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.רמאו ,הלאה םירבדה עמשל זגרתה ץרפו - הקיטסיצילבופ תאז 

ארק ץרפ .הבש תיטילופה המגמל ץוחמ ,הריבכו הלודג הריש יהוזש 
הספדנש ,יל המודמכ) תידיאב המיאופה לש המונרתמ םיעטק ונינפל 

יקסניטובז .וו תא גרוברטפב ךכ-רחא יתשגפשכ .(ץרפ לש ומוגרתב 
המיאופ שישב" .*בודימנ אשמ" יפ-לע תירבע דמול אוהש יל רפס 

ומע ארקאש ,ינממ שקבו רמא ,"ןושלה תא דומלל יאדכ תירבעב וזכ 
הצור אוהו ,תיסורל המגרתל דתעתמ אוהש ינפמ ,המיאופה תא דחי 

םתא יתאבש ,םירפוסה ןיב היה דחא קר .הירוב לע התוא תעדל 

,יקפדשרב .י רפכמה היה הז ,"בורימנ אשמ" לע זגרתהש ,החישב 

הקיטיתכאה ןמ הב ןיא ותעד יפלש ,וז הדישבש "םילרע" הלמה ינפמ 
.רסומה ןמו 

תאזה המיאופה תא סיפדהל היה רשפא-יא םינש יתשמ רתוי 

דוע .רתיהש ינפמ ,הטמשה םוש ילב ,קילאיב לש וטעמ האציש ומב 

היה רשפא רבב 1906 תנשב לבא ,סופדל תמדוק תרוקב היסורב 

לש הזירפק םע בשחתהל ילבמ םירפסו תורבוח היסורב סיפדהל 
:המיאיפל שדח םש ןתנ זא .*םלוע לש ונובר"ה ינפמ אריתמה רוזנצ 

"בורימנ אשמ" םדוקה םשה תא זא ורכז םיבר םלוא ,"הנר,דה ריעב" 
לארשי רמומה לש ותאצמה איה "בורימנ" םשה יכ תעדל ילבמ 

•םינישלמה ינפמ םירתכ יודנל 

קילאינ 
םימן-ת?ר הנומאב 

חתז?נ םר ןך1ו יתיאר 

.םיקחש לומ לא 

- םדכר לילה ביבסמ 

חמצ בינ-יל? לצ ל? לצו 

.םיקמעממ 

ריבכ הלוע דא קר יהיו 

,םימר-ומכ בןחתמו 

ריעתו רש8 ןיא חורו 

,ם?1ש ,אולו ץבור םי, הז 

...םיקחרמ יל? 

- ינע קוד ל# ודן-תלןא 

.םלג יאדו ןומדק רי,צ 

קנ3> דחא הדד לבא 

םרה ושאל ב י .ד ך ה רשא 

.קחךשה לא דאל דע?מ 

,םינתיאה הפוס-תוח? 
 • * T t

,םיננ^ה-שא-יקרפ!? 

.םש? ארק 

קני, ישא דחא העד 

.דעה-ת1ר2מ ישךש' ישל« 

ויזניר^מ רזמ תע םג 

,בטוק םלוק םימי יג? לע 

.דמע ןתיא 

,ק?ך יפנ וימודו!? לע 

,קר? זןטלכ ,םיבע אלק 

ג - * )■ * t: .יגוח רתח םיקפא לומ 

קשנ ר^'א דחא הרד 

.רוא םרט ט'משיה-ילוט' 

ג"צרת תבט 

םב .ש 

קילאיב תדישב םיעושעש 
קוטש .ד תאמ 

א 

לש ותריציב םיעושעש,ר-תנפ לע דומעל שקביש ימ לכ 
הנופה ךרדב ררושמל ול ואבש םידדצה תא ררבלו סילאיב 
רזעהל ררושמה עדי דציכ דמללו דומלל יאדוב לכוי הרורבה 

איהשכ הבושח וז העידי םג .רובד-ישומש לש םולב-רצואב 

- וז הנטק הנפב ררושמה לש ודוחי ריכהל ןיא ךא ,המצעל 
דחא יכ ,הריציה-תוכרעמ לכב שיש .רמ אלא הנטקה הנפב ןיאו 

םיפרצמ םא אלא-ןינבה-יקלח לכב תורה איה תחאו רמוחה אוה 
,די-רחאלכ ולעש םידדצה תא - רקיעב :תרחא החסונ - םג 
תמא .וזובזבב שיגרמ וניאש דוא לש עפשמ םיביבש-תתכמכ 

תא ונל הארמ אוה ךא ,תומדו ןיגב םלשהב הכוז ןווכמה רצהש 
,תרוקבה-די :ונייה ,יופנהו י רוריבה די הב הלחש רחאל הריציה 

וב שיגרה אל ררושמהש ךותמ ןיב ,ןוממ וניאש דצה וליאו 
ןינעה אקודו) דחוימ לופטב ותוכזל האר אלש ךותמ ןיבו 
גהני אלו וב לזלזי וילעבש ,הנטקב רתתסהל האורש אוה קומעה 
.היתוכילהו הריציה-סצע תא ונל הלגמש אוה (הרומח תרוקב וב 

ררושמה לש ורקיעו ומצע לע דומעל שקבמש ימ לכש םשכו 
דוח יב :רחא חסונ-טג ותעד ןתיל הווצמ תולודגה ויתוכרעמב 
הפ ריעז הלגנש ,םיליבש-ילופשב אבחנה ,ןווכמ וניאש דצה לע 

לע דומעל שקבמה םג ךב ,יולג ידכ ךות םלעתמו םש ריעז 
ןליאה תיארב קפתסהל אלש הווצמ ,םיעושעשה-תנפכ ,הנטק הנפ 
תוארל אלא ,םייולג םידמוע הז לש ובחרמו הז לש והבגש דינהו 

הריתי הבח תוארהל יאשר אוה ןיאו ,לחנה-יבאבו םיחישב םנ 
.ררושמה לש תעדמש הנווכ וילע הלצאנש לכל 

סנכל אוה וב אצויכו םילמה עושעש לש ותנוכ רקיע 
םיקוחר ,םידז ,םיביוא םינינע ינש לע םירומה םילילצ ינש 
,ןיטולחל ,רוש סופדל רשפאה לככ ,דחא סופדל-טירחא :רוצק: 

ךירצ ךכ םשל .דחא ןינע ויה וליאכ הזה סופדה ךותב םגזמל' 
תעדויה תואיצמב המחלמה איה הלק אל יכ ,ןיפיקע-יכרד המכו המ: 

תא ףא הריתמ הניאשו םידרפנ םינינע תמייקמו םידרפנ םינינג 
.עושעש ב ש דרפהה לוטב תא ,ה ילש הבש דרפהה-לוט: 

.םינווגו תוגרד המכו1 ■.המכ עושעשב ןיחבהל ונילעש אצמ 
הקופיס לע ,דאב וליאכ " הילשהה הבש ,הז ךרדל גילפנ םדון 

•םיךנ תא םרומ חא וגתיה הנובלה תעבגו ןורשה קמעו" .רומג! 
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(ט"'לק-ח"זיקו ט"כ-ח"כ ןיילג םינזאמ 34 

.("דופצה לא.) "?םדרנה ןשיה ןונבלה םידעיב בשה ותנשמ ץיקהה 
התואש אלא 'הארמו הלוצלצ דצמ המלש איה קוחשה-תרוצ ןאכ 
'יקודקד דצמ תדרפנ איהו תוארוה יתשב תשמשמ המצע הלמ 

ארקנ ךכ-חרטי-תואש (םשוב=ףךנ) םצע-םש ונינפל הנושארל 
הנורחאלו ופוסל (הפריצמ)-שרושה ןמ הניאש תוא לכ רוציק םשל 
ךרדכ .ותליחתל תפרוצמ תרש-תואש (םונ=םרך) לעופ-םש ונינפל 
,חקל ימעט - רמנכ זע רשנכ לק" ,• :תרחא המגודב אצמנ הז 
ספדנ ,םיבתכל סנכנ אלש ,"םירוענה ילילא" רישה) "רמנ יחת 
(תינסרוד היח=רמנ) םצע-טש ונינפל הבש ,(ד"נרת "סדרפ"ב 

וילץ ןיב םש שי זפ ןומד" :ןכו .(רומ==רמנ=רמנ) לעופ-טשו 
ןאכש אלא ,("לקדח רהנו תרפ רהנ ןיב") ריל^ ךרביש ימ ןיאו 
תויתואל ופרוצש (ץעבש הלע) םצע-סש איה הנושארה הלמה 

 m ;
 ' r \ j <•*-' ''*y,.

:וגימייל ,אלרוב .י :ולאמשל .(ז"פרת תנשב) בקעיךורכזב םירפוס תרבחב קילאיב 
טיירטש .ש ,ימעךב 

הל םגש ,סחי-תלמ איה הנורחאהו ,תרש-תויתוא יתש השרש 
תומלשה-דצ ונל טלבויש ידכ .ולא תרש-תויתוא תיפרוצמ 
עשעשל ררושמה לש םירחא תונויסנ לע הארנ הז עושעשבש 
ץעמ לבונ הלע" :םלשה םהב ןיאש הארנו ולא שרוש-תויתואב 
הבורמ וניא יונשה ןאכ .("םעה ריצח ןכא,) "לגב הלוע בוזא 
םירחאה םילשמב ךא הבלב דוקינב אוה לדבהה יכ ,ךכ-לכ 
,(טושיק ןוד") "הלעמלמ ליעמ טעיו" :לשמל ,רתוי לודג יונשה 

דגב=דגב ומכ-,לעמ=ליעמ) ונינפל םירחא םישרש ינש ןאכש 
אלא ,םינוש הארמהו לוצלצה ,יקודקדה דצה .(הלע - הלעמלמו 
תולעמש ןה םילמה יתשל תופתושמה שרושה-תויתוא יתשש 
:המגודה ןכו .תוהזכ תיארנה ,הברק לש םושיר הזיא ונינפל 
"םלש םלוע ןיעכ ול דדוב יא — םילעה לש תכורפל תיבמ" 
,(םלע=םלוע ,הלע=םילע) םינוש םישרש הב םגש ,("הכרבה") 
סוילוי") "ם כ יל לועו םתא םחוט תוגג ילעו" :ךכל המודבו 
הסירעמ ללועו ?ונותא תרענ לוק הלע אל םאה" וא ,("רסיק 
דיערי אל ץע" :םג הארו .('םימיה וכראי יכ היהו") "ושאר היבגי 

:רחא ךרדו ,("ינא המו ינא ימ") "בשע יל דוני אלו הלע ילע 
ושקב םצעב .("רבדמ יתמ) "הקרפ ותאוצ לעמ לעה דבוכ תא" 
הנושארה םתרבח הב התכזש ,תומלשל עיגהל הלאה תונויסנה םג 

םשקובמ וגישה אל סה ,םדיב .רבדה עייתסנ אלש אלא ,וילע--וילע 

ליבשב ונינפל םידמוע םהו ,הצזומלו שילשל ,תצקמב אלא 
רטפהל ושקב תונושה תוארוהה-תונב םילמה יתש ובש ,םיניכה 
;המרעהבש גוזימ הז אהיו ,גזוממ דוחיא ללכלו דירפמה םדוחימ 

.ועיגה אל 

,רתוי הלועמ הגרד וב הארנו "תומלש"ה-ביתנל רוזחנ ךא 
,ןזואלו ןיעל תווש םילמה םנמא ויה תומדוקה תואמגודב ירהש 
וניא הז יוקלש המגוד אופיא איבנ .יקודקדה דצהמ ולדבנ ךא 
םצע-טש אצמנו ("דופצה לא") "חיש לכ ח י ע דיס" :הב יוצמ 
איה חנוכה הנושארב יכ ,דבלב האדיהב םיקולחה ,םצע-טש דגנכ 

ח י to ד-ס עמשאו" םיאצומ ונא ךכו - רובד לע הרומה חישל 
.עקרק לודיג לע הרומה חישל הנורחאבו - ("הדשב") "םהילע 
אלש תונויסנ ודיל דימענ הז עישעש לש ותומלש תוארל ידכ 

םהב וסינשו הרומג תודחא לש הילשה ללכל עיגהל וחילצה 
חתפמ" :ג"לי) "ווי|קי חיע לכ ,ןבת ןבא לכ" :םירחא םיררושמ 
ונא .("העמד לכימ" :ם'ידא) "ו ח יע ן ם יח יע םש" ,("יתפש 
,הארמה דצ לבא ,שרושה תויתוא לש תודחא ,םנמא ,םש םיאצומ 

התואל חא .ונלש המגודכ אלש ,םיוש םניא קודקדהו לוצלצה 
ילא אוב ,רנה ןחלשה לע ,שא רעוב חאה לע" :אוה המגוד 
אוה הושה דצהש ,("םוח םוי ץיק םויב") "דבוא חא םמחתהו 
אלא - ,םצע-תימש ינש - קודקדה דצמ ףאו ,העימשבו היארב 
:ףיסוהל רשפאו .הוחא רחאה חאהו םילחג-תפצר הרומ דחא חאש 

ימי רכזו וימולע ימיל בשו - ופךוד אוביו וציק הלכ דשא" 
" t r הוש דצ םהב םיאצומ ונאש ,("רחשה תליא לע") "ופרח 

אלא - ,םצע תומש ינש - קודקדהו הארמהו לוצלצה תניחבמ 
ץיקה לש וביוא-תנצ הבשנמ תחא םעפ יכ ,הנוש תועמשמהש 
םכח אריק ידכב אלו) םימולעה-ויז ונב טבינ תרחאה םעפבו 

תורמת" :המגודב ןידה אוהו .("יחיופ ימיכ" :'ד ט"כ^בויאב דחא 
,("ףרוחה ירישמ"^ "גוזו גוז םיבהל ינפ — גוז ילילצ 'לבה 
יפל ,ולוצלצ-תמיענ"ב (ג1ז=) גוז ותוא ונל עמשנ תחא םעפש 
ךרדש שיו .דמח-דמצכ ונל עיפומ אוה םעפו לוצלצ-ילכ אוהש 

שי ונל ךא ,הרומה ,ךאבצ ב ך אל" :וב יובח דודיח ןיעמ הז 
,ןח דחא ראות-מש םילמה יחש הרואכל .("םעה דחאל") "בר 
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35 םינזאמ (ט"כק"ח"נק)ט"כ-חיכ זיילג 

אוהש ,םידמל אהנש הנורחאה הלמה תא הנווכב זיתה ררושמהש אלא 

חופת, :תואמגוד-תפסותו .תונברה רתכב ולש .דדומה תא ריתכמ 

ןאכש ,("חופת לשב,) "םלאו הפ יתרעפ ינא—םלאו ח* 
רחאו חופתה לש יחימירדא לע הרומה ראות-סש הליחתב ונינפל 

בושו .רועפה הפה-תקיתש ,הממדה לע הרומה לעופ םש ךכ 
תויתואב ררושמה לש םירחא תונויסנ תומלשה-תטלבה םשל איבנ 

תא ששמת ךדיבו, :םקלחב אלא וחילצה אלש ,הלא (מ ד) שרוש 

תעברמו רעי יריזח ץברמ ,ם ךא ?ה רכה תאו תפנוטמה תסכה 
חחל ןיא רקח יכ, :רחא ךרדו ,(".דגרהה ריעב,) "ם ך א יסוס 
הקספב ,'חיפת לשב,) "םלא חופת ללגב בהוא שי — םךא 
•ע לש "לוכשא"ב הנושארל הספדנשו םיבתכל הסנכנ אלש 
.דבלב תחא הדוקנב אלא וניא לוצלצבש לדבהה ןאכש ,(גיצניג 

טעמב ,םקנ לא ורבדמ ונילע רגס םא" :תורושה דגנכ רשפא ךכ 
:שרוש) םצע-סשש .("רבדמ יתמ") "םקנו ירזנו זוזע דיש ונב עגנ 
תא דימעהל ,הוש הרוצב ונתינ (םוק-שרוש) לעופ-םשו (ם ק נ 
לכ רוענ םא" :ךכ-לכ הלע אל עושעשה ןהבש ,ולאה תורושה 
יואו" :וא .("ומתררצ תבר יכ תאז ןיא") "םקנ רמאיו ם ק ח יוגה 
:ןה רתויב תונקותמ תואמגוד .(םש) "המקנה ם וקב םכל 
םתטשפ רשאכו — םיאור ןיעל םיכרד שארב ד; םכל םתיארו" 
די הניא הנושארה דיה ןאכש ,("הגרהה ריעב") "וטשפת ד ן 
היציצוסאבו) שממ די איה תרחאהו ךרדב דמעמ אלא ,שממ 

שי - םימודק-תובצמ ךרדכ - הטושפ דיכ היושעה הבצמ-די לש 
אל הגילפמ היציצוסאהש אלא .דירחמו הצממ למס-ןתמ םשמ 

וז אמגודב .(ךנזא לע דיל םג אלא ,המודכו םולשבא דיל דבל 

,תוקחורמ אלא ,תחא הרושב ת-כומס םילמה יתש ןיאש ,ןייצל יאדכ 

,האירקה םע ספתנ יניא םג םא ,העתפהה-דצ תא ריבגמש המ 
םכרדכ וניא ררושמה לש הז ךרדו - ררגנ המודה לוצלצה-דה אלא 

עושעשה-תלמ תא אקוד ךימסהל םיגהונ ויהש ,ו-מדיק לש 
אוצמל רשפאשו תומדוקה תואמגודב ונאצמש תוכימסב ,התרבחל 

רבדב הצוחה ופחדנ ,וןלפה-ךמות דעו—, :תורושב םג התוא 
.רוש דצ ןאכש ,("םוש ףולאו תולצב ףולא") "ךלפה רצח רש 
לע הארמ דחאה םצעה-םשש אלא ,קודקדבו לוצלצבו הארמב 
דצה תא הלגמ עושעשהו הנידמב זוחמ לע רחאו היוטה-ילכ 

ןושל ספות תונושל תצקב זוחמה-ךלפה םג יכ) לוגיעה ,הושה 
יכ, :וזכ המגודב הארנ דועו .(המודכו גורקוא ,קךיצן :לוגיע 
תחא קר רשא - - אשדל קורן ןיעו עיקרל שי תלכת האדמ 
תחא הלמשכ ,("האור ןיאבו דחא דחא,) "דליה ןיע םהל הכזת 
הארוהב םעפו עבצ לש הארוהכ םעפ ,םיגשומ ינשל הלצפתמ 

:קורי עבצךיע) ןימה ןאכ ונל אוה שרפה-ןמיס .היאר-ילכ לש 
:רדושמה ונל רומאב יכ ריענש אלא ,(הכזת היאריילכ-ןיע 

,("רבדמיתמ,) "תודרח םהיניע תובג-.דמעומ תשוחנכ םניעו" 
םש םיריהזמ םקדצ טפשמ אציו ,ן ן ע אשי זע בלב םורמ" ןכו 
,(*לט םלהליו") "הגונה יבכוכ םצעכ םמות םצעבו םניעב חצנל 
והולכאי אל ןכ לע ,וניע עמדת עמד וחלפמהו וטישפמהו" :וא 
םיעדוי וגא ןיא .(םוש ףולאו תולצב ףולא") "וניעב םיעושה 
רמואו ונילא אב ררושמהשכ ךא ,האורה ןיעה לש הניע תא אלא 

,("חיפס") "םעוה ורהזו םלועה-ןיע טעמ ילע התהכ" :ונל 
יכ ,וז תוהכ ךותמ ונל ריהנ ,(םש) "םניע התהכ םימה" ןכו 
לש ועבצ תא םיאור ונאו בוברעב ןאכ םישמשמ ןיעהו עבצה 
.הרואה-לגלג תא ונילע ההכמה שממ ןיע התואכ םימהו םלועה 

רשפאו הנושארה ךרדה לש תומלשה הגשוה אל ולאה תואמגודב 

ו נ י ע ערת ןכ לע" :דחא ךרד םג הלאה תונויסנה לא חפסל 
וגל תילגנ ןיעה לש התלועפש ,("לט םלהליו,) "זאמ ן י y ךתוא 
- יתששג תאה םע סנפו רג ילב, :תואמגוד םג הארו .המטשמב 

ילכש ,("םירפסה ןודא ינפל") *םכירבק תא הלילו םוי דפחאו 
.א-ה תחא הלש אשונל ותלועפ תא הפרצמה הלמהו הריפחה 

ינכשל יתייה םינינצכ - -טט1ט?א עונא ימי לכ" :ןכו 
םשל לצפתמ (טוש) .רוש' שרושש ,("הנטק תרגא") "טטושלו 
היהו") עגפמ-ילכ לע הרופה םצע-משלו הרידנה לע הרומה לעופ 

,ג"כ עשוהי ,"םכיניעב םינינצלו םכדצב טטושלו שקומלו חפל םכל 

"שארו הנעל וינפו-שאר דניו ףיס ןיא יכ אריו" :וא .(גיי 
לע הרומ הלמ התוא הלחתש ,('םוש ףולאו תולצב ףולא") 
קרפב רמוא ןנוקמה)וב לחלחמ ולערש חמצ לע רחאו תלוגלגה 
ררושמה ךא .("שארו הנעל" םגו "האלתו שאר ףקיו.:םג דחא 
— ש וד ו הלקנ אלמ" :תחא הדוקנב םילמה-תלדנהב םג טקונ 
.דושח דצה תא לטונו ("םעה ריצח ןכא") ישאר דע לגר ףכמ 
םינתפ-ט? א ר :ןווג-תפסות לש תורשפא םג הארו .הלמה-האימבש 

עאר וצחל הרסמ םש רשא שיאה !ינתדמל עט? ך ל התא רזכא 
םג םלשה עושעשה דבלמ שי ןאכש ,("לט םלהליו") "דליה ונב 
.תופתושמ שריש-תויתוא יתשב הוש דצ הבש ,ועשרישאר) תפסות 

'ה3<לה די לע גהנ דקש" :םלש עושעש דוע ריכזנ הנורחאל 
('יאנתסוב"ב ספדנש ריש ,"תינוכמה") "ה 3 ה-ןב לימ ,ןיע-דינ לימ 

איה ךכ-רחאו עסמ-ילכל ןוניכה-דישכמ איה הליחתש הלמ ובו 
.הרות אלא וניאש הגה ותואמ אל םג םא ,הבשחמ 

דוחיב ,תיקודקדה הרוצהש תואמגודה ןה ומצעל ןינע 
לא חורבו" :ןכו ,עושעשה לש ותומלשמ הלטונ ,ת ך ט?היתויתוא 

'םיללח ם י א ב ? ה יררה לע ולפנש — םיליח רבגא ת 1 א ב ? 
םיאבצ אב ?ו» ךכל המודב הארו - ("שרדמה תיב ףס לע") 
ינמיס שדפהש - ("םילוח רוקיב" :ג"לי) "ואב ותוארל םיבר 
הבוחו .עושעשה לש ותומלש תא לישכמ םיבר רפסמב ןימה 
:הז עושעש דבכ זמורמ הבש,ת"יכגתה היצאיצוסאה לע ריעהל 

''א י"הד) "רהמל םירהה לע ■ ם י א ב צ כ ו - - המחלמל אבצ ישנא" 

וקויד ירחא רתוי ךשמנ ג "ליש ,ןייצל יאדכ ילואו ,(ח"י ,ביי 
.בותכה לש 

ב 

וינמיס יפלש ,םיעושעשה-גוסב אלא ונחרט אל העש יפל 
ונאבה םאו ,תומלשה-תלעמב הלועמב הארנ אוה םיינוציחה 
.ותראהו אוהה גוסה תטלבה םשל אלא ונאבה אל תורחא תואמגוד 

הושה דצה תגרדמ רתוי הכומנ הגרדל ונמצע דירונ וישכע 
,םירחא םיגוס םג םירומש םיעושעשה-תחתמאב ירהש ,שלושמה 

,גוסל ונא םינווכמ לכ םדוק .םה םיתוחפ ןיע-תיארמלש םיגוס 
אלא ספתנ וניא םימעפלש ,ןטק שרפה שי םילמה יתש ןיבשכ 
הסיפתהש רחאל אלא וב המעוט הניא ןזואה וליאו ,היארב 
אל המגוד חק .םילמה לש הנושה הארוהה לע התדימעמ 
בנגתמ רימז ריש םלכנו דרחכ" :גוסה ותואבש תומלשומהמ 

הריש") "ותעב ונניא המ רישה רהמנ המ ודיגי — 1 ט א ל 
ופלחתנ: תויתוא יתשש ,םישרפה ינש ונא םיאור ןאכ .("המותי 
המגודכ .האצומ- ת ב תרחא תואב תחא לכ ,תורחא תויתואב 

ץחור אל ,יתלטה החוסכ הפשא לא םחרמ" :םיאצומ ונא וז 
ירוהרה") "יתלתה תובחסב (האוצמ :הנושאר החסונ) האלחמ 
א"ה) האצומ-תבב הפלחתנש הנושארה תואה ןאכש אלא ,("הליל 

םיארוקה זנכשא-תלוג ינבל) ךכל םדוק ןכ אלו ,תשגרומ (ת"יח 
אוה שרפההש תואמגוד איבהל םג רשפא ךא .(ןינייעכ ןיפלא 
וביהרה יניע אל" :האצומ-תבב הפלחתמש ,דבלב תחא תואב 
גוסמ אצמת ןכו .("הדשב") "וביחרה יבל אל ,ןכישאר תואולט 
שעי םירבכע םע ,הזוה ודוע ונתיב לותח" :(תיח דגנכ אה) הז 

םיזוהה םיזוחכ ותמחו" :ררושמה םידקהו ,("יתבושתב")",דחה 
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,(יסדרפ,ב ספדנו םיבתכל סנכנ אלש ,"תמה היראה לא») "חינה 

•דחא םנינעו םיקוחר םניא ןוזחהו היזההש דמול ךירצ ןיאו 
םיבעה ורזפיו רעסה ךשיה» :(ןיע דגנכ אה) רחא גוס התעו 
,רמול רשפא ןאכו .("הליל ירוהרה") "םיבכוכ והגנו רהסה הגנו 
איה (רעס) תחאה הלמה ירהש ,םידוגינ דחאל המגמ החיהש 
ינינפל הלעמ (רהס) תרחאה הלמה וליאו ,םלועב הלפא הליטמש 

םימשהשכ אלא תיארנ הניאש ,םימשבש ףסכה-תרעק תא 
וליאכי» אצומ התא ןכו .ותולשב דמוע םלועה-ללחו םירהוטמ 

"ם יך ?ךעמ םה םב דוסיה דעה — ם י ן ה ך ,ך מ ו םה םיבשוח 
'רדהנה ךלמה ןימראב ול וכרע התשמו» וא ,("תוצח ןוקית") 

.("םוש ףולאו תולצב ףילא») 'ר ך ע נ אל רבד לכל רשא לכה 
איבת ךתמח לעו ךפא לעו" :(ף"לא דגנכ א"ה) רחא גוס דועו 
ריעכ») "א ר ז ל ךל יהת אלו-ךבבלב ביבאה תנדע תא ,ה ר ז ה ןתרטק 

הלמש .ךכב אוה עושעשה תפסותש ,ריעהל ךירצ ןאכ .("הגרהה 
יל:כ - 'האלמה, האר-הב ,התאדוה-לפכב תספתנ (ףאה) תחא 
םגו - תרוטקה וילא אבית ךכיפלו - םטוחכ ,םדאה לש החרה 
המחה ■דל תגווזמ ךכ-פלו - ,סעכ תרמכ - ,".דקיד"ה הארוהב 
דע" עושעש לש רחא ךרד םג הארו .תומימחמ איה הרוזגש 
העיפ-מ הלמ התואש ,("רהוז") "ךיניעמ זי ףא ,ך?אמ אצי 
גוסה לא בושנ ךא .ןטק עושעש הזו ,(םג ,םטוח) תוארוה יתשב 
הז ,ה רבה המחה הז :שדחכ םלועה לכ" :וילע ףיסונו ונלש 
שי ,(*ןולחה תחיתפ םע") "ארב לא רקנה ךא הריאמה ץראה 
,האידב-ארב) לעופ םשו (הריהב .החצ-הרב) ראות-סש ונינפל 

יטע הרומש הכר הצונו" :(ףלא דגנכ ןיע) רחא גוסו ,(הריצי 
.('לקדח רהנו תרפ רהנ ןיב") "ימא לש די םצעב הטורמ 
'ימעמ רס ךבבל יכ ,ימא העמש תמאה יוה" :ךכל המודבו 
"יטא"ב ותמשנ האציו" :תרחא היצאוטיסב וא .("ןג יל שי") 
.("הגרהה ריעב") "יטעמ ןובשח הפ תולאוש ויניע םג הנהו 
רכזהו דחאב האצי ותמשנש ימ לש רכזה-תובימסש ,ריענ בגאו 

תוכימס ילוא הניא ןובשחו ןיד ןתיל דיתע התא ימ ינפל לש 
- תוקמנה יתומצעל רועה רצי תע" :תרחא המגודו .הרקמבש 
ןאכו .("הליל ירוהרה") "יתריש תב לט תלובט רואב לעת זא 
,ןהל קוחר דה (רואכ רועה) עושעשה-תולמש ,ריעהל שי 
לש הרותה רפסב ,דוחו םדא ושבלש ,רוע אל ,רואיתונתכב 
קיחרה ררושמהש ,ךכ לע תעדה תא ןתיל יאדכש םשכ ,דיאמ 'ר 

,דחא םוקמ ןהל עבקש אלא ,התרצ :ירק ,התרבחמ תחא הלמ 
םילמה יתש תוגוודזמ ןזואבש אצמנו ,הלוקשה הרושה רדסב 
המכ האישה םשל הארנ התעו •ימינפ זורח ידכ דחא ןלוצלצש 
תויתואב עושעש םשל עייתסהל ררושמה לש םירחא תונויסנ 

'המונתמ ינריעה רואה רקובב" .(רוא-רוע) הלא שרוש 
,ריעהל שיו .(ץיקה-רוע) לעופ-טש רואל גווזמ ןאכו ,("רהוז") 
םיעמשנ תותבש-ילילבו ,אוה ומוי ןב קונית אל הז דמצ םגש 
ריש ירוע ירוע ,ירוא ימוק ךדוא אב יכ" .טויפה ירבד 
לא") 'םיננערו םיבוטר תורוא ול תור א ל" :רחא ךרדו .יירבד 
גווזמ ןאכש ,("סדרפ"ב ספדנו םיבתכל םנכנ אלש ,"תמה היראה 
:רחא עושעשל וב שמתשמ ררושמהש ,(הרא) לעופ-טש רואל 

תיב ףס לע") "רדוסמה יכרד לע שבד תורעי יתירא אל" 
,הרא) האצומ-תבב תפלחתמש תואב לדבנ וישרש-דמצו (ישרדמה 

ינתדירפה זאמ" :האבה הרושה תא ףרצל ךירצ ילואו .(הרע 
- הרא) םישרש לש שוליש ללוכ עושעשהש ,(םש) "הערה חורה 

,ריענו ('תורוא תוראל") תישארה המגודל בושנ ךא .(הער - הרע 
אהיש תמה ומדוקל ריעצה ררושמה חינמ הרקמב אל ילואש 
רדושמ ותוא הארנ דישה-פט'מו ,הירא ומש אלה ,הרוא 

בלכה ןמ בוט אוהש תלהק לש תמה הירא ותואכ ,שממ היראכ 

ןושמשש היראה תא רכזה לע הלעמ וניא תמ הירא םולכו ,יחה 
אוהה רופסה אב אלש ,דחא םכח ריעהו) ותיוגב שבד אצמ 

הירא :לופכ השוריפ ירא הלמה ןכש ,םילמ עושעש ךותמ אלא 
ההא-התע ךל עשות" :םג סחיל שי הזה גוסה לא .(שבדו 
ללמוא בל המלו" :סג המ-תדמבו ("לט םלהליו.) "עישוהל ברה 

.(הליל ■ירוהרה) "לבאב םימוחנ יכבב עוגרמ לבהל שקבת 
רבבש תחא המגוד ומצעל דחוימ רודמ תעבוק וז הכרעמב 
םתשקכ והת םאו" :םיטעמ םניא הייולגשו הל המודב ונרכזה 
ךרד איהו ,("שמש םע") "ןיאמ והוארבו ואצ ,ץעל שמש רוא 
רחאה ךרדה וליאו ,(ספא=ןיא ,יחה לש היארה ילכ=ןיע) דחא 

"ץע לכ תצתו — ן ן אלו ןיאמ איה ימ שיא עדי אל" :אוה 
שומשה .(ןינמ=ןיאמ) תרחא איה האר-הה ןאכש ,("לילצ לילצ") 
האר - תופוקת המכב וניררושמ לצא הברה יוצמ הלא םיכרדב 
ךיאו ןיי התשנ ךיא"ו (25 הרוש ,ז"ע ריש ,'א ,יריש) :ג"בשד 
תואמגודה תא איבהל ונרמא וליאו - ."ץ $ ונייהו ןיע םירנ 
תובר יכ ,ךרכב אלא םיכרכנ ויה אל ונת-דפס-יבחרב תויוצמה 
וניע אשונ ברה" :ולשמ ףיסונו ונררושמל אופיא בושנו ,הנה 
,(-רצקה יששה םוי") "ןיא רזעו ירזע איבי ןיאמ הלילה לא 
רמאמכ קוחשה לש עירכמה וקלח ,ילגנ םצעבש אצמנו 
'ירזע אובי ןיאמ םידהה לא יניע אשא. :ןומדקה רדושמה 
,המרענ לומת אל הבכשה ןאכ םגש ,רומאל ,(יא ,א"כק ,םילהת) 
.דב ולחש הבכש התוא לע ררושמה דוע חימצהש המ הארנו 

ראשו .וניע ץורקי דוע םש דחא בכוכ םג" :ךכ-לכ תובורמ םידי 
ץוצינ אלבו" :סגו ,("הליל יזר") "וניא וליאכ קתוש םלועה 
שקבת ,הלפאב ששגת דיה ,ץעב רוא ביבש ילבו בלב הוקת 
ויניע אשיו לוקה אב ןיאמ, ,("הגדהה ריעב") "ץא ןעשמו 
אלש טעמכ .ןיאכ והומכ םיכלמה דחא ןב" ,("טושיק ןוד") "אריו 

המודבש רחא ךרדו .("םוש ףולאו תולצב ףולא,) "ןיעל האדי 
ץצונ ושאר לעו-ויניע תא טושיק ןוד אשיו" :רככ וניאר ול 
.דנהו ואדיו םהיניע תא ואשיו" ,("טושיק ןוד") "בהזה ןיעכ 
ואריו םהיניע תא ואשיו" ,(םש) "קיחרמ דמוע תיב ןיעכ 
תא ולצ הסכ טעמכ םג ךא" ,(םש) "שא תוק-בא ןיעכ הנהו 
שרק לא" ,(םש) "ןונבג ןיעכ םטוחל תרטוטחו וילעב לכ ןיע 
םלוע ןיעכ ול דדוב יא — וניע תב לא רעובש םישדקה 
תוצצוח בורה לעש ,ריעהל ונילעו .("הכרבה") 'ומצע ינפב ןטק 
"תויקוח" ןיעכ תילגנש רשפאו .תורוש וליא םילמה יתש ןיב ןאכ 
תעדמ אלש םג ירה - תרחאה הלמה תא הלעמה ,תיב-טיצוסא 

ונא ןיא ךא .ולש הדבעמל ןטק בנשא ילוא ןאכו ,וב אוה קבד 
עושעש לש רחא ךרד תרכזה אלב הז ןינעמ רטפהל םילוכי 
תלגמ) "הילאמ ן י.ע ,ך הרגסנו - םהייח ןיעמ םדריו" :הז שרושב 
האדו .(עובמ ,רוקמ - ןיע=ןיעמ) תרחא הארוה ןאכו ,(שאה 
אל ,דפ ,ןיא תלובז לכב הימדל לגר ףכ ךרדמו" :ףוריצה תא 
םיכז םימכ םיריהב ונייח וכפיו ונרשא רהט ןיעמ האנקה רכעת 
ונרכזהש גוסמ םג ריכזנ הנורחאלו ,("לט םלחליו") "ןיעב 
לש טקפאה תא ןאכ תלטונ אקוד הרתיה הברקהש אלא ,םדוק 
"ןשעה תובורא תא אל םהמ האור ןיעה ןיאש שיו" :עושעש 
:תצק תוקחורמ םילמהשכ והשמ הבורמ טקפאהש דועב ,(חיפס) 

.(םש) "םרושת אל ןיעו םאבומו םאצומ ערוי ןיאו" 
אה) גוס םג הגמנ-ע"חהא תמתוא-יפיליח - וז הכרעמ לע 

תרמוא איה--ןחה ינוי יתש תועונצ ןה הליחתבו" :(תיח דגנכ 
,רחא םוקמב הפי םתרכזהש םיגוס תצקו ,('תרופצ") "ןה :יל 
ונא םיווצמ לכ םדיק .תורחא תוכרעמל גילפהל ונא םילוכיו 
ת.1צון?, לע עיבצנו-ף"מוב תויתוא יפוליחב-תואמגודב תוארל 
וא ,("רבדמ יתמ") "םישחנה ילותפנ ת עבקב תולתפתמ םנקז 
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,"ב »ח תותשל וייח וסוכ. :רישב םימעפ המכ רזוחה ךרד 
;"ב;ח תוכהל וייח ועורז, ,"נ;ח תודוהל וייח רוצ לא, 
רענה בל בוטכו, :ןכו ,("ושעו בקעי") "ב;ם םלדגל* וייח וינב, 
,('דימתמה,) "בך.)ד וב איבתו וחמ תא הטחשש— ף ךתה תולילב 
םיאלמ םיעיבג לע ותבשבו" ,"ויניע הנחקפתו בנע.ך םד םעט, 
ףולא.) ויניע ואר רשא רקיה לכ תא םהל רפס בנע םד 
,םיךןעו םימלאו ריואמ ם-קוחר" :םגו ,("םוש ףולאו תולצב 
סנכנ אלש ,'םידוהיה בוחר") "ם י ך בעה ידלי לכ םכימכ םהומכ 
תפסות םג ןאכ .(ןיניירב לש 'ברעממו חרזממ,ב ספדנו םיבתכל 
םירוהרה, :קיכיג תויתוא תכרעמב הארנו .(םירוע-ריוא) עושעש 

:ןכו ,("תוצח ןוקת") "ללוה לע רגת םיארוק ,לוק ילבמ םיער 
לוק הממדה ןמ םואתפ ףצו לכה םלאהבו םכותב לבה ךשחב םלואו, 

תונדעמ תדעוצ ,הלקו הואנ הרכב הכולהתה, ,(•שאה תלגמ,)'הממדה 

םיכשמ ושע, :וא ,(סוש ףולאו תולצב ףולא,) "הלככ תטשקמ 
,(יושעו בקעי") יחור ןתת ויפמ םיקשמ תיבח ,חזרמר-תיבל 
אב לק חורו, :רחא ךרד וא .("לגהו רוצה") 'ריהבו לק לג" 
ילימרת רורצ" ,("םויה בויענ,) "זר יל לגרו יל קשיו ,סנ בשנ 
לואש יתכרי לא דרוה" ,(יינעתוקת") ףקתש ךרדה לא ןקתשה 
,רש3 לחנ" ,("לט סלהליו") "רבק ושפנל'הרכיו--רבגה הז 
הארנ ןאכו •('תינוכמה") "רשקב אובת םיקחרמ—איג השרוח 
וכופיהכ זחאנו תומלש לש תמגוד לישבה אלש ,רחא ןויסנ לע 

רשק רידא ש^ר" :"דוקנ-יונש סע םילשהו תויתואה-רדס לש 
םג ךלוק ילהצ" :ת"נלטד תויתואבו .('םירוענה ילילא") 'ןכות 
אלש ,"הדיסחה ףנפנתו") "טא ףע תשק הבור ץחה — תא 
היוקל הרוצו ,(ה"נרת ,'ברעממו חרזממ"ב ספדנ ,םיבתכל סנכנ 
היראה לא") 'םיליבהמ םינוב לא לפת םילפוטה לא" :רתוי 
םתאמוטב הלאה םידפסה הפ םוטילשה רשא" :וא ,("תמה 
הז קחשמ עודיו ,(טושיק ןוד) ',דשאה ת מ ות ל ןהכה קחשיו 
'המות,ד תובא יבא" לע רבדמ ,1-שמל ,ס י ס גארפ לאונמע) 
שומשה היה ץישביא ןתנוי 'רו ןידמע בקעי 'ר תואסומלופבו 
:"ץירשסז תויתואב .(היוצמ ארטסילב האמוטל המותה-תכיפהב 
םוסח וב םימלוע חוכו רמוסמ זיזע םוי שמש םע אציו" 
ןינמב איבהל ילוא ןיאש ,ריענ ןאכ .("ףרוחה ירישמ") "רמושמו 

ספחנ ררושמהש ,(ן"יש דגנכ ך"מס) העימשבש ןטקה יונשה תא 
הניאש ,תיאטיל האירקל דאמ הברה םימעפ ולש הזירחה-ישעמב 
םשכ תינמיה ןיבל תילאמשה ן"ישה וא ךימסה תאירקב הניחבמ 
תואמגודהו הדיצהו םלוחה לש תחא האירקל םג ספתנש 

שיבכעה=גרא ירוק" :תיסופט המגודב קפתסנו תיבורמ 

סנרפל םילוכי ונא ןאכ םאו .("יתבושתב") "תיברעמה תיוזב םש 
הורה" :תרחא תמגודב .דזכ רואיב ונל ןיא ,עושעשבש יוקלה תא 

אלא .דמוע וניעב ונורסחו ("דימתמה,,) "ןנצמו לולצ קר ןנסמב 
תונויסנ הדיל דימענ םא ,הלועמ תוארהל הלוכי וז המגוד םג 

ןנצמ שמש ויז" :תצקמב אלא דרפהה תא ודרט אלש .םירחא 
ךרפעב ןוצלפתן ךידומע" :וא (ירהוז") "עונצ םוקי ינפו 
תונויסנ .(ישרדמה תיב ףס לע") 'הרות ןיאמ ןורא שלפזמ 
המגמה ןיבש ,וחרב לעבש הרשפה תא הפי יוליג םילגמ הלאכ 
םתושעלו דחא הטעמב (שלפ ,ץלפ) םישרשה ינש תא תוטעהל 
הרשפה «.דדוחיו השפנ לע הלמה לש הדימעה ןיבו םידחאב 
איהש םשכ ,התרגתב המגמה לש הנולשכל תידע אלא הניאש 
םילשוכ .תונויסנ ינפב התנגהב דגנכש"המגמה לש .דנולשכל תודע 

לצלצמ הלפמל דבעמ תשרוחה ןמ דבכו, :םיחצנמכ םיארנ הלאכ 

םירדול םתאפק םכנוגיבו, ,(ילילצ לילצ,)"הלצ9ה יגעל לוק אבו 
תיב ףס לע,) "םיבצענ םכנה םכואצי םכינבלה— םילוענו 
דגנ-ג ךמסו ןיז) שגרומ העימשבש דרפהה םג םא ,(ישרדמה 

המכחב םומע אוהו" :וזכ הרוש תחצנמכ תיארנש ןכש לכו ,(ידצ 
ףולא») "א&מו רקב ידמצ םירשע יוכ ,הפמ לכבו הנובתבו 
םישרש דמצב השוע ררושמהש הארנ דועו ,("םוש ףולאו תולצב 

.םלש טקפאב תוכזל ילבמ (אשנ ,הסנ> הז 
אלש שרושה לש תויתוא-יפוליח ריכזהל ונילע ףוסבל 
יפב הרוגש,רו הלבוקמה ןתאירקש תויתואב אלא ,ןאצומ-תונבב 
םמוד שירחי םוקיה לכ תע» :דחא אצ-מ-חונב לשכ איה ררושמה 

,("דימתמה») "ליכ; ומכ ,ןורחאה ומולח םולחי ומכ— ליזדיי 
וניאש ,ןוויג-תפסותב ונילא אב אוהשכ ררושמה תא הארנו 
ינזא הבושק דועבו» :םלשומ לפכ ידכל עיגהל ול עייסמ 
,("שאה תלגמ»)"עוגי הלכו 'ליחי יבל השדק רואמבו תלחומו 
— רוכ;)ה קמעמ התע יננה בש» :תויתוא לש לופכ ףוליחב ןכו 
- ("שרדמה תיב ףס לע,) "רוחא וניכה ךא םירובגכ ונמחלנ 
-- (ףלאב ןיע) האצומ-תבב תחא תוא תיחב ףכ יפוליח דבלמ 
םהיתחת-גג יפושח ןכ— וחכש רשא בולע םותיכו» םג הארו 
אללו שפנ בישמו ןנוחמ אלל» :ןכו ,("תוצח ןוקית,) ותחש 

.("םכדי רצקב בוש םכיתיאר,) "דעצ ןנוכמ 

ג 

החלצה אל םג סא ,המגמה החילצה ולא תואמגודב ףא 
תואמגודבש רמול רשפאו ,דחא רובדב םינוש םיגשומ דחאל 'הרומג 

תוחפל ,האב דבלב הראה םשל ונאבהש יאולה-תואמגודב אל ,תוירקיעה 

דצה םגש שי ךא •הקופיס לע תודחא,ר-תילשה ,העימשה דצמ 
עלבל ודמע תועמשמהו קודקדהו הארמהש העשב,הטילפל ראשנש הזה 

ל בה ל וזכ המגודב וניאר רבכו ,םגפנו הקול ,דוחיאה-תמגמ תא 

ריעהל ךירצ ןאכו .הלוגס התרבחו היורצ תחא תואשכ ל בא 
קודקדה דצבו הארמב הושה דצהשכ ,עושעשה לש דחא ךרד לע 

תורשפא תא תלטונו האב הנטק תחא הדוקנש אלא ,םלש אוה 
ירישמ,) •רלזמ קזח םוי ונל דירוה רוצה" :הרומגה תודחאה 
=רוצה םג) תוארוה יתשל תגלפנ המצע הלמ התואשכ ("ףרחה 
המוד המגודו ,(לארשי ןבא ,לארשי רוצ :ןבא אוה טיהלא 
הנדרת רומ תופטונ תועבצאו, :רמיאו ג"לי תא ,רכבמ ררושמהשכ 

לע רמ ופטנ ויתועבצא" בתוכ אוה תורוש ח"כ ירחאו ,"הנילעת 
ערו לבנ בלבו» :וא ,(יתמה היראה לא,) "טרפ יכ ורומ 

חקת המ חק ינודא» :ןכו .("םעה ריצח ןכא») "םעה לבנ ןכא 
"ימד יהי ילוקלו יתפש תא ךשחא םא ימךן יבלח תא 
ןיב 'לידבהלו. ת ך *5 ןב— ת ךפ ימימ" :ףאו ,("דימתמה.) 
.(-םוש ףולאו תולצב ףולא») "תרמ רמח ןיבו תונותא ןב רומח 
,תואמגוד תצק הארנ ולאה תואמגודה לש ןתגרדמ תוארל ידכ 
המגודה די1- דימעהל יאדכ •רחא ךדדב ררושמה ,רסינ ןהבש 
תולודגה יתורצ שיטפ תחתו, :וז המגוד (רוצ רוצ) הנושארה 

וא ,(רקפהה ןמ רואב יתיכז אל.) "יזע רוצ יבל ץצופתי יכ 
ה ממך!ך לא םנזא תא וקחדיו, :(ימד - ימדי תרחא המגוד דיל 

:רתוי החלצומ המגודל תוושהלו ,(*שאה תלגמ") "בישקהל המדמ 
תאנש תומ תמח לש ,השוחנ תמוחו לזרב רצבמ הילע תינבו, 

ברה ורכזת אלה, :וא ,("הגרהה ריעב,) "השובכ המטשמו לואש 

«ךורץ ןחלש יפ לע תפי לש ותויפי לע ,ךוראה ורמאמו 
תוא םג הפלחתנ ,רבש ,(םיבתכל סנכנ אלש ,"חישמה תובקע») 

ומירעי םימלבנ יפלא ףלא ידי לע, :ןכו •האצומ תבב תחא 
תוא הפלחתנ ןאכ ףא .("הליל יזר») 'םימלאנ תויפבו "דוס 
ןתנש וז המגוד היואר ךא ,דוקינב ןטק יונש לחו האצומ-תבב 
דמצב עשעשמו רזוחו עשעשמ ררושמה יכ ,הילע ונתעד תצק 

םימשאכ" :רתוי םילודג םה םייונישהשכ (םלא - םלע) הישרש 
יזר,) "םזווןולנןךו ןולח ימותס םירמושו םתוגג דע םעקרקמ 
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םלענ יניעמ אוה ףא-םלא טפושמו דע יבל רעילו» :וא ,("הליל 

ישילש ןוויג םג ףרטצמש שיי ,('םירפסה ןורא ינפל,) "קמחתיו 
םימלוח שפנ ימלא םלוע יוגע» :(םלוע - םלא - םלע) 
םלע) עושעש-תפסות שי ןאכו ,("םכמע יקלח יהיו,) 'םימלענ 
— םימלוע םע טלקמ .ןתיא חור אבחמ, :םג הארו •(םלח 
.(ישרדמה תיב ףס לע,) «םימ לא נ םיללצ ,םירוחש םיללצ וטת 

,הלאה םיפוריצה תא בבחמ "רושמ,רש ,אוה הרקמ אל יאדובו 
- ישירח - שרוח) רחא םישרש דמצב הזה רבדכ הארנ דועו 
ההימכה ,הקיתשה לש הדיקפת לע דמעש לכו (רחש-רחש 
םדקש רחשלו תישארב-שרוחל ההימכה ,המולעהו המלאה ןושלל 
קפס יתוברתה עבקה ינפלש היוהל ההימכה ,םוי לש ונומ,דל 

.דבלב הרקמה די ןאכ תואדל לכוי םא 
ןיע) דחאכ רבכ יניארו - הלא םידמצ יכ ,ריענו בושנו 

,םירחא םידמצ םג שי .םייולג המכל וכזש םה םידיחי אל - (ןיא 
תובישח לש דצ שי ימינפה קובדה שישמ רתוי םהבש אלא 
:(לבה-לבא) רבכ ונרכזהש המגודל םיחא םיאצמנ ךכ .תינכט 
,("יתריש,)"הלבא הלכתו תירחא ילב הלבאו הלפת ייח לבהכ הממוש» 

לבה םח לע .הפצקב קמי רשא בל לע לבח" :רחא ךרד הארו 
שרושב ע-שעשה רשעתמ ןאכש ,(*-תריש') 'הללקב ףדנ-ש ךיפ 
ילבחו םויה דע בלחכ אל לתוכהו, :רחא ךרד דועו .(לבח-לב,ר) שדח 

בלח) : ףסונ שרוש ןמצע תויתואה ןתואמ ףרטצנ ןאכש "("חיפס,) 
,הרוקניוניש םג וב ן-אש ע שעש הארנו ,וננינעל בושנ התעו .(לבח 
םידי ול שיו עש פ רוראו» :האצומ-תבב הפלחתנש תוא אלא 

"יתעמד הנמאנ המ םיהלא דעו !הרצב רכנתמו - דיאמ לקהל 
ינתאצמ יכ יךע היה םמודו, :רתוי האנ המגודו ,(יחמת אל,) 

םדיל דימענו .("הגרהה ריעכ,) ייךיא םויב ינארתו יגולקב 
לחש אלא ,האצומ הבב תוא הפלחתנש דבל אל הבש ,המגוד 

תבש תבשוי םדא תונכשמ לא יתאב ךןן" :דוקינב יונש םג 
יכ ,דימ וילע םידמוע ונא ןיאש עושעש ,(ילט םלהליו"> 'הדע 

אוה יונישהשכ איה תרחא המגוד .הטלבהה-ינמיסמ וב ןיא 
תויתואב תופלחתמ ןהש אלא דחא ןאצומ םנמאש תויתוא-יפוליחב 

יוניש תפסותבו - י"והא תויתוא - רחא דצמ ןמצעל הצובקכ ןהש 

לע חצנמל,) "ם??ה1א עדי לאו םככיוא עדי לאו, :דוקינב ןטק 
יקודקדה דצהו לוצלצה ,דבש ,המגוד איבנ הנורחאלו .('תולוהמה 

לעש תוא תפסוותמש אלא ,אשמ-הם® המגודה ןוגכ - םיוש 
הנהו, :לשמל ומכ - ,ייו,דא דומימ בוש - תשגרומ הניא בורה 
'םותיפ לא ונבישהלו ונילע דסוהל ,םאתפ םתרדצ תרחא חור 

שאר תבזע — שורב תוחושמה וינרפצ :וא ,(יחישמה תובקע») 
:שלושמ עושעש ונינפל ןאכ .("הדיסחה ףנפגתו,) 'שורבו םיזרא 

תוא לש ףודיגה ךכ-רחאו-שאר-שור-בוטה ונדעוימ לכ םדוק 
םגש ,ריעהל םוקמה ןאכו .שורבה ץעל המוד אהיש ,שורל תרש 
תויהל ,תרשה-תוא התוא לש הפוריצ תוכזב ,הכז תלוגלגה-שאדה 

אלו• שורב אל 'יאה תמ התעו :הארו שורבה ץעל ולוצי-צב המוד 

הארו .(יהז תומ םי ףכ לע,) יעלסה שאיוב לדגמה — זרא 
:(18 הרוש ,ו"נ דיש 'א) 'ךירומ שארל היהת שורב ומכ, :ג"בשר 

תשגרומ איהש י"והאמ תוא לש תפסית םג האר ךא 
,("הליל ירוהרה») 'םיניעל רוא בונג המישנל ריוא הנק, :ןזואל 
.(יחיפס,) 'םידחוימה וריואו ודוא טעמ ומיעטהל, :המודכו 
הגד אל רשב אל, :והשמ וילע דומעל יאדכש עושעש התעו 

וילא רזוח ררושמהש ,('תולוחמה לע חצנמל,) 'הגאךה לכ המו 
הנוכנ תארקנה הניגנה יפל ,רחא לקשמב םעפה - תרחא ,ררוצב 
הדובעה רישע יגדו רשב ןיכה ימו — •גאד ימו חרט ימ, 

ע "בא רה דועו .שדח וניא הז עושעשב שומישה .("הכאלמהו 
ודודיח ,לשמל ,האד םינירחאהמו ,"הגאד גילפא הגדה לע" :בתכ 

שבית" :הוקת-חתפ הבשומה לע ורישב רב מ יא ץריה ילתפנ לש 
,ו"מרת טילשורי ,יאקרב) "הגאדה םש תומתו םימגאה תצב 
דפיסמ ןכש ,בותכ לש ודה ןאכ לעופש ,ונל הארנו .(51 ימע 
ד * דמולכ ,(ז"ט ,ג"י הימחנ) "גאד םיאיבמ הב ובשי םירוצהו. ונל 

השע ררושמה :הימחנ רפסל רכז דוע שי ריש ותואב ,בגא)גד 
הז שומיש הארו 'יללג יללמ" תומשה ינשמ תוחצ לש שומש 
."ברעממו חדזממ"ב ,"יללמ יללג" ן ר ק ל ד נ מ .ש לש ורישב 
יבאכ בותכ חירטהל ונל רתומ דבלב ןאכ אלש ,ריענו 
דחא ונכ שימלח לע" :לשמל •םירחא תומוקמב םג אלא ,עושעשה 

לע") ה ם ך ח ה אוב דע םש בצנ ירירע - - ם!,לה דע ראשנ 
(סרח=) שמשה ריע ,הקיתעה סילופוילה ןכש ,("הז תומ םי ףכ 
רשאא וזכ תוכימס .(ח"י ,ט"י היעשי) "סרהה ריע" תארקנ 
"םתרצ םהל החינה תחא םימוחנת תדגא ול" :הרושב אוצמל 

םושמ אלא חונ ךמל לש ונב ארקנ אלש םשכ ,("הגרהה ריעכ.) 
תנגנמש הרענ לע רבדמ ררושמהשכ ןכו •בצועמ םחינש אוהש 
ךיפ הלגי אל תא" :רמוא אוה זא ,(ונ שלב םינמ=) רתנספה לע 
םנכנ אל ,"הניגנמב») "הבהא ן ה יג ול יד ו הנרמאת תיעבצאה 
שרדמב שומיש אלא ןאכ ןיאו ,(ו"נרת "ףסאיחא"ב ספדנ ,םיבתכל 

ךרד םג האר ךא .(תבהא ילע וגולידו-הבהא ילע ולגדו) 
"תולודגל ונאשי אל ובבלו רדע יעור ברקב לגד רש :רחא 
תולודג תרבדמ ןושל דחא םכח ריבסה רבכו (ילט םלתליו") 
.הזב ךיראנ אלו .תולגד תרבדמ ןושל :ירק (ד"י ,ב"י ם-להת) 
וא הלגמ ע-שעשהשכ םילשמה םה הז ךרדל םיבדיקמ 
וגלפנש ,םילמ יתש לש ףתושמה שרושה תא הל;מכ הארתמ 
רבדמ ררושמה :תולק תואמגוד .ןרוקממ הברהב וא טעמב וקיחרהו 

'תותפשא ידמולמ ם-בךוע ןנהו ברע תעל ילא ובש" :םינויה לע 
וב שי (ברע) דחאה שרושב ע-שעשה ןאכו ,("ינפ לע הפלח») 
לע רופיסל דהה םע דרפס יררושמ לצא יוצמה ךרדב שומיש 
תחירצ רן5'ב תנצ. הרושב םג יכ ,ריענו .חונ-תבתמ הנויה *חוליש 

.(ברע-רקוב) רחא עושעש לש דה עמשנ ("ףרוחה ירישמ»)"ברוע 

ץוקו ץוק לכ לעו ססונתה ןןלךי לכ" :ומכ םיכרד םג האר 
.(קרב) דחא שרוש ונינפל הלעמש ,(ירהוז») "תקרב ןבא דערת 
םימי רהוזה יפנכ לעו הינמחר זפ ןיק הליצה יתמשנ תא, :הארו 
ןמ המיכ לע ךא .המודכו ("ךאלמה לאשי םאו,) "החפ םיבר 

.דחוימב דומענ הלאה םיכרדה 

יונשב םילמ יתשל גלפנש ,דחא שרוש דסמנ תחא המגודב 

תוכיישה תא טילבמש אוה גוויזהו (תינמיו תילמש ןיש) לק 
רבכו ,(יתריש") "תראתמכ ראש םחל תפ ןיא לסכ. :תימינפה 
שרוש ונינפל ןילעמ ךכ .תועט וניא דוקנה יונשש ,םימכח ורמא 
"חויבל ויחיך? תא רבשמה חטוב שבכנ ריפככ אל ףא":ךחא 
אלא שרשה תויתואב רחא שומיש םג הארו ,("הדשב") 
"םירוחב ינש הרובחה לכמ וניע התלפרו» :רחא רדסב 
(רחב-רבח-חרב) םיפוריצ השלש אופיא ונינפלו ,("שאה תלגמ,) 

"הצוחה ,הצוחה חורבל םיטמשנ םיגומנ הבישיה-ירוחב» :האדו 
היוארו ,הדוחי ונרכזה דבכש המגודל עיגנ התעו .("דימתמה.) 

התע ונלגלגתנש וז ךרדל סופט אוהש ,ןטק קרס הל עבקנש איה 
.שרושבש תויתואה רדס ךופיה ךרדב עושעשל-רמולכ ,הילא 
ןיאש תואמגודה תא דוע ררבנ הזה רבדכ השענש םדוק ךא 
.דוקינ יפוליח אלא ,שרושבש תויתואה-רדסב םיפוליח ןהב 
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