
תפצחינמסהבםירכנש,תינוצקותישפח
םיעתרנםניאםה.שדחהעדמהלשתודליה

-םילבקמהםישדקהתאםילגרבסומרמםג
ואצמתוזעה-יאלמםהירבדיכ,וילאמןבומו

תורודהיליכשמלשבר-ברעבתובושקםיינזא

לאסחיהתונתשהםע.םיעורפחוםישדחה

וליחתהשדקהיבתכלשןכתהוטלחומהךרעה
םהלשהרוצהלאםגסחייתהלםינשרפה

םלועה-תומאימכחירחא.הרתיתורחב

לעוברעמבלארשי-ימכהםגוקיזחה-ורחה

ופיסוהלארשיתדבוסינכהרשאםינוקתה

הזבריכזהליד.לארשיתרותבםינוקת

דימתאלרשא,ץרגלשארקמהינוקתתא
ריה

:קוספהןוקת,לשמל)רתויבםיחלצמ

תוהגההתאוא,("'וכוויילדמםימלזי,

(Randglossen)ומכוא,ךילראדלונראלש

,"דדוב-ןבאיתבש,:תירבעבומצעלארקש

חרזמבםגו."וטושפכארקמ,רפסרבחמ

םהרבא)םינושםינקתממםינקתמומקהפוריא

םינפ-לכ-לע.(םתעיסוימענ-שיא,למכורק

יבגלםיסמשוחהיהםידוהיהםיבותכה-ינקתמל

ירמגלרסחשהז,תירבעהןושלהחור

תירבה,ירומ,םישדחהםירצונהםיגולואיתל

םינהכלשרדמ-יתבבותוטיסרבינואב"הנשיה

ינפמאקודלבא.הקירמאבוהפוריאברעמבש

וריכהאלתירבעהןושלבםתעידיתשלח

,רבדבשרועכהלכתאהלאהםידמלמה

םיבותכהתאתונשלוןקתלואבשהעשב

םה.םחורלעהלועהיפכםהילעףיסוהלו

תלאשלשהפקהוהקמעלכתאושיגרהאל

לכתאושידקהיכףא,שדקה-יבתכןושל

ילבמ,התנוכתדעעיגהלםהייחתדובע

ריעל"הנשיהתירבה,תאוכפהתעדה

ילבםימעפלו-םמצעתאואריכ,הצורפ

רדהנהוקיתעהןינבבתיב-ינבןיעמ-דוסי

םוקמב.ולשךותבהשועהםדאכובוגהנו

"הריציה-תחמשןאכהאביביטקיבאהעדמה

ו

ארקמהתרקבבםישדחםירפס
תירבהעדמ,:ה"ואןושלב)ארקמה-עדמ

לכויימ.קסופוניאשרהנאוה("הנשיה

,שדקה-יבתכלםישורמהלכתאתונמל

ימכחידי-לעולארשיימכחידי-לעובתכנש

בותכהירבדוראשנןידעו?םלועה-תומא
עדמבםג–.הברמהדמבםימותחוםימותס

.םינמזהוםיתעהתורומתתאריכהלרשפאהזה

תמדוקההאמלהנושארהתיצחמבתומאהימכח

שדקה-יבתכבהשדקדועםיגהונויה
דועורסאלשדקה-חוריפנכ,םהיתואחסונבו

ושגנהז-ךותמו,"תירבהירפס,מירמגל

םהילא
םילדתשמ,הרתיתוריהזבםידמלמה

ןקתלילבמםיהומתהםיקוספהתאבשייל

קר.הדמהןמרתויבותכהןושלבתונשלו

היהתלבקמההחסונבןושלהשובששםוקמב

תושרםהלםילטונםידמלמהויה,ןיעליולג

הברהש,ל"דש.לקןוקתהמשסינכהל

בשחנשדקה-יבתכןושלבןקתלוימולעימיב
םיקודאהםידוהיההנחמבקראל,שדק-ללחמל

םירצונהםיגולואיתהיגוחבםגםא-יכ,דבלב

ט"יההאמהלשתינשהתיצחמב.םירמשמה

יבתכרקחמלאתישפחהתרקבהחורהרדח

ירבדמהשדקהךסמתאריסהןנר.שדקה

ושגנןזיוהלו,ןניק,ףרג,קיתעהלארשיימי

,קהבמחתנמלשדחלמזיאבהרותהלא

תוישרפהתאועבקו,ותכאלממעגפנוניאש

תויטגהלעוארהםג,הבסמהיאנתבוןמזב

םינושהםירפוסהלשתודחוימהתוישיאה

עבטהןמהלעמלבשחנשהמתאוסינכהו

המקהככ.תישממהתואיצמהםוחתלא

רשא,הטיש,ארקמהעדמבהשדחהטיש

יכףא,םירמסמהבעובקלושקבהידסימ

םידמלמהש,תורעשהלעהיונבהלכהתיה
םיגולואיתהירחא.תצקמבןתואוכרפםישדחה

השדחהרותםעםיגולוירושאהואבהלאה



ארקמהתרקבבםישדחםירפס

ארקמ-ינוקתמםשוהפוענמנאל,הימרי

םכחהםגךישתאזההעיסהלא-.םיהימתמ

לעותואבשחלרשפא-יאש,(volz)ץלופ

הלגהזהדמלמה.ארקמה-ירקבמבשםיינוצקה

,ונברהשמרבד-לעבתכשרפסבםדקמונל

תושדחהתוריקחהמהחונותעדןיאיכ
ארבנאלוהיהאלונברהשמיכ,תולגמה

לעחיכוהלתויארבהברהו,ירוטסיהןבומב

תאהכזושכע–.השמלשתירוטסיההותיוה
:ידמלתומכה-ברובושחרפסבםיברה

.לשהחסונהרבד-לעתוריקח,
ילואו)בחראובמאוהש(*"הימרי-רפס

ןכומהולשהימרי-שורפל(רפסהרקעמלודג

.סופדל

.תיחטשהדובעירפוניאהזהרפסה

תדמיפכ-הפונלרוסמללדתשהרבחמה

הימרי-רפסלשתנקתמהרודהמ-תורשפאה

לכןיבתפקמהאושהדוסילעתירבעב

.הרתיתובישחןהבאצמש,תוברהתואחסונה

,דאמריבכלעפמקפסםושילבאוההז

ולחקלותריקחדוסיל.ברעיגישרודה

הימרי-רפסלשדי-יבתכםירשעמרתוי

םע)גרוברטפלשעודיהדיה-בתכ:תירבעב

טוקינקץבקלשדיה-יבתכ,(ןוילעהדוקנה

ידיבהיהש1106תנשמדיה-בתכםללכבו)

יכ,וילאמןבומ.יסור-ידץבקלשו(ןילכיר

,הלאהדיה-יבתכלכןיבתואחסונהייונש

,העובקהארקמה-תרוכמדוסילעםלכובתכנש

ברה-לע)םיבושחםניאוללכבםיטעמםה

ואאלמןפאבהבתהתביתכבאוהלדבהה

םיבושחםירבעהדיה-יבתכדבלמ–.(רסח

םיארמםהםימעפלש,םינושהםימוגרתה

ןושלבבותכהאצמנםהינפליכ,לילעב

םשבארקנה,קיתעהינויהםוגרתה:תרחא
תוספדנהתואחסונהיפ-לע,םיעבשה-םוגרת

.םינויהםימוגרתה,ולשםיברהדיה-יבתכו

סוכמוס,רגהסליקעלשםירחאמה

;(העודיה"הלפסקה,היפ-לע)ןויטודואתו

ירבחבהימרירככמואבוהשםירמאמה

םוגרתה;םינושארהתירצונההיסנכהתובא

םשבארקנהירוסהםוגרתה,קיתעהימורה

סחימה)ישפחהימראהםוגרתה,אתטישפ

,רחאמהימורהםוגרתהו,(לאיזע-ןבןתנויל

* Studien zum Text des Jeremia von
:D. Paul Wo I 2. Leipzig (Hinrichs) 1920.

--- ----
םיקרפלהלוהמאיהש,שדחהןמזהלש

םיאיבנהתאוכפהםה.תוינואג-לש-םולחב

םיכירצויהשומכ,תושדחתוירבלםיקיתעה

ךכ-רחאו,ערפמלתרגסמםהלורצי,"תויהל

ירבדתאתאזהתרגסמהלאקוחדלוליחתה

וזהמדמתרגסמלםיחונהםיבותכה.בותכה

וקחדנםיקפסמהםיבותכה,הלחתהבועבקנ

חכלהמאתהבםיסורסוםייונשירחאהמש

םיבותכהו,םישדחהםירקוחהלשהריציה

.תורזתופסוהרותבעורזבוקחרזםירתוסה

םישדחהםינשרפההנחמבםינואגה-ןואגל

םתעד-לעאילפהש,םהודדרהנרבבשחנ

ירפסלוישורפבםישדחתומלועתולגל

םנמאףאו.בויאוםילהת,הימריוהיעשי

תאהמרדיבעבק:תורוצנותולודגהשע
ףיסוהוקחמלקשמהםשלוםיקוספב"לקשמ,ה

יבתכבתוברםילמהנש,תומלשתובת

חורבותושדחםילמלןתואךפהושדקה

תורפסבםישדחםיבינןומהרציזעהונוימד

,וילעהבוטהתרקבהדיכהקיתעהתירבעה

תאללכבהנשוםיקוספףיסוהוםיקוספערג

."תויהלהכירצאיהשיפכ,שדקה-יבתכןושל

הרומגהנמכםיבותכהםעךלהתהתאזדבלמ

ינויצגיצה:םיבבושםידימלתםעהסנמ

רזגםהילעחתמוםילהתהירומזמלהכרעה

ןויצלהכזדחארומזמ,תיעדמהתמאהןיד

םהידץמקהחממגוגדפרותב)"בוט"
הכזאלםירומזמהןמדחאוליפאו,םינויצב

האצמנתוניטצההתדמיכ-"ןיצמ"הכרעהל
רטולןיטרמםוגרתלקרותעדתנקסמיפל

,"קיפסמ,ןויצל-םידחאםירומזמ,(דבל

-"עורג,וא"קיפסממתוחפ,ןויצל-ברהו

.םהבשץוקהתאדמלמהונלראבשירחא

בולעהרומזמהלבק"רתויבעורג,ןויצ

בתכנאלםלועמ,ש,"ךרדימימתירשא"
לעותומכליעומ-יתלברבדדוע

תאזהתיעדמהתוארפהיכ,ןבומ-."רינ

העודיהיצקארידילאיבהלהתיההכירצ

,"השדחהארקמה-תרקבתטישתרקב,ידכדע

םינורחאהעדמה-ינואגידימלתמםיברו

ןויכמלבא;הבושת-ךרדשקבלוליחתה

יבתכןושלברקפהגוהנלרבכ-הזולגרתהש
לובגהתאאצמלולכיאלבוש,שדקה

ךפהנואוהשהמתויהלקסופעדמהםשש

םיחבשמהוליפאו,דיחיהלשהאנשרדמל

איצוהש,ליגרוקומכ,שדקה-יבתכירקוחב

רפסולאקזחי-רפסלשתיעדמהרודהמרואל



בלומשאלםירחאםיהיגמו,הרושללעממ

ןמזירחאו,דצהןמהתואופיסוהוהזל

לאהתואוסינכהוםישדחהםיקיתעמהועט

אלשםעפוהמוקמבםעפ,םילפכםינפה
ןוילגהילושבםיקרפלומשר(ה;המוקמב

ואהינפלשהבתהףורצבהרסחההבתהתא

םהיתוקתעהבםירחאמהומילשהשכו,הירחאלש
תאןכ־םגוסינכהוועט,הזהןורסחהתא

ומשר(ו;םילפכהתואובתכותפסונההבתה

ונינעבהמודהרחארמאמדצהןמםימעפל

וסינכהךכ-רחאו,םינפבאבשרמאמל

ךותלאהזהליבקמהרמאמהתאםירחאמה
תומוקמבםירפוס-ינוקתםגוסינכה(ז;רפסה

.םירחאםימעטמואםייתדםימעטמ,םיעודי

עבקש,הלאהםיללכהלכאליכ,ןבומ

,לשמל.םהילאמםינבומוםיחרכמםה,רבחמה

תויתואוטימשהםיקיתעהםירפוסהיכ,ללכה

לעןתואומילשהםהירחאםיאבהו,תועודי
ובשמתשנםאו,דאמקפסמאוה,םתעדיפ

תונשלתמאבםילוכיונא,השעמלהכלה

לוקשיפ-לעשדקה-יבתכבםוקמלכב
םיאטבמהותובתהינימלכםגןכו,ונתעד

ךותלךכ-רחאובברתשנודצהןמומשרנש

ןיאללכבו,קפסתקזחבםהרפסהירבד

םיקיתעמהךרעבךכ-לכלזלזלתושרונל

תכאלמתאושעיכ,םדשחלוםינומדקה
ירפסתאובשחיאדובםהירה)שדקה

,תעדהבושיילב(השדקבשםירבדלםיאיבנה

בותכהןושלתאםיניבמויהםינפ-לכ-לעו

.וננמזלשהיגולואיתלםירוסיפורפהמרתוי

יאדובואצמנרבחמהעבקשםיללכהןיב

בותכה-ירבדבדיחיןוקתמאיצוהשתונקסמ

הריקחןועטומצעלאוהשכןוקתהןידעו)

ונממשיקהלאבךכ-רחאו,(הברמהקידבו

דימתשיוזכהטישב.םיקוספהראשלע

יעדמהוכרעש,(circulus)ינויגה-לוגעןיעמ

לאםיללכהןמרובענ.ללכריחמוניא

תודמהםא,קודבנוםהמםיפעתסמהםיטרפה
,ןהבתשרדנשדקה-יבתכתחסונש,תושדחה

תנבהלהברהתוליעומוונתעידיתאתורישעמ

המלשהרושונינפלריבעמרבחמה.םיבותכה

לכלע;הימרי-רפסבבותכהינוקתלש

םיקרפל,תשבשמהסרגבלקתנאוהדעצ

איה
איהםיקרפלו,המצעלאיהשכתשבשמ

םימוגרתהירבדתאתרתוסלבא,הנקתמ

תאידמרתוידבכמרבחמה.םינושה

אוהש,ירבעהרוקמהירבדינפ-לעםימוגרתה

סומינוריהלש,תילותקההיסנכבלבקמה

הלאהתונושהתואחסונהלכךותמ.(הטגלוו)
הרוצהתאונלאיצוהלרבחמהלדתשה

אובמב.הימרי-רפסלשתירקעהוהנושארה

ןפארבד-לעויתונקסמתאונלרסמאוה

,םיקיתעהםירבעהםירפוסהלשהביתכה

ומדקשהלאםללכבו)-םינושארהםינמזב

,(םיעבשהםוגרת-רתויבקיתעהםוגרתלדוע

ןפאהלעו,םיקיתעמהתואיגשידילםרגש

תונמדזמהתואיגשהתאונקתובשדחוימה

םירפוסהש,טילחמאוההככ.םהינפל.

תאתובורקםיתעלוטימשה(א:םינושארה

םיללכילב,יארקאב)'עו'אתויתואה

'ותואתביתכבוקדקדאל(ב;(םימיסמ
,

לעהתואובתכוא,םיקרפלהתואוטימשה

התואוסינכהםהירחאםיאבהו,הבתהיבג

תוארידתופילחה(ג;המוקמבאלשםיקרפל

'לתואהתאוטימשה(ד;ךפהלויב'ו
ילב"אל,הלמהתאובתכםיקרפלוהביתכב

ופילחה(ה;התואםגוטימשהואדירג

םינושארהשםושמ,תויתואהרדסתא

ומילשהםינורחאהו,תועודיתויתואוטימשה

רצקלובהא(ו;ןמוקמבאלשךכ-רחאןתוא

תויתואתאוריסהש,הזב,םתביתכבהבתהתא

שרשהתויתואםגםיקרפלו,הפוסבםייונכה
הז-ידי-לעו,תוטוהרהםילמבתונורחאה

ידילםהירחאםיאבהתאםיקרפלואיבה

תורצקמהתובתהתאומילשההלאיכ,הלקלק
ולכיאלש,םינומדקהםיקיתעמה.ןגוהכאלש

דיה-בתכלשםיעודיתומוקמהכלהכארקל

וגהנ,םישובשובולגשואםהינפלאצמנה

וקיתעהוהשבשמהואהקפסמההסרגבהשדק

,ןיעלומדנשואוארנשומכםירבדהתא

.הנבהלםירזויהםגםאו
(א:תאזתמעלו

,בותכה-ירבדלדצהןמ,ןוילגהילושבופיסוה

,הרזההסרגהתאראבלתורחאתובת

ןוילגהילושבםימשורםגויחםיקרפלו

;ינשדי-בתכבםהלהנמדזנשתרחאהסרג

םימלשםיטפשמדצהןמופיסוהםימעפל(ב

–,םימותסהבותכהירבדתאראבלהנוכב

ידי-לעןמזהךשמבוסנכההלאהתופסוההו

ןיפאתאוריכהאלש,םירחאמםיקיתעמ
וסינכה(ג;רפסהלשםינפהלא,יתמאה

הארקלולכיאלשהבתהםוקמבםעפבםעפכ

,םוקמתברקבםשהאצמנהתרחאהבת-ירמגל

;שומשבהטוהרההבתהמוקמבובתכשוא

הרסחההבתהתאתומוקמהברהב,ומשר(ד
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םוקמב.עודיהירילקהןונגסלאוםיטויפה

(ד"כ,ה)"ונל-רמשיריצקתוקחתועבש

-"תוקלח,םגרתמו"תוקלחעיבשי":ןקתמאוה

Fluren(הקלחןמיובר),תארוהןיאיכףא
ישק."הבוצקהמדא-תרבכאלאהלמה

"םישיקיךשכרושי":רמאמבאצמנדחימ
םיעדויונאןיאשינפמ,טושפ,(כ,ה)

.נ.יר"דידוהיהדמלמה.םילמהשורפ

תאתימראההפשבבורקמהזאצמןייטשפע

איההלמהתארוהיכטילחהו"ךשכשרשה

בלםשאלרבחמהלבא,"הבינע,רשק,

ןוקתעיצמו(רבדהונממםלענשוא)הזל

םיללכהדוסילע)"םישקויכשחכבורשעי

תויתואו,הביתכבםיקרפלתטמשנ'עתואש

לעודרי,.('וכוןמוקמתונשלתולוכי
"םהידי

הנשמאוה(א"ל,ה)
יעדייל

תאםגרתמאוהןיאוננובאדלו,(!)"הימרל
,בשוחאוהשינפמיאדוב,תיזנכשאאטבמה

דימלתלכןיביתאזההחצהתירבעהתאיכ

ראבמו)הונה:ןקתמאוהב,וקרפב.וילאמ

begehrte)הבגעמ(הננןמהבקנןושלוהזש

,םש)"םתשאמ"םוקמב."תימד(ז"עלב

םגרתמו)שאםחת:סרוגאוה(ט"כקוספ

יקבוניאיכהארמאוההזבוgluht-םחת

תאריאשמו(תירבעההפשהינוגבלודג

.ריואבתוחרופ,"אושלתרפע,,תואבהתובתה

תינשהתיצחמהתאקיחרהשירחא)חקרפב

ףיסוה(ו"טקוספתאוד"יקוספלש

:"םימשמ,הלמהתאז"טקוספתישארב

Verveister(!)בורקבולצאאצישדע,ז"עלב:

טקרפב."ויסוסתרחנעמשנןדמםימשמ,
ילבה,ד,בםיקוספהןושלתאהנשמאוה

ןיבמוניאיכ,םשהלגמו,ללכדוסיםוש

.ירבעהרוקמלםימוגרתהסחיתאהכלהכ

טבחתמאוה"הלרעבלומ,אטבמהרואבב

ע)ךרצ-אללהשקתמו
'

לכירחאו(80-78

.םולכודיבהלעמוניאלודגהןתמו-אשמה

י)"םימשבםימןומהותתלוקל,םוקמב
,

!)ןוהמתיולוקלעיצמאוה(ג"י
)

,"םימשה

שרשמלעפתהאוה"ןוהמתי,יכונלהלגמו

.רפתיסמהולהלגשכקרו,(80'ע)ההמ

,ההגהה-ילעלעורבעידמ,היספילמןהכ

"לק,ל"לעפתההתאהנש,ותאיגשתא

קרפב.(xxv'ע)"המת,לשרשהתאךפהו

('וכוךתענכץראמיפסא)ח"י-ז"ייקוספ,י

:תיזנכשאב)ץחניפסא":שדחןוקתעיצמאוה

ellends)תוררצב,ץראהתבשוי,דתענכ

ברקבתחורהכלהדוסילע-ובהאור

ןמזלשהרוצ-לוגלג-םירצונהםיגולואיתה

וליחתהןורחאהןמזבאקודיכףא)רחאמ

תחסונ,לאדובכבסחייתהלםישדחהםירקוחה

עירכהלםיברתומוקמבהטונו,("הרוסמה

וליפא,םיעבשהםוגרתירבדכהדמהןמרתוי

תחסונ"לםיעיסמםימוגרתהרתישםוקמב

הסרגהיכםיחיכומו"תירבעההרוסמה

ונאןיאלבא-.דאמהקיתעאיההלש

לערבחמהלעתומוערתבאובלםיאשר

אלאםדאלולןיאיכ,ולשןידה-יוצמ

רובענש,הזבקפתסנ.ולכש-ןיעתואר

רפסבםיאצמנהארקמה־ינוקתתצקמלע
.הזה

וצראלםישדחהםייעדמהםיראבמהבר

םושהרואכלהבןיאש)הסרגהתאלבקל

.(ד"י,א)"הערהחתפתןופצמ":(תורז

דוסילע"הערהחפנת":ןקתלעיצהךילרא

ריסההזחמלןינעה־תברקוםיעבשהםוגרת

:שדחןוקתעיצמונלשרבחמה-,חופנה

יבשוילכלעהערהיתחפנןופצמ"

:טקוספלרבחמהעיגהבקרפב-."ץראה

'הםאנ,םכתאביראדועןכל"
,

ינבתאו

אוה.לודגישקובאצמו"ביראםכינב

יתלב")ללכהנוכנהניאהסרגהיכ,טילחמ

םעלתולגלאיבנההארהמ.("תירשפא
?וינבינבםעדועביריםיהלאיכ,הווהב

דועןכל,:תרחאהסרגעיצמאוהןכ-לע

,ביראםכיתובארינבתא,םכתאבירא

ע)"'הםאנ
'

"דקדקךוערי,םוקמב.(7-6
תאו,"וזבורדקויערגןקתמאוה(ז"ט,ב)

:ומצעבראבמאוהתאזההחצההצילמה

,ו"ט,היעשי–ולהעריושפנ:ןושלמ)ודחפ"
."תאזלעולבאתהו(?)הדחפ:רמולכ-(ד

יכ,הרובגהיפמולכהשענהזהןוקתה

!רבדלםיכומסואצמנאלםוגרתםושב

ג)"םינבבךתישאךיא":רמאמב
,

אוה(ט"י

אלשבותכהירבדלעתושקהלםצעתמ

:ןקתשדעותעדהררקתנאלו,ללכךרצל

דציכ,ונלראבםגו"םיוגבךתישאךיא"

יבתכיקיתעמתביתכבםינבלםיוגהולגלגתה

השאהדגבןכא,םוקמב.םינומדקהשדקה
שיגדהלידכ,עיצמאוה(כ,ג)"הערמ

:האלפנהסרג,הזקוספבאטבמהןוימדהתא

שחאלו,"הערמהשלשהל:בלוא"
יבתכןושלשומשתאןאכבזעיכ,ללכ

ןושלםוחתלא-ותעדמאלש-סנכנושדקה
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לערעטציהזכםדא.דלילשםיעותעת-

תואחסונהלכבדמלמהעיקשהש,השקההדובעה

ךכ-לכהברהחרטחרטוןהילעלרבעשתוברה

שדחהרפסהיכ.ולמעלרכשהיהישילב

ומצעלעחקלרשא,ץלופרוסיפורפהלש

לשםינבאהלעתבשלהשקההדובעהתא
ירבדתאונלרוסמלוןושארההימרי-רפס
.הנושלכוהבתככולשתידוסיההרודהמה

לשוהארמהיההמםגונלראתםיקרפלו

םשש,ןושארהדיה-בתכבשבשמהרמאמה
ילבתופופצםילמה(!קפסםושילב)ובתכנ

תנבהלעהברהףיסומוניא-,ןהיניבחור

קפתסהלרבחמההצרולא.הימרי-רפס

היה,עמשהלםייוארםהתמאבשםירבדב

ללכב.ותירישעלערפסהתאדימעהללוכי

ליבומוניאתאזהתיעדמההריקחהןפאלכ

תודוסיה.הרטמהלאליבוהללוכיוניאו

םיקוספהיקלחתלבקה,תאזההריקחהלש

.(Parallellismusmembro-םנבומבוםתנומתב
(rumורקעבאוהוהימרי)ירישהלקשמהו

.םיאבהוםהודתפקשהיפ-לע–ררושמ

תאתסרסמותנקתמאיהםהיפ-לעש,(וירחא

םיאצוישיו,לזרב-יקחםניא,בותכהירבד

.םיברמללכה-ןמ
איבנהמשרדלרשפא-יאו

שפנלהמאתהבוירבדתאשטליש,ןומדקה

המאתהבלכ-לעו–יתונמאהשוחהוהפיה

םישדחהםירקוחהלש–תירבעהןושלהשוחל

.ירבעהןונגסהויפיהיללכבחקלולםיפיטמה

ילוא.שדקה-יבתכרקחמךרדאיהוזאל

ויאובי
ם

ןושלמםיקוחרהםירצונהידמלמו

תאוחיניהחורתנבהמושדקה-יבתכ

לשוערז,לתינושלה-תינשרפההדובעה
."םהרבא

דועואצמאלהעש-יפלםנמא

יבתכישורפבםיקסועהםידוהיהםידמלמה
םיכורכםהןידעו,הרשיהךרדהתאשדקה

,םירצונהםהידמלמירחאםרקחמןפאלכב

םתואםיכחהלדועםיצורםהםיקרפלו
ר"דהםסרפרבכ-אל-הז.םיפירחהםהישודחב

שדקמשדחרקחמתיזנכשאברני'צרוט.ה

דלהירצ"
,

ןיצמתוחפאל."אצמתאלןעמל

ידידילהמ,םיקוספהלשהומתהןוקתהאוה

"יתיבבךלהמ–(ו"ט,א"י)'וכו"יתיבב

אוההזלבא,י,א"למ)יתמזה?תושעל

meinst duרשבוםירדנהיכ,(תיזנכשאב
(fuhrenvorbeiתיזנכשאב)ירבעישדק
תואיגשהמכ"?יזועתהלאבוא,הערךילעמ

,תומזהםוקמביתמזה)ןאכואצמנתוסג

,ליעפהה-תרוצבולףלחתנו,הלאשה-'הםע

–ונאלמיזועת,אצוי-לעפרותבורבעי

יכ,ןבומ.(!ו"עיחנתרזגמ,רמולכ

ותנוכהז-ינפמ,םישבשמםההלאהםיקוספה

לבא;היוצרוהבוטאיהםנקתלרבחמהלש

תונשלומצע-תאקחודאוהתובורקםיתעל

איהתלבקמההחסונהשםוקמב,ןושלהתא

.לקלקלאבאוהברה-לעו,ירמגלהקיפסמ

הרתיהקושתותביתכבריכהלרשפאםשוהפ

אל,המצעלהריצי-תחמשןימ,םישודחל

הלאהתואמגודהלע.תיעדמהתמאהםשל

–,הנהכוהנהכדועףיסוהלונייהםילוכי

קרפדעקררבחמהםעונרבעירה

םירבדהתאקרונררבןאכםגו,א"י

תאללכונרכזהאלו,רתויבםיקהבמה

םניאוםילעמםניאש,םילקהםינוקתה

ייאורבעיכ,:י,ב–לשמל)םידירומ

:רבחמההנש–(וכו"וחלשרדקווארוםייתב

יכ,וטילחהב–"וחלשרדק-ינבלו,

ירבעארוקםושלבא;סחיה-ילהרסחןאכ

.בותכהלשתירישהןושלבתורזשיגריאל

םיבשוחםלואו.םירחאתומוקמבםגהשעןכו

וקיפסיןאכונטלבהשםיוקהיכ,טפשמלונא

לשהנמאנרתויואתוחפהנומתםשלונל

ונלםיארמםהו,דבכנהדמלמהתדובע

ותוזירזוהברהותדיקשתורמליכ,לילעב

ןיאולשהבוטההנוכהתורמלותיעדמה

םינוקתבותכלרשכמץלופרוסיפורפה

ב"כקהימרי-רפסלש"הרוסמהתחסונ,ל

הזבשיגרהאלאוהםנמא.סופדתונוילג

החמשהתמחמ)תעדמ-אלשתודדומתהבו

יבתכלאסינכהש,"האצמה,לכבתיתריציה
ןושלירה;"עדמןלכןהולאכ,שדקה

םייחחורהבןיאשהתמהפשאיהק"הכ

,םיחותנינימלכלהיואראיההז-ךותמו

המןקתוהנששהמהנש(תובכרהותודרפה
ןמהזבבאושהיכ,ללכשיגרהאלו,ןקתש

םמותשי,שדקה-יבתכןושלרוקממ,רוקמה

קחשמןיעמהבהאריותיעדמהותדובעלע
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םירמאמהםעםגוםמצעןיבלםהיניב

ראשבהבשחמבואןושלבםהלםיליבקמה

םיק־פלאצמוזהאנשהידי-לע.שדקה-יבתכ

תאזדבלמו,רפסהרואבלהרשיהךרדהתא

אלש,םיקוספהיקלחתלבקהקחבשמתשה
הזהקחהדוסילעו,בלוילאםימשםיבר

םהיאצחינשש,םיקוספהתאםגםימעפלהנש
.ושבתשנ

לקשמלבלםשאלתאזתמעל

טשפתהולשתרקבה-חותנםנמא.ירישה

אוהלבא,בויא-רפסלשםיטרפהלעהלחתכל

,ללכהמעגרוליפאותעדתאחיסהאל

יכ,ןימאמאוהו,תומלשרותבבויאתרישמ

רפסהחוסנלהליבומהרקחמה-ךרדתאהלג

:ןהורקחמלשתוחוטבהתואצותה.יוארה

חוכולשםידדובםיקלחקראלש,הנקסמה

,םמוקמבאלשרפסבונלורסמנוירבחםעבויא

בויא-רפסתרישתקולחלכללכבםאיכ

האציאלוירבחורופסהרובגןיבתוחישל

ףסאמידימםאיכ,ומצעבררושמהמהדוסיב

הרישהתאאצמאלזלהו.קיתעמוא

הברבםאיכ,ןוגהרדסבוהנקתמהרוצב
תאו,םפקהבםינושוםירזפמםיעטקתרוצב

םתואקלחו,ותעדלוקשיפלרבחםיעטקה

ולשרדסה.ויניעתואריפלםינושםימאונל

םגתפםשאוהםיקרפליכ,ללכםלוהוניא

וסחימוותואלפוכו,בויאיפבדחא

םיברהתומוקמבו.וירבחמדחאלרחאםוקמב

רשקירסחםיטפשמואצמנםשש,רפסהלש

ואצמנ,םיקרפלהזתאהזםירתוסוינויגה

ורבחוםינושםימואנמוטקלנש,םיעטקתמאב

םושםהיניבהיהאלהלחתכליכףא,ודחי

רפסהאיבהתאזההחנההרשילע.רשק
לעםתואהלגונלשרבחמהותואמלםיתפומ

תולכתסה,רפסהתחסונבהנוכנתולכתסהדוסי

רתויהקלחהלאןכתוםייחהסינכהש
ימוטפקרםדקליכהש,הרישהלשלודג
,רבחמהונלראבמהזהרבדהתרבסהל.םילמ

יבתכלשישילשהץבקהרודסתעשביכ
ואצמאל,םיבותכםשבארקנה,שדקה

,דאמםיעורגדי-יבתכאלאםהינפלםירפוסה

םעםתואורבחו,םידדובםיעטקברה-לע

תויהלערפמלםהלםירזוםירחאםיעטק

ואצמנהלאכתואמגוד.לוכיבכםלשילכל

םירדסמויהשםירומזמבםילהתהרפסב

םהבראשנטעמקרוב"ארדסיפ-לעםינפל

הראשנש,םירחאםירומזמ,תירקעהםתרוצמ

רפסבםגו,('וכוא,ט"ירומזמ)םתלחתהקר

והרני'צרוט.(!בויא-רפסתרקבל
א

דמלמ

.לארשי-ץראבהארוהבקסערבכש,ימאלידוהי

לעהברהבתולועתוירבעהויתועידייאדוב

ןכ-יפ-לע-ףאו,םירצונהםידמלמהלשןתוא

אוהםגםהומכ,םרקחמתטישבולבץוענאוה

תרקבתדמבשדקה-יבתכתחסונלסחייתמ
םעבותכהלאשגנאוהםהומכו,תינוצק

םיקחהךרעיכףא,ערפמלעבקשםיקח

םיקחהדוסילעו,לודגקפסבלטומהלאה

,םמוקמהנשמוםיקוספהתאןקתמאוההלאה

אלו
חורלםיתואנוםיחלצמוינוקתדימת

הזהבויא-רפסלשתרקבה-חותנ.הפשה

המ,הארנ."תרקב־חותנ,אוהםגןועט

.הזהרפסהלשוביט

יכ,ותעדתארבחמההלגמאובמב

תונורחאהםינשהתורשעלשארקמה-רקחמ

רפסתנבהלםיבושחםישודחםשוהפףיסוה
רפסהתחסונתאעובקלתונויסנהלבא,בויא

דוסיההז–תנקתמההנושלתאותירוקמה

ואיבהאל-תחתפמהריקחלכלשירקעה

םיקלח.תונמאנותוקיפסמתואצותידיל

ירבד,כםהבויאתרישלשםיבושחוםיבר

רבעיכ,ומצעלעדיעמאוה."םותחהרפסה

רפסלובתכנש,םישדחהםישורפהתורפסלע
םירואבקרתללוכאיהיכ,אצמו,בויא

;םישקהתומוקמהלשןטקקלחלםיקיפסמ

ירמגלומלענתוישוקהמכו

םוגרתרבחמ!םירקוחהיניעמ
,םיעבשה

ץיפיאוהיכ,ווקםיברםידמלמש

תווקתהתאשיבה,רפסהףוגלערוא

הזירזהוהשקההדובעהלעלבחו,הלאה

םישורפה.(o.Beer)םידמלמהדחאובעיקשהש

הנמאנהבוטהםתצע,רתויבםיחלצמה,םישדחה
תונויסנהמכו,דאמםיטעומתומוקמבונל

ולעםיהומתהתומוקמהתאתצקמבבשיל

םעפבדאמהשקתהומצעברבחמהםג!והתב
בויא-רפסתאראבלשגנשכ,הנושארה

הדובעהךשמבלבא.הטיסרבינואבויעמושל

ליחתהורפסהרקחמבהנוכנהטישולאצמ

בויא-רפסבםינושהםירמאמהתאתוושהל

1) D a s B u c h H io b, eine kritische

Analyse des uberliefertern Hiobtextes von

Dr. H a r ry To r c z y n e r. Vien (Lowit)

1920,
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זונגיפיהמכריכהלארוקהדמלירפסבש.(א"ל,ל,ד"כ)תומוקמהברהבילשמ

ושחאלםימדוקהש,יפי,הזהאלפנהרפסברשא,תלהקרפסבםגהאצמנוזכהמגוד

.ללכובלשהיבוברעאלאוניאהרוסמהותרוצב

יאדוב.ותמדקהברבחמהירבדםההלאםהבאיבהלרשפא-יאש,םיעוטקתונויער

-םתירחא,תאז-לכבו,םעטםהבשייכהאצמנוזהדמיכ,רמאלךירצןיאו.רדס
קיתעמלונמדזנתמאבםא."תומ-יכרדוהיעשילשתואובנהםגו.םירישה-רישב

רדסאוהובויארפסמםיעטקקרןומדקה

םילשהלאלאונלראשנאל,ותעדכםתוא

אצמללכונאלםלועליכ,הזהרבדהםע

הבסמ,רפסהלשתירקעההרודהמהתא
דבלמרחאדוסיםושונלןיאש,הטושפ

םיחרובונאשכוליפאו,הרוסמהרפסה-תרודהמ

אצמל,דימתהילאבושלונאםיחרכמ,הינפמ

העודיהדמבו,וניתוקפסלעהבושתהב

םעותומצעתהבבויאדיקפתלהמודונדיקפת

םיקיתעמהויהםא,םיעדויונחנאןיא.הרובגה

םתואראתמשומכ,םירומגםירובםינושארה

רתויםיבורקםהויהםינפ-לכ-לע;רבחמה

ונאםדימו,לכהםהל,רפסהרובחןמזל

תארקבלםיאבונאשכ,הרזחבםהלםינתונ

דוסילעםירבדהתאהנשנםאו.םהירבד

ילכואצמאלםיקיתעהםירפוסהיכ,הרכהה

ןמרתויהברהםינוקתבתכללקיחרנו,ןקתמ

םילבקתמםהשםירבדהןמ,היוארההדמה

,הלפאבששגנירה-הרומגתוטשפכבלהלע

תוירשפאהלכתאשפתלונחכבןיאיכ

ונאןיא,ןושארהרוהטהרוקמהלשתוברה

הפשוזיא,תעדלםילוכיונאןיאוםיעדוי

םשולעהשתומוקמברבחמהולרחב

,ןיעלתורכנהתואיגשםירחאמהםיקיתעמה

טטחלהדמהןמןיאשהמכוהמכתחאלעו
איצמהלו,ונתנבהלםירזםהןיאש,םיאטבמב

םירקוחהיניעמומלענשתושדחתוישוק

ודיביכ,חוטברני'צרוטר"דה."םימדוקה

רפסלשתירוקמההחסונהתאףשחלהלעי
םידמועונאו.תמאבהתיהשומכ,בויא

לעתבשללכויימ?ןינמוזהחטב,םיהמתו

דעעיגהלובויא-רפסרצוילשםינבאה

–רמאלךירצןיאו,ורפסלשתיללכהותנוכת
לשרקוחה!ותרישיטרפלכלעדומעל
ררושמלףתשתושעהללוכיוניאוננמז

לוכיאוהרתויה-לכל–,ותריציבןומדקה

הזיבגללבא,ולשבויאתאונלרוסמל

ונלןתונודיחי-ןושלבוירבדהנושאוהירה

יפל"תויהלךירצאוהשומכרפסהתא
תויאדוהדעדאמקוחרדועןאכמו,ומעט

לאאנ-רובענ.שדחהראבמהלשהרומגה

תכרבובקעיתכרב,הרובדתריש,והימריו

םירבחמםיעטקקרוךאהפןיאםאה-השמ

,תוניקהדבלמ?רחאמןמזבירקמןפאב

הז-ינפמו,(?)םיהלאתדובעךרצלושמשש

שדקה-יבתכבןיא,תוברתוקתעהןהמואצמנ

ונלרמשנש,םיסמףקהלעבהרישקרפ

:וילאמןבומהזרבדו.ירקעהורודסב

,(סוריפפ)אמגילעלעזאובתכנםירפסה

םההםימיברשאםיבתכהארמהיההמו

הפשבםיסוריפפה-יבתכונתואםידמלמ

טקלמ.רצקןמזינפלולגתנש,תימראה
רבחמהירחאםידחאתורודיחש,בויא-רפס

.םילע-יערקאלאוינפלאצמאל,ןושארה

הלחתכלבויא-רפסבתכניכ,רמאנםאוליפאו

אלשןויכמ,דאמקפסמהזרבדו)ףלקלע

הנה,(םיהלאתדובעיכרצלרפסהשמש

םההםינמזבםיצמקמםירפוסהויהיאדוב
רמחבהברה

רחאמהקיתעמהו,הזהרקיה
תופופצתויתואבםיבותכםילילגקראצמ

ןמדזנשכ.תוצעדבואהיהוןמזה-ןשילוכאו

םיקרפהינשומכ)השעמהרופסקיתעמל

אל(בויאלשןורחאהקרפהוםינושארה

ונלותוארסמו,ורודסבוותקתעהבהשקתה

םיעטקליואלבא.ידמלהנקתמהרודהמב
ןיבהאליכ,ודילולגלגתנשםיירישה

הלעה,השעשהמםהבהשעוללכםתוא

בגלעתויעט
י

םיעטקהתארבחותויעט

םיקוספהתומוקמתאהנש,הנשמהיבוברעב
אלא,דבלבוזאלו,ויניעתואריפכ

םירפסלולגלגתנבויארפסמםינטקםיעטקש

םילהתבובברתשנו,םיקיתעמהלצאםירחא

אופאאיהיעדמהראבמהתדובע–.ילשמבו

ףרצשםינושהםיעטקהתולובגתאביצהל

תארומגישירחאו,םלשילכלקיתעמהםתוא

רקחמלדוסיהזבחיני,בוט-יכברבדה

ןחבםיתנש.ךשמב.בויארפסלשחוטבה

יכחכונותונושארהויתונקסמתארבחמה

תונשלחרכהםשוהפםגםא,תוקדוצןה

אוהש,ולשתרקבהתוחנה.םיעודיםיטרפ

ולעאל,הזהרפסבבחרהלהקלרסומ

העצההמ.תונבליםא-יכ,סורהלהבשחמב



509 - ארקמה-תרקבבםישדחםירפס

תויהלךירצ-(א"כקוספ,םש)"םינומטממ

,ילשממהיארהו,"םינומטמכוהושפחיו,יאדוב

ונלתרסומתלבקמההסרגהיכ.ד,ב

וחורבצמלרתויהמיאתמוהקזחרתויהנומת

יכףא,ריכהלהצוררבחמהןיא,םאונהלש

קיתעמהמתונמא־תועיבתבהברמאוהללכב

סרסמוךלוהאוהדקרפב.בולעהןושארה

םידחאםיקוספקיחרמוםיקוספהרדסתא

-"ותטישל,ןקתמאוהט"יקוספב.רפסהףוגמ

אלו,ינכשםוקמב"רמח-יתבןכושףא
ןבומבאטבמהתאהברההפלקלקיכ,שח

אוהבגא!םיברםיתבבןכושדיחי:תונמאה

הלחתבש,ינמיתהזפילאירבדבהריתסאצומ

למעיערוז,קריכ,בויאתאםחנמאוה
םיהלאהיכ,ותעדהלגמאוהןכ-ירחאו,"והורצקי

םישרפמתעדלע-ןקתמרבחמהךכ)הלפתםש
םישדח

רבדהןיאו,"הלהתםוקמב-םירחא
,רעשמאוההזדוסילעו?ויכאלמב(חרכמ

בברתשנדקרפלשינשהקלחהלכיכ

עיצמאוהיכקוספב-.רחאםוקממוילא
ידכ)"םוישמילבמ–"םישמילבמ,םוקמב

אטבמוהזו-,("ברעלרקבמ,אטבמלליבקהל

"םבםרתיעסנאלהםוקמב.קפס-ילברז

,"םתיב-דסיואםדתיעסנאלה,עיצמאוה

אוההקרפב-.בלהלעלבקתמהזןוקתו

םיסחימםהש,ז"ט-זםיקוספבהשקתמ

קרפמי-דםיקוספלםנכתבםימודוזפילאל

אצמנדחאקוספ)ומצעבויאלםיסחימהט
יכ,הנקסמאיצומו,(י,ט=ט,ה:םימעפ

אצמנהבויאםואנלםיכישי,טםיקוספה

ןוזחלעהבושתאוההזםואנו,טקרפב

דחאלש(הלילתונויזחמםיפעשב)םולחה

לעו,האנוהפירחהאצמהאיהוז.וידידימ

תאזתמעל.עמשהלהיואראיהםינפ-לכ
=םהיפמברחמעשויואטבמהלשןוקתה
הילעבשפנו,דוסילע"םיחפמברחמעשויו

חפמןינעהמיכ,ללכחלצמוניא,"יתחפה
(ב"כ,ה)"ןפכלודושלםוקמב?ברחלצאשפנ

לחשל,וא"ריפכולחשל,עיצמאוה

,ךרצובןיאששודחןכ-םגהז."ןתפו

.םוקמלכב"הלבקההתאשרדנאלםא

ןושלטושב=אבחתןושלטושב,לשןוקתה

ירחאדוחיב,חרכמוניאאוהםג"אבחת

טוש,תלמלשהארוההתאטרב'רפהאצמש

תירבעבשמשמ"טוש,יכהארהו"ףטוש

ןפאב-,ףחוסרטמ,"קזחםרז,ןבומבםג

תוליכרהשכ)"אבחתןושלטושב,אטבמההזכ

.ולשםיניקתה

אוההםויה":גקרפבה-דםיקוספה

עפותלאולעממהולאוהשרדילאךשחיהי

וילע-ןכשתתומלצוךשחוחלאגי,הרהנוילע

ךכ-לכםניא"םויירירמכוהתעביהננע

םלענישקםשאצמרבחמהלבא,םישקומ

ךשחיהיאוההםויה:הזהרדסבםתואןקתו

הולאוהשרדילא;הננעוילעןכשתתומלצו

[ [ והולאגי.הרהנוילעעפותלאולעממ

רבחמההצראלש,תודחאםילמתורסחןאכ)

.(םירדמכוא)םירידמכוהובעתי(ןמילשהל

ינפמרבחמהיניעבןחהאצמ"והובעתי,

רבחמה)"והולאגי,ןכתלהלמהןכתתלבקה

קוספהלכתאו,(דבכהןינבבוזהלמארוק

ותרוהםויבשיאולה:בויאתובאלעשרד

אבהיהאלו-הזמהזהאנהויתובאורדנ

.א"ע,ה"כףד,םירדנמהיארהו.םלועהריואל

,"םימשהןמהרות,אוההזהןוקתהלכ

,םוי־ירראוהבקי":חקוספ-!ןבומכ

,תמאבהשקאוה"ןתיולררעםידיתעה

יצחתאשדקה-חורברבחמהןקתהז-ינפמו

ירהו."תולילירכועוהורכעי,:ינשהקוספה

אלא!ריפשיתאלכהוהלבקהןאכשי
עיצהשומכ–ללק–רכעהלמהתארוהש

המגודלאיבמאוה.ללכתרוחמהניא,רבחמה

,טילחמו,רכעשרשהםהבאצמנש,םידחאםיקוספ

תמאבו-,mitFluchbelegen"איהותארוהיכ

לכאליממו–"רעיאלוםיבדאל,ירה

םינובה,:ד"יקוספב.ריואבחרופןוקתה

:םינוקתינשעיצמאוה-"ומלתוברח

עמשהליואררבדאוהש,"ומלתוברחםירובג"

וניאיכףא)
םינובה:ינשהו,(ללכהרכמ

ותעדלעאיה"הבר,הלמה."ומלתובר

ןדרילרבעמשירבעהרובדהןמהחוקל

ינב־תבר,דוסילע)"הכולמ-ריע,התארוהו

ילב"שודחאוההזהרבדהםגלבא,("ןומע

םא,םיעדויונאןיא,תישאר.ישממדוסיםוש

ןבומב"הברםשהמםיברהתאתונכלרשפא

-"הרצב,מו"רצב,מונאצמאלשומכ,ךרכ
םושילבםילמהתארוהיכףא,תורצב

ביחרהאלהמל-תינש;"הרוצבריע,קפס

תוריבםינובה:חסנאלוונוקתתארבחמה

תושקתהלךרוצםושהיהאלללכב-?"ומל

תוברםימעפהאצמנשירחא.,וזהצילמב

;ד,א"ס;ב"י,ח"נ,היעשי)שדקה-יבתכב

(דועודועו,ד,א,יכאלמ;ב"ל,ו"ל,לאקזחי

והרפחיו.םינושםינפבהתואראבלשיו
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תאתרתוסהשרי-הפילחתארוהש,קוידה
ד,זקוספהתא.ללכריחמוניא,םיבותכה
שורפידי-לעותואקתנווטושפלץוחאיצוה

"ברע-דדמו,אטבמהלשדאמםוקעושדח

ולעפ:דאמהחצןושלבשדחקוספסינכהו
."ומעאבצותופילחברעודדמ

,ונלהמדנ.הזהקוספהתאדקנאלש,לבח)

ינפמאלאואבאלהלאהםירוכרכהלכיכ

זקרפתישארלכתארני'צרוטר"דהןיבהש

דדמוןקתולא,היהבטומ.הנשמןפאב
תוחפה-לכלזאאלה,"ברע-ידמו,="ברע

קוספב(!קוספהלכב"הלבקה,וזיאאצומהיה

דחפתי,דוקנהתאהנשמוןקתמאוהו"ט
-דחפתו)"יתומצעתוממישפנקנחמ

du lassterschrecken).,הזיאמשיאהתאדחפ

ותואאצמלרשפאילואש,אטבמאוה"רבד

אוהלודגקפסלבא,תינרדומהונתורפסב

םיניבמויהבויאררושמלשונמזבםא

ילוא)הרוסמההסרגהםינפ-לכ-לעו-.ותוא

לשםמה
האנאיה(תרתימאיה"יתומצעמ"

םיקוספב)םיהלאהןמהלעפהקתעהםגו,רתוי

האנתירישהרומתאיהבויאלא(םימדוקה

אוהקוספהןכתו-תוינוטונומהתאתקספמה

ןכתלשהרשיהאצותרותבהפיךשמה

ןקתמאוהז"יקוספ,טקרפב.וינפלשקוספה

העשרברשא=ינפושיהרעשברשא
תאבויאיפבםשש,הז־לעףסונו,"ינפושי

תאלקלק,םיהלאלסחיב"העשר,אטבמה

זקתכקוספב.המדמ"הלבקה"םשלהנומתה
=ינשקעיוינאםת,-ץרגהשעשומכ
יכ,דבלבשודחהתראפתל,"ינקשעיו

הנכתבהליבקמםגורתויהאנהרוסמההסרגה

טושםא,ןוקתהםג.ןושארהקוספה-יצחל

וניא(ג"כקוספ,םש)"םיאתפ=םאתפתימי

בוקאו,(ג,ה)םדוקהןוקתהםגןכ-ומכוץוחנ

"םיאתפהונברקאו=םאתפוהונ
:

אלפתתבשתו,:עיצמאוהז"ט,יקרפב
וחרפורותפכ."יבהלפתתפשתו=יב

(ו,א"י)"עדוהישותלםילפכיכ,םוקמב

."ךעידויהישותלכיאלפועיצמאוה

הלןיאיכףא,איההחונוזהרעשה

הולאךלהשי-יכןוקתה.קצומדוסי

"ךנועמהולאךלאשייכ-(םש)ךנועמ

שיאו,קוספב.ןיינעהלכתאירמגלהנשמ

קחומ"דלויםדאארפריעובבליבובנ

ןקתמותונורחאהתובתהיתשתארבחמה

ןתי,:רמולכ)"ןועירפבבני'שיאו

אוה(טלפמךלאצמתזערטמכתפטוש

,וקרפב.רני'צרוטןוקתמיריש.רתויהברה

ןיאו,רדסהתאתונשלעיצמאוהד–ג

:ןקתמאוה,וקוספ,םש.לודגךרצהזיונשב

."ימחליודכהמהזא=ימחליודגהמה"

הדלסאו,םוקמב!ןחהאלמהניאוזתירבע

:עיצמאוה(יקוספ,םש)"לומחיאלהליחב

:רמולכ)"דמחיאלולחבא,דלסאו,

איצומאוההז-ידי-לעו-(!דמחיאליבל

םינפ-לכ-לעו,וטושפידימקוספהלכתא

,השקהתידוסיההסרגהמבוטוניאןוקתה

לשהנגמההרוצהלעךיראהלהפךרצןיאו

םיגשמהבובג
,"דמחיאלולחבא,דלסאו,

היחהתונומתהןושלתאללכםלוהוניאש

םירדוקה,(ז"טםש)קוספה.שדקה-יבתכלש

,ישקבבשיתמ"גלש-םלעתיומילע,חרק-ינמ

ינמםימרקה,רבחמהלשןוקתהלבא

תירבעהלעףסונ"גלשםרעתיומילעחרק

הנומתהלכתאלקלקמובשהאלפנה

"טםיקוספבהריצמה
ח"יקוספב.ח"י-ו

םג)"םכרדתוחראאטבמבהשקתמאוה

:הזןיעכאצמנח"כ,ב"י,ילשמב

רבחמהםשןקתייאדובו,"הביתנ-ךרדו

,טילחמו(הזלהמודכוא"הנובת-ךרדו,ונלש

יפלהנשמו,תוריש=תוחראארקלךירציכ

הזבו,"ותפלי,תמדוקההלמהדוקנתאהז

דוקנבןוקתה.ישקהתאלידגמתמאבאוה

וניא"שאונירמא=(ו"כ'פ)שאונירמא"
חלצמ

לעףא,ןוקת.רתויהפיאיההרוסמהלשהסרגהו

"וליפתםינתלעףא=(ז"כקוספ)וליפתםותי

םגאצויהזמו-!Kennmarken:תיזנכשאבםיות)

רמאלךירצןיאו,רומגלוקלקאוה(לרוג
,ונממךרע-ןיאלהפיאיהתלבקמההסרגהיכ

יכחםא,:ןוקתהםגןכו.ישקהבןיאםגו

יכחםא=(לקוספ,םש)תווהןיביאל

לוכיךחה,ללכןיצמוניא"תווהליכי

.םולכליכמוניאלבא,םועטל=ןיבהל

םימוגרתבשיםשש,ו"לקוספ,ו"טקרפמהיארה

תדמלמהניא,"המרמליכתםנטבו,:םינוש

-.ןטבהירהכךחהירהןיאיכ,םולכונתוא

רואבלרבחמהםידקמ(32-34)םידומעינש

קדקדלהצורו"הפילח"ו"אבצםיגשמה

אולמ,הרומתתארוהבהאבהניא"הפילח,יכ

השקו,רכשןבומבםאיכ,השרי,םוקמ
תוינעיקודקדלךכ-לכקקזנעודמ,ןיבהל

סחיהתאארוקהןיביאמש,דחפהמלו,הלא

לכיכ,רחאןפאב"הפילח,ו."אבצןיב
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"םירופס,-ץיבוקרב.ד.י

תאצוה,"םירופס–ץיבוקרב.ד.י
.ט"ערת,קרוי-וינ,"המידק"

לשתינשההצובקלךיישהזרפס
ידי-לעתאצויה"תיממעההקיתוילביב,ה

םירופסהעברא.הקירמאבתירבעהתורדתסהה

םיריאשמםהשםשרהםלוא,ןטקהרפסבואב

רבגתמוהלועאוהו,ריבכאוהארוקהבלב

םיחיכשהמאוהש,ןושארהרופסהןמ,טאלטאל

עיגהובש,ןורחאהרופסהדע,ונתורפסב

םגוהנוילעתיתונמאהגרדמלץיבוקרב

עובטםלכלעו.הלענתישונאהדמעידיל

יכ.ןמאנהועונצהרפוסהלשימצעהומתוח

דימתתניצמ,תוטשפהותוילאירהןמץוח

הלודגהםדאה-תבהאץיבוקרבלשותריציתא

וניאאוה.םיאכלחהשפנלתיתמאההנבההו

םיליכשמהלשהלוזההקיטוראהםרזבףחסנ

ראשנאלא,םברבםיקיניטסרוינהוןיאצחל

.םיבולעהוםינטקהוייחלוםעהןומהלןמאנ

"םיחדנ,ו"החמשלעב,םישדחהוירופסבםג

יתונמאהונורשכתאץיבוקרבהארהרפסבש

לוכשהתאונלתוארהלווניניעתאריאהל

ץיבוקרבםלוא.םיאכדנהייחבשתומתיהתאו

ךסונאלא,תומלועהזלעשיערמוניא

היהוךלוהורבגתמה,ךרבצעחורונילע

הדירחמה,הלודגהדרחלןורחאהרופסב

.ונבלתאהדיערמו

הלעתמ,ילאיראוהיכףא,הזהרופסה

יתונמאהןבומבםלשהכאוהו,למסתגרדמל

יכדע,ינויחהוירסומהדצהןמבושחהכו

ונאש,ונתורפסבםיטעמהםירופסהדחאאוה

.םהבתואגתהלםילוכי

תחפשמ,תחדנהחפשמלשהייח:ונכת

תא.חור-הלוחאוההשארש,םידורמםיינע

תומדהרואתלרפסמההנפהובל-תמישרקע

לכימאוה,הזחור-הלוחלשתיזכרמה

תאונינפלללגהזםעדחיםלוא,"חדנה

לכו,םיחדנהייחלשהבוצעההלגמהלכ

.ומצע-ינפבהכרבעבוקהלשקרפוקרפ

יורשהרוהטתוישונאלשיפיותוא

רפסיובםג."החמשלעב,רופסהךותבםג

ידוהילע,םימשידיבבלענלעץיבוקרב

החמשםעפולונתנםייחהש,הטושואםת
,הלודג

.האכדמהותוירירעתאריאהלידכ

לאץיבוקרבברקתמ"רפכינברופסב

יצחתארשקמו("לשבתהלונועירפל

םדאיכ,ז,הקוספיצחלהזהקוספה

ויצחתאונממוריסהירחא,"דלוילמעל

ןפאב."ףועוהיבגיףשרינבו,ינשה

יקלחםעותואגוזלהיהלוכיהזכ

,ףוסרבדלןיאיכ,םירחאםיקוספי

ןחאצמל,הזהגווזההכזהמבו

?ויניעב

תוקיפסמוללהתואמגודהיכ,ינאבשוח

אצמאלרני'צרוטר"דהםגיכ,ונלתוארהל

ולשםיניקתהבר.הרשיהךרדהתאדוע

םניאםגוןושלהדצמדאמםיעורגםה

םישקהתומוקמהתנבהונילעלקהלםילולע

אצומוניאםיהומתתומוקמהברהב.רפסב

ןידהןמו–הקיתשבםהילערבועוהצעול

רשאמהשירפהלערתוירכשלבקייכ,אוה
יפכ-הטונאוהתאז-תמעל.השירדהלע"

ישקאצמל-אובמבערפמלעידוהש-

-םימדוקהםיראבמהיניעבורשישםיקוספב
תאדועלידגהיכ,ןידהתאתתלוילעו

.הכובמה

םעםילשהלרשפא-יאןפאםושב

םישדחהתומאה-ימכחוגהנש,תאזהתורקפהה

רני'צרוטר"דהלעו,שדקה-יבתכירפסב

ונא,הלאלםדיתאונתנש,ובאצויכו

'וכוךרבחתהב":קוספהתאשרדלםיאשר

דגבןושלה-שוחיכ,"ךישעמתא'הץרפ

רפסהתאותביתכתעשבתובורקםיתעלוב

יקחבתטעובםינוקתלשהמלשהרושו,הזה

רפסבםג,ןבומכ.הקיתעהתירבעההצילמה

םידחאלעו,םיאנםישודחםשוהפשיהז

שודחה-תבהאלבא,הזהרמאמבוניארהםהמ

םצמטצהאלרבחמהיכ,הלקתידילהאיבה

תולודגבךלהאלא,ודיבולעשםירבדב

ץורפהשהריציונלןתנהז-ךותמו,תואלפנבו

.דמועהלעהבהברמ

.ש.נ.י
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