
יםייוערי

מימיםלנרומוכריםידועיםהבינייםימישלהיהודיתבתרבותנשיםשלמיזרגנייםתיאורים

פסיכולוגייםספרותיים,-היבטיםמשללזרסוגיהברחןררזןיטובהשלהיסודספרימימה.

מרריץשלהראשונייםהמחקריםזאת,עםבר.להתגדרמעטרקומשאירותרבותיים,

רוזןטובהשלבספרההמנוייםהנוספיםהרביםהחיבורים 2נריבאראר,ראדרלףשטיינשניידר

ומשוררים,דתייםהוגיםשלביצירותמתמקדים 3גררסמן,אברהםשלהאחרוןספרררגם

הרמב"ם,רש"י,ראלחריזי,זבארהאבןכמרומקובלים,מוסרמרריופרשנים,הלכהפרסקי

יחסןעליודעיםאנוומהםכתרבות,יצירותשיצרוליארן,דימשהרביארהחסידיהודהר'

היהודיתבחברהלנשיםהיהודיתוהמיסטיקההמוסרתורתההלכה,העברית,השירהשל

הרחבה.החברתיתהמבטנקודתנעדרההיוםעדהדיוניםמכלאולםהיהודית.ובתרבות

הנשיםאלאחרארזהיהודימשוררארהרגהשליחסרהיהמהלשאולבמקרםכלומר,

את-הנשיםגםכמרבן,ובהן,-הרחבותהעםשכברתראוכיצדלשאוליששסביבו,

עלוהמנהיגההכותבת""העיליתשלהשקפתהאתקיבלוהםהאםהאישה?שלמקרמה

 4אחררת?עמדותונקטרארתהדחוארהנשים,

השש-עשרה,המאהבראשיתבאשכנזהועתק ) 8°3182הספרים(ביתירושליםידכתב

תשס"ו.אביב,תל ,ס" Jהב'מ'מ'העבר'תבספרותמ'גדר'תקר'אההצב"ה:צ'דרוזן,טובה 1

 Moritz Steinschneider, "Die jildischen Frauen und die judische Literatur", Hebrai.scheדאו 2

," Bibliographie 19 (1879), pp. 9-11, 33-35, 81-83; Adolph Neubauer, "Zur Frauenliteratur 

49-83 . lsraeliti.sche Letterbode 10 (1884), pp . 

תשע"א.ירושליםהב'נ"ס,ב'מ''שואלחכם'שלבמשנתםהא'שהבך?'משולוהואגדוסמן,אברהם 3

המערבית.בתרבותהעממיתבספרותהמגרדבחקרזהבתחוםהעשיריםהפרסומיםלאודמשונההדבר 4

המאהשלהשישיםבשנותהפמיניסטיהמהפךראשיתמאזהענףהמחקרסקירתאתלדוגמהדאו

 Kay F. Stone, "Feminist Approaches to the Interpretation ofFairy Tales", Ruthאצלהעשרים,

8. Bottigheimer (ed.), Fairy Tales and Society: lllusion, Allu.sion and Paradigm, Philadelphia 

1986, pp. 229-236; Susan T. Hollis, Linda Pershing and M. J. Young (eds,), Feminst Theory 

1993 and the Study of Folklore, Urbana . 
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אוספימוקדון,אלכסנדרסיפוריסירא,דבןביתאאלפאכמרמגוונים,חומריםברורוכזו

טקסטיםוגיהינום,עדןגןעלקטניםמדרשיםהיתולית,שירהוחידודים,פתגמים

שהציגסיפורים,ותשעהתשעיםבןקובץעומדהידכתבבמרכזאולםוער.דביידיש

 •ו 889בשנתערדבדילנחמיההראשונהבפעם
סיפוריםבקובץהחוקריםשלעניינם 5

מייסדיהחסי,דיהודהרבירעלהחסידשמואלרביעלהשבחבאגדותבעיקרהתרכזזה

לאגדותמוקדשאינוהסיפוריםקובץשלוהעיקריהגדולחלקוואולם,אשכנז.חסידות

מכמההנראה,ככלשנאסף,עממיים,סיפוריםשלומרתקאקלקטילאוסףאלאשבח,

עררןידברניכרתלאמרכזי,נושאהסיפוריםלקובץאיןמגוונים.וממקררותתקופות

היגיוןללאזהאחרבזהבאיםהסיפוריםרצ"טכלשהו,בסדרהסיפוריםאתשערכה

סיפוריםלאוספיהזהסיפוריםקובץדרמההאקלקטיתבעריכתותמטי.ארספררתי

ידבכתבהמצריהסיפוריםוקובץהמעשיםספרכמרהשלרש·עשרה,במאהכברשנאספו

שנמצאוהסיפוריםכלאתלרכזהייתההקובץעררןשלשמטרתומכאן,נראה 6פרמה.

לאלהקשורהשאינהעצמאיתסיפוריתיחידהמהםאחדבכלראהוהואידיר,תחת

סיפוריםביןקשריםלמגווןדוגמאותכמהגםישכי(אםשאחריהלאלהארשלפניה

החסיד).יהודהורביהחסידשמואלרבילדוגמהדמות,באותהעיסוקםכמר-עוקבים

הללו,הסיפוריםשכלכירוןנשים.עומדותהסיפוריםמצ"טשלרשה·עשרשלבמרכזם

ארקדומותמקבילותישלכולםוכמעטאנונימיים,סיפוריםהםהכלל,מןיוצאללא

 7המררבה";"הקיוםתנאיהעממית,בספרותהיסודתנאיאתמקיימיםהםהזמן,בנות

ומשוררהרגהשללא-העממיתהעולםתפיסתאתהמשקפיםסיפוריםבהםלראותיש

הביניים.בימיגברים-נשיםיחסיעל-אחרארזה

רקהןאןנשים,שלדמויותמופיעותהקובץסיפורימצ"טשברביםזאת,עםלציין,יש

הסיפוריםשלרשה·עשרמקבץלעלילה.תפאורהארמשנהדמויותומשמשרתבהםנזכרות

וברורבסיפורהעיקריתהפועלתהדמותהיאאישההאלהבסיפוריםאחר:הואלהלןהמובא

צריכותשהןמהוכלפיהנשיםכלפיעמדהמשקףהואכלומר,-עליה""הואשהסיפור

החברהשליחסהאתומורכבסמריבאופןמשקפיםהללוהסיפוריםזרמבחינהלהיות.

לנשים.זה,מושגשלהרחבהבמשמעותוהביניים,ימישלהיהודית

5 Nehemiah Briill, "Beitrage zur jiidischen Sagen- und Spruchkunde im Mittelalter", Jahrbiicher 

1-85 . .fiir jiidische Geschichte und literatur 9 ( 1889), pp ירושליםידבכתבהסיפוריםאוסףעלעוד

עמ'(תשע"א),עדציוןירושלים",ידבכתבמאשכנזגולהסיפוריוההגמון:"הקדושבמאמרי,ראו

הנשיםסיפוריבקובץהמובאיםאלהגםהקובץ,סיפורישעיקרלהערכתיראיותגםובו . 341-305

כתבשלהעתקתוזמןהשש·עשרה,המאהלראשיתולא , 1300שנתשסביבלתקופהשייכיםשלהלן,

 .שבידינוהיד
התוספות",בעלישלמזמנםסיפוריםקובץשלוהשפעתומקורותיולאופיו,המעשים:"ספריסיף,עלי 6

פיעלבאשכנזהעבריהסיפורופיתו"ם:סיגופיםקושלבסקי,דלה ; 429-409עמ'(תשמ"ד),נגתרביץ

תש"ע.ירושלים , 2295פרמאידכתב

שהואכךעלמורהחברותובכמהתקופותבכמהנוסחאות,בריבויהסיפורשלהימצאוכלומר, 7

תולדותיו,העברי,העםסיפורבספרי,ראו"עממי".הואזוומבחינהשלהן,תרבותיכנכסהתקבל

בהערות.שםהנזכרתהנוספתוהספרות , 10-3עמ'תשנ"ד,ירושליםומשמעותו,סוגיו
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 ~עדשנאספולחומריםחשיבותרבתתוספתהואירושליםידשבכתבהנשיםסיפורימקבץ
 ~הביניים,ימישלהעבריתבספרותמקומןועלנשיםשלדימויןעלבמחקר,ופורשועתה
והחוקרת.החברה-רוזןלטובהאותולהקדישמבקשואני

ובעושריידבאושרחיוייוהסלאחרהתרחשמהאו:העממית,הנובלה

הןהסיפוריםגיבורותשבכולםהיאשלפנינוהסיפוריםבמקבץהבולטותהתופעותאחת

בסיפוראפילומטעמה.אוהנישואיןמערכתבתוךהסיפורבעלילתהפועלותנשואות,נשים

רכושאתגנבמהםמישיזההכדילפניושבאוהסוחריםלשלושתהמלךשלמהשסיפר

רשותשייתנולאחראלאלאחריםלהינשאשלאשנדרווצעירהצעירעלבסיפור sחבריו.

באההיאאחר,לבחורנתארסהשהצעירהלאחרהתופעה;אותהניכרתכן,לעשותלזהזו

אישהבגדרעדייןהיאשאיןואףלזה;זושהתחייבוכפיצעיראותושלרשותואתלבקש

נישואיהם.עלכברשהחליטולאחרארוסהבשליחותככזאתפועלתהיאנשואה,

 9ממש:זהלענייןהנוגעתלנובלה,המעשייהביןהז'אנריתההבחנהעלעמדתישניםלפני

הגיבוריםשלבחתירתםהנישואין,אלבמסלולעוסקת ) marchen, fairy tale (המעשייה

הנלוויםהחומרייםהיתרונותואתהנסיךאוהנערה-הנסיכהשלידםאתלהשיגהצעירים

המשפחהאוהזוגחיינראוכיצדשואלתאינההיאמעולםאןומלכות,עושר-אליה

עלמספרת ) novelle (הנובלהסוגתזאת,לעומת 10"המאושרים".הנישואיןלאחרשהקימו

כלל,בדרןהנישואין,לאחרהזוגבניביןהמתרחשאתמציגההיאמכן.לאחרשקרהמה

הקדום,הסיפוריםבקובץלדוגמה,והמעמ.דהזהותוההכרה,השליטהסביבהמתחאת

והעקרב"יוחנן 'ר"במחקר:מעטלאשנדונוקלסיותמעשיותשתימובאותהמעשרסספר

כדיהרפתקאותרבימסעותהמיועדיםהחתניםעובריםבשניהםחתנים".ייבשניו"מעשה

מסתיימתהמאושר""הסיוםולאחרהעיר,גדוליבתשלאוהמלכהשלידהאתלהשיג

אוחשובאינוהזוגבניביןמכןלאחרשמתרחשומההושגה,המטרהשכןהסיפורעלילת

ירושלים.ידשבכתבהנשיםסיפורימקבץסיפוריבכלכמעטהדברכןלאעו.דמעניין

מספרסיפוריםוכמהכמה(לעומתבומועתקותאינןהנזכרותהמעשיותששתירקלא

מועתקתשלאאלא,הקבצים),שניביןברורהזיקהעלומצביעיםלכאןשהועתקוהמעשרס

אחת.מובהקתמעשייהאפילוירושליםידבכתבהסיפוריםלקובץ

 .להלןבנספח 2סיפור 8
 .-380 371עמ'לעיל, 7העדההעבר',העםם'פוריסיף, 9

 women's transition from an asexual world to "-במוגדרהמעבדהמעשייהשלהפמיניסטיבמחקר 10

the world of sexuality ". אצללדוגמהדאוCristina Bacchilega, "An lntroduction to the 'Innocent 

9 . Persecuted Heroine' Fairy Tale", Western Folklore 52 (1993), p . בסיפוריהנשואותשהנשיםברדד

זה.מעבדלשלבמעבדנמצאותבבדשלהלןהקובץ

לספרד:אשכנזב'ןצפתמן,שדהלעיל; 6העדההמעשים","ספדיסיף,דאוהאלההמעשיותעל 11

בסיפורההרחבה"מגמדתשפידא,ענתתשנ"ג;ירושליםב'מ'-הב'נ"ם,ה'הוד'הס'פורלתולדות
 ; 325-300עמ'תשס"ד,ירושלים,העברית,האוניברסיטהדוקטור,עבודתהביניים",ימישלהעברי

," Vered Tohar, "The Story of'Johanan and the Scorpion': a Thirteen Century Hebrew Romance 

54-66 . Fabula 50 (2009), pp . 
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מרעלהסיפורמןלנובלהמעשייהביןההבחנהבדברהטענהשללברורהמתאיםשאיןדומה

המסלוליםשניאתזהמולזהמעמידשהואכיוון 12האיש,ואשתהעשירעקיבאאועוקבא

הסיפורגיבורתשהאישהה"נובליסטי"למצב"המעשייתי"המצבביןהמעבראתהנרטיביים;

והשיאסירבזהאךבתו,ידאתאחדמאבביקשתואר,ויפהגדולעשירעקיבא,בהם.נתונה

היאאךאליה,אהבתו·תשוקתומרובמתוכמעטלמשכבנפלהעשירחכם.לתלמידבתואת

הושלךהיום·יום,בחייאישיםחדלכנראהשהיההחכם,התלמידבעלה,עו.דלראותוסירבה

הכסףסכוםאתבידהשייתןכדיהעשיראלללכתממנהותבעחובותיו,בגיןהסוהרלבית

למרותכך.עללשלםעליהיהאבמהלוברורשהיהאףהאסורים,מביתלפדותוהדרוש

התייצבההאישהרצונו.אתלעשותבעלהאותההכריחכבזונה,בהישתמששלאתחינותיה

באשתלחטואשלאומלומדיםכניםדבריםבאמצעותלשכנעווהצליחהאוהבה,העשירבבית

בה.שנגעבלאבעלהלפדיוןהכסףאתבידיהנתןהואואכןאיש,

שנחקרונוסחיםבכמהבהםמסופרוהואהבינייםימישלהעברייםבמקורותנפוץזהסיפור

הסיפוריםשבקובץהנוסחהואירושליםידלכתבביותרהקרובהנוסחכבר.'יותוארו

כדיעדרבההנוסחיםביןהקרבההשלוש·עשרה.המאהשלמאשכנזפרמהידשבכתב

דלהמקרי.באורחבשניהםמופיעיםשהםלהאמיןקשהולכןייחודיים,בביטוייםזהות

"מעשההביניימיסיפורלביןהזההסיפורפתיחתביןהקרבהעלמצביעהקושלבסקי

מרסיפורשלהראשוןחלקוכלומר-קלאסיתכמעשייהלעילכברשנזכרחתנים"בשני

הסיפורשלאחריםשבנוסחיםמראהקושלבסקי 14מובהק."מעשייתי"מצבמתארעוקבא

התלמידלביןעקיבאהעשירביןתחרותמוצגתובההפתיחה,אפיזודתשלהרחבהיש

"מעשהבסיפורכמובדיוקהחכם,בתלמידהאבבחרהמקובל,היהודיהאתוסולפיהחכם,

לביןפרמהידבכתבהסיפורנוסחביןההבדלעיקרמונחוכאן-ואולםחתנים".בשני

שלבפדיונומסתייםהסיפוראיןפרמהידבכתב-דניםאנושבוירושליםידכתבנוסח

לישיבה,הצטרףבתשובה,חזרהעשירשעקיבאלספרממשיךאלאהאסוריםמביתהבעל

בנוסחראשו.סביבזוהרקדושהשלשהילהיהודיקדושמעין-גדולחכםלתלמידהיה

בחתןהאבשלבחירתועלביקורתביטוילידיבאהבצדק,קושלבסקישמדגישהכפיזה,

החתןהיההתואריפהשהעשירבסיפוררמזיםמכמהשברורפיעלאףאישים,חדלשהוא

לדעתה.לשאולאפילוטרחלאואביההנערה,עלהמועדף

מביתהבעלשלפדיונולאחרירושלים,זךכתבבנוסחהסיפורשלבסיומוזאת,לעומת

ולאהאמיןובעלההמעשהכללווסיפרהאסוריםמביתבעלהלפדות"והלכההאסורים,

 .להלןבנספח 3סיפור 12
עמ'תשס"ה,גןרמתא, ,'ד lה'ה llהס'פשלאנצ'קלרפד'הלצדיק",זרוע"אודליפסקר,אבידב 13

הבאה.והערה ,-134 131

:U ,ס'גקושלבסקיl פ'םl פ'תl "168עמ'לעיל, 6הערה ,ם- :U2 . המעשים","ספר[יסיף,המעש'סספרנוסח

כללפותחאינושהואבכךדופןיוצא , l(Or . 135 (אוקספורדהידבכתבא 307עמ' ,לעיל 6הערה

עניהחסידוהיהביותריפהאשתושהייתהאחדבחסיד"מעשהאלא:החתנים","תחרותבמוטיב

זהנוסחגםאמנםחסיד".אותושלאשתווחמדביותרעשירשהיהבעירואחדבחורשםוהיהגמור

בצדקתההחסידהבעלשלבשכנועובעיקרכאןמשמשתהיאאךהעשיר,שלקדושתובהילתמסיים

העשיר.לביןבינהמינימגעהיהשלאלדבריה,האמיןלאעתהשעדאשתו,של
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חברתיתבביקורתעוסקפרמהידכתבנוסחלגמרי.אחרבכיווןהסיפורהולןהאמין",

סיפורהואלכןואילקדוש,העשיר)(עקיבאחוטאשהפןהתודעתיבשינויאוהאב),(על

אתה"חותן"ירושלים,ידכתבנוסחואילויהודים,גבריםשלעולמםהואהעיקרישנושאו

היחסיםמערכתבכינוןהאישהשלותפקידהמעמדהבשאלתעוסקכאן,הסיפורעלילת

שמרההיאכןפיעלואףבו,רצתהשלאבבעלבחרהאישהשלאביההמשפחה.בתוך

ממש,לזנותהוציאהחכםבעל-תלמידאותוכאשרגםמחיר.בכלנישואיהשלמותעל

ובסופוהמינית;טהרתהעל-מכוללקדושבעיניהשנחשבמהעללשמורהאישההשכילה

שלאחשד-נאמנותבחוסראותההאשיםהעשירציפורניאלששלח;:ובעלהדבר,של

ממשחייהבמחירששמרההיא,ואילן.מכאןנישואיהםאורןלכלבוודאיבולנקרהפסיק

עיניה.לנגדומתפורריםהולכיםהםכיצדעתהרואהנישואיה,שלמותעל

 ו:::

!"' 
ם
~ 

ובנישואין:בזוגיותהעוסקיםהמובהקיםהז'אנריםשניביןברורמעברכאןניכראכן,

נישאהלאשהנערהמשוםרדיקלישינויעברההיאשאףחתנים",בשני"מעשההמעשייה

האושרלהבטחתמעברכברהצועדתוהנובלה,לשאת;שאולצהלזהאלאבושרצתהלחתן

נושאתהזההמשאאתנישואין.חיישלהמתחיםורבתהאפורההמציאותאלוהעושר

להאשיםממהרכושליםבעסקיםועוסקתורההלומדהבעלכתפיה.עלהצעירההאישה

למרותאותהשולחבעודו-לעשירלהינשאכדיממנולהיפטרוברצונהבהפקרתואותה

גיבורתנאבקתהסיפוראורןלכלשלו.טובתולמעןזרועותיוביןאלהנמרצתהתנגדותה

הואכזהבעיניה.וקדושלהשחשובמהעללשמורכדילההמתנכרתבמציאותהסיפור

האמתאתולחשוףהקשההמציאותאתמלהציגנרתעתאינההיא-הנובלהשלאופייה

המעשייה.אתהמאפיינתהרומנטיתהפנטזיהלפנישמתחתהמרה

השולייסיייימןסיפורלקרוא

ושבמרכזםהנובלהלסוגתשייכיםירושליםידכתבבמקבץהסיפוריםשרובההבחנה

דימויהעממית,בספרותהאישהשללגמריאחרדימוימציגהנשים,כאמור,עומדות,

הביניים.ימישלהעבריתהחולבשירתאובמקאמותהמחקרשמצאמזההפוךכמעט

הידועהסיפורזהומובהק.מיזוגניאופיבעלשהואלפחותאחדסיפורכאןישזאת,עם

שבמרכזםהמיזוגנייםהסיפוריםלמעגלשיירהסיפור 15מצאתי"·מאלףאחד"אדםבשם

בעקבות 16המלן".שלמהשל"משליםהסיפוריםבמחזוריחדיוורוכזוהמלךשלמהעומד

אלהבכלואישהמצאתימאלףאחד"אדםשלמה,שלבדבריוהסנהדריןחברישלפקפוקם

מאושרתמשפחהבאמצעותטענתואתלהוכיחשלמההחליטכת),ז,(קהלתמצאתי"לא

לבתלהשיאושיוכלכדיאשתואתלרצוחלבעלהציעהואכן.לשםלומצאושמשרתיו

היסוס,בלאעמדה,האישההמלך.כצועשהולאנרתעהבעלאןלגדולה,ולהעלותוהמלך

לשלמה],[הבעל"א"למבדיל,נוצצתחרבבידההמלךנתןאלמלאבעלה,ראשאתלחתוך

העולם.מןאבדהייתיכברברזלשלהסייףהיהואילולהרגניאשתיומצאתיהקיצותי

לכןרחמים,לאשהשאיןאומראניאףשלמה,א"לעלי.רחמהלאוהיאעליהרתמתיאני

 .להלןבנספח 10סיפור 15
בספרותל'ם Wll 'מחקר'עם",סיפוריקובץשלהספרותיתלאחדותושלמה':של'"משליםיסיף,עלי 16

 . 373-357עמ' ,) 1986 (טעבר'ת
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כדיואישה,גברזההבמבחןלהעמידמבקשהסיפורכלומד,ברזל".שלסייףלהנתתילא

האישהכןרעלאחדיםבתנאיםחייםוהאישהשהגברלכאודה,המקלה,הטענהאתלסתור

יותר.רבהבקלותלחטאנכנעת

עלסומךהסיפורואכן,שרמעיר·קרדאיר.לקהללומדמבקששהסיפורמהבוודאיזה

מרתם.לאחדגםלזרזהנאמנותנשבעיםואישהבעלשברנפרץ,בין·לארמיסיפוריטיפוס

כאשדער.דמשםזזראינוקברה,לידאוהלבעלהמקיםהצעידה,האישהנפטרתכאשד

אתהצעידמןושומעת-קדושארמלאך-כלשהיעל·טבעיתזמרתהקברלידעובדת

הזמרתכך.נוהגתהייתהלאשאשתוהזמרתלומבטיחההקברות,בביתלנוכחותוהסיבה

עםברלבגודמהססתאינההאישה,והיא,בקברה,הגבראתוטומנתהאישהאתמחייה

הסיפורשלהבין·לארמייםהנוסחיםעלהצבעהלמקרם.דוהמזדמןהראשוןהאורחעובד

עלכלומד,-בסיפורשחלהייהודתהליךעלמלמדתשהיאכירוןהשאר,ביןחשובה,

אתהנוטעתסיפוריתמסגרתיצירתהואהעיקריהשינויהיהודית.בתרבותקליטתודרכי

העמדתהלולאמקראי.ובפסוקשלמההמלךשלבשלטונוהמקראית,בירושליםהסיפור

בעולםשהיאתרבותלכללהשתייריכולהסיפורהיהזר,מדרמההיסטוריתמסגרתשל

ו sהנרצדית.באירופהארהמוסלמי

בין·לארמייםסיפורייםטיפוסיםשלהקליטהאופןעלהתהליךשמלמדמהעלנוסף

אלאהסיפור,שלהיעדקהלאתדקלאמשנההואהביניים,ימישלהיהודיתבתרבות

סמכותואלהזרגבנישלמהתנהגותםכאןנעתקהסיפוריהמרקדמשמעותר.אתבעיקר

כןרעלבסמכותו,ספקמטיליםשלמהאתהמקיפיםהסנהדריןהמלך.שלהירדעת·כרל

כליאלאאינםמשפחהארתהשלואושרהעתידהחייה,אחד,לשרןבפועל.להוכיחהעליו

ומאושרת,מלרכזתמשפחההיוהםאליוהזמנתםלפניהמלך.שלהגדולהאגובידישדת

ירכלוהאםהנשואה",והאישהעקיבאעלל"סיפרדבאשדששאלנוכפימכן?לאחדרמה

שהסיפורלאחדהזה,המדהניסיוןלאחדראוייםמשפחהחייולחיותלשרבובעלההיא

בניששברלאחדכאן:אףלשאולישכךלה?האמין"ולא"האמיןשבעלהבאמידהחרתם

ניסיוןשפניאלאהיולאשהםשפתירעלבחיוךהמלךלהםסיפרשםהמלך,מארמוןהזרג

לאורחלשרבירכלוהאםהמלכותי,האגומזבחעלכזבחהועלושלהםהמשפחהושחיי

יימחושלאלזה,זהבנאמנותםוספקותחשדותבלבםעתהניטעולאהאםהקודם?חייהם

שאינההמרשעתכאן,השליליתהזמרתהיאהאישהשלאדרמהחייהם?אודךלכלמשם

משפחהגסהבדגלדרסאשדהמל,ךדווקאאלאמעמדה,אתלקדםכדיבאמצעיםבוחלת

 19ממנר.חכםשאיןברביםלהוכיחכדידקחייהאתוהחריבמאושרת

 . 365-364עמ'שם,דאו 17

העבר;העםס'פוריסיף,דאוהביניים,בימיבין·לאומיותעממיותמסודותשלה"ייהוד"תהליךעל 18

שם.הנזכרתהנוספתוהספרות , 310-292עמ'לעיל, 7העדה

אבןיוסףידיעלהמקאמהלסוגתשעובדהסיפורנוסחהיאזופרשנותשללתקופתהחותכתדאייה 19
ממלכיאחדאלאשלמהאינואצלוהמלךאמנם .שלושעשוע'סבספרהשתים·עשדהבמאהזבאדה

פנים:לשנימשתמעיםשאינםדבריםאשתואתלהרוגשסירבהבעלאומדהסיפורבסיוםאךערב,

וביין /מושכיםבהבליהםאדםבניולבות /הולכיםתאותםאחדהםכי /המלכיםיהיו"ארורים

 .) 28עמ'תדפ"ה,ברלין[מהדיר],דוידזוןישראלשעשוע'ם,(ספרנוסכים"אנחהמישמחתם
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דרמה,בדרךהנשואה,והאישהעקיבאעלהראשון,הסיפוראתגםלקרואלנסותישכ,ךאם

מובהק,מיזרגניסיפורשהואהשני,הסיפוראתכךלקרואקשהלא 20השרליים"."מןכלומר

לקרואיותרקשהאולםהנשי;לדימוילעשרתהגבריתהקריאהנתכררנהמהברורולכן

וראויה.נאמנהכאישהמתוארתהאישהשםהנשואה,והאישהעקיבאעלהסיפוראתכך

הפמיניסטיתהקריאהעליותרהמקובלתאחת,אפשרותאפשרויות:שתיבפנינועומדות

לחלוטיןונתונותכנוערת,-נשותיהםאתלראותהגבריםרוציםשכךלטעוןהיאהקלסית,

והשרמנטיהעשירבעקיבארצתהשבוודאיאףהאישה,ואכן,והבעל;האבשללסמכותם

האב.סמכותשלזרלכפייההתנגדותכלגילתהלאאישים,חדלחכםבתלמידולאלבעל

כדיהעשירעקיבאאלללכתעליהכפההאסירשבעלהבעתגםלסמכותהתנגדהלאהיא

זהשכסףלשניהםברורשהיהפיעלאףהאסורים,מביתלפדיונוהכסףסכרםאתלקבל

עםלרצונו.נכנעהאזרגםממש,כסרסורלזנותהוציאההואכלומר,כאתנן,רקלהיינתן

כפיהנשית,הצניעותערכירעללבעלהנאמנותהעלקץאיןבקנאותשמרההיאזאת,

האישה·הרעייהשלדמותהאתמעצבהסיפוראחר,לשרןהיהודי.באתוסנתפסיםשהם

 21תהיינה.שנשותיהםרוציםשהגבריםמהפיעלהאידאלית

 ו:::

!" 
iכ
~ 

מסיפורמוכחתיומין,עתיקותהןהאידאלית"ל"אישההמיוחסותאלושתכונותהעובדה

שושנהספרשלהביניימיתהגרסהשהואוהזקנים",שרשנה"סיפורהסיפורים,במקבץאחר

ביטוילידיבאות _כאןהמובאהביניימיבנוסחוובעיקר _זהקדרםבסיפוראף 22החיצרני.

נוכחותכללהשאיןהכלים,אלהנחבאתהכנועה,שרשנהבדיוק."נשירת"תכונותאותן

הצניעותמזבחעלהצעיריםחייהאתלהקריבמוכנההגרלה,ראשבעלה,שלצדמזרלבד

המוחלטתהקנאותבצדבחייה,השולטיםלגבריםהקיצוניתהכניעותהמשפחה.וטהרת

והאישהעקיבא"סיפורלגיבורתשראינו,כפישיוחסר,התכונותגםהןהמשפחה,לערכי

שחברתהתכונותאלאלעצמה,מייחסתשהאישההתכונותאינןשאלודרמה,הנשואה".

אתגםממשענייןנאותרלצרףיששרשנהסיפוראלבה.שיהירמצפההיהודיתהגברים

יפהב"חיבררהיהודיתהעממיתבספרותלראשונהשהופיע 23המבהיק","החלוקסיפור

צידרוזן, ; 101-63עמ' , 2003חיפהאשה,קוראתאשהלרבין,אורליאצלהשיטההגדרתאתדאו 20
 Barbara A. Babcock ,זה;במאמרהמחקרלשיטתיותררלוונטי . 38-35עמ'לעיל, 1העדההצבייה,

Taking Liberties, Writing from the Margins, and Doing It with a Difference", Journal of American " 

390-411 . Folklore 100 (1987), pp . 

21 Bacchilega , מחודדניסוחהמעשייהשלהפמיניסטיבמחקרזועמדהמנסחת , 4עמ'לעיל, 10העדה

 " This shift from assuming sexual identity to analyzing its construction in narrative impliesומדויק:

' the question of how women are seduced into consenting to 'feminity " . 

 Israel Levi ,דאו,הבינייםבימישושנהסיפורשלהעבריותהנוסחאותעל .להלןבנספח 8סיפור 22

. L'histoire de Suzanne et les Deux Vieillards dans la litteratur juives", REJ 95 (1933), pp " 

 Mimekor Yisrae/: Classical Jewish Folkta/es, Collectedבספרהנמסרתהדנהוהספרות ; 157-171

by Micha Josef Bin Gorion, Prepared with Headnotes by Dan Ben-Amos, Bloomington and 

79-80 . Indianapolis 1990, pp ; ,היהודיתלתרבותחזרתושושנה':'"מעשהבידנבוים,יפעתועתה

תשע"ב.אביב,תלאוניברסיטתמוסמך,עבודתהביניים','בימי

 .להלןבנספח 7סיפור 23
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האישהמקריבהכאןאף 2ת·עשרה.• nהאהמאהבןמקיירואן,נסיםרבישלהישועה"מן

הבא.בעולםלושנועדהמבהיקהחלוקאתלהשלים-בעלהשלטובתולמעןחייהאת

להשלמתיזכהוכךלצדקהמחירהאתייתןשבעלהכדילשפחהלהימכרהסכימההיא

למעןחייהאתהיסוס,בלאלהקריב,המוכנהזוהטובה":"האישההיאכזאתחלוקו.

ומשפחתה.בעלה

לכךהעיקריתהסיבהאחרת.גםהסיפור-הסיפוריםאתלפרשישאוליאבלשכך,אפשר

שנבחנוהבינייםימימתקופתהעברייםוהסיפוריםהשיריםכלהסוגתית.ההבחנההיא

מכוונותוהןעליהןמתנוססמחברןששםכתובותספרותיותיצירותהןבמחקרעתהעד

כאןבהםעוסקיםשאנוהסיפוריםכלואילולגברים,כלומר,-משכילקוראיםלקהלרק

התגבשוהכתב,עלשהועלוקודםהעם,שסיפורימשוםמכרעתזוהבחנהעם.סיפוריהם

חריזה,בלילכול,המובנתיום·יוםבשפתהקהילה,שלהדיבורבלשוןבעל·פה,וסופרו

להןהייתהשלא-הנשיםאתנמעניהמכללהוציאהוהמקאמההחולשירתואלוזיה.שיבוץ

העממית·האוראליתבספרותואילונוצרו,שבתוכוהתרבותיההקשרואלאליהםנגישות

נשים,היוהעממיתהספרותשלמנמעניהנכבדחלקהטבע,בדרך-הפוכיםהדבריםהיו

מרהטעותזותהייהבידיהן.שנותרההיחידה,לאאםהעיקרית,הביטוידרךהייתהוזו

המיסטיקה,הפילוסופיה,השירה,-"העיליים"הספרותייםהביטוישאמצעישכיווןלחשוב

התרבותיבשיחהשתתפוולאהתבטאולאהןנשים,בפניחסומיםהיו-ההיסטוריוגרפיה

המוגןבביתההעשירה-שלההחייםמעגלבתוךאישהשכלספקאיןקהילותיהן.של

סיפרהשמעה,-משפחתהבחוגהביתועקרתבנהרהכובסתבשוק,הרוכלתוהמרווח,

הספרותיתהיצירהשמתוךפיעלאףהאוראלית·העממית.לתרבותהשייכיםטקסטיםויצרה

בודדים,נשייםקולותולסנןלדלותאפשרהבינייםבימיהיהודיתהתרבותשלהענפה

נשיםשלומשמעותייםמגווניםרבים,שקולותספקליאיןבלב,דומצונזריםמקוטעים

שפתחנוההבחנההיאלכךההוכחותאחת 2sהתקופה.שלהעממיתבסיפורתדווקאשרדו

הגנן)",(יוסףהמבהיק"החלוקליפסקד,אבידבדאונוסחאותולרשימתהסיפורעלהעשירהלספרות 24

 .-301 291עמ'ב,לעיל, 13העדהאנצ'קלופד'ה,

אברהםאצלהיטבונשמעתמוכחתהבינייםימישלהיהודיתהיצירהמןנעדרושנשיםהטענה 25

 . 505-502עמ'תשס"א,ירושלים ,ס" Jב'מ'·הב'בא'רופה'הוד'ות U'WJומורדות:חס'דותגדוסמן,

בימי-הביניים,נשמעשלאכמעטעצמןהיהודיותהנשיםשלשקולןש"מביווןאומדאףגדוסמן

קושיאמנםהמשפחה.בתוךמקומןואתוהילדיםהבעלבלפירגשותיהןאתבפירוטלתארקשה

האישהשלוהמנטליהדגשיעולמהבחקרבמיוחדגדולמשקלואבלאחדים,בנושאיםגםקייםזה

האישהשלשקולההאפשרותאךכדרבנות,דבריםאכן, .) 210עמ'(שם,וכאם"כרעיהותפקידה

עולהאינהאףהתקופה,מןלנוששדדוהלא·נודמטיבייםהמקורותבאמצעותדווקאלהישמעעשוי

תלותכלומד,ואם","רעיהשלתפקידיםהםהאישהשלשתפקידיההאמידהועוד,כאפשרות.כאן

שאינםאחדיםתפקידיםלהלהיותיכוליםולאלהואיןאחד,מצדבניהובגידולאחד,מצדבבעל

לטענהמצטרפתזושגויהטענהזמנה.שעבדאנכרוניסטיתתפיסההיאשסביבה,בגבריםתלויים
עללכאודה,מרצון'ויתדויהודיותשנשיםהטועןאידלמשהשלמדבריובאןהמצוטטתיותרהחמודה

הסמויה,"ההנחהאתדחושהןמשוםהביניים,ימישלהנוצריבעולםנשיםשלזוכמורוחנית,יצירה

אחדים,דתיתפעילותסוגיעלהרוחניתהחוויהשלעליונותהבדברהנוצרי,בעולםבעיקרשמקודה

הנשיםדובשלזכייתןאחד:צדישהיהודיתביצירההנשיהקולשללאובדנוורבייה.פדייהכגון

היהודיותהנשיםשללשכיבתןכלומד, .) 504עמ'(שם,ובצאצאים"בזוגיותאישות,בחייהיהודיות
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שנשיםהסיפוריםשדובהעובדההעממית.הנובלהסרגתשלמרכזיותה-הדבריםאתבה

עצמאיותפעילות,הןשבהםהסיפוריםהמרכזי,העלילתיהתפקידאתבהםממלאות

שאינולקולהנשי:לקולמובהקתדאייההיאהעממית,הנובלהלסוגתשייכיםוהחלטיות,

הנישואיןבחיימתבונןאלאבחכה,בעלשללהעלאתוהדרןשלסופהאתבנישואיןדואה

חתחתיםודנתארוכהדדןשלראשיתהבהםודואהוראליסטיות,מפוכחותבעיניים

הדדית.והערכהשוויוןשלבסיסעלהזרגחייאתלהעמידשמטרתה
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שמשמערתדרמההנשואה",והאישהעקיבא"סיפוראתכזאתדאייהמזרויתבוחניםאנואם

ובשבילנשיםעלנשים,שלסיפורהואשהסיפורההנחהאחרת.להיותצריכההסיפור

אתמעמידה-בהןנכחושנשיםהיגוזהזדמנויותבמגווןסרפדשהואכלומד-נשים

משתמשאביה-במיניותהמשתמשיםשסביבההגבריםהחברתית.ההוויהבמרכזהאישה

כדי-כסףבצעלמעןלזנותמוציאהבעלהיופייה,עלבהחושקהעשירערכיו,פיעלבה

מציאותמולעינייםפקוחתעומדתהיאאולםמטרותיו.אתממקומר,אחדכללהשיג,

מבחינהאבודהתהיה-אביהרצוןאתתפרשאםיודעתהיאארתה:אוהדתשאינה

לרצונותיענהלאראםכן,גםתאבד-העשירעקיבאשללחשקיותיענהאםחברתית,

אחד.מוצאלהואיןהקיר,אלבגבהניצבתהיאאבודים;משפחתהחיייהיר-בעלהשל

נשיתתודעהעלסיפורזהרראליסטי:אלאאופטימיסיפורזהאיןהנשית,המבטמנקודת

לרצונם,להכניעההתגייסווהתודה,השדרההמשפחה,היהודית:החברהחלקישכלהמכירה

להסתפקולאבר,רוצהשהיאהמקוםעללהיאבקכדיביניהם,לשדודכדינאבקתוהיא

והחברה.המסורתלהשהקצרבמקרם

ההיפןואולי-טובהאישהרעה,אישה

בקובץשלוקטהנשיםסיפוריבמקבץלפענוח,הקשיםזאתרעםהמעניינים,הסיפוריםאחד

מרשעתאישההייתהיוסילדני 26נשותיו.רשתייוסידניעלהסיפורהואירושליםידכתב

הואלגרשה,לשכנעוחבריו,החכמים,ניקשרכאשדתלמידיו.בפניאותרלבזותשנהגה

יוסידניהזמיןכאשדכתרבתה.אתלשלםבידראיןכיכןלעשרתיכולשאינובפניהםטען

המכובדהאורחאתלהאכילביקשהואשתוהלימו,דלאחדלביתועזריהבןאלעזר ,,את

נתןברשעותה,עזריהבןאלעזר ,,השתכנעפרגיות,גםברשותהשהיואףבלב,דעדשים

העיד,לשדנישאההאישההמרשעת.אתגירשוהואהעני,חברובידיכתרבתהדמיאת

לקבץכדיהעידברחובותאותרהוליכהיוסידנישלוגרושתומנכסיו,רידדהתעוררהשד

מפאתיוסי,דנילשעבד,בעלהשלברחובולעבודסירבההיאכאשדלמחייתם.נדברת

צנועמקרםלהםהקצהעליהם,ריחםיוסיורביבאכזריות,העירורארתההכההברשה,

באמת:טובהאישהוהפעםשנייה,אישהנשאיוסידניגםבכספר.בהםרתמןלמגוריהם

"בילוי"אגבארוחותיהםולבישולהקפואבנהרוילדיהןארונןבגרילכביסתבעליהן'גופותתחת

שללזהשווהורוחנידתיערךישוהמחניק,הדחוסהמטבחשל"הדתית"באווירהארוכותשעות

נשיםשעשוכפי-מוסרוספרימיסטייםחזיונותחיבורבציבור,דרשותנשיאתדתית,שירהכתיבת

בנישרבניאלה,דבריםשלהחמורותההשלכותאתמביןשאידלבטוחאיניהביניים.בימינוצריות

 .יותרטובלנסחםיכוליםהיולאברק
 .להלןבנספח 9סיפור 26
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הכנסתמביתבשובואותווהשקתההאכילהאדונה,כאלוכדין,כדתאליוהתייחסההיא

שהגיעיוסילרביהמוותמלאךבישרכאשרבברכה.אותהאףשיזכהכדישבתערבבכל

גםשבת,ערבבכללהגיעשימשיךלההבטיחהואהחדשה,אשתוהפצרותולנוכחזמנו,

שבתערבבכלשבהמתהיהואכן,עתה.עדשעשהכפיהמזוןעלולברךמותו,לאחר

האלמנה,שלמביתהגברשלקולטוביםאנשיםשמעוכאשרהמזון.עלומברךלביתו

סיפרההדין,לביתזומנההיאמאהב.ישיוסירבישלאלמנתוסיפרוהכנסתלביתמיהרו

שבתות.בערביבביתההמתעודהופיעלאומאזכורחה,בעלהאמתאת

עלילתית,רקאינה-הטובהואשתויוסי,רבישלהמרשעתאשתו-לשנייםהסיפורחלוקת

מןמדויקכמעטבאורחכאןמתורגםהסיפורשלהראשוןחלקוטקסטואלית.אףאלא

שנוספהתוספתהנראהככלהואעליו,הבנויהשני,החלקואילוחז"ל,ספרותשלהארמית

המוסרית-החברתיתומטרתומובהק,אקסמפלוםהואהסיפור 21הביניים.בימילסיפור

המודלאתלהעמידמתכוון-התלמודי·המדרשיהסיפור-הראשוןחלקוומובנת:ברורה

להוסיףמבקשתהביניימיתוהתוספתבבעלה,לנהוגלאישהאסורכיצד-השליליהנשי

זו,מבטמנקודתהטובה"."האישהשלהראויההתנהגותה-החיוביהמודלאתעליו

אלחיובייחסמפגיןהביניימישהסיפורלומראפשרתמימה,פוזיטיביסטיתובקריאה

הגברשלנכונהובחירהטובות,גםישאלאכנגדו")"עזר(בבחינתרעותכולןלאהנשים:

ומאושרים.הרמונייםמשפחהחיילהעמידעשויהראויהבאישה

הטקסטיםשניאתשחיברומיהתכוונווכךהביניים,בימיהסיפוראתושמעוקראובוודאיכך

נשים.בעבורבעיקראקסמפלרי"חינוכי",חומריהיהשהוא-אחדסיפורלכללהנפרדים

נסיםר'שחיברוהישועה"מןיפה"חיבורת·עשרה, nהאהמאהבןהחשובהסיפוריםקובץ

סיפוריםמביאהואבחיבורהנרחביםהסעיפיםבאחדלכך.מובהקתראייההואמקיירואן,

מאלף"אדםלמעלה,כברשהוזכרוסיפוריםשניבהם-רעותנשיםועלטובותנשיםעל

רביאךוהטובה.הרעההנשים,טיפוסילשניכדוגמאות-המבהיק"ו"החלוקמצאתי"

מפורטים:הסברדבריהאלהלסיפוריםהוסיףומחנ,ךדתימנהיגבהיותונסים,

דעהכמה ] ... [מגונותשמידותיהאשהוקשהדעהוכמהנאים,שמעשיהאשהטובהכמה

לושדומהוממהמהגהינוםההצלהולהישמדלהיזהרוחייב ] ... [המרדניתהאשהומרה

לדברתקנה]ואמדו ... [מדובהכתובתהאםלזה:שהוסיפושכןוכלדעה].מאישה[כלומד,

דנהבראשית ;)ב"ע(לד,ה"אפי"א,כתובותירושלמינוסחאות,בכמהחז"לבספרותמופיעהסיפור 27

מרגליות,מרדכי(מהדורתידלד,דנהויקראמדרש ;) 155-152עמ'תיאודוד·אלבק(מהדורתיחיז,

הנפוציםהפולקלורייםהמוטיביםאחדהואהחיים"לארצותהחוזר"המתמוטיבתתב-תתו).עמ'

 Frederic. C. Tubach, "Dead, Return of ',לדוגמהדאוהתקופה.שלוהנוצריתהיהודיתבתרבות

, Index Exemplorum: a Handbook of Medieval Tales, Helsinki 1969 (FFC 204 ); Leander. Petzoldt 

Der Tote a/s Gast: Volk5·kunde und Exempel, Helsinki 1968; Jean-Claude Schmitt, Ghosts in the 

1998 Middle Ages: the Living and the Dead in Medieval Society, Chicago and London . 
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ויפטריגדשנההכתובה,כדיעשירהיהאםאבל ] ... [הראשונהעלאחרתאשהשיקח

 28מצדעתו.ויתרפאיגדשנהתקנתה?מהלבעלה,צרעתדעה]ואשה ... [הרעמסבל

 ו::

 '":!י

i:כ 
i-

יוסי,רבישלנשותיושתיעלבסיפורשמסופרמהעלממשנאמרוכאןנסיםרבידברי

סיפר,הואסיפוריואת-היהודיתבחברהששלטהגבריהממסדשלמובהקנציגבהיותו

ברורהראייהוהםהיהודית,הקהילהשלהיום·יוםשפת-ובערביתבעל·פההנראה,ככל

הגדולהיידיהסיפוריםבקובץהמורחבהסיפורנוסחהרחבה.העממיתבחברההרוחלהלכי

זהסיפוריםקובץ 29זה.לתהליךנוספתראייההואהשש·עשרההמאהבןנון"ה"מעשה

כלומרשבעל·פה,העממיתהמסורתמןלוקטוסיפוריוורובהיידיש,העם,בשפתכתוב

שללשמיעהאולקריאהבעיקרמיועדיםוהיוהכתב,עלשהועלולפניבעל·פהסופרוהם

עברית.הכתוביםלטקסטיםכלל,בדרןנגישות,להןהייתהשלאהיהודית,בחברהנשים

הראויה,האישהעלהמספרהחלקדווקא,השניהחלקדרמטיבאופןמורחבהיידיבנוסח

הטובה"."האישהשללהתנהגותהודוגמהמופתלהעמידהיהשתפקידו

האישהבאמתמיהיהשוליים"."מןגםהזההמענייןהסיפוראתלקרואאפשרואולם,

שתכליתאישהבעלה,שלהרוחמצבלשינוייחרדהכנועה,אישה-"הטובה"?השנייה,

יצטרךשלאכדישלו,המשקהכוסובידההכנסתמביתלחזרתועדלוההמתנההיאחייה

דמות-"הטובה"?האישהזאתהאםיכעס.ולאבידואותהשתיתןעדאחדרגעולולחכות

אבדחייהטעםגםמשלה;חייםאורצוןללאעצמית,אישיותללאנידף,כעלהחרדהרפה,

פסיכולוגיתלפרשנותניתנתשבתבכלהמתיוסירבישלחזרתובעלה.מותעםלחלוטין

תלותההביניים;ימישלהעממיתבסיפורתאחריםדמונייםמוטיביםשלכדרכםברורה,

מנוכחותומתנתקתהיאשאיןעדכןכלחמורהבבעלהיוסירבישלהשנייהאשתושל

דמותאתלראותהבינייםימישלהיהודיתהמסורתביקשהכןמותו.לאחראפילו

מרשעתהיאהראשונה.יוסירביבאשתקוראיםאנודברשלהיפוכו"הנכונה".האישה

בפני"להשפלתו"גורמתוכןלה,שווהכאלהגדול,החכםלבעלה,מתייחסתשהיאמשום

לתשלוםממוןדיהיהלאיוסילרבי-ענייהשהמשפחהלנוברורהסיפורמתוןתלמידיו.

העשיר.חברושלידולמתתנזקקוהואמזמן,מגרשההיהכןלולאאשתו,שלכתובתה

ולאשתו,לואפילומזוןדיבוהיהשלאבביתו,לסעודותחבריואתיוסירביהזמיןכאשר

שהיאמשוםלה,שהיההמועטהמזוןאתוהסתירההמשפחהלפרנסתהאישהדאגה

לקבלהסכימהאםכללשואלאינו(והסיפורשגורשהלאחרבבית.האחראיהאדםהייתה

היאלקבלו)אותהאנסווההשפעההכוחרביבעלהשלשחבריולוודאיקרובהגט.את

האםיופייה?בגללהאם-העירשר r1נשאמדועמספראינוהסיפורהעיר.לשרנישאה

החלקאתהמסייםהשלבהואיותרחשובאולםזה.וגםזהגםכנראהתכונותיה?בגלל

שתפקיר-מרשעת?מאישהמצפיםהיינומהמנכסיו.וירדהשרהתעוורשבוהשלבהזה,

בנאמנותהעיווראתמלווההיאאולםולרווחתה.לעצמהותדאגהאליםהעיווראת

השפלותיואתסובלתהיאבלעדיהן.רגעשורדהיהלאשהואלמופת,עצמיתובהקרבה

הזאתודאי.למוותלהפקירושלאכדיהעירברחובותלהובילווממשיכהמנותיו,ואת

ירושליםהידשבדג,זאבחייםמערבית-יהודית:ה'שועה,מן'פה llח'באן: llמק''עקב lב"ס'ס Jרבנו 28

כו-לז.עמ'תש"ל,

29 466-473 . Maaseh Book, Moses Gaster (ed. and Trans.), Philadelphia 1981, tale no. 202, pp . 
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הקריאהמגדריות.קריאותבעצםהןהסיפורשלהאלההקריאותשתיהמרשעת?האישה

הראויהמודלאתלהעמידהמבקשתמובהקת,גבריתקריאההיאהנורמטיבית,הראשונה,

השוליים","מןהקריאההשנייה,הקריאההביניים.ימישלבמשפחההאישהשללמקומה

"הרעה",האישהשלהתנהגותהאתדווקאהמקבלתקריאהמובהקת,נשיתקריאההיא

נאמנותהעללרווחתה,דאגתהעלהמשפחה,בחיילאיזוןחתירתהועלעצמאותהעל

לנוברור 30והכנועה."הטובה"האישהשלהרדודההסבילה,הדמותאתודוחהומסירותה,

קיבלולאונשיםגבריםהביניים,ימישלבחברהנקראאונשמעזהמעיןסיפורשכאשר

נכונההיאאןבכלל,העממילסיפוראופייניתזותופעהאופן.באותואותוהבינולאאו

אתשניתחגרוסמןאברהםדבריהמגדרי.המתחעומדשבמרכזםבסיפוריםשבעתיים

ומדויקים:חשוביםזומתקופהההלכתייםהמקורות

בעליהן",עלש"גבהובמיבהםמתוארותוהנשיםזמן'פרקמאותוהםשראינוהמקורות

גברים.מידייצאוהללוהכינוייםכלצנועות".ש"אינןוכמיכ"פדוצות"כ"שחצניות",

 3שונה.'התמונהחיתהודאיהנשים,שלמקולןמשהוולולשמועזכינואילו

האישהשלקולהאלה,לדבריםשבניגודהיאכאןלהבליטמבקששאניהעקרוניתהטענה

עתה.עדלבאליהםהושםשלאבמקורותנשמעגםנשמע

העממיבסיפורהנשיהקול

מבקששאניהטענהאתהיטבלבאריכולהטובות"השנים"שבעבשםהידועהסיפור

לכאורה.התמיםהעממילסיפורמבעדהנשמעהאישהשלהנוקבקולהבדברכאןלהעלות

 32לערן,העשיריתהמאהמאזהיהודיתהעממיתבספרותרביםבנוסחיםמופיעהסיפור

שלשניםבשבעזיכהושהקב"הוהודיעוהנביאאליהולושהתגלהענייהודיעלמספרוהוא

העני"לוקח"אשתובעצתימיו.בסוףאומידלותוענקנההןאםרקלבחורועליועושר,

 " The tales offer some instructionג'ונס:סטיבןשלהבחנתואתמדויקבאורחמהדהדתזומסקנה 30

about how society expects females to behave, part of which is drawn from idealized and sexist 

But the tales also ] ••• ןconceptualizations of women fostered by a male-dominated society 

apparently provide dramatic representations ofa young girl's point ofview, depictions ofwhat 

might be regarded as her attitudes about those whom she grows up with or encounters and 

towards the tasks, difficulties, and goals that she faces and must succeed in mastering. The texts 

and the genre as a whole are multi-dimensional, capable of reflecting different perspectives 

simultaneously" (Steven Swann Jones, "The lnnocent Persecuted Heroine Genre: An Analysis 

24 . tern Folk/ore 52 11993], p ~ of Jts Structure and Themes", We. (. 

 . 444עמ'לעיל, 24העדהומורדות,חס'דותגדוסמן, 31

עמ'ב,לעיל, 13הערהאנצ'קלופד'ה,טובות",שנים"שבעבדלוביץ',יפהלהלן.בנספח 13סיפור 32

הדמיוןעלעומדתאינההיאזאת,ועםהנוסחאות,שלמפורטתהשוואהעורכתברלוביץ . 321-307

בןהואאףשםו,הנוסחאותברשימת 6[מספר 281ורשהיד(וכתבירושליםידכתבנוסחשביןהרב

המצביעהיד,בכתבא-318ב 317עמ'לעיל, 6העדההמעש'ם,ספרנוסחלביןהשש·עשרה),המאה

שלבתולדותיוזהנוסחשלהעקרוניתחשיבותוועלהאלה,הסיפוריםקובצישנישביןהזיקהעלשוב

 .המעש'םספרלנוסחגםתקףבסיפורהאישהשלתפקידהעללהלןשאומרמהכלכמעט .הסיפור
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מממונםמחלקיםאחתובעונהבעתאךדב,בעושרחייםהםואכןמי,דהשניםשבעאת

הקב"האתמשכנעיםהםאךעושרם,כלנעלםהתקופהבתוםלעניים.ועוזריםלצדקה

המתכונתביןביתם.אלחוזרוהעושרהאל,שללאוצרותיומהםטוביםשומריםשאין

הבדליםניכריםירושלים,ידכתבבקובץהמופיעהנוסחלביןהסיפור,שלהזאתהכללית

בסיפור.האישהשלומעמדהדמותהוהואמכולם,בולטאחדחשובהבדלאולם,דנים.

דומההדבראיןאבלדעתה,פיעלונוהגאשתועםמתייעץהעניהאחדיםבנוסחיםאף

אטוםשהענידקלאזה,בנוסחירושלים.ידשבכתבהסיפורבנוסחלמתרחשאפילו

אלאמי,דלהנשמעתהאישהבעודושוב,שובאותהודוחהאליהולפניושמביאלבשורה

"אמדהמשפחה:אדוןהיאכאילואשתוהחלטתאתמקבלהואהפוכה,הענישדעתשאף

ליוישבחודאניעכשיוא"ל,עכשיו.אותםוקבללךלו,אמדהמייעצת?אתמהלאשתו,

המחליטה,אכןהיאהאישהזהשבסיפורלומדנבקשאםיהא".רצונךמהאךלעבו,דנח

שהמשכודומה-והמשפחההביתבתוך-היהודיתהמסורתלהשהקצתהבמסגרתדקאך

מעיןשישמשסופדלשכורבעלהעלמצווההאישהזו.טענהלחלוטיןמבטלהסיפורשל

האישהמנהלתכבדכאןהוצאותיה.שלמדויקמאזןויערוךהמשפחהשלחשבונותמנהל

הסתם(שמןהללוההוצאותכלאתשמגדידההיאלמעשה,הלכההמשפחהעסקיאת

לקב"ה.מממונההמשפחהשהלוותהכהלוואהבאלה)וכיוצאהילדיםחינוךצדקה,היו

יודעיםאנוכי(אםהספרותלהשיעדההמסורתייםהתפקידיםמןהאישהחורגתכאן

לחלוטיןתלוימשפחתהועתיד 33ובכספים),במסחראףשעסקונשיםהיושבמציאות

 34העסקית.בנבונותה
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מהחריגהיותראףחשובההדתייםבחייםהאישהשלבמעורבותהשהחריגהדומהאולם

שלהאישיפירושעלמבוססתהאישהשלהתנהלותהכלזהבסיפורהמסורתי.מדימויה

התפיסהאתשואבתהיאזהפירושמתוךיז).יט,(משלידל"חונןה'"מלווהלפסוק

תעוזתהואת"הלוואה",הואלצדקההשניםשבעבמשךובעלההיאשהקצוהרבשהממון

ההלכתי,למנהיגהפנייהאתשיזוםהואשהבעלמצפיםהיינוכאןגםחייא.לדניבפנייה

בדיוק:ההיפךאתמספרהסיפוראך

בתורהשכתובח"ולו,ואמדהבטבריאחייאדנישלמדרשולביתוהלכהעמדהמיד

כך?לישאמדתטיבךמהא"ל,אמת.דבראלאבתורהאיןח"וא"ל,אמת.בושאיןדבר

אניועכשיולהקב"ההלוויתיגדולהוהלוואהדל,חונןה'מלרהבתורהשכתובלואמרה

קריאתובעתהגג.עלאותםופשטיהאילוהכתביםוהביאילכיא"ל,ברעב.מתיםובני

 .דבריךלפניוואמריהגגעלהקב"הלפנירגליךעלעמודהתרנגול

דורשתהיאחייא:דניבפניתורהלדיןהקב"האתקוראתשהאישההיאאלודבריםמשמעות

אמת.שאינםדבריםבכתיבתאותותאשיםאחרתבתודתו,שכתבבדבריםלעמודהאלמן

הורקנוסבןאליעזרדניכמודגולות,דמויותמפילפעםמפעםנשמעוכאלהחריפיםדברים

ההיסטוריתהמציאותמןרבותראיותמביא ,-265 174עמילעיל, 24הערהומורדות,חס'דותגרוסמן, 33

אלה.בתחומיםהסמכותילמעמדןואפילוהמשפחהבפרנסתנשיםשללמעורבותןהתקופהשל

בונהגורלו,מרעלבוכההבעלבעודלהלן):בנספח 12(סיפורשנים"לשבע"עבדבסיפורגםכך 34
כלכלית.אימפריההאישה
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זהבסיפור _יותרוחשוב 35אישה.מפילאמעולםכמעטאךהחסידיים,הצדיקיםאחדאר

נתרנהשהייתהפנייהסמכות,מקררכאלהמקודשהקאנרןאלהאישהשלפנייתהבולטת

למציאות,ויישומוהנועזתפרשנותוהפסוק,עלהסתמכותבלב.דגבריםבידיומעולםמאז

משאלותאולישהיומעשיםהםהאלעלתגווקריאתהדתיתהסמכותאלישירהפנייה

הסיפורלדעתי,ואכן,מכך.מארדרחוקההייתההמציאותאךנשים,שלבנפשןנסתרות

ואתעצמןאתלראותנשיםביקשושברלאופןמשמערתורבעזביטויהואכאןבנוסחו

שנתונותמיהדתי,העולםמןמודרותכנוערת,ערדלאהיהודית:ובחברהבמשפחהמקומן

אתמובילותאלאקודם,בסיפורשראינוכפיהבעל,ושלהאבשלהמוחלטלשלטונם

לראויה.חושבותשהןבדרךמשפחתן

הבלתיהביטויאמצעידרךבעיקרלהישמעיכוליםכאלהשקולותלמעלה,שהצגתיהטענה

שהסיפוררקלאברורה.הוכחהזהבמקרהמוכחתהעממית,בסיפורתכלומרנורמטיביים,

הואכלומרהמרובה","הקיוםתנאיהעממית,הסיפורתשלהבסיסיהתנאיאתמקיים

המצוטטהאחרוןהמשפטאףאלאקהילות,ובמגווןזמניםבכמהרבותבנוסחאותסופר

החשבונותהנהלתגיליונותאתלקחתהאישהאתמדריךחייארביהיטב:זאתמבהירכאן

מנוגדתכזאתהוראהוהרילקב"ה.להראותםשחררעםהגג,עלאותםלשטוחהמשפחתית,

האםרירדע·כרל.רראה·כרלושהואמקרםבכלנמצאשהאלהגורסתהאלוהותלתפיסת

לקוראם,שירכלכדיהגיליונותאתראשון,אורעםהגג,עלבפניושישטחוזקוקהאל

העממית,הדתתפיסתמובהקביטוילידיכאןבאהבחרשך?לקרואיכולאינושהואמשרם

העממית,לחשיבההאופייניתהקונקרטיתהמראנשת,האלוהותתפיסתעומדתשבבסיסה

מתבססתזרתפיסהעלהאלוהות.שלורוחניתמופשטתבתפיסהמסתפקתאינהשלעולם

גםרבות,בתרבויותהעממיתהספרותשלאורכהלכלניכרתוהיאהמיתית,העולםתפיסת

העממית,הדתנוסף:דברלומרמבקשתזראפיזודהזאת,עם 36היהרדית.העממיתבספרות

והסמכותיתהממוסדתהדתמןשרנהקדושיםוקבריטקסיםשלופולחנים,קדושיםשל

להסתפקיכולהאינההיאהקודש;עםאמצעיובלתיישירלקשרלמגע,נזקקתשהיאבכך

כאןהמתוארתהאפיזודהמקרם.בכלהנמצאתרוחניתהקדושהעלערטילאיותבטענות

ולראייהישירהלאמירהלמגע,זקוקההיאאחרת,דתיותהיאהנשיתשהדתיותטוענת

לביןבינהלתורךיכולאינושהואהביןהואאךחייא,רביאלפנתההריהאישה 37מרחשית.

ליצורוצריכהיכולהשהאישהמשרםרבים),במקריםלכןקודםעשהשוודאי(כפיהקב"ה

לקולביטוינותןזהסיפורטוען,שאניכפיאכן,אםהאל.עםאמצעיובלתיישירקשר

זקוקותאינןנשיםרחד·משמעית:ברורהכאןהטענההביניים,ימישלבמציאותהנשי

הידועבסיפוראמנםלעיל). 32העדה(דאובהרבהמרוככתחייאלד'פנייתההמעש'םספרבנוסח 35

כזאת,בחריפותמגיבהאינההכלהלהלן)בנספח 11(סיפור ,"המוותומלאךדאונןדני"כלתבשם

בה.שאמדבמהלעמודממנוודורשתהאלנגדלטענתההתודהאתמגייסתהיאגםאך

 Michael Fishbane, Biblical Myth and Rabbinic Mythmaking, Oxord and New Yorkלדוגמה,דאו 36

שם.הנזכרתהדנהוהספרות , 2003

העממית,הדתשלמרכזיכביטויהבינייםבימיהיהודיתובתרבותהכלליתבתרבותהנשיתהדתיותעל 37
בימידתיתאדיקותבמתחסדת':ו'מעשהבמתחסד''"מעשהבאומגדטן,אלישבעשלמאמדהעתהדאו

(עורכים),דז·קדקוצקיןואמנוןויינשטייןדוניבאומגדטן'אלישבע ,"מגדריתבפרספקטיבההביניים

 . 90-68עמ'תשע"א,ירושליםבונפ',לראובןשללכבודומאמר'םטוב·עלס:
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ביטוילידיבאותשהןנפיותושייתן,חכמתןאמונתן,אלוהיהן.לביןבינןשיתווכולגברים

ובעצמובכבודוהאלשאףכזה,ישירלשיחאותןמכשידותבסיפור,האישהשלבמעשיה

כלשונו.מקבלו
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ם
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נדיבהשישנפלאה,מטפורהמציעהעם,סיפורישלפמיניסטיתחוקרתדואר,קאדן

באופנינחסםשהואניווןדווקא,העממיתבסיפורתהנשיהקולשלהתפרצותואתלהמחיש

עלאובידיוסשלהאכזריסיפורואתמביאההיאלעצמם.ניכסושגבריםאחדיםביטוי

וכאשדאשתו,אחותהתמה,פילומלהאתבאכזריותשאנסתדאוסהתדאקיהמלךאודות

אתנוראהבאכזריותנדתהואנולו,לעולםלהשעשהאתשתספרביגונהזעקההיא

סיפורהאתטוותההיאאחרת:דדןמצאהפילומלהזבד.לספרתוכלשלאנדילשונה,

מבטאהקדוםשהמיתוסטוענתדואר 38לאחותה.אחתזקנהבידיאותוושלחהב,דגביעל

מוצאתהיאהאישהשלקולהאתבאלימותמשתיקיםשכאשדהטענהאתרבהבעוצמת

הטורית,באמצעותסיפורהאתמספרתהיאהעממי;הסיפורלמשל-אחדותביטוידרכי

להיגוזביטויגםהיאזהבהקשרה"טוויה"טוות.נשיםשלהמסורתילתפקידןומצטרפת

אישהבאמצעותשטוותההסיפוראתשלחהפילומלה,האישה,רבות.בתרבויותסיפורים

"אחותה",אלפנתההמספרתכלומד,המסד.אתמידשהבינהלאחותההזקנה,אחרת,

הואכאשדגםקולהאתולשמועאותהלהביןהיכולותהנשיםאלנולוראשיתנולקודם

כלומד,-זקנהבידיאחותהאלפילומלהשלחההאריגשאתגםלבלשיםישמושתק.

שלשקולהמדגישהאףדוארהעממית.הביטוידדןאתהמסורת,אתשמבטאתמיבידי

גםאירעכןגבר.שהואאובידיוס,שלהטקסטבאמצעותאלינועובדשהושתקפילומלה

הנבגדתהמלכהשלבסיפוריהלילה,ועודלילותאלףשסיפרהשתוזזהשלבסיפוריה

טקסטיםבאמצעותבהםנשמדהאישהשלשקולהסיפורים,הרבהובעודסנדבד"ב"משלי

הסיפוריםעמםשנושאיםמורכבותכלאתפילומלהשלהמיתוסמבטאכן 39"גבדיים".

הנשי.לקולביטויבהיותםהעממים

בעולמם,הנשיםעלהבינייםבימייהודיםוהוגיםמשודדיםחשבומהשמענוכללבדדןאם

לכןשהתשובהדומהתקופה,אותהנשותשלקולןאתגםלשמועדדןישאםושאלנו

הסיפוריםשלושה·עשדזו.בתקופהונפוצהסופרהשנוצרה,העממיתבסיפורתטמונה

וממצהראוימבואשהצעתי,נפילהיות,עשוייםירושליםידנתבמתוןכאןשקובצו

זה.נושאשליותרנרחבלמחקר

 , 247-236עמ'שישי,ספרתשכ"ה,ירושליםריקמן,שלמהמיוונית:מטמורפוזות,נזר,אוביריוספובליוס 38

412 674-. 

39 , Karen E. Rowe, "To Spin a Yam: The Female Voice in Folklore and Fairy Tales", Fairy Tales 

 . 74-53עמ'לעיל, 4הערה
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ירושליםידבכתבנשיםסיפורינספח:

) 1 [ 

בעליעםחסדיםוגמילותהדנהטובותועשהביותרצדקהליתןרגילשהיהחסידבאדםמעשהיא.

כספיםשלואחדזהבדינרישלאחדאוצרות:ג'לווהיועיןצדתאשתווחיתהאדם.כלועםתודה

ולאלמנותוליתומיםזהב.י]נרי iהדמןלהםנותןהיהחכמיםתלמידיאצלווכשבאופרוטות.שלואחד

כלמפרנס?היהוהיאךפרוטות.נותןהיהתודהללמודהולכיןשאיןולאותןהכספיםמןנותןהיה

לשוק.הלךאחתפעםיום.בכלכןלעשותרגילוהיהזהבדינרילהםנותןהיהבניםה'לושהיהאדם

האוצרותלביתנכנסהאשתו?עשתהמה .בביתומצאוהוולאואלמנותויתומיםחכמיםתלמידיבאו

נכנסהנמלים.שםומצאהכסףשללאוצרהלכהעקרבים.שםומצאהזהבדינרילחכמיםליחךכדי

בביתהיושבתוחיתהאצלםלשובנתביישהכךשראתהכיוןפרעושים.שםומצאהפרוטותשללאוצר

להם:אמר .בחוץעמדוכשהםומצאןהשוקמןשיבאעדהביתלבעלוממתיניםבחוץעומדיםוהם

איש.אשתאצלליכנסארץדרךאיןלואמרונכנסתם?לאמהמפניכאן?עושיםאתםמהרבותי

מפנילו,אמרהכך?אמרתלמהלה,אמרגטי.ליתןלו,אמרהבוכה.אשתוומצאלביתוהואנכנס

נמליםשלמפתיחותלימסרתלו,אמרהבידך.המפתחותכלוהלאלה,אמרממונך.ליהראיתשלא

ליתומיםונתןכסףחפניומלאלחכמים,ונתןזהבדינריחפניומלאולקחהואנכנסועקרבים.ופרעושים

לחםאתתלחםאלע"ה,שלמהאמרזהעלתורה.לומדיםהיושלאליתומיםהפרוטיםומןולאלמנות

 .)טכב,כמשלילדלמלחמונותןיבורךהואעיןטובהקב"ה,אמר .)וכג,כמשליעיןרע

) 2 [ 

זהאמרהיום.עליהםוקידששבתבערבבדדךמהלכיךשהיואדםבניבג'שלמהבימיהיהמעשהיג.

כולוהממוןונטלאחדעמדהלילהלחציכשהגיע .הממוןוהטמינווהלכו .ממונינוונטמינובואולזה,

ולאממונםשהטמינומקוםלאותוהלכולדרכם.לילךבקשושבתבמוצאיאחר.לצדוהטמינווהלך

לפניווסדרוהמלךשלמהלפניהלכואותו.גנבתאתהאומרוזהגנבתאתהלזה,זהאמרומצאוהו.

עכשיודןי]ני iאאםואמרמצטערהיההדבריםאתכשמועבמשפט.לבקרדינכםלהם,אמרהדברים.

תשובהלהםלהחזירובבינתובחכמתוחקרעשה?מהשלמה.שלובינתוחכמתואיהישראליאמרו

ואומרעליהםלדברהתחילאצלושחזרוכיוןוחזרו.לכולהם,אמדדבריהם.מתוךאותםלתפושהיאך

שואלאניאחדדיןעמכםומשפט.וחכמהמלאכהובעליסחורהבעלישאתםעליכםשמעתיעליהם,

דריםשהיוותינוקתבתינוקבמלכותו,שאירעבדברולהקרינילשאולאלישלחרו"מימלךאשרמכם

שאםבשבועהבינינותנאיונעשהבואולתינוקת,התינוקאמרזה.אתזהאוהביםוהיואחדבחצר

לונשבעתי .ברשותיא"כאלאלותשמעלאאותךלארוסשירצהמיכללאוואםמוטבאניארסתיך

שומעתאינילואמדההנעראליהשנכנסכיוןאחדלנערהתינוקתאותהנתאדסהזמןלאחר .בכך

לתינוק,לוואמרההלכהעשתהמה .לוהשבעתישכךרשותממנוואקחפלוניאצלשאלךעדלך

אתהריבשבועתךעומדתואתהואיללה,אמר .לושארסתילבעליופטרוניזהבוכליכסףכליטול

לסטיםבאבדרךחוזרים.כשהיובחלקךושמחילכיכלום.ממךאקחולאלבעלהמותרתותהיפטורה

כולםתכשיטיהוגםעמהםשהיההזהבכלואתהכסףכל(ו]אתהנערהאתונטלעליהםונפלזקןאחד

ביתיגעשלאממךבבקשהאדונילו,ואמרהלזקןלהתחנןהנערהוהתחילההנערה.אללבאורצה

ששמעכיוןסופה.ועדמראשהלהשאירעמההמאורעכללווסיפרהאחד,דברלךשאספרעד

ולאיצרואתכבשבפרקושעמדבחורשהיהאישאותומהבלינו,ואמרבעצמוק"ונשאכךהזקן
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עםארוסתולווהחזירלבעלהקראמיד .קברישפתעלהולךאניועתהעאכ"וזקןשאניאניבה,נגע

האחדפתחמשובח?מהםאיזהלהודיעדו"מיהמלךשלחועכשיולשלום.לביתםוהלכוהממוןכל

אתשכבשהבחוראתאנימשבחואמד,השניפתחבשבועתה.שעמדההנערהאתמשבחאניואמד,

לנגוערצהולאממוןכלשהחזירזקןהליסטיםאתאנימשבחואמד,השלישיפתחבה.נגעולאיצרו

ע"ההמלךשלמהפתחמידהחזיר?למההממוןאתבשבועתה,שעמדההנערהאתחזראםועודבה

כמהאחתעלזהממוןמימיו,דאהשלאהממוןאחדהדהדאוזןלשמעאלאהיהשלאזהמהואמד,

לבעליו.והחזירוהממוןעלוהודהאותוולאייםלתפשוהמלךצרהמידוכמה.

~ 

!"' 
cכ
~ 

31 [ 

בתובשבילאחדלאדםושלח .מאודהרבהועשירתואריפהוהיהשמועקיבאאחדבאדםמעשה .יד

ונתעצבהעשירשמע .לוונתנהתודהבעלהתלמידיםמןאחדבשבילהשלח .לויתנהלרצהולא

לו,שלחהאליה.שלחלמותנוטהשהוא] iשדאהכיוןשנים.שלשלמשכבנפלאהבתהומדובבשבילה

לאואבטליוןכשמעיהומדולדלעניהיהואישיקיןתובלאחותכנעמהזונההייתיאילואני?זונהוכי

אותונתפסלימים .וחליעלשתקעשיראותוששמעכיון .מבעליחוץאחדמאישבשדימטמאהייתי

הולכתהאשהוחיתההכלאבביתונחבשדינרבעשרחובובשבילאשהאותושלבעלחכםתלמיד

הלכהעצמה.להשכירמצאהולאגשמיםידדואחדיוםידיה.ממלאכתאותוומכלכלתיוםבכלאצלו

קייםאילומישראלאחתנפשהמקייםכלבתודה,כתובא"ל,לעשות?ליישמהלו,ואמדהאצלו

לךיתןאוליעשירהאישאותואצללכיא"ל,אעשה?מהלו,אמדה .)ה,,סנהדרין(משנהמלאעולם

זמנניולאאותישינשאומאימיומאביממנימבקשהיהשהואיודעאתאיןלו,אמדהשתפדוני.במה

ולהיותפנילדאותאועמילדברשיוכלהרבהחפציםליושלחלמשכבנפלובשביליאליו,הקב"ה

לךליאומדאתהועתההקב"ה יל)!(שהטהידומבעליחוץאחדאדםבייגעשלאלוואמדתיעמי

והמתינהלביתהוהלכהבגדיהקרעהמידמעשה.אותואלאממנימבקשאינואצלואלךאםאצלו?

הלכהמידמת.אוחיהואאםואואחדאצלואלךאמדה,ואח"כאליוחזרהשלאלילותוג'ימיםג'

 .מידךנפשימבקשהמקוםאמד,למות.חייםביןהיהוהואמתולאחילאהיהשלאומצאתואצלו

הסכנתאלארציתולאשתפדוניבמהלךיתןאוליעשיראותואצללכילךשאמדתיא"ל,למה?א"ל,

ניותשלחממנימבקששהואמהיודעשאתהלךו~להלךווילויאמדה .לךחנוותקלהמיתניבנפשך

עונותיךכלאמד,הכלא.מביתתצאואתהאצלוואלךחטאעלייהיהולאלווהתדיניפטרניאצלו.

תזנילכיליואומדבידיעצמומסדזהאדםואמדה,ובכתהבאפרוהתפלשהוצרחה .אצלוולכיעלי

אלךואעפ"כאותו,ואפדהבשדיאתומטמאואזנהשאלךעושההואא"כמצרה.ואניאותיופדה

!בשוליים:ומצאתובגדיהולבשהלביתהוהלכהקמהמידמידו.ויצילנינסהמקוםיעשהאוליאצלו

ועמדההלכהמידיטמאני.ואלמידוהצילניויעקביצחקאברהםאלקיה'ואמדה,ויצאה]ס"א

פלוניאשתלו,ואמדהויבשדוהו.אצלוונכנסודוארההמסוריםויצאוהאיש.ביתפתחעלובאתה

ודאהשפחתהיצתהמשוחררים.תהיוכולכםאומדיםאתםאמתאםלהם,אמדפתחך.עלעומדת

אתתהאאומדתאתאמתאםלה,אמד .ביתךפתחעלשעומדתהיאוודאילויואמדהונכנסהאותה

מבקשתאניריבויןעשרהלו,אמדהטיבך?מהלה,ואמדבפניוועמדההאשהנכנסהמידמשוחררת.

תעשהלה,ואמדדינרלהק'ונתןהכיס.ליתןלו,ואמדלעבדוקראהסוהר.מביתבעליאתלפדות

עדליהמתןאלאבפח.כציפורבידךמסודהשאניאלאאצלךנכנסתילאוהלאלו,אמדהשאילתי?

הרבה,בחפציםאותימבקששהייתקוליושמעתפנילךגיליתיוהלאלו,אמדהאחד.דברשאדבר

ודעהמעשהעושהאתהשמאהבא?העולםומןהזההעולםמןשכדךלאבדרוצהאתהלמהועתה

וישנאיהוכתיב,אבשלוםאחותותמרמאמנוןעיצהלךטולכלום.הזההעולםשאיןדעשתתחרט,
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העולםמנחילךואניתטמאיניואלרהתירנישחררניאלאטר).יג, ',ב(שמואלגדולהשנאהאמנון

כנגדהויעמדהמטהמןוירדהמטהעלוישבנתחזקכןעשיראותרששמענירןהבא.עולםרחייהזה

ועכשיוזראשהבשבילשחליתילפניךוידועגלוירבש"עואמר,לשמיםידיררשתיעיניושתיונשא

ליתזכרימשוחררת.אתהרילשלום,לכילה,ואמר .הגדולשמךלמעןרפטרתיהיצריעלגברתי

כללווסיפרהאסוריםמביתבעלהלפדותוהלכהקול.בתיצאתמידהדין.ליוםהקב"הלפניזכרת

 .האמיןולאהאמיןובעלההמעשה

] 4 [ 

להם,ואמרביתרפתחעלועמדאחדאישובאאחדלאדםסעודהשעשההזקןבהיללמעשהי"ח.

כלונטלהעמדההזקן?היללשלאשתועשתהמהפרוטה.ליואיןהיוםאשהלהכניסאנימבקש

להאמרלפניהם.והניחהוהביאהאחראילפסובשלהאחרתעיסהולשהוהלכהלוונתנהסעודתה

לכףאלאונתיךלאאנילה,אמרהמעשה.כללוסיפרהמיד?לנרהבאתלאמהמפניהזקן,הילל

שמים.לשםאלאאינושתעשהמהשכלזכרת,

] 5 [ 

 .עליהןסדיןאשתוופירשהבמטהבנירשניומתרבמנחהודורשיושבשהיהמאירברבימעשהמ"ד:
לביתהלכולו,אמרהבני?שניהיכןלאשתו,אמרהמדרשמביתמאיררביכשבאשבתבמוצאי

שאלשרבוהבדיל.הבדלהשלכרסלוונתנהמצאתים.ולאהמקומרתבכלראיתילה,אמרהמדרש.

ואכל.לאכוללפניוהקריבהמידבאים.הםעכשיוולכאןלכאןהלכולו,אמרהבני?שניהיכןואמר,

ונתןאחדבאקודםלו,אמרהשאלי.א"ל,ממך.לשאלליישאחתשאלהלו,אמרהשבירךולאחר

לו.החזירנופיקדוןלךשיחןמיכלבתילה,אמרלאר?אםלואחזירהרליטולבאועכשיופיקדוןלי

רהקריבתרלחדררהעלתרבבגדיותפשרהרעשתה?מהלו?מחזירהרהייתילאמעצתךחרץלו,אמרה

 .בתורתיפניהמאיריםבניבניואמר,לבכותהתחילכךכשראהמתים.שםמונחיםבנירשניוראהלמטה
ה'שםיהילקחרהש"ינתןהש"ילרבו?הפיקדוןליתןליאמרתכךלארבילו,אמרהשעהבאותה

אוריפייטהיסדלכך .ורוחודעתורנתיישבהדעתוושבהניחמתידברבאותונחמיה,רביאמר .מבורך

מאיר.רבישלכאשתוימצאמיחילאשת

] 6 [ 

שהואבערדרירםיוםובכלהרבה.וזהבכסףלווהביאהאחתמטרוניתשנשאחנינאברבימעשהמ"ח:

עומדיםושפחותועבדיםומשקהמאכלמינימכלולשתותלאכוללותקנהבתורהועסקולמדיושב

משלךלאושרתהארכלשאנימהשכלעליךדעתךתזרחאלאמר,שאכללאחרגדול.בכברדלפניו

והיאיא).לא,(משלילחמהתביאממרחקסוחרכאניותחיתהכתוב,שכןהואתורתומשלאלאהוא

 .תורתימשלאלאארכלשאנימההואמשלךלאליאומרזהיוםבכלולשפחותיה,לעבדיהאמרה
ומשתהמאכלכלנטלהלו.תתקנהמאכלאיזהלו,נותנתהיאמהתורתוונראהלאכוללונתקןלא

חנינאאלקיהמלחים,ואמררלטבעה.נחשולעליהעמדביםשהיאובערדוהלכה.וזהבוכסףשבבית

מידבספינה.שישמהמכללוונתןחנינארבינעשירבשלוםתעליבוראםבשלום.מכאןהעלינו

לו,ואמרררגליועלונשקרחנינארבילפניונפלווהסוחריםהמלחיםכלובארויצאוהקב"ההרשיעם

ומרגליותטובותמאבניםהןמזהבהןמכסףהןבספינהשהיהמהמכלרעשררהרשלךאתוטולקרם

מונחתהטובהארתהוראהלביתוהלךהמדרשמביתשעמדנירןלביתו.והביאושבעולםמעדניםומכל

לפניווהביאוצרהמידזאת.כלעשתהשהיאבדברוהרגישמצאםולאושפחותיועבדיווביקשבביתו
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 ~עלונפלהאליובאתהכךששמעהכיון .לפניווהושיבוםבלםתלמידיווהביאומשתהמאכלמכל
 ~סוחרכאניותחיתהבתודתכם,כתובויפהאמדתויפהובתודתםבהםשבחדבדוןואמדה,לפניופניה

לחמה.תביאממרחק
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כיפורים.יוםערביושביםוהיותודהללמודלירושליםשעלויהושיעורביאליעזרברבימעשהנ"א:

שהיהאחדחלוקבידו ] ... [לרקיעעדהארץמןאדנושהיהאחדמלאךשעמדודאועיניהםותלו

אתהראולאלזה,זהאמדושדאהוכיוןמעט.ממנושחסדדקשלםכולווהיהולבנהכחמהזיוומבהיק

משביעיםוא"ל,המלאךהשביעואזהוא.שליאמדוזההואשליאמדזהכךחלקינו.שיהאאלאזה

הואאלאיותרומשובחמזהגדולחלקיכםא"ל,החלוק?זהלמילנושתאמרהגדולבשםאותךאנו

שניהםאמדו .מלאךאותוהלךמידגינאה.והואאחדבמקוםשרויוהואניוסף]ששמואחדלאדם

שבאו ] ...ה[גדוליששמעוכיון .לביתושהגיעועדשניהםהלכו .מעשיוומהגינאהזה ] ... [ונדאהנלך

גינאה,יוסףשללביתוביחדוהלכוגדולכבודלהםועשולקראתםיצאויהושיעורביאליעזררבי

לפניהםועמדוראםעיניוונשאהידקמביןעשביםומלקטירקבערוגתבגנויושבשהיהומצאוהו

ובאתםהמדינהגדוליוהנחתםעבדכםעלעבדתםלמהרבותינווא"ל,דגליהםונשקפניועלונפל

אצלךבאנוולשתותלאכוללאא"ל,לכם.שראוימהבביתישאיןהקב"הלפניוידועגלויאצלי?

לפניהםוהביאקניםשלמחצלתתחתיהםוהניחבביתאצלוהכניסםמיד .באנואחדדברלשאולאלא

עשירהיהאבילכם,אומדאמתלהם,אמדמעשיך?מהלו,אמדושאכלוולאחדולשתות.לאכול

המדינהוהורישואחדיםגברו .ממונוכלמידיואבדומתעובדתיגדמו .בידוחיתהוהמדינהגדול

חציונותןמחלקואנימדויחשאניומהיום,בכלעמלואניזהגןלעצמיועשיתיממנה,והוציאוני

 .מורתילאימיהכלנותןאניוהשארכנדותמשתיואשתיעצמימתפרנסאניאחרתוממחצהולעניים
דקחסדואינוולבנההחמהכזיווזיוושלךשהואאחדחלוקשדאינוחלקךאשדיאשריךלו,אמדו

דואיםהיולאאםרבותינואילו(ל)אשתו,א"ל,ממנושיצאולאחדשתשלימו.שתעשהמהדאהמעט.

כלום.לישאין(!)ידעתאתהביתיא"ל,שנמלאהו.נעשהמהדאהאלאאצל,ךבאיםהיולאכבודלך

ועודלמלאותו.אוכלשלאאנימתייראבתיא"ל,ומלאיהו.אותיתמשכןאואותימנודלו,אמדה

אנינשבעלו,אמדהעמך.ויזקקלאשהיקחךאותךשאמשכןולמיאתתואריפתשאשתייודעשאני

לגינתווחזרזהוביםבאלףאותהומשכןהים,למדינתשניהםהלכולך.דקאדםלשוםאזקקשלאלך

ואותומקום.באותושהיושדאהענייםולכלולאלמנותוליתומיםוחכמיםלענייםממוןאותוופיזר

ח"וא"ל,ממני.מבקשתשאתמהכללךואתןליהשמיעילה,ואמדכבדהאצלושממושכנההאיש

היאעכשיובנפשו'ואמדמפתחותיוכללהמסדמיד .בעלבעולתשאניזהדברלעשותיכולהאיני

שבכםקשהעולעליההכבידולהם,ואמדשלוהרועיםבידמסדהאזרצתה.לאואעפ"כ .לישומעת

ממנהותבעוגדולבצעדחיתהצדקתואותהכלל.בהתגעוואללישתשמעעדוציעדוהושיעבדוה

ישבואחדיום .דבראותותעשהשלאלבעלהשנשבעואמדהרצתהולאזהדברלעשותיוםבכל

והלךחסידלאותוהנביאאליהובאואז]הם, .. [ועשתהצאנםלקבץעמדהוהיאלאכוללחםהרועים

שישבוומצאםלשםוהלךלרועים.והפקידהפלוניאצלהיאא"ל,אשתו.עלושאלמדינהלאותו

לשלום.ושאלהאצלהוהלךפניועלסודרפורששדאהכיוןצאנם.לקבץהלכהוהיאואכלוהרועים

לי?תשמעיזהמצעדאותךאפדהאםא"ל,הרבה.שניםלואמדהבצעד?שהייתשניםכמהלה,ואמד

מידראשי.חותניךהיוואפילולעולםזהדברעושהאיניהעולםכלליתתןאםואפילולאו,לו,אמדה

בבכייהשניהםובכוונתחבקוהכידהואותוכשדאתהפניו.להוגילהחסידאותושלרחמיונתגלגלו

ואשריכםחסידיםואשריכםצדיקיםאשריכםלהם,ואמדקולבתיצתהמיד .מאודעדומרהגדולה
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הנחלודאהלמקומךחזורדנילו,ואמדהקולבתיצתהויעקב.יצחקאברהםבניואשריכםעברים

מקום,באותולבקשלווהלךהניחהמידגנוזים.אביךביתגינזיששםאביךביתפתחעלשעבד

לוועשהאותהופדהלאשתווחזרזהבשלמודיאותמאותשלשבםשהיהאביוביתגינזישםומצא

מדינה.אותהכלוקנונסהקב"ה

הטובים.מזונותיואתלומרחיבהקב"השלושאינואתחומדשאינומהשכלאדםשלמזונותיוהםכך

ביושרלבבםבדוםההולכיםוצדיקיםלישראלאוהבשהואהקב"השלליראתולבבכםוהאזינושמעו

והואלבינואשתוביןשלוםמטילהקב"החברואשתחומדאדםשאיןדואהשהקב"הזמןוכלובצדק

בתיםמנחילוהקב"ההנידוביתחומדאדםשאיןדואהשהקב"הזמןוכלקיימים.וזרעהמיושרנותן

ולאשפחותיוולאעבדוולאהנידושדהחומדשאינודואהשהקב"הזמןוכלטוב.כלומלאיםטובים

ועשיתיבניחמדתיהקב"ה,אומדאלאעודולאמעשיו.בכלהצלחהלונותןוצאנו,חמורוולאשודו

ו)יט,(שמותוגו'נהניםממלכתליתהיוואתםוכתיבמלכיםאתכםוקראתילעצמיסגולהאתכם

ו[ע]ודוגו'.נהניםממלכתליתהיוואתםוכתיב,כמלךלפניכםלעבודעתידאנילבאלעתידואני

יג)ב,(מיכהבראשםוה'לפניהםמלכםויעבודוכתיב,כמלך,לפניכםלעבודעתידאנילבאלעתיד

עדעולמיעדתבלמוולאתבושולאעולמיםתשועתבה'נושעישראלוכתיב,נושעיםישראלויהיו

מאתוכתיב, ,)כנט,(ישעיהוגואללציוןובאכדכתיב,לגאלינוגואללנוישלחנ"איז).מה,(ישעיהו

כג-כד).קיח,(תהליםבוובשמחהבגילהה'עשההיום הז]--[זאתחיתהה'

] 8 [ 

הש"ייראתחיתהוהאשהשושנהושמהאשהולקחיהויכיןושמואישבבלבארץויהימעשהנ"ה:

היהומכובדגדוליהויכיןהזהוהאישמשה.תודתובציוויה'בדרכיאותהויגדלווטוביםצדיקיםובת

בצדביתןגינתלווהיה .'הבעםכמותואישנמצאלאכילביתוהיחרדי'מתמידיםוהיהדודומכל

ובאולעמוזקיניםשופטיםשנימינוואזבצינעה.ורחצהבשרפיוהלכהלגןיצאהשושנהואשתוביתו

עליהלבםויבעריופיהזקיניםאותםוכשדאוהעם.אתלשפוטיהויכיןבביתובערבבבוקריוםבכל

לביתםוכשהלכושבלבם.דעסודמזהזהגילוולאמצדוקים,וחלקםהשמיםמןתקוותםולקחולדעה

הגידואז .יותרדוחםלעצוריכלוולאשעהבאותהחזרוהרעיצרומדובלזהזהבדבריםהאריכו

דוחםנחהולאשקטולאפעםבכללהמאדיביםוהיולהזנותה.ביניהםעיצהונתנולברועלזהזה

ועיניהםמעלליהםמדועסדוולאכמנהגםכשתיידווהםהכנסתלביתהעםכלהלכואחדיוםהרע.

להלהביאאמהותיהותשלחלרחוץעמהאמהותיהושתיבגןשושנהוכשנכנסההדעה.עלמארבים

תוךנסתריםוהזקיניםהדלת).(נעלי[אמהותיה]יצאוכןאחדיהדלתנעלילה,ואמדו .לסוךשמן

עליךנעידלאוואםעמנושכבילאמ,וויתפשוההזקניםיצאולרחוץבגדיהוכשפשטההביתןגינת

האנשיםמןלצאתיכולהאיניאעשה?מה(!).ותאמר,ותצעדיוד[א]גהבחדדעמךשכבאחדשבחוד

ה'חזקוגואלומושיעמצילוהנוראהגיבורוהגדולוהטובהצדיקה'בידואפולהלימוטבהאלה.

עליהוהעידוצעקווהםהאלה.הרשעיםמידאלקיה'הושיעניגדול,בקולצעקהמידשמו.צבאות

עיוותעליההעידושהזקיניםודאוהביתןבגינתונכנסוהדלתופתחוהביתאנשיבאוולקולםשקד

כזאת.עליהנדאהולאנשמעלאכיומכידיהויודעיהקרוביהוכללהםאשדוכלהםותמהובזהשקד

אשהאותהשדאווהעידוקמומידעמהם,והזקיניםכמנהגםיהויכיןלביתהקהלכלשנתקבצוולאחד

האמינומידברח.והבחורהיאותפשנוהעמהושכבאחדבחודובאעמהאמהותיהושתיביתןבגינת

קרוביהוכלואביההאשהאחדשלחוחטא.ויראיטוביםלעינייםהזקיניםנראוכילדבריהםהעם

הבגדיםלהסירבכעסצעקומידטובים.בגדיםומכוסהמאודמפונקתחיתהוהיאומכידיהויודעיה
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מידוהוציאוה.מותמשפטעליהודנוממנה.הדעהעינם(!)ולשבועהדעותהדהודיםמדובמפניה

אהיהואלשקדממותניוהושיעידאהנאמן'עדצדקשופטאמתדייןאיואמדה,למרוםעיניהנשאה

מושיעה'להוישלחלקולהה'וישמעהרשעים.שקדרבדיבייתקיימוואלהבדיותבעיניחוטאת

העםוישמעו .שקדממיתתהזאתהצדקתנאנקמה ,'האלויאמרויצעקדניאלדוחה'ויעדוגואל'

וישאלוהו .בהיכלותדירהמלךבביתנערהיהוהוא .דניאלקולויאמדו,המדבר?הקולמיויאמדו,

נפשלהרוגדיןחיקורבלאמישראלאחתנפשממיתיםכךוכילהם,ואמדכזאת?תדברלמההעם,

הזקיניםויבאוהעם,וכלהאשהוישיבוהדברים.ואחקוראלישובהוכהלכה?כתודהשלאוצדיקנקי

שובו,דניאל,ויאמרעשתה.וכזאתכזאתלמותבליאדונינויאמרלמהלדניאל,ויאמדווהעדיםוהעם

ואמדמזהזהוהפרידו .בלבדואחדאחדלכלואשאלמזה,זההזקיניםהפרידולהם,ויאמר .וישובו

א"למצאתה?עץבאיזהראשו,לחתוךכנגדועומדוהמלאךמת,אתהאוהאמתליאמודאחד,לזקן

דניאל'וא"להשניולקחאחדבמקוםזההוליך .בגןאלוןשאיןמתזההדילעם,דניאלואמד .באלון

הנערהשקדבעדותלהרוגבאדצינולעשותרציתםשכךיהודי,מזרעאתהשאיןקינןזרעליאמוד

העםלפניליאמודנפש.בךואיןמת,אתההדיולביזה?ולשביולחדפהלקלוןבאנוהנהעדהזאת?

בידושלופהוחרבולפניךעומדהמלאךהדיא"ל, .פלוניבאילןא"ל,האשה?אתמצאתאילןבאיזה

באכךדניאל.כדבריומצאוודאווהלכואומד.שאתהזהאילןבגןשאיןבמתנך,במגדהלגדודך

וכןלה'והודובעםדניאלנתגדלההואהיוםומןזממו.כאשדלזקיניםויעשובחכמתולעםדניאל

לקב"ה.והודיהשבחנתנויהויכיןובעלהקרוביהוכלואמהשושנהאבי

 '"!=י
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אמדו .תלמידיובפניתמידאותוומבזהביותרמרשעתאשהלושהיההגלילייוסיבדנימעשה .סד

היואחתפעםטובים.בתשהיאלגרשהראויאינהא"ל,לך.ראויהשאינהתגדשנהדניתלמידיו,לו

עמיעלהאליעזר,לדנייוסידניאמדהדרשהשסיימולאחדעזריה.בןאליעזרודניהואדורשים

קטניתמליאהקרירהונתנההמאכלוהטמינההלכהמידלביתכשנכנסוכן.א"ל,לסעוד.הביתה

אליעזר,דניא"לגוזלות.מליאהומצאהקטנית.א"לבקרירה?ישמהיוסי,דניא"להאש.אצל

ונעשוהיוקטניתשוודאיהואכיסיםמעשהלו:אמדהגוזלות?מליאהוהיאקטנית,ליאמדתוהלא

ליתןכתובהליאיןא"ל,לך.וארייהשאינההזאתהאשהאתגדשא"ל,ושתושאכלולאחדגוזלות.

פי'העיד,לסנטרשנשאהמזלהגדםטובה.אחרתאשהוהשיאוהווגדשהלך.נותנהאניא"ל,לה.

א"ל,מאחת.חוץהרחובותובכלהעידבכלמוליכתואשתווחיתההסנטרנתעוורלימיםהעיד.מושל

שאדאההגוןואינוגרשנילו,אמדההוא.צדקהשבעלעליושמעתיכייוסידנישלברחובהוליכני

ותשאאותהוהכהרצתה,ולארחובלאותולהוליכהאותהודיחקהרחובלאותוהגיעואחתפעםפניו.

ופרנסלושהיהאחדבביתאותםושםעליהםוירחםאותםוידאהגלילייוסידניויבא .ותנךקולהאת

 .) Tנח,(ישעיהותתעלםאלומבשרךשנאמדמהלקייםימיהם,כלאותם

ערבשכלמנהגהימיהכלוהיהטובים,מעשיםובעלתאלקיםיראתאשהנשאהגלילייוסיודני

ידיועלהכוסנותנתוחיתההמדרש,מביתבעלהשבאעדבידהותופסתכוסלומוזגתחיתהשבת

המותמלאךבאלפטורזמנווכשבא .ושותיןיןאוכלהיומכאןולאחדיכעוסשלאכדימידומבדך

יוסי,א"לומודי.דנישלוםעליכםלו,השיברבי.עליךשלוםא"ל,וקוראיושבומצאונשמתוליקח

המותמלאךחזרנשמתי.תקחלאח"וא"ל,נשמתך.ליקחשלחניהקב"הא"ל,אצלי?טיבךומה

מותכלילבושלךהקב"ה,א"לנפשו.אתליקחאוכללאממניגדולהואדבש"עאמד,הקב"ה.לפני

מכףהארץעדהשמיםמןשקומתוהמותמלאךעלחכמיםאמדואצלו.והלךכןועשהאצלו.ולך
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עלונפלמפניונבהליוסירביאותוכשדאהוקורא.יושבשהיהמצאוע.ניים.מלאקרקרועדדגלו

מתייראאיניאעפ"כאתההמותשמלאךיודעאניעכשיוא"ל,לעמוד.אחתשעההמתןא"ל,פניו.

ועכשיולה)(משליח,חייםמצאמוצאיכיבה,וכתיבבתודהעוסקשאנילפיא"ל,למה? ,ל"א.מפניך

חטאהראשוןאביךהפסוק,זהלואמד .בעצמוק"וונתןהמותמלאךעמד .אותיתחיהוהיאמצאתי

כוחותששהפסוקוכששמעאבות,ושלשתהראשוןאדםזהכיבז),מג,(ישעיהופשעוומליציך

מלאךא"לשעהבאותה .מקבלאניאזימיתהעליהםאבותיוקיבלוהואילא"ל,מיתה.עליווקיבל

עליךדעתךתןבתילה,אמד .אשתואתלצוותוהתחילהלך .אחריךאבאואנילביתךצדהלךהמות,

אנידחוקהבדדךלהאמדמימים?יוםמהלו,ואמדהצווחהכךכששמעההזה.בעולםתכלכליאיך

כשדאהזדמנחמת.חיתהולאבכייהבמדוצעקהצווחהכךכששמעה .אותךמצווהאניכןעלהולך

ובאלעולמו.והלךמותי.לאחדואקדשאבאכךבחיימבדךשהייתיכשםבתיתבכיאלא"ל,כך

זהאמדקולו.אתושמעוביתולבניהכוסונתןכלוםטועםולאכמנהגוומקדשומבדךשבתבערב

כךואמדו,הכנסתלביתהלכומידאוהב.להישהגלילייוסירבישלאשתוהדיאיש.קולזהלה,

מאודונבהלנוקוראשהיהאדםקולושמענוהגלילייוסירבישלביתולפניעובדיםהיינורבותייוכך

לה,אמדו .לב"דוהוהביאהציבורהלכומיד .מעוןנקייםונהיהלרבותינוונודיענלךלזהזהואמדנו

היהומיאמדו, .אחדאדםיודעשאיניהקב"הלפניוידועגלוילהםאמדה .תמותיולאהאמתאמדי

בכיתיהעולםמןלפטור ל"ז,,כשבאהמעשה.היהאיךלכםאספרלהם,אמדהבביתך?וקוראיושב

ואקדשאבאכךבחייומקדשמבדךשהייתיכשםתבכי.אלבתילי,אמדמתנחמת.הייתיולאלפניו

מיהיא.משקדתבוודאיאמדו,כךכששמעוומקדש.ושבתשבתבכלובכלעשהוכן .מותילאחד

אחד.שבתשיבאעדליהמתינולימאמיניםואינכםהואיללהם,אמדהמותו?לאחדמקדשאדםדאה

באלערבובוכה.יושבתוחיתההשבתלצורךכלוםהתקינהלאע"שכשבאלביתה.והלכהוהניחוח

עשווכךכךאמדהבוכה?אתלמהלה,אמדבוכה.והיאשבתלצורךכלוםמצאולאכמנהגויוסירבי

כלוםתדאגיואלתבכיאללה,אמדהכנסת.לביתלב"דשיוליכניתנאיעמיעשובשבתובאחדלי

כשדאהוהכנסת.בביתלהםויגלההגלילייוסירביהלךמידלהביאה.שלחובשבתבאחדזה.על

איןמאשתי!שדאיתםמהוהעידועמדולהם,אמדפניהם.עלונפלווברעדומפניונחפזונבהלואותו

ביניהשםישפוטמתביישים?אתםועתהיראתםולאאשתיעלדנההוצאתםאמד,עונה.ואיןקול

אותי.דואיםאתםולאהיאלאואילךמכאןוביניכם.

] 10 [ 

המלך,להםאמדלפניו.סנהדריןוהיושלובפלטדיןיושבהיהאחדיוםשלמה.בימיהיהמעשהסה.

אלהבכלואשהמצאתימאלףאחדאדםאלאמצאתיולאהעולםבכלשפשפשתיאחדדברשמעתם

לושישבחודאיזהשלמהאמדמיד.הדברזהאבדוקאני(!)מאמיניםאתהאיןואםמצאתי?לא

אתהטובשאדםעליךשמעתילו,אמדלפניו.אותווהביאאחריושלחפלוני.אישאמדויפה?אשה

המלך'א"ל .תחפוץכאשדעשהעבדךאנילו'אמד .ליאשדכלעלשדולתתךבתילךליתןורצוני

אתןואניאשתךאתותהרוגלךועתה .לךאתןבתיואתגדולעושראעשדךאחדדברליתעשהאם

תואריפתחיתהוהיאבאשתו.לפגעלביתוהלךעשה?מההמלך.כציווילעשותהאישא"לבתי.לך

אשתו,לואמדהעליה.עצמומצטערהיהלקראתושיצתהכשדאהממנה.קטניםבניםלווהיהביותר

דאגהלישישהניחניאמד,המלך?בביתלךעשומהעליך.מתאוננתנפשךאתדואהשאנילךמה

ולאהשלהןעלוהניחהומשתהמאכללפניווהביאהאשתוהלכהדבר.לההגידולאבליני,גדולה

והלכוושתואכלולאו?אואותהאהרוגאעשה,מהואמד,בלינומהדהדהיהאלאשתהולאאכל

ומצאלהדרגהחרבואתושלףעמדמידבשינה.אשתוכשתקעהששכבוכיוןבניהם.עםלשכבלחדד
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 ~ימותואותהאהרוגאםואמד,בלינוהדהדמידכתפיה.עלראשווהשנידדיהשניביןישןהקטןבנו
 ~שאמדשלמהשלבלבונכנסשטןשוואהשטן,בויגערואמד,נדנהאלחרבווהשיבקטנים.בניגם
אתאהרוגלאעושרוכללייתןאפילועושרו.ולאבתולאמבקשאיניאניואומדאשתךאתהרוגלי

והביאוהובשבילובאושלמההמלךשלוחיוהנהבבוקרהשכים .הבוקרעדמטתועלוישןהלך .אשתי

אהרוגלאוזהבכסףביתומלאהמלךלייתןאםא"ל,שציוויתן?הדברמהוהמל,ךלושאללמלך.

בסתראשתובשבילשלחהמלך?עשהמהבנזיפה.המלךדחפו .כללזהדברעשיתיולאאשתיאת

שמעתיא"ל,הן.לו,אמדהטוב?בעללךישלה,אמדהמלך.לפניוהביאוהאיש,אותוידיעתבלי

זהבעטרתולשוםהשדותכלעלאותךולהמליךלאשהלילקחתיךורצוניעליךואהבתייופייךעל

איש.אשתאתכיבךליגעיכולאיניא"ל,אעשה.תחפוץאשדכלהמלך,אדונילו,אמדהבראשך.

אותו,הורגתהיאבאמתשלמה,המלךלווחישבהן.א"ל,אותך.אשאואח"כאותו(!)והדרגלך

שהואשדאתהכיוןאותו.תהרגיהסייףבזהואמד,להונתןבדילשלסייףהמלךעשהאעשה?מה

עמדהבעלהכשבאהסייף.והסתירהלביתההאשההלכהברזל.שלהואטובחרבסברהמבריק,

אותועשהוכך .עמךולשכרלשמוחאנירוצהאמדהמימים?יוםממהבעלה,א"ל .ונשקתןוהנקתו

זרועותיהועשתהחלציהואזרהעמדהשישןשדאתהכיון .מטתועלוישןוהלךמאודושתההאיש

עומדתחיתהוהיאמשנתוהאישוהקיץ .ראשואתלחתוךוהתחילההמלךלהשנתןהחרבושלפה

מהלהאמדונזדעזעה.האשהנתביישהמידהעוד.מןשחתכהמהמבצבץוהיהגדרנו,וחותכתעליו

והשגיחהסייףאתודאההמעשה.היהוכךכךלו,אמד .ראשךאתאחתוךליתגידלאואםדאית?

והיומלך לא)!(אותםוהביאוהבשבילםשלוחיםבאוובבוקרבוקר.עדושתקבדיל.שלוחיתהבה

אתםהמלךאדוניא"ל, ?)!(עסקיםלכםמהואמד,צחקהמלךאותםכשדאהלפניו.יושביםסנהדרין

שלהסייףהיהואילולהרגניאשתיומצאתיהקיצותיא"להדבר?היאךאמד,הזה?הדבראתעשיתם

אומדאניאףשלמה,א"לעלי.רחמהלאוהיאעליהוחמתיאניהעולם.מןאבדהייתיכבדברזל

ואמד,סנהדריןלפנישלמהפתחשעהבאותהברזל.שלסייףלהנתתילאלכךרחמים,לאשהשאין

מצאתי.לאאלהבכלואשהמצאתימאלףאחדאדםשאמדתי,זהו

[וו]

הגזירותוכלובלילהביוםימיוכלבתודהעוסקוהיהוישרוחכםצדיקשהיהראובןברבימעשהעב.

בןלווהיהמבטלן.והיההקב"הלפניומתפללעומדהיההדודאותוועלישראלעלהבאותהקשות

א"ל,לך.לומדליישאחדדברראובןלו,ואמדהמותמלאךבאהעולם.מןליפטדזמנווהגיעאחד

בבקשהגזירהאותההקב"הוגזרהואכךאםא"ל,העולם.מןליפטדבנךשלקיצוהגיעא"ל,אמוד.

הדיא"ל,הקב"ה.שלשליחותועשהואח"כחופתוואעשהאשהלוואקחבלבדליוםליהמתןממך

לשוםולאלבנוולאלאשתולאדיברולאראובןרביוהלךלמקומו,המותמלאךוהלךבידך.הוא

הולךהיההעיד.בניכלוזמןלךבניא"ל,בידוהדסעלהלוונתןאשהלבנווהשיאהלךבעולם.אדם

אמודאבייא"ל .לךלומדאחדדברליישבנייוא"לז"לאליהובופגעובלכתו .העידבניכלוזימן

מןגדולאיניהבוראשגזרהואאםא"ל,העולם.מןלפטורקיצךהגיעבניא"ל, .דבראותומהלי

העידבניכלאתכשתזמןתעשה.מהבניאודיעךא"ל,ואהרן.משהויעקביצחקאברהםהראשונים

(!)עניאדםבנישיבארובשעהבדלת,עיניךיהיואלאכלוםתטעוםאלהזקניםאצלבסעודהותשב

עלונפולדגליךעלועמודהמותמלאךשהואדעמקולקליןושעדותיופרומיםובגדיופרועשראשו

קחנוהזקיניםעםלישברוצהאינוואםעמך.שיאכלוהכניסיהובבגדואותוואחוזותשתחווהדגליו

הלך .עמךויאכלשיכנסבחוזקאותואחוזאלאנותניחשלאבניודאה .וחשקיהןוהאכיליהובחופתך

אביו,א"ללארוסתו.ולאלאמוולאלאביולאהדברלוהגידולאבביתוהבחורבאז"ל.אליהולו
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הבחורוהיהעמהם.וישבהואוהלךהשלהןאלוישבוהזקיניםבאוהן.אייל,העיר?בניכלזימנתבני

ובגריופרועראשועניכדמותהמותמלאךבאבאיםהעםכשהיושתה.ולאאכלולאבדלתמסתכל

ואייל,בבגדיוותפסרגליועלונפלוהלךמכסאועמדמידשראהוכיוןמקולקלין.ושערוקרועים

אניהמלכיםאילועםכיחייואייל,הזקינים.עםושבבאמוריאייל,נכנס.איניאייל,הכנס.מורי,

ועםעמווישבבחופתי.עמיושבבאהזקיניםעםלישברוצהאתהאיןאםואייל,בחוזקתפסויושב.

אייל,עמויושבכשהיהושותה.אוכלהיהכאילולוונראהמעדניםמיניכללווהביאבחופתואשתו

ומבקשבאהתבןבעלהריאייל,הגורן.מבעלאייל,לקחתם?מהיכןשלותבןהביתבוניםכשהיובני

ניתץאייכאייל,אחר.תבןרוצהאינואייל,כמותו.אחריקחתבנואתמבקשהואאםאייל,תבנו.את

בעלאיןבניהמות,מלאךאייללו.ובתנםשלוהתבןאתונוציאהחומר תא)!(ובפרפריםהביתאת

רשותליתןהואאייכומורירביאייל,המות.מלאךהואואנינשמתךהואוהתבןהקנייהאלאהתבן

ליטולהמותמלאךבאוכךשכךולאמולאביוואמרהלך .לךאייל' .אמיואתאביאתואראהואצא

ומחבקוכנגדובוכהוהיהבנועלרחמיםומבקשמתפללוהיהומתעטףראובןרביעמדמיד .נשמתו

והלך.לך,אייל,אישתי.אתואנשקבחופתיאכנסממךבבקשההמות,למלאךואמריצאומנשקו.

אייל' .נשמתיליטולהמותמלאךשבאיודעתתהיואייל'ומנשקהומחבקהאשתואצלונכנסהלך

אייכאייל,הן.אייל,בעלי?נפשליטולבאתמורילו,ואמרהיצאתעמו.ואדבראצאואניכאןעמוד

הקנייהאצללרקיעעולהואניהמתןאייל,וגומר?חדשהאשהאישיקחכיוהכתיבתורה,נתנהלמה

מבקשיםהשרתמלאכיומצאלרקיעהמותמלאךעלהוהנורא.הגיבורהגדולשמולמעןיעשהאולי

והיולפניךומתפללבאאותןישראלעלהבאותקשותגזירותכלעלרבשייעואמרו,רחמיםעליו

המותמלאךבאמידהמות.מלאךמידוהצילובנועלורחםהגדולשמךלמעןעשהועכשיובטילים

להוסיףדינוגזרונהפךהקנייהשלרחמיונתמלאמיד .אשתוליאמרהוכךכךרבשייעלפניו'ואמר

יעשה.יריאיורצוןשנאמרהחופה,ימישבעהכנגדשניםע'שנותיועל
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אמרהלימיםהאב.מתואחייבביותר,תורהולמדולוונתןמהקנייהבןששאלאחדבאדםמעשהעג.

ואלוגזליםאילוראובסחורה.והלךהממוןהבןלקחבסחורה.ולךאביךשלממוןקחבניאמו,לו

איןלאמו,אמרסחרת?לאלמהבניאמו,לואמרהבביתו.באכלום.לקחלאכךכשראההמסים.

חסדואגמולאצאלאמו,הבןאמרלקבר.אדםמוציאיןהיווהאםהבןמדבריםכשהיהכשד.זהאומנות

והיההמחרישהעלהספרנותןוהיהבצימרוחורששהיהאחדאדםראהובחזירתויצאהיוצאים.עם

אומנותזהמההנער,איילזייל.אליהוהיהוהוארבי,עליךשלוםאייל,וראהו.הנערבאוקורא.חורש

ואביוניםענייםוכנותיובניואשתיאניונשתה,שנאכלחורשאניבני'איילרבי?עליךעושהשאתה

לינתןהתורהאייל,לך?שנתןמבקשאתהמהאייל,מבקש.שאניאומנותהריאייל,השמים.ועופות

בעולםנשיםשלשאלאנמצאולאבנילואמראלקים.יראתאשהלישאמבקשאניועכשיוהקנייה

למקומה.ימיםג'מהלךהיההמקום.ומאותולךשמורהוהיאבמערבוחנהבמזרחשתיםאילוחיל,אשת

נשאאםאומרתאתמהלה,ואומרזיילאליהווהלךהעמידוקטנה,בשעהשםוהוליכהבכנפיולקחו

כרווק.ובאיוצאוהיהועיטרווזיווגוהבחוראתהביאומידיעשה.הדבריצאמייהאםאמרהלךד

ושכחתתורתךהנתחתאייל,הכלה.עםשוחקשהואאותוומצאזיילאליהובאלחופההשביעיוביום

בוכההבחורהתחילוהניחו.זיילאליהויצאשנים.ז'עבדתמניהחופהימישבעתתחתחייךאותה.

אוממוןחסראתהאםאובעיניך(נשיגה?)אינישמאבוכה?אתהמהמפניאדוניהכלה,אייל .וסופד

ולקחוחמוריםחבשואצלה.נלךובוכה,מצטעראתהאמךעלאתהשמאאולפניךכולםהריכלום

ישבו .ונאכלנשבהאשה,אמרה .גדולנהרבהםפגעבדרךבאיםוכשהיולהםוהלכוושפחותעבדים
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ומכדודחוקלמקוםוהוליכובכנפיוולקחוז"לאליהובא .לרחוץבנהרוהלךהבחורעמד .לאכול

לעבדיה,אמדהלהקב"ה,הודיהונתנהוידעההכירהבא.ולאושהיםאחתשעההאשההמתינהלעבד.

לבאשעתידיודעשאני(!)חיטיםונבצרונזרעובתיםכדךבובנוחיטיםעושהזושדהדואהאניהדי

חמשלאחד .וסוחריםהכלבאיםוהיוכןעשומיד .הארץכללסחורלבאעתידותוכאןבארץרעב

כיוןשמותם.אדםלכלשואלתחיתהוהיאהיה.שקיםחובלוהבחורעמו,ואדונוהבחורבאשנים

לו,ואמדהאותוושאלהאותולקחהעמי.בביתישאוכלהנערליתןלאדונו,אמדההבחורשדאתה

ונשקהוחבקהעמדהבעלי.ואתהשפחתךאניואמדה,אותוהנידהמידוכך.כךא"ל,שמך?מהבני

ליאיןעדייןביתיוא"ל,המאורעכללהסיפרלך?אירעואיךליספדילו,ואמדהעליוובכהאותו

לךלוואמדהלבכותוהתחילהוהשקתוהאכילתומידשנים.ב'ליחסדועדייןשעבדושניםה'אלא

להקב"ה.הרדייהנתנהאלאסרחהולאצווחהולאצעקהלאוהיאלאדונולווהלךלשלום.לאדונך

לקחואח"כלאשתווהוליכובכנפיוהבחורולקחז"לאליהובאואח"כשניםשתיעודועשההלך

ימצא.מיחילאשתאומדהכתובועליהבחיים,ומצאהלאמווהלךעבדיוואתאשתואתהבחור

 ו:::
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באאחדיוםאדמה.לעבודעצמומשכיםהיהויוםיוםובכלביותר,ענישהיהאחדבאדםמעשהעט.

אדםאתהא"ל,בשיבתך?אועתהאותםתרצהאםהמקום,עליךגוזרשניםשבעוא"ל,ז"לאליהו

ואמדחזרלמחרלמחרת.עדליהמתן .שכדךלךליתןכלוםבידיואיןעניאדםואניקסמיםקוסם

קסמיםקוסםאתהא"ל,בזקנותך?אועתהתרצהטובות,המקוםעליךגוזרשניםשבעאדם,בןלו

שאתהאתמולאמדתילאוכילו,אמדג'ופעםפעמים,ג'לועשהוכןכלום.לךליתןבידיואין

פעמיםג'שתקחםלךאמדתיז"ל,אליהוא"לממלאכתי?אותימבטלאתהמהמפניקסמים,קוסם

ליהמתןממךבבקשהא"ל, .בזקנותךולאעכשיולאלעולםלךיבאולאלאוואםמוטבתקחםאם

שניםז'ואמדאדםבןליבאכךלאשתו'ואמדלביתוהלך .לךא"ל' .לאשתישאשאלעדכאןמעט

קסמיםקוסםאדםאתהלוואמדתיבזקנותך,אועכשיואותםרוצההייתאםהקב"ה.לייתןטובות

יבאולאלאוואםמוטבאותםאקחאםליאמדועכשיושכדךלךליתןכלוםבידיואיןעניאדםואני

בחודאניעכשיוא"ל,עכשיו.אותםוקבללךלו,אמדהמייעצת?אתמהלאשתו,אמדלעולם.לך

לךא"ל, .עכשיואותםאקבלוא"ל,ז"לאליהואצלובאהלךיהא.רצונךמהאךלעבוד,נחליויש

עשביםבולקחתפשוטואפילוממלאכתינתבטלתיכבדהדילביתי,אעלהצדבאיזהוא"ל,לביתך

זכדונךעלהשכבדבוראךעלוסמוךלביתךלךז"ל,אליהוא"ללביתי?אלךפעםבאיזהלי.אין

הביתומצאלביתובאמהם.נשמטלאכוללנותןואמדו,לקראתובניויצאולביתושבאכיוןלברכה.

שאמדהטובהלנובאעתההקב"ה.לנועשהמהודאיעמדילה,ואמדאשתואצלבאטוב.כלמלא

ואמדה,חכמהאשתווחיתהלהקב"ה.והרדייהשבחונתנוגדולהשמחהושמחוהאיש.אותולנו

שתתןמהכלויכתבביתיפתחעלשישבאחדסופדלישתשכירעדזומטובהליהנותמניחראיני

הביתפתחעלוהושיבואחדסופדוהשכיראשתולושאמדהמהכלועשההלךזה.מממוןלעניים

משישלבגדיםדעתוואםהדכיבהולרכובדעתואםרבד,ממךלבקשאצלךשיבאמיכלדאהוא"ל,

דל.חונןה'מלרהכדכתיב,שאלתוכפיאדםלכלועשהפרנסיהן,פרנסתורוצההואואםהלבישיהו

שעלכסותואפילוערומיםעצמםומצאוהשכימושניםהשבעששלמוכיוןשנים.שבעכןועשה

לאוכילאשתו,ואמדלבכותהתחילבמהירות.הלךכךבמהירותלהםשבאכמומצאו.לאצווארם

שהיינוהעולםכלשמעוכבדעמנותהאמהעכשיויותר?טוביםבזקנותישניםז'שיהיולךאמדתי

מלאכהלעשותנחביואיןהתפנקתיועודמהם?פרנסהלבקשהולךאניהיאךעכשיוגדוליםעשירים

ח"ולו,ואמדהבטבדיאחייארבישלמדרשולביתוהלכהעמדהמידברעב.ובנינואנונמותעכשיו
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לישאמרתטיבךמהא"ל,אמת.דבראלאבתורהאיןח"וא"ל,אמת.בושאיןדברבתורהשכתוב

ובניאניועכשיולהקב"ההלוויתיגדולהוהלוואהדל,חונןה'מלוחבתורהשכתובלואמדהכך?

עמודהתרנגולקריאתובעתהגג.עלאותםופשטיהאילוהכתביםוהביאילכיא"ל,ברעב.מתים

לפניעמדההגברקריאתובעתכןרעשתהלכהרבדיך.לפניוואמדיהגגעלהקב"הלפנידגליךעל

ועכשיועמנו.עשיתטובותוהדנהדלחונןה'מלוחבתודתךכתבתרבש"עלפניו,ואמדההקב"ה

ה'לפניךרצוןיהיוכלימה.בושהמפנילפניךלרבדלנופהפתחוןואיןמעשינולפניךוידועגלוי

הזהבעולםלהקב"ההלוויתאשדזוהלוואהוא"ל'קולבתיצאת .שמךלמעןעלינושתרחםאלקינו

שעהבאותההזה.בעולםנאבדולאעלינורחםדבש"עלפניואמדההבא?לעולםאומבקשיםאתם

למתןשיעודאיןהבאולעולםהזה,בעולםימיהםכלטובהפרנסהלפרנסהז"ללאליהוהקב"הצדה

דל.חונןה'מלווהנאמד,לכךלהםליתןהקב"השעתידשכדן

אביבתלאוניברסיטת
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