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 "ֵאימה כמו ִרקמה": 
 הפואמה "אימה גדולה וירח" 

כטקסט מכונן בשירת אורי צבי גרינברג 
דן מירון

יֹןרִ ְקָיהר ׁשרֵאמָיהרּכְ מְ ָךרִמְלּבַ דרַמּקִ א!רּבֵ ֹקט־ָנא,רַאּבָ ְשׁ
אן מרצבמרג מנב ג,ר"אמיהרגןןלהרןמ ח"1

א

באיצערשנתר1923,רבשבתןרגןלהרבב למדר)אלמהרנילטריחיתרהצנזן רהפןלנמ,רשיצארבאחןר
המסןסמםר במם,רההכ עהר נפלה,ראח מר הנצ ןת(,ר קןןשמר כנגןר ןנאצהר כפמ הר ןב מר יסמפן מןר

במאלמק,ר יןסןר ימ ןד,ר ןדר בע מכתר א,ר כ ךר כל כתביו,ר ןמ ח",ר גןןלהר "אמיהר ג מנב ג,ר צבמר אן מר 1.ר
מ ןשלמםר1990,רעי'ר53.ריכאדרןאמלך,רכלרי אמרהיקןםרלשמ מראן מרצבמרג מנב גריפנמםרלכ כמר

יהןן הרזן,רש אתהראן רבשנמםר1990–2009,ראלאראםרכדריצןמדראח ת.
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בלבןרשלראן מרצבמרג מנב ג:רהןארִחממברעציןרלצמןנןת,רחמןבר גשמרןיחשבתמריןחלטרןסןע .ר
קןןםרלכדר אהרבהר"פת ןד"רהזןמ,ראןלמר צןמראבלרבלתמריצמאןתמרכללרביצבןרהפמזמרןהנפשמר
הגןןלמםר ןהפןג ןימםר ה ןסמתר היהפכהר ה אשןנה,ר העןלםר ילחיתר לאח ר המהןןמר העםר שלר
בפןלמדרןבאןק אמנהרשבאןרבעקבןתמהד.רעכשמן,ראח מרהמסןסמםר במם,רשמנהראתרןעתן,רהגןמ ר
אתרהצמןנןתרכ"היהפכהרהעב מת"רן אהרבהרסמכןמרמחמןרלהצלתרהעםרהמהןןמרהחמר"בילכןתר
הצלב"ר)אמ ןפהרהנןצ מת(רןאןיתהרבןע תרתחתר גלמןרלאר קרבפןלמדרןבב מתרהיןעצןתראלאר

גםרבא צןתראח ןת.ר
לידרשלהמרילחיתרהעןלם,רןבממחןןרישנתר1920רןאמלך,רכשנעשהרחב רבןלטרבקבןצתר
אמ ןפה,ר ביז חר הממןמןתר ןהספ ןתר הת בןתר פנמר אתר ששמנתהר הי ןנמםר הממןמםר הישן  מםר
המהרג מנב גרבעמנמרעציןרנמהמלמסטרביןבדרהנמטשמאנמרשלרהיןשג,רהממנןרימרשחמרביצמאןתר
שלאח ר"יןתרהאלןהמם"רללארשןםרע ךרןאיןנהרמצמבמם.רבפןאיהרהגןןלהרשלןר"יעפמסטָא"ר
הממןמ,רתמא ראתרהת ןקנןתרהחממםרהאנןשממםריכלר המסןןרשלרהיןן נמזםר ימצמ ןתר )1921(,ר
ע ךרןאתרהשתלטןתןרשלריפמסתןפלסר)אןתןרהבמדרכיצמאןתראנןשמתרפסמכןלןגמתרןלארכמשןתר
יטאפמזמת(רעלרהעןלם,רןאףרהכ מזרעלרנכןנןתן־שלןרלהמןתרןןב ןרהשמ מרשלריפמסטן,רהממנןר
ישן  רהנמהמלמזם,רימרשמעלהרבמןןרלהקנןתרלהןןמהרנפשמתרחיקנמתרזןר"ןיןת",רבמטןמרקשמח־
עימןרכ"עןליןת־צןקמם".2רעכשמןרהמהריןכדרלהןןןתרבטעןתן.רהחלןצמםרהצמןנמם,ראנשמרהעלממהר
השלמשמת,רשעיןהרעתהרלפנמרימצןמהרןסמןיה,רצןקןריינן.רהםרמצאןראלרִשייןתרא ץ־מש אלר
)"במתרהמשמיןת",רמק ארהישן  רלא ץ(,3רלבנןתרבהר"ןבמ מםראלרהחיה",ר"בתמ־יקןשרבזעמ ר
ןאמלןר מז עאל(,ר בעיקר שנמםר באןתדר שהןקיןר השמתןפממםר לממשןבמםר הממתהר )הכןןנהר אנפמד"ר
הןארהתגןללרעלר"אשפתןתרהכפמ ה"רשלרהןן .ר"אנמריןןה,רכמרחזקתםרעןןרבגןלהרשםריינמר
ִקןיתןנמ,רבחלןם־אשרשלהט:ריז חר—רןעלמתם",4רעתמןרהמהרלכתןברכעבן רשנה,רבהמןתןרכב ר

בא ץ־מש אל,רישישרכ"פממטנם"רהכיעטר שימרשלרחלןצמרהעיק.ר
ןבתחןםר האמןמאןלןגמר הזאתרשתמןןת רבתחןםר הצמןנמתר לקןנב סמהר הנמחר לאר ג מנב גר
פןלמטמר ליאבקר נכנסר הצמןנמתר לתנןעהר כחב ר שהצט ףר קןןםר עןןר כמר )אףר בלבןר הפןלמטמר
ח מףרנגןרההנהגהרבתרהזידרשלרההסתן ןתרהצמןנמתרהעןלימת,רבנשמאןתןרשלרחממםרןמציד(.ר
בהמןתןראקזמסטנצמאלמסטרנמטשמאנמרלפמריזגןרןהשקפתרעןלין,רהןארתבערידרהיחשבהרימיןשר
בקמןם,ראןרביהרשהןארכמנהר"הןןממ"ר) במםרטעןרבהבנתריןשגרזה,רשג מנב גרעשהרבןרשמיןשר
אמןמןסמנק טמרלגי מרביןבדרשלרהןןמה,ראקזמסטנצמה(.רה"תשןבה"רהצמןנמתרשלןרחממבתרהממתהר
אןתהראלר במקשרלהחןמ ר ןנפשממםרילאמם.רהישן  ר פמזממםר לחממםר ןי גשר להפןךרייחשבהר
עןיקרקמןיןרבשתמרן כמם.רהאחת,רהןארהחלרבהכנןתרלעלממהרלא ץ־מש אלרכןמרלהשתקערבה.ר
השנממה,רןלארפחןתריכ מעהרבחשמבןתהר—רהןארהחלמטרלהבמאראתרמצמ תןרהממןמתרלכללרחמתןםר
ןסמןםר)אינםרכעבן רשנמםרהןארעתמןרלחזן ראלמה(רןלהטןתראתרכלרכןחןתרהמצמ הרשלןרלעב ר
השפהרןהספ ןתרהעב מןת.רעןראז,רהחלרי־1912,רהמהרג מנב גרישן  רןן־לשןנמ,רממןמ־עב מ,ר
 1923–1920 בשנמםר הממןמש.ר אלר העב מתר ידר המצמ תמר כןחןר עמק ר אתר בהן גהר הפנהר אש ר

כךרבפ קרהחןתםרשלר"יעפמסטָא",רן אןראן מרצבמרג מנבע ג,רגעזאמלטע ווערק,רכ ךרב,רבע מכתר 2.ר
חנארשי ןק,ריאגנס,רמ ןשלמםרתשל"ט,רעי'ר377.

3.ר אן,רלישל,רכל כתביו,רכ ךרן,רמ ןשלמםר1992,רעי'ר105.
4.ר אןרהשמ ר"התנצלןת"רבתןךרהיחזן ר"מ ןשלמםרשלריטה",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר61–62.
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הןארהמהרי אשמרהיןב מםרבק ברהקבןצהרהספ ןתמתרהאקספ סמןנמסטמתרשי ןהרב ןינטמקהר
היאןח תרששלטהרבשמ תרממןמשרביז חראמ ןפהרןנעשתהרלכןחרהןןימננטמרבספ ןתרממןמשר
יבחמנתר נספחר פןמר —ר הממןמתר לזןר נספחר בבחמנתר הממתהר בעב מתר מצמ תןר שם.ר היןן נמתר
ההמשגרהשמ מרןיפג ריבחמנהרפןאטמתר)כאדרהןארעןממדרנתדרבמטןמרל ןינטמקןדרשבתןכן,רזהר
אש רלארממעלםרלגי מרגםרבשמארהתעןזהרהיןן נמסטמתרשלןרכישן  רעב מ(.רעכשמן,רבעןןןר
יסממםראתרענממנמןרבב למד,ריפ סםראתרהחןב תרהאח ןנהר)ג–ן(רשלראלבאטראסר—רכתברהעתר
הממןמרהאקספ סמןנמסטמרשהןארעציןרִממסן,רע ךרןגםרכתבראתרי במתרהפ סןימםרשנכללןרבןר—ר
מ"רהסלאןןמתרשעלמהרנןלןרןבהרגןלרןנןפמהרימלאןראתר ּןַ ןנפ ןרידרהשפהרהממןמתרןי"אןיתרהּןַ
ןימןנן,רןבעצםריכללר"ילכןתרהצלב"ר)אמ ןפה(,רשהחממםרהמהןןממםרבהרנ אןרלןרעןיןמםרלפנמר
חמסןלרטןטאלמר)כךרחזהרבפןאיהרהיבעמתהר"בילכןתרהצלב",רשנכללהרבחןב תרהחןתיתרשלר
כתברהעת(,רהחלרלכתןב,רפ קראח רפ ק,ראתרספ רהפןאיןתרהעב מרהגןןלרשנק ארבשלברזהר
"ספ רהתןעמםרהגןןלמם"רןהמהראין רלחןללריפנהריהפכנמרבשמ הרןבת בןתרהעב מןתרןלהנמחר
בהדראתרמסןןןתר"הבמתרהשנמ"רשלאח רנפמלתר"הבמתרה אשןד",רבמתהרשלרה ןינטמקהרהעב מתר
ימסןןםרשלרבמאלמקרןטש נמחןבסקמ.5רשלןשהריפ קמרהספ ,רהפןאיןתרשנכללןרלמימםרבספ ר
שמ מןרהעב מרה אשןדראימה גדולה וירחרבכןת ןתר"באלףרהששמ",ר"הןםרןהבש "רן"ביע ב",ר
העולםרןכתבר נכתבןרבב למדרןפן סיןרבכתבמרעתרעב ממםרשהןפמעןרשםר—רהשבןעןדרהצמןנמר
העתרהאינןתמרהממןמ־עב מררימוןר)הפ סןימם  אן אן ,רבחלקם,רלאח  שהישן   עצין עק  
יד הבמ ה הג ינמת(.רג מנב ג הכמד עצין לממעןןן כחלןץ ןכיהפכד שמ מ היתאמם את הת בןת 
העב מת ליצב החןש שהתהןןה עם הימיןש האקזמסטנצמאלמ של "היהפכה העב מת" בצן ת 
 מכןז החממם המהןןממם בא ץ־מש אל ןהקית יןמנה מהןןמת,ר"גןף" לאןימ ט מטן מאלמ שמייש 

את הקמןם הלאןימ בןם ןבבש  ןבהכ ת המשןת כאחן.
מןמ  על  ןהתקבל   1923 ןציב   של  ה אשןנמם  במימם  לא ץ־מש אל  הגמע  ג מנב ג 
בזכןת  )בעמק   יפן סםר ישן    המה  הןא  אכד,ר ןחשןהן".ר ב"כבןהן  היקןימת  העמתןנןת 
במימ  שבשג ה  לענממד  כב   המן  בא ץ־מש אל  ןעסקנמם  סןפ מם  במקן מ  הממןמת(,ראך  מצמ תן 
האןפן מה שלאח  תןם ילחית העןלם ה אשןנה ןיסמ ת הינןט על פלשתמנה למןמ ב מטנמה 
כןמ שתייש את הבטחתה בהצה ת בלפן  ןתקמם בה "במת לאןימ" לעם המהןןמ.רההןןעןת 
ה אשןנןת על בןאן שןלבן אפןא במד שא  מןמעןת על במקן מם יעמד אלה.6 אןלם הישן   מצא 
ימן בהכ זה על ןב  התנתקןתן הסןפמת יאמ ןפה ןיהקמןם המהןןמ ה"אקס־ט מטן מאלמ" ןעל 
פנממה  נמצל  בה.רהןא  הצמןנמ  היפעל  ןלקמןןם  בא ץ־מש אל  לחממם  הילאה  התחממבןתן  ןב  
היפלגה,ר בשבןעןד  פ סם  לעלממתן  שבןעממם  ןבתןך  העבןןה"  "אחןןת  יפלגת  יטעם  אלמן 

5.ר אןרהשמיןשרביטאפן הר"במתר אשןד"רבמחסרלשמ תרבמאלמק,רשיינהרישתיערהצן ךרבהקיתר
"במתרשנמ",רהןארבמתןרהפמןטמרשלראצ"גרעצין,רביסהר"כלפמרתשעמםרןתשעה",רכל כתביו,רכ ךרטז,ר

מ ןשלמםר2004,רעי'ר204.
עלרפמרתי רןןלף־יןנזןד,רלנוגה נקודת הפלא: הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי גרינברג  6.ר
בשנות העשרים,רהןצאתרהספ מםרשלראןנמב סמטתרחמפהרןזין הרבמתד,רחמפהרןאן רמהןןהר2005,ר

עי'ר37–40.
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קונטרס,ריאי רנח ץ,רתןקעריסי ןת,רבזכןתר"הן מכהרבשתמרכפןתר גלממםרעלמרק קערכאןר—ר
ןלארבאמ ןפה".7 

היאי ,רצ מךרלןי ,רען  ר ןשםרלארנעמםרבק ברהקן אמם,רשצמפןרלמת רהתאפקןתריצןר
ימרשעןממדרלארנמע רינעלמןראתראבקרהן ךרןספקראםרהספמקרלקלןטראפמלןר שימםרשטחממםר
ידרהיצמאןתרהא ץ־מש אלמת,רןבעמק רידרהקןשמרןהעןנמרהיןכאמםרשלרחממרהפןעלמםרבע מםר
ןבממשןבמםרהחקלאממם.רהמהרישהןרבלתמרנאןתרבנכןנןתןרשלרימרשעןממדרלארהמהרסמפקרבמןןר
להבמדרשהפןעלמםרבא ץרישתכ מםרכןמרשלמשראןריחצמתרהשכ רהמןימרהן ןשרלשםרהשקטתר
לאלהר יןס ר ןלהטמףר בשע ר כיןכמחר עציןר להעימןר אח מם,ר צ כמםר עלר לןב ר שלאר ה עב,ר
זןרשלרהישן  ,ר היתגעגעמםרלאמ ןפהרןלנןפמה.ראכד,רהמהרישהןרחשןןרבהתלהיןתריממןמתר
שהקן אמםרלארהבמנןראתרסמבןתמהרהאימתמןת:רהק ברהפנמימרשנמהלרג מנב גרכנגןרגעגןעמן־
שלןרלכ ךרהאמ ןפמרןלהןןממתןרהת בןתמתרןהטכנןלןגמתרהסןאנת.רןןיהרשהישן  רהגבמהראתר
קןלןרכןמרלהח משראתרהקןלןתרהפנמיממםרשתהןרעלרהחלטתןרלעקן ריאמ ןפה,רכן ריחצבתן.ר
בהרבימןהרהמהרישהןר ןפסרןלאראימדרבח ןזמםרשהעלהרג מנב גרעלרהנממ רבמימןרה אשןנמםר
"גן מרא מןת"רשגןלןר ן"ימרשבמ ך"רלחלןצמם,ראןתםר בא ץ־מש אל:רח ןזמרהלל,ר"שהחממנן"ר
"עלראשפתןתרהכפמ הרבןן מרןהנהרקיןרןהמןרלגן מראיןנה".רהח ןזמםרהמןר פןממםרןיתלעלעמםר
כלרכךר—ר"גמלמרא ץרשלמ,רגמלמרשבןמהרבחמקרז "ר—רעןרשחסןרעשהרהישן  רעםרעציןרבהמינעןר
יפ סןים.8רהחלטתןרלגנןזראתרת ןעןתרהצהלהרהללןריליןתרעלרכךרש"הלם"רהפגמשהרעםר

א ץ־מש אלרלארהקההראתרחןןרהבמקן תרהעצימתרשלן.
ןאןלמרנבעהרהתאפקןתןרשלרהישן  רלאר קרידרהאבחנהרהבמקן תמתרבןב רןלןתרהע ךר
הפמןטמרשלרח ןזמן.רסמינמםר במםריעמןמםרעלרכךרשבתןךרזידרקצ ריאןןרלאח רמימרההת גשןתר
כיןןיהר המהרקשן ר זהר הלןךר ןחר כיןתן.ר יאמדר קןן ר בהלןךר ןחר נתקףרהישן  ר ה אשןנמםר
כנסמןתמה,ר בפעיןנמר בצלבמה,ר —ר העמ ר בןר שהןתמ הר ה ןשםר במ ןשלמם.ר ה אשןדר בבמקן ןר
גםר כיןר הק ןשה,ר האבנמת,ר בהןןממתהר ןבכללר ןיגןלמהם,ר יסגןמהר כמפןתר הכסףרשלר בסה ןנמר
האבדר בע ןצמר שקלחןר "כנענממם"(ר בשמטתמןתר אןתםר כמנהר ג מנב גר )הע בממם;ר הז מםר בחממםר
שלהרבהיןלהרןבתשןאןתרשןקר—רהמהרלארפחןתרייח מן.ראףרעלרפמרשהןארעתמןרלשמ רשמ מר
לאר זהר נן אר מצמ תן,ר ןשםר שלר ןה ןחנמר הפמזמר ליןקןר שנעשתהר למ ןשלמם,ר ןאהבהר תהמלהר
התפןגגרילבןרןיןמרפעםרצפהרןעלתהרבשמ תןרןיןתהרשלר"מ ןשלמםרהינןתחת"9ר)היבןת ת,ר
הק ןעהרלגז מם(ראןר"מ ןשלמםרהיימתה",10רעמ רשלריתמםרןקב מם,רעציןתרן מקבןד,ריןןת,ר צחר
ִממחלרלכךרשהעמ רכןלה,רעלראבנמה,ריצבןתמהרןיקןשמה,רתתהפךרעלר ןאןבןד;רןלאראחתרהןאר
פמהרב עמןתראןיה.רממתכדרשבעתרהבמקן רבמ ןשלמם,רבשעתרהשמטןטרהלמלמרעלרחןיתרהעמ ר

גם כל  4–5.ר אןר עי'ר 14.12.1923,ר )קנג(,ר ח:מר קונטרס,ר כאד",ר "עֵלמרק קער ג מנב ג,ר צבמר אן מר 7.ר
כתביו,רכ ךרטן,רמ ןשלמםר2001,רעי'ר29–30.ר

ןןלף־יןנזןדרהמארשהעלתהרח ןזמרס קראלהריתןךרעמזבןדרהישן  ,רן אןרלנוגה נקודת הפלא,רלעמלר 8.ר
הע הר6,רעי'ר38.

9.ר אןרשמ רבשםרזהרבפןאיהר"מ ןשלמםרשלריטה",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר63–64.
10.ר אןרבשמ רהפןתחרבימלמםר"עֻיקהרִינמרָיֶןתרבחזןדרטמטןסרןהציאהרעןןרלןם"רןבזהרהפןתחרבימלמםר
טמם"רבפןאיהר"חזןדראחןרהלגמןנןת",רכל כתביו,רכ ךרב,ר ֶקהרֵכִפמםריֻ ּפָ "עןן ִיַּזל דם בירושלים,רַמׁשְ

מ ןשלמםר1991,רעי'ר26–28.
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העתמקהר)יבצערתממ מריקןבלרבאןתםרמימם(,רןמיהרהישן  רלעציןרשהןארנקלערליקןםרסכנהר
ןאןלמראףרתקפהראןתןראמיהרנן אהריפנמרהסכמדרשהע במרשיןלןרעלןלרלתקןערבגןפן,ראןלםרבהר
בימןהרהןארנישךרלסכנהרןטמפחרפנטזמהרעלרחןמ הרליקןיןתרהקןןשמםרליןסלימםרשתסתממםר
ב צח,רבןןיהרל צחרמהןןהרהלןמרעלרחן בןתרהיקןש,רלפמרהיסן תרהעיימת.רהןאר אהרעציןר
יןטלרןקן רעלרהין גןתרהיןלמכןתרליסגןרעןַי רןנלקחרלקבן הרבקב רמש אל.11רכך,רןגםרשלאר
יתןךרזמקהרלבמקן רהיבעמתרה אשןדרבמ ןשלמם,רצללרהישן  רביהמ ןתרלתןךרקן ןתרתהןימת.ר
כןחןרהגןןלרשלרג מנב גרהמהראז,רןאףרהישמךרלהמןת,רלאן ךרן כןרכןלה,רכןחרהיןןעןתר
העצימת,ראןריהרשהןארכמנהר"הכ תרהמשןת".רג מנב גרהמהריןןערהמטברל גשןתמן,רל שימן,ר
להלןךר ןחן,רליחשבןתמן,רגםרכשאלןרלארעלןרכללרבקנהראחןרעםריהרש צןמרהמהרלןרשמ גמשר
ןמחשןב.רהןחףרהנפשמרןהשמ מרה אשןנמרשלןרהמהרלארלהןחמקראלארלהפך,רלהחצמדראתרה גשןתר
יבער עןציתר טעןנןתר בימלמםר אןתםר לנסחר ןפ ןבןקטמבממם,ר חןמםר ב"במטןממם"ר ןהיחשבןתר
י במת;רןככלרהאפש ,רלארלטשטש,רלארלהיתמקרןלארליהןל.ראבחןדרפסמכןלןגמרהמהרקןבערכמר
ג מנב גרהןאראןםרשנמחדרבכןש רהןחקהרלקןמ,רןב רשעשהראןתןרלעתמםרק ןבןתרלאמשרשפגמעתןר
בעציןרןבאח מםר עהרןההמיצאןתרביחמצתןרקשה,ראןלםרבהרבעת,ראןתןר"פגם"רעציןרהגבמ ר
אתרכןחןתרהישן  רשבן.רןלןתרההןחקהרה חמקהראןתןרידרהןב רשפמלןסןפמםראקזמסטנצמאלמםר
כמנןר מןת ר ןאמלןראקזמסטנצמאלמסטמםריאןח מםר אןתנטמןת"ר "חןס ר כמנןר הממןג ר כגןדרי טמדר
Mauvaise foi,רןה חקהרזןרהמארשהקנתהרלשמ תןראתרתנןפתהרהחן־פעימתרכחמןןמרהקמןימר
י חמקרהלכתרבמןת רבשמ הרהעב מתרשלרזינן.רבגמנהראי רעלמןרבמאלמק,רגםרבשעהרשסב ר
ששמ תןרהעןלהריתןךר"קןשיא "ר)סמןט(רעןןנהרעכן ה,רןהמארעתמןהרלהצטלל,רכמרשמ הרזןר

חןן תרלןראלרתןךרה"געןע מם"ר)הק בממם(רןלןפתתראןתם.12
ג מנב גר חשר 1924,ר ןב אשמתר 1923ר בסןףר בא ץ,ר לשהממתןר ה אשןדר החןןשר ביהלךר
ןהיחשבתמר ה גשמר היבןךר ידר אןתןר תגאלר בא ץ־מש אלר שההמיצאןתר לכךר שצמפמןתמןר
הנמהמלמסטמ,רשבתןכןרהמהרנתןדרזהרכיהרשנמם,רהמןרצמפמןתרשןןא.רההכ הרבכךרש"חלק אחד 
אדמה מכל כדור העולם שייך לנו ודאי ודווקא כאן"13רלארהשפמעהרכהןא־זהרעלרהתהממהראםר
החממםרבכללםראמנםרענממדר ערןשןיםרכןמרכךרש אןמרלשמםרלהםרקץ,ראםר קרמכןלראןםרליצןאר
ּןת",ראמנהרישפמעהרכללרעלר בתןךרעציןראתרהאןיץרלכך.רהא ץ,ר"תהארהמק הרינמראםרןינמרִאּשׁ
היצברהקמןימרהאבסן ןמרשלרהאןםרכפ ט,ר"ןבכלריקןם,רןמהארהיקןםרגםרהמפהרשבעןלם,רגן לר
אחןרהןארלאןםרהיתהלךרןלכלב".14רהע כהרזןרשלרהיצברהאנןשמרהממתהראןפממנמתרלשמ תןר
האקספ סמןנמסטמתרהממןמתרשלרג מנב גרשנכתבהרלפנמרעלממתןרא צה,ראבלרןןיהרשעתה,רלאח ר

11.ר אןרסמןםרהפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר53.
אימ תןרשלרבמאלמקרבענממדרה"קןשיא "רנכללהרבה צאתןרבא צןתרהב מתרעלרהספ ןתרהעב מתר 12.ר
הצעמ הר)1926(,רן אןרחממםרנחידרבמאלמק,רדברים שבעל פה,רכ ךרב,רבע מכתרפ'רלחןב ,רןבמ ,ר
תל־אבמברת צ"ה,רעי'רכ.רעלרכךרשבמאלמקרחשרכאמלןרשמ מרג מנב גרלןפתמםראתר"ק במן"רסמפ ר
ג מנב גרעצין,רן אןרמןחנדרא נןד,ראורי צבי גרינברג: תחנות בחייו, עקן,רתל־אבמבר1991,רעי'ר41.ר
 אןרבענממדרזהריאי מר"טן ארבטן אראמנשרבאמנש:רמחסמרבמאלמק־אצ"גרכיפגשרהמסטן מרןכיןןלר

פןאטמ",רהאדם אינו אלא... — עיונים בשירה,רזין הרבמתד,רתל־אבמבר1999,רעי'ר89–187.
יתןךרה שמיהר"עלמרק קערכאד",רכל כתביו,רכ ךרטן,רעי'ר29. 13.ר

כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר48. 14.ר
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העלממה,רהמארנכ כהרבממאןשראמנטנסמבמרשכיןתןרלארמןערהישן  רעןרכה.ראןלמרצמפהרהישן  ,ר
כאין ,רשהעלממהרתשח  ראןתןריינה,רןכשצמפממהרזןרנכזבה,רנעשתהרהאפלהרשיסבמבןריעןבהר
פמרכיהרישהממתהרקןןםרלכד.רהאמיהרהימןחןתרבימנהרשהןארהתנסהרבהרבא ץ,ר"אמיתרהה מםר
בלמלרמ ח",15רהממתהרשןנהרןאןלמרגםרחןן תרמןת רידרהפחןמםרשחןןהרבק בןתרהשןחןתרבס במהר
עםר מחןר עיןר שבןר 1918,ר בנןביב ר ב־22ר בלבןב,ר הגןןלר בפןג ןםר אןר העןלםר ילחיתר בעתר
בנמרישפחתןרבׁשן ןתרהאנשמםרשהמןרצפןממםרלהממ ןתרלאן רז קן מםראלרהכןתלרהאחן מרשלר
הכנסממהרהקתןלמת.רעםרזאתרהמארגםרהחממתהרפחןמםריןקןימםראלהרןהצמפהרבהםראתרהתןןעה,ר
)ןגםרלאר צה(רלהסתמ ר מכןלר ןבכךרהןסמפהרןהעימקהראתרהקן ןת.ריכלריקןם,רג מנב גרלאר

יעציןראתרהיצברהנפשמרהןמכאןנמרהקמצןנמרשבןרהמהרש ןמ.
באןןמ הרזןרשקןרהישן  רבסןףרהחןןשרה אשןדרלשהןתןרבא ץרעלרכתמבתרהפןאיהר
הא ץ־מש אלמתרהגןןלהרה אשןנהרשלן,רןבעצםרהשמ רהיישמרה אשןדרשכתברבא ץ,ר"אמיהר
יאתממםר אתר הגמלמןדר גבמר עלר הטמלר לתא דר ןביהמ ןתרשקשהר בסע תר גשןתר ןמ ח".ר גןןלהר
אןר לבתמםר פנמימתר חלןקהר ללאר יסמבממם,ר גןשמםר בשנמר הפןאיהר שלר הענקר טן מר ןשיןנהר
לפסקאןת;רןבעןןרהנממ רחםרתחתרמןןרשלחראןתהרלכתברהעתרשכב רהמהרלןרקש ריסןמםרִאתן,ר
קונטרסרשלר"אחןןתרהעבןןה",ראףרעלרפמרשמןערשכתברעתרזהרנינערעןראזריפ סןםרןב מר
שמ ה.רהען ך,רב לרכצנלסןד,רהכ מערבעןרפ סןיהרשלרהפןאיהרה"פ ןעה",רןזןרנןפסהרבשנמר
הישכמם,רב־4רןב־11רבמנןא ר1924,רןען  הרגלרשלרתגןבןת,רימעןטדרחמןבמןתרן ןבדרשלמלמןתר
ןילעמגןת.רהסןפ רהןןתמקרמ"חר בנמצקמר)שהןארש"גמלה"ראתרבמאלמקרבשעתן(רתהה,רב שמיהר
שנחתיהרבפסבןןנמםר"מ חמ"ר) אשמרהתמבןתרשלרשין,רמהןשערחנא,רבתןספתרשםרישפחתן(,ריהר
 אהרען ךרקונטרסרלצאתריגן ןרןלהקןמשרחימשהרעיןןמםרבקןנט סןרכןמר"לשטןתרבקן אמןר
הפשןטמם"רשאמנםרמכןלמםרלהבמדריהר"לישחקרשלרבטלהרזה"רבעמתןנםרה צמד.16רהסןפ רהצעמ ר
ןברקיחמרשאלראתרהען ךר"אמככהראפש רלןרלקבןערבןפןסרןב מםרשאמנםריןבנמםרלןרלעצין",ר
שכדרהפןאיהרסתןיה,ריאחזתראתרעמנמרהקן אמםרןיןלמכהראןתםרשןלל.17רגםרהקן אמםרש אןר
בחמןבראתרתעןזתרהפןאיה,ר"שמ תרהכאב,רשמ תרההלךרהאמלם,רהינגדרעלרען קמרלבן",18רבאןר
עלרסמפןקםר קרבעתרשפן סיהרבקונטרסר—רשלןשהרשבןעןתרבלבןרלאח רהןפעתרהפ קרהשנמר
שלר"אמיהרגןןלהרןמ ח"ר—רפןאיתרהאנטמתזהרשלה,רהאןןהרלחלןצמםרהק ןמהר”HEROICA“.ר
ג מנב גרעציןרהתממחסרלשע ן מהרשען  רפ סןםרהפןאיהרהא ץ־מש אלמתרה אשןנהר

שלןרבהקןיהרלספ ןרשנק ארעלרשיה:ר

ָ ִקמםרִידרַהּפֹןֶאָיהר"ֵאמָיהר סּןרּפְ ַע רִסְפִ מרֶזה:רִלְפֵנמרְמָ ִחמםרִנְןּפְ ׁשַ  ֹןֶצהרֲאִנמרִלְ ׁשֹםרְלִזּכָ ֹןדרּבְ
ְוָיֵרַח!  ְגדֹוָלה  ֵאיָמה  ֲאׁשֶ :ר ּבַ ְכָתב,ר ּבִ ְלָחְ ֵפִנמר ָמָצאר ֵעט־סֹןֵפ ר ְך־ּבְ יֹןׁשֵ לר ּכָ ְןָמֵ ַח".ר ְגןֹןָלהר
לרֶאְצֵלנּן.רמֹןֵןַערָאֹנִכמרֵהמֵטב,רַיהּןרִסְפִ מרֶזה,ר ִפמרַהְיֻקּבָ מרָעָנן,רּכְ ּןּןףרָהְמָתהרַלּכֹל.רֵאמֶנּנִ ּןְ ׁשּןת־ַהּגִ

מָ הרָהִעְבִ מת.ר ִ ׁשּ םרּבַ ָב רִחּלּוף־ִמְׁשָמרֹותרּגַ ִ מךרִלְהמֹןתרּכְ ּצָ דרׁשֶ םרּכֵ ְןמֹןֵןַערֲאִנמרּגַ

כל כתביו,רכ ךרטן,רעי'ר29. 15.ר
מ'רמ חמ,ר"שמחןתרקלןת",רהארץ,ר23.1.1924.ר 16.ר

ןברקיחמ,ר"עלרהשמ מםרהחןשמם",רהארץ,ר14.3.1924. 17.ר
נ'רבנא מ,ר"אמרהבנה",רקונטרס,ר25.1.1924,רעי'ר7–8.רבענממדרהתגןבןתרהללןר אןרןןלף־יןנזןד,ר 18.ר

לנוגה נקודת הפלא,רלעמלרהע הר6,רעי'ר59–60.
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ִימִעמר ַהׁשְ ּבְ ִפמםרְןִאמְנָןִלמֵןמ־ָה ּןַחרֲאׁשֶ רָקיּןרָעַלמרְלָחְ ֵפִנמ,ר ֲעֶנהרַהּמּוָצקרְלָכלרַהְיַגּןְ ְןֶזהּןרַהּיַ
ָ ֵאל.19 ָבִ מםרַעְ ִטמָלִאמםרַעלרַאְןַיתרִמׂשְ ּןְ

הןב מםריליןמםרעלרהחשמבןתרהימןחןתרשִממחסרהישן  רלפןאיהרהיןשיצת,רןעלרכךריליןתר
בבמ ן רגםרהעןבןהרשספ רהפןאיןתרהכןללרשלןרנק ארעלרשיה,רבעתרשאפש רהמהרלבחן ר
בכןת תרשלראחתרהפןאיןתרהאח ןתרשנכללןרבן,רכגןדר"באלףרהששמ",ר"הכ תרהמשןת"ראןר
"מ ןשלמםרשלריטה".רבהרןןןןקארבהרנתגלה,רלןעתרהיחב ,רעמק ריפעלןרכימרשיבמארלחמלןףר
ישי ןתרבשמ הרןבת בןתרבאיצעןתרהע טןלרשלרהיבערהשמ מ,רהחמשןףרהילארשלרהגעשר

הנפשמרבאיצעןתר"במטןממם"רשאמנםריכסמםרבןרןב ראלאריגלמםרןב מםרכיןתרשהם.ר
ענממדרה"ע טמלאמןת"רהמהרי כזמרבחשמבתןרהפןאטמתרןהפןלמטמתרשלרג מנב גרבאןתדר
שנמם;רבמדרהמת רהןארתבערגםר"צמןנןתרע טמלאמת"רביןבדרשלרצמןנןתר"נטן",רצמןנןתרשאמננהר
ןב רחןץריעציה,ריהרשז'בןטמנסקמרמכנהרלמימםר"צמןנןתרשלר'חן־נס'"רןג מנב גרעציןרמכנהר
"איתראחתרןלארשתממם".20רןןיהרשסב רשןןןקארב"אמיהרגןןלהרןמ ח"רהגמערלי ברהחמשןףר
העצימרןהצמגראתרעציןרבפנמרהקן אמםרבעמ ןין.רןאכד,רכפמרשעןןרנ אה,רנןשארהעמ ןםרןהלבןשר

המהרלאחןרהןגימםרהעמק ממםרביא גרהתיאטמרהיסןבךרשלרהפןאיה.
ליהרשיתבקשר כהר עןר נשיעןר כיעטרשלאר הספ ןתמןתר ןהפ שנןתר הבמקן תר ןאןלם,ר
פמר עלר אףר בא ץ־מש אל.ר ג מנב גר שכתבר ה אשןנהר הפןאיהר חשמבןתר שלר זןר יהןגשהר
שהפןאיהראכדרתןבעתר—ראןלמרמןת ריכלרמצמ ןתמןרהיןקןיןתרהאח ןתרשלרהישן  ר—ריאיץר
ןאפמלןרסתןיה,ריספ רהיאיצמםרשהןקןשןר פ שנמ,רבהמןתה,רכפמרשטענןריקט גמה,רסבןכהר
לפמ ןשהרןלרבמןת .רעןרלעשן רהאח ןדרנמתדרליצןארבספ ןתרהבמקן תמתרעלרמצמ תרג מנב גר
התמאן ר בנמסמןנןתר בעמק ר שןנמם,ר בהקש מםר הפןאיהר שלר ן ןפפמםר כןללמםר אזכן מםר  קר
חס מםר כאלהר אזכן מםר ןלעתמםר הכןללמםרשלרהאקספ סמןנמזםרהא ץ־מש אלמרשלרהישן  ,ר
ןןןקארביקןיןתרשבהםרהםריתבקשמם,רלכאן ה,רכגןדרביאי מםרהעןסקמםרביפן שרבשמ תןר
הא ץ־מש אלמתרהיןקןיתרשלרהישן  .21רביחק רפן ץרהן ךרשלרבנמימדרה שברעלרהישקלר
נמתןחר שןםר נכללר לאר העש מםר בשנןתר ג מנב גר שלר האקספ סמןנמסטמתר בשמ הר ןה מתיןסר
פ ןזןןמ,רןלןרגםראק אמ,רשלרטן ראןרטן מםרידרהפןאיה,רןהמאראמנהרנזכ תראלאראךרן קרבהע הר
היחלקתראתרכללרשמ מרהספ ראימה גדולה וירחרעלרפמר"לבנתרהמסןן"רהיט מתרהישישתר
בהם,רכאחןרהשמ מםרהיבןססמםרעלר"טט יט רט ןכמאמרכלבנתרמסןן".22רעןרלשנמםרהאח ןנןתר
נ אהרשהבמקן תרןהיחק רכאמלןרנזה ןרילגעתרב"אמיהרגןןלהרןמ ח"רנגמעהרשלריישרישןםר

כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר7. 19.ר
20.ר אןרבענממדרזהריאי ןרשלרןןןרןמנפלן,ר"'ע טמלאמם,רצאןרידרהשילןתרהיכסןת':רעלריןטמבראחןר
ןיקן ןתמןרבשמ תראצ"גרבשנןתרהעש מם",רבתןךרהללרןמסר)ען ך(,רהמתכונת והדמות: מחקרים 
ועיונים בשירת אורי צבי גרינברג,רהןצאתרהספ מםרשלראןנמב סמטתרב ־אמלד,ר יתרגדר2000,רעי'ר

.390–385
גולף  בא ץ",ר ה אשןנןתר בשנןתמןר אצ"גר שלר "שמ תןר קצנלסןד,ר גןעןדר שלר יאי ןר לישלר 21.ר אןר

הכלים של הכוסף,רהןצאתרמ ןדרגןלד,רתל־אבמבר1993,רעי'ר45–55.
בנמימדרה שב,רריתמוס הרחבות: הלכה ומעשה בשירתו האקספרסיוניסטית של אורי צבי גרינברג,ר 22.ר
היכןדרהמש אלמרלפןאטמקהרןסימןטמקהרע"שרפן ט ,ראןנמב סמטתרתל־אבמברןהקמבןץרהיאןחן,ר

תל־אבמבר1978ר)1968(,רעי'ר87,רהע הר42.
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ח ןתרהכןןממה,רכבמכןלרהממתהרהפןאיהרב זלרילןבדרשכלרהנןגערבןרממח ך.רקממימםר קריחק מםר
יןעטמםרהמןצאמםריכללרזה,רכגןדריאי הרשלרחנמטהרגןטבלאטר"הןןב רהפןאטמרן מבןמרהקןלןתר
כןללר ןהןאר ב־1993ר ל אשןנהר אן ר ש אהר ג מנב ג",ר צבמר ןאן מר ןמטידר ןןלטר שלר בשמ תםר
הע ןתריענממנןתרהעןסקןתרב טן מקהרשלרהפןאיה.23רבשנמםרהאח ןנןתרנעשןרכיהרנמסמןנןתר
להתיןןןןתרפ שנמתרקןנק טמת,ראםרכמרחלקמת,רעםרהטקסטרהסבןךרשלרהמצמ ה24ר—רחלקמתר
ישןםרשגםרנמסמןנןתראלהרישלבמםראתרהןמןדרב"אמיהרגןןלהרןמ ח"רבהקש מםרכןללמםרמןת ר
שאמנםריאפש מם,רלןעתמ,רהתעכבןתרילאהרעלרכלראחתרןאחתרידרהבעמןתרה בןתרשיען  ר
הטקסט,רןמשרבהם,רלפחןתרבימןת־יה,רכןמרלהסתמ רידרהעמדראתרממחןןןרהיןבהקרהדרלעןיתר
טקסטמםראח מםרשכתברהישן  רבאןתהרעתרןהדרבמצמ תןרבכללןתה.רבכלרהןמןנמםרהללןרבןלטר
הנמסמןדרהנחפזריןמר"לשלב"ראתרהפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רבאמזהר צףרשכללרלארב ן ראםר
המאראכדרשממכתראלמן,רלהבלמעראןתהרבהישכמןתרשלר"אןטןבמןג פמה",רב צףרשלר"יסע",25 
שהמא,רהפןאיה,רהמאר קרתחנהרבןרןנמתדרלהתעכברעלמהרבקמצן רני ץ,ראןרבאמזןרחלןקהראח תר

הקןבעתרלהר"ישבצת"רכזןראןראח ת.ר
בספ ר הכלןלןתר הפןאיןתר ל צףר ספק,ר ללאר שממכת,ר ןמ ח"ר גןןלהר "אמיהר כמר אףר
שנק ארעלרשיה,רההכ הרבממחןןה,רשהישן  רנתדרלןרבמטןמרבעצםרקבמעתרכןת תהרככןת תר
גםר הכןללתר א צמש אלמת"ר י"ט מלןגמהר חלקר אמננהר המאר להבנתה.ר תנאמר המאר כןלן,ר הספ ר
החןק תר ןןלף־יןנזןד.26ר תי ר שלר כסב תהר יטה",ר שלר "מ ןשלמםר ןאתר ”HEROICA“ר אתר
הממתהרמכןלהרלעיןןרעלרהטעןתרשבצמ ןףרזהרעלרפמרעצםרההפ ןהרשהפ מןרג מנב גרעציןראתר
"מ ןשלמםרשלריטה"רידרהפןאיןתרשקןיןרלה,רןקבערלהר)מחןרעםר"קפמצתרהן ך"(ריעיןרשלר
חלקרנפ ןרבספ ,רהיצןמדרבןףרשע רימןחן.ראמלןרהמהרקש רןמאלקטמרשלר"ט מלןגמה"רבמנהר
לבמדרשתמרהפןאיןתרהאח ןת,רלארהמהרעןשהרכד.ראןלםרבעמק ןרשלרןב ,רתזהרזןראמנהרעןיןתר
ביבחדרהטקסטמםרעצים,רשכדרהקש מםרההןןקמםרהיסתינמםרבמדר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רלבמדר
”HEROICA“רןלארלעב ר"מ ןשלמםרשלר המצמ ןתרהאח ןתרבספ ראמנםריןלמכמםרלארלעב ר

 Chanita Goodblatt, “Walt Whitman and Uri Zvi ן אןר באנגלמת,ר תחמלהר פן סםר היאי ר  23.ר
 Greenberg: Voice and Dialogue, Apostrophe and Discourse”, Prooftexts, XIII: 3, 1993, 
היאי מםר באסןפתר פן סםר היאי ,ר בגןףר היצןטטתר בכןת תר העב מ,ר הנןסחר pp. 237-251.ר

המתכונת והדמותרשבע מכתרהללרןמס,רלעמלרהע הר20,רעי'ר391–404.
חדוות  ןמ ח",ר גןןלהר באמיהר ןהבש ר הןםר ג מנב ג:ר צבמר "אן מר ע פלמ,ר בעזר לןןגיא,ר 24.ר אן,ר
ע"שר ןסימןטמקהר לפןאטמקהר המש אלמר היכןדר המודרנית,ר העברית  בשירה  תמורות  ההשוואה: 
פן ט ,ראןנמב סמטתרתל־אבמברןהקמבןץרהיאןחן,רתל־אבמבר2004,רעי'ר71–92;רתי רןןלף־יןנזןד,ר
6,רעי'ר לנוגה נקודת הפלא,רלעמלרהע הר "'אמיהרגןןלהרןמ ח':ראןטןבמןג פמהר ןחנמתרשמ מת",ר

.179–59
סנה בשר  'טן רילכא'"רבספ ןרשלר אןבדרשהם,ר לישלרבפ קר"היסע:רידרהאמיהרהגןןלהראלר 25.ר
היכןדר גרינברג,ר צבי  אורי  של  והארכיטיפית  המודרניסטית  בשירתו  ורטוריקה  פואטיקה  ודם: 
עי'ר 1997,ר בןק ר שןהר בנגב,ר בד־גן מןדר אןנמב סמטתר שלר הספ מםר הןצאתר בד־גן מןד,ר לין שתר
144–149.רהעיןתרהפןאיהרכתחנהרביסערִאפש הרלחןק רלארלהתממחסרכללרלהמבטמהרהממחןןממםר
ןאףרלהןסמףרלהע ןתמןרהיעטןתרטעןמןת,רכגןדרהצגתרהכלברבפןאיהרכ"כלברןיןנמ".ראמדרכלבמםר

ןיןנממםרבשמ תרג מנב ג.ר
ןןלף־יןנזןד,רלנוגה נקודת הפלא,רלעמלרהע הר6,רעי'ר135–137. 26.ר
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"מ ןשלמםר זןרבכללןתהראלאר קרלעב ראחןריפ קמה,ר מצמ הר ןיכלריקןם,רלארלעב ר יטה",ר
הינןתחת",רשאכדרק ןבריאןןרלפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח".רבעןןר”HEROICA“רן"מ ןשלמםר
שלריטה"רבשליןתהראכדרקשן ןתרזןרבזןרקש רהןןקרליןמר)הפןאיהרה אשןנהריןלמכהרלעב ר
ה חבתןרןפמתןחןרשלרהנןשארשלהרבפןאיהרהשנממה(,רה מר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רקשן הרבאן חר
ןבממחןןרל"קפמצתרהן ך".רפמ ןקר עיןקרן ב־ישיעןתרןןןקארלמצמ ןתרכגןדר"הכ תרהמשןת"ר
התבנמתרהט מלןגמתרן ןשרכןמרלינןערמצמ תרקש מםרפשטנממםרשלרתזהרןאנטמתזהרבמדרהשמ מם,ר
כבמכןלרב”HEROICA“רגןב רהישן  רעלרהאמיהרשלר"אמיהרגןןלהרןמ ח".רהןב ראמנןרכךר
כלל.רהישן  ר קריחלמףרכאדראתרתחןםרההסתכלןתרןההבעהרשלןרןאתרהשכבהרהנפשמתרשבהר
נעןץרשן שןרשלרהשמ .ראמדרכאדר"התגב ןת"רעלרהאמיה.רהאמיהרשלטתרשלמטהרילאהרבספ ר
כןלן;רהמארעמק רעמק מן,רהלןזרהיהןתמרבמןת רשבןר)הישן  ריתא ראןתהרכפחןרשאמ־אפש ר

שלארמן גשר"כמרשלנורהןא"(,רןלכדרגםרנק ארהספ רעלרשיה.ר
עןןרמןת ריכךרן ןשרפמ ןקםרשלרה"נ טמבמם"רשביסג תםרינסמםרלשלבראתרהפןאיה.ר
פמ ןקרזהרן ןשרלשםרהמינעןתריק מאהרפשטנמתרשלרהספ רבכללןתן.רהספ ר"אמיהרגןןלהר
ןמ ח"ראמננןר"אןטןבמןג פמהר ןחנמתרשמ מת"רשלרג מנב ג.27רכאקספ סמןנמסטר ןמקלמ,רשתבער
השמ ר שלר היןןלר אתר ג מנב גר פסלר היחשבה,ר ןשלר ה גשר שלר יממןמתר החצנהר השמ הר ידר
האןטןבמןג פמ,רשהמהרידרהז'אנ מםרהי כזממםרשלרהשמ הרה ןינטמתרבכללהרןשלרשמ תרבמאלמקר
ןתלימןמןרבפ ט.ריאן עןתרהחממםראכדרנזכ מםרפעימםר בןתרבשמ מןרשלרג מנב גראךרלארב צףר
סמבתמ־סמפן מראלאראךרן קרבימןהרשהםרקשן מםרב מגןשראןרב עמןדרעכשןןממם.רהישן  רנןהגר
בהם,רכפמרשהןארעציןריסבמ ,רנןהגרשלר"קפמצתרן ך",רהממנןרןמלןגרכין־ש מ ןתמרייאן ער
ליאן ע,רללאריןקןםרןיאןח רןללארקש מרסמבהרןתןצאה.רבתמאן רהשמ מםרכאמלןרהשת ש ןר
זהריזהרבתןךר צףראןטןבמןג פמרמשרישןםרנמסמןדרלהסבמ םרבןמןקרעלרפמראןתדרהנחןתר ןחנמןתר
ןפןאטמןתרשהישן  רי ןרבהד,רלשןןתרלהםריּןבנןתרקלהרעלרמןמרהחז תםרבןלתרהאחן מתראלר

העןלםרה ןחנמרהבמאלמקאמ.ר
אתר צמפןתןר וירחר גדולה  אימה  לספ ר היענמקמםר השמ מם,ר במדר הין כבמםר המחסמםר
הכןללת,ראמנםרסמפן ממםרבשןםריןבדרשהןא,רןלןרגםר" ןחנמרשמ מ",ראבלרבהרבימןהרהםרגםראמנםר
יתאמימםרלחלןקןתרתיאטמןת־ עמןנמןתראח ןת,ריעמדרהחלןקהרשהצמערע פלמ,רהיפצלתראתר
שמ מרהספ רלשנמרחלקמםר"ב ן מם":רהאחןריכמלרשמ מםרהעןסקמםרב"ישב רהעןלם"רלאח ר
הא ץ־ "המהןןמ־הלאןימר בענממדר העןסקמםר שמ מםר יכמלר ןהאח ר ה אשןנה,ר העןלםר ילחיתר
ןאמנהר זןר לחלןקהר יןחלטתר התנכ ןתר יתנכ תר ןמ ח"ר גןןלהר "אמיהר הפןאיהר מש אלמ".28ר
שממכתראףרלארלאחתרישתמרהקטגן מןתרשעלמהדרהמארנסיכת.רבעמק הרהמאראמנהרעןסקתרכללר
"המהןןמ־הלאןימר לענממדר באיתר נפנמתר אמנהר גםר המאר בימןהר בהר ןכיעטר העןלם",ר ב"ישב ר
הא ץ־מש אלמ",ראףרעלרפמרשנכתבהרבא ץ־מש אלרןאףרעלרפמרשנןףרהא ץר)במדרשא רנןפמם(ר
ןכדרהןמרהסכסןךרהמהןןמ־ע במריןבלטמםרבה.רלמת רןמןק,רהמארישישתריעמדרהןןעהרבקןלר םר
שהענממדר"המהןןמ־הלאןימרהא ץ־מש אלמ"רהןארלחלןטמדרבלתמר לןןנטמרןחס רתןקףריבחמנתר
הישב רהקמןימרהק מטמרשהשמ ריןןןחרעלמן,רןישב רזהראמנןרישב רהעןלםרןאףרלארישב ר

27.ר אןרשם,רעי'ר59.
ע פלמ,ר"אן מרצבמרג מנב ג:רהןםרןהבש רבאמיהרגןןלהרןמ ח",רלעמלרהע הר24,רעי'ר71. 28.ר
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היפעלרהצמןנמראלארישב רחממםראמשמרלגי מ.רהבנתרהיכנמםרהישןתפמםרהקןבעמםראתרהאחןןתר
הכללמתרשלרהספ ראימה גדולה וירח עןןנה  חןקה יאתנן י חק  ב,רןלא נןכל למק ב אלמה 

קןןם שנכמ  בממחןןה היןבהק של הפןאיה "אמיה גןןלה ןמ ח" בתןך הספ  בכללןתן.

ב

ליעשה,רהפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רנבןלתרהבןלהרחןהרליןמריי במתרמצמ ןתמןרשלר
ג מנב גרשנכתבןרבתקןפתרהסע רןהפ ץרהאקספ סמןנמסטמתרשלןרבשנןתרהעש מם,רבמדרבממןמשר
הפןאיה,ר לכתמבתר עןר הלךר בהר הן ךר ידר בחמנןתר יה בהר כאדר פנהר הישן  ר בעב מת.ר ןבמדר
ןבמצמ ןתמןרשתמכתבנהרלאח ריכדרהןארעתמןרלשןבריכיהרידרהאפש ןמןתרהפןאטמןתרשהסתינןר
יתגלהר אח מהר באןר אןר להר לאלןרשקןיןר זןר מצמ הר במדר ההבןלר בה(.ר )ןאןלמר קר בהר בבמ ן ר

בהמבטמהרהיבנממם,רה טן ממםרןהתיאטממם,רןנמתדרלסינןרעלרפמרא בעהרסמינמרהמכ .
אןמ ר כגןשר שנכתבהר הישן  ר שלר ה אשןנהר מצמ תןר זןר הממתהר המכ ר אשןד:ר סמידר
לכד,ר קןןםר שכתבר הפןאיןתר בכלר טן מם.ר כיאהר אחןר בכלר בלבן,ר חלקמםר לשנמר היתפצלר
שןנהר יבנמתר אסט טגמהר הישן  ר נקטר "יעפמסטָא"(,ר )כגןדר יאןןר עןר שנתא כןר באלןר גםר
שהתגליהרבפמצןלרפנמימרשלר צףרהטקסטרלחטמבןתראןרלפ קמםרנפ ןמםרןקצ מםרמחסמת.רהללןר
צןמנןרבכןכבמןתר)כךרב"יעפמסטָא",רב"ןןעלטרּבַא גרַא ָאּפ"רןב"אמדרילכןתרפןדרצלם"(ראןרחןלקןר
לפ קמםר במםרשצןמנןרבאןתמןתר)"באלףרהששמ",ר"הןםרןהבש "(,רלעתמםראגברצמןדריפן שרשלר
החטמבןתרהי כמבןתראתר צףרהשמ רכ"פ קמם"ר)ב"ַארקָאּפרַארטן םׂ"(ראןרגםרבהןגשתרהפמצןלר
נהגרל אשןנהרבפןאיהר"ביע ב"(.ר )כךר נפ ןןתרלכלרפ קר לפ קמםרבאיצעןתריתדרכןת ןתר
בכלראלהרהלךרהישן  רהדרבעקבןתרהיבנהרהיקןבלרשלרהפןאיהרהסמיבןלמסטמתרןהדרבעקבןתר
היןןלרשקבערןןלטרןמטידרבפןאיןתרהגןןלןתרשלן,רןבממחןןרבפןאיהר"השמ רעלרעצימ",רשחןלקר
לחימשמםרןשנממםרפ קמםרנפ ןמםרןייןספ מם.רחלןקהרזןרבמטאה,רכיןבד,ר"שלמטה"ריסןמיתרשלר
הישן  רבחןי רהשמ מרהגןעש,רעןרכןמרמכןלתרליממנן,רלהפ מןןרןלמצן רבןר ןןחמםרשמאפש ןר
קלמטהרנןחהרמןת רשלרהשמ מם,רןהמאראףרִאפש הרלישן  רלנןערבאן חרפחןתראןרמןת ריסןן ר
ןיבןק רבתןךרה צףרהכןללרשלרכלראחתרידרהפןאיןתרייֹןקןרתיאטמראחןרלישנהןרןיןֹןב ר
אחןרלןןב רשןנהריינן.רכךרנכתבןרמצמ ןתרהט ןגנמןתריבחמנתרהנןשארןהןןב רשקממיןרבכלר
זאת,רבתןךרכלראחןרידרהפ קמםרהנפ ןמם,ר צמפןתרתיאטמתרןטןנאלמת.ריבחמנהרסט ןקטן למתר
מןת ריסן תמןתרישנהןגרלחשןב.רהחןשנןתרהיןן נמסטמתרהתגליהר המןראלןרפןאיןתרה בהר
בהדרבסגנןד,רבפ ןזןןמה,רבעמבןןרה עמןנמרשלרהנןשאמם,רבעיןהרהנפשמתרןההגןתמת,ראבלרלאר
ישנמר אחןר כלר בתןךר הללן.ר היבנממםר הגן מםר נפ צןר ןמ ח"ר גןןלהר ב"אמיהר אןלםר ביבנה.ר
הממנן,ר ןטןנאלמת,ר תיאטמתר "ע בןבמה"ר נןצ הר הפןאיהר אתר הי כמבמםר הענקממםר הגןשמםר
הישן  רנערבתןךרכלראחןרישנמרהגןשמםרייןקןרליןקןרןיטןנאלמןתרלטןנאלמןתרללארסן ר
בפ ןזהרהטבןעהר ןןןקאר ק ןבריאןןרליהרשהן גלנןרליצןאר הנ אהר ב צףר לכאן ה,ר ןתכנןד,ר
בחןתםר"ז םרהתןןעה".רכךרנןצ רה ןשםר)היכןןד,רללארספק(רשהחןי רהנפשמרהגןעשרכאמלןר
גב רעלרהישן  רןכיעטרלארִאפש רלןרחלןקה,רימןד,רע מכהרי ןןחתרןיין ת.רןב רזהרהמה,ר
ק ןברלןןןאמ,ראחןרידרהגן ימםרשהקשןרעןריאןןרעלרהקן אמםרלקלןטראתרהפןאיהרןען  ןר



ןדרימ ןד   101

עלמהרקט ןגמם;רכלראלהריצאןראתרבמטןָמםרבןמיןמרשנןצ רלישן  רכימר"שיטפסרעלרהכתלמםר
החלקמם".29

אח מר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רחז רהישן  רבהן גהר)אןלמרלארבלמרקש רלבמקן תרשניתחהר
עלרהמצמ ה(רלאסט טגמהרהיבנמתרהשי נמתרמןת רשנהגרבכתמבתןרהפןאיתמתרשקןיהרלה.רכב ר
”HEROICA“ר)שנןפסה,רכאין ,ר קרשלןשהרשבןעןתרלאח רפ סןםרהפ קרהשנמר בפןאיהר
ןמ ח"(רקמצ רהישן  ראתרהגןשרהי כזמרהלכמןרהיהןןהראתרלברהמצמ הר גןןלהר שלר"אמיהר
לשיןנמםרטן מםרלע ךרןהןסמףרלןרפ קמרפתמחהרןסמןםרהיןפ ןמםריינןרבאיצעןתרכןכבמןת.ר
ב"הכ תרהמשןת",רהפןאיהרהגןןלהרבפ ןזהרשנכתבהרבא ץ־מש אלראףרכמרנןפהרהאן בנמרהןאר
נןףרב למדרב אשמתרמימהרשלר פןבלמקתרןממיא ,רפןצלרה צףרלחטמבןתרקצ ןתרהיןפ ןןתרזןר
יזןרבכןכבמןת.רהישן  רנהגרכאדרעלרפמרהיקןבלרבפןאיהרבפ ןזהרהסמיבןלמסטמת,רןבממחןןר
עלרפמרהיןןלרה אשמרשלה,ר"עןנהרבגמהנןם"ריאתרא תן ר יבן,רשזמקתןרההןןקהרשלרג מנב גר
אלמןרעןממדרטעןנהרחקמ ה.רב"מ ןשלמםרשלריטה"רןב"פ ספקטמבןת"רכב רחּןלקרהשמ רלפ קמםר
מצמ ןתמןר בכלר לנהןגר הישן  ר עתמןר ןכךר ימןחןןת,ר כןת ןתר ןנשאןר שיןספ ןר ליןמר קצ מםר
העןלה",ר "הגב ןתר ילכא",ר "טן ר העש מם:ר שנןתר ביהלךר שנכתבןר הי כזמןתר הפןאיתמןתר
"אנק אןדרעלרקןטברהעמצבןד"רן"כלברבמת".רב"חזןדראחןרהלגמןנןת"רנקטרג מנב גרחלןקהרפנמימתר
הדרבאיצעןתרכןכבמןתרןהדרבאיצעןתרכןת ןת־ישנה.רהמצמ הרהבןןןתרהמחמןהרשבהרהןארחז ר
אלרהגןשמןתרהבלתמריפןצלתרשלר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רהממתהרהפןאיהר"קפמצתרהן ך";רעןבןהר
זןרהמאראחתרהאמנןמקצמןתרלִק בהרהפנמימתרהיהןתמתרשבמדרשתמרהמצמ ןתרןמשרבהרכןמרלשפןךר
מצמ ןת־יפתחר בשתמר הישן  ר אתר שהנחןר הןןימםר ןהיבנממםר ה טן ממםר העק ןנןתר עלר אן ר
אלן.רבשמ תרג מנב גרשתמכתברבשנןתרהשלןשמםרלארניצארשמבהראלראסט טגממתרהשמ רהגןשמר

הגןןלראלארבפןאיהרהקצ הרמחסמתר"קהמלןתרהקןןשרבגןלה",רשנכתבהרב־30.1931
ןעםרזאת,רבשןםרפנמםרןאןפדראמדרל אןתרביבנהרהגןשמרשלר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רענממדר
טכנמרבלבן.רהןאריצבמע,רכאין ,רעלריעמדר"כנמעה"ר)במןןעמדרןבכןןנהרתחמלה(ריצןרהישן  ר
לפ ץרה גשמרהיןצאראתרבמטןמןרבשמ רןעלרהכ הרבכךרשאמדרכלראפש ןתראימתמתרלהשלמטרעלמןר
יתכןנתרתיאטמתרןטןנאלמתריפצלתרןיסןמ ה.ר"כנמעה"רזןריןלמכהרלעמבןןרהתיןתר)השןנןתר
ןה בןת(רהיפןתחןתרבפןאיהרבן ךראסןצמאטמבמתר"פ ןעה"ראןרפ ןעה־לכאן ה,ראגברחז ןתר
)אלאר ןהדרפ מרהןחףרהיבעמרהאק אמר י ןבןתרהנעשןתרכאמלןרללארתכנןדרןיחשבהריסן תר
שבכלרחז הריןפמעהרהתיהרבהקש רשןנהרביקצתרןכךרגםרישתנהרתןכנה,רןהחז ןתרהדרלעתמםר
ק ןבןתראיצעמרלקבמעתרקש ראנלןגמרבמדרחלקמםרי ןחקמםרזהריזהרבשמ ,רכפמרשעןןרנ אהר
להלד(.רהחז ןתרנ אןתרכאמלןרנבעןרינמסמןדרבלתמריבןק רלהמציןרלאמזהרנןשארי כזמ,ראלאר
שנמסמןדרזהרנכשלרןהחז ןתריןלמכןתרתימןרלסטמןתריפתמעןתרחןשןתרידרה"נןשא".רהזינמם,ר
יןקןםר שלר סן ר ללאר ןבןןןאמר סן ,ר ללאר כאמלןר יתחלפמםר אלהר כלר —ר האזכן מםר הנןפמם,ר
ןיאןח .רחןלןתרתל־אבמברהיןכמםרזןה מרחיהרנחלפמםרבלמלןתרהאמיהרןה צחרשלרמ ןשלמםר
בצלרהחןיהרןיסגןרעןַי ,רןכלראלןרנןחמםרל געריפנמרנןףרב למדרשבי כזןרכנסממתרהזמכ ןד,ר
שעלרין גןתמהרמןשברקבצדרעמןן רהיבקשרנןבןתרידרה גלממםרהק בןתראלמןרעלרגבמרין כתר

"ן אפדראןמףרןמרגלממכערןןענט"ר—רנמברממןמרשפמ ןשןר"יתנהגרבטמ ןף".רהןמםרלןמיןמרזהר אןר 29.ר
בה צאתןרשלרבמאלמקרבתןךרדברים שבעל פה,רלעמלרהע הר12.

כל כתביו,רכ ךרג,רמ ןשלמםר1991,רעי'ר82–85. 30.ר
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ה חןב;רהמלןּןתרבפןלמד,רבבמתרהאברןהאם,ריפנהראתריקןיהרלבמקן רשלרהילךרשאןל,רשאמנןר
יגמערייחנהרהצבארשעלרהגלבןעראלארי"ישכבןתרפמלגשמם"רןאמנןרפןנהראלרבמתרבעלתרהאןבר
בעמדרןן ראלאראלרה"יעֹןנד"ר)היכשף(רהי תמחראתרקן תרהאןברשלןר"עלמרב ךרצן רהי ןפט"ר

תחתרכמפתרהשימם,רןכן'רןכן'.
האקספ סמןנמסטמת־ שמ תן  במד  החשןבמם  ההבןלמם  אחן  את  צממד  ןמנפלן  ןןן 
היןן נמסטמת של ג מנב ג בשנןת העש מם לבמד זן ה ןינטמת ןהסמיבןלמסטמת שקןיה לה על 
פמ ההבחנה במד פןאטמקה היאפש ת "פןלמצנט מןת" בשמ ,רכלןי   מבןמ יןקןמם תיאטממם 
ן עמןנממם,רלבמד פןאטמקה הפןסלת אןתה ןתןבעת יד השמ  לכמןןת "יןנןצנט מת".31 זןהמ קבמעה 
יענממנת אך גם יען  ת תהמןת ןשאלןת ישןם שהמא יתממחסת בעמק ה למצמ ןת יד הז'אנ  
השמ מם  כגןד  הישן  ,ר של  הקצ מם  הלמ ממם  ששמ מן  בכך  ספק  לשןם  יקןם  אמד  הפןאיתמ;ר
הבןןןמם הי כמבמם את "אנק אןד על קןטב העמצבןד",רהם יןנןצנט ממם ליהן מד,ראבל הז'אנ  
הפןאיתמ,רליד הןפעתן בשמ ת אמ ןפה בשלהמ היאה השיןנה עש ה ןב אשמת היאה התשע 
עש ה כמן ש האפןס הנמאן־קלאסמר— בשמ ה העב מת חל יפנה זה ב אשמת היחצמת השנממה 
של  נמכ ת  בימןה  י אש  הצטממד  ןמל"גר—  ימכ"ל  של  עש ה,רבמצמ ןתמהם  התשע  היאה  של 
כאד  התחממבה  הפןלמצנט מןת  שלן.ר הז'אנ מת  הזהןת  יעמק מ  אחן  "פןלמצנט מןת",רשהממתה 
יהפלת היחמצןת שהמן נהןגןת באפןס הנמאן־קלאסמ במד הןןב ,רשהסןבממקטמבמןת שלן זכתה 
באפןס,ראם בכלל,רלבמטןמ שןלמ לחלןטמד,רלבמד ה"נןשא",ראן האןבממקט הימיטמ,ראש  לן בעמק  
הןקןש השמ  ןאש  על פמן נקבע גןבה ה"ןקן ןם"ר)ה יה הסגנןנמת ןה טן מת(רשלן.רהפלמשה 
היסמבמת של הסןבממקטמבמןת של הןןב  אל השמ  הסמפן מ,רשבה בעמק  הסתינה ה ןינטמזצמה 
של הז'אנ ,רמצ ה תכןפןת התנגשןמןת במנה לבמד ה"נןשא" ה שימ,ראפמלן כשנןשא זה המה סמפן  
חממן של הישן   עציןר)כגןד ב"פ לןן" של ןמלמאם ןן ןסןן ת אן בשמ מן האןטןבמןג פממם של 
במאלמק(,רעל אחת כיה ןכיה כשהנןשא עןממד זןהה כסמפן  על אנשמם שלא המה קש  משמ  
במנם לבמד הישן   אן ןןב ןר)כגןד בפןאיה "היתימן" של במאלמק,רשיצןממם בה זה לצן זה 
הגמבן  "היתימן" ןהןןב  היתבןנד בן ןהןד בגן לן(.רהתנגשןת זן הפכה פע מם,רןמג סמןת,ר
שמנןממ טןנאלמןת,ריקצבמם ןןןב מם לסמיד המכ  של פןאיןת  ןינטמןת  בןת שהמן,רבצן ה זן,ר
שמ  "פןלמצנט מ"  ספק  ללא  ןלא "יןנןצנט מןת"ר)"היתימן",רלןןגיא,רהןא  "פןלמצנט מןת" 
יד הבחמנה הטןנאלמת ןה עמןנמת כאחת(.רגם בפןאיןת הסמיבןלמסטמןת,רל בןת אלן שןןמת ן 
שןנמם,ר באיצעמם  ה ב־קןלמןת  נשי ה  הסמפן מ־האפמ,ר המסןן  על  לגי מ  כיעט  אן  לגי מ 
יד  לנפ ןמם  הנחשבמם  עצימם  אן  אנשמם  שמ מ  של  הלמ מ  השמ מ  ה צף  בתןך  השמלןב  כגןד 
הןןב  הלמ מ אן אפמלן ינןגןמם לןר)ןןגיאןת ב ן ןת לכך בשמ ה העב מת הד הפןאיןת של 
זליד שנמאן ,ר"בה מם",ר"ישמ מ הגן ל" ן"פ קמ מע "(,ראן העיןת הפןאיה על בסמס ן יטמ 

היאפש  עמ ןב ןהנגןה של קןלןת ןןב מם שןנמםר)כגןד ב" ןת" של מעקב פמכיד(.ר
גלגןלמה,ר בכל  הפןאיה  את  אפממנה  יבןק ת  ש"פןלמצנט מןת"  לקבןע  אפןא  נמתד 
ןכאין ,רזןהמ גם הפןלמצנט מןת היבנמת היןגבלת האןפממנמת לי במת הפןאיןת של ג מנב ג.ר
בתחןם זה,רכאין ,רהחמןןש של הישן   אמנן  ןמקלמ ןן יטמ,ראבל הןא נעשה כזה במצמ ןת 

ןןןרןמנפלן,ר"שמ תראן מרצבמרג מנב גרבשנןתרהעש מםרעלר קערהאכספ סמןנמזם",רמולדר)סן הר 31.ר
חןשה(,ר39–40,ר1980,רעי'ר65–72.
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יצמג  אכד  כאד  שבהד.ר הבןלטןת  הד  הן ך"  ן"קפמצת  ןמ ח"  גןןלה  ש"אמיה  שלן,ר בןןןןת 
הישן   טקסטמם פןלמצנט ממם בילןא יןבד היןשג,רןאם פןלמצנט מןת תיאטמת ןטןנאלמת 
המא אכד יסמינמ ההמכ  הבןלטמם של היןן נמזם,רכפמ שישתיע יןב מ ןמנפלן,רה מ ןןןקא 
במצמ ןת אלן יגמע ג מנב ג לשמא היתח היןן נמסטמ בשמ תן;רשכד בהד,רן ק בהד,רישתלט 
היהלך היןן נמסטמ על היבנה השמ מ,רכפמ שהןא שןלט בן בכיה ןןגיאןת בןלטןת אח ןת 
עז א  של  ה"קאנטןס"  אןלמ  המא  שבהד  ה ןמקלמת,רשהיןבהקת  היןן נמסטמת  הפןאיה  של 
פאןנן.רבשמ ה היןן נמסטמת בממןמש נמתד ליצןא ןןגיאןת בןןןןת של יבנמם כאלה בכיה 
כגןד  צף  בחממן,ר נןפסן  שלא  האלפ ד,ר לממב  ישה  של  ה"יטן פמם",ר היאןח מם,ר ישמ מן 
השמ מם הנןשא את הכןת ת "ןָאס הָאב אמך גע עןט צן יממד אממנצמקד זןד בַאם שפמלר— אןד 
זןלתן(.ר אןם  לשןם  ןלא  ששמחקר—  בשעה  המחמן  לבנמ  אי תמ  )זאת  נמט"ר קממנעם  צן  יע  
ג מנב ג  שמצ   אלה  כין  "כאןטממם"  ליבנמם  ןןגיאןת  ליצןא  שאמד  ןןיה  העב מת  בשמ ה 
ב"אמיה גןןלה ןמ ח" ןב"קפמצת הן ך",רגם לא בי במת שמ מן של ג מנב ג עצין.רנמתד אפןא 
העב מת  בשמ ה  במןת   הילא  לבמטןמן  ה ןמקלמ  היןן נמזם  הגמע  יבנמת  יבחמנה  כמ  לקבןע 

בעמק  בשנמ שמ מם גןןלמם אלה.
הסינטמ,ר בתחןם  הןא  ןמ ח"  גןןלה  "אמיה  הפןאיה  של  לממחןןה  שנמ  המכ   סמיד 
ןהכןןנה למחמןןת הסינטמןת הקטנןת,רלישפטמם ןלפסקאןת ןלימןת השקמפןת אן ה"יּןבנּןת" 
שלהם.רכאד יןת  לקבןע ב ן ןת:ריעןלם לא תמזז ג מנב ג את שמ ן בתזזמת סינטמת יעמד 
זן שנמתד ליצןא בחלקמם יסןמימם של "אמיה גןןלה ןמ ח"ר— בהחלט לא בשמ  שלם,רלכל 
אן כןר— ןלעןלם הןא גם לא משןב לעשןת זאת,רבשןם מצמ ה ימצמ ןתמן,רליעט קטעמם בןןןמם 
הקצ ,ר הפ ןזאמ  הפ ק  אן  יטה"  של  ב"מ ןשלמם  הינןתחת"  "מ ןשלמם  הפ ק  כגןד  קצ מם,ר
הנפתח בישפט "בלמלה ההןא  אן הלגמןנןת ןשע מ מ ןשֵלם יןגפמם כא ןנןת יתמ־נןצ מם",ר
הכללמת  ל תמעה  העמק מת  הסמבה  הממתה  זן  שתזזמת  ב ן   הלגמןנןת".32  אחן  "חזןד  בסמןם 
קונטרסרשהןאר ען ך  כנגן  בתןקף  כאין   היקט גמם,רשטענן  של  הד  תמעתם  זה,ר יטקסט 
יתעתערבקן אמןרןיהמדר"לקבןערבןפןסרןב מםרשאמנםריןבנמםרלןרלעצין",33רןהדר תמעתםרשלר
החןק מםרןהפ שנמםרשבאןרלאח מהם.ראינםרבשנןתרהעש מםרןהשלןשמםרנשיעןרטענןתרבןב ר
אמ־היןבנןתרשלרכללרהשמ הרהעב מתרהיןן נמת,רטענןתרשבי במתרהיק מםרקשהרהמןםרלהבמדר
כלפמריהרהמןריכןןנןתרןלאמזןראמ־יןבנןתרהתממחסן,רכגןדרהטענןתרכנגןרישן  רבהמ ריבערכיןר
ןןןרפןגלראןרכנגןרישן  רהיסבמ רעציןרלעממפה,רכיעטרןמןקטמקד,רכיןראב הםרשלןנסקמ,ר
ןאינםרטענןתרכאלהרהןשיעןרללארכלרהצןקהרגםרכנגןרשמ מםר במםרשלרג מנב ג,ראבלרהאיתר
זן,ר ןיבחמנהר ןמ ח";ר גןןלהר ב"אמיהר ן קר—ר אךר ןאןלמר בעמק ר—ר אחמזהר אמזןר להדר המארשמשר
לעןבןהרשהמהרזהרשמ ןרה אשןדרשלרהישן  רשנןפסרבא ץ־מש אלרהממתהרהשפעהרא ןכתר
הםר שאןלמר ןב מםר הכןתבר ישן  ר שלר ככזןר שנמםר לכיהר נקבעהר ג מנב גר שלר ןיןתןר טןןח.ר
יןבנמםרלן־עציןראבלרלארלזןלתן.רבענממדרזהרנזקקרג מנב גרלסנגן מהרשלרבמאלמק,רשגםרהןאר
 אהרביבערשלרהישן  רהצעמ ר"טמפןסרעלרכתלמםרחלקמם"ראבלרהאימדרשהישן  ר"יטפס"ר
אמנםר ןאמם.ר שהאח מםר ישהןר יאחן מהםר שהןאר ןאהר יפנמר בטמ ןף(ר נןהגר )כלןי ר עלמהםר

כל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר29. 32.ר
קיחמ,ר"עלרהשמ מםרהחןשמם",רלעמלרהע הר17. 33.ר
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ןאכד,רהןאר במאלמקרגםרסב רשג מנב גרעתמןרלסגתרידרהיבערה"סמןטמ"רהזהר"לכשמבןג ",34ר
לארטעהרבסב תןרזן.רליעשה,רג מנב גרלארהיתמדרבענממדרזהרלבןארהבג ןתראלארנסןגריהיבער
האטןםראןרהיסןכסךרכיעטרימןרלאח רפ סןםר"אמיהרגןןלהרןמ ח",ראןלמרגםרלאן רהבמקן תר
שניתחהרעלמה.רלכד,ריבחמנהרזן,ר"קפמצתרהן ך",רכיןרכלרשא רמצמ ןתמןרשלרהישן  רשנכתבןר

לאח ר"אמיהרגןןלהרןמ ח",ראמנהרןןיהרכללרלמצמ הרזן.ר
בענממדרזהרמשרלקבןערקבמעהרב ן ה:רכיעטרבכלרמצמ ןתמןרשנכתבןרלפנמר"אמיהרגןןלהר
ןמ ח"רןאח מהרלארנזקקרג מנב גרליבערשנמתדרלתא ןרכנען רשקמפןתרסינטמת,רהממנןרלאחןר
יסןגמרהיבערהה יטמרשאפממנןרכיהרידרהז ימםרביןן נמזםרהאמ ןפמ,רהחלרבסמיבןלמזםרנןסחר
סטפדריאלא יה,רעבן רן ךרהפןטן מזםרה ןסמרנןסחרןלמימ רחלבנמקןב,רהןאןארןהסן מאלמזם,ר
ןכלהרבכיהרידרהיןן נמזימםרהאנגלן־אי מקנממםר)שמ תרפאןנןרןת"סראלמןט,רןבשלבריאןח ר
מןת רשמ תםרשלרישן  מר"הה רהשחן ",רןב אשםרצ' לסראןלסןד(.רג מנב גריעןלםרלארנזקקר
ל"כתמבהראןטןיטמת"ראןרלשמיןשריכןןדרןתכןףרבנמאןלןגמזימם,ראםרבנןסחרהשמ הרהפןטן מסטמתר
ןאםרבנןסחתןרההמסטן מתרשלרהפמןטרהעב מרהפ מפ סטמרןהנמאןלןגמסטמ.ראםרהןעלתהרהטענהר
ששמ תןר"בלתמריןבנת",רהכןןנהרהממתהרתימןרלאמ־יןבנןתרידרהבחמנהרה גשמתראןרה עמןנמתר
ג מןא.ראינםרהישן  רהשתישרבלשןדרפמגן טמבמתר אבלרלארלאמ־יןבנןתרבימשן רהסינטמר
בלתמר פ נטמתרןהפתמעראתרקן אמןרבקמשן מר"נןשא"רן"יןבמל"רשנ אןרז מםרזהרלזה,ראבלרהןאר
בק מאהר יןבנתר האקספ סמןנמסטמתר הממןמתר שמ תןר כפשןטן.ר יןבד"ר "בלתמר המהר לאר יעןלםר
לןרשלמטהרתקמנהרבלשןדרכשמיןשהרבכתמבהרהספ ןתמתרשלרהיאהר  אשןנהרלכלרימרשקנהר
העש מם.ריבחמנהרזןרהמארנגמשהרלקן ארה בהרמןת רישמ תןרהאקספ סמןנמסטמתרבתרהזידרשלר
מןמןןרהטןברשלרג מנב ג.רכלרימרשמשןןהראתר"בילכןתרהצלב"רשלרג מנב גר פ ץריא קמש,ר
ל"הע מיה"רשלריא קמשר—רשתמרפןאיןתרק ןבןתרזןרלזןרעןריאןןריבחמנהרתיאטמתר—רמעיןןר
עלרכךרללארקןשמ.רשמ תןרהעב מתרהאקספ סמןנמסטמתרשלרג מנב גרעןר"אמיהרגןןלהרןמ ח"ר
אמנהריכמלהרןלןרטן ראחןרשנמתדרלתא ןרכבלתמריתפ שראןרכבלתמריסתב ריבחמנהרסינטמתר
ג מןא,ראףרעלרפמרשהקן ארנן שרלבקמאןתרבלעזמםרןבת גןימםרהימלןלממםריממןמשרשהישן  ר
י בהרלהשתישרבהם,רןפהרןשםרעלמןרגםרלנחשרישיעןתרלאריקןבלתרשהישן  ריממחסרבאן חר
אמןמןסמנק טמרלימלמםרעב מןתריןכ ןת,רכגןדרהימלהר"ןיןןם",רשלעתמםרק ןבןתרהמארישישתר
אצלרג מנב גרביןבדר"ןמיןם".רנמתדרלה כמברימלןדרקטדרשלרימלמםרכאלהרשיןבנדרהןסטרביקצתר
יהגן תדרהיקןבלת,ראבלראפש רלהנמחרשי במתםרהיכ עתרשלרהקן אמםרשלרשמ מרג מנב גר
ןשהאמןמןסמנק טמןתר הבמנלאןימ,ר הלעזר אתר ןהכמ ןר בממןמשמזימםר הבחמנןר הןפעתםר בעתר
האק אמתרשלרהשמיןשרהבלתמרימלןנמרבימלמםריסןמיןתרלארִהטהראןתםרידרהיסמלה,רהדרישןםר
ןהדרישןםרשק בתרהימלמםרה"ישןבשןת"רליקבמלןתמהדר זהר שהישן  ראמנןרי בהרבשמיןשר
הימלןנמןתר בה,רןלכדרנמתדרלנחשראתריןבנד.רישןםרכךרהשמ מםרלארהצמבןרבפנמראןתםרקן אמםר
מימנן(ריכשןלמםרסינטממםרבלתמרעבמ מם.רהןארהןמדרבשמ מםר בדר )להבןמלרידרהקן ארהעב מר
שנכתבןרלאח ר"אמיהרגןןלהרןמ ח",רהחלרב”HEROICA“.רהכתמבהרבפןאיהר"הכ תרהמשןת"ר
המארןןגיאריצןמנתרלחמץרשהקמםרהישן  ,רח ףרכלראמסן מרהפןאטמקהרהאקספ סמןנמסטמתר
בענממדרזה,רבמדרהכאןסרהנפשמרןהחב תמרשתמא רלבמדרהיבערהלמ מ,רשגםראםרהןארסןע רןחןפשמ,ר

במאלמק,רדברים שבעל פה,רלעמלרהע הר12. 34.ר
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טן מםר הןפמעןר ןמ ח"ר גןןלהר ב"אמיהר כיעטר קר באית.ר כאןטמר אןר סתןםר הןאר אמדר לעןלםר
שהןתמ ןרקן אמםר במםרפען מרפה,רכגןד:

ֱענּןָתם. ְיעּןרִידרַהֹחִ מםרּבֶ ָ ֹחִ מםרַאְךרִמׁשּ מלֹןת.ר ֹןְגִנמםרְשׁ ִימםרְןַהּלֵ ָעהרֵהםרַהּמָ ְיבֹןֵאמרִקְ ָמהרְיֻבּקָ ּכִ
הרַעלרַקְ ַנִמם ַיִמםרמֹןִלמֶכּנָ יֹןרָנֵי ,רֶאלרַהּנַֹכח,רְןָהֵאמָבהרעֹןףרָשׁ ֵעמֵנמ־ִימרצֹןִפּמֹןתרֵאמָיה,רּכְ

אֹן רּבֶֹק . ָכָסמןרּבְ ַלֲאָןִנמם:רַשמרָלָאָןםרַ ןרִיּנְ
הּןרָבֳאָ חֹןת ׁשֵ ֶיֶלְךרָחָכם,רָאָןםרָעֹיק,רִמְפֹשטרִ ְקָיה,רֵמֵצארֵעמֹ םרַןֲחיֹן רּבֹןֶכהרִמְפּגְ

ֱאֵלמרְזִ מָחה.ר
]...[

ְןָ הרָנטּןמרִצּנֹן , ִ חּןטרַהׁשּ ֶלב.רּבְ לרּןֹןֶיהרְלִימדרּכֶ ֶ א־ָאָןם.רָיׁשָ ָהלֹןְךרֵמֵלְך:רּפֶ
ְתיּןת.ר)9–16(35 הּןארָהעֹןֵצ רַקןרַהּמַ

ַבברהמשןתרכצ בת",ר"יתמרעןלםרמבכןרֹעֶיק",ר"חןלרןשלגר ןכךרגםרבאש רלבמטןממםר במםרכגןדר"ּגְ
ףרלחנןתרַיּכֶֹלת",רןכן'רןכן'.ר ְיֶזמָנהרכפןתר גַלמ",ר"ן גתרּכֵ בתןךרכלמןת",ר"עןןרּתִ

אינםרגםרכאדרמכןלרהקן א,רביאיץרלאר ב,רלהבמדראתרפש רהןב מם.רהקטערהיצןטטר
יתא ראתרהאמיהרשאלמהריתען  רהןןב רבכלרבןק ראלריןלרזןה רהשיש,רלאח רשכב רנגילר
לןר יהרשיתיחשר יפנמר יגדר לןר ןאמדר ןתפמלמדר טלמתר כזאתר בשעהר לעטןתר אבמןר יינהגןרשלר
זןןנמתריצןרכלרהסןבבראןתן.רהמימםרכיןהםרכעמ רשאןמבמהרהצ מםרעלמהרפ צןראתר כאמבהר
חןיתהרןחן ןרלתןכה.רהןןב ריןיהרלשיןערנהיןתרשלר" ןגנמםרשֹח מם"רהבןקעןתריכלרזןןמתר
אפלה.רימשהןרכאמלןריבמטרבןרידרה"נןכח",רייהרשייןל,ריהעןלםרשלעןיתן,רביבטריאממם,ר
ןהםר היקמפה,ר האמבהר אתר אלאר הקןלר אתר לאר יןלמכמםר השימםר עןפןתר אן ב.ר ני ר שלר כזהר
כימר מקמצתן,ר עםר לאןםר "יתנה"ר —ר השישר ק נמר עםר מחןר החלןנןתר אןנמר עלר אןתהר ינמחמםר
שמ ןרינכסמןרהחןי ממםרןה ןחנממם.ראןראז,רכיןר"ילךרחכם"ר)שאןלריסמפן רעמדרןן ,רהילךר
ה"יסכד"ריקהלת(,רהןןב רשפשטראתרטלמתןרמןצארעמ ןםראלראן רהבןק ,רבןןיהרלבעלרחממם:ר
החין רהנןע ר)ןקןלרנעמ תןריזכמ רבכמ(רהנק הרלןרבן כן,ראןרהכלברהישןטטרה עברשהקןר
ן תןרעןצ ראתרהמתיןתרישןםרשהמתיןתרתןפסתראתרכלרגןפןרןהןןממתןרןהמאר ׁשִ החןןןמרשלר
כאמלןרנעצ תרלפתע,ריסתממית,רבאןתןרקןרשבןריסתממםרהגןףרןנחתכתרהןןממתןריכלרהסןבבר
אןתה.רנמתדרבלמרקןשמרללןןתראתרהשמ רכןלןרבפ פ אזןתריעמדראלן,רבהנחהרשהדרתתממת נהר
ביהלךרהק מאהר)ןאכד,רלארנמּפנהראלמהדרכללרבהישךרןב מנן(.רלכלרהמןת רמכןלרהקן ארשאמנןר
יכמ ראתרהשמיןשמםרהאמןמןסמנק טממםרשלרהישן  רבלשןדרהעב מת,ראןראמנןריזההרימלמםר
שמ מן,ר תןךר אלר הימלןדר שלר ןהאקזןטממםר הי ןחקמםר הקצןןתר ידר ג  ר שהישן  ר יסןמיןתר
להשתישרבהע ןתרפ שנמןתריעמדראלןרשצן פןרליבח רהיקמףרַּבֲעִבי ַהִּׁשיר.36רעםרזאת,ראמ־
אפש רלהתכחשרלכךרשבשמ רזהרק ברהישן  ריןמרפעםראלרגבןלרהכתמבהרהאןטןיטמת,ראףר

ןמ ח"רנסיכןתרעלרהנןסחרהיןבארבכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר כלרהצמטטןתרלהלדרי"אמיהרגןןלהר 35.ר
הא ןךר בטקסטר ההתיצאןתר עלר להקלר כןמר בסןג ממםר הטן מםר יספ מר מצןמנןר בי במתדר 48–53.ר

ןהיסןבך.
אן מרצבמרג מנב ג,רַּבֲעִבי ַהִּׁשיר: מבחר שירים,רבח רןהןסמףרןב מרהסב :רןדרימ ןד,ריןסןרבמאלמק,ר 36.ר

מ ןשלמםר2007.
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כמראמנןרחןצהרגבןלרזה,רןאמדרהןארעןשהרשןםריאיץרלהנהמ רלקן אראתרהצמ ןפמםרהיפתמעמםר
שהןאריצ ף,ראףרעלרפמרשהם,רהצמ ןפמם,רמןצ מםראפקטרשלראמ־יןבנןת,רה בהרמןת רידרהימלמםר
הפ ןער החןפשמ,ר האסןצמאטמבמר היהלךר אח ר שמעקבןר הקן אמםר ידר יצפהר הןאר כשלעציד.ר
לעתמם,רשלריחשבןתמן,רןמתיןןןןרעםרהיבעמםרהיןז מםרשלתןכםרנןצקריהלךראסןצמאטמבמרזה.ר
"אמיהרגןןלהרןמ ח"רהןא,רללארספק,ראחןרהשמ מםרה"קשמם"רבמןת רבשמ הרהעב מתרהיןן נמת.ר
גםרכאדראמדרל אןתרבהבןלרבמדר ףרהשקמפןתרהסינטמתרהגבןהרליןמרשלרהשמ רלבמדרה ףר
הניןךרה בהרמןת רבשמ מןרהאח מםרשלרג מנב גרענממדרסגנןנמרבלבן.רה"קןשמ"רהסינטמרשבשמ ר
נןבעריאןתןריקן רשיינןרנבערהיבנהרהפןלמצנט מרשלן,רהממנןריהמען רנמסמןדריצןרהישן  ר
"לכבןש"ראתרהשטףרהשמ מרשהןאריעלהרייעיקמןרןיצמףרבןראתרהקן א.רשןברלפנמנןראןתהר
עיןתר"כנמעה"ר)יןןיה(רשיצמבהראתרהןןב רבלברהשטףרשלרהחןי רהשמ מרה"המןלמ"ר)אםר
להשתישרביןנחרשהמהרחבמברעלרהישן  רעצין,רןביןבדריטאפן מרבלבן;ריבערלשןנמרשמ מר
לעןלםראמנןרמכןלרלהמןתר"המןלמ"רבאית(,רןלאריעלמן.רכבמכןל,רלארהןארשןלטרבןרןיכןןדראןתןר
אלארהןא,רהישן  ,רנמשארעלרגלמןרלעב רמעןרלארמןןע,רןעיןרנמשארגםרהקן א,ריטןלטלרןנ עש,ר
יןיהרלעתמםרכמרהנהרתתהפךרסמ תרהיןבדרעלרפמהרןהןארמצלןלרכאבדראלרתןךרהימםרהגןעשמם.

ג

סמידרהמכ רשלמשמ,ראןלמרחשןברידרהאח מם,ריסתידרבתחןםרה טן מ.רהפןאיהר"אמיהר
גןןלהרןמ ח"רנפתחתרבקבמעהרהישבצתראתרהשמ ראלרתןךרסמטןאצמהר טן מתרמחמןהרבימנהר
שןןיהרכמראמדרלהרתקןמם,רןכיעטרגםרלארהישך,רבמצמ תרהישן  .רהןןב ריצמגרכאדראתרעציןר

ןאתרהניעדרשלןרכך:

הרזֹןרַהּסֹןְלָןה: ֶ ךרמֹןִימרְןתֹןְךרֵלמִלמרַלֲאֻמּיָ מן,רּןֶ ִנמרֲאֶשׁ רַמּגִ מִןמ,רִאםרֵאמדרׁשֵ ָאֹנִכמרִלמרַיּגִ
ָיה.ר)1–2( ְ ּשׁ ְתּגַ ּנִ ַחןרׁשֶ ּגּןַפתרָאָןםרַהּבֹןֶןֶןת:רִחמַןתרּפַ

בשן ןתראלהרנקבעמםרשנמרהי כמבמםרשלרהסמטןאצמהרה טן מתרבשמ :רהניעדרהןאר"גןפתן".ר
הישן  רישתישרכאדרבכןןנהרתחמלהרבימלהר"גןפה",רןלארבימלהר"גןף".ראףרכמרהןןב רפןנהר
אלרגןףרחמ,ר"סןלן",רכלןי ר ןעןרן ןטט,רגןףרזהריכמלרבתןכןראתרהפןטנצמהרשלרהימתה,רןישןםר
כךרהןארכב רבבחמנתרגןפה,רגןןממה.37רזן,רכיןרגןפןרהצנןםרשלרהכלב,רי כזתרבתןכהראתרתיצמתר
האמיהרשעלמהריןב רהשמ ,רןישןםרכךרהמאר"חמןתרפחןרשנתגשיה",רכלןי רנעשתהרלגןףראןר
ם" )ביןבדרשהקנןרלימלהרזןרהתמבןנמם,רית גימרהפמלןסןפמםרבמימרהבמנממם(.רעצםרהמןתהר ל"ֶגֶשׁ
לגןףרהןארשהןפךראןתהרלחמןהרןהןארשיקנהרלחןי מהרזהןתרשלר גשר)פחן(רשהתגבשרןנעשהר
לאןבממקטרבי חברןבזיד.רהןןב רעצין,רהפןנהראלרגןפן,רהןארןןב רשלרבלמתרבֵ  ה.רה"אנמ"ר

אגב,רפמצןלרח מףרןןיהרבמדרהןןב רהלמ מרלבמדרגןפתןר"הֻיב כת",רששתמקתהרבתןךרלןבנםרהעיןקר 37.ר
שלרכ מרהחןלמר"לארתיֹחלרלמ",ריןפמערבשמ הרהעב מתרהיןן נמסטמתרבשמ רסמיפןנמרגןןלראח :ר
"סתמןרעתמק"ריאתרנתדראלת יד,רן אןרבספ ןרשירים שמכבר,רהקמבןץרהיאןחן,רתל־אבמבר1971,ר

עי'ר38–42.
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יןב ראןר"יגמן"רכאדר קריפנמרש"אמדרשנמראש רמגמן",רןהיןעקהרהתןבעתר"הגןה"ר בהרןןןחקתר
יכןמרשמןכלרלחכןתרלהןפעתןרשלר"שנמ"רשמילאראתריקןין.ראמלןרהמהר"אח "רשהמהריקבלר
עלרעציןראתרהתפקמןרהיןז רשלרימרשפןנהראלרגןפןרשלרהןןב ,רהמהרהןב ריקלרעלרה"אנמ"ר
ןנ אהרלןרנאןתרן צןמ.רבהמען ר"אח ",רה"אנמ"ריקבלרעלרעציןרבאמ־ צןדראתרהגז הרשעלמןר

להמןתרה"יגמן"רשלרעצין.ר
אןרהאימ הר אמנןריתיצהרבענממדרההגןהר הןאר הןארעתמ רישיעןמןת;ר "יגמן"ר היןשגר
כשלעצין.רבמדרהשבלמםרהסינטממםרשהןארנןשאראח מןרלארנען רהשןבלרהיטאפמזמ־הימסטמ.ר
ביסן תרהימסטמתרהמהןןמת,ר"יגמן"רהןארמשןתר ןחנמתרהיממצגתראתרהתן הראןראתרהישנהר
אןראמזןר שןתר ןחנמתראח תרןהמאריתגלהראלרהימסטמקדר)התגלןתראקןסטמתרבלבן(רןיגלהר
בית יוסף,רששולחן ערוך  אןריכתמבהרלןרןב מםרנסת מם.רכךרלישלר"הןכתב"רלמןסףרקא ןר
הןא קמצן ן,רןל יח"ל "הןכתבן" חמבן מן הקבלממם שהןח ין.רק ןב מןת  אל עןלין החב תמ 
ןהת בןתמ של הישן   הןא כיןבד היןשג "יגמן" כפמ ששמיש בחממם המהןןממם היסן תממם 
ביז ח אמ ןפה,רבהן אהרשל ן שד הנןשא ן שןת יןס  בפנמ העןה,ריטמף לקח,ריזהמ  יפנמ 
עןנש,ריתבל את ןב מן בישלמםר) אן ישלמ היגמן יןןבנא(רןלפעימם אף בימלתא ןבןמחןתא.ר
גם ביןבנה זה ישןןה הימלה לסמטןאצמה ה טן מת ז ןת מת ה.רהןןב  צמפה כבמכןל ל"יגמן" 
ליגמן  ל"יגמןמ",רכלןי   עצין  הןא  נעשה  שכזה  יגמן  בהמען   בפנמן,ראבל  ןמן ןש  שמבןא 

הןן ש בפנמ עצין.
שנמרהי כמבמםרטןבעמםרבסמטןאצמהרתןרכפןל.ריחןרגמסארהםריכנמסמםראןתהרלתןךרהקש ר
שלרבןמןןתרגין ה;רבןמןןתרןלארהתבןןןןת,רשכדרהןןב ראמנןריקבלרב צןדראתרההכ הרבכךר
ש"אמדרשנמראש רמגמן".רהמאראמנהרכ ןכהרכאדרביצברשלרהת כזןתרןהתממחןןתראןרב צןדרלפ ןשר
ידרהצמבן ;רהמאראמנהראלארתןצאהרבלתמר צןמהרשלרהמען ריכאמברהיטמלרעלרה"אנמ"רתפקמןר
שהןאראמנןר ןצהרבן.ריאמןךרגמסארהםריפצלמםראתרהןןב רידרה"גןפה",רהממנן,רהםרמןצ מםריצבר
כין־סכמזןפ נמרהיחלקראתרהעצימרלןןב רןלניעד,רלישימערןליאזמד,רלצןפהרןלִנצפה.רבפמצןלר
הזהרנןשארהןןב רחלקרי ןכזרןיזןההרמןת רשלרהעצימ,רישןםרשהגןפהרה ןעןתרהמארבימןהר
יסןמיתרסתימתרןאןנמב סלמת,רבבחמנתר"גןפתראןםרהבןןןת",רהגןףרהאנןשמרהמחמןרןהבןןןר

תימןרביצבןרהקמןימרבשלרהמןתןרצפןמרליןןת,רןעםרזאתרה מהמרגןפןרשלרכלראןם.ר
נןשארהפמצןלרהתפתחרבשמ תרג מנב גרלידר אשמתרהיהפךרהאקספ סמןנמסטמרששמנהר
השלםר במטןמןר אתר היהפךר יצאר שבהר המצמ הר ב"יעפמסטָא",ר 1920.ר ישנתר החלר נןפמהר אתר
ה אשןד,רההפ ןהרבמדרהןןב רלגןפןריקבמלהרלהפ ןהרבמנןרלבמדריפמסטן,רשלמטרזהרשלרהעןלםר
שהת ןקדרינןכחןתרהאלרןאש רהןארעציןריהןןהר קרחלקר"אח "רבק ברחלקמרהעצימר)הישן  ר
יכנהראןתןר"ןע רַאנןע ע ראמדרימ רןןָאסראמזרַאזןמרפמלרַאלטרןןמראמך"ר—רהאח רשבמ,רשהןאר
בןמןקרבדרגמלמ(.38רבמצמ ןתריאןח ןתרמןת ,רןבעמק רבפןאיהר"באלףרהששמ",רההפ ןהרנעשמתר

חןהרןקןנספטןאלמתרמןת :

ׁשּןת:רֲאַנן ְלַעְצֵמנּו ַהַּמֲחֶזה:39 ַ תרַהּמֵ ְךרִהמארַהּכָ ּכָ הרֶשׁ ְיֻןּיֶ ּכִ

ג מנבע ג,רגעזאמלטע ווערק,רכ ךרב,רלעמלרהע הר2,רעי'ר326. 38.ר
כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר19. 39.ר
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חס ת  משןת  ההכ ה,ר שבן  כין־הממןג מאנמ  אקזמסטנצמאלמסטמ  תמאט ןד  כימד  הןא  העצימ 
ש ןמה  אמןמןסמנק טמ,ר חממם  סמפן   סמינמ  ןשא   ןֵאם  מלןןת  נטןלת  כבמכןל,ר במןג פמה,ר
הג מנב גמ  ה"איצע"  ייןבנמ  אחן  הקמןיממםר—  ןהעכשמן  הכאד  של  התצפמת  בנקןןת  תימן 
היפן סםר— ןיינה המא צןפה בלמ ה ף במשןת,רבגןף הנןןן לאן ך יסלןל הקמןם כאמלן המה,ר
נןןןמהם  ביהלך  מש אל  בנמ  את  שלמןןתה  נןןןת  אגןמת  בא   אןתה  י מם,ר של  בא ה  כין 
הציאה  ןבןם,רשההכ ה  בבש   ייןלאה  כפןת  גלִמם"  על  נןןןת  ה  גִןּמָ "בא ּהרשל  ר ביןב ,
אמלד  לן  ה"ֵהלך",רכךרקןבערהשמ ,ר"מיצא  אש   ען  ממישך  הזה  יהם.רהפמצןל  ן ןןה  נמזןנה 
ישקלן,ר כןבן  תחת  שמתעקל  יענפמן,ר אחן  על  עצין  את  ןבתלןתן  ה",ר הגִןּמָ לקןית  שמשֶןה 
מנגד  זה  המחמן;רןעןגב  ימת ן  הןא  התלןמ  שֹח ",רשהגןף  ל"עּןָגב  לנבל,ראן  האמלד  את  מהפןך 
להנמח  )יןת   ןהיןןתר החממם  חמןת  המא  הנצחמת,ר ילמלה"  ה"יה  שאלת  את  העןלם  באןזנמ 
א ּןּןָיה"  ָ שבשמ ת "יה ילמלה" זן יצלמב הישן   את לשןד הפנממה אל השןי  הלמלמ ב"ַיׂשּ
של משעמהןר]כא מא[ עם שמ ת חצןת הלמלה היפן סית של פ מן מך נמטשה בחלק השלמשמ 

של ספ ן כה אמר זרתוסטרא,רבפ קר"שמ רהיחןלרהאח "(.
בעצםרהפמצןלרבמדרהכ הרלמשןתר)שאמדרלזהןתןרעםרהפמצןלרהיסן תמרבמדרגןףרלנפש:ר
הנפשריגןליתרהדרבהכ הרןהדרבמשןת,רשאםרלארכדרלארהממתהרהמשןתרמןןעתראןתןרפחןרשהןאר
עצםרהןב רשיינןרהמארק ןצה(ראמדראפןארידרהחמןןש.רהחמןןשרבפתמחתר"אמיהרגןןלהרןמ ח"ר
ה טן ממםר במחסמםר אלאר למשןתר ההכ הר במדר הפמלןסןפממםר במחסמםר לאר יתבטאר כןלןר ןבשמ ר
היןז מםרשבמדרחלקמרהעצימ,רבןמבן רשיןב רהחלקרהאחןראלרהחלקרהאח ,רשהןא,רכאין ,ר
ןמבן רכפןמ,רבלתמר צןמ,רןלפמכךרגםרבלתמרע ןך,רט ןף,רתןעה,רןמבן רשהןארעציןראמנןרמןןע,ר
כבמכןל,רלאדרהןארחןת רןלאדרמגמע.רבתן ר"יגמן"רבעלרכן חן,רהןןב רישימערן שהרשאמנהר
יןכנהרי אש,רן שתראקס־פ ןיפט.רלכאן ה,רןמבן רכזהריבטאראתרהאמןמאלרהאקספ סמןנמסטמר
שלריבער"המןלמ"ריממןמרהיחצמדראתרה גשןתרהחצנהרמשמ ה,רללארעמבןןרןעמןןד,ראןלםרליעשהר
אמדרהןב רכך.רהןמבן רהשמ מרהאקספ סמןנמסטמ,רלפחןתרבחלקןרהגןןל,ריבןססרלארעלרןמבן ר
אפמלןר אמ־לןגמ,ר קטןע,ר יגןיגם,ר להמןתר עלןלר הןאר )ןלכדר משמ ר שמקןףר ה גשןתר אתר הישקףר
 ןפס(,ראלארעלרןמבן רהיעצמםרןיחןןראתרה גשןתרןיענמקרלהם,רבעז תראיצעמםר טן ממםר
ןפמגן טמבממםריסןמימם,רמכןלתרחןמ הרןנמקןברשאמדרלןמבן רהאנןשמרהיצןמ.רג מנב ג,רשסמידר
"בחמתןךר נתקללר אןר כימרשנתב ךר עציןר אתר תמא ר הבמטןמ",ר "חמתןךר ביןשגר אלהר איצעמםר
ןּןם־ןּןם"ר "כןן מר עשןמר ה אשןדר כאמלןר אח ר לןמבן ר השמ מר ןמבן ןר במדר ןהבחמדר במטןממם"40ר
שמ מןר לי במתר האןפממנמתר ה טן מתר התכןנהר יתמם".41ר בבש ר כ"מ מןתר כיןהןר השנמר ןאמלןר
ןבכללםר אח מם(,ר אקספ סמןנמסטמםר במםר ישן  מםר שלר לאלהר )כיןר האקספ סמןנמסטממםר
לעב ר היתןעלר ה"חזק"ר ה טן מר הןמבן ר שלר זןר אפןאר הממתהר "אמשממם",ר הק ןממםר השמ מםר
אפמקמםראפןסט ןפממם,רהממנןרןמבן רהע ןךרכפנממהרןיןמת־נאןםראלרניעדרזהראןראח ר—רהאל,ר
השטד,רהאב,רהאם,רהעןלם,רהזיד,רהמ ח,רהשיש.רכךרהןב רכב רב"יעפמסטָא",ראםרכמרבמצמ הר
זןר קרנפתחרהיעב רידרהיןןןסרהלמ מרהןןמןןממרלעב רהיןןןסרהאקספ סמןנמסטמרהאפןסט ןפמ;ר

40.ר אןרב"חזןדראחןרהלגמןנןת":ר"האזמנן,רחב מם,רלןבַ מ:ר/ראחןריכםרבלגמןנןת,ר/רִקללהןרבִחתןך־
ִבטןממםר/ראלרהיהפכהרהעב מת"ר)כל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר18(.

ןּןם־ןּןם,ראךרכמ מןתר 41.ר אןר"ייעיקמם",רבתןךר"הגב ןתרהעןלה":ר"כמרנלאמתמריבטןממםראש ראמנםרּכְ
בבש ריתמם"ר)כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר82(.
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—ר שלן־עציןר הקןןחר ביןחןר החלר לניענמםר במם,ר אלאר ליפמסטןר לאר קר כאדר פןנהר הןןב ר
"פלאקע ,ריןח!ר/רפלאקע ,ר/רפלאקע "ר)התלקח,ריןח!רהתלקח,רהתלקח(42ר—רןכלהרבאןג ר
לאח ר שנכתבןר בשמ מםר קןןש".43ר יטן ףר האןפמןם,ר זןללר אמימם,ר "ישן  ר אןתןר פן,ר אלדר

"יעפמסטָא",רהדרבממןמשרןהדרבעב מת,רגב הרהזמקהרלאפןסט ןפהרעןריאןן.
מת רעלרכד,רבשמ מןרשלרג מנב גרשנכתבןרסיןךרליעב רידרהמצמ הרהןן־לשןנמתר)ןהממןמתר
בעמק ה(רלכתמבהרבעב מתרפמתחרהישן  רמןת רןמןת ר טן מקהרשלרפנממהראלרה במם,רןלעתמםר
ק ןבןתרגםרבשםרה במם,רהממנןרןמבן רבגןףר אשןדר במםראלרניענמםרבגןףרשנמר במם.רתןפעהר
זן,רמשרלהןגמש,רקןיהרליפנהרהצמןנמרבהתפתחןתןרהאמןמאןלןגמתרןהפןלמטמתרשלרהישן  ;ר
המאראינםרהתחזקהריאןןרביסג תרהשמ הרשנכתבהרכאמלןרהמהרהןןב רבהר"פממטנם"רה שימר
שלרחלןצמרעיקרמז עאל,ראבלרלארנןצ הרעלרמןה.רכב רבפןאיןתרהממןמןתרהבשלןתרשלןרןמב ר
ג מנב גראלרה במםרן אהרעציןרכןןב הרשלר"חבן ה"ראןרכנןפמהר)"כאלמאסט ע"(רשהמארספקר
מָא,רעסראמזראית...רימ ר "מָא,ר חבן תרנןאשמרחממםרשנעשןרלב מןנמם,רל"כנןפמה"רכפשןטהר—ר
זענעדרב מןנמם,ר/רימ רןןמלדרנמשטרט ָאגדרןעםרכןן רהעןלם"ר)כד,רכד,רזןראית...ראנחנןרב מןנמם,ר
היןן נמסטמםר הממןמםר הישן  מםר קבןצתר ספקר —ר העןלם(44ר כןן ר אתר לשאתר אמננןר ןצמםר
בשםר בהת סה,ר עציה,ר כמנתהר שאכדר עצין,ר ןג מנב גר פפ ר אמצמקר יא קמש,ר שלר בהנהגתםר
הגןןלןתר העב מןתר בפןאיןתר כןת תן.ר הממתהר שזןר עתר כתבר פ סיהר ןאףר "כאלמאסט ע"ר
ה אשןנןתרנשי הרבימןהר בהריסג תרכנןפממתמתרזן,רשבמטאהראתרתחןשתרהשמתןףרשלרחלןצמר
הפ ןמקטרהיןן נמסטמרבת בןתרהמהןןמתרןהמארישתי תרהדרבפנממהרה טן מתרהג נןמןזמתראלר
חבן תרנמןחמרהעןלםרןאןיללמר"האלףרהששמ"רןהדרבפנמןתראלר"כנןפממת"רהישן  מםרהאין מםר

לבטאראתריצבםרןאתרהלןךר ןחםרשלרהללן:

א, ֶכםרְלַבּטֵ ַפְתֶכםרֵאמדרִאּתְ מם,רִאםרְשׂ ֲאֶשׁ רֵהםרֻיּטִ ַיִמם,רּבַ ִקְ עּןרָשׁ
ָכלרעֹןֵ ק!45 םרּבְ ָח רַהּןָ לרָאָןם,רַיהרּנִ ְבָשׂ ֹןרֶשׁ ְןּבָ רּבִ ַיהרּלֹןֵהטרַהּיִ

מרֵהַי רלֹןרּכֹהרֶיִפמסֹתֶפל. מיּןרֵלברֶאלרָהָאָןם,רּכִ ִשׂ
]...[

ָיה,ר]...[46 ׁשָ ִשמיּןרֵלברֶאלרַהּנְ

בפ קרהפתמחהרשלר"הכ תרהמשןת"רהןפמעהרחבן תרהב מןנמם,רשהןןב רהןארינהמגהר"האןןם",ר
ֲאׁשֵ ֹןתר "ִנטער כגןדר בק מאןתר האהןבמם"ר ה" עמםר אתר יי מץר הןןב ר ה טן מת.ר מפעתהר בכלר
אתר נצמתר אןלמר לתפא ת.ר ןנןלמקםר יק קעןתר עצמםר "נעֹק ר בן ",ר ֵנֵ ןר ט םר האפל,ר לֹאש ר

ג מנבע ג,רגעזאמלטע ווערק,רכ ךרב,רלעמלרהע הר2,רעי'ר353. 42.ר
שם,רעי'ר363. 43.ר

יתןךרהפןאיהר"ןןעלטרבַא גרַא ָאּפ"ר)העןלםרבין ןד(,רשם,רעי'ר408. 44.ר
"באלףרהששמ",רא,רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר13. 45.ר

שם,רג,רעי'ר15. 46.ר
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ַע ראןרהלבמנהרבלן מת.ר/רהעןלםרמח ןרלי אהר ה אשמםרבןיןןימםר/רההןימםרט םרנש רַהּשֵׂ
הנפלא,ראש רלאר אהרעןןריב אשמת.ר/רהחב ןתארבןע תרכאבןקןתרחמןת".47 

שלר ה טן מקהר נ אמתר עמלאמתר ןשלר המטןתר טן מתר "חב ןתא"ר שלר זהר עלר קער
"אמיהרגןןלהרןמ ח"רבבחמנתרהמפןךריכןןד.רהחב ןתארהןחלפהרבבןמןןתריןחלטת,רה טן מקהר
לאר הישן  ר הששמ"ר "באלףר בפןאיהר הנזמל.ר האסןצמאטמבמר הןמבן ר ב טן מקתר —ר ה הןטהר
 קרפנהראלרה במםרןןמב רתכןפןתרבשיםראלאראפמלןרהעלהריחשבןתרעלראמבןןרעצימרלןעתר
ביסג תרןמאלןגרבמדרחב מם:ר"לבןק ראי ראחןרֱאֵלמרשנמ:רקןםרןנצארגלןממרלברלֹנכחריסע,ר/רליהר
נחמהרעןן־מןם,רעןן־מןםר—ר/רליהרנ חמקראתרהיֶןתר—ר".48רב"אמיהרגןןלהרןמ ח"רהןארנעזבריכןל,ר
אמדרלןר"שנמראש רמגמן",רהןארחממברלנהלרןמאלןגרי ןסקרןט ןףרעםרגןןממתן,רלהשימערבפנמהראתר
הנמיןקמםרבעןרהאמבןןרהעצימרלןעתרןלהתלןנדרי הרעלרכךרשפת ןדרכזהרליצןקתןראמננןרעןיןר
ל שןתן.רליעשהרהןארגםראמננןריישמךרבןמאלןגרעםרהגןפהרה חקראלרתןךרהשמ ראלאריאבןר
אןתןרבתןךרןמבן רעצימריקןטע,ריעמדריליןלרשישימערהאןםרההיןםרבפנמרעצין.49רבןמןןתר
תהןימתרכזןרשבהרןיןפמעהרבשמ תןרהיןקןיתרשלרג מנב גראןלמר קרב"מ ןשלמםרהינןתחת",ר
בשמ רהנפתחרבימלמםר" חקתמרלכתרייאהַבמ"רןיתנהלרכןלןרבלארכלרשןיערןתןיך.50רהתןצאהר
שלריצברזה,רהדרב"מ ןשלמםרהינןתחת"רןהד,רןאףרמןת ריזה,רב"אמיהרגןןלהרןמ ח",רהמארלאר
הנאןימתר האפןסט ןפהר שלר ה טן מקהר אתר כאדר נןטשר הישן  ר ייהפכהר טן מת.ר פחןתר
זןלת,רה מהןרלפחןתרי כמבר"אח "רבמדרי כמבמר היבןססתרעלרנןכחןתרשלרניעד,רשאםראמנןר
העצימ,רןכאין ,רהןאראפמלןר"שןכח"רביהלךרהשמ ראתרבתרהשמחרשלן,רהגןפה,רןיןב רכאמלןר
ללארכלרשןיע.רהןאריפתחר טן מקהרשנמתדרלכנןתה,רבעקבןתרז'ןלמהרק מסטבה,ר"סימןטמת",ר
להבןמלרידרה טן מקהרהאפןסט ןפמת,רהעןיןתרתימןרבסמידר"הסן רהסמיבןלמ".רבעןןרביע ךר
נןכחןתםרשלרניעדראןרניענמםרא גןדר"יגיתמ"רשלרהיחשבהר ה טן מרהאפןסט ןפמריחממבתר
)שה מריע ךרכזהריבקשר"לשכנע",רלהעבמ ריס (,רןיימלארגםרא גןדרשלרהיבערסבמברהצמ ר
ה"פאלמ"ר)עלרפמרתמאן רהתהןןתרהלשןדרבישנתןרשלרז'אקרלאקאד(,רה מרב טן מקהרהיןשתתתר
עלרה צףרהסימןטמרהאסןצמאטמבמ,רהקןןםרלסן רה"פאלמ",רהא גןדרןתבנןתרהיחשבהרןהיבער
השמיןשר אתר יממצגתר ןמ ח"ר גןןלהר "אמיהר שהפןאיהר המסןסר ללאר לןי ר נמתדר ימןת מם.ר
ה ןמקלמרה אשןדרבשמ הרהעב מתרהחןשהרבןמבן רהנזמל־האסןצמאטמבמ,רןביןבדרזהרהמארמכןלהר
להמחשברלמסןןרןל אשמתרשלרכלרהנמסמןנןתרבשמ הרהמש אלמתרלפתחרןמבן רהטבןערבחןתםר
ה צףרהסימןטמ;רנמסמןנןתריאןח מםרמןת רנמתדרליצןארבאלגמןתרןבפןאיןתרשלרמהןןהרעימחמר
ןבשמ מרמאמ רהן במץרןמןנהרןןלך.רשןבריסתינתראפןארבשמ רגןןלרזהר ןמקלמזצמהרקמצןנמתרשלר
היןן נמזםרשלרג מנב ג.רלעןיתרהשטףרהסימןטמרשבןרנ אמתרה טן מקהרשלרי במתרהשמ מםר
האח מםריסן תמת,ריבןססתרפחןתראןרמןת רעלרהיןןלרהןןמטינמ,רשהןא,רבתן ן,רהתבססרעלר

"הכ תרהמשןת",רשם,רעי'ר29. 47.ר
קט ר כבת,ר שלר ביןבדר כאדר ישישתר "יסע"ר הילהר 17;ר עי'ר שם,ר ן,ר הששמ",ר "באלףר יתןךר 48.ר

כשמיןשהרב ןסמת.
יבחמנהרזןריענממנתרההשןןאהרבמדר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רל"סתמןרעתמק",רשגםרהןא,רכאין ,רבחלקןר 49.ר
העמק מ,ראפןסט ןפהרנסע תרשישימערהןןב רבאןזנמרגןפתן.רבשמ רזהרשי ראלת ידרבקפןנןתרעלר

ה טן מקהרשלרהפנממהראלרהגןפהרעןרלסמןםרהשמ ,רן אןרלעמל,רהע הר37.
כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר63–64. 50.ר



ןדרימ ןד   111

יזהר מןת ר ןעןןר האנגלן־אי מקנמת(,ר הניןכה"ר "הכנסממהר )בנןסחר הכנסממתמתר הן שהר ןגימר
מצמ תהרהיןבהקתרשלרהןיןק טמהרהאי מקנמת.ר עלרןגימרהנאןםרהפןלמטמרשלרק דרה חןב,ר
ליןןלמםר ק ןבר ןנעשהר לכתר י חמקר עמןןתר הןןמטינמר היןןלר התעןןתר ןמ ח"ר גןןלהר ב"אמיהר
ןאןאמסטממםרןסן מאלמסטממם,ראן,רכאין ,רלצן הרשנמתנהרלןרב"קאנטןס"רשלרפאןנןרןבשמ מר

הישן  מםרהאי מקנמםרשהלכןרבעקבןתמהם.
סמידרההמכ רה במעמ,רהאח ןד,ריסתידראףרהןארבתחןםרה טן מרןנמתדרלןי רשהןארפןעלר
מןצארשלרקןןין.רענממנןרשלרסמידרהמכ רזהרהןארחמלןףרהקןלןת,ראןר מבןמרהקןלןת,רב צףרהשמחר
היעב ר ידר היתחממבר הןןב ,ר שלר בשמחר ןהִיפנמםר הקןלןתר עצםר מבןמר כאד,ר גםר הןןב .ר שלר
יקןלראחןרלקןלראח ,ראןפממנמרלאר קרל"אמיהרגןןלהרןמ ח"ראלארלשמ תןרהאקספ סמןנמסטמתר
לאחןר נעשהר זהר קןלןתר חמלןףר בכללןתה.ר לשמ תןר גםר ןאןלמר כןלה,ר היןקןיתרשלרהישן  ר
הנמאן־ ישלבהר 1920,ר ישנתר החלר שעב ה,ר בעתר שלהר הבןלטמםר ה טן ממםר ההמכ ר יסמינמר
 ןינטמרןהאמיפ סמןנמסטמרהיןקןםרלשלברהאקספ סמןנמסטמ,רשהגמערלשמאןרבפןאיןתרהא ץ־
מש אלמןתרשלרשנןתרהעש מםרשלרהיאהרהקןןית.רחמלןףרהקןלןתרהתחממברהדריתכןנןתרהמסןןר
שלרהאמשמןתרהשמ מת,רשהגמעןרלילןארגמלןממדר קרבשלברזהרבהתפתחןתה,רןהדרידרהיסן ןתר

השמ מןתרשיהדרשאברג מנב גרןאןתדרהןסמףרןפמתח.
כאמשמןתרשמ מתר אהרג מנב גראתרעציןרכימרשישתנהרבלארה ף.ראגברהשןןאתרעציןר
למ ח,ריןקןרהזןהןתרן תמעהר אשןדרבחשמבןתןרבכללרמצמ תן,רכתברג מנב גרב־1919,רבאחןר
ישמ מןרהפ ה־אקספ סמןנמסטממםרה אשןנמם,רשבהםרהגמערלהגן תרזהןתרעצימתרחןה:ר"אנמר
הןלךרןפןחתרמןםרמןםרןיתילארמןםרמןםר/רעלרגןןַתמ.ר/רקללת־האןםרעלר אשמרבחממרהגלןממםר/ר
]...[".51רבשמ מםראח מםרןמב רתכןפןתרעלר"הןיןמןתרהצןבאןת"ר ןִב כתראלןהרבחממרהנצן מםר
עלמן,רעלרפמרתמאן רהנשמםרהצןבאןתרפתחראןהלריןעןר)שיןאלרארברכב(.רהיטאפן הרהצמגהראתר
תןןעתןרהשמ מתרכימדרחללריקןןשרשןיןמןתר בןתריתגןןןןתרלפתחןרןשןאפןתרלחןן רלתןכן.ר
הןיןמןתר יןלר שעןיןר כימר עציןר ןתמא ר היטאפן הר אתר הישן  ר החלמףר הןב מםר בהישךר
האח ןתרהיבקשןתרלהמטיערבןרכיןריןלרתהןםראןרמם,רןשלארב צןנןרהןארצןללר"בִנבכמרןֻיּמֹןתר
ִגלגןַלמרה במם",רצלמלהרשלריטאין פןזהר)"גלגןלמ"(רשיינהראףר"אֹלֵהמרהיהפכהרהעב מתר]...[ר
לארמישנמ".52רכלןי ,רבהגן הרהעצימתרהצמןנמתרןבהמ תיןתרליפעלרהצמןנמרבא ץ־מש אלראמדר
כןמרלהפסמקראתרימ ןץרהגלגןלמםרהזהרןלקבעראתרזהןתרהישן  .רהיטאין פןזהרית חשתר
הדרב גערהנתןד,רבעכשמןרהקמןימרשהןאר"איצערהעןלםרןאיצערהזינמם",רןהדרב"ַיֲעֶבהרהזיד"ר
אןרבעןיקןרההמסטן מ,ראש רלתןכןר"נןחף"רהישן  רל צןנןרןבעלרכן חן:ר"ןחפנמרהזידראלר
הֹעיקרהזה".53רשכד,רהישן  רנתבערלממצגראתרהעב רהקממםרבתןךרההןןה:ראתרהעב רהאנןשמר
האןנמב סלמ,ר"ןן ןתרהשקןעמםרבבש םרןןיםרהכאןברבכיהרק קעןתרבעןלם.ר/ריצִןמםרלנכן:ר/ר
עלה ובטאנו, האדם החי!",54רןעןןרמןת ריזהראתרהעב רהמהןןמ,רהמסטן ממתרהתלאןתרןהממסן מםר
כשםר בזיד,ר הן ך"ר "קפמצתר שלר סגןלהר לישן  ר משר זהר אח ןדר לעב ר באש ר הלאןם.ר שלר
שלבעש"טרנמתנהרהסגןלהרשלר"קפמצתרהן ך"רבי חב,רןהןאריסןגלרלהחלמףרביהמ ןתרזהןתר

כל כתביו,רכ ךרן,רעי'ר61. 51.ר
52.ר אןרשמ רהפתמחהרל"חזןדראחןרהלגמןנןת",רכל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר7.

"לנןכחרהפלא",רבתןךר"כלברבמת",רשם,רעי'ר61. 53.ר
"חמתןךרןצמןןמ",רבתןךר"הגב ןתרהעןלה",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר78. 54.ר
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שלראנןסרבפן טןגלרבזןרשלרשפמנןזהרבאישט ןם,רלןב רבקןלןרשלר במרלןמרמצחקריב ןמצ'בר
אתר לישןחר השנמ,ר נמקןלאמר הצא ר כנגןר כ ןזמםר ביחת תר היןפמסר מהןןמר יהפכדר שלר ןבזהר
עש הר השבער ביאהר פןלנמםר פ מצמםר שלר להנאתםר יה־מפמתר ןל קןןר מקןןר בחןיץר פאןתמןר
ןלהלךרכאןתןרמהןןמרשהפןג ןימםרבמימרילחיתרהאז חמםרבאןק אמנהרהט מפןרעלמןראתרןעתןר
ןהמהרצןעןרב חןבןתרהעממ ןתרהח בןתרבע ןןהרחשןפה,רשאפמלןרלארנמסהרלהסתמ הרבמןמןריפנמר
שןמיהרלעציןרשהןארינגדרבמןממםראלןרבכמנן רלארנ אה,רןכן'רןכן',רכיפן טרבפןאיהר"קפמצתר

הן ך"רןאח רכךרגםרב"ישאראלראמ ןפה"רשבפןאיהר"הגב ןתרהעןלה".55
היסן ןתרהשמ מןתרשיהדרשאברג מנב גראתרהתכןנהרהי קן מאלמתרהזאתרהדרהיסן ןתר
הדראתר הןגמשןר אלןר המהןןמ.ריסן ןתר הקןם־יןן נמסטמןתרשעלמהדרהתבססרהאקספ סמןנמזםר
ןהדראתרהצן ךרלהבקמער נזמלןתםרשלרגבןלןתרהעצימרהשמ מרןאתרהתין ןתרהיתחןללןתרבןר
מסןןר —ר העצימר ידר לחלקר ןלהןפכןר אןתןר להפנמםר ינתר עלר הזןלתר לעב ר הזהר העצימר יתןךר
עק ןנמרבאקספ סמןנמזם.רלארכלרהיסן ןתרהללןרהמןריסן ןת־חןץ,רכפמרשנהןגרלחשןב.רלןןגיא,ר
הזמהןמרהעצימרהכפןל,רהבמנא מ,רבשמ רהפתמחהרשלר"חזןדראחןרהלגמןנןת"ר—ר"אמכהרנןימתמר
לצבמראש רנאחזרבק נמןרבמדראלןרהלבבןתרהןיןימםר/ר]...[ר/רןאמכהרנןימתמרלןֹברהןיהרימע ר
בשה"רןכן'56ר—ריבןססרעלרשמ ןרהמןןערשלרישהרלממברהאלפ ד,רשנןפסרבקןבץר לגבמרהשלָןה־הּכִ
ַארבע ריממדר פןדר ןןָאלףראןדר ַאר פןדר 1919,ר"יממדראןי ןר ניו־יארק,רבשנתר אין  שמ מןרה אשןד,ר
 ן" )אמ־ ןגערשלרזאברבמרן ןגערשלרהןןב(,57רשבןרנקבעתרזהןתןרשלרהןןב רהשמ מרבאיצעןתר
להמחשברלהישךר הן ך"רעשןמר "קפמצתר בימןה,רהשמ ר בהר בלתמריתממשבמם.ר נמגןןמםר סן תר
ןליןן נמזצמהרשלרחזןדרהגלגןלמםרבפןאיהר"ַארנַאכט"ר)למלה(,רשחתיהרקןבץרזהרשלרהאלפ דר
הפןג ןימםרשלר בעקבןתר בממןמשר האפןקלמפטמןתרשנכתבןר הפןאיןתר לסן תר בסמסר ןשמישהר
השנמםר1918–1919רבמןמריא קמש,ראה דרגלאנץ־לממלסרןג מנב גרעצין.רהןןב רשלרהאלפ דר
ןעןר ןבמשןר בישהר החלר המהןןמת,ר ההמסטן מהר ידר ןיןמןתר שלר א ןכהר בשן הר כאדר התגלגלר
לאבמןרשלן־עצין,רשנתלהרעלרעץרבמימרהפןג ןימםרןהןןב ר ןאהראןתןריתנןןןרב ןח.רג מנב גר
התבססרעלרהיןןלרשלרהאלפ דראךרגםרחןללרבןרשמנןמר ןמקלמרעלרמןמרבמטןלרהמסןןרהאלגן מר
שהמהרבןרןעלרמןמרהפ תרה צףרההמסטן מרהלמנא מרשהאלפ דרןבקרבןרןהתזזתןרבאיצעןתרתנןעהר

אסןצמאטמבמתריהמ הרןבלתמרצפןמהרבמדראמשמםרןיאן עןתריתחןימםרןיזינמםרשןנמם.
היסן תר המהר בשמ ר הןןב מםר לתןפעתר מבןמר העמק מר הספ ןתמר שהיקן ר ב ן ר אןלםר
הןןמטינמת,רכפמרשג מנב גרקלטראןתהרהדרישמ מרןמטידרעציםר)בת גןםרג ינמ(רןהדריעמבןןמהר
ןמטיד,ר בשמ תר העצימר יהגן תר התחממבהר זןר יסן תר הג ינמת.ר האקספ סמןנמסטמתר בשמ הר
ןבמצמ ןתר עצימ"ר עלר ב"שמ ר ןהאי מקנמת.ר האנגלמתר ה ןינטמתר בשמ הר להגן תןר בנמגןןר
העןלםר "לעןית"ר נמצבר קר אמננןר שלןר שהעצימר כךר עלר ןמטידר עיןר שלןר אח ןתר יןקןיןתר
ןהקןלקטמברהאנןשמראלארגםרבתןכם,רכשמשרבאפש ןתןר"לצאת"ריתןכןרלעב םרןלהבלמעראןתםר
בצן הרזןרבן־בעצין.רכךרהצמגרןמטידראתרהעצימרשלןרכמשןתרמצמבהרןעםרזאתרישתנהרבלמרה ף,ר
שכדרהמארנמחנהרבפןטנצמהרשלרהכלתרכלרהזןלתמם,רללארהבןלמרגמל,ריגן רןזהןתרת בןתמת,ר
לישל:ר"אנמרזקדרןצעמ ,ראחןרידרהשןטמםרכיןרידרהחכימם,ר/ריתעלםרידרהאח מםרןלעןלםרשםר

שם,רעי'ר69–74,ר98–103. 55.ר
כל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר7. 56.ר

ישהרלממברהַאלּפע ד,ראין ניו־יארק,רפַא לַאגריתנןת,רנמן־מָא קר1954,רז'ר152. 57.ר
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לבראלמהם,ר/ראיהמרכיןראבהמ,רמלןרכיןרגב ,ר/רייןלארבחןי רגסרןייןלארבחןי רעןמד,ר/רלאןםר
/ראמשרהן ןםרכיןראמשרהצפןד",ר ןהגןןלרשבכןלם,ר במדרה בהרלאןימם,רהקטדרשבכןלםר אחןר
זןרשלרהןןב ריזהןתרלזהןתר ןכן'.58רחןק מרה טן מקהרשלרשמ תרןמטידרכ כןרתנןעהרפנמימתר
ני צןתר באפןסט ןפןתר ןנמכן (ר בןמןןתר גםר גשןתר )לעתמםר החצנתר גשןתמןר ב טן מקהרשלר
ביעבן תר הנןסעמםר צמבן ר )כגןדר קהמלתמר אןר מחמןר זןלתר לעב ר י במתר בעןציהר היןק נןתר
יב ןקלמדרלינהטד(רןלעב ראןבממקטמםרשבי חבר)השיש,רהמם(.רבאיצעןתרפנממהרחןן נמתרזןר
נכנסרהןןב רהןןמטינמראלרתןךרה"אתה"ראןרה"אתם",רןבכךרהןארגםריכנמסראןתםרלתןכן.59ראכד,ר
נמתדרלה אןת,רכפמרשעשתהרגןטבלאט,רשה טן מקהרהאפןסט ןפמתרבשמ תןרהאקספ סמןנמסטמתר
ינןכ ,ר יבןןן,ר ה ןבר עלר המחמן,ר יתןךר הבקעהר שלר יהלךר אןתןר לבצער נמסתהר ג מנב גר שלר
"גליןןרבןן מרןיֹבָע רכיןרסנה",60ראלרתןךרהןןממתרהזןלת,רבעמק רהזןלתרהקןלקטמבמ,רמהארזהר
ָמֵ מרסמג ֹןתרבשָןקמםר]...[ר/ר "אמנט נצמןנלר]...[רשלרבןןןמרשבעמםרילֻכּמֹןתרנפןצמם.ר/רשלרלןקֵטמרׁשְ
שלרכלרהנ ןימםרעלרספסלמראבד"61רןכן',ראןר"ב מתרהמהןןמםרהפ אמם"62ר—רכמנןמרלחלןצמםר
שלרא ץ־מש אלר—ראןרחב רה"ין ןמם"רבגן לרהמהןןמרההמסטן מ,רשהישן  רש ראתרשמ ם,ר
אןתםר הכשמלהר הבןגןנמתר שהנהגתםר השלמשמת,ר העלממהר חלןצמר היןבסמם,ר ה"לגמןנןת"ר אןר
ןהישן  ריןב ראלמהםרןבשים,ראןרגםר"מהןןמרהנבזמם",ר"אחמרמהןןמרהפאןת"רשלרהָנֶלְבִקמ'סר
בןן שהרןב"קהמלןתרהקןןשרבגןלה".רכאין ,רההבקעהרית חשתראצלרג מנב גרלאר קרבי חבר
ןבזמיןדר"אנמ—אתם"רהיתקממםרבןראלארגםרבזיד,רשבןריתקממםרזמיןדריתימןרבמדרה"אנמ"רלבמדר
ימרשהמן,רןלאח רהתבססןתרהןמיןמרהעצימרהנבןאמרבשמ תרג מנב גרבסןףרשנןתרהעש מםרגםר
ָטדר ּמְ ריח רּפַ ּתְ במנןרלבמדרימרשמהמן:ר"]...[רידרהבא רההמא,ראש ראנמר/רשתמתמראתרהזעםרןהצע ,ר/רֵמׁשְ
ארַאֲחַ מרןנשמקת־פמ!".63רבצןקריצממנתרגןטבלאטרשאצלרג מנב גר הןןיהרלמר/ר]...[ר/רשלןםרלּבָ
יתחממבתרהבקעהרזןרלאריתחןשהרשלרילאןתראלארייהרשאב הםרנןב שט דרכמנהרביאי ןר
עלר"יעפמסטָא"ר"תחןשהרשלרהמען ןת",64רןבכלראןפד,ריבןמןןתרןיצןקהרקשןתרבה בהריאלןר
)בעמק ר המהןןמםר הישן  מםר י במתר אצלר הןב ר כךר ליעשה,ר ןמטיד.ר בשמ מר ליצןאר שנמתדר

הממןמם(רשהןשפעןריןןמטיד.
אןלםרביסן תרהןןמטינמת,רןכדרבזןרשלרהאקספ סמןנמזםרןהאמנזמכמזםרהממןממם,ראמדרכןמר
להצמערהסב רילארלתןפעתר מבןמרקןלןתרהןןב רכפמרשהמאריתיחשתרב"אמיהרגןןלהרןמ ח",ר
לטשטןשר אח מם,ר ןמןנמםר כיןר ןתן ם,ר היט הר אתר גןטבלאטר הןמןדרשלר יחטמאר זןר ןיבחמנהר
ממחןןהרשלרהמצמ ה.רכאין ,רבפןאיהרזן,רכיןרבקטעמםרק ןבמםראלמהרבמצמ ןתראח ןתר)כגןדר

 Walt Whitman, The Complete Poems, ed. Francis בתןךר עצימ",ר עלר ב"שמ ר 16ר פ קר  58.ר אןר
Murphy, Penguin Books, London 1975, p. 79

סמכןםרבהמ רשלרהיחק רה טן מרבשמ תרןמטידרנמתדרליצןארביאי הרשלרגןטבלאט,רלעמלרהע הר 59.ר
23,רן אןרהנןסחרהעב מרשלרהיאי ,רעי'ר392–395.ר

כל כתביו,רכ ךרג,רעי'ר177. 60.ר
"הב מת",רבתןךר"הגב ןתרהעןלה",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר88. 61.ר

"בתןךראספקל מה",רבתןךר"הגב ןתרהעןלה",רשם,רעי'ר89. 62.ר
63.ר אןרשמ רהסמןםרשלר"כלברבמת",רכל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר127.

אב הםרנןב שט ד,ר"היעב ראלרהאקספ סמןנמזםרבמצמ תראן מרצבמרג מנב ג:רהפןאיהר'יעפמסטָא'ר—ר 64.ר
גלגןלמרעיןןתרןןןב מם",רהספרות,רגר)סן הרחןשה(,ר4-3ר)36-35(,ר1986,רעי'ר122–140.
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"מ ןשלמםרהינןתחת"(,רנןטשרג מנב גרבימןהרנמכ תראתר טן מקתרהאפןסט ןפןתרשלרןמטיד,ר
היילאתרתפקמןרכהרחשןברב בןתרימצמ ןתמן.ראמדרפמ ןשרהןב רשבשמ רלארשןלבןרקטעמרפנממהר
מןת ,ר קצ מםר קטעמםר ןהדר טן מםר כיהר פנמר עלר הישת עמםר קטעמםר הדר ספצמפממם,ר לניענמםר
שהפנממהרהאפןסט ןפמתרשבהםריקןטעתרןכיןראק אמת,רלישלרפנממתןרהבןטהרשלרהןןב ראלר
"היממעץרהמ ןשלימ"רבסןףרהפ קרה אשןדרשלרהפןאיה,רפנמןתמןראלרהמלןרהלןבשרבגןמרלןבדר
בפתמחתרהפ קרהשנמ,ראןרפנממתןרהנ גשתריאןןראלרהאברבגןלהרבסמןיןרשלרהשמ ,ראןלםרפנמןתר
"ִאממם"ר יעמדר יהןןתר הדר האןפממנמןת.ר אשמת,ר הג מנב גמןתר לאפןסט ןפןתר ןןיןתר אמנדר אלןר
יבןןןמםרבמצמ ה,רנתחמםרכין־אק אממםרהיןשלכמםראלרתןךרהנזמןרה ןתחרשלרהה הן מם,רשלר
במטןממרהכאברןהאמיה,רשלרהשאלןתרללארניעדרןשלרה שימםרהיבןעתמםרהיהןןמםראתרה צףר
העמק מרשלרהשמ .רהאפןסט ןפמןתראמנהריהןןהרכאדרשמטהר)אלאראםרכדרנק אראתרהשמ רכןלןר
כנאןםרהיןפנהראלר"גןפתןרהבןןןת"רשלרהןןב (ראלארתןפעהרהמןצאתרידרהשמטה.רשנמת,רתחתר
שהאפןסט ןפןתרתקבענהראתרהטןנאלמןתרשלר צףרהשמ ,רה צףרהןארהקןבעראתרהטןנאלמןתר
שלרהאפןסט ןפןת.רישןםרכךרהדראמנדרמןצאןתרידרהעצימרלעב רזןלת־ניעדרכןמרלחןן רלתןכןר
התפצלןתןר אתר העצימ,ר התפן  ןתר אתר יכןלר מןת ר יבטאןתר הדר להפך,ר אלאר אןתןר ןלהכמלר
לחלקמםרששןבראמנםרעןלמםרבקנהראחןרזהרעםרזה;רהדראמנדריבטאןתריצברשלרהמען ןתרהשןאפתר
להתילאןתראלאריצברשלרהת סקןת.רכך,ר"היממעץרהמ ןשלימ",רשהןןב ריקממםרעיןרןמאלןגר
בסמןםרהפ קרה אשןד,ראמנןראלארפ סןנמפמקצמהרשלריחשבןתרהאמבןןרהעצימרלןעתרהפןקןןתר
אתרהןןב רלאן ךרלמלרהאמימםרהיתןא ר)אינםרלארב צמפןת(רבפ קרכןלן.רהןןב רנאלץרלפצלר
אתרהןיןתרהזאתריןיןתן־הןארישןםרשהיחשבןתרהאןבןנמןתריגמעןתרבשלברזהרשלרהתפתחןתר
השמ רלימןתרהבשלהרי במת,רןהדרנעשןתרישכנעןתרןיןמחןתרכלרכךרעןרשהןןב רחממברלממחסר
אןתדרלימשהןראח רעלרינתרשמןכלרלאח ריכדרלהןןףראןתדרבהכ זהר"בןזרליממעץרהמ ןשלימ",ר
הבאהרלהקהןתראתרעןקצןרשלרהבןזרשהמהרעלמןרלהפנןתרכלפמרהעצימ.ר"היממעץרהמ ןשלימ"ר
החממםריישיעןתר אןןןתרהת ןקנןתר עלר יןבהקר ג מנב גמר כאדרשמ ר )אןרבעצםריןב (ר כןתבר
ןיתןכד,רעןרכןמרכךרשה עמןדרשלרנמפןץרהגןלגןלתראלראבנמרהכןתלרהיע במרנ אהרלאר קרנאןתר

אלארכיעטרגםרנעמם.ר
הפמגן טמבמןתרשלרשמ רזהר—רלישלרבתמאן רהזלזלנמרשלרתענןגןתרהימד,רשאפש רבהחלטר
לןןת רעלמהם,רכ" במצתרבטדרעלמרבטד"ר)97(,ראןרבתמאן רהמשןתרכיבנהרח ב,ר"משןתרפ ןעה.ר
החלןנןתרכב ר/רחלןלמם:רבמתרח ב"ר)95–96(ר—ריגליתראתרהפמגן טמבמןתרהאקספ סמןנמסטמתר
שלרג מנב גרבימטבה.רהעןציהרהיבעמתהרשלרןב מר"היממעץרהמ ןשלימ",רשספגןראלרתןכםראתר
עןציתןרשלרהןןב רהג מנב גמ,ראמנהריבטאתרתהלמךרשלרה חבהרןהאן הרשלרהעצימרעלרמןמר
בלמעתרהזןלתראלרתןכןראלארתהלמךרהפןך,רכיןרסכמזןפ נמ,רשלרהפמכתרחלקמםרידרהעצימרלזןלתר
שלארתמתכדרהשליהראןראמנטג צמהרעין.רעןציהרזןרעןלהרבקנהראחןרעםריהרשהןןב ריכנהר
"ישןגעת"ר)כשםרעצם,רעלרפמרהממןמש:ר"ישןגאס"ר—רבלבןלריןחלט,רתזזמת,רטמ ןףריע כןת(,ר
יצברהכ ןךראצלןרבתחןשהרכאמלןרהגןלגןלתריתנפחתרןיתילאתרנןזלמם,רהןפכתרלבמצהריעלהר
מ ֹןקה,רןחןי מרהיןחרכאמלןראןבןמםרבתןךרהיןינהרשבה.רהןארהןמדרבפנממהראלרהמלןרהלןבשר
בגןמרלןבד,רהית חשתרכאמלןרשלארבכןןנה,רבפתאןימןתריפתמעה.רהןןב ריכמ רבמלןרזהראתר
עציןרבמלןןתןר)בשמ רזה,רהסמידרהעמק מרשלרהמלןןתרהןארהלבןש,רשכדראהבתרהאםריתגליתר
בכמסןמרשהמאריכסהראתרגןפןרהעמ ןםרשלרהמלן(,ראבלרהןפעתןרשלרהמלןריגלהרלןןב רהבןג ר
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שאמדרלןרשןםרמכןלתרלהתחב ראלרמלןןתןרשלן־עצין.רגםרבשמ מםר במםראח מםרמןב רג מנב גר
עלראןבןדרהיגערעםרהמלןןת,רלישלר"לארגחנןרֵיָ ֵחם.רלארש הרַלדראיארןסה רלי גלןתמה.ר/ר
ה",65ראןר"ן ךרשלןשמםרִנקבןת־ה מםרמשרללכתרןללכת,ר לארהמתהרַלדרמלןןת.רלאראבןהרַלדרסֻגּלָ
אךראלרהמןנקרןהע ׂשרלאראגמערעןןרלעןלםר—ר—",66ראבלרההתממחסןתראלרהמלןןתרכאלרהמען ,ר
ְבֵמשרהנמצבר כאלרישהןרשכב ראמ־אפש רלהגמעראלמן,רן יטמתרה בהרפחןתרידרההמתקלןתרבהרּכִ
אלריןלרהעמנממםר)המלןרבבגןמרהלןבד(רןאףרעלרפמרכדרלארממתכדרכלרקש רעין.רן יהרכזןראמנהר קר
ן יהרשלראמבןןרהמלןןתראלארהמארן יהרכין־סכמזןפ נמתרשלרהתפצלןתרידרהמלן,רהיישמךר
יןסמףר הןאר אבלר ג מנב ג,ר בשמ תר כ גמלר בהןןה,ר נכללר אמנןר כב ר העב ר להתקממם.ר כבמכןלר
להתקממםרלצןןרכהןןמהרנפ ןתרבתןךרמשןתריפןצלת.רהןןב רשןאלראתרהמלןרבפלמאהראימתמתר
"אמרהממתרכלרהמימםרינמרצאתךרינמרע ׂש?"ר)135(,רכאמלןרהמלןרבאיתרהישמךרלהתקממםרלעצין.ר
הןאריתבןנדרבפנמןרה כמםרשלרהמלן,רבען םרהישממ,רןיצממדרלעצין:ר"אח,ריהראעשהרכמרגןלתמ,ר

פנמרבלןריִגלןח"ר)137(.ריהרשמכןלרהמהרלהמןתרזמכ ןדרנןסטלגמרנהפךרכאדרלעמיןתרט גמ.
 קרהפנממהראלרהאברבסןףרהפןאיהרןןיהרלאפןסט ןפהרהג מנב גמתרהאןפממנמת,ראןלםרגםר
בה,רהפניתרהזןלתרןהפמכתןרלאמנט ןמקט,רלמשןתרינטאלמתרהקממיתרבתןןעתרהןןב רןי חמבהר
ןיאין,ר אתרתחןימרהעצימ,רהדריןןיןת.רב אשמתרהשמ רבמכהרהןןב ראתרהתנתקןתןריאבמןר
התמנןקר ןלעןיתר התפמלהר בעתר טלמתר עןטהר שגןפןר האבר לעןיתר כעת,ר בעמ ןיןר היתגליתר
שאיןרילבמשהראןתןרבאהבהרןב ןך.רעכשמןרהןןב רהןאר"פ אראןם",רןןיהרלבעלמרחממםר)חין ר
"בןכה",רכלבר ןגד,רנןאקרפנמיהר"ֱאֵלמרְגָ ָימן"(,רשההתקממיןתרבעמ ןםרהמאראחןריתןןמרההמכ ר
האןפממנממםרלהם.רןימןדרזהריןלמךראןתןרליחשבןתרעלראלמיןתרכלפמרעצין,רתחמלהרעלרסמיןמר
"זמןר ןלאח ריכדרעלרהתאבןןת,ראםרבטבמעהר—ר קןצמרהצב רבעמנמןר נעמצתר עצימרבאיצעןתר
סןגסטמהרלימם,ראךרהֻאיללראמנןרמן ן!"ר)55(ר—רןאםרבהטחתר"אלגבמש"רגןלגלתןרהזכןכמתמתר
אלרעצםרקשהרעןרנמפןצה.רהאפןסט ןפהרהיסממיתרבאהרכבמכןלרלה גמעראתרהאברהיןןאג,ר
להצמערלןריעמדרהצעתרפמןס.רהבדרלארמתאבןרןלארמסיאראתרעמנמן;רביקןםרלנעןץראתרקןצמרהצב ר
בתןכדרהןארמבמאראתרפ מרהצב רהיתןקראלרפמן;רהןארמעטהרלבןש;ראןלמראפמלןרמכןסהרבטלמת.ר
אבלרהצעתרהפמןסרהמאראיבמןןלנטמתרעןרכןמרבמטןלרעציה.רה"ִ קיה"רשמעטהרהבדרלארתהמהר
אלארִ קיתרהאמיהרשבהרהןאריתעטףרלכלראן ךרהשמ :ר"בדרמקמ ךרמלבשראמיהרכיןרִ קיה"ר
)203(;רהטלמת,רבאםרתמפ ֹשרעלמן,רתכסהראתרגןפןרהןקן רליןןת,רהיןשלךרעלרין גןתריסגןר
עןַי .רפן ׂשרהטלמתרמהמהראןתןר"קב דרמשמשרימש אל"רש"היממעץרהמ ןשלימ"רכב רינהרבמדר
הפמתןממםרןהשמפןממםרשהבטמחרלןןב ראםר קרמאןתרלאבןראתרעציןרלןעת:ר"בהשכיהרמיצאךר

משמשרנאידרעןטהרטלמתרןבע ברבןרבמןםרבה רהזמתמםרמקב ןך"ר)94(.ר
באר "אש ר המהןןמר הקב דר שלר היסתן מתר בןיןתר גםר היןפמער הטלמת,ר עןטהר המשמשר
אלמרבחזןדרלמלהרבהמןתמרבא ץרס במהרבילחיתרגןגרןיגןג",רבקטערהחמןתמרהיסממםראתר"חזןדר
אחןרהלגמןנןת",67רןןיהרבאןפדרחשןןריאןןרלאברעןטהרהטלמתרהיןפמערלאן ךרהשמ רכןלן.ר
הִ גשהרהנלבבתרשבפנממהראלרהאברבסמןםרהפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח"ריהןלהראפןארבבעתהר
שבפגמשהרעםרהאברבתפקמןרקב ד,רמשמשרנאידרהבארעםרקפןארהה מםרסבמברמםרהילחרכ"יֹןָאִבמםר

"באלףרהששמ",רח,רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר19. 65.ר
"ייעיקמם",רבתןךר"הגב ןתרהעןלה",רשם,רעי'ר81. 66.ר

כל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר29. 67.ר
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ּןיֹןאִימם"ר—רהצגתרהאברןהאםרהימטמבמםרכמשןמןתרישןתקןתרב"חזןדראחןרהלגמןנןת"68ר—רכןמר
ב קיתר ההתכסןתר ליענן.ר שמחפן ר הקב ר אתר לימןןתמןר ןלהתאמםר הישן  ר גןףר אתר ליןןןר
יסתממםר השמ ר שה מר לאמיה,ר הבדר שלר הקבןעהר התיס ןתןר עלר תליןר קר האבר שלר טלמתןר
בהי תרהיחשבהרעלרהתאבןןתריפן שתרבקבלתרהחממםרבצלרהאמיהרןאןלמרגםרביחשבהרעלר
התאבןןתרליחצהר)באיצעןתרזןלתרעןמד(ראגברחשמפהרעצימתרלסכנה,רכגןדרבחןמ הרליקןםר
יקןןשרליןסלימם.רהבדריבטמחרהבטחהראיבמןןלנטמת,רןהפנממהראלרהאברישישתרלאר קרלשםר

מצמ תרקש רעיןראלארגםרלשםרה חקתן,רהטעממתןרןהןמפתרשמןןלמןרןןאגתןרלבנן.
אןר ןיןמןתר לעב ר יןפנןתר האןפממנמןתר הג מנב גמןתר האפןסט ןפןתר זאת,ר כלר ילבןר
משןמןתרשעםרכלרהמןתדרבבחמנתראמנט ןמקטמם,רמשרלהדרגםרקמןםרשלר"קן לטמבראןבממקטמבמ".ר
ב מתן,ר אתר לחןשר ינסהר הןאר שעיםר הפאןת"ר "מהןןמר אלמהם,ר פןנהר שג מנב גר החלןצמםר
"כנןפממתרה עמם",רהפןשעמםרןהשמכן מם,רהין ןמםרןהבןגןמם,רהמן ןמםרידרהא ץ,רהחלןצמםר
המןשבמםרןכןתבמםר"כזברקןןש"רלהן מהםרכןמרשלארמןעןריהרקשהרגן לםרבבמצןתרפלשתמנהר—ר
כלראלהרהםרבןןןאמרמשןמןתרפנמימןת,רגמבן מםרביחזהרשיעלהרהישן  רביחשבתן,ראןלםרבהר
ןהפניתםר לעב םר המצמאהר כךר ןישןםר אןבממקטמבמ־המסטן מ,ר קמןםר גםר אלהר לכלר משר בשעהר
י חמבןתראתרהןןממתןרשלרהעצימרןיחזקןתראןתה.רלעןיתרזאת,רי במתרניענמרהאפןסט ןפןתר
ב"אמיהרגןןלהרןמ ח",רלהןצמא,ראןלמ,רהאב,רהםרמצמ מרןימןדרשלרהןןב רשאמדרלהםרקן לטמבר
ביצמאןתרההמסטן מת.ר"היממעץרהמ ןשלימ",רהמלןרבבגןמרהלןבד,רהיקללרהגןןלר)166;רהאםר
כןלםר —ר העמןן ר הקבצדר הה מסןת?(,ר ידר ןיקמימהר מ מחןר בןנמר אתר שקמללר למהןשע,ר הכןןנהר
ןיןמןתרפנטסטמןתרביחזהרעמןןעמםרינןתקריכלריצמאןתרשיחןץרלתןןעתןרשלרהןןב ,ראןריחזהר
שג עמנמרהיצמאןתמרשבןרֻעןןתןרעןרלאמדרהכ .רכך,רתןפעתר מבןמרהקןלןתרבפןאיהריצט פתר

לתןפעןתרהאח ןתרהקןבעןתראתרהתכןנהרהתעתןעמת־נזמלהרשלה.ר
ההשןןאהרבמדר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רל"קפמצתרהן ך"ריאלפתריבחמנהרזןרןמשרבהרכןמר
להצבמערעלרההבןלרהעק ןנמרהיפ מןרבמדרשתמרהפןאיןתרהללן.רב"קפמצתרהן ך"ריתחלףרקןלר
קןלןרשלר )במדרהשא ,ר זאת,רהקן א,רההיןםרישפערהקןלןתר ןעםר הןןב רביהמ ןתריסח  ת,ר
נפןלמאןדרהיןב רב"צ פתמתרהןןיהרלאמןמת"(,ראמנןריאבןראףרל געראתרהחןטרהיקש ,רהיןלמךר
אתרהןןב רהי קן מאלמרלבטחרלאן ךרהפןאיה,רןזאתרישןםרש מבןמרהקןלןתרןהתחלפןתםרהםר
העמק ןדרהתיאטמרןהיבנמרשהפןאיהריתא גנתרסבמבן,רעמק ןדרהיןכ זרןיןצה רב אשמתרהשמ ר
ָטדרהעברי וַחָּיב אנֹכירלןעתריקן מ".69רב"אמיהרגןןלהרןמ ח",ר ּמְ ןביהלכן:ר"משרקפמצתרהן ךרלּפַ
 מבןמרהקןלןתרןהתחלפןתםראמנםרבבחמנתריצבריןצה ,ריצברשלרקבע.רהקןלןתריןפמעמםרכאדר
כבאק אמ,רבאןפדרבלתמרצפןמרןבלתמריןסב ,רביקןטע,רביבןלבל.רק מאהר אשןנהרבשמ ראמנהר
מכןלהרלהעימןראתרהקן ארעלרכלרהןפעןתמהםרשלרהקןלןת,רשכדרלארכןלםריצןמנמםרבי כאןתר
אןרבסמידראח רהיליןרעלרפע רבמנםרלבמדר צףרהטקסט.רכך,רלישל,רשמ ןרשלרהקבצדרהעמןן ר
המןשברעלרין גןתרכנסממתרהזמכ ןדרבב למדראןרןב מר"היממעץרהמ ןשלימ"ראכדריןבןלמםרי צףר
הטקסטרבי כאןתרכפןלןת,ראבלראמדרכלרסמידרהיזהמ ראתרהקן אריפנמרהיטאין פןזהרה געמתר
ההןפכתראתרהןןב רלשאןלרהילךר—ר"אנמרשאןלר—רילךר—ראמןב"ר)86(ר—ראןרלימרשימטתןר

שם,רשם. 68.ר
כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר69. 69.ר



ןדרימ ןד   117

עןיןתרעלרה רעמבלרןבשןכבןרעלמהרהןארשןיעראתרבכמרהיתמםרבעןיקרהאןיהר)59(,ראןרלימר
שיןב רבקןלןרשלרהפממטדרבדרהיאהרהתשמעמתראימתמרב רשפטמה,רבעלרהקמנהרהיפן סיתר
עןר יןשפלתר האלקמםר ןעמ ר /ר בנןמהר ִתלהר עלר עמ ר כלר ב אןתמר /ר ְןֶאֱהָיָמה,ר אלהמםר ָ הר "ֶאְזּכְ
ָ הרָעִ מםר ָ הרֵלמלֹןתרְןֶאֱהָיָמה:רַשלגמרפוליןרןמ ח"ר)146(,רןכדר"ֶאְזּכְ שאןלרתחתמה",רןאןי :ר"ֶאְזּכְ
בןמ־פעיןד"ר)185(.רגםרלארב ן רכללרימרהןארהישמברל"יקלל":ר ְןֶאֱהָיָמה;רִלְבֵנמ־ְקלֹןְסְטִ מם,רּכִ
קּןםר על.רתי מםרַאִמד"ר ֵימ־ָאָלהרִהׁשְ ׁשְ קמםר/ר]...[ר/רּגִ "לךראלרעיר־התמריםרלחֹבקרעצמרלןלבריֻאּבָ
)166–168(.רכלרחמלןפמרהקןלרהאלהרןאח מםרית חשמםרלאר קרביהמ ןתרןללארהכנהרכמראםרגםר
באמזןרע פלמןתרחלןימת.רהקןלןתרשןקעמםרימןראלרתןךרה צףרשלרקןלרהןןב רן קרימעןטםרנןת ר
ןנבלעמםר ןחןז מםר כאמלןרי חףריעלמן.רהםרנפלטמםריתןךראמזןרפנמימןתריסןכסכת,רהיןיה,ר
בה.רהישן  ראמנןרישןחחרבאיצעןתםרעםרבנמרזינןראןראפמלןרעםרגמבן מרהעב ראלארעםרעצין,ר

ןשמחתןרהפנמימתרהפ ןעהריתנהלתרבמדרחלקמןרשלרעצימריתפן  .ר
יי במתר עק ןנמר באן חר ןמ ח"ר גןןלהר "אמיהר שןנהר זהר חשןבר בענממדר גםר אןי ,ר הןןהר
מחמןהר מצמ הר זןהמר הזכ נןם.ר שכב ר ספן מםר קטעמםר אןתםר להןצמאר ג מנב ג,ר שלר מצמ ןתמןר
לןרלהגמערל צףרסימןטמר ןימןחןתרשהישן  רכתבּהרביצברשלרהתע טלןתרנפשמתרשִאפש הר
"קןןם"ריאןן,רליעמדרשכבהריןסת תרהמטברבגמאןלןגמהרהי ןבןתרשלראמשמןתן.רשכבהרזןראמנהר
ינןתקת,רכיןבד,רידרהיע ךרהגמאןלןגמרהשלםרהנשעדרעלמה,רןבכלרזאתרהמארימןחןתרןנבןלתר

בתןכן.

ד

מָאהרביחת תר שכד,רהיטאפן הרהגמאןלןגמתרהאנכמת,ריטאפן תרה"ַיֲעֶבה",רה"עןיק",רַהּבִ
אלריתחתרל"גלף"רהאןיה,רַהחןמ הראלרהשכבןתרהסיןמןתר—ר"אנמריןצאריבןאמרלתןךרהֹעבמרהזהר
]...[ר/רןהננמריתהלךרשםרכֻאשפמזרנבןאמרבכלרנכסמןרהׂשפןנמם"70ר—רהמארהיכןןנתראתרהק מאהר
הנכןנהרבשמ מרג מנב גרןהמארהיסבמ הראתרהמחסמםרבמדר ןבןמהםרהשןנמם,רהמארןלארהיטאפן ןתר
לשמ תר האןפממנמתר התנןעהר האנטןימ.ר הימןדר שלר אןר האןטןבמןג פמר הנ טמבר שלר האןפקמןתר
ציןןהר אמנהר לטןנאלמןתר יטןנאלמןתר ל גמסט ,ר י גמסט ר לנןשא,ר ינןשאר ביעב מהר ג מנב גר
לןמאלקטמקהרשלרפנמרהשטחרהתיאטממםרןהאמןמאןלןגממם,רכפמרשנהןגרלחשןב,ראלארהמארכ ןכהר
זןהמר השמ מת.ר האמשמןתר שלר ה"גמאןלןגמ"ר ביבנהר שןנןתר שכבןתר במדר התנןעהר שלר בןמנימןתר
תנןעהריכןןנתרןבלתמריכןןנתרבעתרןבעןנהראחת.רהישן  רמכןלרלהחלמטרעלרהעתקתרהיןקןר
עלר יכ מזר אףר הןאר פעםר ןיןמר פחןת,ר יןצנעתר מןת רלשכבהר יןצנעתר נפשמתר השמ מרישכבהר
החלטהריעמדרזן,רכגןדרב"ןלקתרהלב",רהפתמחהרל"ישאראלראמ ןפה"רבפןאיהר"הגב ןתרהעןלה":

ִחמןרֵאמדרֹצֶ ְךרְלַסּפֵ . ְנֵזמרָהָאָןםרַהּמָ ]...[רִיּגִ
מן.ר ְפִנמִיּמּןתרַחּמָ ְכָןהרַיְתֶיֶןתרּבִ ּיִ ִחמןרמֹןֵןַערְמֹהָןהרְןֵעמנֹןרּכַ ְנֵזמרָהָאָןםרַהּמָ ִיּגִ

ָיהּן. ֶפ רְןִאּמֹןברִקּןְ ּסֵ ִחמןרּבַ מןרַהּמָ ּגִ ַיהרּמַ

"קִהלןתרהקןןשרבגןלה",רכל כתביו,רכ ךרג,רעי'ר83. 70.ר



118   הפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רכטקסטריכןנדרבשמ תראן מרצבמרג מנב גר

מַח ְמֵימרֶחְבֵלמרָיִשׁ סרּבִ ִהְןִלמקרַהּנֵ ֶקתרׁשֶ ּלֶ ָיִנמם,רּןַ ֶאְיַצערַהּזְ ברֵמׁשרְלַסּפֵ רּבְ ֶקתרַהּלֵ ּלֶ ִיּןַ
ֶאְיַצערָהעֹןָלם71 הּןִןמםרּבְ ָכלרָהִאּמֹןִבמםרַהּמְ ּבְ

ןאןלם,רהעתקתרהיןקןרהנפשמראמנהריבטלתראתרקמןיהרשלרהשכבהרשהןסת הראןרהןןחקה;ר
לכךרשה"ִיכןןה"ר גםר אלאר אןתהרשכבהר שלר קמןיהר להתיןר לאר קר יןןער הישן  ר אן בא,ר
הלב"ר "ןלקתר שלר הפמןטמר הימיןשר אתר היאפש תר המאר בהר ללהןטר היישמכהר היתיןתר
להתקממםר היןןחקתריישמכהר כד,רהשכבהר עלר מת ר הֶת ימת.ר עןציתהר בילןאר הקןלקטמבמתר
ל צןנןר יחןש,ר פעםר בכלר לתןכןר "מחלמק"ר גםר אןר לתןכןר "ִמפןל"ר שהישן  ר תחתמןתר כז םר
ןבעלרכן חן,רתהממנהרכןןנןתמןרהפןאטמןתרןהפןלמטמןתרהיןצה ןתראש רתהממנה.רבאחןרישמ מןר
האמנט ןספקטמבממםרהיאןח מםרתמא רהישן  רבןממקנןתראתרנטממתןרזןרלהחלמקראןרלמפןלריןמר
גמסא,רהןאראןי ,רהןארהןלךר הןןממתן.ריחןר ןהנסת ןתרשלר פעםראלרתןךרהשכבןתרהקןןיןתר
כישן  ר"באש רהכמדריצעןמראלןַהמר/ר]...[רכֹחקרהיסןתרהאכז ,רהנעלםרישכלמ";ריאמןךרגמסא,ר
ג...ר אןתןראלןהר"יןצמאנמ,רכיצמל־פתאןםרב געראח ןדרןיןבמלנמרבקןרֻללָמִנמר/ר]...[ר/רןבבחמנתרַהּןָ
שאמדר נה ־יימד־המימר לפתער למר שהןאר /ר אןם־הטןבע־באיצע־הכבמש־ןבעצם־המןם,ר בשכלר
ןהיןא תר נעשמתרהשכבהרהחמצןנמתרה"קשה",רהשטןחהר הממנן,רלפתער חןף...".72ר  ןאמדרלפמןר
יןמ,רשהישן  רנאלץרלצעןןרעלרגבמהרבתןקףרשלמחןתן,רלשכבהרנה מת־מימתרעיןקה,רנןזלמתר
ןאפלןלמת,רשהצלמלהרלתןכהרהמארבבחמנתרהצלהרפתאןימת,רהצלתרןגרשנןןדרלחמןתרעלרמבשה,ר
באיצערן ךרה במם,רבצןה מרהמןם.רהקן ארהטןברשלרג מנב גרילןןהראןתןרהדרבן כןרעלרפנמר
השטחרןהדרבהחלקןתמןראלרהיעיקמם.רהןאר ןאהרכמצןרשמ תרהישן  רקיהריכלרהחלקהרכזאתר
מןת רישהממתהרקןןםרלכד.רליעשה,ר קרהיעקבראח ריהלכמר כשהמאריחןזקתרןטעןנתריתחר
יעלה־יטהראלהרמכןלרלהסבמ ראתרןמנימקתרה מכןזרןהבמזן רשלריצבן מרהאנ גמהרהשמ מתר

בחטמבןתרשמ הרגןןלןתרכיןר"ספ רהקט ןגרןהאיןנה"ראןר" חןבןתרהנה ".
יהרשית חשרבפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח"ראמנןרמכןלראפןארלהתפ שרבשליןתרעלרפמר
אמזהר צףרסמפן מראןרגםרפסמכן־במןג פמרלפמןרהישן  רנתקףרבעתהרעםרבןאןרא צהרןבתןךרשלןשהר
שבןעןתר"התגב "רעלמהרב"אתע ןתא",רכפמרשסןב תרןןלף־יןנזןדרבןמןנהרעלר"נצחןדרה ןחרעלר
האמיה".73רהממתהרזןרצלמלהראלרק קעמתרשנןת הרקממיתרןפעמלהרגםרבשעהרשהישן  רהת ןיםר
יעלמהרןנסקרכלפמריעלה.ראינםראמדרלהנמחרשיצבמםרןזמיןנמםרבחממןרהאמשממםרןהצמבן ממםרלאר
ת יןרהדרלכבמןהרשבלעהראןתןרכלפמריטהרהדרלהןףרשז קראןתןרכלפמריעלה.רב ן רשבשבןעןתר
יעב ר י"יאהבמןר יישפחתן,ר לחלןטמדר ינןתקר כשהןאר בא ץ־מש אל,ר לשהממתןר ה אשןנמםר
למם",רכןב מן,74רימןמןמןרןיאהןבןתמן,רידרה"כנןפמה"רשלרהישן  מםרהממןמםרשהקמפהראןתןר
בןן שהרןיחבן תרהאינמםרהאקספ סמןנמסטמם שאלמהרהצט ףרבב למד,רןכשהןאריחןמברגן למתר
ליפנהרה ןחנמרןהאמןמאןלןגמרשהבמארלעלממתןרןעםרזאתרנ תערבבעתהרייהרשנתגלהרלןרבא ץר
שבשבןעןתר ב ן ר —ר כאחןר האנןשמר ןנןפהר הטבעמר נןפהר לעב ןר ששמן ןר האבןןדר ןיתחןשתר

כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר98. 71.ר
"שמ רעלרגן לרעצימ",רבתןךר"ידרהחכלמלרןידרהכחןל",רכל כתביו,רכ ךרט,רמ ןשלמםר1994,רעי'ר33. 72.ר

ןןלף־יןנזןד,רלנוגה נקודת הפלא,רלעמלרהע הר6,רעי'ר145. 73.ר
74.ר אןרהיןןעהר"ליאהבמריעב רלמם;רבאתמרלא ץרבשלןם"רשפ סםרג מנב גרבקונטרס,רח:מר)קנג(,ר

14.12.1923,רןכדרכל כתביו,רכ ךרטן,רעי'ר29.
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הללןרנסחףרג מנב גרעיןק־עיןקראלרעב רהשכבהרהיבןעתתרןהאןבןנמתרשבאמשמןתןרהשמ מת,ר
עיןקרכלרכךרעןרכמרעלרפמרהכללרשלר"יעב רלמאןשראמדרמאןשרבעןלם",75רידרההכ חרהמהרשמןטחר
ידרהק קעמתרשבהרנתקלרןממנתזרבכמןןדרהיהןפך.רה"אתע ןתא"רלארהממתהרבבחמנתר"התגב ןת"ר

עלרהאמיהרהגןןלהראלארבבחמנתרהמנתזןתרשלרכןן ראןרקלמעריינהרןהלאה.
"אמיהרגןןלהרןמ ח"רהמארפןאיהרבעלתרחשמבןתריכ עתרביכלןלרשמ תןרשלרג מנב גר—ר
ןהישן  רהכמ רבכך,רכאין ,רבקן אןראתרספ ןרהעב מרה אשןדרעלרשיהר—רהדרבזכןתרעןציתהר
השמ מתרהחן־פעימתרכטקסטרשבןרצללרהישן  רעןרלק קעמתרהממאןש,רהדרכתעןןהרשמ מתר
ןשליהראתרשכבתרהעןיקרה"ב אשמתמת"רבאמשמןתןר בפנמנןרחשמפהרילאהר נןמ הרהחןשפתר
המןצ ת.רכאין ,רשכבהרזןריבצבצתרןנגלמתרלעמדרגםרביקןיןתראח מםרבמצמ תן,ראבלרבשןםר
יקןםראמדרהמארנפ ׂשתרלפנמרהקן ארבכלרי חבמהרהיחן צמםרןהיחן  מםרכפמרשהמארנפ ׂשתרכאד,ר
ןבשןםריקןםראמדרהמארנמתנתרלפנמנןרכשהמארישןח  תרבימןהרכזאתריכלרסּןּפֶ ־אמיפןזמצמהר
שלרתבנמתרנפשמתראןראמןמאמתרשאמננהריינהרןבה.רלפמרזהרעלמנןרלק ןאראתרהפןאיהרבזהמ ןתר
נפשמת־שמ מתרשהסתת הרתכןפןתר נןפמהרשלריצמאןתר אמנטמימתרעםר המכ ןתר ימןחןתרלשםר
ידרהעמדרבשמ מםראח מםרןלשםריעקבראח רהןגימםרהיןז מם,רהןמאגןנלממםראןרה"לןלממנממם",ר
כלשןדרהישן  ר)היןןהרשהןאריןבלרלארבקןרמש ראלארבקןרלןלממנמ(,רהיסתינמםרבתןךראמ־
הסן רה טן מרןהתיאטמרהשן  רבפןאיה.רשכד,ריתןךראמ־הסן רהאןתנטמרהזהרנשקפתרבכלרזאתר
אמזןרחזןתרשלרסן ר—ראןלמרבלתמריכןןדרןבןןןאמרבלתמריתןבנתרןעםרזאתרסן רהכ חמרהיתחממבר
ןןןקארידרהשמקןףרהמשמ רשישקףרהשמ ראתרתשתמתרהאמשמןתרהשמ מת.רזןהמראמשמןתרהישכמת,ר
אםרכמרלאןרןןןקאראמנטג טמבמת,ראמשמןתרבעלתרתןןמרהמכ ריסןמימם,רלי ןתרהנזמלןתרןהמען ר
הגבןלןתרהאןפממנממם.רה צףרהסימןטמראמננןריתןבנתרןפןנקצמןנלמרכיןרהסן רהסמיבןלמ,ראבלר
ןןןקארישןםרכךרהןארהישכמרמןת ,רנתןדרלשלמטתםרשלרןגימםרהחןז מםרעלרעצים.רהקן אר
נן שראפןארליעקבראח רהתןןאמםרהיןז מםראבלרה צןפמםרהנגלמםראט־אטריתןךרהסטמכמהר
יהיםר בשפער ינבכמןר ןיעלהר גן ףר שהשמ ר ןהפמןטממםר הנפשממםר החןי מםר שלר הגןעשתר

ןבתנןעהרגלמתריתפ צת.
אתרהתןןאמםרהללןראמדרלחפשרבאיצעןתרכפממתרתבנמתרסמפן מתראןר עמןנמתראמזןשהמר
עלרהסטמכמהרהשמ מת.רלשןןארמחפשרכאדרהיחפשריעמדרסמפן ריעשהרסמבתמרהית חשרב צףר
בז מחהר נפתחתר המאר —ר ב ן הר זידר ביסג תר נתןנהר הפןאיהר אינםר ןיקןם.ר זידר שלר עןקבר
סה ןנמר אתר היזהמבה־יאןמיהר בז מחהר ןיסתממיתר בןק ר עםר ֳא חןת"ר "אלר הןןב ר ןבמצמאתר
הכסףרשבכמפןתרהיסגןמםרשלרמ ןשלמם,רןהיהלךריז מחהרלז מחהרתןךרשהממתרבמנממםרא ןכהר
ב"למלהרהאפלרשלרהנשיה"רהןאר ב־ישיעןתרןהןארהיבמאראתרהשמ רבסמןיןרליעמדריסקנהר
ןנקןןתרעצמ הרמצמבהר—רןעםרזאת,ראמדרכאדרסמפן רבעלרסן רפנמימרכ ןנןלןגמרןסמבתמרהנמתדר
לזמהןמ.רלשןןארמנסהרהינסהרליצןארכאדריעמדר"עש מםרןא בערשעןת"רבחממרהנפשרשלרהישן  ר
מתאיץר לשןןאר בימןה,ר בהר בפןאיה.ר קממםר אמנןר פשןטר כזהר סמפן ר א ץ־מש אל.ר אןיתר עלר
הקן ארלחשןףראמזהרסן ריחשבתמ־ עמןנמר צןף,ריהלךרהגמןנמריהנחהרליסקנה.רכלראלהראמנםר
ניצאמםרבשמ ,רןה צןדרליןצאםרבןרלארמןלמךראלארלעןןראחןרידרהנמסמןנןתרלהתנכ רלממחןןןר
לשאתר לןר להנמחר לאמ־הסן ,ר "להתיס "ר צ מךר הקן אר החן־פעימת.ר יישיעןתןר ןלהתעלםר

75.ר אןרבשמ ר"הינןסרהאח ןד",רבתןךר"הגב ןתרהעןלה",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר104.
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אןתןרעלרגלמן,ר"לקבל"ראןתן;ראןראזרמתחמלראמ־הסן רלהפמקריתןכן,ריפנמימןתן,רקיעא־קיעא,ר
יעמדראמתןתמםרשלרסן רנסת .ר אשמתרלכןל,ריעלרלישב מםרהשןטפמםרבלמרה ףראתרהשמ ר
משמ מםראןר נקןןןתראחמזהרבלתמרצפןמןתרהנןצ ןתרהןןןתרלקמשן מםראנלןגממםראןר תתבלטנהר
ממםרבמדרקטעמםרשןנמםרהי ןחקמםרלעתמםרזהריזהרב צףרהשמ ר מחןקרשלרעש ןתרןאףריאןתר הְפּכִ
טן מם.רעלראחןרידרהבןלטמםרבקמשן מםראלהרכב רהצבענןר—רקמשן רהאברןטלמתןרבפתמחתר
)94(רןעםר )5–6(רעםרהקב דרהמשמשרעןטהרהטלמתרהנזכ רבןב מר"היממעץרהמ ןשלימ"ר השמ ר
קב ר שלר בעפ ןר ןכמסןמןר הןקן ר הןןב ר שלר גןפןר הטינתר לשםר השמ ר בסןףר היןפמער הקב דר
מש אלר)208(ר—ראןלםרןןגיארבןןןתרזןראמנהריןס תראתרהמקףרהתןפעהרןאףרלאראתרי במתר

אןפנמרימיןשהרבטקסט,רשהםרלעתמםריפתמעמםרןיןז מם.
הקמשן מםרהאנלןגממםרעשןממםרלהמןתרנקןןתממםראןר שתממם,רהממנןרכאלהרהיחב מםרבמדר
מרביןןמק(רהישןלברביקןםראח ר קטערקצ רבןןןרבי קםרהטקסטרלבמדרקטעריקבמלרלןר)אןרהְפּכִ
באןתןרי קם,רןכאלהרהיחב מםרנקןןןתראחןןת,רלפעימםרלאריעטןת,רלאן ךרהטקסטרןיקנמםר
להדרבצמ ןפדריעיןרשלרסמנטגיהראנלןגמת.רןןגיאריןבהקתרלקמשן רנקןןתמרביןןערןביכןןד,ר
בבחמנתראקןחרשנתלהרעלרכןתלרהשמ רב אשמתןרעלרינתרשִממ הרבסןפןר—רעלרפמרהכללרשקבער
צ'כןב:ראםראקןחרתלןמרעלרכןתלןרשלרהחן רביע כהרהפןתחתראתרהיחזה,רהןארחממברלמ ןתר
ביע כהרהאח ןנהר—ראנןריןצאמםרבתמאן רהקבצדרהעמןן רהמןשברבחןלרהא ץ־מש אלמרןיבקשר
בילחיה.ר יפצמעהר כתןצאהר נג םר לאר עמןן ןנןר כמר יןןהר הןאר שבןר ניןךר ןחר בזי ר נןבןתר
/רשליסגן־ גזמתר "עלרשלבמר מןשבראלאר הןאר ביקןםרשבןר מןשבר המהר לאר "גמבן "ר המהר אמלןר
ןמלהלם־קמס "רבב למדר)39–44(,רןישםרהמהרתןבערנןבהרכימרשילחיתרהיןלןתרנטלהריינןר
אתריאן רעמנמן.רהאסןצמאצמהרהיטהראתרהןןב רידרהכאדרןהעכשמןרהא ץ־מש אלממםרלעב ר
שלר תמאן הר שיןז ר כשםר ביקצת,ר ןיןז הר לכתר י חמקתר המאר הב למנאמתר הזמכ ןדר כנסממתר
)בממחןןר זןרכ"יסגן־ןמלהלם־קמס ".ראינםרהימלהר"יסגן"רשמישהרככמנןמרלכנסממהר כנסממהר
העש מם,ר היאהר שלר אשמתר העב מתר בספ ןתר שןנמםר ביקןיןתר פ בןסלאןןמןת(ר לכנסמןתר
ב ןסמהר ג מנב גרכתבראתרשמ ןרלאר במשארשלרהצנזן הרהצא מת,76ראבלר עמנאר אןלמריחששר
"כנסממה"ר בימלהר בשמ תןר להשתישר ִה בהר ןהןאר הינןטן מת,ר בא ץ־מש אלר אלאר הצא מתר
ןעןןרמןת ריינהרבימלהר"קלןסט ".רתמאן הרשלרכנסממתרהזמכ ןדרכ"יסגן"רנןת ראפןאריןז ר
עןרלסמןםרהשמ ,רשבןריןפמעהרהימלהרכשהמארישישתרביןבנהרהיקןבל,רהממנןרכבמתרתפמלהר
שלריןסלימם,רןיתב  רכמרהשמיןשרהבלתמריקןבלרבימלהרב אשמתרהשמ רנןעןרלהבלמטראתר
סכמדרכשהןאריןטלרעלר יןתן־הןארבןקמ תר הןןב ראתר חןזהר כזכן ,ר הסמןם,רשבן,ר הקש ראלר
הין גןתרהיןלמכןתרליסגןרעןַי :ר"תנעםרשכמבהרלבד־מקמ רגםרעלרשלבמרמסגד־עַֹמר"ר)207(.ר
לאר קרה"יסגן"רשןכפלרכאדרלצן ךרהבלטתרהקמשן רהאנלןגמראלארגםרהין גןתרהיןלמכןתראלר
שנמרבתמרהתפמלה,רהיתןא ןתרבשנמרהיק מםרכ"שלבמם".רהאקןח,רשנתלהרעלרהכןתלרב אשמתר
השמ ,ראכדרמ הרבטן מרהסמןםרשלן,רןהקבצדרהלא־גמבן רנעשהרלנ צחרהמ ןשלימרשלארעיןרבןר

כןחןרלאבןראתרעציןרלןעתרןישןםרכךרהנמחרלאח מםרלבצערבןראתרילאכתרהה ג.ר

76.ר אןרלישלרבכלרסמפן מןרשלראן מרנמסדרגנסמד,רהחלרביןקןימםרשבהם,רלישלרבסמפן ר"שיןאלר
בדרשיןאל":ר"יי ןםרׂשמאהרשןלחתרלןראתרב כתהרפסגת־היסגןראש רלנןכח,רה ןחצתרבעןתר
ק נמ־נןגהר בןת־גןןנמם..."ר)אן מרנמסדרגנסמד,רכל כתביו,רכ ךרא,רבע מכתרמש אלרזין הרןןדרימ ןד,ר

ספ מתרפןעלמםרןהקמבןץרהיאןחן,רתל־אבמבר1982,רעי'ר62ׂ(.
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אבלרהאנלןגמהרהנקןןתמתרןהייןקןתריתחב תרגםרל שתראנלןגמתר חבה.ריןןערכןנתהר
)Gedächtniskirche(רןןןקארבשיהרהפחןתר ןןח,רהקןש ראןתהרבזכ ןרשלר כנסממתרהזמכ ןדר
ןמלהלםרה אשןד,רהילךרהפ ןסמרלבמתרהןהנצןל דרשנתעלהרב־1871,רעםראמחןןהרשלרג ינמה,ר
לין גתרהקמס רהג ינמרה אשןדרןאש רצמןןהרעלרבנממנה?רהתשןבהרעלרשאלהרזןרנמתנתרבכיהר
שנןלןר הןא,ר ילכןתן.ר אתר שאמבןר ילךר כעלר עציןר עלר יןב ר הןןב ר שבהםר בשמ ר יקןיןתר
ב"יזלרילכןת"ר)3(,רמ ןר"ינכסמןרבאן רּבֹק "ר)11(,רפשטראתרבגןמרתפא תןרןמצארעמ ןםראלר
ֵעמ ֹםרןחין ר ֵמצאר אן חןת,רןעכשמןרהןאר"ילךראבמןד",ר"ילךרחכם,ראןםרעֹיק,רמפׁשֹטרִ קיה,ר
בןכהרמפגשהןרבֳא חןת"ר)12(;רהןארגםרשאןלרהילךרהיפןחן,רה ןטט,רהישח רלשןןא,רבעןןןר
לבןשרגלמיתרא גיד,ראתרפנמר"היעןנד"רכןמרשהלהרמגלהרלןראתרגן לן,רגן לרילךרשמ ןריכלר
לןר ןטטר נכסמןרןנעשהרלאמןברהמןשברעלרעפ רןאפ ,ר"ילךרָיְפָחן,רעזברישכבןתרפמלגשמם,רּכֻ
בא גידר/ר]...[ר/רילך־אןםר ךרלִהיןגר—ר—ר/ראנמרשאןלר—רילךר—ראמןב"ר)83–86(;רהןארהגןףר
אש ר"מןםרזן חרמןלמכנן,רכיןרבק ןדרילכמם"ר)68(,רןעתהרהגמעראלרהלמלרןהןארמןשברבןןןר"תחתר
ֵעמֹ םרתחתר )70(רשאמנהרפן פן ממתרהילךראלארהמארסןכתראבלמם;רעכשמןרהןאר"אמןבר ה"ר ֻחּפָ
מן"ר)73(.רבהקש רזהריסתב רהצן ךרבאזכן רןמלהלםרקמס ,רלארןמלהלםר ּנָ הרקן אר עברֱאֵלמרׁשִ ֻחּפָ
ה אשןד,ראש רעלרשיןראכדרנק אהרהכנסממה,רכמראםרנכןן,רןמלהלםרהשנמרישןתקרהז ןערשבתןםר
ילחיתרהעןלםרה אשןנהרלאר קרןמת רעלרילכןתןרןהבמארקץרלשןשלתרהןהנצןל דראלאראףר
נאלץרלב ןחרבסת ריג ינמהרלהןלנן,רמןשברבק ןדר כבתרנןסעמםר גמלהרןלבןשרבבגןמרבן גנמר
ידרהשן ה.רביכלןלרשמ תרג מנב גרבשנןתרהעש מם,רןמלהלםרהשנמרהןאר"ימרשהמהרפעםרקמס ",ר
זהרשהןןב רשלר"אנק אןדרעלרקןטברהעמצבןד"ריןכדרלכ ןתראתןרב מתרינןצחמםרבבןארהלהראלר
הקןטבר"]...[רבלמרכסןתר/רןבלמרנז רעלר אש".77ראזכן רהכנסממהראגברקמשן הרבפצןעמםרןבבעלמר
יןימםריקבצמרנןבןתרןביצמאןתרהעלןבהרשלרב למדרביןצאמרילחיתרהעןלםרמןצ ראתרהזמקהר
הב ן הרבמדר"ןמלהלםרקמס "רלבמדרשא רי כמבמרה שתרשלראזכן מר"הילךרהאבמןד"רהיבןמשר
ןהנפחן,רזהראש ר"בלהרןַ ןרשחת,רבשאןלרןבתחת,רבלאןתרבלמרנחת",רכפמרשנאי רבפמןטר"ילךר
עלמןד"רביןסףרל אשרהשנה,רישלרלאןםרשאמבןראתרגןןלתןרכבנםרמקמ םרשלראבארןאיא,רמצאר
אלרהעןלםרןנעשהרןןיהרלכלברחןצןת.רהןןב ,רכיןרכלראןם,רעב רבתחןםרחממןרהאנןשמ־האמשמר

ןמקצמה"רהיקבמלרלישב רהצמבן מרשעב רןמלהלםרהשנמרלבמתרהןהנצןל ד. ישב ר"ַאּבְ
כךרנקלערקמשן רנקןןתמראלרתןךר שתראנלןגמתר חבה,ראבלרההמקלעןתראלרתןךר שתר
אחתראמנהריןנעתרהמקלעןתרבן־זינמתראלרתןךר שתרנןספת,ר חבהרןיקמפהריקןןיתה.רבסמפן ר
עלרהקבצדרהעמןן רישןבצתראנלןגמהרנקןןתמתרנןספת.רכזכן ,רהקבצדרש ראתר"הזי ראש רמןש ר
ְלַ ְגַלִמם"ר)41(.רבהמןתןרעמןן ראמדרלןרזמקהרלאנשמםרהחןלפמםרעלרפנמןראלאר קרל גלמהם,רשהדר
בגןבהר אשןרןאתרןשןןשריצעןדרהק בראןרהית חקרהןארשןיע.ר גלממםרהינןתקןתרידרהגןףר
בשליןתןרנזכ ןתרכיהרפעימםרלאן ךרהשמ רכסמנקןןכהרהיממצגתראתרהכאברהאנןשמרהכ ןךר
ןןיהרל גלממםריצןרימרשש ןמר זמקהר אןרה"כןּןָמה",ראןלםר ביגערעםראןיתרהעןלםרה"ןןןה"ר
בגןבהראחןרִאתדרןאמדרלןרענממדרבבעלמהדראלא,רכבמכןל,רבהדרבלבן,ריקש תראתרהקבצדרהעמןן ר
עםרזמכ ןדרמלןןתרהיגלםרפחןרמהןןמרעתמק,רפחןןרשלרהמהןןמר)ןיהרגםרשלרהמלןרהמהןןמ(ריכלבמר
גןממםרישןלחמם,ראןלמרכלבמםרשןטמם,רזבמר מ ,ראש ר"בִפּמֹןָתםרהעכן מםרןהזבמםרנןשימםרמֶות 

כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר116. 77.ר
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)187(.רהאנלןגמהרהנקןןתמתרהזאתרשלרההתכןןנןתרל גלממםרישתלבתר ל גלִמםרהיתהלכןת"ר
בצן הרזןרב שתרסמנטגיטמתרנ חבתרשלראזכן מרכלבמםרןזמקןתרבמדרכלבמםרלבנמרהאןםרהפ ןׂשהר
בכיהר בהר להבחמדר שנמתדר ןמ מעןת,ר קפלמםר עתמ תר יסןבכת,ר זןהמר שתר כןלן.ר השמ ר פנמר עלר
חלקמםרשןנמם.רהעמק מרשבהםריחב ראתרהנקןןןתרהשןנןתרלאן ךרהשמ רשבהדרנבחדרהןימןדר
שבמדרהאןםרלכלב.רהןןב רהעמ ןםרהמןצאראלרהאן חןתרעםרבןק ריןיהרעציןרלכלבר—ר"ישלר
קןר "העןצ ר ןהןאר ִצנן "ר "נטןמר כאמלןר הצנןםר ן תןר ׁשִ בחןטר אש ר —ר )15(ר כלב"ר לימדר ןןיהר
המתיןת"ר)16(;רכיןרהכלב,רגםרהןארחטמבהרשלרמתיןתרןיסכנןתרהגןבלתרןכןבשתראתרעציהר
בתןכהרכןמרשהמתיןתרלארתתפ ׂשרעלרפנמרהנןףרכןלן.ראמפןקרזהרעןלהרבקנהראחןרעםרתמאן ר
האןםרככלברשכב רנןאשרינבמחה:ר"פ א־כלברעןןרלארמנבח,ראךרבח ןנןרֹמאכלרבש ןרןגםרֶמֱאֹנקר
)17(.רהאןםרהןןיהרלכלברכזהרכב רנןאשרייתדרבמטןמרילארלצע ןרןלבןמןןתןר ְגָ ָימן"ר ֱאֵלמר
ןהןארנעשהר"ןיןם",רישלחראנחןתמןרפנמיה,ראלרתןךרעציןתמן.ראןלםרבהישךרהשמ רהכלבר
מ";רביקןםרשהכלברמהמהרישלר ּןַ ּןַ ן תןרקןרהמתיןת"רןאזרמתפ ץר"ִיּגָ ֹןדר ַאתרבחןטרׁשִ ׂשְ "ִממַעףר
ם:ר לאןם,ר"מהמרהאןםרלןרלישל"ר)56–57(,ראךראח רכךרשברהאןםרןנישלרלכלבר"נןאק,רנןאקרִאּלֵ
פ א־כלבר/רֱאֵלמרְגָ ָימן..."ר)74–75(.רבהרבעתרהכלברהןארגםרכלברהנחממהרשלרהקבצדרהעמןן ;ר
יּןם־עמנמם"רלי גלןתראןןנן,רןבתפקמןןרזהרהןאריעמדרתחלמףרלֵאם,ר"זןרהמלןּןת:ר הןאר ןבץר"ּןְ
אלןהרהטןברןןיע:ר/רזןרהמלןןתרבלמראםרעןן"ר)45–46(ר—רןזאתרלעןיתרכלבמרהחןצןתרהחןלמם,ר
הנןשאמםרבהבלרפמהםריןןת.ראלה,ראגב,ריקבמלמםרל"גב מםרהאפלמם"רהנןןןמםרב חןבןתרהע מםר
הה ןסןתרשלראמ ןפהרןבפמהםר"סם".רכשםרשהןןב ריזןההרעםרגב מםראלהר—ר"הםרןןימםרלמ,ר

מןעתמ"ר)65(ר—רכךרגםרהכלבמםרהחןלמםריגלימםרפדרבןיןתן־הןא.
היע כתרהאנלןגמתרהסבןכהרהזאתרנעשמתרסבןכהרעןןרמןת רכאש ריסתב רשההקבלהר
קש ר כלר אמדר שלכאן הר אח ת,ר הקבלןתר עםר שתר שמטתמר באן חר נקש תר לכלבר האןםר במדר
במנהרלבמדרכלבמםרןכלבמּןת.רהכלברשכב רחןלרלנבןחרןהןאר"עןצ רקןרהמתיןת"רן קרנןאקראלר
תןכן,ר"אלמרג ימן",רנקש רבשנמרענממנמםריקבמלמם:ריחןרגמסארהןאריתפקןרכ"כלברשןטה"ראןר
"ישןגע"רןיגלםראתרהיעב ריממאןשרןינמהמלמזםראלרהשמגעןד,רבמןןעןרכמר"לארהתֹהורכאדרשלר
אין־עודראלארגבהּןתרכאד:רהֵטרוף!"ר)20;רככלל,רהצמ ןףר"אמדרעןן"ראןר"אמדריהרעןן"ריסידר
בשמ ראתריןשגרה"נמהמל"רהפמלןסןפמרןהפסמכןלןגמ(;ריאמןךרגמסארהןאריסידראתרבמטןלרמכןלתר
טןמ"ר)19(,רןמןמעהרזןרהמארהיסבמ הר הבמטןמרןהשמ הר"כמרמןןערהןארהִקצמםרשלרכלרֻישגרןשלרּבִ

אתרהשתתקןתן,ראתראנקןתמןרהיכןןנןתרפנמיה.ר
היןשגר"במטןמ"רהןאריןשג־יפתחרבחשמבתןרהפןאטמתרשלרג מנב ג,רשבהרהןארישישר
כיקבמלרהעב מרליןשגר"אקספ סמה",רכפמרשהןאריןנחרבמסןןרהפןאטמקהרהאקספ סמןנמסטמת.ר
הכלברשהשתתקראןרשהגמעראלרהטמ ןףריצממדראתרה גערשבןרחןלרלהתקממםראפמלןראןתןר"ינןסר
אח ןד"רשהישן  רש רעלמןרבשמ רהסמןםרשלר"הגב ןתרהעןלה",ר"המארהשפה,רןהנפשרמצןקהר
בסע ןתמה".78רזהןריצבןרשלרהכלברןיןם־העמנממם.רבהישךרהשמ רמסתידריצברזה,רשןבראגבר
הפעלהרשלרהאנלןגמהרהכלבמת,רבישפטר"אח,ריהרילמםרהדרןנבמחהר—רבןעןתרקצףרעלמרימם.רלאר
ְתחּןרהשימםרגםראםרמ עשר/רכלרהמע !"ר)47–48(.רההחצנהרהעזהרשלרה גשןתרבקןלרןבימלמםר ִמּפָ
לארתבמארלשןםרתןצאה,רןהןייהרה"ִאיהמת"רעןמפהרעלמה,ראןלםרב גערשהןןןמרפן ץרידרהג ןדר

שם,רעי'ר104. 78.ר
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ןהכלברשןבראמנןרנןאקר"אלמרג ימן"ראלארנןבחרכלפמרהעןלם,ריתהפכתרהיע כתרהכפןלהרעלר
פמה:רה"במטןמ"רחןז רןיןפמע,רןעיןריןפמעריחןשרה"אמדרעןן"ר)הנמהמלמזם,רהממאןש(רהיחלמףראתר
מראל אין־מה־עוד"ר)57(.רהשמ הרכ ןכהראפןארבנמהמלמזםר ּןַ מֵללריג ןדרּןַ הטמ ןףר—ר"מקןםראזרּבִ
ןהןאריןלמךראלר ןנןבעתריינןרכ צןדרלתתרלןרבמטןמ.רבמטןלרה צןדרהזהרהןארבמטןלרהשמ ה,ר

הטמ ןף.ר
בפןאיהריתנהלראפןאריאבקרבמדרשתמרהאפש ןמןת:רהןןב רחןז ראלרהשמתןקרהיבטלר
שחןלןר הה ןגמםר לחממלמםר לישלר אח מם,ר לאןבממקטמםר הכלבר ידר אןתןר ןיעתמקר השמ הר אתר
לנסןתרלזעןקראןרלשמ ,רשכדראםרמנסןרלעשןתרזאתרמגלןרכמר"אמדרג ןדרעןןרלנהמיה"רןןב ריןתםר
ןערָליֹן"ר)156(,79ראןרלעצימםרהאטןימםר)אבנמם,רעצמם(רשאסן רלהכאמברלהםר"פדרתזכמ ם,ר "ִמּןָ
כמראמדרלהםרפהרלהשמב"ר)176(.רבנמגןןרלכלראלהריתןא רהאןםרכ"שן רהיןכדרלגעןתרפ א"ר
)105(רבמןןעןרכמרסכמדרהשןחטרק ןבה.רזהןרהאןםרשנמחדרבמכןלתרהבמטןמרהשמ מת,רכפמרשיצןמדר
בה בהריקןיןתרבמצמ תרהישן  ר—ר"משראןםראחןרבעןלםרהגןעהרכשן "80ר—רןמכןלתרזןריןצגתר
שןברכאמלןרהממתהרכ ןכהרבזמקהראלרהנמהמלמזם:ר"אתהריןןה,רלוחש־בודד־אל־אין־מה־עוד" 
ןנמגןןממםרהיפתחתרבשמ ר )95(.רהישן  ריתנמערכאדריע כתרשליהרשלריןשגמםריקבמלמםר
סע הרשלרןב רןהמפןכן,ריאבקרנןאשרעלרהבמטןמראגברהמןןאשןתרימכןלתןרלפעןל,רלשנןתראתר

היצמאןת.
פמנןתר בכלר יןפמעמםר אלהרה שתממם,ר ןהדר הנקןןתממםר אלהר הדר האנלןגממם,ר הקמשן מםר
עלר אןר אחןר אןבממקטר עלר הצבעהר באיצעןתר היתבצעמםר סמנןנמיממםר קמשן מםר יהםר השמ .ר
יטןנמימה־סמנקןןכהראחת,רכגןדרין גןתרהאבדרשלרבמתרהתפמלהראןרה גלממםר"היתהלכןתרְּדַוי־
על־קרקע"ר)49(,רכאמלןרהמןרינןתקןתרידרהגןףרהשלם,רןיהםראנטןנמיממםרןיתבצעמםרבאיצעןתר
במבר אןר חנןתר שלר אבדר ין גןתר כגןדר ישןתף,ר יכנהר בעלמר ינןגןמםר אןבממקטמםר עלר הצבעהר
שןפכמדרלעןיתראלןרשלרבמתרתפמלה,רשעלמהדראסן רלשבתראןרלכ ןע:ר"ידרההכ חרשלארתּפֹלר
ֶלתראןראלרבמב"ר)103(;ריצחר"נשעד"רןנלחץראלרקןצמרצב ר ףרלחנןתרַיֹכּ ִמםר]...[רן גתרּכֵ אלרב ּכַ
מ חר נןבח,ר אמנןר שכב ר ןכלבר נןבחר כלבר )191–192(;ר זכןכמתר חלןדר אלר אןר סלער אלר אןר )33(ר
לשנמר הישןתףר היכנהר אתר חןשפמםר הסמנןנמיממםר הקמשן מםר אןןם.ר מ חר לעןיתר לבדר שגןנןר
יצבמםראןריקןיןתרהנ אמםרשןנמם,רןאמלןראלהרהאנטןנמיממםרישתישמםרביכנהרישןתףרלשםר
הבלטתרנמגןןמם.רקמשן מםרידרהסןגרה אשןדרנמכ מם,רלןןגיא,רבתמאן רהכעסרכאמלןרהמהרקשן ר
)56(.רביקןםראח ריתקש רבצבערהמ ןקר ְמ ֹןקה"ר ַפךר ּתְ ןבגמןמםר מ ןק:ר"הי הרתתפקער בצבער
ימםר יתילאתר שכאמלןר הגןלגןלת,ר ןשכלמ:ר טשטןשר גשמר בלבןל,ר שלר למתא גמר יצבר ןןןקאר
ןהיןחרטןבערבהם,רהמאר"אגםרבמ ֹןָקה"ר)116(.רהזהןתרהאחמןהרשלרהצבעריליןתרעלרהקש ר
יאןתןר נןבעמםר שנמהםר שי מן.ר עלר ןהקןפאר היתפ ץר ןהסבמל,ר הפעמלר —ר היצבמםר שנמר במדר

בפןלקלן ־היןןתר עיןקמםר משרשן שמםר —ר יןתםר ןב ר ליתמםר ממןןןער פדר זהר—רהחששר ליןטמבר 79.ר
המהןןמ.רכך,רלישל,רהינהגרלכסןתרבבמתרהנפט רבישךרשבעתרמימרהאבלרכלר אמ,רלהפןךראתר
כלרהתיןנןתראלרהקמ רןלהעלמםרכלרישטחרזכןכמתרהיחזמ רבבןאהריקן ןרבחששרשנשיתרהית,ר
הישןטטתרבבמתרשהמהרבמתהרןעןממדרלארהסתגלהרליצבהרחס רהגןף,רתחפשראתרבבןאתהרןלאר

תיצאראןתה,רןכךרממןןןערלהר"ןב ריןתה".
הינןצחמם",ר "יסןןר בתןךר להפך",ר מ נדר בֹקטבר המֹוֶחה,ר אחן,ר "אךר בימלמםר הנפתחר בשמ ר 80.ר אןר

"אנק אןדרעלרקןטברהעמצבןד",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר122.
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)תמיסנה(רבלכתןרעלרהסלעמםרהלןהטמםר נןספת:רכפןתר גלמרהןןב ר"תיֶזמנה"ר יקן .רןןגיאר
שלריקןםרהיקןשרהש ןףר)89(,רלעןיתרגזעמרעצמםר"יזמרמגןנמם"רןלעןיתרהסלעמםרהאטןימםר
)67(.רבשנמרהיק מםריתקש תרההתיןססןתרעםריחשבהראןבןנמת:רסלעמרהיקןשרמזימנןראתר
ןלהענמקרלהםראתרןיןר גןלגלתןר )באיצעןתר"היממעץרהמ ןשלימ"(רלנפץראלמהםראתר הןןב ר
בפ קר ןןגיא:ר ןעןןר )שם(.ר לִהתלֹןת"ר "גןפמםר יזימנמםר במגןנםר היתיןססמםר ןהגזעמםר החם,ר
ה אשןדרשלרהשמ ריתןא מםריתמרמ ןשלמםרכשהםרבןקעמםריתןךרא ןנןתמהם,ר"מצאןרחממםרבתוך 
ִמם:ר/ר יֶןת,ר/רןכמשנמםרסה ן מםרהיהרטןפפמםרבמדרקמ ןתרןאח מהםרנפשןתמהםרכיןרב חשרהשןלַַ
הםרשןעלמםרהיקןננמם..."ר)108–110(;רבפ קרהשנמריתןא מםרביקבמלרה ןגמרילחיתרהעןלםר
למםרעןלמרעפ "רבןקעמםריתחתמהד,ר באמ ןפהר—רעםרלמלהר"צבןת"רהי צפןתרבחן מרהשמנהר"ןחּמָ
"באמםרלמלהרלמלהרל ֹבץר/רעלרהִיטןתרהיֻצננןת"ר)151–152(ר—רןלעןיתםרקיןתריקב דרהיתןתר
אכןלןתרהתןלעמםרןפןנןתראלרהפסנת מםרהיןא מםרבאן רמ חרכןמרלפ ןטר"עלמר קב"ר)154(.ר
הסמנןנמימתר האנלןגמהר באהר הה ןסה,ר ב למדר שלר נמגןןהר המאר שמ ןשלמםר שסב ר ימר המהר אםר
ןיתקנתראתרטעןתן:רכשםרשהין גןתרשלריסגןרעןַי רןןיןתרלין גןתרשלרכנסממתרהזמכ ןד,רכךר
מ ןשלמםר"המארהבמ הרלנ קבמם"ר)111(,ריישרכשםרשע מראמ ןפהרהדרע מרה"יןֶןהרשלרהבש ר

אש ר קבר/רןכהרַןמרלןרגםרלאח ראש רכלה!"ר)158–159(.ר
ןןגיאןתרלאנלןגמןתראנטןנמימןתרנמתדרלהבמארבשפעריתןךרה שתרהאנלןגמתרהנ חבתר
קשן ר המ חר ןבאן ן.ר במ חר הכ ןכהר ה שתר המאר הלאר כןלן,ר השמ ר פנמר עלר הפ ןׂשהר במןת ר
בחמןן ןד,רבגןדרהשעןןה,רב זןד,רבאמיה,רביחשבןתראןבןנמןת.רבפ קרה אשןד,ראן ןרהכסןףרהןאר
ֶ ת־אמיה"רעלרפנמרהשימםר "זמןר זןד"ר)78(רהיחןןמ רפנמריןקעמםרעלרצלבמהםר)51(רן ןשםר"ִאּגֶ
בתןכםר לטבןער ל ןתר "הֻאילל"ר אתר ןיזידר סןגסטמה"ר "זמןר המםר ימר פנמר עלר זן הר הןאר )54(.ר
)54–55(.רהןאר"יןהלר זןד"רעלריצחןרשלרהילךרשאןלרשנעשהרלאמןב,ר זןדרהנמכ רבישקער
הלחממםרהימןס ריפנמרשהןארקשן רבאן רהמ חרה"יןהל"ראתרהפנמםרהיסןגפמם,ריאמ רבהםראתר
הבלמטןתרןבתןךרכךריןגמשראתראפלתרהישקעמםר)84(.רבפ קרהשנמרהןאריגמהרבלןבדראמימםר
ןנבקעןרבטנמהםרהםרצפמםר אתרטבןעמרמש אלרשהןשלכןראלרתןךרנה רהןןממסלרןלאח רשצבןר
עלרפנמרהימםרכןגמםריתמם,רהבטדרכלפמריעלהר)146(.רהןארמןצקרנגןהןתרעלרפנמריתמםר)140(ר
שפנקה"רלקבן תר"יתמ־ילכןת"ר)142–143(.ראן ןרהלבדריהןןהרנמגןןרח מףר ןיענמקר"ִיֹזה רהֻגּ
)138(,ר ןמ ח"ר סןפהר זקדרבכלר ןבלמר "בלמרפאהר גןלגלתןרהיזןק תרשלרהןןב ,רשהמאר לשחן ר
בבחמנתרזעקהרשחן הרןנןאשתרהחן גתרידרהחלןדרכלפמרחןץ.רלעןיתרזאת,רהןארשןפךראן רלבדר
עלרפנמרהאברהמןשברשקןערבתפמלתןרבחן ןרהקטד:ר"חלןנןראלמרסה רןהסה ראלמראבא:רצן ןתר
שתִמםרלהרזון"ר)129(,רןכן'.ראןלםרהמ חרגםריתעגלר"כתפןח",ריסימקרןיאןמם:ר"אפסרמאןמםר
המ ח:רפתערמהמהרכתפןח;ר טטרמעֹב רגםרהנחלמםראש רמןטלרבםרהאדֹם"ר)159(.רהןארה"תפןחר/ר
היסתיקרבקצהרגג"ר)197–198(,רהיצט ףרבשמ רלשן הרא ןכהרשלרעצימםרןכתימםראןןימםר
היני מםרבצבעםראתרשחן רהלמלה:ראשרגחלמםרכחןלה־אןןיהרעלר"ב ךרצּן רהיֻ פט"רן"ֹאֶןם־
ה"ר)82–83(רלמןריעןדרהיעןנד;רא גידרגלמיתןרה ןטטתרשלרשאןלרהילךר)83(;ר"ׂש ר ְחּתָ ןםרַהּיַ
ָהַאְןיּןת",רשאתרנגמנתןריעןיקריקןםרהיקןשרהח ברשןיערהןןב ר)89(;ר"למלרהֹאןםרעלראןיהר
מש אלמת"ר)119(.רשמנןמרהגןןדרןהצן הרשלרהמ חריליןרעלרתין הרבתפקןןןרהסילמרןהיטןנמימר
בשמ .ראינםרהןאראמנןריתנתקרידרהאמיה,רשעלרהקש רהקבןערבמנמהםריליןתרכןת תרהשמ ;ר
כיןהןר הכסןףר המ חר ישתנה.ר האמיהר סןגר אבלר יאממם,ר מ חר הןאר ןהתפןחמר האןןםר המ חר גםר
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כסה ןנמרהכסףרשבכמפןתרהיסגןמםראןרכצלבמםרשב אשמרהקלןסט מם;רכיןהןרכמ חןרשלרלמלר
כנעדרבהמ .ראבלרלאח רשהצלבמםרןהסה ןנמםרממנעצןרבחזהןרשלרהןןב רןמןק ןהן,רהםרמאןמיןר
יןין:רלמלרכנעדר"מ ןר]...[רבׂשכמנןראלמרחזה"ר)ןאמדרסכמנןרשלרהלמלהראלארסה ןנןרהיעןקל(,ר
ממנעץרןמאןמםריןםר)170(.ראן רהז מחהרהאןןםרהיזןה רבסןףרהשמ רבסה ןנמרהיסגן,ר"חצאמר
לרןםרבמ ןשלמם"ר)200(.רפגמןנןרשלרהע במרה ןצחרמהמהרגםר סה רבזה ם"ר)199(,ריליןרכמר"ִמּזַ

הןארכסןף,רעןרשמאןםריןיןרשלרהנ צחרהיןטלרעלרין גןתריסגןרעןַי .
ליצמאןתר ןהשמגעןדר הממאןשר הןןממתר אתר הןפךר המש אלמתר האןיהר עלר האןןם"ר "למלר
)89(רהןארהש רשש ףראתר גֹן "ר ִיּיָ ָהַאְןיּןתרביחת תרלמר פןלמטמתרשלרשפמכןתרןימם.ר"ׂשַ ר
היקןש,רטמטןס.רהָאןֹןםרהןארֶאןֹןםרההמסטן מ.ראןלםראנלןגמהראנטןנמימתרזןרשלרהמ חרהכסןףר
יןלרהמ חרהאןןםריליןתרבבמ ן רעלרכךרשהמ ח,רהסילרהי כזמרבשמ ,ראמנןר קר"בבןאתהרשלר
ילכןתראןןם",רכפמרשטענהרןןלף־יןנזןד;81רבצבעמןרהישתנמםרהןאריתנמערלאן ךרהשמ רסע הר
שלרןב רןנמגןןן,רכיןהןרכסילמםרי כזממםראח מם,רכגןדרהכלב.רכשםרשהןאריצבמערעלרהאןמבר
שבחןץר)האןןם,רהעגלגל(,רכךרהןאריצבמערעלרהנןאשרןהאבןןרשבפנמםר)החמןן ,רהכסןף,רה זה(;ר
כשםרשהןאריממצגריטןנמימתראתרההמסטן מ,ראתרהאןבממקט,רכךרהןאריממצגראתרהפסמכןלןגמ,ראתר
הסןבממקט.רהשנממםריקבמלמםרזהרלזה,ראןלמראףרןןימםרזהרלזה.ר"היממעץרהמ ןשלימ"ר ןאהראתר
הןןב רבחן בנןרהנפשמ־הסןבממקטמבמרןהנהרהןאר"ןןיהרכהרלמ ןשלמם"רבחן בנהר)90(,רןאכד,ר
האנלןגמהרבמדרהןןב רלמ ןשלמםרהמארהי כזרהתבנמתמרןהתיאטמרשלרהשמ .רשנמהםרקן בנןת,ר
)162(.ר שבאה־על־יקןשמם"ר כשםר "תבןא־ןלקה־בעציןַתמ,ר שֵ פה:ר מןמר עלר אןכלןר שנמהםר
שנמהםראפןפמםראמיתריןןתרבאן רהמ ח.ר אשהרשלרמ ןשלמם,ריגןלרןןן,רןןיהרלגןלגלתןרשלר
"אלגבמש"ר המןר כאמלןר לנמפןץר אןר )80(ר להתזהר יּןעןמםר אןר "נןבלמם"ר ה אשמםר ןשנמר הןןב ,ר
יןטחראלר"כפמם",רסלעמםר)91(.רגןפהרשלרמ ןשלמם,רכיןהןרכגןףרהןןב ,רנחן רבסכמנמם,רבחןןמר
צלבמםרןבלהבמרסה ןנמם.רןבסןףרהשמ ,רהשנממם,רהעמ רןהןןב ,ריןטלמםריתמםרזהרבתןךרזן.ראבלר
אנלןגמהרזןראפש מתר קריפנמרשהןןב ריבמארעיןרחן בדרפנמימראש ראמדרלזהןתןרעםרחן בנהר
ההמסטן מ־הפןלמטמרשלרמ ןשלמם.רהשנממםרןןימםרזהרלזהרןלכדראמנםרזהמם.רהחן בדרהנפשמראמנןר
תןצאה,ריצברהנג םרבשלרחן בדרמ ןשלמם,רכשםרשהןאראמנןרסמבתן.ראלןרשתמרהןןמןתרנפ ןןתר
היתקש ןתרזןרבזןראסןצמאטמבמתרןבהרבעתרגםריתנתקןתרזןריזן.ראלילמרהמהרהןב רכדרלארהמהר

הישן  רנזקקרל שתןתרהאנלןגמןתרהיסןבכןתרכלרכךרשפ ׂשרעלרפנמרהשמ רכןלן.ר
אפש רלהפלמגרבפמ ןטרעש ןתרקמשן מםראנלןגממםרנןספמם:רהןןב רשסמיאראתרעציןר
ןביקבמלרהןאריבקשרשהחיהרתשקערכןמר )35(,ר חשרכאמלןרהןאריהלךרעלרפנמר"גשםראפל"ר
)120(,ר "תחתרצלבמםרשןק ןנמ"ר פןלמדר בגןלתר חמר במלןןתןר הןןב ר )52(;ר ר כואב" גשם  ש"ֵמַכּהר
ןבע מראמ ןפהרבהןןהריהלכמםר"גב מםראפלמם",רפןשעמםרןב מןנמםרה"אןי מםרכזברתחתרצלבמםר
]...[ר "גבבר המאר הןןב ,ר פןסער העןלם,רהק קערעציה,רשעלמהר "משןת"ר )65(.ר למ"ר ןןימםר ןהםר
כצ בת"ר)49(,ראןרכןןממהרןןןהר)49,ר118(,ראןרק קערשלריקןשרשנש ף,רשעןןהרלןהטתר)89(;ר
שאןלרהילךרפןנהרל"יעֹןנד"רןאמנןרנענה,רןכיןהן,רבחלקראח רשלרהשמ ,רפןנהרהןןב ראלרמשןר
שמכן ,ר"אלרהיתרעלרכלןנסר]...[רכיןרליעןנדרנםריממדרןאמדרעןנהר/ראלרהמתיןת"ר)173–174(.ר
גמןר כמןןדרשכלר במגןנן(,ר להשתכ ר )כלןי ר המקב"ר ידר "תןגהר לשתןתר עציןר עלר אןס ר הןןב ר

ןןלף־יןנזןד,רלנוגה נקודת הפלא,רלעמלרהע הר6,רעי'ר139–143. 81.ר
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שבןרכב ר"לשכ הרשתה"ר)62(;רבהרבימןהרהןאראןס רעלרעציןרלשאןףראלרתןךרחןטיןראתר
ה מחרהממנמרהח מףרשלרזכ רחיןתרהימדרשמןערבנען מןר)183(רןאתרהזמכ ןדרשלרשןןתרהיןלןת,ר
שע במהםר" ןּןרממד"ר)123(,רןבסמןםרהשמ רהןאריתא ראתרעציןרכ"נזמ רהיתהלךרבמדרהכ ימם"ר
)206(.רבכלרהאמתןתמםרהללן,רהיהבהבמםריקצןןמרהטקסטראלרקצןתמן,ריתיחשתראןתהרתנןעהר
פנמימתר ןטטתרהחןלפתרבלמרה ףריתחתרל"ען "רהינןי רשלרהשמ ,רתנןעהריתישכתרןעםר
זאתרנמגןןמת,ריןלמכהרידרהאבראלרהבדרןבחז הראלרהאב,ריאןםרלכלברןבחז הרלאןםרןשןבראלר
הכלב;רידרהצבעןנמןתרהבלתמרנסבלתרשלרא ץ־מש אל,רכפמרשנ אהרלהלד,ראלרהאןפלרןבחז הר
סגן ןתר בהמןתדר גםר לעמנמםר תאָןהר ]...[ר בגָןנמםר היןב ר "נןףר ןאלר הזןה מםר הז מחהר צבעמר אלר
גןפן־שלןר כלפמר אלמיןתר לנקןטר ןי צןדר אןבןנמתר יחשמבהר לממאןש;ר יטמ ןףר )180(;ר למלה"ר
)סמיןמרעצימראןמפלמ,ראמבןןרעצימרלןעת(רלח ןהריפנמראלמיןתרשמימטןרעלמןראח מם,רח ןהר
שמשרבהרגםרידרההמישכןתרלאלמיןתרפסמבמתרכזאתרןאלרהיןןתרהפסמבמ,רכלןי רלהתאבןןתר
במןמראח מםר—רתןפעהראןבןנמתריןכ תרן ןןחתר—רשהמאריבטמחהרכיתנהרלבדרהמקמ :ר"תנעםר
שכמבהרלבד־מקמ רגםרעלרשלבמרמסגד־עוַמר"ר)207(;ריימנמןתריכאנמתרשכב רנמטלריינהרכלר
שלר יקב מתר לימנמןתר )97–98(,ר בבש "ר סתןר ]...[ר עןןר בטדר עלמר בטדר " במצתר שכד,ר טעיה,ר
יתמםרשאמנםרמןןעמםראתרןב ריןתם,רןיינהר—רלזמכ ןדרעלרימנמןתריתןקהרכלרכך,רעןרשעצםר
זכ ר מחהרהממנמרעלןלרלבען רכאשרבאפןרשלרהןןב רןלהשקמעראתרעמנמןר"אלרתןךרֻגלגלתמר/ר
ַבּצּןלה"ר)183–184(;ריהפסמכןלןגמראלרהפןלמטמ;ריב למדרלמ ןשלמם;ריהקמס רןמלהלםרלשאןלר ּכְ
ידר לא ץ־מש אל;ר ןבחז הר בפןלמדר )120(ר ןיֹב כת"ר ןשנהר ל"גלןתר ןן ;ריא ץ־מש אלר בעמדר
ממנממםרבגןלהרלמ מחןרעמ רהתי מםראש רעצמהריאןבקמםר ןב מחןתר הכפ מםרהיבן כמםרבפ מר
"האןיהר באש ר ליןתר מכןלמםר שאמנםר החממםר ידר )168(;ר אמדר בהר תי ר ןפמ ןתר ןשקןממר עלר
ןעןלמםריתחתרלגןשמרהעפ רןיתחתרלי צפןתרהצבןתר )71(רליתמםרהבןקעמםר סגן הרהמטב"ר
בחן מרהשמנהרה מקמם;רידרהמ חרהחמןן ־הכסןף,רןיןתרה זןד,רלמ חרהאןןםרהעגלגלרשפנמןרפנמר
התפןח;רןכן'רןכן'.רהתנןעהרהזאת,רהית חשתרבעתרןבעןנהראחתרבעןלםרהנפשמרשלרהישן  ר
ןביצמאןתרהנןפמתרןהפןלמטמתרשהןארנתןדרבתןכה,ריתגליתרגםרבתזזמתרהסגנןנמתרןבעצבנןתר
בןר הזמגזגרהית חשמםר ביהלכמר אןר בןןמכןחר ןבאמ־הסן רשלן,ר בנזמלןתר השמ ,ר ה מתימתרשלר
יתחתרלפנמרהשטחרשלרהיןנןלןגרהפנמימרהסןע ,רבפנמןתרהבלתמרנלאןתרשהןארפןנהריחן בדר
לחן בד,רי"מ ןשלמםרבאמיתה"ראלר"עןיקרהמשןת"רהפ ןעהרןהה ןסהרשלרהןןב ,ר"במתרח ב"ר

שחלןנןתמן־עמנמןר"כב רחלןלמם"ר)95–96(.

ה

התנןעהרהגלמתרשלרה שתןתרהאנלןגמןתריןגמיהרהמטבראתרהןמנימקהרןאתרן ךרהפעןלהר
שלרה צףרהסימןטמ,רבנמגןןרלהבנמהרהזןןמתמת־הלןגמתרןלהישכמןתרהסמבתמתרהלמנא מתרבזידר
ןבי חברשיבמארעיןרהסן רהסמיבןלמ;רהמארבאהרלאלץראתרהק מאהרלהמציןראלרהשמ רעציןר
ןלנןערביתןאםרעםרתנןעתןרהפנמימת,רביקןםרלכפןתראתרעציהרעלמןרןלכפןףראןתןרל צןנה־
שלהרבסן רןבבהמ ןת.רעםרזאת,רהיעקבראח רהבזקמרהאנלןגמןתרןאח ראזכן מרהפתערבטקסטר
הנתפסרכןלןרכמחמןהרסמנכ ןנמת,רהממנןרכיע כתרשאמדרבהרלפנמרןאח מ,ריןקןםרןיאןח ,ראמדר



ןדרימ ןד   127

בןרכןמרלהבמאראתרהק מאהרבשמ רלימצןמה,רשכדרלטקסטרמשרגםרייןרןמאכ ןנמרןלפמןרהפ קר
ה אשןדר)הי ןכזרבא ץ־מש אלרשלרההןןה(רקןןםרלפ קרהשנמר)הי ןכזרבתחמלתןרבפןלמדרשלר
המלןןת,רן קרלאח ריכדרהןארחןז ראלרא ץ־מש אלרשלרההןןה(רבענממנןר—"מ ןשלמםרבאמיתה"ר—ר
אךריאןח ריינןרבזינן.רמת הריזאת,רבטקסטרקממםרגםרייןרשלרסמבתמןת,רשלריהלךריגן םר
לתןצאה,ראףרעלרפמרשהןאראמננןריכןןדראתר צףרההישכמןתרשלרהפןאיהרבפןעלרןהןאריהןןהר
יעמדר"סמפן ריעשה"רבתןכה,רכפמרשסמפן רכזהרהןבחדרידרה"עלמלה"רבחשמבהרהתמאן טמתרשלר
הפן ילמסטמםרה ןסמם:רהעלמלהרין כבתריסן רהןב מםרכפמרשהןארנתןדרבטקסטרבפןעל,רתןךר
עמ ןבריןקןםרביאןח רןללארזמקהרלסמבתמןת,רןאמלןרסמפן רהיעשהרין כבריסן רהןב מםרכפמר
שהמהרמכןלרלהמןתראמלןרחןב ןרכלרחןלמןתרהטקסטרלפמריקןידרבתןךר צףרכ ןנןלןגמ־סמבתמ.רכפמר
ש אמנן,רההישכמןתרה"עלמלתמת"רשלרהטקסטרהמאר"יגןבבת",ראסןצמאטמבמתרןכין־כאןטמת;ר
ככזאתרהמארנןבעתרמשמ ןתריתחןשתרהקמןםרןיתפמסתרהיצמאןתרשיצאןרבשמ ראתרבמטןממד,ר
עלמהד,ר יןשתתר שהשמ ר הפןאטמןתר ההנחןתר ביסג תר הילאהר האסתטמתר הצןקתהר ןיכאדר
הנחןתרהתןבעןתרהחצנהריממןמת,ראקספ סמהרשלרה גשרןה עמןדרבעןןםרביצברשלרהתהןןת.ר
ב ן רשאמדרלהתעלםריהתאיהרזןרבמדרתחןשתרהקמןםרלבמדרהיבערהשמ מרשלה,ראןלםרהחןבהר
שלארלהתעלםריינהראמנהריןנעתראתרהאפש ןתרלהתבןנדרבשמ רכאמלןרבי ןחקריינה,ראןר
"יבעןרלה",רכאמלןרהממתהרשקןפהרליחצה.רהתבןננןתרכזאתרן ןשהרלשםרחשמפתרעמק מןרשלר
היצברהנפשמרשהפןאיהריןןןחתרעלמן.רכאין ,ר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רחןשפתרלפנמנן,רןןןקאר
בזכןתרהתנכ ןתהרלתבנמןתרסן רהיןטלןתריבחןץרןז מיתהרבע ןץרה"פ מימטמבמ"רשלרה צףר
הזאתר השכבהר ןאתר הישן  ,ר שלר באמשמןתןר ןתשתמתמתר קןןיהר נפשר שכבתר אמזןר הסימןטמ,ר
אפש ,רןאןלמרגםרהכ חרהןא,רלאפממדראפמןדריןשגמ־אנלמטמ;רןזהרהןב רשננסהרלעשןתןרבהישךר

ןמןננן.
תחמלהרעלמנןרלשאןלראתרעצינןריהרמכלהרלהמןתרסמבתרהיןעקהרןהבעתהרשתקפןראתר
הישן  רעםרבןאןרא צהרןאש ריצאןראתרבמטןממדרהנןקברבפןאיה.רשמ תןרשלרג מנב גרמןעהר
ןיןעקןתרשנבעןרהדריתשתמתרהאמשמןתרשלרהישן  ,רהדרייהלךר מגןנןתר י אשמתהרפחןמם,ר
חממןריאזרהמןתןרבדרשיןנהרעש הרלע ךרןהדרייאן עןתרהתקןפה:רילחיתרהשןחןתרבס במהר
שבהרהתנסה;רהחןןמהרהיזעזעתרבעתרחצממתרנה רהסאןןהרבאסןןתרביהלךרהיתקפהרשלרהצבאר
האןסט מרעלרעיןןתרהס במםרבן ךרלבלג ן;82רהפןג ןםרבלבןב,רשבןרכיעטרהןצארלהן גרבמחןר
עםרבנמרישפחתן;רההפ ןהרבכןחרבמנןרלבמדראהןבתן,רשפ הרפ',רןיןתהרתמכףרלאח רנמשןאמהר
האז חמםר ילחיןתר בעתר פןלמדר ןן ןםר אןק אמנהר עממ ןתר אתר ששטפןר הפןג ןימםר לאֵח ;ר
לאר במצמ תן,ר יקןםר בשןםר אןלםר העןלם.ר יילחיתר כתןצאהר אמ ןפהר חן בדר שם;ר שהתנהלןר
במןינמרהחזמתרשלן,רהכלןלמםרבאין צייטנס רוישר)בשאןדרהזינמם(,רספ ןרהממןמרהשנמ,רןלארבפ קמר
הממאןשרןההתלבטןתרשלר"יעפמסטָא",ראמדראנןריןצאמםרבמטןממרפחןרי ןכזמםרןקמצןנממםרכיןר
אלהרשפ צןריתןךרק קעמתראמשמןתןרבעתרכתמבתר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רבשבןעןתרה אשןנמםר
לשהןתןרבא ץ.רלארמכןלרלהמןתרספקרבכךרשמשרקש רבמנםרלבמדרהפגמשהרעםרהא ץ.רהשאלהר

המארכמצןריןסב רהקש רהזהרבשמ רעצין.

82.ר אן,רבמדרהשא ,רבשמ ר"הזכ תרנשיןת",רבתןךר"אנק אןדרעלרקןטברהעמצבןד",רכל כתביו,רכ ךרא,ר
עי'ר138.
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ןןיהרכמרבעמק ןרלארהמהרהקש רכ ןךרבהמןןכחןתןרשלרהישן  רבשמייןנהרשלרהא ץ,ר
"במתרהמשמיןת",רןאףרלארבעןבןהרשיצארבהרתנןעהרלאןימתרע במתרבעלתרכןןנןתר צחנמןתר
כלפמרהיפעלרהצמןנמרןשלמטר"אןןימ",רכלןי רנןצ מר)ב מטמ(,רשב צןנןרהטןברלארהאימד.רכלר
אלהרהמןרמןןעמםריכב .רה צחנןתרהע במתרנעשתהרלשםרןב רבעקבןתרה מגתרמןסףרט ןיפלןן ר
אתר הישן  ר תמא ר הצלב"ר ב"ילכןתר כב ר ןחב מן.ר ב נ ר חממםר מןסףר בעקבןתר צחר ןבעמק ר
י ןצתםרהיבןהלת,רהאבןןהרי אש,רשלרמהןןמרפןלמדרהנתןנמםרבימצ רלעב ריןןתר ןחנמרבנמןר
מן קראןרב"סןבןפמה"ר)ב מתרהיןעצןת(ראןרלעב ריןןתרפמזמרבא ץ־מש אל,רשבהריצפהרלהםר
"יןב רןבןרן מםרע במם,רעםרחצאמרסה רלטןשמםרכח ישמםרליןרצןןא מרכבשמם".83ראינםראמדר
ןןיהרמןמעהרייקן רשנמרל אממהרביקןם.רג מנב גראןלמרלארמכןלרלתא רלעציןרבהמןתןרבאמ ןפהר
אתרהיצמאןתרבא ץ.רכיןרצמןנמםר במםרהןארןמיהרלעציןראתרהא ץרכיןב ר מק,רפנןמריבנמראןםר
ןישןח  ריפעיןנמרכנסמןתרתלןממםריעלרל אשמם;רבא ץ,רכךראי ,ריהלכמםר" קרהיזלןת"ריעלר
 אשמרהאנשמם.84רהממתהרזןראמןמלמהרלעןיתריהרשיצארבמ ןשלמםרןבמפןרשלר אשמתרתקןפתר
הינןט.רהןארגםראןלמרלארמכןלרלןעתר—רעןרשחשרזאתרבגןפןר—רעןרכיהרצחמחהרהא ץ,ראףרעלר
הראחת,רכמרגםרנחלרקן ןדר הראמד.רִטּפָ פמרשהגמעראלמהרבסןפןרשלרסתמןרןעםרפ ןׂשרהחן ף:ר"ִטּפָ
מבש",רכתברב"אמיהרגןןלהרןמ ח"ר)25(;רהק קערלןהטתרכלרכךרעןרשהמאריןחשתרל גלרהןן כתר
ֵלַחר )49–50(;רהאבקרשןלטרבכןל,ר"מנֹשםראבק;רמשאףר ַהּכֹןָאֶבת"ר תרעןלםר ִןּמַ ּגְ ה: /ר ִןּמָ עלמהרכ"ּכְ
העפ ןת"ר)70(;רהעצמםריאןבקמםרןצבמםרכאמלןרִהשקןםרי ן ןתרןפ ָמםרןלר)166–167(,רןגןןלהר
ַכּהרגשםרכןאב"ר)52(ר—רןכלרזאתרעלר ּמֵ הכימההרלהתקן ןתרהשימםרןלהמעליןתרהשישר"כןמרׁשֶ
 קערהזמכ ןנןתרשלרשןןתרפןלמדרהמ ןקמםרהיתכסמםרבזהבריןעםרבעתרקצמ רהחמטה,רשלרשמ תר
א ןת"רש"ח בּןר]...[רינמרִ נהרתחתרשיש"ר)124(.רממתכדר הקןצ ןת,רשלרמצמקתרהממדראלרתןךרה"ַצּןָ
כמרהןארגםרלארשמע רשבא ץריצפהרלןר עברכפשןטן,רמימםרבלמרלחםרןהסתפקןתרבפ מרהצב ,ר
אש ראןתןרמיצהר"לעתרמ עברעןרשמשבע"ר)205(.ראבלרספקראםרכלראלהרהמןרהסמבןתרהעמק מןתר
לממאןשרהתהןימרשמ ןרעלמןרןאש רנקש רבעמק רבןיןתהרשלרמ ןשלמםר"באמיתה".רהמןרסמבןתר

אח ןתרלכךרשהא ץרג יהרלןריעמדרהלםרנפשמ.
המהרקשן רבתחןשתר הןאר המהרקשן רבחן בנהרשלרהא ץ,ר זהר מןת רישהלםר כמר נ אהר
בןמןןתרשהןקצנהרעןרליעמדרפ נןמה:ר"עמנמ־ימרצןפמןתראמיה,רכיןרני ,ראלרהֹנכח,רןהאמבהר
עןףרשימםרמןלמכנהרעלרק ַנִמםר/רלאןנמם"רןכן'ר)10–11(;רןה מרתחןשהרזןרהמארשהבמאהרלכתמבתר
השמ רללארניעדריחןץרלישן  ,רבאמדר"שנמראש רמגמן",רבצן תרפנממהרלגןפתןרהבןןןתרשלן־
עצין.ראתרהתחןשהרהזאתרהןארהק מדרגםראלרשמ מםראח מםרשכתברבאןתהרעתרןבהםרהןגמש,ר
עלר ּפֹהר ֵאםר "בלמר בןמןןתם־שלהם,ר אתר הדר יפעלם,ר אתר ןישבחר החלןצמםר אלר פןנהר בעןןןר
ה",85רןהדראתרבןמןןתןרשלרהמחמןרבתןכם,רבממחןןרזהרשאמנןרמכןלרלעיןןרבקשממרהא ץר ּיָ ַ ַהּשׁ
ְלָטְפֵחהּןר ׁשר ִמּגַ ֵ ַעראש ר ןהןארנפ ןריינהרבפנמםריטןשטשמםריממאןש,רןןימםרלחן בה,ר"ןאמדר
עלמרשכם,רלומר מלים באפלולית:רקןםרןנלכהראלרהעמק,ר/רכמרֻכלנןרבלמראםרפהרעלרהאמרבמדרמםר
ןיןב ר—ר—".86ראןלםרבשןםריקןםר)להןצמארהפ קר"מ ןשלמםרהינןתחת"רשביחזן ר"מ ןשלמםר

ג מנבע ג,רגעזאמלטע ווערק,רכ ךרב,רלעמלרהע הר2,רעי'ר465. 83.ר
שם,רעי'ר472. 84.ר

יתןךר"התנצלןת",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר61. 85.ר
שם,רעי'ר62. 86.ר
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שלריטה"(רלארבאהרהתחןשהרהעיןקהרשלרהבןמןןתרלבמטןמרנןקברכיןרזהרשנמתדרלהרב"אמיהר
גןןלהרןמ ח".רזןרהממתהרכנ אהריהלןיהרשג מנב גרכיעטרלארמכןלרלעיןןרבה.רבפנטזמןתרש קםר
בעתרשהתגב רעלרספקןתמןרןִחממברעציןרלפת ןדרהצמןנמר אהראתרהא ץ,רכאין ,רכיןב רחןלןתר

שןים,ראןלםרבאןתןריןב ,רהאימד,רש ןמראמזהר"עם"ריןפלארשמעתמ רעלמןראהבה:

ַאזַארפָאלקראמזרפַא ַאנעדרימטרב ָאנזענערמןנגעד,רימטרנַאקעטערגןפמםראמדרזןנב ַאנן.87
)עםרכזהרמשרשלרעלימרב ןנזה,רשגןפמהםרעמ ןימםרבלהטרהשיש(.

אהבהר בק מאתר הכןכבמםר אתר ןיזעמקמםר פהר פןע מםר האלהר העלימםר הכןכבמם",ר "צאתר בעתר
עזהרכלרכךרעןרשהמארנענמתרב"גמאןתרשלרימםרכחןלמם־ןיממםרישןלמרהיןב :ראהבה!".רןןיהר
שפנטזמהרזן,רשלארנען ריינהרגםרמסןןרא ןטמ,ריק בתראןתנןרלהבנתראכזבתןרשלרהישן  רמןת ר
ישהחן בדרהפמזמרןהצחמחןתרשלרהא ץריןבמלמםראןתנןרלכך.רהןארצמפהרלהמקלטרבק ברקהלר
העלימםרהשזןפמםרןהעמ ןימם,רשלמימםרמק ארלהםר"ב מתרהמהןןמםרהפ אמם",88רןלהשתח  ר
בחב תםרידרהנמכן רשלמןןהראןתןרבכלראש רפנהרבע מראמ ןפה,ראךריצארלארעלימםרחטןבמםר
זהר ןקהלר משד.ר גגר עלר כאזןבר ןבלן מןתמהםר ח בר כבמתר ניןכמר ןחרשפנמהםר קהלר עבמםר אלאר
כללרלארנ אהרנכןדרלחבקראתרהפממטדרשהגמעראלמהם.רכשפ סםראתריאי ןר"עֵלמרק קערכאד",ר
הצה הרעלרהזןהןתרילאהרעםרהעילמםרבא ץ,רנענהרכאין רבאמ־ צןד,ראפמלןרבאמבה,רשה מר
אלרלןרלהעימןרעציןרבשע רבתר במםרבט םרליןרעלרבש ןראתרקשממרהיצמאןתרןיצןקןתמה,ר
ןאלרלןרלן ןשרבפנמראלהרששכ םרהשבןעמראמנןריגמערכןמרשכ ןרהמןימרשלרסןפ ר"אןכלרלחםר
חסן".89רג מנב ג,ריטבעןראןםרןק־ען רעןריאןן,רהמהר גמשרתימןרלגמלןממראמבהרןבמקן ת,ראבלר
ןב מםרכאלה,רשנכתבןרבשבןעןדרהפןעלמםרשבןרקמןןהרלקבלראתראהבתםרשלרעלימרהב ןנזהר

האמןמאלממם,רחלחלןרבןרללארספקרכא ס.
התיצהר לאר עןממדר א ץ־מש אל,ר אןיתר עלר נעליןר שלאר ןבבןמןןת,ר בנמכן ר ןאןלם,ר
זהראמדר ןבממחןןרבמ ןשלמם.רעמק ר עמק ןרשלרהתן רהשלמלמרשג מנב גרקלטרבכלראש רפנה,ר
לתא ןראלארכימדרעימןהריןלרטאבן,ראמסן רני ץרןחין רשישהןרבהןןממתהרשלרהא ץרשמן ר
לעב רהישן  .רבתחמלתרהשמ רנתדרהישן  רלתחןשהרזןרבמטןמר ב־ישיעןת.ראינםרהא ץ,ר
אלר עמ ןםר מןצאר ןהןאר ינכסמןר לאןםרשמ ןר האבמןד,ר לילךר נחיהר בהר אמדר הןןב ,ר כאדר אןי ר
אבד"ר ינמר שןאגר "ֹזה ר )26(,ר שבעןלם"ר המפהר גםר "היקןםר המאר זאתר ןעםר בןק ,ר עםר אן חןתר
ּןת"ר)29(;רנמתדרלכבןשראתרהפנמםרז ןחמרה זןדרב"חלןןהרהְן ןןה"ר )25(,ר"מק הרינמראםרןינמרִאׁשּ
ליצחר ןיתחתר )31–32(,ר התחןחמם"ר ןבשר חןלןתר בֹ ךר הנקמקמם,ר במדר /ר "בעפ ןתר ה מה,ר שלר
ְגָןִנמםרןמהמרַתֲאָןהרלעמנמםרגםרבהמןתדרסגן ןתרלמלה"ר)180(.ראמ־אפש רלהתעלםר ְןּבָ רּבִ ןןלקר"ַהּיִ
ידרהישתיעריאשכןלרהיטאפן ןתרהנתלהרכאדרלנגןרעמנמנןרןימלת־היפתחרבןרהמארהימלהר
היןז הרבהקש הרכאד,ר"אמשּןת"ר—רשכד,רהממנןריצפמםרכאדרלארלאמשןתראלארלאמשה,רלבדראןםר
ןלארליןשגרהיןפשטרשלרקש מראמשןת,רכלןי רמחסמרימד.רהא ץרהמארןיןתרנשמתריען  ת,ר
"תאןהרלעמנמם".רגןנמהרהםרגןנמרהנשמןתרהיןשכתר—רן ןן,רצהןב־ןבש,רשפערגןןנמם.רהמארכאמלןר

ג מנבע ג,רגעזאמלטע ווערק,רכ ךרב,רלעמלרהע הר2,רעי'ר472. 87.ר
88.ר אןרבשמ ר"בתןךראספקל מה",רבתןךר"הגב ןתרהעןלה",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר89.

89.ר אןרןןלף־יןנזןד,רלנוגה נקודת הפלא,רלעמלרהע הר6,רעי'ר39.
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פנמןרבחןלןתמה.רהמארהגמלןםר יזימנהראתרהןןב רלהתחכךרבה,רלחןן רלנקמקמה,רלכבןשראתר
הילארשלרה"אמשןת",ראבלרככזןרהמארגםראןס תר—רבהחלטר—רעלרק בתראמשןתריפנמרשהמאר
"מק ה"ריינה,רהמארעןיןתריעלר)ןלכדרבלתמרזימנה(רלמחסמראמשןת,רשמהמןרבבחמנתרמחסמרימדרעםר
אם.ראפמלןרעלרה הן מרתשןקהרכלפמהרהמארעןנשתרקשןת,רןאתרעןנשהרהמאריבצעתרלארבעציהר
אלארבאיצעןתרה"חןטא"רעצין,רשאםרלארכדריןןער ןאהרהןןב רצן ךרלעצין,רלאח רשהןאר
יזמדראתרעמנמןרביע ןימהרהיגןןנמםרשלרהא ץ,ר"לחב ריצחראלמרצב "רןלנק ראתרשתמרעמנמן,ר
ד"ר)33–34(?רןלארזןרבלבןראלארשהןארמעשהר ְיֻגּןָ ןכלרזאתרכןמרשלארלהןסמףר"לחזןתר/ עןןרּבַ
זאתר"ביזמן"ר)כלןי רביכןןד,רןיתןךרזןןדרהיןפנהרכלפמרעצין(;רהןארמתעןן רןמפסערעלראןיתר
העןלםרכאמלןרפסער"לאטרעלרגשם אפל"ר)35(רבעןןרהןאר"מת לבטח"ר)36(,רינןט לרלגי מרידר
החמּןתרהא ןטמתרשהתיחשהרלןרכגמלןמרע מןת,ריןזזראלרשןלמןרשלרקמןםרינןבןתרכקבצדרעמןן ,ר
נןןדרלחממר"אןכלרלחםרחסן".רעןנשרהסמיןמרהעצימרהןארעןנשןרשלראןמפןסרבעןןןרילךרבתבמ,ר
כשםרשיצברהקבצנןתרןהתלןתרהבארבעקבןתמןרהןאריצבןרשלראןמפןסריבקשרהחסןתרבקןלןנןס.ר
אמדראפןארסמבהרלהנמחרשהחטארהי ןיזראמנןרגםרהןארחטאםרשלראןמפןסרןמןקסטהראין־אשתן:ר

גמלןמרע ןןתהרשלראם.ר
ג מנב גריפתחרכאדרפמתןחריסןבךרןנפתלרעןריאןןראתרהנןשארהיןכ רשלרהפגמשהרעםר
ןעםרצבעמהרשלרהא ץ.רספ ןתרהתקןפהרילאהרתמאן מםרשלרהאן רהיהיםרשלרשישר אן הר
שלר מןת ר ןהעןיימםר ה כמםר באן ןתר שהן גלןר בימר ען  ר שהןאר הקשממםר ןשלר א ץ־מש אלר
אמ ןפהר) אןרפ שתר"נפמלתרהתבלןל"רב"מןבלרהעגלןנמם"רשלרןןןרשיעןנמ(,ראךרבהרבימןהר
הןעלתהרהא ץרבשמ תרהתקןפהרכןיןתרא ןטמתריפתה,ר"זןלמכה"רהתןלשתרבקןצמהראתרכתןנתר
מןסףריעלרלגןפןרהנחשקראצלראב הםרשלןנסקמ,רמפהפממהרהיפגמנהריתחתרלאן רהלבדרהבןהקר
אתרשןמרגבעןתמהרןאתראןןםרח מצמהראצלראסת ר אב.רבאינןתרהפלסטמתרהא ץ־מש אלמתר
שלרהתקןפהרשלטןרהדרהא ןטמןתרשלרהנןףרבצמן מרנחןםרגןטידרן אןבדר ןבמדרןהדרהאן רהבהמ ר
ןהעז,רבעמק רביהפכתרהאקןן לרשלרמןסףרז מצקמרןחב מן.ראןלםרןןיהרכמרג מנב גרהמהרהמחמןר
ןהןמןנןתרביןנחמםר ןגןנמרהןן ןןרןהןבשרשלרהגבעןתר שפמ שראתרהלםרהאן רהא ץ־מש אלמר
שלרגמלןמרע מןתרןתמא ֹןרכהלםרה אממהרשלריהרשאסן רב אממה.רבעןןר אברש הרשמ מרתהמלהר
לחמּןתרהימנמתרשלרהא ץ,רלישלרבשמ מםר"עלריע ןיממךרחןגגראן רלבד",ר"לבמרעםרטללממך,ר
יןלןת",ר"פ ץרקמיןשרבחי ה",90רןבעןןרשלןנסקמרש רהמינןנמםרלזבלרהצאדרהיפ הר"שןהר
ָהָ הר—רלב",ריבקשריאןיתרהשמתר"הןרןגןגמנמרןֵאָעֵ ל"רןיתא ה,רלאח רשהגשםר מןןהראןתה,ר
כ"כלבהרשחן הרשהילמטה",91רג מנב גריסבראתרפנמןרבבהלהריי אהרהעמ ןםרשלרהא ץ,רןיכלר
יקןם,רהןארקןש ראתרהיגערעםרהא ץרבפאנמקהרשלרגמלןמרע מןת,רןזןרהןפכתרעןריה הראתר
האן רלאפלהרעיןקה,רלפחןרןל עןה,רכאמלןרהמהרהןןב ראןֶ סֶטסרהנ ןףרבמןמרהא מנמןתרבן ךר

היןלמכהרלהתאבןןתראןרלשמגעןד.
זןרהן ךרשבהריתפתחרהישב רה גשמרבפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח",רןלארבהרבלבן.רלאר
מכןלרלהמןתרספקרבכךרשפחןרגמלןמרהע מןתר ןףראתרג מנב גרגםרבשמ מםראח מםרשבהםרתמא ר
יגערהןןקרבמנןרלבמדרמ ןשלמם.רב"מ ןשלמםרהינןתחת"רגמנהראתרעציןרכימרשצןעןרבגסןתרעלר

אסת ר אב,רכל השירים,רזין הרבמתד,רתל־אבמבר1988,רעי'ר9,ר11,ר18. 90.ר
אב הםרשלןנסקמ,רשירים,רכ ךרא,רספ מתרפןעלמם,רי חבמהר1954,רעי'ר170,ר173,ר179. 91.ר
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גןפהרהחתןךרןהיןיםרשלראין,רתןחבראתר"בןלמר גלמן"ראלרבמדרבת מהרכיןרחממלרהןן סרגןןמןתר
בשןהרהקטל.ר"אנמרהןלךרעלרהבש ",רזןעקרכאדרהןןב ;ר"ןליהראמדרעןןרֹח רביצחמ,רכןמרשמזּןבר
ןםרכב רשֹח ?";92רימרש יסראתרגןףראיןרןתקעראתר גלמןרלתןכהרןמנןרשמאבןרעציןרלןעתראןר
מּןצארלהן גרבמןמרכמתתרמן מם.רהפאנמקהרןהבעתהרשלרהןןב רגןןלןתרכלרכךרעןרשהןאריממחלר
לכךרשמ ןשלמם,רעלר"הטןיאהרשבשןלמה"ר)במטןמריק אמרהין הרעלרןםרהנמןה(,רתתהפךרעלר
פמהרןתשקערבעיקרמהןשפטרכיןרבקב :ר"אלמ,ראלמ,רנארֲהֹפְךראתרזןרהעמ ".93רהןאראמנןרמכןלר
לשאתראתר"קלןד"ראין,רשהןארקלןנן־שלןרכלרעןןרמישמךרלהחןמ ראתר גלמןראלרתןךראמב מר
גןפה.רסןפןרשמשתגעראןרמסגמ רעציןרלחבן תרע במםר ןצחמם,רהןאראןי .רהלשןדרןהיןשגמםר
עמנןממר נחשפמםר שבהר הפןג ןימםר ספ ןתר שלר ןיןשגמהר לשןנהר הםר אלהר בשן ןתר הישישמםר
נפשםרשלרבנמםרןבעלמםרשלארהצלמחןראןרלארנמסןרלינןעראתר"קלןד"רהאיהןתרןה עמןתר)כלןי ר
אתראמנןסד(.רגםרב"חזןדראחןרהלגמןנןת"רשבמםרןנשיעמםרהןמרספ ןתרהפןג ןימםרבתיןנתראםר
יתהרשִפטיתרׁשןּהרעןןנהרנתןנהרבפמרתמנןקרחמר)תיןנהרשהןפמעהרכב רבפןאיהר"בעמ רהה גה"ר
שלרבמאלמקרןבה בהרסמפן מרפןג ןםרןשמ מרפןג ןםראח מם(.רגםרכאדריןןב רעלריעמדראמנןסר—ר
מ ןשלמםרה"עֻיקהרינמריןתר אבלרהפעםרבמןמרהבד,רשאמנןרי פהרישןרהאםרגםר"בגב ןתן".ר
בחזןדרטמטןס"רכיןהרכאםריתהרהיןטלתרבקב ה.רהןןב רעןיןרעלרהקב רןיתחנדרבפנמראיןר
שתשימעראתרלחשהרבאןזנמןריתןךרקב ה,ראבלרהאםראמנהרנענמת.רהןארןןחקראפןאראתרעציןר

אלמהרןכןפהרעלמהראתרק בתן:

ְגמֹןנֹןתר—ר: ִתמנֹןק,רֹלארְכַאַחןרַהּלִ ַלְמָלהרִהְנִנמרָבְךרּכְ
יֹןֵתְךר—רַסם,רֹלארָחָלב, ןרּבְ רנֹןֶתֶנתרִלמרִלמֹנקרׁשָ ַאּתְ

ַגְב ּןתֹןרִמְזַעקרָיָ הרּוְבגּופֹו הּוא ִיָּתֶלה ןרֵאםרֵיָתהרּבְ ּמֹןֵנקרׁשַ ְןֶזהרׁשֶ
ע.94 ּגָ ּתַ ְבֵלילֹוָתיו,ראֹןרִמׁשְ

הןןב רהןארחממלר)"לגמןד"(,רגב ריגןןל,ראךרהןארמשדר"בתןך"ראיןר)"אנמרבך"(,רכאמלןרהמהרתמנןקר
גןילתרלןרבסםרהיט מףראתרןעתןרןין ן ראןתןרלהתאבןןתרבתלממהראןר ןהמאר מןנקריׁשןּה,ר
לשמגעןד.רב"אמיהרגןןלהרןמ ח"ריצןמהרגםריעמדרפש הרבמדרשתמרהאפש ןמןת:רינןחהר"נכןנה",ר
כיעטרנעמיה,רבשכמבהרעלרגןפהרשלרמ ןשלמםרכאמשרןקן ,רכשיעשהרההתאבןןתרבןצערבמןמר

אח ,רע במריתנכל.ר
אבלריהרמכןלהרלהמןתרישיעןתרהקמשן רשקמש רג מנב גראתר"מ ןשלמםרבאמיתה"רעםר
פגמעהרבטאבןרשלרגמלןמרהע מןת? אףרכמרישיעןתרזןרנחשפתרזעמ ־פהרזעמ ־שםרגםרבשמ מםר
ה מר ןמ ןשלמם",95ר ןבנהר אםר "בזכןתר כגןדר יאןח מםר בשמ מםר ל בןתר ג מנב ג,ר שלר אח מםר
אןתהר חןק תר ןהאמ־לןגמת,ר האנלןגמתר הימןחןת,ר בן כהר ןמ ח",ר גןןלהר "אמיהר הפןאיהר  קר
בה חבהרןבכנןתריןהמיה.רב ן רשהמחסראלרהא ץריןצגרבשמ רמחמןרבימנןרזהרכחלקרייסכתר
המחסמםרשבמדרהןןב רלהן מן.רספקראםרא ץ־מש אלריןפמעהרכאדרכ"יןלןת"ר—רשה מרהיןלןתר

כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר63. 92.ר
שם,רשם. 93.ר

כל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר27. 94.ר
כל כתביו,רכ ךרז,רמ ןשלמםר1994,רעי'ר57–59.ר 95.ר
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האימתמתרהמארפןלמדרהמהןןמת,רןבימןהריסןמיתרגםרזןרהבלתמרמהןןמת:רפןלמדרכפ מת,ר ןֶתנמתראןר
אןק אמנמתר—ראבלרב ן רשהמארישישתרכאדרכ"אם"ראןרכתחלמףראם,רןישןםרכךרהמארנקלעתר
לתןךריסכתרהמחסמםרהאמנטמיממםריאןן,ראבלרלארבלתמראיבמןןלנטממם,רשלרהןןב רעםרהן מן,ר
יסכתרמחסמםרהנןתנתראתראןתןתמהרביכלןלרשמ תןרשלרג מנב גראבלרבשןםריקןם,רעןרלכיהר
ישמ מ־היפתחרשלר" חןבןתרהנה ",רלארבאןתדרימןןתרשלרחשמפהרןהעיקהרהיצממנןתראןתהר

כאדרןב"מ ןשלמםרהינןתחת".ר
נןשאראח ,רבכאברההתנתקןתרידר מןת ריבכלר ןמ ח"רעןסקת,ר גןןלהר הפןאיהר"אמיהר
המלןןתרןידרהחסןתרשלרהאןםרבצלרהן מן,ריעב רחממםרהיןצגרכאדרביןנחמםרט גממםרכשב ר
שאמדרלןרתמקןדר—ר"המארהבןמןןת.רהמארהאסןד"ר)74(ר—רכיעטרכאמלןרהמהרקטסט ןפהרבט גןמהר
מןןנמת.רפ קהרה אשןדרשלרהפןאיהרנפתחרבהצגתריצבןרשלרהאןםרשנמתקריהן מןרןנעק ריכן ר
יחצבתן,רןהןןב רקןבע:ר"ןבכלריקןם,רןמהארהיקןםרגםרהמפהרשבעןלם,רגן לראחןרהןארלאןםר
היתהלךרןלכלב:ר/ראמכהרנתלשריק קען.ראןי מם:רמלןןת,רכיןרשמ ה.ר/ראמכהרנעק רינמרה ר
ִמׁשראחןריןצק"ר)26–28(.רהןימןדרבמדרהאןםרלכלבריקן ןרלארבעןנמ,רבסבל,רבנןןןמםראןר ןֻכלןרׁשַ
אפמלןרבבןמןןת.רכלראלהרהםר קרפןעלרמןצארשלרעןבןתרההמתלשןת,רההתנתקןתרידרההן מםר
ןידרהמלןןת,ריצברשהטןדרהמחמןרהיתאמםרלןמןדרבןרהןארטןדרהקמנהר)"ֵאמכה...רֵאמכה..."(,רןביןבדר
זהרהןאריצבר"שמ מ".ראמ־אפש רלןב רבןרנכןנהרללארה יתרהטןדרלעב רהגןבהרהט גמ, כיעמדר
תֶ נֹןןמה,רשמ רקמנהרפן ילמר"גבןה",ר ב־הן .רהימלהרהיצממנתראתרהיצברלןמןקןראמנהר"סבל"ר
אןר"כאב"ראןר"געגןעמם"ר)אףרכמרכלראלהרכלןלמםרביצברהנןןד(,ראלארמתיןת,רןבימןת־יהרגםר
רידרהחמ,רכמראלרהיתרעלרכלןנסרתןֹ ש,רכיןרליעֹןנדרנםריממדרןאמדרעןנהר/ר גלימןןת:ר"התָמאשּתָ
אלרהמתיןת:ר/ר—רלמה גלמוד אתה ככה ִמני צאתך מן הערׂש — —"ר)173–175(.רהמתיןתרהמאר
היבמאהראתרהאןםרלפנןתרליעןננמםרלימנמהם,רל בןתרמשןרשעלרהכלןנס;ראבלרלכלראלןראמדר
יענהרעלרהשאלהרהישיעןתמתרהעמק מתרשיען  ראסןדרהקמןםרהאנןשמ:רשאלתרגלימןןתןרשלר

האןםרהיסןג רבתןךרקןןמרהִיתא רשלר"גןפתןרהבןןןת".
ןאףר עןממדר חממםר הן מןר אםר גםר מתןם,ר ןב אשןנהר ב אשר הןאר ימלןןתןר שנפ ןר האןםר
בעמק ר חןצןתר לכלבר ןןיהר הןאר בשמ .ר הןןב ר הן מר כיןר ןןאגה,ר אהבהר בקש מר בןר קשן מםר
יפנמרשהכלב,רבמדרשהןארנןבחרןבמדרשכב רנןאשרינבמחהרןהןאר קרנןאקרפנמיה,ר"אלמרג ימן",ר
ן תןרהנטןמר הןארבעמנמרהןןב רגמלןיהרשלרהמתיןתרהי ןכזתרכלרכןלהרבגןפןרה זה,רן קרקןרׁשִ
כימדרצמנן רהןארהעןצ רבהרשלארתפ ןץרןתכסהראתרעמדרהא ץ.רהאןםרמתןםרבמןין,רבלכתןר"אלר
ֳא חןת",רןעןןרמןת ריזהרהןארמתןםרבלמלן,רכשישכבןרןןיהרלאןנממהריתנןןןתרעלרמםרשאמנןר
)21–22(;רלחלןפמד,ר "ַןמרלימםרןלספמנןתרעֵלמרמתיןתרהזןעפת,ר/רכמראמדרמשע"ר אלארהמתיןת:ר
כדר עלר כמר עצין,ר החממםר ילשןר ןהיחממם,ר היתןקמםר הנןזלמםר ידר כןלןר שנת ןקדר כימר כיןהןר
נמתדר בלתמר שב ר תקנה,ר לןר שאמדר יצבר זהןר )62(.ר מלןןת"ר ינמר ליעָמנןתר הִצנן ןתר "נסתתיןר
לאמחןמ,רכשםרשאמ־אפש רלחב ריחןשראתרהגןשרשנןתקראלריקןםרחצמבתןרישמשרהה רהיןצקר
ןכשםרשלארנמתדרלחב ראתר אשהרהכ ןתרשלרמ ןשלמם,רהעמ רןהאם,ראלריקןםרהחמתןךרשאלמןר
הןןבקרה אשרהכןזב:ריסגןרעןַי רבפןאיהר"מ ןשלמםרהינןתחת".רכיצברללאריןצאר—ר"ֵאמר
מ?"ר)63(ר—רעשןמהרהמתיןתרלהןלמךרלהתפ קןתרנפשמתרכןללת;רהק ערשנק ער יןצִאמרייחׁשּכַ
שכד,ר להתפן  ןתן,ר להבמאר ןעלןלר אן כןר לכלר סןקמםר כ שתר יתפשטר יחצבתןר יכן ר הגןשר
"אפש רלִהשב רבמןםרזָןעהרָלֲאָבִ מם"ר)14(.רהמתיןתרהמארהיקן רליחשבןתרהאןבןנמןת,רלהןןממתר
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חממםרשלר"חמהרזןעפהרעלרשתמם"רהחןפ תרבן רלִנבלתרעציהר)78–79(,רלפאתןסרכ מסטןלןגמר
]...[ראנמרהעץר ]...[ראנמרהַגמרלאבןד,ר שלרצלמבהרן"למלהראפלרשלרהנפש":ר"אנמרהה רליכאןב,ר
ליֻצלב,ר]...[רהיע הרלאסןנןת"ר)61(.רפ קןרהשנמרשלרהשמ ריןגן רי אשרכקמנהרעלרהמלןןתר—ר
ןהאלגמהר הןארישןפערבלשןנןתרהקמנהר ןאכד,ר )120(ר—ר ְסַלִןמם"ר במדר למלןןתמרשםר קמנהר "אנמר
"אמכה"רן"המן"ר)האח ןנהר—רביןבדרהמןרןנעלין,רהמןרןלארמשןבןר—רהמארימלת־היפתחרבז'אנ ר
האלגמ(,רעןרשהקמנהרעלרהמלןןתרהאבןןהר)הןפעתרהמלןרבבגןמרהלןבד,רשלןןב רכב רלארמכןלר
להמןתרקש ראתן(ריתיזגתרעםרהקמנהרעלרמהןןתרפןלמדרהנ ןפת,ראגברהןספתרנןסחתרהפמןטר
ָ הרְןֶאֱהָיָמה"ר)עלרפמרתהלמםרעזרןרןעלרפמרפמןטןרשלראימתמרב רשפטמה(רללשןדר הקמנתמר"אלהרֶאְזּכְ

ה"אמכה".96
אןנמב סלמת,ר אנןשמתר התנסןתר המאר ההן מםר בצלר החסןתר ןידר המלןןתר ידר הפ מןהר
לעתמםר לאר אןלםר ספ ןת,ר ןבכלר ת בןתר בכלר המטבר יןכ תר המלןןתר אןש ר אלר ןהנןסטלגמהר
ק ןבןתריןצגתרהפ מןהרידרהמלןןתרכאסןדרשאמדרלןרתקנה.רב"אמיהרגןןלהרןמ ח"רהמאריןצגתר
כאסןדרכזהרבאש רהמארכ ןכהרבאמבןןרהסטטןסרהאנןשמרשלרהאןם.רלארביק הריןןיהרכאדר
להמןתר הןאראכדרחןלרביןבדריסןמםר זןעפהרעלרשתמם".ר ןל"חמהר הבןג רלכלב,רלחין ר האןםר
אנֹןש,רבאןתןריןבדרשלפמןרהאנןשמןתרנתפסתרכיצברשלרנבח ןת,רכפמרשתןפסןתראןתהרהןתןתר
היןנןתאמסטמןת.רהאןם,רטןעדרהןןב ,ראכדר"נבח ".רהןארנןלןרב"יזלרילכןת",ראבלרעםרפ מןתןר

יהן מןרןעםרמצמאתןראלראן חןתרהעןלםרנמטלתריינןרנבח ןתן.ר
הס תרחסןרהנבח ןתריגןליתרבשמ רבשתמר שתןתראנלןגמןת:רהאחתרכ ןכהרבאןפןזמצמהר
לבןש—עמ ןם,רהאח תרין כבתריאזכן מריעיןרילכןתמרשבןטלרןילכמםרשנאלצןרלןןת רעלר
קן אר האקספ סמןנמסטמתר בשמ תןר ביקןיןתר במםר כאין ,ר שאןל(.ר השנמ,ר )ןמלהלםר כמסאםר
הישן  רל"ע טמלאמןת",רלהס תרהיסןןמםרןהבגןמםרלשםרהתגלןתרבעמ ןםרהאנןשמרה"המןלמ"ר
ןלשםרחשמפתרהעןנמרןהענןתרהאנןשממם:ר"ע טמלאמם,רצאןרידרהשילןתרהיכסןת.רֵהָ אּןרבגןפמםר
אימה גדולה וירחרהןאראףר ההםרבֳאָ חֹןת",רק ארבשמ ר"הןארהמהרישןגע",97רןביבןארלספ ר
יגןמ ראתרהשמ מםרכ"ןב מםרע טמלאמם"רשהןשיעןרקבלרעםר"עלראןיתרמש אל".רכךרהןב ר
בשכבהריסןמיתרבתןןעתרהישן  ,רשבי כזהרנמצברהאןםר"הקןיןד,רהעמֹ םרןהשעמ רןהאןיןד"98 
השןאגרלעב רהאלרשהסתת ריינן.רלארכאדרהיקןםרלב  ראתריקן ןתמהרשלרהיחןןהרהזאתרןאתר
קש מהרלאר קרעםריסן ןתרבספ ןתראלארגםרעםרה"נאקט־קןלטן "רש ןןחהרבאמ ןפהרהי כזמתר
שלרהתקןפה.99ראןלםרלארכךרהןב רבשכבהרהעיןקהרןה אשןנמתרמןת רהנחשפתרב"אמיהרגןןלהר
ןמ ח".רכאדרהגמשהראלרהעמ ןםרהמאר"מהןןמת"־יסן תמתרןשלמלמת.רהעמ ןםרהןארגמלןםרהאסןד,ר
הרןלכסןתהרבאהבהרבמןמרעצין,רכיןראיא"ר ןהאןםריצןןהרעלרכמסןמרגןפן.רעלמןר"לחןסרעלרהגִןּמָ
)4(ר—רסנטמינטרשהישן  רעתמןרלחזן ראלמןרבשמ ןרהמןןער"אסמיןדרלכם,רפמלןסןפמרהנצח",ר

96.ר אןרלעמל,רעי'ר117.
כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר12. 97.ר

יתןךר"מקמ מרהאןםרבעןלם",ר"אנק אןדרעלרקןטברהעמצבןד",רשם,רעי'ר132. 98.ר
ןממנןראםרנזכמ רכמרפ נץרקפקארנהגרלבקשרי גןערןחמזןקרבסנטן מהרשלרנןןמסטמם.ר אןרבענממדר 99.ר
זהריאי ןרשלרןמנפלן,ר"'ע טמלאמם,רצאןרידרהשילןתרהיכסןת'",רלעמלרהע הר20,רשאמנןרייצהר
אתרה קערלהאן תרהעמ ןםרלאר קרבשמ תרג מנב גראלארגםרבשמ תםרשלרישן  מםראח מםרבנמר

התקןפה,רכגןדרשלןנסקמ.
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בטן ר"ןבןח ראנמרֹענגרפשןטרןלבדר/רבׂשמַיתרכֹתֶנתרלבנהרעלרבש מ".100רןארעקארשאמדרבמכןלתןר
לעשןתרזאת.רהןארעמ ןםרבעלרכן חן,רכיןרבעלמרהחממםרשִאתםרהןאריזןהה.רלבןשריזןההרכאדר
עםרהמלןןתרןבימןת־יהרעםרפןלמד;רעמ ןםריזןההרכאדרעםרהבג ןתר)אןר"הגב ןת"(רןעםרא ץ־
מש אל.רהלבןשרהןארתכןנתםרשלרההן מםרןהסמידרלןאגתםרלבנם.רהאברעןטהרטלמתרןעט הר
"ינֹןצצת",רהאםריעןטפת,רילמטהראתרפנמהרבעתרב כתרהנ ןת,רהמלןרה ךרעטןףרבבגןמרלןבדר
)אןתהרכתןנתרלבנה(רןהןןב רהעמ ןםרשןאלראןתןרב חמין,ר"ימרהלבמשָךרכֹתֶנתרצֹח ה?"ר)136(.ר
אמנןר כב ר הןב ר אבלר אבמן,ר כיןר בטלמת,ר ן אשןר גןפןר אתר לכסןתר הבןג ר הבדר עלר לכאן ה,ר
אפש מ:ר"אמךרמתעטףרעןןרבטלמת?"ר)8(.רהןאראמנןרמכןלרלנהןגרב"גןפתן"רכפמרשנהגןרבהראבמןר
ןרּןטִןמרהגמןמם",רכלןי רה"משןת"רעציה,רללארתןספתר ןאין.רכלריהרשנןת רלןרהןארא מגר"ַהּגֵ
כמסןמר)114(.רישןםרכךרהןארנתןדרלאר קרביצברשלרמ מןהרןקבצנןת,רכימרש" ןרינכסמןרבאן ר
ּבֹק "ר)11(,ראלארגםרביצברשלרכלמיה,רכיןרזהרשלרהלגמןנןתרהיןבסמםרב"חזןדראחןרהלגמןנןת",ר
ָ ם"רן"ֹכהרַןמ"רלןרבהמןתןרעןרלעמ ןםרןלעןנמרשלרהלגמןנןת,101  ׂשָ אש ראלןהמםר ןאהר"ַיֲחזֹןתרּבְ
אןרכיןרזהרשלראמןברבצ עתןרןבאבלן,רלאח רשק עראתרבגןמןרןהשלמכםריעלמןרןמשברעמ ןםר
ה"ר)73(.רהאןםרנןשאראתרעמ ןיןרכאןתרקלןד:ר ןע מהרבתןךרעפ רןאפ ,ר"אמןברעמֹ םרתחתרֻחּפָ
לּןר "כִליתרבש ןרִמשארעֹיקרכיןרנןשארכֻהנה שחֹרה"ר)58(.רעמ ןיןריתגלםרגםרבע טןלרפנמןרשּבָ
יגמלןחר)137(.רלעןיתרהאב,רשפנמןרהיןפנמםרכלפמרהסה רשבחלןדרעטן מםרזקד,רגןלגלתןרשלר
הןןב רבןלטתר"בלמרפאהרןבלמרזקדרבכלרסןפהרןמ ח"ר)138(,רןבעמ ןיהרזהריתגליתרמתיןתהר

)"כמרמתןיהרכהרֻגלגלתמ"(רןהתבלטןתהרכלפמרהמ חר"כיןרזעקהרהנןאשה"ר)139(.
אפש רכיןבדרלהטמלרןגשרבישיעןתרהת בןתמת־ההמסטן מתרשלרהיטאין פןזהרשהפכהר
אתרהןןב ריָלבּןשרלעמ ןםרןלקש ראןתהרב"ישב רהאיןנה"רשהסמ רטלמתןתריעלרכתפמהםרשלר
צעמ מםרמהןןמםרבנמרהזידרןגמלחרזקנמםריפנמהם,רןתמיהרהןארשב ןךרקן צןןממל,רש אהרבישב ר
ןעגנןדרב אשם,רלארשםר ןג מנב גר סןפ מרהןן ,ר המצמ תמרשלרימטבר האיןנהריפתחרלעןליםר
לברלשן ןתרהיסןמיןתרב"אמיהרגןןלהרןמ ח"רשבהדרמכןלרהמהרליצןארסמןערלתזהרשלן.ראןלםר
ספקראםרענממדרישב רהאיןנהרהןאראכדרעמק ןרשלרה"אסןד"רשעלמןריןב רהישן  רבשמ .רהןאר
בןןןאמרחלקרידרהנןףרהאןטןבמןג פמרןהסןצמןלןגמרשלרהשמ רןשלרהחממםרהמהןןממםרבנמרהזיד,ר
אךראמדרהןארעןקצןרשלרהןב רהי רשהישן  ראןי רבשמ ן.רהןןב רשלרג מנב גריקןנדרכאדר
ב אשרןב אשןנהרלארעלראןבןדרהאיןנהראלארעלראןבןדרהנבח ןת,רןלארעלראןבןדרשלראמזןר
נבח ןתרמהןןמתרןתמתראןרלאןימתריסןגרזהראןראח ראלארעלראןבןדרהנבח ןתרהפ סןנלמתרשלר
המלן,רשהמארבבחמנתרעןלםרןילןאןרלהן מןראךרנעשמתרבטלהרבשמשמםרעםרמצמאתןרשלרהמלןר
יאןהלםרלעב רעןלםרןילןאן.רלטלמתרשלרהאברמש,רכיןבד,רהמבטרמהןןמרהמסטן מ,ראבלרחשןבר
יינןרההמבטרהאמשמרהיגןלםרב"עט הרהינֹןצצת",רכלןי רבאמןמאתרהילכןתרשיעבמ רהאבר
לבנן.רשכד,רהילךראמבןראתרהעט ה,ראתרהכת .רהןאר"פןשטר קיה"ר)גלמיתרפא (,רישמלראתר
כתןנתרהפסמם,ריןןת רעלרמןפמהרהיגןןדר)"גָןנמםר]...[רתאָןהרלעמנמם"(רשלרהנבח ןת.רגםרשאןלר
הילך,רשבבןאןרלשאֹןלרבאןברהןארעןממדר" ןטטרבא גיד",רמפשןטראתרגלמיתןרןממעשהרעמ ןםר

כאמןברבהמןןןערלןרגן לן.ר

כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר119. 100.ר
כל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר16. 101.ר
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ןמיןמרהנבח ןתרשהמהרלןןב רבעןןןרחןסהרבצלרהן מןריתפתחרבשמ רבאיצעןתרהימלמםר
"מק "רן"מקמ ":רהמלןרהלבדרהמהר"פעםראחתרבדרהמק ראצלראבא"ר)132(,ר"המחמןרןהמק רשבעןלם"ר
)161(,ר"בדרמקמ "רשלרההן מםר)199(.ראינםרהןארמןןערכמרגםרעתהרהןארמקמ םרשלרהן מן,רנשןאר
אהבתםרןןאגתם,רןישןםרכךרעמ ןיןרכהריצע ראןתם,ראבלרמןמעהרזןראמנהריגןננתרעלרהתיןר
זהןתןרבעןלםרכ"מקמ ".רעכשמן,רכשנז קראלרהעןלם,רהןאריןפק רןעמ ןם,ראחןריכלבמרהחןצןתר
עכן מרהפהראןרידר"הגב מםרהאפלמם"ראש ר"סםרבפמהםרןבעמנמהם"ר)65(.ר קרביןתן,רןקן רבמןמר
ע במרעלרין גןתרהיסגן,ראןלמרמכןסהריחןשרבטלמתרהנבח ןתרןמחזן רליעיןןרכ"בדרמקמ ":ר
"תנעםרשכמבהרלבד־מקמ "ר)207(.רשןברתטןפלר"גןפתןרהבןןןת"רבאהבהרןבןאגה,ראםרלארבמןמר
ההן מםרכמראזרבמןמרהקב דרהמשמשרהיממצגראןתם,רשמכסהראתרעמ ןיןרבטלמתרהנפט מםרןבעפ ר

א ץ־מש אלרלבלרמהמהרט ףרלןן סמרהיןב רלימנמהם.
כמצןראמבןרהןןב ראתרכבןןןרןאתרנבח ןתן?רהאםרלארניצארלןרביהלךרהחממם,רלאח ר
פ מןתןרהבלתמרנינעתריהן מן,ר" אמ"רחןשראש רבןרמ אהראתרפנמןרכפנמראהןבר—רעמנמהרשלר
אמשהראןהבתראןרעמנמהםרהבן קןתריהת גשןתרשלרקן אמרשמ תן?רב בןמםראח מםרשלרשמ מןר
מןב רהישן  רעלרקמןיםרשלרתחלמפמםרכאלה,רהישחז מםראתראהבתרההן מםרבהקש רת בןתמר
ןימנמרבןג ,רלישלרבשמ ר"ייעיקמם"ריתןךר"הגב ןתרהעןלה":ר"משרקן אמרשמ הרבמש אל,רמשר
יעלמםרשימרכיןרמהלןםרןןיםר דרבאן רזכ ןנןת.ר/רןמשרגםראשהרלה מןדרןלתענןגמרלמלהר במם;ר
מר—ר— ";102ראןלםרבי חברהנפשמרהעיןק,רהתשתמתמ,ר משרָמַןִמםרילאןתרלברןפהרהיגמןרלמ:רֲעַטְ ּתִ
היתגלהרב"אמיהרגןןלהרןמ ח",רתחלמפמםראלהראמנםרקממימםראןרשאמדרבהםרייש.רגםרבשמ ר
"ייעיקמם",ראהבתרהאמשהרןאהבתרקן אמרהשמ הריתנןפןתרןנעליןת,רשכדרהישן  רהלבןשר
נמחדרבמת ןדרהחןשמםרןהןאר ןאהראתרהעמ ןםרשיתחתרללבןשר)אינםרכב רלארזהרשלרהמלןר
המהןןמרשהןארהמהראלארזהרשלרהגב רהאמ ןפמרשהןארינסהרלהמןת:ר"ןבמנתמם:רגןףריֹגהץ,ר'ןגר
הר]...["(,103ראתר"הֵלַחרשביןצק",רןאהבתרהנשמםראףר ׂשּןָיה,רַנֲעֵלמרַלּכָ ילןח'רעלרהחזה,רבלן מתרּבְ
המארנהפכתרלןרלסמןטרןהןאריתפללרלשעהר"שכב רתבןארלשח  נמ,רליעדראשכברעלרמצןעמרןלאר
אצט ךרלהמןתרבעל".104ראןלםרב"אמיהרגןןלהרןמ ח",רהשמ הרכאיצעמרלהשגתראהבהרכיעטר
שאמננהרנזכ ת,רןכשהמארנזכ תרהמאריןצגתרבאן רילעמגרןיבטלרכימרשיבמאהרעיהר"יתמקןת"ר
)168–169(.רןבאש ר כןזבת:ר"עלרהיתמקןתרשמ תרספ ריספ ת.רק ארבספ ר/רעלרהֹאש ר—"ר
לאןש רהא ןטמרשלר"תענןגמרהלמלה"רשיתןךראהבה,רהשמ רשןללרןןןחהראןש רזהראגבר תמעהר
החןקר ביסג תר לאב,רשהתקממםר האםר במדר הימנמר היגער אלר אפמלןר בכללה.ר הימנמןתר ידר עזהר
הןתמ,רבתןקףרהיצןןהרןכחלקרי"קןןשת"רהחממםרהמהןןממם,ריתממחסרהןןב רבאיבמןןלנטמןת.ר
הןאראמנןראןי רשהיגערשהבמארלהןלןתןרהמהרטהן ריחטאראלאריצמגראתרהאפש ןתרהזאתר
עֹנג"ר תמנןקר ןהןלמןהר ןנתעב הר למלהר זןרשמןעהרבעלר ןלארחטאהר ג יהר "ִאםר בישפטרתנאמ:ר
)3(.רהישפטריענממדרלאר קרבשלרהשאלהרשהןאריצמג:רהאםרבאיתרהמהרהיגערהימנמרשנעשהר
לפמרכלרכללמרהאמשןתרשלרההלכהרטהן ריחטא?רהןאריענממדראףרמןת רבשלרהתממחסןתןרלאם,ר
שהממתהרכבמכןלרהמןזיתרהמחמןהרשלרמחסמרהאמשןת,רבעןןרהאב־הבעלר קרהןפעלרבמןמה.רהמאר
זןרש"ג יה"רןהמארזןר"שמןעהרבעל",רלעןיתרהיק א,רהיכמ ר קראתרהבעלרהמןןעראתראשתן:ר

כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר81. 102.ר
שם,רשם. 103.ר

שם,רעי'ר82. 104.ר
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"ןהאןםרמןעראתרחןהראשתןרןתה רןתלן"ר)ב אשמתרןרא(.רבן ךרזןר"שןי "רהןןב רעלראבמןר
כמנןמר "זן",ר כאדר היכןנהר האם,ר אתר תןכהר אלר יטמלר בעןןןר הימנמתר הסֵפ הר עםר פעמלר ייגער
י חמקרשאמנןרנקמרישיץרזלזןל.רבהישךרהשמ רמחזקרהןןב רהפ ןהרזןרבמדרהאברלאםרבתא ןראתר
אבמןרשןברןשןברכימרשיסתג רלעתרלמלהריפנמראשתן,רמןשברב"חן רקטדר]...[רןחלןנןראלמרסה "ר
זכהריעמק הר )131(,רלארתפמלהר )130(רןבתפמלהר"יזןככה"ר )129(,רשקןערכןלןרב"פחן־אל"ר
אלארתפמלהרהיזןככתרןהןלכתרעםרהקןנטיפלצמהרהימסטמתרןההשתקעןתרבתפמלה,רבעןןרהאםר
"מ ח־ בכמר כגןדר מהןןמןתר צןקנמןתר בעמסןקמר עןסקתר לגי מריבעלה,ר הטןבה,רהיןפ ןתרעתהר

אלןל"רעלרהקב מםר)126(,רהןלקתרהנ רבהלטתרהפנמם,רןכן'.ר
יכלריקןם,רגםראםרהיגערהימנמרשמזיהרןחןללהרהאםרהמהר"טהן ",רבחממרהבדראמדריקןםר
לטןה הרכזן.רבחממןרנתן ן הרהימנמןתרל" במצתרבטדרעלמרבטד"רללאריחשבהרעלרתןצאןתמה,ר
האם,רשהיגער הב ן הרשלר כןןנתהר לעןיתר ןזאתר )97(,ר ה ה"ר אמנהר אןר לךר ה הר "האשהר אםר
אפמלןר הימנמןתראתרטעיהר אמבןהר בעתר בהר עֹנג".ר "תמנןקר ןלהןלןתר מבמארלהתעב ןתר הימנמר
מןער בנען מן,ר פעם,ר אמר אםר בבש "(.ר )"סתןר עןנגר ןיבמאהר ִ גשהר יען  תר חןשנמתר כפעמלןתר
הןןב ראתריתמקןתרההמציןןתראלרהמפהרבנשמם,רה מרעתהרהןאראןס רעלרעציןרבאמסן רחין ר
"אנמרחסר )שןב,רהיןטמברהאןמפלמ(:ר הזמכ ןדרבלבןרלהתעןן ןתר מג ןםר פדר אפמלןרלהמזכ רבה,ר
ילהזכמ רלמרכלריהרשהמהר/רכיןרממד.ר/ראנמרחתרגםרלנֹשםרעזרבנחמֵ מראפמר מחרממנמ,רבלרתשקענהר
ַבּצּןָלה!"ר)181–184(.רביצמאןתרשהןןב רחמרבה,רימנמןתרפמ ןשהרזנןתר מר/רּכְ ְלּתִ ְלּגָ העמנמםרתןךרּגֻ
אןריןןת.רביקבמלרל"גב מםרהאפלמם",רשהןןב רהןאראחןריהם,ר"הִאיהןתרמצאןרלזנֹןת",רןישןםר
המפןתר )64(.ר העןלםר אלר שמבןאןר להםר הןנחר לאר באש ר ה"מןנקמם",ר שלר בכָמםר קןלר נןםר כךר
מצןעמםרבמ ח,ר נקממהר—ר"עלר מימרהנען מםריתןת,ר"עןייןת"ר—רנ קבןת,רבלשןדר בנשמםרשלר
יתחתר חןז מםר הילחיהר ה ןגמר ימנמ:ר ןחףר אחןזמר היתמםר )179(.ר קר אחת"ר פעםר ר שכבּתָ ֵאמר
ל צפןתראלרמצןעמרנשןתמהם,רהיתןתרימנמקןתרלארתמנןקןתראלאר מיה.רהיגערהימנמרהיקב מר
עציןריתקממםרבאיצעןתרה מיהרה"יןצצת"ר"עןרשִמזלרןםרָהָאֵפלרֱאֵלמרחמק־שאמנן־חמקרעןן"ר
)155;רןמיןמרנזמלתרהןםראלרתןךרהחמקרישישרבשמ תרג מנב גרתימןרכלשןדרנקממהרלתמאן ר
שפמכתרהז ע(.רהימנמןתריען  תראפןארזןןעה,רןההזןקקןתרלהרהמארחלקרידרה"אסןד"רשבפ מןהר
יעןלםרהמלןןת.רלמת רןמןק,רהמאריתפ שתרכבגמןהרבעןלםרהזהרןב"צחן "ר)המלןרבבגןמרהלןבד(ר
האןפממנמרלן.רבה,רבמדרהשא ,רכ ןכהרהמסתיןתר"הִצנן ןתרליעָמנןתרינמרמלןןת"ר)62(,רןכאש ר
המאראמנהרכ ןכהרביגערעםרהיןןתרןה מקבןד,רהמארכ ןכהרבגמלןמרע מןת,רבאש רהמאריחזמ הראתר
הןןב רל גערהאיבמןןלנטמרשבןר"ג יה"רהאםרןהבמאהראתרבעלהרלכללריגערימנמרכןמרשתתעב .ר
העןב ,רגםר"בגב ןתן",רעןןנןרתקןערבמדרהאםרהתןבעתרז ערןבמדרהאברהפסמבמ,רןאןלמראףרהנ תע.ר
ה מרגןפתןר"הבןןןת"רשלרהבדרהמארהתןצאהרהפמזמתרהיןחשמתרשלראןתןריגע,רנקןןתרהחמבן ר
המחמןהרכבמכןלרבמדרהשנממם,רהיןצגמםרבשמ רכאמלןרלארהממתהרלהםרשןםרזמקהרהןןמתרשלאר
עב הרן ךרבנם.רהאםר"לארחטאה",רכמןןדרשנזקקהרלבעלהרלשםרקמןםרהיצןןהרןהןלןתר"תמנןקר
)128(רלשלןםרהבדרה חןק.רהאבר עֹנג",רןעכשמןרהמארילמטהראתרפנמהרןנןשאתר"תִפלהרכהה"ר
יסתג רבחן ןרהקטדרן"יתממחן"רעםרהבדרהמקמ ,רשעלמןרהןארחןשברןלןרהןארןןאגרבלמרה ףרשיאר
מבןלערלןרבפלשתמנהרהפ אמת.רישןםרכךרהאם,רןבממחןןרהאב,ר"מן ןמם"רגםרהם,רביןבדריסןמם,ר

מחןרעםרמ מןתרק נןרשלרמקמ ם,רשנעשהרלכלברחןצןת.
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לק אתרסמןםרהפןאיהרהןןב ר ןאהרלפתעראתראבמןרבסצנהריאןןרלארשג תמת.רלכאן ה,ר
עןממדר למלןתמן,ר אשןר אתר עןשהר הןאר ןהתפמלהרשלןרשבןר הלמיןןר בקמטןדר עןןנןרש ןמר האבר
סןמרעלמרֹיַח"ר)194(ר—ר יןפנהראלרהמ חרשהאןמם,ראבלרה אשרה"יֻעקםראלמרסה "ראמדרלןר"ּכִ
ןזאתרבנמגןןראנלןגמריןןמקרלתמאן רהאברב אשמתרהשמ רכימרשעט הר"ינֹןצצת"רלןר"עלמרֹיַח"ר
)6(.רהןןב ־הבד,רהנ תעריי אהר אשןרהלא־יכןסהרשלראבמן,רשןאל,רלארבלמרח ןה:ר"אמכהר/ר
אפש ?!רֵאמרהמ אהריחיתרעמדרהצןפמהרגםרבלמלהר]...[?!"ר)194–195(,רכלןי ,רהאםרנסתלקןרידר
האברמ אתרהאלןהמםרןמןמעתרההשגחהרהאלןהמתרגםרבאןפלרהלמלה?רהאםרעמדרהאלןהמםרכיןהר
הפתאןימר ז ימם,ר /ר עלמר הב קר המאר ש"האמיה,ר יסתב ר בחשכה?ר שאמנהר ןאהר האןםר כעמדר
ןהעןים"ר)195–196(רעב הרידרהבדרלאבמן.רהזןהןתןרשלרהאברעםרהבדריןשכתראןתןרכלפמריטה,ר
אלרעןלםרהאמיהרןהמתיןת.רהןןב ר ןאהראתראבמןרנןשארעמדראלר"תפןח"רהמ חרה צחנמרבבעתהר
שהממתהרעןרכהרשלן,רשלרהןןב רבלבן.רןכשילמטרהענדראתרפנמרהמ חרזןלגןתרעמנמרהאברןם.ר
ביקןםרבןרהןארעןיןרבחן ןר"עןןרלארמציחרןשארמֹ ק,רגםרכמרמבןאראח מןרּבָ ּןְך"ר)202(,רהממנן,ר
האבראפןףרהפחןמםרהןגלהרליקןםרשלרשייהר ןחנמת,רןגםרכאש רמעטהרעןןרלזידרקצ ראתר
טלמתןרןמפתחרבתפמלתרהבןק ר—ר"ב ןךראתהרה'ראלןהמנןרילךרהעןלםראש רקמןשנןרביצןןתמןר
ןצמןןנןרעלריצןןתרצמצמת"ר—רהיקןםרהשןיםרשבןרהןארנמצברכב רלארמן מק.רהפ מןהרידרהמלןןתר
יממתיתראפןארלאר קראתרהבדרשנפ ןריהן מןראלארגםראתרההן מםרשנפ ןןריבנם.רישןםרכךר
חממברהבדרלנקןטרבסמןםרהשמ רטןדר"אבהמ"רכלפמראבמן,רשנעשהרכבמכןלרלמלןרהזקןקרל חימם:ר

"שֹקט־נא,ראבא!רבדרמקמ ךרמלבשראמיהרכיןרִ קיה"ר)203(.ר
יקןיםר עלר נעיןןר ןעןןר הללן,ר הנמחןימםר שבןב מר האיבמןןלנטמןתר עלר עיןנןר כב ר
לכךר העןןתר המאר השמ ר שבסמןםר הינחיתר היחןןהר יקןם,ר יכלר סמכןין.ר אלר השמ ר בהבאתר
שהי חברהישפחתמרכןלןר)כלןי רהעןלםרכןלן(ראמבן,רלפמר"אמיהרגןןלהרןמ ח",ראתריעיןןר
ןַ ןר ה"ילכןתמ".רלאר קרהבדרהנןןןרןהיןפק ראלארגםרהן מןרהםרבבחמנתר"ילךראבמןדרבלהר
שחת,רבשאןלרןבתחת,רבלאןתרבלמרנחת".רבעןליןרשלרהילךרהאבמןדרגםרהיןלןת,ר"המק הרינמר
ּןת",ראמנהרמכןלהרלשכךראתרמןמעתרהאסןדרה"סןלןת"ר)ה ןטטת,רה ןתחת(,רלעצן ר אםרןינמרִאׁשּ
)29–30(רעלרהאןם־הכלברהאןצ ־עןצ רבגןפןראתרתיצמתרהמתיןת.ר בכימ תר"כלרה חימם"ר
ה תמעהר עלמה,ר גםר חלר הבמןג פמתר האםר עלר החלר הטאבןר ביגע.ר אסן הר זןר יןלןתר ןכאם,ר
ןחןלןתר הןן ןןןתר אבנמהר יפנמר י תמעהר המלןןתר לטןה ר כתחלמףר הימנמןתר יפנמר היבןהלתר
ד"ר)33–34(,רכלןי ר הןבשרהיג מםרשלהרעןרכןמרנמקן ר"שתמרעמנמם,רשלארלחזןתר/רעןןרביֻגּןָ

עןרכןמרקבלתרגן לןרשלראןמפןס.ר

ו

ןבעןציתר במשמ ןתהר בהמקפה,ר תקןמםר חס תר פןאיהר המאר ןמ ח"ר גןןלהר "אמיהר
הבמטןמרשלה.רהמאריןןןחתרעלריצןקהרקמןימתרכיבןךרשאמדריןצאריינן.ריבחמנתרהישן  ,ר
הקןנפלמקטמםרשיבןךרזהרְיקלעראןתןראלמהםר)מלןןתריןלרבג ןת,רהן מםריןלריןלןת,רממאןשריןלר
טמ ןף,רבמטןמריןלרבמטןלרהבמטןמרןכן'(רהםרבלתמרפתמ מם.רשןםריענהר—רפסמכןלןגמ,ראמןמאןלןגמ,ר
ןתמראןרפןלמטמר—רעלרהשאלןתרהישתיעןתריהםראמנןרמכןלרלממשבראתרהסתמ ןת.רהללןרנןבעןתר
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יעןיקרהאמשמןתרשלרהישן  ,רידרהתבנמןתרהבסמסמןתרשלרתפמסתרהיצמאןתרשלן,רןהדרקןבעןתר
אתרה גשתרהקמןםרה אשןנמת,רהתשתמתמת,רשאןלמרנמתדרלכסןתהרב ןבןמרהתנסןתרןקמןםרנןספמםר
אךראמ־אפש רבשןםראןפדרלבטלה.ראינםרתפמסתרהיצמאןתרשלרהישן  ראמנהרמןנקתראךרן קר
זידר )יצבמר אןרייצבמםר ינןתקתרייצבר אמנהר המאר במןת ,ר הנפשממםרהעיןקמםר ידרהשן שמםר
ןיקןם(רקןנק טממםרשהישן  רנתןדרבהםראןרהמהרנתןדרבהםרבעב רהק ןברןעןממדרהםרישפמעמםר
עלמן:רק ברהשןחןתרבילחיתרהעןלםרה אשןנה;רהפןג ןםרבלבןברבנןביב ר1918רן צחרמהןןמר
העןלם"ר "סןףר אןןמ תר 1918–1919;ר בשנמםר פןג ןימםר שלר א ןכהר בסן הר ןפןלמדר אןק אמנהר
ןק מסתרהת בןתרהאמ ןפמתרהבן גנמתרשהישן  רקלטרבעתרשהןתןרבב למדרשלריןצאמרילחיתר
העןלם,רןהתחןשהרשגן לרהמהןןמםרהמןשבמםרעלר"אןיתרהסלאןןמם",ראםרלארבאמ ןפהרכןלה,ר
נח ץרלה גרןלאןבןד;רה ןשםרהיןכאריאןןרשלרא ץ־מש אלרהצחמחהרןהח בהרשלר אשמתרמימר
הינןטרהב מטמ;רהחששריפנמרהלאןינןתרהע במת,רשלבשהרייןמםר צחנממםרתמכףרלאח רהצה תר
ןפןלמטממםר חב תממםר המסטן ממם,ר המבטמםר כאין ,ר לן,ר שמשר בשמ ,ר נןכחמםר אלהר כלר בלפן .ר
החלןצמם",ר "שבטר ןעםר הא ץר עםר הפגמשהר שגםר לןןןאמר ק ןבר בספק.ר יןטלר אמנןר שקמןיםר
שהישן  רקמןןהריינןרלֵ עּןתרשתשבן ראתריעגלרהנמכן רןהאמבהרשהקמףראןתן,רלפמרה גשתן,ר
ִאכזבהרעןריאןן,רלפחןתרבשלברזה.רכלראלהרהשפמעןרעלרהטןנאלמןתרהאפלהרשלרהשמ ,רןעםר
תחןשתר אתר ה"יאש ןת"ר יחזקןתר נסמבןתר ישנממם,ר גן ימםר בבחמנתר אלאר המןר לאר הםר זאתר
הז ןת,רהמתיןתרןהבןמןןתרהתהןימתרשהישן  רהבמארעין,רבבחמנתר"שן שרנשיתן".רהיןעקהר
החב תמת,רהפןלמטמתרןהנןפמתרהיממןמתר קרהעצמיהרתחןשןתרקןןיןתרשלרהישן  רןשח  הר
יעצן מםרשימתנןרעןרכהרבימןת־יהראתרנטממתןרהטבעמתרלהקצמדרןלהח מףראתרבמטןממהד,רןבכךר
המארסממעהרלחשמפתראןתהרשכבהר אשןנמתרשלרהתןןעהרהעצימתרשלרג מנב גרכאןםרהחמראתר
חממןרב אשרןב אשןנהרכט גןמה,רכיעב רתלןלרי"הצלחה"ר)המלןןתרבחמקרההן מם(רלכמשלןדר

התןבערקת זמסרןקטסט ןפה.ר
השמ רהא ןך,רעלרכללריהלכמןריז מחהרלז מחה,רבשנמרפ קמןרהנ אמםרלכאן הרשןנמםר
ליןמרזהריזה,רעןסקרליעשהרבשנמרענממנמםרהלןבשמםרצן הרןפןשטמםרצן הרבעתרהשמןטרעלרפנמר
הטן מםרהא ןכמםרןהסןע מםרןעםרזהרהםרעןיןמםרבזהןתםרהיהןתמתראגברהגב ה,רהחלשה,רןשןבר
הגב הרשלרהתזין רה טן מרשלריבעמהם:ריחןרגמסארחמפןשראח רבמטןמרליצןקהרהקמןימת,ר
חמפןשר גמסאר יאמןךר הןןב ,ר שלר הקמןםר ה גשתר שלר הקבןעמםר הי כמבמםר ןלאמיה,ר לממאןשר
נןאש,רהת ןצצןתריבןהלת,רנען תרסן ,רבחתמ הרליצמאתרפתחמרימלןטראמזשהם,ר"פת ןנמם",ר
ן כמריןצאראןרב מחהרידרהאמיהרןהממאןש.רה"פתחמם"רנבןקמםרשןברןשןבראבלרניצאמםרתימןר
חתןימם,רבלתמרזימנמם.רהןןב ריןןערלכך,רןבכלרזאתרהןאריטמחרעציןרבהםרבכלרפעםריחןש.ר
בשןםריקןםרןבשןםריצבראמדרפתחמםרחסןימםראלהרטבןעמםרבחןתםרשלראמןמאןלןגמהרחמןבמתר
אמזןשהמר—רצמןנןת,רסןצמאלמזם,ראנ כמזם,רנמאן־ למגמןזמןת.רכלראלןראמנםרשממכמםרל ןבןרהנפשמר
שבתחןימןרית חשרהשמ .רבעצםריןןב ר קרעלרשלןשהר"פתחמם".רהעמק מרשבהםרהןארהאמבןןר
העצימרלןעתר)"פת ןד"רשהחלןצמםרהיאןכזבמםרשלרשנןתרהעש מם,ראש רלאריצאןרבא ץ־
מש אלראתריבןקשם,רנקטןרלעתמםרלארנןמ ןת(,ראןתןר"פתח"רשפמלןסןפממתרהאבסן ןר אתהר
בןריןצארמחמןרלאמשן רחמ ןתןרשלרהאןםרןמכןלתןרלהשלמטראתר צןנןרעלרהקמןםרהאבסן ןמר
שנכפהרעלמן.רלכאן ה,רהעןלםרכןלןריצמערלישן  רלהתאבן.רלעתמםריהןהןמםרבשמ רןב מןר
זן ימםר בןרימםר כמרבכלריקןםרשמשר ןהיחזאמרהסטןאמרשטעדר המןןעמםרשלרסנקה,רהפמלןסןףר
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שאפש רלטבןערבהםרןעצמםרשאפש רלהמתלןתריענפמהם,רן כןרשלרהאןםרלארנחסיהרןהחמ ןתר
ןמ ח"רבןןקראתר  חןקהריינןרכיטחןןמרז ןעראןר גלרבלבן.רןאכד,רהןןב רשלר"אמיהרגןןלהר
שאמדר )55(ר סןגסטמה"ר ב"זמןר יןא מםר כשהםר הןאר ןאהר הימםר אתר הללן.ר הימלןטר פתחמר שנמר
צ מךר קרלהטמלראתרעציןר הזינהרלהתאבןןתרבטבמעה.105רה"אןילל"ר לטעןתרבישיעןתה:ר
אלרהתהןם,רןימןרמיצארלעציןרגאןלה.ראתרהעצמםרהןאריתא רכיצמעמםראתרענפמהם.רעםרבןאר
הסתמןרהםרישמ מםראתרפמ ןתמהםרןחןשפמםרענפמםרשחן מםרשמשרבהםרכןמרלשאתראתרישאר
הגןףר—ר"העצמםרנתנןרפ ָמם,רתאי ,ריתןקרהמהר מחם.רןבסתןרהדרתאי :רהמןרתלמֹןתרשֹח ןת"ר
)67(.רגםרהעפ ריצמער )101(ר—רןגזעמהםר"יזמרהמגןנמם"ריןןמעמם:ר"ק ןאמםרגןפמםרלִהתלֹןת"ר
ל"פ א־אןם"ר)הןןב רכאןםרשהפ מא(רלחפן רבןרבן רלנבלתרעצין,רלכ ןתרלעציןרקב ר)78(,ר
ןקממיןת,רכיןבד,ראפש ןמןתרהתאבןןתרנןספןת,רכגןדרנמפןץרהגןלגןלתראלראבנמרהכןתלרהיע במר
במתיןתם"ר האטןימםר היֻצננמםר ר ןִחייּתָ /ר דר ּתֵ ּתִ אש ר /ר ןיךר עקבר גזמתר ֵפמר ּכֵ ש"מ חיןךר כןמר
)91–93(,רכבמכןלרהסלעמםרהאטןימם,רחס מרמכןלתרהבמטןמ,רזקןקמםרלחןםרןיןרןיןחןרשלראןם,ר
שכדרבעןליהרשלרהפןאיהר"מכאברגםרהדומם"ר)178(,רהסלע,רהאןיהרשכיןהרככןןממה.רהכאבר

ןהיןעקהר—רלמתראת רפנןמריהםרבשמ .
אלארששןברןשןבריתגלהר"פת ןד"רההתאבןןתרכבלתמרזימד.ריןמרפעםרהןארנתקלרבמצ ר
חממםרעזרהןןחהראןתן,רלעתמםר"בבןז"ר)כפמרשןןחהרהןןב ראתרןב מר"היממעץרהמ ןשלימ"(.ר
ה"אןילל"ריגלהרשאמדרבמכןלתןרלקפןץראלרתןךרהימם.רבפןאיהר"בילכןתרהצלב"רהןארהןןה:ר
"אמננמר ןצהרל ןתראלרהתהןיןתרכלרזידרשמשנהרמבשהרןיאמ מםרהיזלןת";106רב"אמיהרגןןלהר
ןרּןטִןמר ןמ ח"רהןארןןחהראתרהצעןתמןרשלר"היממעץרהמ ןשלימ"ראגברקבלתרקמןיןרהכאןברב"זהרַהּגֵ
הגמןמם"ר)114(.ראתרגןלגלתןראמנןריןכדרלנפץראפמלןרהמאריתנפחתרןיתילאתרנןזלמם.ר"אמננמר
עןןרחלימש,רלארקנהרסןף,ראגםרבמ ֹןקה"ראנמר)116(,רהןארטןעד,רןהיטאפן הרשלרהאגםרבמ ֹןקה,ר
שימימןרעןיןמם,רייחמשהראתרתחןשתרהשמתןקרשהןארחשראלריןלראפש ןתרההתאבןןת.ראמדר
בןרלארהכןחרה ברשלרהחלימשרןלארהחןלשהרןהשבמ ןתרשלרקנהרהסןף,רשאןלמרהמןריאפש מםר
לןרלהזןקקרליעשהרהנןאש.רתחןשתרהשמתןקרהפנמימרגןןלהרכלרכךרעןרשהןןב רצ מךרלהשלמךר
אןתהרעלרהעןלםרשיןלןרהןארנמצב.רןכך,רבימלמםרנןגעןתרללב,רהןאריתלןנדרעלרהעפ רשאמנןר

יאפש ראתרהיןןת:

ִןמָעה,רַןמ,רֵאמדרָאְבָןד.רָהֲאָןָיהרְסגּןָ הרֵהמֵטב!ר)71( ְןֵאמדרּגְ

אן:
ָשׂ ?ר—ר—ר)172( הרַגְליּןןרּכֹהרָאֹנִכמרְןֵאמדריֹןָצארִידרַהּבָ ָלָיּ

הדר יןפנמתר כשהמאר הימםר שלר הזאתר הסןגסטמהר אתר הישן  ר תמא ר הצלב"ר "בילכןתר בפןאיהר 105.ר
לפנמר קרהבמתר "פתןחר כמר קןבער כןלן.רהןןב ר המהןןמר ןהדרכלפמרהקןלקטמבר כמחמןר כלפמרהןןב ר
בתןךרהתהןיןת,רסןגסטמהריתנןצצתרעלרפנמרימיןתרעיןקןת";רימרנה ןתרבבלרהםרהיןב מםראלר
אלמנן.ר "בןאןר הט גמ:ר המהןןמר יהיצבר מחמןר כיןצאר ההתאבןןתר אתר לפנמןר ןיצמעמםר הקןלקטמבר
אתםרמתןימם.רבמתראמדרלכםרןןממרלכם.ר/ראתםרמגעמםרינןןןמם.רהן כמםרנישכןתרהלאה.ר/רה כמנןר
עציכםרלשחןתרעלרז ימם,ר/רעןרשנגמעראלריעןדרכלרהעןיקמםרןהאמ־ ןגע:ר/רלמםרהגןןלרשבי חק"ר

)ג מנבע ג,רגעזאמלטע ווערק,רכ ךרב,רלעמלרהע הר2,רעי'ר466,ר468(.
שם,רעי'ר466. 106.ר
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האןיהרסגן הרןהבש רסגן .רהאןיהרןהבש רהםרכבמכןלראלהרשאמנםרינמחמםרלןןב רלהמילטר
יחממן,רןישןםרכךרהןאריפנטזרעלרהתאבןןתרבמןמראח מםר)הע במרעלרין גןתריסגןרעןַי (,ר
מכןלר אמנןר הןןב ר ליעשהר אןלםר יינן.ר י פהר שאמנןר החממםר חפץר מכבןלר לאר מןמהםר שאתר
לקבלראתרהיחשבהרעלרה סרבש ןרןבמתןקרגןפן.רגםראתריחשבןתמןרעלרנמקן רעמנמןרהןארןןחהר
בסמןם.ראן בא,רבשמ רזה,רכיןרבשמ מםראח מםרשלרהישן  ,ראנןרחשמםרבאהבתןרשלרהןןב ר
לבש ן,ראהבהרשאמנהרנקממהרגםרישיץראןטן־א ןטמןת.רמצחקרשלןרכב רהבחמדרבאןטן־א ןטמןתר
ן"גלבןע"ר "עיל"ר בפ קמר כגןדר השלמשמת,107ר העלממהר בשמ תר י כזממםר לפ קמםר האןפממנמתר
ביחזן ר"בגלגל"רשלרשלןנסקמ,ראןרבקטערהמןןעריתןךרהשמ רהפןתחרבימלמםר"אסמיןדרלכם,ר
פמלןסןֵפמרהנצח"רשלרג מנב ג,רשבןריספ רהןןב רעלראןתןר"ֹענגרפשןטרןלבד"רשבלבמשתרכתןנתר
"]...[רעלרבש מ,ר/רשטבלרבימםרןמצארכהרט מ",רןעןןרמןת ריזהרבקבמעתןרכמר"]...[רבןח ראנמרהמןתר
הר/רשהמארלמרחיןןה".108ראהבהרחנןנהרזןרלבש ,ר ֻ ּןָ ּפֶֹ דרשלראצבעמרַהּןְ הרכןאבתר/רלשםרַהּצִ גִןּמָ
החלר ןמ ח",ר גןןלהר "אמיהר לאן ךר גםר יתהןהןתר בלתן,ר שאמדר ןה ןחנמר הפמזמר החמּןתר יקןםר
בתמאן ר"התמנןקרהעֹנג"רשמלןהרהאםרהיעןב תרןבטענהרכמרגםרב"גב ןתן"רחממבראןםר"לחןסרעלר
הרןלכסןתהרבאהבהרבמןמרעצין,רכיןראיא"ר)4(,רעבן רן ךרהיפגשרהנ גשרכלרכךרעםרהמלןר הגִןּמָ
)136(ר—רןכלהרבתמאן ר בבגןמרהלןבדר—ר"ימרהאכמלָךרב עבןנך,רימרהלבמשָךרכֹתנתרצֹח ה?"ר
שכמבתרהגןףרעלרין גןתריסגןרעןַי רכשכמבהרנעמיהרשלרמלןריפןנקרשהןנחרבזהמ ןתרןבאהבהר

עלרמצןעןרהי ןפן:ר"תנעםרשכמבהרלבד־מקמ "ר)207(.
אםרפת ןדרהאמבןןרהעצימרלןעתראמננןרזימדרבאית,רה מרהפת ןדרהאח ,רהטמ ןף,רזימדרעןןר
פחןתריינן.רכפמרשאי רהישן  רבשמ ראח ,ר"גןאל־ָעְנִממר—רהשגעון"ריס ברלבןארלעז תןרכןמר
לפןןתןר"ידרהאשה,רידרהֹחקרןידרהפמןטר—רינמרכלארהִבטןממם".109רל געמםרבןןןמםרנןיהרלןןב ר
ןמ ח"רשהןארנןגערבשןלמןרשלרהשמגעןד,רןהיגערינשאראןתןראלר"הגבהּןת",ר ב"אמיהרגןןלהר
הת ןייןתרהנפשרהיאנמתרןתחןשתרהחןפשרה ןחנמרהיאפש תרהתנתקןתרידרהיצמאןתרהבלתמר
נסבלת,ראבל,רכפמרש אמנן,רהןןב רנהןףרפעםראח רפעםרןיןחז רשןברןשןבראלרהממאןש,רנןפלר
ידרה"גבהןת"ראלר"אמדריהרעןן",רןבכךרגםריאש ראתרתפקןןןרכישן  ,רשה מרהשמ הרכ ןכהר
בממאןשרןנןלןתריתןכןרןאמלןרהטמ ןףריתממחסראלמהרכאלרחלקרידרהיצמאןתרשמשרלפ קרןלנתץ,ר
כאלר"כלארהִבטןממם".רבהישךרהשמ רלארנמתדרלןרלחזן ראלרתחןיןרשלרהטמ ןף;רלכלרהמןת ר
הןארמכןלרלגעתרפעםרנןספתרב"ישןגעת",ראןתןרשםרעצםרכללמרממןמרשאמנןריליןרבן ךרכללר
עלרחצממתרהגבןלראלרתןךרהפסמכןזהראלארעלר"טמ ןף"ריטאפן מ:רתזזמת,רהשתןללןת,רבלבןלר
כללמ.רהטמ ןףרכפשןטןראמנןרבהמשגרמןן,רןה אמןתרהב ן ןתרלכךרהדרהיצןקה,רהסבל,רתחןשתר
הקלןדרןבממחןןרהפחן,רשהשמ רבכללןתןריןןןחרעלמהםרבימןהרכהר בהרשלראימנןת.רכלראלהר

אמנםרייאפממנמןרשלרהאןםרהפסמכןטמ.
פת ןדראח ,ריתןדרבה בהרישנמרקןןימן,ראמנןרנזכ רבפןאיהרביפן שרןעםרזאתרהןארנןןדר
בהרא ןכןת,רןיןז רהמהראמלןלארנןןד:רשמבהרלאמ ןפה,רהבמתה,ראלרבמתרההן מם,ראלרגןלתרפןלמדר
ןג מנב גרהתממחסרתימןר זןרנקטןר במםריחלןצמרהעלממהרהשלמשמת,ר הןשנהרןהיבן כת.רן ךר
אלר"מ מןתם"רבהבנה,ראפמלןרבתחןשתרהזןהןת.רב"התנצלןת"רשב"מ ןשלמםרשלריטה"ריק מדר

מצחקרשלן,ר"הצןרהשןןהראצלרג מנב ג,רשלןנסקמרןליןד",רהארץ,ר7.1.1955. 107.ר
כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר119ר. 108.ר

"ייעיקמם",רבתןךר"הגב ןתרהעןלה",רשם,רעי'ר81. 109.ר
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הןןב ראתרעציןראלרתןךרןיןתרהמן ןרהימןאש;רהןאריןכדרלקבלראפמלןראתרהקללןתרשהלהר
ישלחרבא ץ־מש אל,רשכדרא ץרזןראכדר"יֻקללהרימימרטמטןס־יפמסֹתפל"רןן כהרשהמארסןחטתר
ָאהרןםרָהָאֵפל".110  ּגָ ַח,רעןרשכלתהרכלרתןחלתר/רעןרׁשֶ ידרהאןםרמןם־מןםרןלמלה־למלהראתר"כלרַהּלֵ
אםרימשהןריצפהריישן  רהיחזמקרבהשקפןתרצמןנמןתר ןמקלמןתרלתגןבהראח תרעלרתןפעתר
המ מןה,ראמדרהןאריבמארבחשבןדראתרנטממתןרה אשןנמתרשלרג מנב גרלהזןהןתרעםרכאברןיצןקהר
ן קראח רכך,ראםרבכלל,רלבןארחשבןדרצמןנמרעםרימרש"אמנןרמכןלרלהתעלןת,ראמנןרמכןלרלהתגב !".111 
כאין ,רב"אמיהרגןןלהרןמ ח"רפת ןדרזהראמנןרעןלהרביפן ש,ראןלםרללארנןכחןתןרבפןאיהרקשהר
להבמדראתרהקטערהא ןךרהיןקןשרבאיצען,רבתחמלתרהפ קרהשנמ,רלאלגמהרהגןןלהרעלרפןלמד,ר
עלרשןןתמהרןעלרעממ ןתמה.ראלגמהרזןר"שממכת"רתיאטמתרלפןאיהרלאר קרבחמזןקרשהמאריחזקתר
אתרתחןשתרהקש רהכאןברשלרהןןב רלנןפמרמלןןתן.רליעשה,רהאלגמהריתפקןתרבשמ רבןקּןתר
י במתרבשתמרן כמם.ריחןרגמסארהמאריממצ תר גמעהרזינמתרבסע הרהית חשתרלאן ךרהשמ ר—ר
 גמעהרשהתזין רה טן מרשלרהשמ רנזקקרלהריאןן.רהטןנמםרהאלגממםריתןקמםרן כמםרלעןיתר
הטןנאלמןתרשאלרתןכהרהםרישןבצמם,ריקצבמהםר גןעמםרבהשןןאהרלאח מם.ריאמןךרגמסארהמאר
יאפש תרלןןב רלשכנעראתרעציןרשהן ךרהחןז תראלרפןלמדרןאלרבמתרההן מםרחסןיהריישר
כיןרהן ךראלרההתאבןןתרןאלרהשמגעןד,רןזאתרלארבשלראמזןריצןןתר"עשה"רצמןנמתרשאסן ר
להפ ר—ריצןןהרכזןרכללראמנהרנזכ תרבפןאיהר—ראלארישןםרשהחז הראלרפןלמדרתעימןראתר
הןןב רבאןתןריקןםרשבןרהןאריןצאראתרעציןרבא ץ:ריןלרהאמיה,רהממאןשרןהנמהמלמזם.ריהר
זהר בא ץריטעםר ההמשא ןתר הצןקתר היבןעתתרשלפנמן.ר היצמאןתר ידר ג ןער לחןז ר שיצפהר
בןמןקרעןלהרביקןיןתרנןספמםרבשמ תןרשלרג מנב ג.רבאחןרישנמרהשמ מםרשנספחןרל"חזןדראחןר
הלגמןנןת"רכאפמלןגרבעתרשנןפסרכקןנט סר)בתחמלהרהמןרשמ מםראלהראין מםרלהמכללרביחזן ר
"טן רילכא"(,ראןלמרכןמרלארלסממםראתרהפןאיהרבשלמלהריןחלטת,רחןלםרהןןב רשהןארנקלער
לֹןתר יחןשרלפןלמד.רבחלןיןר"המהרןםרןע פל.רבׂש מםריןיןימםרתלןרעלרןלתןתר/רןקטעמרֻגְלּגָ
אתר ן ןאהר המןןער פמנסקר פןג ןםר אלר נקלער הןאר היֶןת".ר יִנבלֹןתר ָאִ מַחר ליעדר לנחמַ מר ׁשּןר ֻהּגָ
חן מרהכןן מםרבכןתלרשאלמןרנן ןר"נשפטמםרמהןןמםרלג ןןם".ריןמרפעםרהןאריתען  רליחצהר
ןיתילארתחןשתר ןןחהרעלרכךרשאמנןריצןמרבפןלמדראלארבא ץ־מש אלרהשןייהרןהקשה:ר"ֵהמ!ר
פהרמםרהתמכןד,רפהרא ץ־מש אל,רןמשראלןהראש רייתמקרעפ ןתר/רןאבדרילחהרעלרשפתרמםר

הילחר—ר—ר".112 
מןת .ר ה בהר יעןןנתר בן ךר זהר עצימר שכנןער ילאכתר נעשמתר ןמ ח"ר גןןלהר ב"אמיהר
בענממדרזה,רכיןרכיעטרבכלרענממדראח רבשמ ,רהישן  רעןיןריןלרסתמ הרשאמנהרנמתנתרלפת ןד:ר
יצןראחן,רפןלמדרהמאריחןזרהמלןןתרהשליה,רהיאןש ת;ריצןראח ,רפןלמדרצ מכהרלהמ אןתר
כיחןזראמיהרהג ןעראףרמןת רי"מ ןשלמםרבאמיתה".רהשמ רגןב רעלרהפע רהקןגנמטמבמרןה גשמר
הזהרבאיצעןתריעב מםרטןנאלממםרהן גתממםראךרגםריהמ מםרליןמ,רהנעשמםרכאמלןרשלאריןעתר
ןללארכןןנה.רן ךרזןרית יזתרבימןת־יהרכב רבאןקסמין ןדרהפןתחראתרהקמנה:ר"גלןתרןשנהר
ןיֹב כתרתחתרצלבמםרשןק ןנמ"ר)120(.ראםרהיצמאןתרשבגלןתרהממתהריצמאןתרשלרהמןק ןתר

שם,רעי'ר62. 110.ר
שם,רשם. 111.ר

ְ ןּןל",רבתןךר"חזןדראחןרהלגמןנןת",ר מ.רזבר מ מרעלרׁשַ ּפַ 112.ר אןרהשמ רהיתחמלרבימלמםר"...נ ןיתמרעלרּכַ
כל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר31.
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"יבן כת"?ר גלןתר זןר הממתהר כמצןר הצלב,ר שלר הלטןשמםר קצןתמןר שלןשתר מןמר עלר ןהמחן ןתר
ה מרכב ראז,רבמלןןתןרשלרהןןב ,רהמארהקבמלהרליצמאןתרשבהרהןארנןק רבסה ןנמרהיסגןר
זן.רהןארפןתחרבענןגמםר היעןקלמםרבא ץ־מש אלרשלרההןןה!ראןלםרהןןב ריתעלםריסתמ הר
נגמנתר עלר לן,ר שאבןןר פןלמדר שלר היןעםר הזהבר שןןתר עלר ןיקןנדר השמ ר שבטן מר ןביתןקמםר
ה"ִגתמןת"ר—רבללממקןתראןרינןןלמנןתר—רבע במרהקמץ,רעלרהקןצ ןתר עננןתרהשןממםרששמלחןר
אתרזי תדראלרהי חברבישךרהמןםרןיןמרע בר מןןראתרצמיאןנדרבממדר מחנמר)ןכאין ,רהממדרן מחןר
יתקש מםרבפןאיהרתןמ רבען  ןתרהא ןטמת(.רהכןלרהמהרזימדרןיתןקרןתימם;רהשימםרעציםר
אןלם,רכיבלמרישמם,ריתגנבתר )123(.ר ִפמןת"ר אלמר "קחןנןריאכלר כפמ ןתרתאןןה:ר נתלןריעלר
לתמאן רנמיהריאממיתרכלשהן.רהקןצ ןתרנמח רג ןנדרבציארכלרהמןםרןלעתרע ברהדריגמ ןתרממדר
אלרה"צןןא ןת"ר—רשתממהרהי יזתרללארהןגשת־מת רעלראןןמ הרשלרהתפ קןתרמצ מת,רן יזרזהר
יתחזקרבתמאן רנגמנתרהגמתמןתרהיןשענןתרעלרב ךרכאמלןראי ןר"פ א־ןם־לד"ר)125(.רןכאמלןר
ללארקש רלתמאן רזהרנזכ רהןןב רשעןנתרהקצמ רןשתממתרהממדרהמארעןנתרהאבלרהמהןןמ,רהעלממהר
עלרקב מרהאבןתר—ר"מ ח־אלןל:רֵאֶבלרנשמם"ר)126(.רלפתערהןןב רישןןהרלנגןרעמנמןרלאראתר
"תִפלהר ןלןחשתר עמנמהר עלר במןמהר הסכהר היעןטפתר איןר אתר אלאר החזהר חשןפןתר הקןצ ןתר
כהה"ר)128(,ראתראבמןרהיסןגף,רהיתממחןרבחן ןרהקטדרעםרתפמלתןראלריןלרהמ ח.רןמיןממםר
הגמתמןת,ר ןנגמנתר הקןצ ןתר תמאן מר אלר בהצט פםר ןטןנאלמר קןגנמטמבמר ןמסןננסר מןצ מםר אלהר
ןןמסןננסרזהרגןב רבעתרשיןפמערפתאןםרהמלןרהמהןןמרהענןג,רהלבןשרבגןמרלןבד,רןימןרלאח מןר
מהןןמםריתמם,רכנ אהראלהרשיןתםרלארהמהרכ ןךרבאלמיןת.ראלהרהםרימרש"נפלןרלמרבן ך"ר
)140(,רכלןי רהמקמ מםרשיתןרעלרפנמרהןןב ,רןבעמק רהנע הרהאהןבהרשיתהרבלמלרחןפתהר
שהןצאןר ןיהפכנמםר ין ןמםר "ה ןגמ־ילכןת",ר באמםר כךר אח ר )141(.ר כלןת"ר ב"סּןֵתמר ןנקב הר
להן גרןנקב ןרבקבן תרגמבן מם,רןאלהרנחלפמםרימןרבמהןןמםרשנ צחןר קרעלרשןםרמהןןתם,ר

טןבעןרבןןממסלרעןרשצבןרגןפןתמהםרןהתנשאןראלרפנמרהשטחרשלרהנה רבבטנמםריבןקעןת.ר
ג מנב גרקןש רכאדריעשמר צחרבהןןהרביסן תרי טמ ןלןגמתרמןןעהרשלרמהןןתרפןלמדר
במימםרשקןיןרלחלןקתרפןלמדרבסןףרהיאהרהשיןנהרעש ה.רזןהמראןתהריסן תרשעגנןדרנזקקרלהר
ביחזן רסמפן מר"פןלמד",רבפ קר"ביצןלןת",ראןלםרהשןבלרהאגןמרליחצהרהנישךראח רסמפן ר
בתנןפהר צחנמת,ר נחן ת,ר ןהתיןנהר ימןר יסןלקר האכז מםר הפ מצמםר במןמר המהןןמםר הטבעתר
ביעשמםרשאמ עןרבמימרילחיתרהעןלםרה אשןנה,רבילחיןתרהאז חמםרןבילחיהרשנמטשהרבמדר
פןלמדרלב מתרהיןעצןתר)"הנסרעלרהןןמסלה"(.רמהןןמםרנעק מםרייקןיןתמהם,ריןבלמםרבק ןנןתר
 כבתרהטסמםרעלרפנמרנןפמרשלגרןכפן ;ריןמרפעםרנז קןתרידרהק ןנןתרגןפןתמהםרשלראלהרשלאר
הנמגןןר יפּןתחר זהר בשלבר הע בןת.ר לזאבמר בחמפזןדר היחןלקמםר יאכל"ר "גןשמר ביסע,ר עיןןר
במדרפןלמדרה"יבן כת"רלזןרה ןצחתרןהיקןללתרעןרכןמרכךרשהןןב רמכןלרלהצמגראתרזןןעןתר
הישךר המןר כאמלןר היתןת(ר נשמהםר ןאלר ישכבןתמהםר אלר החןז מםר )היתמםר העןלםר ילחיתר
משמ רשלרממסן מרמהןןתרפןלמד.רה צחנןתרשנ יזהרבפתמחהרהאלגמתרהענןגהרבהבלטתרהצלבמםר
"שןק ןנמ",רןפ אןתרהןימםרשהתגליהרכב רבמימרהמלןןתרבנגמנתרהבללממקןת,רמןצאןתרלגי מר
ידרהי ןיזראלרהיפן ש.רעכשמן,רכשהןןב רמחזן רפעםרנןספתראלרעממ ןתרהמלןןת,רהןארכב ר
לארמ אהרבהדראלאר"קלןסט מם"רלבנמםרןלארמשיעראלאראתרִןנןןדרפעיןנמהםרהכבןמם.רהןאר
מחןשרבילןארהחןןתראתרקצןתרהצלברהישןננמםרהחןן מםראלרחזהןרןמבמטרלעב רשימםרצבמםר
ןתפןחמםרשכב ראמנםריצמעמםרעציםרכפ מרתאןןהריתןקראלארהםרינמבמםר"ענבמר ןש"רשנמתדר
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לבצן ר)188(.רכיןרבקמנהרשלראימתמרב רשפטמה,רקהמלתרמהןןתרפןלמדריןצגתרעתהרלארכ"ןשנהר
ןיבן כת"ראלארכיןרעמ ראלןהמםרהיןשפלתרעןרשאןלרתחתמה.ראפמלןרןיןתרהאברתעבן רכאד,ר
יןייןתר עמנממםר שִממשאר בעתר יעלר אשןר תמשיטנהר ןהכמפהר הטלמתר יטאין פןזה.ר כזכן ,ר
לעב רמ חרנקיןתראןיןנמרןתפןִחמרשננעץרבקצהרגג.רביןבדריסןמםרהןארנעשהרןןיהרלבנן,רשלאר
מכןלרלהעטןתרעלרגןפןרטלמתרלאח רשנןכחרבסבלםרשלרכלרהמצן מם,רשה מ,רכזכן ,רבצאתןר
)7–8(.רגםר אלראן חןתרהבמדרשהחין רהנןע ר"בוכה ולא נוער.ר/ראמךרמתעטףרעןןרבטלמת?"ר
האברנמצברלפתעריןלרהאסןדרהחןבק־כןל:ר"המארהאמיה,רהמארהב קרעלמר/רז ימם"ר)195–196(.ר
כשםר אמיה,ר אןתהר המאר האמיהר בבמעןתמה.ר יפןלמדר מןת ר יאממיתר אמנהר באמיתהר מ ןשלמםר
שהמ חרהןאראןתןרמ ח.רישןםרכךראמדרן ךרחז הרימ ןשלמם.רהנמגןןרבמדרפןלמדרלמ ןשלמםרקן סר

ןנןת רהיכנהרהישןתףרהגןב רעלרכןל:ראמיהרגןןלהרןמ ח.
הפ קרהשנמריןלמךראפןאראתרהשמ רכןלןרבתנןפהרןמ טןאןזמתרלעב רהסמןם,רשבןרפןנהר
זןרכיןרנחלפןרהתפקמןמםרבן יהרהישפחתמת:רהבדריןב ראלר הןןב ־הבדראלראבמן.רבפנממהר
אבמןרבטןדראבהמ,רי גמערןינחם,רןהאב,רשנעשהרכבמכןלרמלןןתמ,ריקבלראתרחסןתןרשלרהבד.ר
חמלןףרהתפקמןמםרהזהרכ ןךרבתין הרנפשמתרןיחשבתמתרהיסמטהראתרהןןב רידרהיקןםרשהמהר
בןרעןרעתה,רןאש רבגמנןרהת פקרכלרכךרעלרזמכ ןנןתרהמןתןר"פעםראחתרבדרהמק ראצלראבא"ר
)132(.רבפנןתןראלראבמןרששיטראתרטלמתן־שלןר—ר" אשריֻעקםראלמרסה רואין ִכסוי עלי מַֹח" 

)194(ר—רהןאריצמערלפנמןראתרהפ ןןקסרשהןארתכלמתהרןשמאהרשלרהפןאיה:

יֹןרִ ְקָיה.ר)203( ׁשרֵאמָיהרּכְ מְ ָךרִמְלּבַ דרַמּקִ א!רּבֵ ֹקט־ָנא,רַאּבָ ְשׁ

הבדריצמע,רלעציןרןגםרלאבמן,ר"לקבל"ראתרהאמיהרכמשר ןחנמרןפמזמרקבןע.רהכ חרהןארלליןןר
"לחמןת"רעםרהאמיהרכאמלןרהממתהראמיננצמהראש רלמתראת רפנןמרימנמה.רבכלרבןק רעםרהז מחהר
הימלמםר חלןתר עלמהר ןכאמלןר ןסן ןר המןםר תפמלתר הממתהר כאמלןר אלמהר ןלקןםר להתען  ר משר
"מתגב רכא מ"רשבפתחרשולחן ערוך.ראןתה,ראתרהאמיה,רמשרללבןשרכיןרטלמתרןתפמלמד.רבהרמשר
להתהן רכאמלןרהממתהרעט תרהכסףר"הינֹןצצתרעלמרֹיַח".רבתןכהרןעלרפמהרממקבעריהלךרחממןר
שלרהאןםרכלרעןןרלארמיצאנןרע במ,ר"מפגשהן,רמןק הן"ר)207(.ר קרהיןןתרמשח  ריינהרןמימ ר
אתרטלמתהרבטלמתרהמהןןמתרהיסן תמתרשלרהקב דרהמשמש.רכימרשמחמהר"אלרנןכח"רהאמיה,ר
מןןהרבהרןמפנמםראןתה,רכימרשמבמטרתימןראלרעמנמרהני רהצןפמןתרבןרידר"ַהּנַׁכח"ר)10(,רמחמהר
הןןב רחממםראןתנטממם.רהןארלארמןסמףרלחפשר"פת ןד",רהןארמןחהריעלמןרלגי מראתרהשמגעןדר
ןאתרהסןגסטמהרהאןבןנמת,רמסלקריעלמןרהדראתרהאיןנהרןהדראתרהכפמ ה,רמקבלראתראמ־הפת ןדר
כיצברהקמןימרהבסמסמרןכאיתריטאפמזמתרגםרמחן.רהןארמחמהראתרחממראמ־הפת ןדרעלראמיתםר

ןהןןממתםרהלמלמת־המ חמת.
ג מנב גרצןללרכאדרליקןםרעיןקריאןןרןביןבדריסןמםרגםרמצמברליןמרבלברהז ימםרהעזמםר
ןהכבןמםרשבהםרנסחףראךרבתןכםרגםרנמןןטרלאן ךרהפןאיהרכןלה,ריקןםרלארפחןתרעיןקרןלאר
פחןתרמצמבריזהרשאלמןרהןארעתמןרלהגמערבקבמעתןרהמןןעהרבשמ רהחןתםראתרהיחזן ר"הגב ןתר

העןלה":ר
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עֹןָלם. אּןׁשרֵאמדרֵמאּןׁשרּבָ ]...[רֵיֵעֶב רַלּמֵ
ֲעלֹןת.113  דרַהּיַ םרּכֵ ָהִ מםרֵהםרּגַ ְןָכלרַהּיֹןָ ןֹןתרּבֶ

ליעשה,רהיקןםרשבןריסתממיתרהפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רהןאראימתמראףרמןת ריזהרשלר
"יעב רלמאןש".ריהרשהישן  ראןי רכאדרלעציןרהןארכמריעב רלממאןשראמדראלארעןןרןעןןר
ממאןש,רןבתןךרהממאןשרהזהרעלמןרלחמןתרןלהבמעראתרעציןרכמרהממאןשרהןאריקן רה"במטןממם",ר
יעממדרהשמ ה.ריאחן מרהממאןשרלאריסתת ראלארהאמד,רעןלםרהמסןןןתרשאמדרבןרנןכחןתרלאנןשמ,ר
כפמרשתמקדרהישן  ראתראימ תןרהיןקןיתרבכיהרישמ מןרהיאןח מם,רכגןדר"לאח רמאןשראמדר
םראש רמש:רהימםרןהאש...";114רכלרעןןרהימםרלארהצמפןראתרהקמןםרןהאשרלאראמכלהר מאןשרעןן.רַקּמָ

אןתן,רהממאןשרקממם.ר
במןת ר העיןקהר בנקןןהר אלאר בתןהן־לא־יקןםר לאר הפןאיהר יסתממיתר אפןאר כךר
באמשמןתןרהשמ מתרשלרג מנב ג,רעיןקהרה בהרמןת רינקןןןתרהיסתינןתרבשכבןתרנפשראח ןת,ר
שרהזהרבכלרקן ןתר כגןדרבהןגשהרהמת הרשלרהפחןרידרהיןןתרישןםרש"כלרסןןרהעצבתר/רןהִעּקֵ
חממנןר—ר/רבתכלמתרהיֶןת",115ראןרבתבמעהרהישמחמתריאלןהמםרשמבלעראתרהיןןתרב"אנק אןדר
עלרקןטברהעמצבןד",ראןרבפמ ןשרהיצברהאנןשמרהיען ע רכחלקריהןןמהראפןקלמפטמת,ריסמינמר
הכמלןמרהק ןברשלרההמסטן מהרןהחלפתהרב"שבתרהעןלם"ר)היכמלהרלאר קראתרהאפןקלמפסהר
לאח ר המהןןמר היצבר בפמ ןשר אןר לאח מה(,ר שמתהןןהר לחלןטמדר ה"אח "ר היצבר אתר גםר אלאר
 צחרמהןןתראמ ןפהרכיצברשבןרלארהעםראלאראלןהמןרעןיןרלפנמרהבֵ  הרלהענמקרלעםרמש אלר
אתרהילכןתרהעב מתרידרהפ תרעןרלמאן ראןרלקבלרכעןבןהריןגי תראתרפמ ןקרהב מתרבמנןר
לבמדרעםרמש אלרןאתרהפסקתרהיהלךרשהחלרבב מתרסמנמראןראףרלפנמרכד,רבעתרנמפןץרהאלמלמםר
במןמראב הםרןמצמאתראבמרהאןיהר"ל חןבןתרהנה רהגןןל".116רגםריאחן מרהבֵ  הרהיטאפמזמתר
הזאתרעןיןתרהאמיהרהג מנב גמתרכיצברשלרקבע,רשאפמלןרהכ עהרחמןבמתריצןרהאלר)שמחלמטר
לחלןטמדר היתנכ תר ט נסצנןנטלמתר ש קר שןתר ןב ר —ר הילכןתר אתר מש אלר לעםר להענמקר
מכןלהרלעשןתן(רלארתבמארלחמסןלן.רשכד,רהאמיהרהגןןלהרשלר לחןקמרהיצמאןתרשלרהעןלםר
בעתר שהןאר קבער בבחמנתר המאר בכללןתה,ר ג מנב גר שמ תר שלר ןבעצםר ןמ ח",ר גןןלהר "אמיהר
ןבעןנהראחתרעל־המסטן מרןהמסטן מרגםרמחן,רשה מרהןאריחלחלראלרתןךרההמסטן מה,ראףרעלר
פמרשיקן ןרה אשןנמרהןאריחןץרלה.רהאמיהרהגןןלהראמננהרסמידריסמינמרהגאןלהרהיישישתר
ןבאה,רחבלריחבלמרהישמח,רןבהרבימןהרהמאראמננהרןב רשמשרבמןרהישמחרלנצחן.רהמארהי כמבר
הקבןערהיענמקרלהמסטן מהרןליטא־המסטן מהראתרהישכמןתדר)סמיןדרטמבןרשלרהיצברהישמחמר
אןרשלרהעןלםרהישמחמרבשמ תרג מנב גרטעןדרבמ ן רלעצין(.רגםרכשמתקממםרחזןדרהנבמארןבנמר
האןםרמכתתןרח בןתמהםרלאתמם,רהאמיהרהזאתרתמןןת רביקןיה,רנמצבתרבלברהקמןםרהאנןשמר

113.ר אןרבשמ ר"הינןסרהאח ןד",רבתןךר"הגב ןתרהעןלה",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר104.
יתןךרהשמ רהפןתחרבימלמםר"קןןימםרלמאןשרהֻיגי רבחתמיתרִעגּןלֹן,רֵלמֵלמרבלהה",רבתןךר"יסכתר 114.ר

היתכןנתרןהןיןת",רכל כתביו,רכ ךרמב,רמ ןשלמםר1997רעי'ר114.
"יסןןרהינןצחמם",רבתןךר"אנק אןדרעלרקןטברהעמצבןד", כל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר119. 115.ר

116.ר אןר"ספ ר חןבןתרהנה ",ר"לןח־ביבןארג'",רכל כתביו,רכ ךרה,רמ ןשלמםר1992,רעי'ר9;ר"שמ רגזער
אב הם",רשם,רעי'ר33–34;ר"בקץרהן כמםרעןיןר במרלןמרמצחקריב ןמטשןברןןן שרתשןבתר ם",ר

כל כתביו,רכ ךרן,רמ ןשלמםר1992,רעי'ר61–64.
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ןהמהןןמ.רבעתרשהישן  רנןשאראןתהרבחזןנןריגמארהה מגהרלטה הרבכנ ת,רןאח רכךרלמ ןשלמם,ר
ָעהר לןחשתרלןראיןרהיתהרשהאמיהרלארתסןףרגםרבעתרהתגשיןתןרשלרחזןדרמשעמהן,רכאש ר"ּןֵ
מםׁ" )משעמהןרמארט(,רןעלרכדראלרלןרלכתתרגםראזראתר םרְיַכּסִ ִמםרַלּמָ ּיַ אתרה'"רתילאראתרהא ץר"ּכַ
ח בןרלאתמםרןלהימ ראתרה ןבהרביח שה:ר"ןאףרבבןארהגןאלרןִכתתןרעימםרח בןתםר/רלִאתמםר
ןהשלמכןראתר ןבמהםראלרהאשר—ר/ראתהר—רלא,רבנמ,ראתהרלא!",רןהבד־הישן  ריסכמםרעםראין:ר
"לא,ראימ".117רןאש רליןןת,רגםרהןא,רלפמר"אמיהרגןןלהרןמ ח",ראמנןרעמק הרןסמבתהרהעיןקהר
שלרהאמיהרשעלמנןרללבןשריןמרבןק רכִ קיה.ראינםרהןאראן ברלנןרתימן,רשה מר"הנחתןםר
אןפהרחלהרןהחמטרתןפ רבגן.רןהיען רחןפ ,רחןפ ר—ר—"ר)98(,ראבלרהיןןתרהןארלעתמםרגםר
יאּןֶןהרשלארנמתדרלהשמגן:ר"אמדרגןמעה,רַןמ,ראמדראבןד.רהאןיהרסגן הרהמטב!"ר)71(.רהיןןתרמכןלר
ב אשמתר אמןבר אי ר כפמרשכב ר לבד־מקמ "(,ר שכמבהר )"תנעםר נמגןןמםר ןלממשבר י גןער להבמאר
ןמבן ן:ר"כמרעתהרשכבתמרןאשקֹןטרמשנתמראזרמנןחרלמ"ר)גרמג(.ריכלריקןם,רלארהיןןתרןלארהפחןר
יפנמןרהםרי כזרהשמ .רהאמיהרהגןןלהרהמאראמיתרהחממם.רהןןב רשלר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רנןןדר

לחממם,רןהןאריקבלראתרןמנן.ר
קבלתרהאמיהרכלבןשרהמןימןימרשלרהאןם,רהִ קיהרשהחלמפהרטלמתרןתפמלמדרעםר"יןתר
האלןהמם"רהנמטשמאנמ,רהמאריבחמנןתר בןתרהיסןרהנפשמרשעלמןרנבנתהרשמ תראן מרצבמרג מנב גר
כןלה.רהפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רחממבתרישןםרכךרלהמחשברלאר קרלגמלןמרהי ןכזרןהטהן ר
במןת רשלרהיןן נמזםרהג מנב גמראלארלשמ רהחןשףראתרהק קעמתרהנפשמתרשלרג מנב גרגםר
ביסג תר ןב מםר ה חבתר התןבעתר בעממתמת,ר גםר אןלמר ין כבת,ר קבמעהר זןהמר פןלמטמ.ר כאןםר
אח ת,ראןלםרגםרביסג תרהנןכחמתראמ־אפש רבשןםראןפדרלהתעלםרידרהעיןהרהפןלמטמתר—ר
ןמ ח".רכשמ ר גןןלהר ידרהעיןהרהנ אמתרכאנטמ־פןלמטמתר—רהנקבעתרב"אמיהר ןמןק,ר ןלמת ר
שנכתברבעמצןיהרשלרסע תרהעלממהרהשלמשמת,רןבעצםרלק אתרסמןיה,רעןיןתרהפןאיהרבנמגןןר
ח מףרל"פןלמטמקהרשלרהאמיה",רכפמרשזןרנןסחהרבמןמרכלרהאמןמאןלןגמםר)ןהישן  מם(רהצמןנמםר
שלרהתקןפה.רהעןלםרה ןחנמרשלרהעלממהרהשלמשמתרהמהרחןן ראמיהרמהןןמתרןאנןשמת.רג יןר
לכךרלאר קרילחיתרהעןלםרןהפןג ןימםרבמהןןמראןק אמנה,רגלמצמהרןפןלמדרשבאןרבעקבןתמה,ר
אלארגםרהאמ ןעמםרבא ץ־מש אלרבשנמםרה אשןנןתרשלאח רהילחיה,רכפמרשהתגליןרבחמסןלר
התשןבהר ב־1921.ר ןחב מןר ב נ ר ןב צחר ב־1920ר מ ןשלמםר בפ עןתר ב־1919,ר חמר תלר יגמנמר
הצמןנמתרלאמיהרהממתהרגבן הרןהתגב ןת,רבנממהרןהשת שןת,רןהמאריצאהראתרבמטןמהרביכלןלר
 חברשלריבעמםרבעלמרגןןנמםראמןמאןלןגממםרשןנמם,רהחלרבנאןיןרהיפן סםרשלרב לרכצנלסןד,ר
"מזכן רעםרמש אל",רןכלהרב"שמ ראסמ מרעכן"רעלריןתרט ןיפלןן רשכתברז'בןטמנסקמרבכלאר

עכן,רלאח רשנאס רבשלרחלקןרבא גןדרההגנהרעלרמהןןמרמ ןשלמםרב־1920.ר
ג מנב גראמנןרןןחהרביפן שרתשןבהרזן,ראבלרהןאראמנןריעןנממדרבה.רהןאראמנןריכנמסר
אןתהרכללרלתחןםרשמקןלמןרהפןאטממםרןהאמןמאןלןגממם.רליעשהרהןארש ןמרביקןםרשבןרהתשןבהר
הזאתרהמארבלתמר לןןנטמתרבעלמל,רןןןןקארשםרהןאריןצאראתרנקןןתרהיגערהאימצהרבמנןרלבמדר
אןתםרחלקמםרבספ ןתרהעב מתרשִאתםרהןאריזןהה,רלישלרעםרסמפן מןרשלראן מרנמסדרגנסמד,ר
שאןתםרהןאריתא רכ"ֶאןןנֶגלמןדרהגנמחהרןההתלבטןת"רבעןןןרייה רלכלןלראתרעציןרבשן תר

"קןןשרקןןשמם",רבתןךר"ספ ר חןבןתרהנה ",רכל כתביו,רכ ךרן,רעי'ר142–145. 117.ר



146   הפןאיהר"אמיהרגןןלהרןמ ח"רכטקסטריכןנדרבשמ תראן מרצבמרג מנב גר

ה"אן מֵאלמם"רהיעטמםריאןן,ראלהרשיןחןתמהםרןלסתןתמהםר"אןי מםרַןָןמרלמ ח".118רהאמיהר
חס תרהפת ןדראןראףרההפןגהריקש תראןתןרבממחןןרעםרב נ רהיסן סרןהשחןט,רשהזמקהראלמןר
יסתינתרב"אמיהרגןןלהרןמ ח"רגםרבפנטזמהרעלרןב רההמשחטןתרבמןמרע במרעלרין גןתריסגןר
ב נ ר ג מנב ג,ר שלר בג סתןר לב נ .ר הצט פןתר ישאלתר ישןםר השא ,ר במדר בה,ר שמשר עןַי ,ר
לעןלםראמנןריאש ראתרהפמ ןשרשנתנןרל"ין שתן"רינהמגמרתנןעתרהפןעלמםרהצמןנמת,רגםרבעתר
שהישן  רעציןרהמהריקן בריאןןרלינהמגמםראלה.רכךרהןב רבפןבלמצמסטמקהרהספ ןתמתרשלר
הית,ר ב נ ר אךר בחלןין,ר לישן  ר ןט ןיפלןן ר ב נ ר נגלמםר שבהר בשמ תן,ר ןכךר ג מנב ג119ר
בנמגןןרלט ןיפלןן ,ראמנןריעןןןראתרהנןת מםראח מןרןאמנןריצמערלהםרהלמכהרבן ךרהגבן הר
הןאר בקב ןר "ב קבןנן"ר גםר באש ר אןי ,ר הןאר יֹןִתמ",ר ֲאִנמר ַחר ּבֵ "ְןׁשַ להפך;ר אלאר ןההתגב ןתר

י גמשר"אתרהשכןלרןהכשלןדרעלראןיהרמ ןשלימת".120 
הקמןימתר האמיהר יתןךר פןלמטמר חמןבר להעלןתר ג מנב גר שלר יצןןר זהר סמ ןבר ןאןלם,ר
הןא־הןארגםר גערלמןתןרכאןםרפןלמטמר—ראםרכמרעןממדרלארכישן  רפןלמטמ.רהאןםרהפןלמטמר
הג מנב גמרנןלןריתןךרההכ הרבאמ־מכןלתןרלאבןראתרעציןרלןעת,רכפמרשיחממבמםרההמגמןד,ר
ה גשרןאפמלןרהשמקןלרהיןס מ:ר"זמןרסןגסטמהרלימם,ראךרהֻאְיָללראמנןרמן ן!"ר)55(.רבפןאיהר
"בילכןתרהצלב"רהעמןרעלרעציןרהןןב רכמרהיןצארהמחמןרהפתןחרלפנמןרהןאראךרן קר"הבמתר
בתהןיןת",ראךרהןןהרכמרלי ןתרה"סןגסטמה"רהנןצצתרגםרכאדריעלרהֵימיֹןתרהעיןקןתרןהיפתןתר
לטבמעהרבהד,ר"אמננמר ןצהרל ןתרלתןךרהתהןיןתר—רכלרעןןרקממיתרמבשהרןנןצצמםרהיזלןת".121 
ימרשאמנןר ןצהראןראמנןרמכןלרלהתאבןרנןןדרלחממםרןלאמיתרהחממם,רןלפמרג מנב ג,רהןארנןןדרגםר
לפןלמטמקה,רשהמארהבמטןמרהא גןנמרשלרהןןמתן רעלראןפצממתרההתאבןןת,רכשםרשאצלראלב ר
קאימ,ר"האןםרהין ן"רהןארהישכןרהמשמ רשלרהאןםרשלארהתאבןרבמיתוס של סיזיפוס,רןכפמר
שדים.רהפןלמטמקהרשלר שעןלהרגםריתפמסתןרשלרןןסטןמבסקמרבןב ריהןתרהפןלמטמקהרלפמר

ג מנב גרהמארהישךרהאמיהרשלן,רןלארנמגןןהראןרההתגב ןתרעלמה.
יבק מםרי קסמסטמם,רןבהםרינחםרןן ידרןןןןרכנענמ,122רכב רעיןןרעלרכךרשג מנב גר
הפןלמטמרהןארנצמגןרשלר"האןםרהיןבעת"ר—רצמ ןףרשטבערג מנב גרעציןר—ראןלםרןןיהרשהםר
עתהרהיזמנהראתראמשמןתןרהפןלמטמתרשלרהישן  .ריבק מםראלה,רןבעמק ר לארןממקןרבהבנתרהּבְ
עתהרעםרחןןמןתרהזןןעהרשחןןהרג מנב גרהצעמ רבחזמתרהס במתרןהדרכבמכןלר כנענמ,רזמהןראתרהּבְ
לאר אבלר המהןןמ.ר הפאשמזםר כישן  ר לשלמחןתןר אןתןר ןהכשמ ןר הנפשמר עןליןר אתר שעמןןתןר
חןןמןתרהזןןעהרהחןז ןתרןיןפמעןתרבשמ מם,רכגןדרפ שתרחצממתרנה רהסאןןהריןלראשרהצבאר

ַיִמםר ָ ּשׁ 118.ר אןר שמיתןרשלרג מנב גר"עלראחרשאמננן"ר)1924(,רהיסתממיתרבימלמםר"ְןָמַןעראּןִ מ־ִנמָסדרּבַ
מן"ר)כל כתביו,רכ ךרטן,רעי'ר38–39(. ֶיהרֲאַהְבּתִ

119.ר אןרה שמיהר"מןסףרחממםרהיען  "ר)1926(,רשם,רעי'ר110,רןכדר"כלפמרתשעמםרןתשעה",רכל כתביו,ר
כ ךרטז,רעי'ר206.

120.ר אןרהשמ רהפןתחרבימלמםר"ןבחזןדרהלמלהרבארלבמתמר/ריוסף חבר"רבפןאיהר"חזןדראחןרהלגמןנןת",ר
כל כתביו,רכ ךרב,רעי'ר20.

ג מנבע ג,רגעזאמלטע ווערק,רכ ךרב,רלעמלרהע הר2,רעי'ר466. 121.ר
122.ר אןרינחםרןן יד,ר"האןםרהיןבעת",רמבפנים,רה:א,ר1938,רעי'ר74–84;רןןןרכנענמ,רלנוגה עץ רקב: 

לבחינת שירתו של אורי צבי גרינברג,רספ מתרפןעלמם,רי חבמהר1950.
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הס במרןההמןןת ןתרלבןרכ"אח ןדרלגזערהאןםרהלןחםרבעןלם",123רבתןךרהעיןהרהס במתרשכלר
תןקפמהרןיגמנמהרנה גןרןהםרתלןממםרבשבכןתרהתמלרכשיסי מריגפמהםריבהמקמםרבאן ןרשלר
המ ח,רהדרשעמצבןראתרןיןתןרשלרג מנב גרהאמןמאןלןגרהצמןנמרןישן  ריחת ןתרהמימד;רןןןקאר
ה" גמעה"רהיסןמיתרשלאח מהד,רזןרשיקן הרבקבלתדרכעצםריהןתהרשלרהיצמאןתרןבהשליהר
עםרהחממםרלצןדרןבתןכדרכיעשהרשלרקבערהיתחןשריןמרבןק ,רבצאתראןםרעםרז מחהרליעשמןר
ןבבןאןראלרתןךרהןןממתרהמןימןםרשלןרכימרשבארב"יבןאמרק מהריֻבקעה"ר)9(ר—רןןןקאר גמעהר
ןהפסמכןלןגמתרשלרהפןלמטמקהרהג מנב גמתר נקןןתרהיןצארהפמלןסןפמתר זןרהמארשקבעהראתר
כשםרשקבעהראתרנקןןתרהיןצארשלרהפןאטמקהרהג מנב גמת.ריהבןלרזהרישתיעןתרהע כןתר
ןןןקאר לאןר כמר אםר ג מנב ג,ר שלר הפןלמטמתר הינטאלמןתר שלר ה ןחנמתר היהןתר שלר ינןגןןתר
הנפשמר כמסןןר עתהר הּבְ עלר הצבמעןר ןכנענמר ןן ידר יינה.ר שנבעהר הפןלמטמתר התןכנמתר שלר
זןר פןלמטמקהר לפסןלר כןמר לאר קר הישן  ר שלר ה"פאשמסטמת"ר הפןלמטמקהר נבעהר שיינןר
כתןכנמתרפעןלהראלארגםרכןמרלחשןףראתרהחןןמהרשהןלמןהראןתהרכחןןמהרשק מתרביןבדרזהר
שהמארישקפתרתפמסתריצמאןתריסןלפתר)כנענמ,רלישל,רבמססראתרהבחנןתמןרעלרהפ ןמןמזםר
ה"יתןקד",רה"פ ןג סמבמ",רשלרא מךרפ ןםרןאןטןרפנמכל(,ראןלםרהםרלארהסבמ ןרכמצןרחןןמהר
קמןימתרשק מתרהןלמןהרשמ הרגןןלהר—רןכנענמראכדרהאימדרבגןןלתרשמ תןרשלראצ"ג.רהתפמסהר
היןצעתרכאדריבןססתרעלרההנחהרשהינטאלמןתרהפןלמטמתרשלרג מנב גרנןלןהריתןךרחןןמהר
קמןימתראןתנטמתרלחלןטמדר—רבילןארהישיעןתרההממןג מאנמתרשלרהאןתנטמןת,רכלןי רחןןמהר
שבמטאהרןמנימקהרפסמכןלןגמתרשבשןםרפנמםרןאןפד,רגםרלארלפמרפמ ןשרפסמכןאנלמטמריןןמקר
ןעקמב,ראמננהרנכללתרבאמזןרהגן הרשהמארשלרפ ןן סמהר—רןישןםרכךרציחהריתןכהרשמ הר
שלר ןעתןר עלר להתקבלר מכןלהר אמנהר זןר שמ הר שיצמעהר הפןלמטמתר שהתןכנמתר הגםר גןןלה,ר
אןםרהבןחדראתרהבסמסרהיןס מרשלהרןאתראפש ןתרקמןיהרביצמאןת.רהבחנהרזןרבמדרהחןןמהר
המןםר יקןבלתר הפןלמטמתר ןבפעןלהר הפןלמטמר בשמחר להר הנמתנמםר הבמטןממםר לבמדר הפןלמטמתר
כךר הכלר להסבמ ראתרהצימןןתר כןמר משר בהר ן קר ההמסטן מ,ר ןביחק ר הפמלןסןפמתר ביחשבהר
פןלמטמןתר ןתןכנמןתר פןלמטמןתר לבמדרתנןעןתר גןןלהר ןאפמלןר נןחהרשבמדרשמ הראימתמתר בלתמר

היען  ןתרהתנגןןתרן תמעה.ר
ענממדרנכבןרזהרתןבערה חבתרןב מםרשלארנמן שרלהרכאד,ראןלםרנןכלרלסממםרבקבמעהרכמר
ןב מרהה געהרשישימערהןןב רבסמןםרהשמ רבאןזנמראבמןר—רהןארמלבשראמיהרכיןרִ קיתרטלמת,ר
מלךרב גלמןריקנט הרלמ ןשלמם,רמאכלרעתרמ עבריפ מרהצב ,רןאםרמנעץרבןרע במראתרפגמןנןר
ןמחכהרבסבלנןתרלקב דרהמהןןמרהמשמשרשמבמאנןר משכברב"נעמיןת"רעלר"שלבמ"ריסגןרעןַי ר
ציחןר ןהפןאטמרשיתןכןר האמןמאמר הג עמדר אתר יגןמ מםר אלהר ה געהר ןב מר —ר מש אלר לקב ר
מצמ תרג מנב גרןכללריפעלן,רלארפחןת,רןאןלמרמןת ,רידרההכ זהרלפמהר"יעב רלמאןשראמדרמאןשר
בעןלם".רהישפטרהיסממםראתר"אמיהרגןןלהרןמ ח"ריסבמ ,רןבימןת־יהרגםריתקדרי אש,ראתר
ג מנב גר מןת רשתבןארבעקבןתמןרבפןאיהר"הגב ןתרהעןלה".רשמ תןרשלר אחןתןרהתיצמתמתר
המא־המארהאמיה־הִ קיה,רא מגרהב ןקאןרהגןןל,ר ברהקפלמםרןהתןןאמםרהענןגמםרןהיבעמתמםר
שפ ׂשרהישן  ריעלרלפחןרההמןלמרהאמשמרןהאןנמב סלמר—רשבגמלןםריסןמםרשלןרהןארגםרהפחןר

המהןןמר—רבבחמנתרטלמתרחןשה,רהטלמתרשלאח רהשלתרהטלמתרהיסן תמת.

יתןךר"הזכ תרנשיןת",רכל כתביו,רכ ךרא,רעי'ר138. 123.ר
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