהולמ־רטש,(30)השאלהשאןיבםיסכנ
תורטשהיחסונ.(8)השאישרויןיבהחפשוםידבעתקולחו(34)הינבמהשא

לעםידיעמםהבאצויכוםיאושנה,תוולמה,תושריה,תוקולחה,םינינקהלש

םיקחםגםיאצמנהלאהםיקחהןיב.םלצאםירדסמוםיחתפמטפשמ־יקח
,םיאושנה־רטשבםג;(כ,ח"י,cןיע)םיבורקיפמתודעלבקלומכ,םיילבב

.םיילבבםיסומנםיאצמנ,וניארשומכ

(א:םידיעמשומכ,לחלשתורפסםגםהלהתיהשדקה־יבתכדבלמ

שוירדתבתכלשתימראההקתעהה(ב,"רקיחא,רופסהתאצרהלשעטקה

.בימןירופיפאהןיבהאצמנרשא,"ןוטסיחב,מ

,השדחהתירוס,תירוס,תיברעתופשברמתשנרקיחאלשרופסה

רכזנאוהםג.שוכתפשבםגונממםיעטקותינימור,תיולס,תינווי,תינימרא

ןכת.(1(יד"י;ח"י,א"י;י,ב;א"כ,א)היבוטרפסבתומוקמהעבראב

יהיו"רקיחא,ומשוםכחריכזמהיההונינךלמבירחנסליכ,אוהרופסה

ומוקמתאאלמירשא,ןבלולויחאןבןדנתאחקיוםינבולויהאליכ

רחינוינפלעוכרדתארקיחאחכויודאמןדנבבלהבגיו.ןקזירשאכ

יכלמםעודגנכרשקתהיכ,בירחנסךלמהינזאברקיחאבליכרךליוןדנל

ליצהרקיחארשא,גרוההלבא.רקיחאתאגורהלךלמהוציו,סרפוםירצמ

רקיחאתומעמשל.הרעמבןימטהותואוויתחתדבעןתנ,וייחתאתחאםעפ

םימשהןיבלכיההנבייכ,וינפלעיציורושאךלמתאעינכהלהערפרמא

בירחנסםחנתיו,הערפלדבועסמלםינששלשאוההיהיזאוץראהןיבו

לגיו,םשפנבתוצעתישלוריכזמןדנואוהעדיאליכ,רקיחאתומלע

;ורתסמםוקממוילאוהאיצויו,יחונדוערקיחאיכ,בירחנסןזאתאגרוהה

םירענינשוםירשנינשוילאאיצוהיכ,הערפתעצהתארקיחאאלמיו

:םירענהוארק,ריואבםירענהםעםירשנהוממורתהרשאכו,םהילאםירוסא

שלשיהיוחצנהערפו-"לכיההתאתונבלהנהםינבאוטיט,רמחונלואיבה,
תאודיבונתייכקר,ורכשתאשקברקיחא.בירחנסלדבועסמלםינש

לשתובכרהבדשחלשיםשםגו,םירבעהתומשהלאםלקשמבוםתנומתבםימודוםיימשםינפ
.תברעת־יאושנינבםהיכ,םילילאתומש

לוקנרפלירבעהםוגרתבאצמנאלןכ־לעו,ח"י,א"יבקררקיחארכזנאטגלווב(1

."רויכא,םשבג"כ,א"יבקראלא
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־ילשמורסומ־ילשמולףטיוםיטושבוהכיוםיקזבוהרסאיו,ויחאןבןדנ

תאצרהל(א:םיקלחינשלאופאקלחתמרופסה.ותעשרתאםיחיכומתויח
הברה.ותלפמירחאוריכזמלןדגתויהינפלרסומוהמכחילשמל(ב,ערואמה

–249,ג"ח,שעג,ררישןיע)הזהרופסהאצומתאתולגלםירקוחהולמע

רתויהרופסהאוהו,ירבערוקממאוהש,ררבתנהלאהןירופיפאהילעידי־לעו(254

םילשמה.תיבה־ןברחינפלתיששההאמהמךרעל,יחרזמהםלועהתורפסבשקיתע

לאואריס־ןבלא,המלשילשמלאתומוקמהברהבםיליבקמהזהרופסבש

תומתאלירבךנאחמאןה.רטחןמךרבךשחהתלא:לשמל,תלהקירבד

ונכתיכ,(ד"כ,ג"י)ונבאנושוטבשךשוח:ילשמברמאנהלא–(ד,ג53)

רבשתהכרןושלו–(א"י,54)ןושלךיכרהונע(ג"י,ג"כ)תומיאלטבשב
.ןמריקייזיתיאאלוחלמתנעטואלחתיאשנ:(ו"ט,ה"כ,ילשמ)םרג
;(ג"כ,ז"כ,ילשמ)םהינשמדבכליואסעכולוחהלטנוןבאדבכ–(א,55)

,54)רבגחלשמוהלמאיהרפנציכבבלרקוה.ךמפרוטהרטנמלכןמ

ללקתלאךלמךעדמבםג,(ג"כ,ד,ילשמ)ךבלרצנרמשמלכמ–(ד

לעבולוקהתאךילויםימשהףועיכ,רישעללקתלאךבכשמירדחבו

(י,ח,תלהק)רבדדיגיםיפנכה
;

לכסהו–(ד,55)יהולמהבריוריעזשיא

–(ז"י,58)אנארידהירתעבאריתערמאילא;(ד"י,י,תלהק)םירבד.הברי

ןה:לשמהחוקל,הארנכ,ןכו;(ב"כ,ט,הימרי)ורשעברישעללהתילא

הדיבקבש(ךשובליפנכבהעשרהזחאתםא)ךשבליפנכבאעישרןדחאי

;(ב"י,ט"ל,תישארב)ףסוירופסמ(ג"י,57)(םיפנכהתחאהדיבחנה)דחא

(רמאל)םל(ןומרהלאחלשהנסה)אנמרלרדשאינס:לשמהןכו

םיברוםימוצעהמ)ךיבנאבעגניזםעךיבכןאיגשבטהמ:אנמרלאינס

יזםעןבכךלכתנא:אינסלרמאואנמראנע,(ךיתורפבעגונהלכלךיצוק

ץע־ילשמלאהמוד(ח,ז,57)(ךבעגונהלכלךיצוקךלכהתא)ךבעגנ
.(ח,ד"י,היעשי;ט,ד"י,ב־םיכלמוז,ט,םיטפושןייע)שדקה־יבתכברשא

ןימחלדתברח:ומכ,שדקה־יבתכיאטבמלאםימודםיאטבמובםיאצמנןכו

ךילגרבםימחלדתו:לאקזחיבאטבמהלאהמוד-(ג,55)ןבטןיברןיבןיפש

ןכו,(ב,א"ל,ילשמ)"ינטברב,:ראתה(ד"י,56)ובאצמנןכו.(ב,ב"ל)

לא,רמאל–(ו,56)ריבכלכתסתלא:דומלתבוהנשמביוצמהאטבמה

לא,רמאל-(ג"י,56)המאםשבויהובאםשבםורתילא:ןכו.רוקחלקמעת
(1ןבהםשבובאהםשבהמורתםורתי

.

,57)"אתד,הלמהובתאצמנםגו

``.הלאכדועו,(2רתסאתלגמבוארזעבהיוצמה,"תד,,וניה-(ה,ב

השקתמםגןכלו,תאזההמודקההפוקתבהנשמהיאטבמאצמלדאמהימתמיכףא(1

ןאכמחיכוהלשי,הברדאו,תואיצמבונינפלרשאתאלטבלרשפא־יאלבא,דאנגנואםהב

םעהפ-לעבשהרוסמהתואיצמתאםידקהלוארזעלםיבורקהםימיבדועהנשמהןושלתוקיתע

.םישדחמההיאטבמ

a)ריאמדראודעתעדיפל,ןג־לעו."את,תיסרפבותרחאמהתילבבב,תירוסבהרוקמ
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ןפאושדקה־יבתכירפסלאובםיליבקמהתומוקמהוהזהרופסהןונגס

(1םייתדםיקומנילבולארשייהלאםשתרכזהילבתינולחהותאצרה

תאזההפוקתלבורקהרבחתנש,רתסאתלגמברופסהתאצרהתאםיריכזמ

רופסהםגאצמניאדובו,(תרחאמהפוקתבתירבעהבתכנשרשפאיכףא)

ורמשנאלשומכ,רמשנאלשינפמונממדבאוירבעהורוקמברקיחאלש

םעהיניעבושדקתיאלשידכ,םינוציחהםירפסהלשםירבעהםירוקמהרתי
•.(2שדקה־יבתכומכ

ןירופיפאהילעןיבאצמנרשא,ןוטסחבתבתכלשימראהםוגרתהםג

תוערואמבםגתקסועהתיהיכ,תינולחהםתורפסדמעמלעדיעמ,ביב
,תאזהתבתכה.םהבםילשומהםימעהלשדוחיב,םימעהלשםיירוטסיהה

הרוקמבתאצמנ,וזהפוקתבשדקה־יבתכתריקחלםגלודגהכרערשא

תכלוההךרדב(ןוטוסיב,םוטסוהיב)ןטסיגבבסורגצהירהלשעלסהלתכב

תינשושהתילבבה,הקיתעהתיסרפההפשבהבותכאיה.ןדמחלדדגבמ

אסכלעןושארהשוירדתילערבד-לערפסמהב.(3(השדחהתימליעה)
םיריצמםג,ויתונוחצנו,ודגנוררועתהרשא,םידרומבויתומחלמ,ותוכלמ

,עלסההבגבהקוקחתאזהתבתכה.הפולגהנומתבהלאויתונוחצנ

םירקוחידיבקרו,התואארקלםירבועהןמדחאלהיהרשפא־יאשןפאב

הקתעההנממלבקלתושפנתנכסבטעמכולמעברירחאהלעםילגנא

"תוצראהלכבהלאהתובתכהתאיתחלשןכ־ירחא,:רמאנהפוסב.(4תקידמ

התעו(5תוילבבהתוריפחבתונורחאהםינשבהנממהקתעהואצמתמאבו

.ןירופיפאהילעןיבהנממהמלשהקתעהואצמ

ידוהיהבושיהרבדבןירופיפאהילעלשהלאהתודועתהידי-לע

ידוהיהרפוסה,האיטסיראלשויתועידיןרקעבותמאתנםירצמבןומדקה

ךלמהיכ,(6ריכזמהוםירצמבםידוהיהבושיתומדקרבד־לעעידומה,ינלהה

דועתאצמנתאזההלמהיכףאו.תיסרפההפוקתהינפלרופסהתאםידקהלןיא,(107,םש)

םינפ־לכ־לעו,תקפסמםשהתארוהושאףורצבהבתכנםשלבא,("תדשא,-ב,ג"ל)םירבדב

.סומנ,קח:התארוהדועהתיהאלםגותירבעבהיוצמדועהתיהאל

,םילילאתומשםירכזנ-םירצמברקיחאאצמנשכורופסהתישארב,וניה-תומוקמינשב(1

.תוחסונבםייונששיוללהתומוקמבםגו,דחאםיהלאלףוסברקיחאהנופםהינשבלבא

.ימראאוהרפסהרוקמיכ,רתויבהרורבהניאש,הנקסמידילאבריאמדראודע(2

תבתכהתאקיתעהתלדגמתיכוכזרזעבוהנושארושפנתאןכסןוזנילברירנהריס(3

.תודתיהבתכתאירקלחתפמהתאאיצמההדי־לעו1844-1836תונשבתאזה

םמצעתאונתנותונורחאהםינשבםשפנתאונכסןוספמוט.ע.רוגניק.מ.מםילגנאה(4

תקידמחקתעההזכןפאביקיתעהועלסהלתכלעריואבחרופ(טסירעג)םוגיפבהלעמלךשמהל

,השדח

רטנעיראןעשטיידרצדגנוכילטנעפערעפעכילטפאשנעססיוו-בךאבסיוידי-לעהמסרפתנ(5

.24דומע,1903,.דתרבוח,"טפאשללעזעג

.ג"ע,ד"יוג"ידומע,ג"כרת,הנליו,"םיניע־רואמ.בהאיטסירארפסםוגרתיפל(6



,א368
גרבשרה.ש

ירעלוהירוסלרשאהלפשהתאותוצהוםידוהיהתאיבשגהניגלימלת

םתצקתאוןהבםתואבישוהרשאםירעהלאריבעהםתצקתא,םודא
םישלשכםהמוףלאהאממרתויםירצמלםהמהלגהוךרפ־תדובעלריגסה

תארומשלםיצולחוילאברקיודודגלאיההתעבלידבהליח־ירוחבףלא
ןכומכםינפלמךא,:דוערמואאוהו,ןהבםבישוהרשא,רצבמהירע
תולילגבםהמוחלשרבכהנושארלםג,סרפיכלמםעםיברהנהואב

ךלמהתרגאברחאםוקמב."וקיטאמאספךלמהתרזעללודגרפסמב.הלאה

םיתעהתובסמבהנה,:רמואאוהלודגהןהכהרזעילאלסופלדליפימלת
םתצק,וניתולילגברוגלםתמדאלעמואבוהםידוהיהערזמםיבריכ,היהנ
םיכלוההןמםתצקוןרקםמירהבםיסרפהידי־לעהתלגהרשאםילשוריתולגמ

ןושארהךיטמספלותנוכ,הארנכ,ךיטמספםשב-."וניבאךלמהינפליבשב

תעדכ,(ה"חלח"נרת-ג"סרת)ינשהךיטמספלאלו(ה"חלט"ערת–ג"לשת)

לשתימשרההעידיבדבלאלרשאירחאיכ,(32,ג"ח,םש)ררישויוכאס
הדוהיתחפלש(ןרכז)ןורכזהרפסבםגאלא,ביצנהלאתיבההלהקה

םירצמלהנושארהםתסינכבםיסרפהיכ,דוחיבםימיעטמ(3.פיפא)ןורמושו

הלאיכאופארשפא־יא,ביבשדקמה־תיבתאואצמרבכט"רתלבורק
הרצקתעבוקיפסיינשהךיטמספידי־לעהתעהזואבוהשםידוהיהםיליחה
וזכהדבכנוהרישעהלהקלחתפתהל

םירצמבםידוהיםיבושיתואיצמרבדבתועידומה,שדקה־יבתכבתועידיה

;ח,ט"י,היעשי;ו,ט,עשוהדוחיבןיע)תיבה־ןברחלתיעישתהותינימשההאמב

םעוחרכ־לעאצירשא,והימרי.ירוטסיהרורבהתעתוררבתמ,(ג"י,ז"כ

,(ג"מ,ב"מ,הימרי)םירצמללבבךלמדחפמםירבעםילוגלשהלודגהנחמ

הנותחתהוהנוילעהםירצמבםידוהיםיבושיה"חלה"נרתתנשבזאאצמרבכ

ירמשמתא(11,30)טודוריהריכזהשומכו,(ח,ד"כןיעו,א,ד"מ,הימרי)

ריכזמןכ־ומכ,םיינופצהוםיימורדה(1םילובגהתוצקבאנפדבוביבםילובגה
אנפד-סחנפחתולדגמבו-הנוילעהםירצמ–סורתפבםידוהיםיבושיוהימרי

רצקןמזשוכבךיטמספתמחלממתחאתבתכהדיעמןכו,יחרזמהלובגהלע
הנממרשא,בימםורדבהברההקוחרהלובמיס־ובאבהאצמנשהז־ינפל
לש,םינוילש:תוקלחמשלשלשהתיהךיטמספלשהנחמהיכ,ררבתמ s-־־־
איסוליפאנפד,וניהו,"אנפט-ינויהםשבהימריבסחנפחתםגרתמםיעבשהםוגרתב(1

יכוטנאךרע,םלשהךורעןיע)סורופסובבאיההתנוכתיפל.(ז"ק,ל,ב,טודוריהןויצ)םירצמב

לשוזאנפדלעורמאב,16דומע,דןוילג,םש,"םלועה.בהעטלופמאיר"ד.(אנפדו

לשאנפדקראיהםתנווכלבא,אנפדריעבלארשיתולגלעםירבדמל"זחםגו:םירצמ

:ושרדןכ-לעוםירצמתולגרבד־לעועדיאלםהיכ,(143דומע,ןילמךרעןייע)איכוטנא

רבדמהרודהז-םירצמץראבםיחדנהו,םיטבשהתרשעולא-רושאץראבםידבואהואבו

.(ג"ע,ט"כד,י״פ,ןירדהנס,ימלשורי)
0



ביבןירופיפאהלשתילגתה
"gr-הנוסבו

־יתלבהרעשהיפ־לע.(1םירצמלשו(augmagegas)זעולתפשבםירבדמ

יפבםירכזנהםידוהיההלאםגזעולתפשבםירבדמהןיבואצמנהקוחר
הלאהםילובגהרבדבוזמהלודגהחכוהלבא.םירצמבוראשנשהאיטסירא

ינבמדוחיב,םיימשםיליחבםברבםיבשומויהיכ,הנוילעהםירצמלש
,םונחשדקמבהמצעביבואצמשתירצמתחאתבתכבתאצמנ,לארשי־ץרא

ןיע)ערפחהערפלשהנוילעהםירצמביצנרוח־ץינעידומהברשא

תכללםבללאונתנרשאלארשי־ץראוהירוסיליחרבד-לע(ל,ד"מ,הימרי

,תושעלםירמואהמהרשאהערהינפמדחפמותוכלמדובכו,(שוכ)אורימל

,היבונלתכללםיתתנאלוהצעתמזמידי־לעםבבלתאיתקזחיכנאלבא

בייליחרבד־לעעידומטודוריהםג."ותוכלמדובכםוקמלםיתכלוהאלא

הזלזמראצמנםגו,םשובשיתיושוכלךיטמספימיבתמאבוכלהרשא

,היעשיירבדתאםישרפמשיןכו,(2י,י,הירכזבו,א"י,א"י,היעשיב

.םיננסץראמ,רמאל–"םיניסץראמהלאו,:ב"י,ט"מ

,הלעמלרכזנכ,םיאצומוננהשהמיפ־לעוהלאהםירוקמהלכיפ-לע

ייידוהיתא
ב

ארקל,םשדקמריע"לא־תיב,ןורכזתאהברהךכ־לכםיבבחמ

,ןתנ־לא־תיב:ומכ,םהינבתומשבםגוביכרהלוםהיתולפת־יתבתאהמשב

(3ביזש-לא־תיב,(רכשםלש)דקע-לא־תיב
,

ידוהייכ,תויאדובחינהלשי

םצראמולגרשאלארשייטבשתרשעלשהלוגהאצוממםההנוסובי

ןכ־ירחאהבורכשנוםירצמלודדנםהמהברהרשא,ה"חלצ"שתתנשב

התואהתשענםהבםגו.לובגהירצבמבבצמינבלויהיוםיליחלהיכלמל

םצראמולגשירחאיכ,הדוהיילוגבךכ־רחאהתשענשתינחורההכפהמה

רושאלשםיינידמהםיסחיהתעפשהותינענכהתולילאהתעפשהםהמהעקפו
לאהז־םעדחיבו(4םהיהלאלאובושיוםילילאה־תדובעתאובזע,םירצמו

,99-98הלע,ב"יךרכ,ןעיפאטאדנואןעטפיגאסיוארעלאמקנעד,סויספלןיע(1

.32,ג"ח,ררישןיעו,1:12רמונ,א"ח,םוראקיטימעס.רקסניא.פראקו

ינלשםיטסינולוקהםגיכ,רעשלבורקו(2
ב

תלשמממםררחתשהבךכ־רחאוכלההנוסו

סגירקםאפ,,לופמאי.זר"דןיצ)םויהםידוהיה־םישלפהתובאםהיכרשפאו,שוכלסרפ

.(49–48דומע,״ץטאלפיוש

כו(3
ן

לבבבלארשיילוגינבמדחאלשיטרפםצע־םשבבכרמ-לא־תיב-םשהאצמנ

וארומש:ותארוהוילבבםשאוהרצארש-,(ב,ז,הירכז)רצארשלא־תיבםשבארקנו

חבכרהןאכאופאםיאצומוננה.(ח"ל,ז"ל,היעשי;ז־ל,ט"י,ב־םיכלמ)בירחנסינבובוארקנו,ךלמה

םשהלכ,(60,םש)ריאמ.דעלצאתאבומה,ןרמיצתעדל.ילילאאללבא,ילבבבירבעםשלש

תירבעבףלחתנו.ךלמהתארומשילגלילאהיכ,ותארוהו,"רצא־רש-לג-ילבבורקעבאוההזה

תורשפתהלשהאצותםהוהלאכםיפולחהברהםיאצמנ,רחאםוקמביתררבשומכ.״לא־תיבב"לב,חו

.תברעתיאושגבםינבהתומשתאירקב

לכמהיקנהיהתביידוהיתנומאיכ,רשפאךיא:םילאושםהוהברהםישקתמםירקבמה(4

אצמלםיצמאתמםהןכלו?םצראבלארשיינבךכ־לכהבםיעוקשויהרשא,הרזהדובעלשףותש



.אליממהלפנםתכלממהלפנשירחאיכ,הדוהייטבשםעדחאתהלםמע

חרכהבואליממוריכיוםהיחאןיבוםהיניבהלידבהשתינידמההציחמה

תד־ירומוםינהכיאדובםהלחלשרשא,םילשוריברשאזכרמהתושארב

,היטפשמוהיקחלכבהתעמהורמשרשא,לארשיתרותתאםהלורוירשא

ומכ,תויתדהםהיתודקפוםהיתוארוהתאםעפבםעפידמםהלוחלשםג

דץראבונביו,הצמהיקחוותגיגחןפאוחספהןמזתלבגהרבדבהיננחתארוה
תנכתמכרשפאוםילשוריבששדקמהתנכתמכשדקמ־תיבהשדחהםבשומ

,םשדקמברחשכ,ןכלו.ןושארהלאהמודהיהיאדוברשא,לא־תיבבשדקמה

הימלשוהילדלאהז־םעדחיבוםילשוריבשלודגהןהכהלאהשקבבונפ

,לארשייטבשתרשעידירששארבודמערשא,ןורמושתחפטלבנסינב

,דחאאצומינבםהיחאלאומכ

י־תדובעםעןושארהתיבהימימדועהנוסבוביבהבשומהתואיצמ

,הרותהיקחלאהמיאתמםייח־תגהנהםעוהרז־הדובעץמשלכמהיקנםיהלא

םירקוחהתפקשהסורהלידכהבשי,םינהכתרותוםירבדירפסלשםג

דוסיתישארתאתונמלםיליחתמה,ןזיוהלו־ףארגלשםשרדמ־תיבמ

.םירבדרפסהתאאיצממהוןקתמה,והישאיימימקרלארשיבהיקנהתדה

.םינהכ־תרותרפסהתאםתעדלאיצממה,ארזעידי־לעהמויסתאו

במידוהיבהרזההדובעהתלילשבוריכהרשאםירקוחהםגםלוא.תילילאההדובעהתאםלצאםג

+אבה(103-102,םש,ורפסב)רzגנארקוחהםהיניב,תונושתורעשההזבםירעשמםהוהברהםישקתמ

.טולגתהווהישאילשוינוקתירחא,690תנשירחאקרהדסונביבהבשומהיכ,הנקסמלתאז-ללגב

.םילשוריבששדקמהןברוחירחאקרהבהנבנשדקמהו,(ח,ב"כ,ב־םיכלמ)םירבדרפס


