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תיללכהריקס

הגרדמלעדועודמעש,םינומדקהםימעה.ללכבםיכיראתה.א

ועריאש,םימיסמתוערואמיפ־לעםינמזהבוצקלםיליגרויה,םתוחתפתהבהלפש

הרקשןמזבהיההזרבד:לשמ־ךרדםירמואויהו,םשרםהילעושעוםהימיב
םירעיבשוילצאםיאורונאשךרדכו)ןכ־ירחאםינשךכוךכבוא,ינולפהרקמ
.(םהימיבויהשתולודגהתופרשהיפלתוערואמהינמזםיבשוחה,תונטק

.םינומדקהםינוויהוםיילבבה,םירצמהלצאםיאצומונאהלאכתוברתואמגוד

ויה,םכרצלתקפסמהתיהאלוזכהטישש,םימיה־ירבדותונורכזהירפוסלבא

םירבדהועריאש,םינוכראהתומשואםיכלמהתונשיפ־לעםינמזהםיבצוק

דחירבחלםהירבדיארוקלהיההשקש,לודגןורסחהבהיהוזהטיש,םהימיב

ימו,ורבחלדחאערואמןיבורבעםינשהמכתעדלוםידרפנהםיטוחהתא

(יםינוכראהוםיכלמהתומישרולויהאלש
,

ןמזהתאןווכלודיבהיהאל

תוערואמהדחאברוחבלםינומדקהםימיבדועוליכשהןכלו,בורקבוליפא

,ןמאנםוקמבהעוקתדתיןיעכותושעלוםימעהימיירבדבםיעודיהוםימייסמה

םיזורחתויהלולכויםירחאהתוערואמהלכש,קספה־ילבךשמנטוחוברשקל

םיניינמםינושםימעלצאוחתפתנוודלוגוזכךרדב.ומוקמלעשיאשיאוילע

ןבאשש,סויבזאירפסבתואצמנ(םיירצמוםיירוס,םייסרפ)םינושםיכלמתומישר(*

,ימלתןכותהלשעודיהןונקתאיההזהןימהןמתומישרבשהדבכנה.רתויםימודקםירוקממ

דעליגרהןינמהינפל747תנשמ,ימורירסקוםירצמ,סרפ,לבביכלמתונשרפסמבאיצומה

ןהבתינמנםתלשממתלחתהש,םיכלמהתונשתומישר.(גוהנהןינמלתינשההאמהתיצחמ)ונמז

ערואמלכבאצמלתלביהתאדימתוגלתונתונןניא,(תונושתובסינפמ)תונושתוטישיפל

לצאםילוסנוקה,םינוויהלצאםינוכראהתומישרןהרתויןהמתודבכנו,רומגקוידבונמזתא

-םישמשמויהאלוםימיקמםיבוצקויההנהכלםתסינכינמזש,םיילבבהלצאםימינופאוםיימורה

.תחאהנשאלא-םיעודיםירקממץוח
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(יםיכיראתםשבםהלוארקירשא,םיעודי
,

.םידבכנהתאקרןאכטרופינאש
ותונמלוגהנש)יפמילואהךיראתה:םהו,ליגרהןינמהינפלםתואצומש,םהבש

לירפאלא"כםוימ)ימורןינבךיראת,(ליגרהןינמהינפל776ילוישדוחשארמ

ליחתמהיהש)יקוליסהךיראתה,(747ביבאהשרחמ)רסאנובנךיראת,(753תנש

ליחתמה)יקסראהךיראתה,(311ןסינמםיילבבהלצאו,312ירשתמםיירוסהלצא

.(י(30טסוגואט"כ)ירדנסכלאהךיראתהואסוטסוגואךיראתו(2487תנשמ

םעדחילפונותריציןמזש,יקוליסהךיראתהאוהדחאהלאהםיכיראתהלכמ

תשלש,הזתמעל.יקסראהךיראתהםעםגרבדהךכשרשפאו,ונינמתלחתה

'
תונובשח,ןמזהןינמושורפש,חיראת-תיברעןושלמחוקלךיראתםשה(

ןמזהתביתכונינעש,חראלעפמרזגנאוהו,םימיה־ירבדתונורכזרפסוםיתעה

.תירבעןושלבובתכלהיהןידבו-.(חרילםלצא·הנמנה)שדחהימירפסמיפ־לעתורטשב

יחתואתאבותכלםינומדקםימיבדועולגרקםייברעהתוצראיבשויםידוהיהלבא;חיראת

.תורפסבברלוזהלמהטשפתנרבכשינפמו.(הפילחתרומתףילכמ"ד)יכתואידי־לעהקזחה

.התנומתתאתונשלןוכנלונבשחאל,תירבעה

.אלרתויםימודקםינמזבלבא,רחאמןמזבונקתנ,דימהארנרשאכ,הלאהםינינמהלכ(י

כזלכאצמנ
ר

ףוקמתנתונ,םירצמןעצבהאצמנה,הבצמבהתורחתחאתבתכךא.םיכיראתל

"דועעובקךיראתהיה–םיכלמלהבםינומויהעודיהיפכש-םירצמץראבש,בשחלהנושארהריקסב

שארםעוויאבצירשווהנשמםעדמועה,ינשהססמערתומדהקוקחתאזההבצמהלע.ןומדקןמזב

הבצמהתאםיקהלדקפךלמה,יכ,תרמואה,תבתכהתורחםהידי־לעו,ויהלא(סאהטעס)תשינפלםינהכה

"עבכ,דעלחרפיו,ןושארהתשךלמה,ויתובאתובאיבאםשדומעיןעמל,םילודגהויתובאםשלתאזה

בוהאהןבה,יטבונתשךלמל,ערוסמחרילהעבראבתואמעבראתנש.םימיהלכ,(םירצמיהלא)

ךיראתםירצמלהיהש,הדלותהתאםימכחתצקמואיצוהתבתכהירבדףוסךותמ."יטבונעבל

יk(סאסקיה)םיעורהיכלממדחאהזהךלמההיה,םתעדלו.יטבונ־תשלשותוכלממליחתהש,עובק

אלונמרשא,הזהךיראתהתאתמאבדסיאוהו,ויהלאםשוילעאשנרשא,תשהולאהיצירעממ

הזולכיהבהדובעהרדסלםיעגונהםירבדב,תשלשושדקמבודבלןעצבקרלכיהלשךיראתכ
.

הזהךיראתהלשורקעעיגיןכםאו,גוהנהןינמהינפלג"יההאמהתיצחמבךלמינשהססמער

־דולי,הבצמהבשחתוילאש,הזהךלמהןיאש,םירחאובשחיהזתמעל.ז"יההאמהתיצחמדע

פלרשא,םיהלאהינבמדחאםאיכ,ללכהשא
י

זלאמגודואצמםגו)ץראבםינפלוכלמהדגאה
ה

כו,(םירצמיהלאאוהש,םידומלכהש,עבלג־סשתנשהבהרכזנש,תרחאתבתכב
ל

הזהךיראתה

,יתעדלםלוא.(1234,לצניג;85דצ,עיגאלאנארכעשיטפיגא,ריאמדראודעןיע)ודוסיןוימדב

"ךיראתםירצמלהיהש,הזמדומללדועלכונאל,םדו־רשבךלמלהבצמהתנוכש,רמאנםאףא

עברא,לוגעהרפסמהו.וירחאלןכורומאהקרפהלכבםינשהתאהשעמבולםינומויהש,עובק

רכזל,ןורכזתבצמאלאהניאוזהבצמלשהרקעלכש,ןויערהתאשיאלכבלבדילומ"תואמ

"םוימהנשתואמעבראורבעשרחא,ויהלאםשלהנברשאלכיההרכזלואןושארהתשךלמה

ךורעלהתעםגונאםיליגררשאכו,תומוקמהלכבוםינמזהלכבתאזכםיאצומונאשךרדכו,ודסוה

.םיכלמרפסבארקמהתאתאזהתבתכהונלריכזתרחאדצמ.םימיוסמםירקמרכזללבוייגח

יהתיבהןיגבש
ה

.םירצמץראמלארשי-ינבתאצלהנשםינומשותואמעבראב
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תאז־לכב,םהירבחמםימילםהםיריבכםיניע־הארמליכףא,םירחאהםיכיראתה

,וירבחלכמםודקהארנה,יפמילואהךיראתה.רתויהברהרחאמםתריציןמז

ןינמהינפלתישימחההאמבויהש,סדידיקותוטודוריהלשונמזמאוהרחאמ

היה,ותריצילהנושארההפיחדהתאןתנש,רפוסהו,(1372,רלדיא)גוהנה

תומשלכמהמלשהמישרךרעש,(גוהנהןינמהינפלתישילשההאמב)סוימיט
םהמדחאלכדצבו,ויחאירחאשיא,םייפמילואהםיעושעשבוחצנרשא,םישנאה

תומשו,(ןעראפע)םהיאישנואתרפשיכלמתומש,אנותאינוכראתומשמםש

תאךרע,סנתסוטרארפוסה,ורודןבו;סוגראבהרהלכיהבושמשש,תונהכה
ןינבלךיראתה.(356II,לצניג)יפמילואהןובשחהיפלםימיה־ירבדתורוק

אליכ,הברהרתוירחאמןמזבדלונ,יפמילואהךיראתהירחאךלוהה,ימור
,ב"ח,רלדיא)גוהנהןינמהינפל43,וררוסויטנרטימידעונובשחססבתנ

ךיראתהםעםגקפס־ילברבדהאוהו.(194II,לצניג;ךלאו134דצמ
.רדסל,םימיה-ירבדירפוסדיבוארבנםינושארהםיכיראתהינש.(1יראסנובנה

,
,(גוהנהןינמלתינשההאמב)ירדנסכלאהימלתלשןונקבהנושארברכזנרסאנובנךיראת(1

ושמתשהש,טילחהלשילבא.וימיבויהשימורירסקדערסאנובנמ,םיכלמהינמזתאויפ־לערדסש

,תחאהמישרהאצמנםיידלכהלשתודתיהיבתכב.וינפלויהשהנוכתהימכחםגהזךיראתב

הרשע־הנומשלכץקמתורזוחןה,עודיכ,רשא)תורואמהתויקללשםירוזחמהישארתאתטרופה

םשבהעודיה,תאזההמישרה.יקוליסהךיראתהיפלוםיכלמהתונשיפלםיכורע,(בורקבהנש

.הנושארהתיהש,(רסאנובנלט״צק)דיגובנלעבשתנשמתלחתמו,התלחתבהרסח,"עטסילסאראס

לכונו,רוזחמתליחתהתיה.רסאנובנלהנושארהנשםגש,אצמנ,ערפמלהנממבושנםאו;רוזחמל

ןהכהו.רסאנובנלשהזהךיראתלויתונשבשוחהיהתיקוליסההפוקתבהמישרהרבחמש,הזמאיצוהל

םיידלכהויהרסאנובנ(תונש)יפ־לע,:רמאי(גוהנהןינמהינפלתישילשההאמב)יסוריבידשכה

:רמואוףיסומאוהו."םינויהםינכותה(וכלה)םהירחאו,םיבכוכהתעונתינמזלעםישרודוםירקוח

ץנמתאונממ()ולחיןעמלןיעהןמןמילעהו,וינפלויהש,םיכלמהתולעפתאץבקרסאנובניכ

ןינמהו,רסאנובנלתונמנםינשהויהםודקןמזבש,ירשפארבדלבשוחלצניג."םידשכהיכלמ

לבא.(145דצ,א"ח)ירסאנובנהךיראתהתאוילעןנוכלדוסילםירצמבךכ־רחאהtננהזה

ומצעבלצניגש,םינורחאהוירבדלבלםישנאלםא)יסוריבירבדמותויקלהירוזחמתמישרמ

קוחרו.םינכותהלצאםהימיבגוהנהזךיראתהיהש,תאזקרהארנ(דבלבהדגאלםבשוח

דחאדצמ.טעמוירחאוא,וילעארקנומשש,לשומהןמזבהזךיראתדסיתנש,בשחלדאמקוחר

תונשלהנושארבכםיבשוחויה.רסאנובנרחאםגיכ,ונידילואבשתודועתהןומהמםיאורונא

םישעמב–ומצעבלצניגריעירשאכ-רסאנובנןייטצנאלינשדצמו,ושענםנמזבשםיכלמה

תמכחםגו.םינמזהתונובשחבהשדחהפוקתונממליחתהלתאצומהבסתויהלולכויש,םיריבכ

דועהאציאלתאזההמכחה.עובקךיראתלךרטצתש,וזכהגרדמלוימיבדועהעיגהאלהנוכתה

םורמהאבצלעוטיבהתאזההמודקההפוקתבםיידלכה.התרוההיגולורטסאהתועורזמ,הילותחמ

לכ.אוההעגרבםחורלעהלועהיפכהנהוהנהםיבבוס,םימשגוחלעםיכלהתמםיהלאכםורמב

,תכלהיבכוכמדחאלכלעףיקשהלםאיתלב,זאהתיהאלםיבכוכבםיזוחהםימש־ירבוהתכאלמ

םתונחתתומוקמיפ־לעו,ונכשלרחברשאםיבכוכלשתורוצךרעבווירבחךרעבודמעמוומוקמ
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ידי-לעישילשהו,דחאליתפלעםתואזורחלוםיתעהתורוקתאםהידי-לע

םהידילואבש,םימשה־תונויזחתומישרתאוהיפ־לערדסל,הנוכתהימכח

.המהםהיתופקשהתאוידי־לעליבגהלו,םדקימיבויהש,םיכלמהתונשיפלםיכורע

ןובשחבםגםיאצומונאהלאהםירבדהלככ.ארקמהיכיראת.ב

םיתנש:םידחוימתוערואמבארקמבושמתשיתחא־אל.םידוהיהלשםינמזה

,ב"י,תומש)הנשתואמעבראוהנשםישלשץקמ,(א,א,סומע)שערהינפל

,(א,א,לאקזחי)הנשםישלשביהיו(ז,ו"ט,ב"ש)הנשםיעבראץקמ,(א"מ

,לארשיוהדוהייכלמלםינמזהתאםינומ-םימיה־ירבדוםיכלמירפוסו

,סרפולבביכלמלםינומ(ןיכיוהיתולגלבשוחה,לאקזחימץוח)הלוגהירפוסו

,שארמךכלודעונשםהבשי,םינושםיכיראתםלצאםיאצומונאהנורחאבו

ורמאםהבריכהלומדרשאהביאואהבהאיטבממו,דגנמהזלאהזםתדמעוא,והערדי־לעשיא

ואררשא,תורואמהתויקלבםגרבדהאוהןכו.דחיםדאויוגלונפצנושאתודיתעהשארמתעדל

םהיתופקשהםיעידומויהםיידלכהימכח.טרפבתונידמהןמתחאלואולכםלועלערןמסןהב

ייימוימי
ת

"מ,היישי)ףישדחייא
,ז

בא,(א"י
י

זהקרפבןובשחהמכ־יי
ה

.ץגרהךרכךא
,הבושענשהנשהרפסמםשרלוששחאלןהמלודגהברבש,הזמהארנ,םתעשםינושםירבדכ

םבללעהלעאליכ,התרבחמתחאתוקלםילידבמהםינושםיטרפורסחיתורואמהתויקלבו

תאזההמודקההפוקתבהנוכתהתמכחבםיידלכהתעידירבד־לע).םיאבהתורודהםהלוכרטציש

םיגשבתואמרובעירחאףוס־ףוסךא(24דע10דצמ,ב״ח,טסנעידנערעטש,רלגוקןייצ

חלשמןוצרמאלתעבונםימשהאבצלכוםיבכוכהותורואמהתעונתש,תעדלםיידלכהימכחוחכונ

,םירדסוטפשמבםידסיימםאיכ,םחורלעםעפב־םעפכהלועהיפכ,םיעגרלהנתשמה,ישפוחו

םירזוחםהםהבש,םימשהאבצלםינושתורוזחמותופוקתםהלולגנטאלטאלו;ןובשחותעדב

ךלהמשארמםהיתוחולבםיבשחמםתואםיאצומונארבכתיקוליסההפוקתבו.תכללםיבשוהלילח

לערדסל,רסאנובנךיראתםיידלכהידי־לע.,הארנה־יפכ,ןקתנהזהקרפבו.םיבכוכהותורואמה

אוה,הזהךלמהןמםכיראתליחתהלםאיבהש,רבדה.תושעהלתודיתעשוושענש,תופקשההתאודי

תלעותקיפהלרשפאהפקשהלכמאליכ,םצפחלתושורדויהש,רתויתומודקתופקשהואצמאלש

ךדארמלתחאתנשמחריהתוקלאיהרתויבהקיתעההפקשההתמאבו,(8דצ,ב"ח,רלגוקןיש)

םגלבא.(ה"פ,ד"מ)ורפסבימלתןכותהואיבהש,גוהנהןינמהינפלא"כשת,רסאנובנלו"כ,ןדאלב

הפוקתב,רחאמןמזבויתובקעונלולגנוניארשהמיפכרשא-הזהךיראתהןקתנשרחאל

ויהשםיכלמהתונשלםהיתונובשחלםהיתופקשהתמישרתאןמלםינכותהוקספאל-תיקוליסה

יבל.ךיראתםשבהזןוקתםינכמונאןידבםא,קפקפלינאיבמהזרבד.םינפלםגהנמכ,םנמזב

הנושארההנשהתליחתמםהיתונשרפסמוםיכלמהתמישראלאהיהאלורקעלכש,ילרמוא

וזהמישרבו.ימלתלשעודיהןונקהתומדכ,דחוימחולבהכורעורסאנובנל
,

תלכיהםדיבהנתנש

יבורבעשםינשהרפסמבוצקל
ן

יההשקש-תופקשהיתש
ה

םיכלמהתונשידי־לעןבצקלםהל

וארהןהבש,(ןעדאירעפ,ןעטייצ־ספיולמוא)םיבכוכהתופוקתינמזבושחבםיעייסמםיידלכהויה

םירקוחםיידלכהויהרסאנובנתונשיפליכ,יסוריבתגונאיהוזו,םלדגוםחכתאםיידלכה

םהיתופוקתבןהבםישמתשמויהש,רמאאלו,םיבכוכהתעונתינמזלעםישרודו

.םהימיבםילשומויהשםיכלמלץראהיבשוילכבםיבשוחויהןהביכ,םהיתומישרבו
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רבד־לע.ונירבדתצורמבהארנרשאכ,ערפמלןובשחהךותמואציששיו

שדחבקוספ,ורתי)אתליכמבורמארבכארקמבואצמנשםינושהםינינמה
,םירצמתאיצילםינומויההלחתבש,(הנשה־שארשיר)ימלשוריבו(ישילשה

תונמלוליחתהונינבלתונמלוכזאל,ונינבלתונמלוליחתהתיבההנבנשמ

רמאמהלעבבזעהנהו.תויכלמלםינומוליחתהםמצעלתונמלוכזאל,ונברחל

,העשלאלאםיגהונויהאלשינפמ,ונאבהרשאתוערואמלםינושהםינינמהתאהזה

ףוסבםגרכזנו,ורפסלכבולהנומלאקזחיש,ןיכיוהיתולגלןינמהתאןכו

ןנובתנםא.ונממקלחםאיכ,ולכםעהולהנמאלשינפמ,הימריוםיכלמרפס

גהנמכ,םירצמתאיציןינמש,הארנזא,וירבדלרמאמהלעבאיבהשתויארל

הנשתואמעבראוהנשםינומשביהיו:דחאארקמלעקרדסימ,תורודלש

םא,ובקפקפלםוקמדועשיש,(א,ו,א"מ)םירצמ־ץראמלארשי־ינבתאצל
הזהארקמהיכ,תיבה־ןינבלםדקשןמזהלכבהשעמבגהונהזהןינמההיה

חיכוהלןיאש,הנשתואמעבראוהנשםישלשץקמיהיו:ארקמלירמגלהמוד

רבדבםגרבדהאוהו.הזכךיראתלםירצמתאיציינפלםינומויהש,ונממ

דחא־לכלדחאדעםאיכ,ארקמבונאצמאלש,ונברחלותיבהןינבלןינמה

תיבבםינפ־לכ־לעםיגהונויהשונלםיעודיהלאםינינמינשןאכלבא.םהמ
ךיראתןושאר־תיבימיבהיהולאו–דימונינפלאיבנשהנשמבורכזנו,ינש

שמתשהלמענמנםיכלמ־רפסלעבהיהאל,קפס־לכ־ילב,זאיכ,לארשיבגוהנעובק
תישארדימתתולתלקוקזהיהאלו,לארשיוהדוהייכלמינמזתביצקבוב

איבהשרבד,ורבחלשםיכלמהתונשרפסמבדחאתיבילשומלשםתוכלמ

תאצלשיאדיבדועהלעאלשהכובמ,וזהפוקתלשםינמזהןובשחבהכובמ
,(1םויה־דעהנממ

ועדונ,ארקמהןמםיאצויה,הלאםינינמדבלמ.הנשמהיכיראת.ג

ויהימורתוכלמיקחיפל.הנשמהימיבםיגוהנויהשםירחאםיכיראתונל

התואבויהש,םינוכראהםשלוארסיקהתונשיפלתורטשבןמזהתאםיבתוכ
בותכלםימכחורסאהז־ינפמו,חכוףקתלכולהיהאלרחאןינמלכו,הנש
:תרמואוםילוספההלאםיכיראתתטרופהנשמהו,םירחאםיכיראתלםישניטג

ןינבל,ןויתוכלמםשל,ידמתוכלמםשל,(יתנגוההניאשתוכלמםשלבתכ

תאהפשרפליננהו.(ה"מ,ח"פ,ןיטג)הזמוהזמאצת,תיבהןברחלותיבה
,דחאדחאהלאהםיכיראתה

תנגוההניאש,הנינע,ם"במרהלשושורפיפל."תנגוההניאשתוכלמ.

םירחאהםינינמהךרדכדחימןינמלהבהנוכהןיאו,"טגהובבתכנשםוקמב

,ב"ח,גנודיישעהעעשידייאיד)יולבםכחהםגןיבהןכו;הנשמבםיטרפמה

בושחרבד־לעהפיוהרצקהריקסהאצמנ(טןמס,תובארקח)"ןמזהיכובנהרומ,רפסב(1

אתליכמהרמאמבתדסימוהלולכהלכיכ,הבןיאשדחרבדלכלבא,ארקמהירפסבםינמזה

.םינפבוחיתאבהש,םינושהםינינמהרבד-לע

:ונינפלשתוינשמבו.'גירבמקי"כתוינשמבוימלשוריבוילבבבשהנשמבאוהךכ(י

.תרחאתוכלמ
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הנהו.(י"ימורתוכלמוזתנגוההניאשתוכלמיאמ,:ורמאילבבבלבא.(52דצ

,לבבב,םצראבש,רמאלאלא,הנשמהתאשרפלםתנווכןיאש,רמאלהיהרשפא

,יקוליסהךיראתלםהיתורטשהבםיבתוכויהשו,םייסרפהתלשממתחתהתיהש

הברהיניעברבדהבורקלבא.תנגוההניאשתוכלמללכבאיהימורתוכלמ
ימורירסקל"תנגוההניאשתוכלמ,ןושלבהנשמהתנוכןיאתמאבש,רתוי

ימורריעןינבלואימורתוכלמתודסיתהלםאיכ,םהילשומו
(aburbecondita).ירפוסלצאגוהנהיה,הלעמלוהונרכזהרבכש,הזהךיראתה

,םינוכראהתונשתומישרלוא,םימיה־ירבדתוערואמתאויפ־לערדסל,םיימורה

לבא,תורחאמתובתכותועבטמבםימעפשלשואםיתשו,רחאמןמזבובתכנש

163,11,רלדיאןיע)ןיד־תיבהשעמבותורטשבובושמתשנאל
),

ןכלו

הניאשתוכלמ,שורפהז־יפלו.תוכלמםולשםושמןיטגבל"זחםגוהולספ

ןוי־יכלמלהנווכהןיאש,הדצבהבותכה"ןויתוכלמ,לאונינעבהוש"תנגוה

וא,יקוליסהךיראתל,םתוכלמתישארלםאיכ,טגהתביתכןמזבםילשומה

.תורטשןינמל
םכחהו.רבדםישרפמהורבדאלהזהךיראתהתודוא-לע."ידמתוכלמל,

–ידמתוכלמל,:תוטישפברמא(םש)םידוהיהלשןיטגתוכלהורפסביולב

,(ןעדינעמיחא)ןמיחא־תיבתוכלמלארוקדומלתהיכ,יסרפהךיראתהאוה

תיבללבא,"סרפוידמתוכלמםשב,רתסאתלגמבתאזכאצמנרבכרשאכ

,ישילשהשוירד,םהבשןורחאהיכ,הנשמהימיברכזלכדועהיהאלןמיחא

ןמזבםגו!ליגרהןינמהינפל332תנשבןודקומרדנסכלאינפלהמחלמבלפנ

םינשהםינומויהו,דחוימךיראתםהלהיהאל,תמיקןמיחא־תיבתוכלמהתיהש
,םתומשתאםהילעםיאשונהתורטשהותועבטמהןומהוחיכוירשאכ,םיכלמל

רבדהבורקיניעבו.הימחנוארזע,לאינדירפסבורתסאתלגמבהארנרשאכו
סרפבואידמבםיכלומויהשםיכלמתונשלהנווכהןיאןאכםגיכ,דאמ־דע

ךיראתהאוהו,םנמזבולםינומויהש,עודיךיראתלםאיכ,הנשמהימיב
םימעה-ימיירבדמ.םיתרפהלצאגוהנהיהש,הלעמלוילעיתזמרש,יקסראה

לבחבולפנרדנסכלאתומירחאץראהקלחהברשא,םיתרפהיכ,ונעדי

ןיהיוינשהסוכויטנאתלשממימיבםהילעמוערקנ,סוקוליס־תיביכלמל

:םירחאםיסופדבו.ןושלךרע(םלשה)ךורעבוןכנימי"כבו,איציניוסופדבאסריגהךכ(י

וז,:(ב"ע,ו)תועובשבהזלאמגודהאצמנו.הירוזנצהןוקתהזש,טושפרבדהו,"םייסרפהתוכלמ,

.םיימורהתוכלמ:םתעדמונקתהנליוסופדבו.(םש,"םירפוסיקודקד,ץע)"ימור,תרומת,״סרפ

ההנש,"רחשה,)ר"ישרהו
,

המתינאו,התרוצכאלםא,הנוכנותהגהו,םודאתוכלמ:היגמ(590דצ

ץמאתמאוהתאז־לכבו,ר"ישרהירבדתאהארש,(161דצ,רעלאמקנעד)יבכרהא"ארהלע

אוהשרשפא,"ןושלאלובתכהלןיאש,,ןושלהיכ,ורמאב,ונינפלשלקלקמהחסונהתאםיקל

תויתואתובקעהנושלבוהיתויתואבואצמנש,(תיעצמאהתיסרפהןושל)יולהפןושללעבסומ

,םודאברומאה,"דאמהתאיוזב,ארקמהלעוהוכימסהש,הזהרמאמהתמאבלבא.תוימראםילמו

"י,ז"עןיע)םיימורהתפשלערמאנ
,

.(א"ע



ירבד-יפל,תדיריטוקסראםיחאהידי-לעהשענהזהרבדה.המצע־ינפבהכלממל

.ליגרהןינמהינפל248תנשבסויבזיאירבד־יפלו,256תנשבסוניטסוירפוסה

וראשנ(ד"יקרפ,אםיאנומשחרפסברכזנםהמדחאש)הלאקסרא־תיביכלממ
ועבטנשםינשה.רפסמוםיכלמהתומשתאםהילעםיאשונה,ברלתועבטמונל

תיבתוכלמתודסיתהןינמלםההלאהםירפסמהש,ורעשםימכחתצקמ.ןהב
,יקוליסהךיראתהתונשלעםירומםהש,םירחאםימכחוחיכוהםדגנכו,קסרא

,םינויםשובשישתומוקמבהלאתועבטמושענש,רבדהתבסםהלוריבסהו

תורשעשלשבםלוא.(II,551,רלדיאןיע)יקוליסהךיראתלםינומויהש
,לבבינכותידי-לעתודתיהבתכבםיבותכתוחולונלולגנתונורחאהםינשה

םיכיראתינשבםישמתשמויהםיתרפהץראבש,קופקפלכילבונלעדונםהמו

ךיראתהש,אצויםהמו,ויחאדצבשיאהלאתוחולבםהםיבותכיכ,דחאןמזב

,ליגרהןינמהינפל2487תנשמוא,יקוליסהירחאהנש64ליחתמיקסראה

;176,ןאליבאבסיואסעשימאנארטסא,גניפפעןיע).סויבזיאירבדםעןוכמ

(137,1,עיגאלאנארכ,לצניג;10דצ,רעינאליבאברעדגנונכערדנאמ,רלגוק
.

םשבהנשמבונוכ,םיתרפהולםינומויהש,הזהיקסראהךיראתהלאו
(1"ידמתוכלמ,

,

ןאכו.ירבדתצורמבהכראברבדיהזהךיראתהלע."ןויתוכלמל,

ןינמוא,יקוליסהךיראתהאוהש,הזהךיראתהש,ריעהלאלאינוצרןיא

,םיימורהתלשממתחתהתיהש,לארשי־ץראבאלאלוספהיהאל,תורטש

היהלבא;םינוכראלוםירסקהתומשלתורטשהובתכישםידיפקמויהש

אלאםינומויהאלםשש,הלוגהתוצראבטושפגהנמיקוליסהךיראתה
ןיב,(א,יףד,ז"ע)דומלתהו(לקרפ)םלוע־רדסלעבירבדכ,ןויתוכלמל

רשאכו,(הלאלהלאןיבוקלחש,תופסותהילעבתעדכאל)ןיטגבןיבתורטשב

רוטעהלעבו(ז"כה,א"פ,ןישורגתוכלה)הרות־הנשמבם"במרהובתכ

ונאןכו,("סתוא,לקרפ,םלוערדסלויתורעהברנטרברהואיבהשהמיפכ)

96דצמ)ורפסביולבםכחהםסרפש,םירצמתזינגבואצמנשןיטגבםיאצומ
.(ב״ע,ב"סףד,א"ח,ריפס־ןבאןיע)םויה־דעןמיתידוהיםיגהונךכו,(102דע

ונשגפרבכהלאהםינינמהינשתא."תיבהןברהלותיבהןינבל,

תונמלוליחתהתיבההנבנשמ:ןושארשדקמלעורמאש,ימלשוריבואתליכמב

,ונתנשמבןאכלבא.ונברחלתונמלוליחתהונינבלתונמלוכזאל,ונינבל

םהירבדבונוכשאלא,רמאלרשפא־יא,השעמלהכלההלאםינינמלעורבדש

־תיבתכלממיבא,אתסשחתראםשבארקירשא,רישדראספתליגרהןינמל226תגשב(יי

,םירצוגהישודקמדחאלערמואדחאירוסרפוסו,קסראתיבמהכולמהתא(ןעדינאססאס)ןאסס

םינומםישדחהםייסרפהויהש,םירקוחתצקמואיצוהוירבדמו,םייסרפהתוכלמל117תנשבגרהנש

לכשדבלמיכ,ונתנשמהנונוילאאללבא.(II,553,רלדיאןיע)ןאססתיבלשדחךיראת

A1,86,לצגיגןיצ)קפסבולכלטומ,רחאםוקמבולרכזאצמנאלש,הזהךיראתה
,

הנה

.הנשמהתמיתחרחאל,עודיכ,תלפונ,ליגרהןינמל226תנשאיהש,ותלחתה
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םלוע־רדסירבדמונעדי"תיבהןברחל,ךיראתה.םנמזבםיגהונויהשםינינמל

."תיבהןברחלבושחואצךליאוןאכמ,:(א"ע,טףד)ז"עבאבומו(לקרפ)

.היה,ןלהלהארנרשאכו.הנשמהןמזבםידוהיהלצאגהונהזהןינמההיהש

.היהלוספ,םעהייחבטושפהיהשיפ־לע־ףאלבא.רבעשףלאהףוסבגוהנ

אצמנאלתיבהןינבלךיראתה.תוכלמםולשינפמןיטגבובשמתשהל

לעינשהתיבהדמעשןמזבםינומויהךכש,רמאלהשקו.רחאםוקמבדוע
ונמזתאובצקשרבדההיהנךיא,ןיבהלרשפא־יא,ךכהיהולאיכ,ונוכמ

םישנאויהש,רעשלרשפאו.הנשר״תלבורקתמאבדמעשןמזב,הנשכ"תל

ויהו,"עררבדבדומעתלא,םושמ,תיבהןברחלתונמלםהיניעבהשקהיהש

ךיראתהםהלאציו,ונינבלתונמלידכ,הנשכ״תןברחהתונשלעםיפיסומ
,םירחאמםירפוסהמכלצאםישגופונאתמאבו.(1"תיבהןינבל,יתוכאלמה

ןינבלםגםיבשוחויה,תחא־תבבםהבםישמתשמויהש,םינושהםינינמהןיבש

םירפוסהוגהנשלוסלסןיעכאלאויהאלהלאהםינינמהלכלבא,תיבה
.(2"רידאיוהרותלידגי,םושמ,םמצעב

.אוההןמזבםינומלארשיויהאליכ,דומללםילוכיונאונתנשמךותמ

ונידהמשרפלםימכחלהיה,םהימיבגוהנהיהולאיכ,םלועתאירבןינמל

ולספשךרדכ,"תוכלמםולשינפמ,ותואםגםילסופויהקפס־ילבו.טגןינעל

תאהיפבומשרשא,וזתוכלמהתיהאלקפס־ילביכ.תיבהןברחלןינמהתא
,ומוקמביספלאלושורפבן"רהתרבסלתששוח,"םימשבילימ,ארקמה

־רשבךלמלכש,ורמאב,םלועתאירבןינמלטגבבותכלונגהנמתאקידצהש
ותואבןידעומלשנאליכ,טילחהלרשפאו.םימשדובכלודובכלעלוחמיםדו

זאןהבקסעתנש,ארקמהלשםינמזהתונובשחבתושירדהותוריקחהקרפ

בושחואצךליאוןכימ,:ומצעבאוהרמאירשאכו,םלוע-רדסלשאנתה

ןיבלבקתנשדערובעלםינשתואמהמכדועוכרצהו,"תיבהןברחל
.ונירבדתצורמבהארנרשאכ,םידוהיה

,םיכיראתהלעטורטורפברבדלברקאםרטב.םימדמםיכיראת.ד

,םימדמםיכיראתינשטפשמבהפאיבא,השעמבלארשיבםיגוהנויהש

תיבןמזלתיבהןינבךיראתבונוכ,ותעדל.תרחאהטישיולבםכחהלשיןאכםג(י

לעושרפלענמנהןמןיאשףא,תיבהןברוחךיראתבו,(םינפבוניאררבכוזהחנהישק)ינש

יב
ת

ולספש,רמאלויניעבהשקיכ,ןושארתיבלהנוגהשרמאלרתויהטונותעדםוקמ־לכמ,ינש

יכ.שרפלאלא,םותסלאנתלולהיהאל,רבדהךכםאלבא.דאמםעבטושפאוהשהזכךיראת

ןינברחאהנשנשןאכטרפבו,ןושארתיבלמינשתיבלוסחילרתוילקנםתסתיבהןברח

רשאכ,איה,םעהייחבץרפנהיהשיפ־לע־ףא,תיבהןברחלןינמהתאולספשרבדהתבסו;תיבה
.תוכלמםולשינפמםירחאהםיכיראתהתאלוספלםתואהאיבהשהמצעבהתוא,יתרמא

P)םינומונאםויהו,:ורפסתלחתברוטעהרפסלעבל"זוlא"דIאיהש,ע"בלט"לקתת

ןברחלא"יקוףלאו,(א"לקת:ל"צ)א"לקתתוףלאתיבהןינבלאיהש,א"צתוףלאןויתוכלמל

."א"צתוםיפלאינשםירצמתאיצילו,ב"בהנביש



.םלועמוארבנאלוויהאלתמאבו.ארבסמםימכחתצקמואיצוהש

תוכלמל)האמוםיעבשתנשב,:רמאנ(א"מ,ג"י,א)םיאנומשחרפסב

הנמא־יבתכבותורטשבבותכלםעהלחיו,לארשי־ינבלעמםיוגהלערס(ןוי

הלאםירבדב."םידוהיהאישנואבצהרשלודגהןהכהןועמשלהנושארההנשב
ןיע)יקוליסהךיראתהםוקמבןועמשדסיש,שדחךיראתםימכחהברהואר

,14,308,טנעמאטסעטעטלא.ד.אןעטפירשניאלייק,רלקניו;242,1,רריש

II,61,לצניג;1,135,רלדיא;324
;

הנב(ייקסרדיסםכחהו,(147,רלהאמ

דסימ,דחוימרובעןובשחןקתניאנומשחהןועמשימיבש,לודגןינבהזלע

אצמלםירקוחהובשחהזךיראתלךמס!םיילבבהלשםינמזהרדסלע
םירחאתועבטמבו,"לארשיתלאגל,ןושלהםהילעתורחאצמנרשא,תועבטמב

;אביזוכ־ןבלםתואוסחייםירחאםימכחרשאו,םהילעתורחןועמשםשרשא

הזךיראתךיראהאלהארנה-יפכש,רלהאמורלקניו,רלדיאושיגרהרבכלבא

רפסבםיאצומונאתמאבו.יקוליסהךיראתלםוקמהנפןועמשייחבדועוםימי
לבא.רפסהףוסדע170תנשרחאםגןוייכלמלהנומאוהש,םיאנומשחה

.עדיאלוהאראלשמשםגיכ,םימירצקבהזהךיראתהתמאלתמאב

תורחללארשיואצישרחאש,תאזקראיצוהללכונםיאנומשחרפסירבדמ

ןוטלשתעדבדועיולתהיהאללודגהןהכהיונמו,תוכלמדובעשתחתמ

רחאלו,םילודגהםינהכלתונמל,םדקמוגהנמכ,םעהלחהזא.םינויה

ןנחוילךכוךכתנשב,:םיבתוכויהוןנחויונבלתונמלוליחתהןועמשתמש

םירחאםינהכלןכו,(ב"ע,ח"י,ה"ר;ז"פ,תינעתתלגמ)"ןוילעלאללודגןהכ

תאובזעש,ל"צר,"אירטשןמאתרכדאתליטב,םרמאביכ)םיאנומשחתיבמ
,סודרוהתיביכלמלויאנומשחתיביכלמלכלןכו,("ןוילעלאל,םילמה

שיאבללעהלעיאללבא,םמשלעועבטנשתועבטמונלוראשנםלכמש
.שדחךיראתםהמדחאלכמליחתהל

לעודסירשא,שדחךיראתדועאצמותופירחלדגברלקניוםכחהו

ודיחכהל(ירמארלקניולבא,קפסשיאובליטהאלש,רחאךיראתתומרע

םיכלמרפסףוסבאצמנה,ןיכיוהיתולגלךיראתהתאםיעדוילכה.ויפחורב

וזתולגינבמהיהש,לאקזחיו;הימריו
,

ךיראתהתונש.ורפסלכבולהנומ

ךלמש,והיקדצלשויתונשםעתונושארהםינשההרשע־תחאבתונוכמהזה
ךלמךמסשדחלרושעבירישעהשדחבונינמלתיעישתההנשב:ןיכיוהיתחת

הימריו(א,ה"כ,ב)םיכלמרפסיפלו,(א,ד״כ,לאקזחי)םילשורילעלבב

,תיבהןברחרבד־לעהעומשה.והיקדצלתיעישתההנשברבדההיה(ד,ב"נ)

הרשע־(ייתשעבלאקזחילהאב,והיקדצלרשע־תחאתנשבבאשדחבהיהש

") Etude sur loorigine astronomique de la chronologie juive, Paris,
1911, p. 42.

.ךליאו286דצמ,טנעמאטסעטעטלאסאדדנואןעטפירשנייאלייקיד:ורפסבןיע(י

'מ
)

יפכ,אוהןכו,הרשע־יתשעב:ירוסהםוגרתבלבא.הרשע־יתשב:ונינפלשחסונב

.ינויהםוגרתהןמדי־יבתכתואחסונהברהבודי־יבתכהנומשב,לטיקריעירשא
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שמחוםירשעתנשבו,(א"כ,ג"ל,לאקזחי)ותולגלשדחלהשמחבירישעבהנש

לבא,(א,מ,םש)ריעההתכהרשארחאהנשהרשע־עבראואלמוזתולגל

ידימופסונואונתשנ,ושבתשנהלאהםירפסמהלכש,ןוכנ־לאעדוירלקניו

יכ,ןיכיוהיתולגלללכהשורפןיא"ונתולגל,תלמשו,םירחאמםירפוס

דוסי-לעוהזהשדחהךיראתהדוסי־לע.(י"לבבתולגמונתבישל,םא

,רלקניוטילחי,(יאיהש־לכהיארבוליפאןדעסלששוחוניאש,ויתוחנה

ןתרוצמונתשנלקזחיורתסא,הימחנוארזע,לאינדירפסבתועומשהש

אוהו,הנוכבאלשוהנוכבןהבופלחתנםיכלמהתומששו,תיתמאה

תומש"ןוקת.בהכראהמישרבהלאםירפסבשםישעמהלכתאךרוע
,ונידיבאיהתועטיכ,רורבבאצויוזהמישרמו,םינשהרפסמוםיכלמה

ינשתיבש,ארזעוהירכז,יגחרפסבשתוארקמהיפ־לע,םירבוסונאםא

ןבלבברזידי-לעוכלמלששתנשבםלשנושוירדלםיתשתנשבדסונ
,רצבששאישנהידי־לעושרוכלששתנשבדועהנבנתמאבו;לאיתלאש

,לאקזחילשרצנדכובנותעדלאוהש)(ייזובנכושרוכלשונמזבאבנתנלאקזחישו

םירבדהלכיפ-לע.(לאינדלשידמהשוירדו,ארזעלשאתסשחתראושורושחא

ימיתורוקואישנהרצבששתנומתתאונלראתלרלקניודיבהלעהלאה

והומכיכ,והיקדצתורוקלדאמתומודןה,ומצעברמאישיפכ,רשא,ותוכלמ

תואובנהלכיכ)סרפךלמתמחוילעךשמוםירצמךלמירחארצבששםגהטנ

,(רצבששלעוירבד־יפלתודסימ,והיקדצלעןשרפלונלגרהש,לאקזחיבש

ךיראתהלכש,האריארוקלכ.רמחןימכןלכתוישרפהלכתאשרודאוהו-
תויולתהתורעשההללכמאוהשקראל,ולופלפבהזהםכחהאיצוהש,שדחה

ואצישינפמקרו,םידירומאלוםילעמןיאשתומולח־ירבדםאיכ,הרעשב

.הקיתשבםהילערובעליתלוכיאלרלקניוכםסרפמרבגיפמםירבדה

תורטשהךיראת

תוצראב.ויתודוא-לעםירפוסהתועידוללכבךיראתה.א

ץרפנדחאךיראתםישגופונאהקירפא־ןופצבהברהתוצראבותיברעמהאיסע

.םילמהתאודצבבותכלםיגהונולםינומהםתוארשא,דאמ־דעםסרפמו
;ןיד-תיבהשעמלכבוםיבתכבובםישמתשמויהשינפמ,וא(י"ןויתוכלמל,

הדוהיךלמןיכיוהיתולגל:תוארקמהשורפלעותעדתארלקניוונלהלגאלש,לבח(י

.םתנבהבםיעוטונאןיאםשםגםאעדויימיכ,הימריוםיכלמרפסףוסבש

םימעפיתשוירפסבריכזמה,ןהכהףסויירבדמוירבדלטעמךמסאיבהלהיהרשפא(י

תוחוטברלקניותורעשהלבא.(סופיסוילשםינמזהןובשחבןלהלןע)לבבתבישלןינמהתא

.דצהןמקוזחתוכירצןניאשדע,ךכ־לכויניעב

.יוכסי"עםסרפתנש,ינשהשוירדימימהניטנפלאלשעודיהןוריפפבסזיבמקםשבותכיןכ(*

םימעפלהנכי,ןינרק־לא־ודךיראתםשבהזהךיראתהתאונכיש,םייברעהלצאםג(*



,(עראעשידיקואעלעס)יקוליסהךיראתהםשבוהונכיםימעהימכחו,(י"תורטשל,

,(SeleucosNikator)רוטקינסוקוליסלהנושארההנשהןמליחתמאוהשינפמ
(גוהנהןינמהינפלהנושארההאמהעצמאב)יליקיסהרודוידהניצירשאיפכש

רמאיןכו;גוהנהןינמהינפל312תנשוא,ז"יקההיפמילאלהנושארההתיה

־םיתשבהתיהסוקוליסתכלממתישארש,(הזהןינמלתיעיברההאמב)סויבזיא

רפוסהו.(גוהנהןינמהינפלג"כשתנשבתמש)רדנסכלאתתימרחאהנשהרשע

הנשהרשע־םיתש,:רמאי(ג"יההאמלהנושארהתיצחמב)גרפ־לא־ובאיברעה

לעוהלכקאריע,לבבלערוטקינהנכמהסוקוליסךלמרדנסכלאתתימרחא

,רדנסכלאםשוילעאשונהךיראתהלחיותכלממתישארמ.ודהדעןאסורוכ

םירבדכו.(1,449,רלדיאןיע)"םהיתונשתאולםינומםידוהיהוםיירוסהרשאת

האמהעצמאבםיכיראתהלעורפסבתכש,גגגולוארפוסהםגרמאיהלאה
.(II,511,רלדיא)גוהנהןינמלו"טה

וניאתורטשןינמשיפ־לע־ףאש,םיאורונאגרפ־לא־ובאירבדףוסמ

תאםיארוקויהםוקמ־לכמ,רדנסכלאתתימירחאהנשב"יאלאליחתמ
םשהתאםייברעהירפסבםימעפהברהונאצמתמאבו.ומשלעךיראתה
ךיראת,,דימתוהונכירשאכ,וא,"(ירדנסכלא)ירדנכסאךיראת

ןמזמונידילהעיגהש,תודועתהתחאבו.(יםינרקה-לעב:רמולכ,"ןינרק-לא-וד

"רדנסכלאל636תנשב,:רמאנ,גוהנהןינמל325תנשב,תינאקינההפסאה
(448,1,רלדיאלצא)

.

יכלמיכ,בשחי,סוילג,ינגרפלאלהנוכתהרפסשרפמ

ופקתהשעמרכזלםכיראתלערדנסכלאםשוארקםמצעבסוקוליסתיב

ר"ישרהרמאיהזלבורקו,(It,511,רלדיאןיע)ומשלדובכתתלוויתורובגו

הנושארבבבסמההיהרדנסכלאיכ,,(חתוא,ןודקומרדנסכלא,ןילמךרע)

תלחתהוסחישםישנאויהתמאבש,םירבדהםיארנלבא."הזןינמתוטשפתהל
האמהףוסב)ראישוכןאסח־לא־ובארמאיהככ.רדנסכלאלהזהךיראתה

תיעיבשההנשהןמליחתמ,ןינרק־לא־ודוא,סורדנסכלאךיראת,:(תירישעה
,רלדיאלצאקתענ)"תוקוחרתוצראשובכלןודקומץראמאצישכ,ותוכלמל

תעדאיהךכ(II,511)רחאםוקמברלדיאריעירשאכו(ןילרבי"כמ,628,11
הברהשרפמךא,הלאהםירבדכו.ומשבעדוניתלברחארבחמדועוידועסמ

ויםגוימורוםודאלעםלצאהרומםורתלמ,עודיכ)םור־לאךיראתואימורדיראתםשב
ן

.(היתניבו

ריששרדמבו.םינואגהתורפסבברלאצמנ"תורטשןינמל,וא"תורטשל,ןושלה(*

."תורטשינש,:ןושלהאצמנ(ילשימרכקוספ)אטוזםירישהז

ןעי,תצקתעדל,(ה"פתוא,ח"יהריש)ןארקהרפסבןודקומסורדנסכלאהנכיןכ(*

בכוהובש
ן

תעד־יפלוםינרק־לעבתומדבתועבטמלעותואםיריעמויהו,ןומא־רטיפל

עי,גרפ־לא־ובא
ן

שוחרזמלששמשהינרקיתשהלחנלולולפניכ
ל

II,50,רלדיא)ברעמ
).

,רתוייניעבםיארנוירבדו,(א"כ,ח)לאינדבארקמהלעהזםשדסונ('בתוא,םש)ר"ישהתעדלו

םלוע־רדסבןייעו.(טןמס,תובארקח)"ןמזהיכובנהרומ,רפסבק״נרההזבומידקהרבכלבא

."ןודקומרדנסכלאהז,ןויךלמריעשהוריפצהו,(ל"פ)
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הזלףרצנםאו.(יע"בלס״שתא"דתנשבורפסבתכש,ינוריבלארמאי,רתוי
,וזהעדש,טפשמאיצוהללכונהנה,הלעמלונאבהש325תנשמהמישרה

תורפסבםג.םימילהתיההקיתע,רדנסכלאליקוליסהךיראתהתאתסחימה

ונדומלתבאוהטושפרבד.סורדנסכלאםערשקבהזהךיראתהאבויתירבעה

הלעםהימיףוסב,הנשד״לתיבהינפבהכשמנסרפתוכלמש,(ט,ז"ע)

םינשששהכלמש,ןויתוכלמהליחתהזאמו,שוירדתאחצנוןודקומרדנסכלא

ןינמליחתההנשהתואמש,םלועהלכבהתוכלמהטשפךכ-רחאו,םליעב

םירצמתאיצילםינשףלאוינשתיבןינברחאלהנשםיעבראהיההזו.תורטש

םלוע-רדסירבדמםיחוקלהלאתונובשחלכ.םלועתאירבלח"מתא"גוא
אנתאוהש,יסוייברםשבדומלתבאבומ'וכוםליעבוכלמםינשששרמאמה

םשרמאנו;רבדהזמאצמנאלונינפלשםלוע-רדסבשיפ-לע-ףא,(םלוע-רדסד
רדסבו.'וכוםיאיבנהויהןאכדעו,הנשב"ירדנסכלאךלמש,הרצקבקר

,ןויתוכלמהכלמ(םלושמלש)וימיבו,:רתויםישרפמםירבדהאטוזםלוע

'גהנשםיתשוםישימחתנשב
)

ותואב.יכאלמוהירכז,יגחותמו,סרפוידמל

,"םלועתאירבלב״מתוםיפלאתשלשתנשאיה,לארשימהאובנהקספןמזה

תליפנהאצמנו.חרזמישנאןובשחלהנשב"מתא״גורבעשרחאל,רמולכ

םינשהששןהןהו,תורטשןינמינפלםינשששהאובנקספהוסרפתוכלמ

לערדנסכלאןוחצנםהםגובשחש,חיננםאו.והלןניבשחאלדםליעבוכלמש

.רדנסכלאתתיממליחתמתורטשןינמאצמנ,וכלמלששתנשבשוירד
ןבברתשנוולעשםישובשהולארשי-ימכחתועד,ב

םת־ונבר,י"שר:הילטיאותפרצימכחלכוכלהוזהטישתובקעב.םהירבדב

לעבךיראתםשבםישנאתצקמוהונכירשא,רדנסכלאךיראתלעינוריבלארבדב(י

ששוםירשעןבאוהו,ןויץראמרדנסכלאאצירשאכ,:רמאי,תומאהברלצאגוהנאוהש,םינרקה
םידוהיהו,המילשורירס,ותכלממתריבלאוינפתמגמו,סרפךלמשוירדםעםחלהלדתעתמ,הנש

ושעייכו,ונובשחבותואורימיו,דודוהשמןובשחתאובזעייכ,םהילעוציו,הבםיבשויזא

ולותואיו.וייחימילםירשעועבשהתנשאיה,(שדחהןובשחהלש)ותישארלאיהההנשהתא

םינשףלאורבערשארחאל,רבדהתאםימכחהםהלוריתהיכ,תאזותוצמלאעומשלםידוהיה

רשאלכב(ויפ-לע)םישועויהיו.תאזוריכזהרשאכ,םהיחבזוםהיתונברקוקספו,השמימימ

ותאצתנשאיה,וייחימילו"כהתנשבושערשאכ,םימיהושחחהתישעב,וילאוכרצה

לו,הזהןינמלםינשףלאורבערשאירחאיכ,רמאלףיסומאוהו."(המחלמל)
א

,רבד-לכהרק

םוגרתבו28דציברעהףוגב)םויהדעובקיזחהלופיסוה,הזםנובשחתאתונשלםאיבירשא

.(92דצילגנאה

וקספקרפותואבש,רמאשהזאוהו,דאמהימתמהינוריבלאירבדבאצמנדחארבדלבא

יברעהרפוסהלופלחתנש,בורקרבדהו.האובנהקספהרבד־לעללכריכזהאלהזדגנכו;תונברקה

.תאזכהתיהנךיאתעדלהשקםנמאםא,הזבהזהלאםיגשמינשהזה

ד"להכשמנותיבהןינבםדקהנשח"יהליחתהש,הללכבסרפתוכלמתונשלותנווכ(י

,תיבהינפבהנש
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ז"עלויתופסותבןנחלאונבר,(המורתהרפסב)ךורבונברו(רשיהרפסב)

לעבםגראתיןכו.וניתוברירבדמקרתורטשןינמועדיש,ושורפבש"ארהו

תוררסתטישפימי,:ןושלבתורטשןינמתא(ורפסףוסבשויזורחב)ךורעה

ןרק,רמולכ,הלגע)״ךורקיכשומןרקבףדגיקקוח(תוכלמ–רמולכ,תורדש)

לעבםגקיזחהוזהעדבו.(א"מבוד״מ,ז"י,ב"פ,הברתישארבןויע.רושה

.(ג"כפ)םיניע־רואמ

דומלתהתטישםעוביכרה,םייברעהתוצראבויהש,לארשי־ימכחלבא

רחאערואמםערשקבתורטשןינמואיבהםגו.םעבוטשפתנש,תונושתודנא
םלצאםירבדהולבקךכ־ךותמו."האובנהקספה,םע,םידוהיהימיירבדב
םגהזךיראתונכ,םינפלגוהנה,״רדנסכלאךיראת,םשהדבלמ;תורחאםינפ

ןינמריכזיהרכההרפסברשא,הידעסבר."האובנקספהל,םשב

רמאי,(זרעש,ג״מ,אישנהלרובעהרפס)"רדנסכלאתוכלמל,םשבתורטש

םיתאמו(םירשעו:ל"צ)הרשע-עבראתנשבובתכש,:ןורגאהרפסלותמדקהב

.תורטשןינמלותנווכו,(ה״ח,םינושארלןורכז)"האובנוןוזחםותחנםוימףלא

ימימ,םינשףלא(הרותןתמל)הנתמלואלמיכיהיו,:רמאייולגהרפסבו

תנשבןוזחםתחנו,ידמתוכלמבםיאיבנהרתיםותל,םיהלאהשיאהשמ
ץפניכןומההתאונירוהתוארב,םעטעמבתינשהריבהתונבלםיעבראה

,הלמלכופסאיוחכשתיתלבל(הפ-לעבשהרות)הגההלעורוגיו,ץראהלכב

,Saadyana.5)"קוחלוהוצמלםדקינמוקיתעהרשא
p).

ארקירחאםוקמבו

תפוקת,רמולכ,(72דצ,ג"סרתקלחמ)"םימכחתלשממל,םשבתורטשןינמל

לעבירבדלעקפס־ילבםיונבםירבדהו.הנשמהימכחוהלודגהתסנכישנא

חורבםיאבנתמםיאיבנויה(רדנסכלאדע)ןאכדע,:רמאש,םלוע־רדס
ג"סרירבדתמיתסמ.(םש)"םימכחירבדעמשוךנזאטהךליאוןאכמ,שדקה

(אטוזע"סלעבירבדדגנכ)האובנהקספהןמזתארחאמאוהש,תאזקרהארנ

רשפאשוירדתתימתנשלבא,ח"מתא"גתנשאיה,תורטשלהנושארהנשדע

ןינמו,ב״מתא״גתנשב,תורטשןינמינפלםינשששותעד־יפלםגהתיהש

בתכנה,ארקמלשדחאדי־בתכבו.סורדנסכלאתוממותעדלםגליחתמתורטש

תואמשולשוףלאתנש,:בותכ,גרוברטפברשאםירפסה־רצואבאצמנוםירצמב

"האובנהתקספהלותורטש)ןינמלאיהש,םינויתוכלמלהנשהרשע־עשתו
אוה־םגןיצי(חלשתשרפ)בוט-חקלשרדמ־לעבו,(265דצ,יבכרהתמישר)

רתוידועלבא."סורדנסכלאימימלהאובנתקספהל,ןושלבתורטשןינמ

רמואה,אישנהאייחר"בםהרבאיברירבדבהיבוברעהלדגתהזמ

סורדנסכלאתוכלמתלחתאוה,:תורטשןינמלע(ח"ש,ג"מ)רובעהרפסב

תומאהלכחירכהאוהשינפמ,תורטשןינמותוכלמתלחתלוארקו,ןודקומ

תוכלמתליחתאוהרשא,תורטשןינמ.ותוכלמלםינומתויהלתוכלממהו
,יכאלמוהירכז,יגחימיבםתחנרשא,ןוזחתמיתחאוה,ןודקומסורדנסכלא

.הלודגה־תסנכישנאימיתישאראוהו,ינשתיבןינבלהנשםיעברארחא

,הנשט"מתא"גוננובשחלןוזחהתמיתחוםלוע־תאירבןיבתומלשהםינשהויהיו

ןינמןיב)וניבו.ח״מתא"ג,ד״יוןמםלוע־תאירבלםינומרשא,חרזמישנאל
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לצאםגודכלתההנה."תומלשםינשףלאןוזחתמיתחןיבו(םירצמתאיצי
ךכשךרדכ,ח"מתא"גתנש,תחאהנשבהאובנהקספהותורטשןינמאישנה
ועריאש,בשחלםוקמדועםיחינמג"סרירבדשןמזבלבא.ג"סרלצארבדה

,שלשוםימעפשורפבאישנהרמאי,סורדנסכלאלשותוכלמףוסבםירבדה

לעבמ:וירחאםיאבהמולבקתנאישנהירבד.ותוכלמתליחתבהלאלכויהש
קידצהןועמשתנשמתובאלושורפבלאנברבאי"רהוןיסחוירפס,הלבקהרפס

םגאצמנו,(ה"פ)ןופיסוירפסמהחוקל,תחאהדגאםהילעופיסוהש,םירחאו

אלםגו,םינויהרוקמבהניאש)ןויפאדגנכםידוהיהתומדוקרפסב
קיתעמהשינפמ,יקסבופיליפתאצוה,םלשהןיסחויבתוכזא״רהתקתעהב

,(וחורלעהלועהלככםירבדובףיסוהםגו,רפסהתארצקםלושלאומשיבר

חיטבה,(קידצהןועמשואאודע,היננח)םההםימיבהיהרשא,לודגהןהכהש

םשבוארקייהנשהתואבםינהכלודלוירשאםינבהלכש,סורדנסכלאתא
רדנסכלאתילעםגתמאבו.(יהמודקהתורפסברכזםהלןיאשםירבד,רדנסכלא
הדגאלקרםימיה־ירקוחיניעבתבשחנ,ןהכהףסויירבדבתרפסמה,םילשוריל

אצמנתפרצימכחתטישלשןמזב,ןכיכהנה.(221דצ,ב"ח,ץרגןיע).דבלב

תטישבהנה,םימיה־ירבדתורוקםעהפיתנווכמהניאש,דחאישקךאהב
םעםימיכסמםניאשדבלבוזאל–םהירבדו,הכובמהדאמהברדרפסימכח
ירחאוכשמנשינפמ,םהלאבהזלכ.הזתאהזםירתוסםהשאלא,תמאה

.דומלתהוע"סתעדםעםנוכלרשפא־יאש,ושיגרהאלוםייברעהירפוס

זהשעמבםלועמקספאלש,ךיראתבהלאכתועטומתועדודלונךרדהזיאב

תוכלוההחכנהותמאה.תטלחמהבושתבישהלרשפא־יאתאזההלאשהלע

.העבשוםיעבשםיכרדבםיבנגתמתועטהובזכהלבא,דחאךרדבךאםירשימל

ךיראתה.הרעשה־ךרדבםינפ־לכ־לעהזהישקלןורתפשקבלהסננתאז-לכבו
םינכותהתונובשחבוםעהייחבהרהמ־דעטשפתנ,דימהארנרשאכ,יקוליסה

ולאצמאללבא,סוקוליס־תיביכלמתלשממתחתויהש,הירוסולבבץראב

ונמםשש,ימלת־תיביכלמתלשממתחתהתיהש,םירצמץראבלגר־ףכךרדמ

ינפל30תנשבץראההלפנרשאכו,ימלת-תיביכלמלהלחתב:םיכלמלדימת

ירבדבונלםיעודיהםיכיראתהינש.ימורירסקל–םיימורהידיבליגרהןינמה

ךיראתואירדנסכלאהךיראתה:דאמרחאמןמזמםאצומםירצמץראימי
ידי-לעץראהשובכןמזאוה,גוהנהןינמהינפל30תנשמליחתמה,סוטסוגוא
תנשמליחתמה,סוניטולקוידךיראתו,םיטעמםימשרקרונממוראשנש,סוטסוגוא

םיכלמלןינמהש,םינכותהךא.םייברעהימידעךשמנוגוהנהןינמהרחא284

רפסבלבא.רסאנובנךיראתל,הלעמלוניאררשאכ,ונמ,םצפחלםיכסמהיהאל

רשא,סוכרפהןכותהובשמתשנש,ךיראתדועםיאצומונאימלתליטסגמלא
רשא,הזהךיראתב."רדנסכלאתתימירחא,:םילמהתאודצבדימתבותכי
ולוארקיםירחאםירפוסרשאו,םייברעהםינכותהלצאםגםיקרפלוהשגפנ

,םילשוריבאל,סורדנסכלאםעקידצהןועמשתשיגפהרכזנ(א"ע,ט"ס,אמוי)דומלתב(י

.ירמגלםירחאםיאנתבו,סירטפיטנאבםאיכ
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הנשהרשע־םיתש,גוהנהןינמהינפל323תנשמליחתמ,"סופיליפךיראת,םשב

בטיהםיעדויויהש,םדקה־תוצראיבשוייכ,רעשלקוחראלו.תורטשןינמםדק

הקוחרהעומשכךאועמשודגנכוהשעמבםעבטשפתנשיקוליסהךיראתהתא

ץרפנהיהאלויתורוכמץראבםגרשא,"סורדנסכלאתתימל,ךיראתהםשתא
ןכלו.םהדחארבדםהינשש,ובשח,הנשב"יןושארלתמאבםדקרשאו,םעב

הנשב,שוירדתלפמרחאתיעיבשהנשבתורטשןינמםלוע־רדסלעבעבק
ךיראתםשבוהונכםירחאםירפוסו,רדנסכלאתתימלהנושאר
,רדנסכלאתתימל–רמולכ,רדנסכלא

רבכש,תוארהלידיבשייכ.ארוקהיניעבהקוחרוזהרעשהיהתלאו
,םינמזהתונובשחלשהזעוצקמבםיקסועה,םיניצמםימכחוזתועטבולשכנ

תתימלאוהש,יפיליפהךיראתביקוליסהךיראתהתאםישמ־ילבמופילחהש
.סורדנסכלא

אוהש,ג"צשתב"יט"כ,שדחהתדמלעורבדב,אייח-רבםהרבא'ר

וחבשרשא,סאכרבאםכחההזו,:רמואוףיסומ,סוכרפהלשותואלקוידבןוכמ
,ב"מ)'וכו"רדנסכלאתתימלםינומשןוהאמתנשבהיהש,וילעבתכוסוימלטב

יפכש,רדנסכלאתתיממליחתמה,סופיליפךיראתלאישנהתנוכ.(ברעשףוס

שידקהש,ימודאהלבא;ויתופקשהןיצמסוכרפההיהוהיפל–ונרמאשהמ

ךיראתבתורטשהךיראתברעמ,םינמזהתונובשחתוריקחלורפסתיצחמכ
תתיממליחתמתורטשןינמש,וירבדלהיארהלאאישנהירבדמאיבמו,סופיליפ
תתיממליחתה(תורטשל)ןינמהש,סוימלטבירבדמירה,:רמואו,רדנסכלא

(יםשימודאהאיבהש,ואיטומסםכחהםגהעטןכו,(ג"כפ,ע"מ)"רדנסכלא
•

רדנסכלאםשתאירקמןאכםגו.תועטתררוגתועט–םלועבשגהונבלבא

,רדנסכלאתתיממןינמהליחתהש,ונממואיצוההלחתבש,תורטשןינמלע
לעתונושתועומשםעבוטשפתנםימיהתצורמב.תרחאתועטךכ־רחאהדלונ

P)תוכלמתישאריכ,ויתוחולבואיטומאסבתכשהמהארתאלה,:םשע"מלעבל"זו

,ימורןינבלםינשל"תהתיהש,ד"יקהאיפמילאלהנושארהנשבהיהםינינגטצאהןובשחלרדנסכלא

הזהיללכהותוכלממיכןפואב,שוירדתאדכלוכלמלששתנשבו,םירצונהןובשחםדוקג"כש

ואיטומסלולהפלחתניכ,הארתןיעלכ."םינשח"ישךשמנםשמהארנכםירצונהןובשחתלחתדע

לעותוכלמתישארתנשב,גוהנהןינמהינפלג"כשתנשבתמאבהתיהש,רדנסכלאלשותומתנש

ןינמתלחתהאצמנו,וכלמלששתנשהתיהש,ח"ישתנשבשוירדתאשבכש,הזמולאציו,ןיי

ךרע)ר"ישברהלבא.וירבדתאימודאהןיבהןכו.ותומתנשותעדלאיהש,א"ישתנשבתורטש

םינינגטצאהןובשחלרדנסכלאתוכלמתישאריכ,,בתכוםירבדהתארצק(ב״יתוא,םש,ןילמ

תוכלמתישאר,ןושלבהנוכהש,בושחלהעתנו;"רתויאלוםירצונהןובשחםדוקםינשג"כשהתיה

םינששש,ונייה,םינשב"יהכוניג"כשךסמו,:ףיסוהןכלו,שוירדלעונוחצנלאיה"רדנסכלא

א"ישתורטשרפסמתלחתהז"ייפלהלעתו,ותומירחאםינשששו(שוירדרחא)רדנסכלאךלמש

תומירחאםינשששליחתהתורטשןובשחש,תאזההרזומהוהשדחההעדהו,"םירצונהרפסמםדוק

.(טוחתוא)רבחמהלצאתשלשמוהיוגש,םינבאהלעהתדלוהתרוהוניאררשא,רדנסכלא
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ולקלחשדובכהתותואלע,םידוהילותוסחיתהוץרענהרובגהרדנסכלארבד

הלאתועומשו.ותוכלמלםינשהתאםויהמתונמלותחטבהלעו,לודגהןהכה
רדנסכלאתאיבןמזב,קרפותואבש,בשחלםידוהיהתאוםייברעהתאואיבה

ותוכלמתליחתבוא,וכלמלתיעיבשההנשב,שוירדתאשבכשרחא,םילשוריל

םיבשוחדומלתהוםלוע־רדסלעבש,ושיגרהאלו,תורטשןינמןקתנ,תיללכה

(יסורדנסכלאלשותוכלמףוסמןינמהתלחתה
.

דחאםינורחאהתורודבדמע,הלאתויעטבידםלועלהיהאלולאכו

ילבמו.רחאשובשותעדמשדחו,ר"ישןואגה,םיקהבומהלארשיימכחמ

ירפסלאבלםושילבמו,םינומדקהםירוקמהיפ־לערבדהישרשלעתוקחתה

־רואמבאצמש,ואיטומסירבדיפ־לעטפשמאיצוה,םייללכהםימיה־ירבד
הלעמלןיע)רדנסכלאתומירחאםינשששליחתהתורטשןינמש,םייניע
,(הרעהב

א"גתנשב:הזרדסבתוערואמהתארדסמותרחאתועטדועףיסומדודרחמצלעב(*

לעהלעח"מתא"גתנשב.ןודקומץראברדנסכלאךלמהנשבהבו.יכאלמוהירכז,יגחותמב"מת

ירחאםינששש)ד"נתא"גתנשבו,תורטשןינמליחתמןמזותואמו,ודימוצראחקלושוירד

ע"סלעבירבדמהזלכאיצוהש,הארנו.ותוכלמלב"יתנשבהנשב"לןבתמ(תורטשןינמ

ב"מתא"גתנשאוה,'וכויכאלמוהירכז,יגחותמויוכוןויתוכלמהכלמוימיבו:רמאש,אטוז

אלאהיהאלשוירדשובכלבא,ןודקומבהצראבןויתוכלמהכלמשהנוכהש,בשחו-ע"בל

ןינמליחתהדומלתהילעבתטישיפלש,שיגרהאלו,תורטשןינמתישארבח״מתא"גתנשב

ד"לאל,תיבהינפבסרפתוכלמהתיהוירבדיפלשאלא,דועאלו.שוירדרחאםינשששתורטש

,םיעבראםאיכ,הנש

םוקמב,קינרה.הזהרבדבתואיגשמוטלמנאלש,םיניצמםימכחינשדועונינפלהנהו

ירשתתפוקתמליחתהש,וילערמואו,וינמסלכבתורטשןינמןויצלביטימ,םימעפהזיתרכזהש

,םירצונהתריפסלםדוקב"ישתנש,ינשתיבןברחםדוקםינשפ"ש,לבבלעסוקוליסךולמתנש

איגתנשבםירצמתאיציהתיהש,,ןכ־רחארמאיתאז־לכבו;"רדנסכלאתתימרחאהנשא"י

ירשתש,שיגרהאלו,"ח"כתתא"גתנשבתיבהברחנו,ח"מתא"גתורטשהךיראתלחהו,ח"מת

ררבתירשאכ,דומלתהילעבתמאבובשחךכשו,ן"תא"גתנשםעאלאןוכמוניא312תנשלש

"רםכחהו.ונינפל
ד

26דצ,"רוטארעטילןעשידוירעדעטכישעג-ורפסב)לסאק
)

פיליבגמ
ה

תא

תלחתהש,אוהםגרמאיתאז-לכבו,312תנשלשירשתב,הזעתמחלממליחתהש,תורטשןינמ

דועףיסומו,(186דצורפסבןיע,ד"רהבמבשוחאוהש)הריצילח״מתא"גתנשמאיהםיכיראתה

ןושארהןינמהלעףיסוהלרמואאוהש,הריציהןינמבתורטשןינמופילחהב,שובשלעשובש

העוטאוהןכו)ח"מתא"גלהלועלדבהה"םלוע־רדס,לעבןובשחלוליפאשןמזב,ז"מתא"ג

ונדמלמאוהש-שורפבריעירשאכ,םינושארההנשהישדוחתעשתב-גוהנהןינמבתורטשןינמףולחב

(311אלאלדבההןיאהזהרקמבשןמזב,הנש312רפסמונממעורגלואםינינמהדחאלעףיסוהל

םדובכףוס-ףוסש,םירקוחהוםימכחהךרעתאןיטקהליבבלםעהיהאלהלאיתורעהב

,םתונמואהתיהאלןובשחהתכאלמש,םינומדקהםירפוסהלעתוכזדמללםאיכ,דמועםמוקמב

"וכוושעיהמ,הלעוההכחבןתיולםאיכ.הלאםירבדבתחא־אלושבתשנש
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רקעבאמינאולמכוליפאםיעגונםניאהלאתועד־יפולחלכלבא
לצאליחתמאוהש,תודוהלםיכירצלכהש,תורטש־ןינמתלחתהב,ונתלאש

ינפל312תנשףרחמוא,וננובשחיפלן"תא"גתנשלשירשתמםידוהיה

כו;גוהנהןינמה
י

,רדנסכלאלשויתודלותןינעבאלאהניאםירפוסהתקלחמ

תמש,הלאובשחןכלו,וימיירבדבםיאיקבויהאללבא,ועמשתאועמשש
הז,ןינמהתלחתםעתנוכמותוכלמתלחתש–הלאו,תורטשהןובשחתישארב

.ליחתהשםדקםינשששתמש–הזו,ןינמהתלחתהרחאםינשששתמש,אצמ

חנההזהךיראתה.ידלכהךיראתה,תורטש-ךיראתתלחתה.ג

םינשהלכתאהאלהוונממתונמל,דחימךיראתםשלותריציתישארבדימ

אלשרשפאש,סוקוליסךלמה,ןושארהודסימתעדבתאזכהתיהאלםא.תואבה
רטוססוכויטנאקפס־לכילבןכהשעהנה,וייחבותוכלמלתונמלאלאהצר

ןובשחהתאךישמהםאיכ,שדחןינמומצעלתונמלליחתהאלש,וירחאךלומה

םיכלמהושעוהומכו,(י(ומעומשתאףרצשרשפאשאלא)האלהםדוקה
.תוילוח.הזהםויהדעתקסופהניאשתלשלשלהזךיראתהשענשדע,וירחאש

יבתכבםיתעהלכבותומוקמהלכבתורזפמםיאצומונאתאזהתלשלשה

(2םיימורוםיינוי,םייתרפםינושתועבטמבותודתיה
,

,םינושהםימעהתורפסבו

יבתכוםינואגהתובושתדעםיאנומשחהירפסמ,םידוהיהתורפסםגםהיניבו

יא,השעמבדימתגוהנהיהשךותמו.הזהםויהדעולםינומהןמיתידוהי

לכביכ,רלדיאוילערמאיקדצבו;וילאבנגתהלאיהש-לכתועטלהתיהרשפא

ןתיאהיהתונינמתלחתרשא,דחאדועןיאםהיכיראתלכבוםינמזהתונובשח

לכלוילעדחאהפ,:רמאיםימודאהןמהירזעיברו,(450דצ,א"ח)והומכ
רענרשאהדרפהםהיניבןיאו,םלועהתומואמםא,לארשימםא,םימכחה

יכ,םיעדויונאםימעהימיירבדתורוקמ.(ד"כפ,םיניע־רואמ)"הנבתכי

ירחאיכו,ןודקומרדנסכלאלרשאאבצהירשמדחאהיה(Seleukos)סוקוליס
,ליגרהןינמהינפל321תנשב,סוקוליסהשענ,וירשןיבותוכלמקלחהב,ותומ

ילגרלךא.ודיתחתםליעתנידמםגהאב317תנשבו,לבבץראלעטילשל

רשאאבצהירשוןוייכיסנמדחא,סונגיטנאןיבווניבלפנרשאבירה
רוזעלאצירשא,יגלימלתםעתירבתורכיוהמירצמסוקוליסחרב,רדנסכלאל

,הזעריעהדי-לעסונגיטנאליחהכהרשאהברההכמהירחאו,המחלמבול

ריפטפירשטייצ,ףסאמבוספדנורטוססוכויטנאימיבושענש,םינכותהדחאתופקשהב("

בותכ,(28דצ,ז"ח)גניפפאםכחהידי־לעושרפתנווקתענו234דצ,ו"ח,"עיגאלאריססא

.ןוייכלמלב-לתנשבתמסוקוליסו,"םיכלמהסוקוליסלוסוכויטנאלח"לתנשב,:ותלחתב

תנשב,ושענש,תופקשהואצמנ(236דצ,ז"חו,236דצ,ו"ח)הלעמלרכזנהףסאמב(*

תוחולואצמנ,(טסנעידגערעטשדנואעדנוקנערעטש)רלגוקלשורפסבו,"ךלמהסוקוליסלטע

ב"לקט"כקכ"קד"קד"צג"צפה"סא"סו"נתונשמ,רתויבםיקיתעהתאקרריכזאש,הלאכ

,"עקוה"מקתנשןיבשתונושםינשוז"לקתנשתרכזנםיאנומשחהירפסב.ח"צקוה"עקמ"ק

.םטרפלהשקש,תועבטמותובתכןומהואצמנרתויםירחאמםינמזמי



ץראתאםגשבכיו,הלבבותלשממץראלאסוקוליסבש,312תנשץיקב
לשמרשא,םימיהםגםלוא.ושארבתוכלמרתכןתנ305תנשבו,ידמוםליע
תנשמךיראתהלחיןכלו,ותוכלמתונשלולובשחנ,ץראהביצנרותבךא

,הנשהעצמאמםינמזהתאתונמלםיליחתמןיאשינפמלבא.הזעדי־לעונוחצנ

.הנשהתלחתתונמלםיליגרויהובשקרפהדעךיראתהתלחתהבוניתמהןכל

וליחתה,ףרוחהןמזמםהיתונשםינומויהש,םישדחהץראהינודאםיינודקומה

,ליגרהןינמהינפל312תנשלשירשתמדימסוקוליסלהנושארההנשהתא

.םינומויהש,םלועמץראהיבשויםיילבבהםדגנכו;םלועתאירבלן"תא"ג

אלא,סוקוליסלהנושארההנשהתאתונמלוליחתהאל,(יביבאהקרפמםהיתונש
.הריצילן"תא"ג,הזהןינמהינפל311ירחאלשןסינמ

,ירשתמךיראתהתלחתהתאקרםיעדויונינפלויהשםירקוחהימכח

,םייברעהדיתחתויהשתוצראהלכבוםירצמוהירוסיבשוילצאוהואצמש

.וביטהמועדיאל,םהימיבעקתשנרבכש,םיידלכהלשםינמזהןובשחלבא

,ןוכנ־לאהתעונלעדונ,תונורחאהםינשבולגתנש,תודתיהיבתכיפ־לעםלוא

תלחתההתיה–דחאהיפל:םיגהנמינשםיתרפהוםיילבבהןיבםיררושויהש
.ונרמארשאכ,וירחאלשןסינמ-ינשהיפלו,ירשתמךיראתה

,תעגמיתעידישהמכ־דע,םינומדקהלצאואצמנירשתמהנומהךיראתל

תמישרהאצמנ,ינשהסוירטמדלשונמזבהתשענש,תחאתבתכב.םימשרינשקר
םוילתנווכמאיהש,יקוליסהךיראתלע"קתנשרדאביששםוילתורואמהדמעמ

ד"יםוידוערכזנךכ־רחאשינפמו,ליגרהןינמהינפל142תנשראורבפלח"כ
ךיראתהו,ירשתמתלחתמהנשהשאצמנ,א"עקתנשבאוהשוברמאנאלו,ריאב

.(177דצ,ןאיליבאבסיואסעשימאנארטסא,גניפפאןיע)ן"תא"גתנשלשירשתמ

םהילעיתרבדש,םייקסראהתלשממתחתועבטנש,םיינויהתועבטמהןמםג

.םהילעתותורחה,יקוליסהךיראתהתונשתאובשחםהילעבשאצוי,רחאםוקמב

.(ין"תא"גתנשלשירשתמ

.יזובנכלעשתוהגומש,עבשתגשבםיבכוכהתעבשדמעמהכותבתללוכה,תחאתבתכב(י

(האלהו61דצמ,טסנעידנערעטשדנואעדנוקנערעטשןיע)רלגוקורימסטשידי־לעהמסרפתנש

אל,ירשתמהנשהתאולחהש,םיינודקומהדיתחתלבבהאבשרחאםגו,ןסינמתונמנםינשהלכ

סוקוליסיכלמימיבורבחתנשי,םינושהםהיתוחולוחיכוירשאכ,ןסינמהבשחלםינכותהולדח

.(הרעהב,10דצ,גנונכערדנאמ,רלגוקץעו)

.Revיתפרצהףסאמב(9 d. Etud. Juif(האלהו92דצמ,ח"יקלח)םכחהרבדי:

Salomon Rainachךיראתל390,317,287תונשבושענש,תוינויםהיתובתכשתועבטמהשלשלע

.הרומ,םהילעתורחה,(רובע)embolikosתלממרצקמאוהש,embואemןמסהו,יקוליסה

לשרוזחמתליחתהתיה84תנששחיננםאש,אצומדגייםכחה.תורבעומויהשםינשהשלש99
"יתנש-ינשבשו,"יתנש-ישילשבש,ששתנשןושארעבטמבשהנשההיהתזא,שי

ז

.רוזחמל

ידיבאוהלואש,ט"זדאח"וגאוהתורבעמהויתונשןמסש,ונלשרוזחמהש,הדלותהזמאיצומו

anארלםיליגרהםישנאבלהירחאךשמלילואלכותהלאםירפסמתמכסה.םיילבבהןמםידוהיה
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תוחולםהירבחורלגוק,גניפפאםינכותהידי-לעונידילועיגההזתמעל

םלכבש,ךיראתהלשתונושארהתואמהשלשמלבבינכותידיהשעמםיבר

ךיראתהתלחתהש,תאזההטישהתובקע.םיילבבהגהנמכןסינמתונמנםינשה

,ימלתלשורפסבםגונלוראשנ,ן"תא"גתנשןסינמהתיהםיילבבהלצא

םהבולג,ןסינמםינשהםינומויהלבבבש,םירקוחהבללעהלעאלשךותמש
.הכלהכאלשםינפ

בכוכלשםדמעמלעםיידלכהלשתופקשהשלשורפסבאיבמימלת

,םיידלכהןינמלז"סתנשסואילפאשדחלהםויבהתשענתחאה.קדצו

ב"פתנשסוקיטנסקלהםויבתישילשהו,ה"עתנשסוידלב"יםויבתינשה

םינוכמהלאהםימיהש,אצוי,םדצבןתונימלתש,ירצמהןמזהןמ.הזהןינמל

״יםויל
ג

229תנשסרמלאםוילו237רבוטקואלםישלשםויל,245רבמבונל

תאוםינשהתאםינומויהםיידלכהש,עדיאלש,רלדיא.ליגרהןינמהינפל

םאיכ,םינמזהתאןוכלתרחאךרדאצמאל,ביבאהקרפמיקוליסהךיראתה
םכיראתהיהשו,311תנשלשףרחהןמזמליחתמםידשכהךיראתש,החנהב

רשאכ,תמאבלבא.(223דצ,א"ח)יקוליסהךיראתהןמהמלשהנשברחאמ
ועיגהש,םישדחהימיו,ןסינמךיראתהתלחתםיבשוחםיידלכהויה,התעונעדי

הםוילםיילבבהןובשחבםינוכמ,םיינודקומהםהיתומשבינוירוקממימלתל

אוהאוהש,םיידלכהןינמלב"פרדאבדחאוה"עירשתבד"י,ז"סןושחרמב

(ין"תא"גתנשלשןסינמהנמנהיקוליסהךיראתה
.

םינשהשלש.תמאהלאתנווכמתויהמהקוחר,ךנירםהמאיצוהש,הדלותהלבא.םיניעל

"גתונשל,ונלשהריציהןינמב,תונוכמתועבטמבש
א

.ןנובשחבתוטושפןלגש,טלתתוי"סשתו"לשת

נלםידבכנהלאתועבטמהשלשלבא
ו

נלםהםינתוניכ,רחאדצמ
ו

םינודקומהלשרובעהרדסתא

רמחהןמ.טרפביקווליסהךיראתהתלחתהו,ללכבםלצאהנשהתלחתהתאו,לבביבשוי

רוזחמבתיקוליסההפוקתבםישמתשמםיילבבהויהש,ןוכנ־לאםויכונלעדונ,ונידיבץבקנש,ברה

יקוליסהךיראתהתונשמםינשהתאהנמנםא,ובתורדסמויהרובעהתונשש,הנשט"ילשעובק

;z10דצ,גנונכערדנאמעשינאיליבאב,רלגוקןיע)ח"הבט״ודאןמסהיפל,(ן"תא"גןסינ)

צ,א"ח,עדנוקנערעטש
ד

,ט"ירפסמהלעונלשתועבטמבשםירפסמהתשלשתאקלחנםאלבא.(212

13,10,2רוזחמהתונשונלואצי
,

רשפא.םיילבבהלשרובעהתונשמתחאהנשבתורחאמןתשלש

םאלבא.םיילבבהלשותואמהנשמםינודקומהלשרובעהןובשחהיהתמאביכ,בושחלהיה

זא,ן"תא"גלשירשתמיקוליסהןינמהתאםימידקמויהםיירוסהםינודקומהש,בללאםישנ

,הנושארהןתיצחמבםינודקומהלשג"י,י,בתונשיכ,רתויהטושפךרדבהלאשהונלרתפת

.םנובשחיפלרובעתונשןהש,םיילבבהלשב"י,ט,אתונשלתמאבתונוכמ,ןסינדעירשתמ

יהןוטימלשינויהרוזחמםגש,יתחכוה"םירוזחמה-לעירבדבו
ה

םיילבבהלשותואלןווכמ

כו.םינויהידימםיילבבלאביתרעשהיפכו
ן

נא
ו

פהמדחאבש,םידלכהלשתוחולהמכםיאצומ

תלחתהףולחבתדסימםשםגרבדהתבסו,תרבעמאיההנשההתואינשבוהטושפאיההנשה

.ךיראתה

תנשהגהנהשןמזבםינפ־לכ־לע)ירוסהןסינשדוחלןוכמסוקיטנסקינודקומהשדחה(י"



Sopח.
ןייטשנרוב.י

רלדיאלשוזותאיגש.םיאנומשחהירפסבתורטשךיראת.ד

םגאצמל,תורחאתויעטלויתובקעבואצישםירחאםירקוחםגוותואהאיבה

המרגשאיהאיהו,311תנשלשףרחמליחתמהךיראתהמודקהלארשיתורפסב
שפחל,תועטלעתועטףיסוהל,ר"ישןואגה,לארשיימכחילודגמדחאלםג

םינינמינש,ןורחאהןמזהדעטעמכ,תרחאמהתירבעהתורפסבםגאצמלו
:רבדההזו.תחאהנשבהזמהזםילדבנוירשתמםיליחתמםהינשש,םינוש

תונשןינמיפלםינמזהתוערואמתאםירדסמםיאנומשחהירפסינש

ואברשאכלבא.םיקוליסהתלשממתחתויהשתוצראהלכגהנמכ,"ןוייכלמ,

רפסב.הלאםירפסינשןיבתוריתסואצמ,תוערואמהינמזתוושהלםירקבמה

רבדההיהךכםאו,סוקיטנסקםשבירבעהןסינשדוחתאםוקמלכבןהכהףסויהנכיןכו,(המחה

היתקיפאדןויכו,,ןסינםדק311תנשבםיידלכהךיראתליחתהונחרכ־לעהנה,םיילבבהלצאםג

לכהזהןינמלןיאש,טילחהלרלזיאתאהאיבהש,השארההבסההתיהוז."ירשתאהימקואןסינמ

דועולהיהאל,דבלבהזליבשבםאלבא.ומצע־ינפבךיראתאוהו,יקוליסהךיראתהםעןינע

דאמהנושהיהםישדחהרדסבסוקיטנסקשדחהםוקמש,בלתתלולהיהיואר;ןידהתאךותחל

עעונתמאוהו,המחהתנשתאגוהנהןינמלתונושארהתואמבולבקשרחאל,םינושםימעלצא

(419,1,רלזיאןיע)ינוישדחלןווכמהיהםינודיצהלצאו,יאמוראורבפשדחןיבשםילובגב
.

מו
י

לב,שארמדיגהללכויהז
י

יא,היארלכ
ה

םלואםיילבבהלצאסוקיטנסקלשומוקמהיה

הנה,ילבבהןסינשדוחלןוכמינודקומהסוקיטנסקשדחש,תומדלדועהיהרשפארלדיאימיבםא

תואמהןמונילאועיגהש,לבבינכותתוחולמ.ארקעמתלטבמוהלטבתאזכהחנההתעונימיב

סרמה״כןיבשלובגבעעונתמהיהןסינשדוחשארש,םיעדויונא,גוהנהןינמלומדקשתונורחאה

אלליבקמאוהןכםא,סרמבדחאםוילןוכמסוקיטנסקשדחמישימחםוישרחאו;לירפאה"כו

שארש,רחאםוקמבימלתלצארכזנההזסוקיטנסקשדחםעםגרבדהאוהו.רדאלםאיכ,ןסינל

םאיכ,ןסינלאל,ןוכמהיהאוהםגש,גוהנהןינמהינפל196סרמלד"כםויבלחולששדח

.קפסלכםהירחאוריאשיאלש,םיכתוחםיתפומבורתויטורטורפביתטלחהתאררבליננהו.רדאל

,תיקוליסההפוקתבםהישדחוםהיתונשתאםיילבבהתעיבקךרדןוכנ־לאםויכםיעדויוננה

יהםהיתונובשחש
ו

הפוקתהןמונידילועיגההזדבלמ.הנשט"ילשרובעהרוזחמלעםידסמ

קוידבהבצקנםהידי־לעש,םיבכוכהתעבשדמעמלעםינכותהידיבושענשהברהתוחולתאזה

שדחלכתעיבקתעדלובשחלונלרוצעמלכדועןיאו.םהבהתשענשםישדחהוםינשהתעיבק

תונשלםישדחהתעיבקותודלומהתוחולךותמונלאציהככ.םימויואםויבורקבהצרנשהנשו

יירתנשינשרדאשדחשארש,רלגוקםכחהרואלאיצוהש,יקוליסהךיראתלי"רוט"רוח"ר

השמחהזמבושנםאו.(33דצ,גנונכערדנאמעשינאיליבאב)סרמלא"כםויבהיההזךיראתל

היהךכ,גוהנהןינמהינפל196תנשלתנווכמה,ו"טקתנשבםגש,אצמנ,תינרוחאהנבלירוזחמ

תירשפאהתיהחריהתיארש,ונעדיהנוכתהתונובשחיפ־לעו,בורקבלוחלינשרדאלשוניד

ינמהטילפ;I,398,רלדיאןיע)םימיינשבשדחהתעיבקהרחאתנשאלא,סרמלב"כםויברעב

ןינעכו.םיילבבהלשינשרדאלןווכמ,ימלתריכזהש,ינודקומהסוקיטנסקשאצמנו,(18דצ,םדק

זה
ה

לעלבבינכותמדחאהשעש,תופקשהתמישרמ.ב"פתנשלשסוקיטנסקשדחםעםגאוה

טפירשטייצףסאמברואלהאציש)יקוליסהךיראתלט״עתנשלשתינשהתיצחמבםיבכוכהדמעמ



צg1לארשייכיראת

יןויתוכלמלט"מקתנשבתמסנפיפאסכויטנאש,רמאנ(ו"פ)ןושארה
רפסבו,(

ח"מקתנשבםידוהיהםעםולשהשועונברטפואאתאםיאצומונא(א"י)ינשה

(ו"פ)ןושארהרפסהירבדיפל.המחלמבואבצ־רששאיזילףגנרשאירחא

רפסהירבדיפלו,(ין"קתנשבםידוהיהלעהמחלמלתינשהםעפבשאיזילאצי

האמב)סירונוסויוטפםימכחה.ט"מקתנשבהזההשעמההיה(ג"י)ינשה

ךיראתהתאהנומינשהרפסהש,החנהבהזהישקהתאבשיילורמא(ח"יהוז"יה

יצחבומידקמןושארהו,ן"תא"גירשתמ,הירוסתוצראלכגהנמכ,יקוליסה

ח"כםוילזאןיכמהיהרדאשדחשארש,אצוי,(האלהו236דצמ,זקלח,עיגאלאיריססאריפ

םיגומשתנשש,ונעדי(86/7.עדנוקנערעטש,רלגוק)יתבשבכוכהבצמלעתרחאהמישרמו;ראורבפ

,בורקבראורבפלו"כםויבלופיב"פתנשברדאשדחשארש,הזמטופשללכונו,תרבעמהתיה

כו
ן

יהא"פתנשטבשבז"טםויש,הנורחאהוזהמישרמשרפמאצוי
ה

ראורבפב"כלןווכמ

םא,סרמבדחאבלחרדאבישימחםויו,הזשדחלו"כבלפונב"פתנשרדאשדוחשאראצמנו

Alexanderןומדקהרפוסה.ישילשדועםהילאףיסוא,הלאםידעינשארוקהיניעבוטעמי

Pollhistor(גוהנהןינמהינפלהנשםיעבראכ)לובמהליחתהםיילבבהתדגאיפליכ,רמאי

סויסידשדח,(130דצ,1892גיצפיל,תישארבלושורפבןאמלידלצאאבוה)ינודקומהסויסידשדחב

שדחבלובמהדריהז־יפלו,םידוהיהלשןויסאוה,ןאריזחשדחלםיירוסהלצאןוכמינודקומה
כו,ישילשה

ן

שדחלןוכמסויסידשדחש,טושפרבדהלבא.הזבהברההשקתנוםשןאמלידבשח

"ג"סרתקלחמ,ירמאמביתוריעהרבכו.הרותהרופסםעםיכסמ,ריאאוהו,םיילבבהלשינשה

רבירוסהרפוסהירבדלתנווכמהוריאבלובמהתדיריתבשוחה,םיילבבהתדגאש,(242דצ)

.ןסינמלובמלףאתונומםלועהתומאש,ל"זחירבדתרשאמ,הארבע

,סיאוסוסויבניז,םינומדקםירפוסינשתודעדועףרצלשיונאבהשםידעההשלשירבדל

ןורחאהםאיכ,ןושארהםלצאהיהאלסויטירברפיהשדחש,םינודקומהלעונלודיגירשא

םיירוסהםינודקומהלצאהשענהנשהתלחתהביונשהש,הארנו.(394,1,רלניאןיע)הנשהישדחל

,רובעיאצומב,רעשלבורקשהמיפכ,היההזהרבעמה.המחהתנשלהנבלהתנשמורבעשתעב

תנשתלבקב,השענש,רבוטקואשדוחבםישילשינשכזאךשמנוךלוההיהסויטירברפיהשדחש

לשוברשינפמ,סויטירברפיהםשבןורחאההזוארקןכלו,םישדחשארל,רסיקסוילוילשהמחה
.ובלפנהזשדח

הנבש,ןינבהלכסרהנו,ילבבהןסינלליבקמהיהינודקומהסוקיטנסקש,החנהההלפנןכבו

.יקוליסהןמהמלשהנשרחאמהיהידלכהךיראתהש,רלזיאהילע

םאיתעדיאלו,הנומשלהעשתרפסמהתאהנשתירבעלםיאנומשחהרפסקיתעמ(*

.הנוכבאלשואהנווכב

וקיצהרשא,םילשוריבשהדוצמהיבשויותירב־ינבלרוזעלוזותמחלמבאצישאיזיל(י

םילדגמםהילעומיקיו,םישמחוהאמתנשבםהילעונחיודחאשיאכוצבקיו,םידוהיהםהל

ןישמחואאמתנשבןוהילעובתיואדחכאאשנכתאו,:תירוסב."םבםחלהלתונוכמו(תוללוס)

לכבוימורהוינויהםוגרתבאוהןכו."ןוהמעאשתכתמלסניכאמואלדגמןוהלבקלודבעו

,עדאאלו."םישומחוהאמתנשב,םילמהוטמשנלקנרפםוגרתבלבא.םירחאהםימוגרתה

.םירפסהינשןיבש,הריתסהתאםילעהלוצפחמוא,בלםושילבמםא



לשלדבהש,הזלעריעמרלדיאןכותהו.ט"מתא"גןסינמותואהנומו,הנש
סוקיטנסקלו"טבתרכנםולשהירהש,תוריתסהתאריסהלקיפסמוניאהנשיצח

וליפאש,אצמנו;ןכלםדקדועויהויתודוא־לעןתמהואשמהירבדו,ןסינאוה

תתימלופתזאםג,ןסינמםינשהתאתונמלםידקמןושארהרפסהש,רמאנםא

תאןקתמאוהםלוא.ט"מקתנשבאלו,ח"מקתנשלשתינשהתיצחמבסנפיפא
א"גןסינמךיראתהתאהנומןושארהרפסהש,רמואווהומדקשםימכחהירבד

ןינמךרדכ,א"נתגתנשלשירשתמותואהנומינשהשאלא,םהירבדכט"מת

ןרבושהלאתוחנהלשןרקעלכלבא.(553דצ,א"ח)ותעדיפלםיידלכה
ונינמרחאמינשהרפסהש,רלדיאתטלחהש,הרורבהיארונידיבשיו,ןדצב

תלחתרבדב,רחאערואמבהנהיכ.הרקעמתועטאיה,הצחמוהנשב
רבדההיהש,םיושםירפסהינש,םידוהיהתאותפידרוסוירטמדלשותוכלמ

ןינמבםהיניבןיאשירה,(ו"ט,ב,םיאנומשח;ז,א,םיאנומשח)א"נקתנשב

וירבדלהיאראיבהלרלדיאהמדרשאםוקמהןמםגאוהש־לכלדבהךיראתה

רשא–הנושארהשאיזילתמחלמ.רותסלהיארםשמאיבהללכונו,ךפהההארנ
ןושארהרפסהירבדיפלםגהתיה–ינשהרפסברפסמהםולשהתירבאבהילגרל

םירפסמהםישעמהתצורממירהש.ח"מקתנשב,ינשהרפסבהלהעובקההנשב

שאיזיללשותלפמרחאלהתיהשתיבהתכנחש,אצוי(ד"פ)ןושארהרפסב

רפסמבללכםיקולחםירפסהןיאשאצמנו,ח"מקתנשולסכבה"כבהתשענ
עטכישעג)ררישהזלעדמערבכרשאכ–םאיכ,םהינשלצאאוההושש,הנשה

רודסב–(האלהו39דצמ,תיעיברארודהמ,א"ח,סעקלאפןעשידויסעד
רפסהירבדיפלש,המחלמההתיהםיקוליסהיכלממימלשוימיבו,תוערואמה

ימיב,ותומרחאלינשהירבדלוסנפיפאסכויטנאייחבדועהתיהןושארה

אלא,ךיראתהתלחתהןמזםעןינעלכהלאםירבדלןיאש,אצמנו.ונבתלשממ
(יותתימןמזוסכויטנאלשותוכלמתונשםע

,

לעאלאהניאהלאשהרקעלכו

.הזהרבדברתויךומסלשיימ

לדבההש,יקוליסל174יקסראהךיראתל111תנשריא:אוההנמזש,תחאהדועתךותמ(י

םהבםינומויהש,לבבבתומוקמויהש,חיכוהלרלהאמרמאי,הנשג"סלםאיכהבהלועוניא

לשינשהרפסהש,םירמואהתעדתאהזבקזחלו,311תנשלשףרוחהןמיקוליסהךיראתהתא

.הנימבהאלפנוזותיארלבא.(האלהו139דצמ)המלשהנשביקוליסהךיראתהתארוחאמםיאנומשח

ךיראתהןמ.וינפתונשלוורתסל,שרפמהלעםותסהןמדמולו,אינת־אלדבאינתילתהזהםכחה

בצקנםידלכהתוחולידי־לעקרו,םינשהנומשלשתקלחמבםינפללטומהיהורקעש,יקסראה

הלאתוחולןומהידי־לעהאציש,יקוליסהךיראתהתישארלעןדאוה,תחאהנשלשבורקב

םנשבקראל–ומידקהלוא-יקוליסהןינמהתארחאלרשפאוזכךרדברומגקוידבםמצעב
,סוניטסויתעדבאמגודלסופתנםא.ונחורלעהלעירשא,רועשלכבםאיכ,תחא

תנשביקוליסהןינמהתלחתאצמתזא,גוהנהןינמהינפל256תנשבהערקנםייתרפהתוכלמש

יקוליסהךיראתהתלחתהלבא,הנשד"סלואג"סלהלעיםיכיראתהןיבשלדבהה.320וא319

רלהאמתטלחה.תחאהנשבתמאהןמהטונאוהרלהאמתחנהבשךרדכ,הרקעמתיעטומהיהת



ןורתיהתתלםירקבמהולגרההנהו.םיאנומשחהירפסרוקב.ה

אציש,וילעהחיכומותוזחו,ינשהרפסהםדקםתעד־יפלבתכנש,ןושארהרפסל

,םינמזהתביצקלעדיפקמה,ותכאלמבריהמםימיה־ירבדרפוסדיתחתמ

ןמטצמוניאש,ינשהרפסהןכאל;ןקתמוהפירדסבםישעמהלכתאךרועו

דגנכ.תואלפנוםיסנישעמוםעהתודגאובורסחיאלןדגנכו,הלאתולגסב

ןעדיברעדקיטירק)הזינםכחהםינורחאהםימיבאציתאזהתלבקמההעדה
רפסהש,ךפההתאטילחהלץמאתמאוהו(1909ןילרעב,רעכיב־רעעבאקאמ

םשלםימעפלותואהנששאלא,ינשהירבדבשמתשנשו,רחאמאוהןושארה
םוקמבינשהרפסהירבדםילטבמוהומדקשםימכחהרשאתחתו.תודחוימתוננוכ

.ינשהינפמןושארהירבדתאדימתלטבמאוה,ןושארהתאםירתוסםהש

תנשבתמסנפיפאסכויטנאש,םינושםירוקמיפ־לעחיכוהלהזינץמאתיהנהו

ןמ.ןושארהרפסהירבדכ,ט"מקתנשבאלו,ינשהרפסהירבדכ,ןוילח"מק

ירבדםישיחכמדחאהירבדאצומאוהשםוקמלכבו,ללכהלעןדאוהטרפה

.ןקידלויניעבקזחהשהזלעךמוסו,לקלקמבהלקלקהתאהלותאוהינשה

אליכ,הארנזא,תרקבהרוכבהזינםכחהירבדתאאיבנםאםנמא
התעםגדועהכחמאיהו,רורבידילהלאשהתאאיבהלללכוללכליעוה

לעקרםידסימםיקוליסהםילשומהלשםינמזהתונובשח.הלחתבכןוכנןורתפל

,(גוהנהןינמלתישילשההאמב)סויריפרופףוסוליפהורפוסהלשםיכלמהתמישר

הנשהתאו,ךלמשםינשהרפסמתאסוקוליסתיביכלממדחאלכדצבתנתונה
תאזההמישרה.יפמילאהןינמהתונשיפ־לעותוכלמלהנורחאהוהנושארה

תארחאםוקמבעבוקומצעבאוהלבא,סויבזיאלםימיה־ירבדרפסבהקתענ
ןמזהתאםידקמאוהםהמלודגקלחבו,םינושםיפולחבהלאהםיכלמהתונש
לצאהבותכסנפיפאלהנושארההנשה,סויריפרופלשותואמתחאהנשב

זומתןמשןמזלתנווכמאיהו,(א"נקההיפמילאלתישילשהנש)151.3סויריפרופ

דעז"לקזומת)1512סויבזיאלצאו,יקוליסהךיראתלט"לקזומתדעח"לק
זומתדעח"מקזומת)1541ןושארהלצאאיההנורחאהותנשו,(ח"לקזומת

ונתנםירקוחהבר.(ח"מקזומתדעז"מקזומת)153.4ינשהלצאו,(ט"מק

דוסילעו,ךפהלרבדהש,הזינטילחיםדגנכו.סויריפרופלשותמישרלןורתיה

תומוקמהעבראבש,חיכוהלהמדיםיכלמהתועבטמוםיימורהירפוסירבד

,תוטעומתודועתבהנשמהםיכיראתהינשןיבשלדבההתבסתאשרפל,ןויסנכקרבשחהללכות

יצחוהנשכואהנשברחאמהיהיקוליסהךיראתהש,תומוקמויהש,ץורחטפשמאיצוהלאללבא

תובקעבךלנםאםגו,ולעננאלתורעשהירעשש,ומצעמןבומ.תוחולהךותמוגלאצישותואמ

ךיראתהתלחתהשאלא,312ףרוחבהתיהיקוליסהןינמלהנושארההנשהש,חינהללכונ,רלהאמ

,טילחהלףיסומרלהאמ-248תנשםאיכ,247תנשלשףרוחבאל,תומוקמתצקמבהתיהיקסראה

א"ג,312ןסינמותואםינומויהתומוקמתצקמבו,תרחאהלחתהדועיקוליסהךיראתלהתיחש

הבוטהניאוזהטלחהםגו.(רלזיאתעדלםיאנומשחלשןושארהרפסלעבבשחירשאכ)ט"מת

.םיידלכהתונובשחבשרשודוסילכהלןיאו,הנושארהןמ
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םיאנומשחלשןושארהרפסהםגיכו,רתויםינוכנסויבזיאירבד(הרעהבןיע)

תנשבוםאסכלעןושארהסוירטימדוסנפיפאתילעתנשבותמישרםעןוכמ

.התואעבוקו,ונממהטונאוהסנפיפאתתימןינעבקרו,סלברדנסכלאלשותומ

העבראבסויבזיאירבדולורשאתנשינפמו.יקוליסהךיראתלט"מקתנשב
לשןושארהרפסהירבדלסופו,ותומכהכלהןאכםגעבוקאוה,תומוקמ

לשותמישרתאלוספלללכתוקיפסמהזינתוחכוהןיאתמאבלבא.םיאנומשח
םיאנומשחלשןושארהרפסלםיעיסמםידעינשונאצמןדגנכו,(סויריפרופ

רפוסהירבדמ.ט"מקתנשבהתיהש,סנפיפאלשותומרבדבסויבזיאתמישרלו
Granius Licinianug(סויריפרופינפלהנשםיתאמכ,תינשההאמביחש)אצוי

םימילןומדקרחארפוסו,גוהנהןינמל163תנשבהתיהסנפיפאתתימש,שדפמ

סוקוליסלערמאי(תינשההאמלהנושארהתיצחמביח)Appianומשורתוידוע

תומלש־יתלבהנשב״יךלמש,ויחאסנפיפאלעו,הנשב"יךלמש,יעיברה

םינתונתומלשםינשלקרםינומהסויבזיאוסויריפרופןכלו,(תועטקמרמולכ)

ותתימלופתהנה,ז"לקתנשבסנפיפאךלמשרחאמו,הנשא"יקרסנפיפאל

ףכהתאעירכהלהחכבהיהישתחאםגןיא,הזינאיבהשתויארהלכביכ,רבדהאלפנ(1

לשהנורחאהותנש:ויתויארהלאהנה.ויהשכםיניעמוםילוקשןיידעםינזאמהו,הרעשהטוחכוליפא
.תמישר־יפל,תלפונ,ואסכלעישילשהסכויטנאלשותילעםעתחאאיהש,ישילשהסוקוליס

םעןוכמהזו;גוהנהןינמהינפל187ןיבו188ןיבשןמזלתנווכמו,148.1תיפמילאההנשב,סויבזיא

,םיילבבהתודועתםעו,187תנשלשתינוכראההנשברבדההיהש,םיימורהלשתונורכזהירפס

,ןיעאנ־המישנםלוא.(80דצ)יקוליסהןינמלה"כקתנשבהתיהאסכהתפילחש,אצויןהמםגש

תאזההנשה1482תנשבהתיהסוקוליסתתימש,סויריפרופתמישרלבקנםא,רבדלופיךיא

דיראתלו"כקיה"כקזומתןיבוא,גוהנהןינמהינפל186זומתדע187זומתןיבשןמזלתנוכמ

לשןושארהעברב,ירשתוזומתןיבשקרפבסוקוליסתמש,חינהלונלרוצעמלכןיאו;יקוליסה
וינמהינפל187תנשלשישילשהעברבואיקוליסהןינמלה"כקתנשלשןורחאהעברב,148.2

+יפלאיהש,ואסכלעסנפיפאהלעהבש,יעיברהסוקוליסתומתנשםעשממרבדהןכו.ליגרה

ןיקוליסהןינמל136/7תנשלו,גוהגהןינמהינפל1765תונשלתונוכמה,151,1סויבזיאתמישר

זו
ה

זהערואמהתאעבוקה,סויוילירבדםעםיכסמ
ה

17לשתינוכראההנשב
5

,גוהנהןינמהינפל

,אצומהזינו.ןויתוכלמלז"לקתנשבךלמסנפיפאש,רמואה(א,א)םיאנומשחהרפסירבדםעו

תונשועיגהןכ־םא,ט"מקתנשבתמוז"לקתנשבךלמםאש,ומצעתארתוסןושארהרפסהלעבש

ירשאכ,ס"טאיה151,1)סויריפרופתמישרבש151,2תנשהנהלבא.תומלשהנשב"ילותוכלמ

174זומתןיבו175זומתןיבשןמזלתנווכמ(151,3ולצאאיהש,סנפיפאלשהנושארההנשהחיכות

ותתימחינהלונתואענומרבד־לכןיאו,יקוליסהןינמהלשח"לקוז"לקוא,ליגרהןינמהינפל

ישילשהעברב,א"נקההיפמילאלםיתשתנשלןושארהעברב,ירשתוזומתןיבשקרפבסוקוליסלש

הקדציכ,חיכוהלהזינרמאיהזכךרדב.ןוילז"לקתנשלןורחאהעברבוגוהנהןינמל175לש
תנשבוהיפלהתיההנושארהש,סלברדנסכלאוסוירטימדלשםתומתונשבםגסויבזיאתמישר

,158.3תנשבהתיהתינשהו,ןויןינמל162תנשלתנווכמה,(ליגרהןינמהינפל151/5וא)1572

16תנשלתנווכמה,ליגרהןינמהינפל1465
7

אכםגבשוחאוהו,ןויל
ן

עד
ת

ינפמ,רקעלסויבזיא
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תועטש,רמואו,די־רחאלכהזינלטבמןושארהרפוסהירבדתא.ט"מקתנשב
יכ,רמאלונוצרש,רמואו,תרחאהנוכסינכהלץמאתמאוה.ינשהירבדבו,ודיב

,והומכתומלשהנשב"יויחאסנפיפאךלמאלהנשב״יךלמסוקוליסשןמזב

תמישרםיקלותולדתשהמולאבהזהקחדהלכו,(יסויבזיאירבדכא״יםאיכ
רחאמסויבזיאשדבלמלבא.היטרפלכלויניעבהסנמהוהקודבה,סויבזיא
לשןביטלאבלםושלונאםיכירצהנה,ונרכזהשםירפוסהינשמהנשםיתאמכ
ןללכבתוכלוהוםימיה-ירבדרודסבהלודגןתלעותש,ללכבהלאכתומישר

ימיןהיפ־לעבוצקלןעבטמתולגסמןניאלבא,תוסגתויעטמונתואתורמושו

,תומלשםינשקרתובשוחןהדחאדצמ:םוצמצבוקוידבםטרפבםיכלמה

ואתמהךלמלםתואתונתונןהש,הירבשוהנשהיקלחלעתודיפקמןניאו

סנכנשךלמלםימעפלרשפאו,(ידוסילןהלוחקלשהחנההיפל,ויתהתדמועל

לבא.םינויהןינמלז"סקוב"סקויההכולמהאסכתופילחש,אצויונידילועיגהשתועבטממש

.157,3,158,4תנשבהלאתוערואמינשעבוקה,סויריפרופלשותמישרלהריתסלכןיאןאכםג

זומתןיבשןמזלתינשהו,ג"סקירשתוב"סקזומתןיבשןמזלתנוכמהלאהםינשהןמהנושארה

.םינורחאהץיקהישדוחתשלשבסירבדהועריאש,דאמרשפאו.םינויהןינמלח"סקירשתוז"סק

תויקוליסה)תוירוסהםינשה.הלאתונובשחבםיפולחהרבדשרשדימריכיןיבמהארוקה

תופפוחןניאו,תוושןהיתולחתהןיא(תוירצונה)תוימורהו(תויפמילאה)תוינויה,(תוירבעלתוושה

הנשהףוסבתלפונ(תכט-ירשת)ןושארההעברבתירוסההנשה.ןפוסדעןתישארמוזתאוז

תירוסההנשהיפמילאהןינמבו;הירחאשתימורההנשב–(ירשת–תבט)היעברתשלשבו,תימורה

הנממןורחאהעברבו,תיפמילאההנשהףוסב(זומת-ירשת)םינושארההיעברתשלשבתלפונ

,יפמילאהויקוליסה,םינינמהינשתונשהושמויתונובשחבהזינ.תינשההנשב-(ירשת-זומת)

ינפל150ירשתדע151ירשת)תיקוליסהב"סקתנשולהתיהןכלו;ןהלףתשמהלודגהקלחה־יפל

קלחןהלשישינפמ,(150זומתדע151זומתמ)1572תיפמילאההנשלתנווכמ(ליגרהןינמה

,סויבזיאתמישרלןווכמןובשחהולאצישרחאו,(זומתדעירשתמ)םישדחהעשתרועשבףתשמ

םיסנכנ(לולא,בא,זומת)םינורחאהםישדחהתשלשש,ובללאבישהאלו,רתוירקבלששחאל

רבדהןכו,סויריפרופתמישרםעםינווכמםירבדהויהיזאו,157,3תיפמילאההנשהךותל

.ז"סקתנשב

גהנמכ,ן"תא״גירשתמתובשחנתועבטמהלעשז"סקוב״סקתונשש,החנההןמיתאצי

,רמאנםאלבא.(ומוקמברבדהיתחכוהשומכו)םייקרפאהתועבטמבאוהךכשךרדכו,םיירוסה

תנשליחתתזא,תרכזנההנשהלשןסינמםיידלכהםינכותהןובשח־יפלתובשחנתועבטמהתונשש

םעףתשמההקלחוגוהנהןינמהינפל149תנשלשרדאברומגתו,150תנשלשןסינבב"סק

149ןסינו150זומתןיבשןמזהקרפבלופי(149זומתדע150זומת)157,3תיפמילאההנשה

קרפה-תיפמילאההנשהםעףתשמהתיקוליסההנשהקלחהיהיז"סקתנשבו.גוהנהןינמל

.גוהנהןינמהינפל144ןסינו145זומתןיבש

.84דע78דצמהזינלשורפסבןייע(י

ואסכלעךלמהתילעתנשםיבשוח,םירקוחהוחיכוהרשאיפכ,סויבזיאוסויריפרופ(2

.רבעשךלמל
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וערגיהדגנכו,המלשהנשולונתיש,םימויואםויבקרהנורחאהותוכלמתנשל

ילכמתוקרומהלאכתומישררחאדצמ;ורבחתונשמאעמקרסחהמלשהנש

תונמנויהםיקוליסהיכלמתונש.רחאןינמלאדחאןינממתוקתעמוילכלא

וקתענונינפלשתומישרבו.ירשתדעירשתמהירוסבו,ןסינדעןסינמלבבב

ןמזבש,וילאמןבומרבדהו,זומתדעזומתמםינשהתאבשוחהגיפמילאהןינמל
,התליחתבואתיפמילאההנשהיאצומבתלפונםיכלמהדחאלשותוכלמתלחתש

תומישר.המלשהנשלשלדבהוירחאךשמללוכיםינשואדחאםוילשקפס

ןוחבלוקודבללקשמ־ינזאמכשמשלתולוכיןהבםיקסועונאשהזהןימהןמ

לוספלאללבא,םינומדקהםירפוסהירבדבתועטהלפנאלםא,ןהיפ־לע

אוהךכשךרדכ,רחאדצמקפסןהבןיאש,תושרופמתוידעןהיפ־לעלטבלו

שי,סויריפרופתמישרדבלמרשא,סנפיפאתתימרבדב,ונינפלשןודנברבדה

סויבזיאתמישרקרו,ט"מקתנשבהתיהש,תושדפמתוידעשלשדועונל

הנשהתיצחמתאהנתנ,תאזהםעפבבטיההקדקדאלשרשפאו,הדגנכתדמוע

אלאךלמאלשיפ־לע־ףא,םינשיתשולתבשוחוונברטפואאלסנפיפאלש
ינשהרפסהלעבלהאציןיאמ,הארנבושנדועונירבדתצורמבו.הצחמוהנש

.ח"מקתנשבתמסנפיפאש,תועטהםיאנומשחלש

ירבדלוספלהבסלכןיאםימיה־ירבדירפוסדצמש,הארנהזלכמ

רפסבתואבומהתודועתהשלשןהןטשלדמועהדחאהרבדה.ןושארהרפסה

היהאלח״מקתנשלשהנושארההצחמבש,אצויןהמש,םיאנומשחלשינשה

םמצעתאוארןושארהרפסהזועמבםיקיזחמהםימכחה.םייחבסנפיפאדוע

,ןהבבותכהןמזהתורמל,ןסחילוא,ירמגלהלאהתודועתהתאלוספלםיקוקז

,ןיקתנשבשאיזיללשתינשהותמחלמרחאלםידדצהינשןיבתרכנשםולשל

םניאןושארהרפסהירבדש,היאר(ןדבלןהבקרלבא)ןהבאצמללכויהזינו

םירקוחהושקתנםנחלךאיתעד־יפללבא.םהילעךומסלןיאותמאהלאםינווכמ

רפסהירבדתאורתסיאלזאםג,ןהשתומכןמיקנםאםגיכ,הלאתודועתב
תודועתלאנ־ןנובתנ.תוערואמהרודסבוירבדתאומילשידוע,ךפהלו,ןושארה

לאשאיזילתרגאאיה(ינשהרפסהלעבןרדסשהמיפל)ןהמהנושארה.הלא
שדחלד"כםויבהנמזו,םולשהרבד־לעןתמהואשמהתישארב,םידוהיה

לארטפואאריעצהךלמהידיבהבותכתינשה.ח"מקתנש(יסויתנירוקסויד
תכלל,םידוהילםגםכותבו,םימעהלכלתתלוצפחעיביהברשא,שאיזיל

םוקמבהזכשדחםשדועאצמנאלשינפמלבא.Dioskorinthios:ינויהםוגרתב(1

לשסוידשדח,רמולכ,DiosKorinthios:םיתשלהלמהתאםירקוחהןמהברהוקלח,רחא

םירקוחהמכהאיבהתאזההלאשהיתנירוקשדוחבירוסלשומשמתשיעודמםלואו.םייתנירוקה

יבשוילצאאצמנהשדחםש,Dioskorlםשבשהיחהתאארוקה,ימורהםוגרתהחסונבסופתל

םימכחו.(426,רלדיאןיע)סרמלד"כברמוגוראורבפלא"כםוימםלצאליחתמה,אטירקיא

וקלחנשאלא,םיירוסהלשרובעהשדחאוהסויתנירוקסוידואירוקסוידשדחש,םירעשמהלא

שיו,ירשתללולאןיבהנשהףוסבומוקמש,ורמאשםהמשי:םישדחהרדסבומוקמתודוא־לע
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בתכמאיהתישילשה.ןמזלכאצמנאלוזהדועתב.עירפמןיאבםהיהלאיקחב
אוהוברשא,ח"מקתנשסוקיטנסקשדחלו"טםויבבותכ,םידוהיהלאךלמה

רשאלכלחלוסוםתדיקחבתכללםהלהשרמ,םידוהילםולשותירבתאןתונ
רשא,ימוריחולשתרגאאיההנורחאהותיעיברההדועתה.ותוצמלעורבע

העדב.(399,1,רלדיאןיע)הנשהעצמאבאוהשיפ־לע־ףא,ןסינלרדאןיבםוקמולונתנש

,איניתיבינבלצאיכ,ותרעשהלךמסאצמללוכיהיה,רבדבקדקדולאש,רלדיאספתתאזה

ארקנ,םישדחהתומשבאלאונממלדבנוניאואטירקיבשויןובשחלירמגלןוכמםנובשחש

תורעשהיתשהחודהזינו.(431דצ,ש"יע)סוידםשבסרמד"כדעראורבפלא"כןיבששדחה

דימתוהוארקיךא,דחמםשרובעהשדחלןתיש,םעםושלונאצמאלשינפמ-תינשהתאהלא

רעשמאוהו,תינשהןמרתוידועהקוחראיהש,םתסרמאיהנושארהלעו,ולםדקששדחהםשב

דובכלוגיהנהש,סנפיפאסכויטנאימיברצקןמזקרשמשמהיהסויתנירוקסוידשדחהש

ינודקומהשדחהתרומתHekatombaionיניתאהשדוחבתחאםעפשמתשנשךרדכו,םייתנירוקה

Lous(ב״פס,ב״ירפס,םידוהיהתוינומדקןיצ)וירבדןיע)אנותאיבשוילדובכקולחלידכ

רדסתאוינפלםישא,הזהןינעהלעומצעבןודלוןנובתהלםידיארוקהלתתלידכו.(70דצ

םישדחהתומש.הנטקהאיסעתוצראבוהירוסבאוההקרפבםיגהונויהשיפכ,םתומשלםישדחה

ולעהש,םמצעבםתואויהש,רעשליניעבבורקו,ונידילואבאלסרפתוכלמתפוקתבהלאה

נלראשנשו,לבבמםמעםידוהיה
ו

,זומת,ריא,ןסינ)םיירוסהלצאםהבשלודגהברהדוע

,ררא,ןסיג:םייקטופקהלצאהביתכבוהאירקבםינושםישובשבו,(רדא,טבש,ירשת,לולא,בא

אצמנםשו,440,1,רלדיאןיע)רדאםוקמבדדא,טבוש,ירשתםוקמבןירות,לוליא,בא,אזימת

וע
ד

נש
י

יבהלאתוצראולפנשתעמלבא.(רורברבדםהילעטילחהלהשקש,ונכוןולגםישדח
ד

,סוינידוא,סוילפא,סויד:םההלאוםינודוקמהםישדחהתומשםשוגהנהןודקומסורדנסכלא

ויההלאםישדח,סויטרברפה,סויפרג,סואל,סומגפ,סויסיז,סויסימטרא,סוקיטנסק,סורטסד,סויטירפ

תב,רסיקסוילוילשהמחהתנשםשהטשפתנוימורתלשממתחתתוצראהואבשמלבא,הנבלישדח

(ארטעפ)עלסיבשויתאוקשמדינבתאללכהןמאיצונםא.םיטעמםייונשב,עיברוםימיה"סש

התואםינומםירחאהםימעהלכויה,(סרמב״כמ)ביבאהןמםהיתונשםיבשוחויהש,ןהיתוביבסו

ישדחםעבורקבםינוכמויהו,רתויודחאשדחבםינושםימעםהבולדבנשאלא,ףרחהןמזמ

.רבוטקואלכםוידערבמטפסלכןיבשלובגבבורקבעעונתמהיהםהלשירשתש,םיילבבה

םגוזחאהזהגהנמבו)רבמטפסבד״כמואג״כמהנשהתאםיליחתמויההיקטופקוסוספאישנא

םיירוסה,(םינודקומהישדחםלצאולבקתנאלשףא,ןיסירפקואטירקיאיבשויואיניתיבינב

ט•ימהנשהתלחתובשחםיירוצה,רבוטקואבדחאמהנשהשארתאםיליחתמויהםינודיצהו

הנשהששדחהםשבםג.(ךליאו413דצמ,א״ח,רלדיאןיע)ובח"כמםינולקשאהוםיתזעהו,רבוטקואב

,םיירוסל;םישדחלןושארהסוידהיהםיתזעלוםיסוספאל:םיקלחמתוצראהיבשויויהומעתלחתמ

ונלשןושחרמוירשתישדחןהכהףסויםגבשחיןכו)סויטרברפהשדחהםינולקשאלוםירוצל

כו,םישדחלשארסואלתאובשחםינודיצה.(םינודקומהלשסויטרברפהלוסוידל
ן

pיקטופקהובשח

mנשלםסוחיבןיב,הנשהתלחתהבםייונשהלכ.יגודקומהסואללןוכמה,באשדחתאהנשהשארל

9צאהיהנאלש,המחהתנשבהנבלהתנשףולחמםיעבונ,ינודקומהשדחלםסוחיבןיב,תינאילויה

תפוקתתלחתבלפנהנבללשסוידשדחשןמזבהמחהתנשתאולבקהלא,תחא־תבבםימעהלכ
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םידוהיהלאאיהםגהבותכ,לארשי־ץראתברקבהיכויטנאלםעסמבזאואצמנ

השערשאתוחנההרבד־לעםחורתחנםעיבהב,(יח״מקתנשסוקיטנסקלו"טב
םהלתויהלולכויןעמל,םהיתולאשמםהינפלעיצהלםהמושרדיושאיזילםהל

ןניאתיעיברהותישילשה,הנושארההדועתה.היכויטנאבךלמהינפלהפל

.סנפיפאסכויטנאלשותומרחאלובתכנש,ןהילערמאלללכונתואתוקיקזמ

ינינעלכו,סרפץראבסנפיפאתויהבהלאםירבדועריאש,יניעבדאמבורקו

וישעמלכהשעלבא,ץראהביצנהיהש,שאיזיליפ־לעםיכתחנויההכולמה

הזיאתעדלהשקןכלו,םהלשהמחהתנשתלחתלןוכמסויטרברפהשדחהיהשןמזבהלאו,ףרוחה

יניעבבורקלבא.הנבלהתנשלדועםיבשוחויהשןמזב,םישדחלןושארהיהםינודקומהישדחמ

רשאםיהלאהיהלאםשתא(םשהתיטנב)וילעאשונה,סוידשדחמהנשהזאהליחתהש,רעשל

םניאםישדחהרתיתומשש-איניתיביבשוילצאםגםישגופונאסוידשדחהםש.סואצ–םינניל

ויהשןמזבו,המחהתנשב,סרמד"כןיבוראורבפא״כןיבשקרפבלפונאוהםשו-םינודקומ

שאראוהםגהיהש,ביבאהשדחבלפונו,דחאשדוחבתרבעמהנשברחאתמהיההנבללםינומ

לשירשתלןוממינודקומהסוידשדחתאונאצמהנההלעמלו.םיברםימעלצאםינשל
תעדבסופתנםאש,הזמונלהלועה.םישדחלשארסוידהיהםינודקומהלצאםגשוםיילבבה

םידוהיהןיבושאיזילןיבןתמהואשמהלחהזאיכ,םתססוידלהושסויגנירוקסוידש,םירמואה

.ונלשרדאלןוכמהיהיזא,םיאטירקהלשירוקסוידאוהש,חיננםאו.ונלשןושחרמואירשתב

וליעוהאלשיא־לכהארירשאיפכש,םירקוחהתועדתאםיארוקהיניעליתרבעהשירחא

,השדחהרעשה–ילשמךפנםהילעףיסוהלישפנלהשרא,ונינפלשהלאשהלערואץיפהלהבר

התאןבת,:תאזקרדומלתהתצילמבילרמאלולכוי,םירקבמהיניעבןחאצמתאלםארשא

."םירפעלסינכמ

."ירחאירשתבןירשעואעבראב,:ירוסהםוגרתבבותכ,הבםיקוסעונאש,הדועתהןמז

m(430,רלניאןיע)ינודקומהסוידשדחלןוכמ,םידוהיהלשןושחרמוא,םירוסהלשינשירשתשד,

,אנירח,ירוח,ירח:תורחאתונומתדועהלשי,תירוסבהבתארקנףלאהןיאש,ירחאתלמו

הדלונימורהםוגרתבירוקסוידתלמיכ,יתרעשההיהתהרזאלילואןכלו.אתנירוח,אנירוח

ךא,סוידשדחלןוכמתירבעבותירוסבירשתשדחש,עדיםגרתמה.ירוחסוידםילמהיתשגווזמ

רבדהךכילואו.ירוקסוידםשהולאציןכבו,הינפלשסוידםשהןמקלחכירוחתלמוזפחבןיבה

,םיעבשהםוגרתבונאצמהזלאמגוד.אתנירחסוידםילמהיתשמדלונש,סויתנירוקסוידםשבםג

.Ulam-lusםוקמםשןהמהשעו,דחיםילמהיתשתא"ריעהםשזולםלואו,קוספבביכרהש

ןמצעבתוחיכומ,הזהםוקמבדבלמןונאצמאלש,ירוקסוידוסויתנירוקסוידתונשמהתונומתה

,שובשידי־לעודלונש

וזהדועתבקפקפלםירקבמלםוקמןתנ,ךלמהתדקפןמזלןוכמה,הזהןמזה(י
.

הזינו

הזהישקהלכהמןיבאאלינאו.ונקתלץמאתמו,העטומלהדועתבשןמזהתאבשוח(71דצמ

עדיאלשיאוםידוהיהלאךלמהתדקפהאבםרטב,ךרדבםיחולשהתויהתעבבתכנהזהבתכמה

לאונפ,אובלתרחאמךלמהתבושתיכ,םידוהיהתוארבו;הלשממהתצעומברבדלפנךיא

הרקמאלאהניאולאתודועתיתשבםינמזהתונוכתהו.ךלמהינזאבבוטםהילערבדלםיחולשה

.רושימללכההשענהזבו,הנורחאההדועתבןמזהתאטימשהתירבעםגרתמה.דבלב
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והמשש)סופורטיפאלובאלולהיהרשא,םינשבךרהךלמהןברטפואאםשב

שאיזילתמחלמ:הפיםילועתוערואמהירדסלכו.(העש-יפלומוקמאלממלויבא

ןושחרמואירשתשדחלד"כםויב,ח"מקתנשתישארבויהותלפמוהנושארה

תיבהתכנחהתשענולסכשדחלה"כב,םידוהיהלאםולשרבדללחהונלש

ךלמהידי־לעתירבהרפסםתחנ(רדאאוה)סוקיטנסקשדחלו"טבו,עירפמןיאב

רבדיאל,הלאתודועת,הארנה־יפכ,וינפלויהאלש,ןושארהרפסהלעב.ריעצה

,הנושארהשאיזילתפגמירחאםימחלנהןיבורבעש,םולשירבדתודוא־לעללכ

ןושארהןמלודגשדחליחףוסאלהיכויטנאלשאיזילבשיכ,הרצקברמואאוהו

תינשםחלהלשאיזילבשאלש,םשםירפסמהתוערואמהרדסמלבא.(ה,א)

הדוצמהיבשויתונישלמילגרלתאזהשעיכו,רתויוםיתנשרובערחאלםאיכ

.העש־יפלםולשםהיניבהיהש,הארנ-הדוהיםצחלרשא,םילשוריברשא

הלאתודועתשלשסחיש,ינשהרפסהלעבירבדוקדצהזהרבדבםאםנמא
ובשחב,ותאאוההגשמהנה,םידוהיהםעשאיזיללשהנושארהתושגנתהל

רשאכ,םוקמתונתונןניאהלאתודועתשלש.סנפיפאלשותומרחאלובתכנש
,שאיזיללאריעצהךלמהבתכממתאזדמלש,בשחלבורקו,וזהחנהל,יתרמא

וזהדועתבלבא."ויתובאלאויבאףסאהירחא,בתכנש,שרפמוברמאנש
,

לאשלו,רחאדצמקפסהבליטהלרשפאש)רפסהלעבלשורודסיפלתינשה

,ןמזלכאצמנאל,(וביצנןיבוךלמהןיבשםירבדםידוהיהדילואבןיאמ

רטפואאבשירשאירחא,רחאןמזבהבתכנש,הילערמאלרוצעמלכונלןיאו

ירחאובתכנשו,םינושארהוירבדתאםייקלורשאל,ותומרחאלויבאאסכלע
,דחיתודועתהעבראתאביכרהינשהרפסהלעבו,תינשהשאיזילתמחלמ

בברעךכ־ידי־לעו,סנפיפאלשותומרחאלתועטבתורחאהשלשםגעבקו
.דימהארנרשאכ,םינמזהםעםנוכלדאמהשקשדע,תוערואמהירדסתא

ןושארהרפסהלעב.םירפסהינשבתוערואמהרדסלעןיעאנ־המישנ

םיטפששעיוהדוהיירעברבעיכ,םינושארההדוהיישעמתאהרצקברפסי

רפסהירבדכו)שפנ־רמלכוץוצרוקושעלכוילאופסאניכו,תירביעישרמב

םאתפ־עתפבלפנתהלםירעהיכו,אבצףוסאיוםירפכבוםירעבשרחבבסינשה

םינמסה–שאבןתואתציו,לארשייררוצןהבאצמרשא,םירעהלע
סוינולופאםעותושגנתהתאונלרפסירשאירחאו.(םעתוממוקתהלםינושארה

רהמ,סכויטנאינזאלאהעומשהעיגהביכ,רמאי,םהילעויתונוחצנוןוריסו

רתיםעאוהו,שאיזילדיב,ץראהביצנדיבותיצחמתאןתיו,דבכליחףוסאל

הלאהםירבדה.קירהורצואתאףסכאלמל,סרפץראלאוינפםשויתואבצ

רפסהרדסיפל,ןכ־ירחאואבוולגלגתהרשא,תורוקה.ןוילז"מקתנשבויה
,וירשדיתחתהדוהיץראלשאיזילחלשרשא,ליחה(א:ןההלא,ןושארה

שאיזילאצי(ח"מק)תרחאההנשל(ב;הדוהיינפלףגנ,שאיגרוגורונקנוימלת

היכויטנאלבשיו,םידוהיהינפלףגנאוהםגךא,הדוהילעדבכליחםעומצעב

,שדקמה־תיבתארהטיוהמילשוריאבהדוהי(ג;ןושארהןמלודגןומהףוסאל

תארצביו,ולסכשדחלםירשעוהשמחבםימיהנומשתיבה־תכנחגחשעיו
,םיערהלארשי-ץראינכשלאוינפםשהדוהי(ד;רוצ־תיבתדוצמתאושדקמה



ןייטשנרוב.י.חי

ןומעתא,םודאתאתוברתומחלמםחליו,םידוהיהתאץחלמולדחאלרשא

םימקהדימלילגה־ץראודעלגהיבשויתאעשויו,םראתואבצידיקפתאו
רטפואאונבתאשאיזילךלמיוםליעץראבסנפיפאתמםההםימיב(ה;םהילע
לעריעצהךלמהינזאבסמחוקעצםילשוריברשאהדוצמהיבשוי(ו;ויתחת
תושעלהדוהילעהמחלמלתינששאיזילאציו,המחלמםבהרגתהיכ,הדוהי

רבד־לע,והולהברשא,תועומשהךא,שדקמהלעורוצ-תיבלערציו,תומקנוב
בושלוהדוהיתאםילשהלוהוצירמה,הכולמהתאוילאבסהלרמאיכ,סופיליפ

רדסבםירדסמםהםששאלא,ינשהרפסבםגורפסיהלאהםירבדהלכ.וצראל
תומחלמ(ד;תיבהתכנח(ג;סכויטנאתתימ(ב;שאיגרוגתפגמ(א:אוההזו,רחא

תאושהמ.תינשהותמחלמ(ו;הנושארהשאיזילתמחלמ(ה;לארשי-ץראינכשםע
,תוערואמהינשש,הזינריעהרבכרשאכ,הארנםירפסהינשבםישעמהירדס

קפקפמוניאהזינו.םמוקמתאםהבופילחה,שאיזילתמחלמוסכויטנאתתימ
תתימ,דחאההרקמהתאהנווכברחאמןושארהרפסהו,ינשהםעןידהש,ללכ

הזהרועשב,שאיזילתמחלמ,רחאההרקמהתאםידקמו,המלשהנשב,סנפיפא

שיתמאבסנפיפאתתימבםאיכ:םיקדקדמםניאהלאםירבד.(61דצ)ומצעב
יפל.שאיזיללשותמחלמתנשברבדהןכאלהנה,םירפסהינשןיבלדבה

סנפיפאעסנשקרפב,ז"מקתנשבהמחלמלשאיגרוגאצי,ןושארהרפסהירבד

ףוסב,תיבהתכנחינפלםיטעומםישדחבח"מקתנשב,תרחאההנשלו,סרפל
.(ד,אםיאנומשח)םהינפלףגניוםידוהיבםחלהלומצעבשאיזילאצי,ולסכ

םימחלנהןיבםולשהרמגנש,ינשהרפסהירבדםעבטיהםיניכמהלאםירבדו

ןיא,ונינשוונרמארבכרשאכ,םנמא.(ט"פ)ח"מקתנשלשהנושארהתיצחמב

םאיכ,שאיזיללשהנושארהותמחלמהתיההנשוזיאבםיקולחםירפסהינש
ירבדוקדציכ,יניעברורבהזהרבדבו,התיהםיכלמהןמהזיאייחב

ותנבהךותמ,יתרמאשיפכ,ולואציש)ינשהרפסהירבדו,ןושארהרפסה
םלוטבו,דאמ־דעםהםיקפסמ(דחאןמזבובתכנתודועתהעבראלכש,תיעטומה

לעברפסירשאירחא.בטיהםהבקדקדנםא,ומצעברפסהלעבירבדמאצוי
לארשיתאתורוקהתאהרצקבעיצי,שדקמהתרהטוסכויטנאתתימתארפסה

שאיגרוגתאו,ץראהביצנלשאיזילתאםשרטפואאיכ,רמאיו,רטפואאימיב

םחלהלרכנהינבמלודגליחרכשו,הקזחבםתואץחלשאיגרוגיכו,אבצה-רשל
,םידוהיבהמחלמורגתהםתוביבסרשאםירחאםיוגוםודאיבשויםגו,לארשיב

לודגליחםעסויטומיטודגנאציןכ־ירחא.ויביואלכתאחצנהדוהיךא

ומצעבאוהאצי,שאיזיללרבדהעדוהב.המחלמבהכהאוהםגו,םישרפבובכרבו

יכדע,םהינפלףגנאוהםגךא,הקזחדיבודבכליחב,הדוהילעהמחלמל

שדחלד"כבםהילאךרערשאבתכמבםידוהיהלאםולשרבדלולבוטלאצמ

,רמאלךירצןיאזאיכ,הזהשדחהרבד־לעיתטלחההנוכנםא.סויתנירוקסויד

שדחםשאוהש,הזינירבדלבקנםאםגלבא.רחשלכהלאםירבדלןיאש
וניאתמאבו,ותעדל,ןסינ)סוקיטנסקןיבוירשתןיבשקרפבונלעודי-יתלב

תאםצמצלםיקוקזהיהניכ,רחאישקונלדלויזא,(יתחכוהרשאכ,רדאאלא
שדחהםא,דחאשדחבםגוא)םישדחהשלשואםינשבהלאהתוערואמהלכ



ןמזבויהנהלאהתונוחצנהותולודגהתומחלמהלכו.(תבטלןוכמהלחתברכזנה

םישעמלללכםירשכמםניאש,םימשגהתומיב,רדאוולסכישדחןיב,רצק

תונשןה,ינשהרפסהלעבדגנכףכהתאירמגלהעירכמההיארהלבא.הלאכ

הלעילואו)ח"מקתנשתישארב.ואסכלעבשירבכש,רטפואאלשותוכלמ

ויתחתךלמשדע,וירבדיפלםג,ותוכלמבדמעו(ז"מקתנשףוסבדועוילע

תמישרו.םינשעבראואשלשךלמשאצמנו,(ד"יפ)א"נקתנשבסוירטימד

תמישרוליפאו,הצחמותחאהנשאלאךלמאלש,שרפמתרמואסויריפרופ
יתשאלאולתנתונהניא,תומלשלתועטקמהםינשהתאולהנומה,סויבזיא
סנפיפאלשותתימתנשעבוקה,ןושארהרפסהלעבלקרםינוכמםהירבדו;םינש

.א"נקתנשמקלחילואון"קתנש,ט"מקתנשמקלחהז־יפלךלמו,ט"מקתנשב

־ילבןידההבםגרשאו,םירפסהינשןיבשתרחאהריתסלעדועריעאו

דימתהרסוהולכיהבםלצהדמעק,ןושארהרפסהיפל.ןושארהרפסהםעקפס

,םינששולשץקמהתיהותכנחותיבהתרהטו(א,א"כ)ה"מקתנשולסכב
.(ו"פ)םימיםיתנשץקמתאזהתיהש,רמאנינשהרפסבו,(ד,םש)ח"מקתנשב

תנשלסנפיפאתתימםידקהשידי־לעהזהרפסמהולאציםא,תעדלהשק
הלאתוערואמינמזיכ,ו"מקתנשלדימתהלוטבתארחאשידי־לעוא,ז"מק

ןוזחלדגנמםיכלוהוירבדךכןיבוךכןיבלבא.םינשרפסמבולצאועבקנאל

שלשםיפלארקבברע,,םיצקבשרצקהוליפאו,עובשהיצחלובצקש,לאינד
םעהפיםילועןושארהרפסהירבדהפםגו.םינששלשלעףדוע,"תואמ
.לאינדןוזח

ןינמהתאםינומםיאנומשחהירפסינשש,וניתוריקחמונלאציןכבו

ןורתיההזהןינעבשותוערואמהרדסבאלאםיקלוחםניאו,דחאןמזמןוייכלמל

יכ,ונעדיזךיראתהתאתונמלםיליחתמםהןמזהזיאמךא.ןושארהרפסהלעבל

ןינמהינפל312,ע"בלן"תא"גתנשירשתמתונמלםיליחתמויהםירוסה

ןסינמ,ןכ־ירחאהנשיצחכהזהךיראתהתאםינומםיילבבהויהםדגנכו,גוהנה

,הנושארהריקסבדימתנתונהעדהו.גוהנהןינמהינפל311,ן"תא"גתנש

ירשתמןוייכלמלםיבשוחויה,הירוסץראמקלחךאהתיהש,לארשי־ץראבש

םימעהימכחורמאןושארהםיאנומשחהרפסבתומוקמינשמםלוא.ן"תא"ג
החנההיפליכו,ןסינשדחמללכבםינשהתלחתהנומהזהרפוסהש,חיכוהל

לבא.ישקבאלאםתעדלבשייתמתוערואמהרדסןיאירשתמתונמנםינשהש

ךלוהה,רגנוא:תוקולחתועדהןידעהזהרבדבךיראתהליחתמןסינהזיאמ

ליחתמאוהש,טילחמ,(ח"יההאמהעצמאב)Gibertיתפרצהםכחהתובקעב

ךיראתהתאןכובשחםיידלכהםגש,הזלךמסאצמלרשפאו,ן"תא"גלשןסינמ

הטמשהתונש.תוטמשהתונובשחדצמ,רחאדצמתשחכמוזהעדלבא.הזה
תוטמשןינמלםימכחונתנשללכהתאתורשאמינשהתיבהימיבלארשיושעש

והניקפאוןינשןיתרתרצבנ,אוהו,ן"תא״גירשתמליחתמה,תורטשןובשחיפ־לע

,אמגודלואצמןכ.(םתונברוח״רהוםינואגהתסרגיפל,ב,ט,ז"ע)"יעיבלב

,(ופוסב,ארפס,םיאנומשח)ז"עקטבש,יאנומשחהןועמשהבתמשהנשהש

רפסבךיראתהש,רמאנםאו.ןהכהףסויונלרפסירשאכו,הטמשתנשהתיה



חיניןכלו,תיעיבשיאצומהנשההתיהזא,ן"תא"גןסינמליהתמםיאנומשח

סעדעטכישעג)ט"מתא"גןסינמליחתמןינמהש,םירחאםירקוחםעררישםכחה
.(83,א״ח,לארשיסעקלאפ
לצאםינמזהבושחבעויסהלונאצמאלשיבלמ-וזהעדםגלבא

,א)םיאנומשחרפסברפסמהיפל.תואיצמהדצמתשחכמאיה–םירחאםימע

־שיא–וירחאםימירפסמו,ןויתוכלמלז"סקתנשבסלברדנסכלאתמ(ח"י
הירוסיכלמתועבטמידי־לעםגרשאתמהזהרבדה,רטמוליפימלתותמחלמ

הז־יפלו.סוירטימדםשםתצקמלעוסלבםשתורחםתצקמלעש,הנשהתואמ

וזהנשהנהו.ז"סקתנשםתינפלםיסמןמזרדנסכלאתמ
,

,ירשתמהנבשחנםא

לחתהנה,םדוקהןסינמהנבשחנםאו,ע"בלז״טרתא"גתנשלאיהתנוכמ

,םירצמבהבותכתחאהדועתיתאצמהנהו.ז"טרתא"גרומגתוו"טרתא"גןסינמ

ו"טםוילןוכמהזהןמזהו,ימלתלו"לתנשינאפשדחלג"כםויאוההנמזש

A.Bouché-ןיע)ע"בלז״ערתא״גזומתשדחלוא,גוהנהןינמהינפל145ילוי

321
.Leclercq,

Histoire des Lagides, T.IV,

p),
ז"שרתא"גזומתבשןכתיךיאו

רתויואםישדחהשמחתוחפה-לכלהמדקשםכלמתתיממרבדדועועדיאל

יכלמןינמתאתונמלורמאשתוחנההיתשולפנןכהנהזז"טרתא״גןסינינפל

ימכחוקפקפשהמלכתורמלו,(ן"תתנשבןיבוט״מתתנשבןיב)ןסינמןוי

םינומויה,הירוסימעלככ,םידוהיהיכ,טילחהלונאםיקוקז,רבדבםימעה

החפלהשענשכיכ,הימחנבונאצמתמאבו.ן"תא"גירשתמךיראתהתלחת
ליחתהו,היתוביבסרשאתוצראבזאררושהיהשגהנמבקיזחה,הדוהי־ץראב

לערמואאוהש,ורפסתלחתבשתוארקמהןמאצויהיפכ,ירשתמםינשהןינמ
רבכשומכו,וירחאשןסינשדחלעןכואתסשחתראלםירשעתנשבולסכשדח
לכיתררברבכו,(א"פ,הנשהשאר)ימלשוריבו(ב,ה"ר)ילבבבהזלעוריעה

.רחאםוקמבתוכיראבןינעה

ינבןיבשףולחותרחאמהתורפסבתורטשןינמ.ו
תחתרדנסכלאלשונמזבואבשםדקה־תוצראלכמ.ברעמינבוחרזמ
הכלממה,יגלימלתללבחבהלפנש,םירצמץראקרהתיהםינודקומהתלשממ

ןומהמהארנרשאכויתוריעהרשאכ,םיכלמלםינשהתאתבשוחהתיהשתחאה

תויהלורזחםיימורהידי-לעץראההשבכנשירחאו,ונידילואבשתונוריפפ

אוהו,סוטסוגואםשלעארקנהדחוימךיראתםהלודסיםגו,ימורירסקלםינומ

תיביכלמלםינומויהו,םידוהיהםגךכושעקפס־ילב.ינרדנסכלאהךיראתה

ונעדירשאכ,סרפיכלמלהלחתבםינומויהשךרדכ,ימורירסקלוימלת

הזלע.ירדנסכלאהךיראתלםגןכו,("םדקינמהטילפ,ןיע)םירצמתורטשמ

.(15דצ,םש)יניריקברשא,יקיניריבתבתכמהרורבהחכוהונלשיןורחאה

,דימתונמלוליחתה,סוקוליס־תיביכלמידיבויהש,תורחאהתוצראהלכב

אללארשי־ינבו,תאזההחפשמהיבאםשלעארקנהךיראתל,יתרמארשאכ

םגו,ןוייכלמלםינומםיאנומשחהירפסינש,וניאררשאכו.ללכהןמואצי

תונמלירמגלוקספאלםהיכלמלוםילודגהםהינהכלתונמלוליחתהרשאירחא

בותכלוליחתהזאש,לארשילעימורתוכלמהטשפשדע,יקוליסהךיראתלםג"
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ןכ־ירחאםגגהוניקוליסהךיראתההיההז־תמעללבא.טגבםהילשומםש

אלאןינומןיאהלוגבו:שרפמורמאשומכו,לבבבםיבשויהםידוהיהלצא
,םייברעהידיבלבבץראהלפנשרחאלםגו.(א"ע,י,ז"ע;ל"פ,ע"ס)ןוייכלמל

,תורטשלתונמללבבברשאםידוהיהולדחאל,םילאעמשיהןינמלםיבשוחויהש

םגו.ונממץוחרחאןינמםיעדויםניאש,םינואגהתובושתךותמהארנרשאכו

ןינמהתאםידוהיהוגיהנה,םייברעהידיבהשבכנשרחאל,םירצמץראב

גהונהיההזןינמו.חרזמהתוצראלכבםהיחאלצאגוהנהיהש,תורטשל

י"רתודעיפל,ז"בדרהגיהנהזאש,יששהףלאלתיעיברההאמהדעםירצמב

םש,לעבו(158דצ,אקלח,רייובינא"רל'וכוםימיהתורוקןיע)ירבמס

לכברבכטשפתנש,האירבהןינמתאםשםג,(ארמזןבדודךרע)"םילודגה

םישמתשמויה,ןברחלםשםינומויהש,לארשי-ץראבוליפאו.לארשיתוצופת
לעםדיהרבגש,לבבינבידי-לעהזהיהנשהארנו,תורטשןינמבםגםימעפל

םישמתשמןמיתץראבו.םצראבררושהגהנמהתאםשוגיהנהו,ץראהיבשוי
תורטשןינמהיהןכבו.(ט"כפ,א"ח,ריפסןבאןיע).םויה־דעהזהךיראתב
.חרזמהתוצראלכבטושפגהנמ

לארשיימכחויה,תורטשלןינמהטשפתנאלםשש,ברעמהתוצראבםג

,םינואגהירבדמןכו,תחאםעפוריכזמאוהש,דומלתהירבדמםא,ותואםיעדוי

טרפבו,ברלובםישמתשמויהש,םייברעהירפסמוא,םרואלםיתואנויהש

,ברעמבשלארשיימכחלהברהםימעפםיאצומונאןכלו.הנוכתה־תמכחירפסב

םשלתורטשןינמתאםג,םלצאגוהנהיהש,האירבה־ךיראתדצבםיבתוכםהש
ונלאצוי,הזדצבהזםיבותכה,הלאםיכיראתינשתאושהמ.תועודיתורטמ

ןינמהתאםיליחתמםהשהלאםירבחממשיש,הנושארהריקסבהימתמרבד

תנשמותואםינומותחאהנשבותואםימידקמששיו,ן"תא"גתנשמתורטשל
.ע"בלט"מתא"ג

ומצעסינכהשידיחיהוןושארה.הלוטבור״ישןואגהתעד.ז

ךרעורפסבךרארמאמהזהןינעהלעבתכש,ר"ישרןואגהאוהוזהריקחב
,םירבחמלבחהכרעמלומהכרעמךרועאוההנהו.(95דע73דצמ)ןילמ

םינומה,םדגנכםירחאםימכחלבחו,ט"מתא"גתנשמךיראתהתאםיבשוחה

הקלחמהלא.(המהכוהמהכףיסוהלשיהלאלעוהלאלע)ן"תא"גמותוא

ארירשבר,ןואגהידעסונבר,םיארומאוםיאנתרדסלעב:ובשחיהנושארה

המורתהרפסלעב,םתונבר,רוטעהלעבו(יךורעהלעב,ןואגייאהברוןואג

א"דתנש,ךורדהזבגוהזובחרילו"טבישילשבםלשהיקשח,:ןתנונברןושלהזו(י

ויזזוגינפלשבככםעל,תורטשלףלאוג"תי,בורחהשדקתיבןברחלףלאוג"ל,הריצילא"סתת

ןדילי"כבו(359דצ,ד"ח,לעקנארפלטפירשטאנאמןיע)ןושארסופדבחסונהאוהךכ."ךורס

לעב."רשעהשמחבישילשב,(III,280,טפירשטייצעכילטפאשנעסיוו,רניגלצאקתענ)הניוי"כבו

ישילשבתלמבשבשח,ךוורדהזבנוהזובהצילמהתאןיבהאלש,הלבקהתלשלש

הזבנה,יכדרמךרדובש,רדאשדחלותנווכש,ל"דשרהתוארלביטיהרבכלבא,ןויסשדחלהנווכב
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'ום"במרהלתוינשמהשורפקיתעמו
),

־רואמ,לאומש־יללכלעבםינורחאהןמו
יבר,בוטחקלשרדמלעב:ובשחותינשהלא.תורודה־רדסודוד־חמצ,םיניע

.ילארשיהקחצייברוונבםהרבאיברום"במרה,הלבקהרפס,אייחןבםהרבא

םהש,(ןיסחויוחרפורותפכלעבכ)םימכחהמכר"ישרהדועאצומהז־דבלמ
.ןאכלוןאכלםינפםיארמ

ישנאןיבשישףולחבותולתלוהזלדבהלטושפםעטאצמלהיהרשפאהנהו

(ד"רהבדלוממםינומה)םינורחאהש,האירבהתונשןינמבברעמישנאןיבוחרזמ

אצמנו,ונינפלדועהארנרשאכ,תחאהנש(ד"יוןמםינומה)םינושארהלעםיפיסומ

תנשלשירשתב,תחאהנשבתורטשןינמתלחתעובקלםינוכתמהלאוהלאש
הלאלו,ט"מתא"גתנשאיההלאןובשחיפלשאלא,ליגרהןינמהינפל312

(יםשואיבהשןרטשב״רםכחהתמאבבשחךכו,ע"בלן"תא"גתנש
;

לבא
םתונבר,רוטעהוךורעהלעבירהש,קיפסמהזםעטןיאש,אצומר"ישרה
.ט"מתא"גמתורטשןינמםיבשוחםהתאז־לכבו,ד"רהבמםינומםירחאםימכחו

ךיראתבםינושםינינמינשתמאבויהש,אצויםיאנומשחהירפסינשמשאלא,דועאלו
לצאהארקנ,ח"מקתנשהתואארוקינשהרפוסהש,המצעבהנשהתואו,הזה

יתמאהןורתפהתאאצמלר"ישרהבשחיןכלו.ט"מקםשבןושארהרפוסה

,(רטכירלםיתרפהתורוקרפסמהתואחקלש)רלדיאלשותטלחהבוזהלאשל

יששב-היגהלקקזה,ונתעיבקםעןוכמעובשהםויןיאשינפמלבא.והזוביתמבלע,ןמהיניעב

ףוסבשםיזורחבםינפבוזההגהסינכהטוהאקםכחהו,(84דצ,ןילמךרעןייע)ר"ישהומעםיכסהו

םלוא.(ו"טבבותכןושארהסופדבש,ריעהאלו)"רשעהשמחביששב,סיפדהוםלשהךרעה

אסריגה(21דצ,בלןויגה)ה"חזשי"כב.שדחהימירפסמםאיכ,שגשמעובשהםויאלתמאב

טב
י

,רשעהשמחלןדילוהניוי"כבו,ו"טרפסמלןושארהסופדבופלחתנהלאתויתוא."חריליו

םידחאה,וזכךרדבםירפסמהתביתכ--תבשבישילשבתמאבלחש,רשעהעשתלהנונהשדועב

.ח"ח,ןרגה)ןאלעןב.םינומדקהלצאהיוצמ,ט"יתרומת(רשע־העשת)י"טואתרשעהינפל

,ט"ח,דמחםרכ)ינאורהנהיסויברש"עתרומתע"טוד"יתרומתיד,ז"יתרומתי'ז-(8/9דצ

ו"טבםוקמב-ט"פקתי"הב:רמאי(ב״ע,כ,ה״רלושורפב)לאננחונברו;ד"יהתרומתי"דה–(42דצ

.ג־תהתנשןושחרמשדחבכ"ד5/4דצ,ב"ח,ש"שמתמישר,א"רןמס,ןילרבי"כבו;ט"פקת

"םויה,קרפליתרעהבןיע)ב״יא"כתרומת-י"בך"א:(ב"יפ)לאומשלשאתיירבבוןד"כםוקמב

(זןמס,"לארשיבםתוחתפתחוםינמזירדס,ירמאמב
.

איהםלועתאירבלח"נוא"גתנש,:רמוא,םישנרדס,ם"במרהלתוינשמהשורפקיתעמ(י

ז"עתרמגבןווכבהזןובשחראבתנשומכ,תורטשןינמלי"רתוףלאתנשוןברחלל"רוףלאתנש

.םשז"עבדומלתהירבדמחוקלהזהןובשחהלכש,םיחיכומםינורחאהםירבדה."ק"פ

אוהו,סורדנסכלאתוכלמתלחתאיהרשא,תורטשןינמ,:שרפמאישנהרמאיןכו(י

וילעםיבשוחונארשאןינמלםלועתאירבלהנשן"תא"גתנשאוה.ןוזחתמיתח

הנשט"מת'גונינובשחלןוזחתמיתחוםלועתאירבןמתומלשהםינשהויהיו.ד"רהבמ

רפס)"ח"מתיגד"יוןמםלועתאירבלםינומרשאחרזמישנאלאוהו

,(ח"ש,ג"מ,רובעה
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ותואםיבשוחויההירוסיבשוי:הזךיראתלםינושםינינמינשתמאבויהש

הנשבותואםירחאמויהםיתרפהץראבםיבשויהםינויהו,312לשירשתמ

אוהאוהו)ליגרהןינמהינפל311תנשלשירשתמותונמלםיליחתמותחא

םיאנומשחהירפסינשבםהיתובקעוריאשההלאםינינמינשו,(םיידלכהךיראת

.וירבדתיצמתאיהוז.הזהםויהדעטעמכתרחאמהלארשיתורפסבםגי

וזאליכ,שיגרהאל,אצמשהאיצמהלעןואגהלשותחמשברמםלוא

שקבמ.ולףלחתנביואבבויאודובכ־תליחמביכו,שקבמאוהרשאהדבאהאיה
,םירחאדועשי,ן"תא"גמתורטשןינמםינומה,םתואדבלמיכ,חיכוהלאוה

דבלמיכ,אצמהנהו–,ט"מתא"גמותואםינומותחאהנשותואםימידקמה

,ן"תא"גתנשמואליגרהןינמהינפל312תנשלשירשתמםיבשוחהםתוא

לבא,311תנשלשירשתמליחתמה,תחאהנשברחאמרחאןינמדועאצמנ

הירחארזחמאוהש,ט"מתא״גתנשלאלוא"נתא״גתנשלתנווכמוזהנש

.הזכטושפרבדבברההעטךיא,ןיבהלהשק

ךנוצר:םילשומהורמאיהפיםנמא.ףולחלתיתמאההבסה.ח

תאשיםא,ונאםגו.וצראבוהרקבווילאהרוס,ץילמלשויפאלעדומעל
ידי-לעאלוילערוקחלםיכירצונא,וילעםינדונאשךיראתהריכהלונשפנ

יקבהיהאלרפוסהשרשפאש,רחאךיראתםעותאושהיפ-לע,יעצמא

םשגהונאוהשםוקמב,ומוקמבוקדבלםאיכ,םהבהעטואהלאכתונובשחב
ץראוםירצמ,לבבמונידילועיגהש,תודועתותורטשןומהמ–תמאבו.השעמב
רובעתנש)םירחאםינמסוא,שדחהםויועובשהםויםהבורכזנש,לארשי

א"גמליחתמתורטשהןינמםלכבש,םיאורונא,(םירחאםיכיראתלןינמהוא

.(קרפהףוסבשהמישרבןיע)האירבלן"ת

ר"ישרהםשבהלעמליתאבהשםירבחמהתמישרינפ־לערובענםא

חרפורותפכלעבתאהללכמאיצונו(םהילעףיסוהלרשפאיתרמאשיפכשו)

תאו,דחאכםינינמהינשלםינומםהש,(םיניע־רואמלעבו)ןיסחויהרפסו
ירבדםינושאלאםניאש,תורודה־רדסודוד־חמצלעב,םינורחאבשםינורחאה

ג"הר,ג"שר)לבבימכחל:תוקלחמשלשלםקלחללכונהנה,םהלםימדוקה

,ט"מתא"גתנשמתורטשלןינמהתאםיבשוחה,(םיארומאוםיאנתרדסלעבו

םימידקמה)ונלשן"תתנשלתנווכמ(ד"יוןמונמש)םהלשט״מתתנשלבא

םינומויהש,(ילארשיהוהלבקה־רפס,אישנה)דרפסימכחל;(ד"רהבמתונמל

,תחאהנשוננובשחמםיתחופחרזמישנאש,םיעדויויהלבא,ונגהנמכהאירבל

והובשחןכלו,ברלובםישמתשמויהש,םייברעהירפסמךיראתהתאועדיםגו

לעבוםתונבר,רוטעה,ךורעה)תפרצוהילטיאימכחלו;ן"תא"גתנשמןגוהכ

םימידקמלבא,ונומכד"רהבדלוממהאירבלםינומםהםגש,(המורתהרפס

הנורחאההקלחמה.וננובשחיפלשט"מתא״גתנשמתורטשןינמלתונמל

םינינמינשתמאבויהש,בשחלםוקמתנתונ–הדבלאיהקרו–תאזה

הנשבתורטשה־תונשןינמבדימתםיקלחמויהש,ר״ישרהתעדכ,הזהךיראתל
החכוהםהמןיאתמאבלבא.דרפסימכחמרתויםינומתפרצימכחויהש,תחא

עודיהיהאליקוליסהךיראתהש,םירצונהתוצראברשאלארשיימכח.רקע־לכ

-
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םוקמבקרוריכזמאוהש,דומלתהירבדךותמקרתורטשןינמועדי,ללכםש

םיפיסומה,םיטעומםירבחמדבלמו;(ב,ט,ז"ע)תוטמשןובשחןינעלדחא

,תורטשהךיראתתאםג,ולםיבשוחויהש,האירבה־ןינמדצבםידחוימםירקמב

רוטעהרפסלעב,ויזורחבךורעהלעבהשעשךרדכ)דבלבלוסלסלשגהנמכ

,הלעמלםיאבומה,תפרצימכחרתילכ.(םהירפסתומדקהבםיניע־רואמלעבו

.הטמשןובשחבדומלתהירבדודי-לעראבל,דחאןינעלקרובםישמתשמ

ודמל,תורטשןינמלדומלתהילעבונתנש,״ריעהנומשוםיעברא,ןמסהןמ

,הנשח"מתא"גתורטשתונשלעתופדועםלועהתונשש,הלאםירבחמ

שיש,ועדיאלםברלבא.ט״מתא״גתנשהתיההזןינמלהנושארההנשהשו
ועדישםתואו,תחאהנשבדומלתהןובשחןיבלםניבהאירבהןובשחבלדבה

הטמשהתנשתעיבקםערשקהזלדבהלשיש,העש־יפלםבללעולעהאל
.תורטשהךיראתבהרתיההנשהםהלהאציןכבו.הבםיקסעויהש

לעבתאהיארלותפומלולתחקלשיאבללעהלעיאלקפס־ילבהנהו
אוהשםוקמלכבו,ט"מתא״גתנשמתורטשןינמבשוחה,תורודה־רדס

רהממאוה,הזםעםימיכסמםניאש,תורטשלוהאירבל,םינינמינשאצומ

,םיעדויונלכש–ח״מתא״גלםהיניבשלדבהההלעישידכ,םירפסמהשבשל

יהאל,תונברהאסכלברההבבשיש,ןילופץראביכ
ו

לקנו,תורטשלםינומ

,וקסעברובהיהש,דומלתהירבדיפ־לעויתונובשחהשעש,טפשמאיצוהל

ברעמהישנאןיבלד"יודלוממםינומהןיבלדבההזבשיש,ובללאבישהאלו

תאזכהשעירשאכ–דעלאיבהללכונאלןכו.ד״רהבדלוממהאירבלםינומה
איהב"נשא"התנש,:תולודגתויתואבבתוכה,דוד־חמצלעבתא–ר"ישרה

רחאםוקמבוהאצמנרשארחא,(ח"מתא״גתנש,א"ח)"תורטשלד"קתתוףלא
,ג"נשא״דתנשמאיהםילאעמשיהןינמתלחת,:רמוא(ג"נשא"דתנשב"ח)

תמאבשןמזב,"םילאעמשילט״צקתתתנשאיה,ב"נשא"האיהש,וזונתנשו
,התישארבטעמכ,ב״נשא״התנשבו,ב״פשא"דתנשבאשדחמליחתמםכיראת

ולהדלונןורחאההרקמב.םילעמשילףלאתנשהליחתהרבכ,ןושחרמשדחמ

ןובשחןיבל,הנבלתונשןהש,םילעמשיהתונשןיבלידבהאלשךותמ,ותועט

ירחא,הארנה־יפכ,ךשמנשינפמ–תורטשןינמבו,המחלםינומה,הפוריא־ינב
ירבדששיגרהאלוהומכו,וירבדתצורמבוריכזמאוהש,םיניע־רואמלעב

!רותסלהיארםה,םהמעיתסמאוהש,ותלבקרפסבד"בארהום"במרה

יפכש,(א"נפ)חרפורתפכלעבלצאםיאצומונאהזלהמודהארמ

תורטשןינמהנומו,״רובדידכךותומצערתוס,אוהר"ישרהרבכריעהשהמ

ילודגינשלעהומתלשיהזמרתוילבא.תחאהמישנבן"תוט"מתא"גתנשמ

.הזןינעבתואיגשמוטלמנאלםהףאש,םלוע־תומיתונובשחבםיאיקב,רודה

ץראהתיהרבכונמזבשיפ־לע־ףאש,ןיסחויהרפסלעב,תוכזא"רןכותה

םוקמ־לכמ,תורטשןובשחבםיאיקבויהאלש,םירצונהתלשממתחתדרפס

אוהשםוקמ־לכבו,והומדקשלארשי־ימכחירפסךותמןוכנ־לאותואעדי

,ט"מתא״גןושארהןינמהלעףיסומאוההאירבינשבתורטשינשףילחמ

אבח"מתא"גתנשבש,(ב,ו"טףד,יוקרקסופד)דחאםוקמברמאיתאז־לכבו
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וזתועטבו–!וירחאלשירשתמתורטשןינמליחתהזאו,םילשורילסורדנסכלא

ורפסתיצחמשידקהש,םיניע־רואמלעב,לארשיבםירקבמהיבאםגלשכנ

ונוחטבביכ.ירתיבלארטשהכזמאוהםגש,םלוע-ימיירבדבתוריקחל

,דחאשיאםגםידוהיהוםייוגהימכחלכבאצמיאל,תורטשןינמבש,רומגה

םישמ־ילבמ,הארנה־יפכ,ךלה,(ד״כפ)"ונממעורגלואוילעףיסוהלרמאירשא
,םלוע־תאירבלא"לשא"התנש:ובבותכאצמש,וינפלהיהשהנשה־חולרחא

,(ורפסלותמדקהבוםש)תורטשלג״פתתוףלאתנשאיה,םירצונלא"עקתוףלא

ירבדםעןוכמהזןינמש,בשח,ותאהגשמןפ,שודקהחולהתאדשחילבמו

בשוחחולהלעבש,ןיחבהאלו,לבויוהטמשתוכלהבוח"הקתוכלהבם"במרה

םוקמברמואומצעאוהשו,ן"תא"גמם"במרהוט"מתא"גמהנושארההנשהתא

(יתורטשלא"יתתתנשהתיהש,ס"רא"דתנשלע(ה"כיפ)רחא
.

,םייחהןמחקלנוניאםינשהןינמשםוקמבש,ידמלוחיכויהלאתואמגוד

ריפס־ןבאלעבו.דאמ־דעהיוצמתועטה,ארבסמוקוידמואיצומבשחמהו
םניאש,,תורטשלםויהדעםינומה,ןמיתידוהילעונלרפסי(ט"כפ,א"ח)

םירפסהלעםיאורםהשכו,םירפוסהוםימכחהקר,םלועהתונשןינמםיעדוי

םתואיכ,שארמטופשללקנו."םבשחלועדיאלהאירבתונשתאםיספדנה

לעםיפיסומדומלתהירבדךותמםינינמהינשןיבשלדבההתאםיעדויש

(הברהובתוגהלםכרדש)ם"במרהירבדמוהודמלשםתואו,ח"מתא"גםנינמ

הרקהזהרבדכו.הנשרועשבהזמהזםיקולחואצמנו,ט"מתא״גםיפיסומ

ותחפו,(ב,ט)ז"עבדומלתהירבדמלדבההתאועדיש,תפרצימכחתאםג

.תורטשןינמבתפדועהנשםהלהאציןכלו,ח"מתא"גקרהאירבהתונשמ
תוחיכומתויארםהילעונלשילבא,דבלבארבסםניאיתרמאשהלאםירבדו

ךותמאיצומ(ב"צתיס)רשיהרפסבםתונבר.םמצעבתפרצ־ימכחירבדמ

תנשש,םהמדמלשתורטשןובשחדוסילעו,(ח"רתסריגיפל)דומלתהירבד
תורטשלא"סתףלאאוהש,(ד״רהבמונגהנמכהנומאוהש)האירבלט״קתתא"ד

איצוההלאהםירבדהךותמ.עובשבתישילשהנשאיה,ןברחלא"פוףלאו

א״גתנשבולצאתלחתמתורטשןינמלהנושארהנשש,קדצבר"ישרןואגה
תועטהלאםירבדש,ריכהומצעבםתונברש,שיגרהאללבא,וננובשחלט"מת

תטישיפלאלאוניאהזןובשחלכש,ורמאבםתואןקתורזחו,ודיבםה
ןינמלתומדוקההאירבהתונשרפסמתאו,האירבהןינמםיבשוחה,םינושארה
א"דתנשהיהת,ד"רהבמםינומונאש,וננובשח־יפללבא,ד"יודלוממ,תורטש

ףלאהיהתתורטשןינמבוזהנשלתנווכמההנשהו(יעובשבהינשט״קתת

תלחתדעתורטשןובשחמשהנשב"ישתאץבקמו(ד"כפ)ונובשחבםגהעוטאוהןכו(י

תורטשלג"פתתוףלאלתנווכמםתצובקתאאיצומווירחאשהנשא"עקתףלאוםירצונהןינמ

ןינמהינפלשםינשלתפתשמאיהשתחאהנשאצויהןמתוחפלונילעהלאכתונובשחבשחכושו

.וירחאלשו

תנשיתעבקשטרפליטתנשו(ונבררמולכ)ירהיגהו,:ב״צתןמסףוסברשיהרפסל"זו(י
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תאאיצונו,"ןינשןיתרתרצבנ,ללכהיפל,םיתנשהנממערגנםאש,ס"תו
תאאיבהשרבדה.עובשהתנשלםינשרפסמהונלאצי,םיעובשבתיראשה
ויתופסותב)ןנחלאונברירבדמםיעמושונארשאכ,וירבדמרוזחלםתונבר

,הרזהדובעתוכלה)המורתה־רפסלעבירבדמו(טףד,ןיטאיסוהסופד,ז"על

א"דתנשש,יארובסןנברדםלוערדסףוסבאצמש,אוה,(ה"לקןמס

,םעטהרמואהיהו,'וכוהטמשהתיה(ד״רהבןובשחל)םלועתאירבלד"סקת

תרחאתמןכ־םאו,ןיטמשןינומהירתבדירשתמוםלועהארבנןסינבשיפל
ילעבשרחאמיכ,דאמטושפתמאבאוההזהםעטה.תחאהנשהטמש

יכ,ונגהנמכ,הריצילשןסינינפלשירשתמאלהאירבהתונשםינומדומלתה

לכואצמנ,תחאהנשבהאירבהךיראתתאםירחאמו,וירחאלשירשתמםא

הנשבםהםגםירחאתמ,האירבהןינמלאםירושקה,םירחאהםינינמה

,ט"מתא"גדומלתהילעבןובשחלאיהש,תורטשלשהנושארהנש:תחא

איגםלצאאיהש,ןברחלהנושארהנשו,וננובשחלן"תא"גתנשלתנוכמ

(רקעבושילשירשתלשןינמש:ל"צ)רקיעלשירשתלשונמשםינושארהתטיש־יפל,הטימשליג

רףאוl.הטימשליבתנשיוה(ד"רהבאיהש,והתלשירשתמוננובשח־יפל,רמולכ)טרפליטתנשש

האירבהןינמתאוניתורטשבםינומונאש,רמולכ)תורטשלםינומונאוהובלשירשתלשבג־לע

,הנשבושחהנשבדחאםויוליפאש,(םינויןינמלתורטשלתלמבןאכהנווכהןיאווהתדלוממ

ןסינרחאלשירשתאוהוןיטימשלהנשה-שארירשתוI.הנשהתלחתםינומהירתבדןסינמםוקמ־לכמ

,א"ע,ח,ה"ר)תופסותמיתחקלדייולשירשתלבושילשירשתןושלה."רקיעןכוהריצילש

רמאמה."והובלדוגינכאוהרקיעורקיעלשירשתלונמש,:ןקתלןכ־םגרשפאלבא,(תופוקתלה"ד

רדסבוללכןינעלכםשולןיאשםוקמבהזמהלעמלרשיה־רפסבבותכעברמיאצחביתפסוהש

םינומהירתבדןסינמםוקמ־לכמ,תורטשלםינומונאוהובלשירשתלשבג־לע־ףאו..)העטומוסרסמ

ןוילגבת"רדיבהבתכנוזההגהלכשהארנו.("הנשבושחהנשבדחאםויוליפאשעובשהתלחת

וירבדב)םשבשוםסרס,םמוקמבאלשםסינכהםירבדהתאןיבהאלשקיתעמהו,םיעטקםיעטקורפס

ןכולארשייכלמלרפסהםינפבהלעמלרמאשהמלאאוהעלוקהנשהתלחתהירתבדןסינמ

ה"ד,א,ז"כףד,ה"רתופסותבאבומכ,רחאםוקמבותטישםעןוכמוןסינמםינומתיבהןברחל

.(םלועהארבנןסינבש,ןאמכ

לבא.(ןומרכס"טאלמרשיה־רפסלכשומכ)תוברתויעטולפנוזהכלהלת"רירבדב

ירבדתאםיקיתעמהובברעהמכ־דעחיכומה,דחאשובשםא־יכ,ןקתאאלןכלו,ןנקתלדאמלקנ

(ףת)!סקהמכינשתיבידכמ,:ל"זוםשרפמו,ב,ב"י,ןיכרע,דומלתהירבדאיבמםתונבר.רפסה

lכתI",ירשעעברא,יוהילבויאינמתתואמידירה,אתתעמשאלוכחכומדכ,ןברחהתנשדבל

רמאדאיההדוהיירינמאה,ינשמו"...אתישוהלושפ,עובש[ירתl(יתרתהאמלכמ,ונייהד)

ינהו{יתרתהאמלכמ,ונייהדlאלבויאינמתמIאינמתlאיתא,ןאכלוןאכלהלועםישמחתנש

ירבדמםלידבהל"םיבגחינרק,לשםינמסבדומלתהירבדתאיתניצ.״רסיבראוהליוהאתיש

האמלכמונייהד,םילמהתאוסינכהםיקיתעמהש,תחאהריקסבהארישיאלכו.רשיה־רפס

ןכ-לע,יוארהןמוקמבאלש(ארמגהירבדלרואבכורפסןוילגבת"רםבתכ,הארנה־יפכש)"יתרת

,יתרתומכםהלהתארנש,ירתתלמוטימשה
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תעבקנההטמשהתנשהאצמנו.ל"תתא"גתנשלוננובשחבתנוכמ,ט"בתת
ויההמכ־ידעלבא,תחאהנשבאיהםגתרחאתמהלאםיכיראתמדחאיפ־לע

ונברירבדונלוחיכוי,םההםימיבהרותהילודגלםגםירזומהלאכםינינע

ןאכונליאמד,רמאקיאמרןיבהאלו,:ת"רירבדלערמואה,ןנחלא

תיבמםא־יכ,ע"בלןיטימשןובשחןיליחתמונאןיאאלהוםלועהתאירבל
הושמהו)המיתירבדלת״רירבדתא.בשוחהמורתהרפסלעבםג."ינש

ךירצ,בםתואחינמו(םחקלונממיכדימהאריןנחלאונברירבדםעוירבד

יכו,הזבהזםיזוחאוםירושקהלאתונובשחלכש,םבללעולעהאלו.״ןויע

ןינמהתישארתונתשהבהנתשמ,תוטמשהןינמליחתמהנממש,ןברחהתנש

ונלצאתנוכמ,ןברחהתנשבהתיהש,הטמשלהנושארהנשהאצמנו,האירבל

םשאלת"רכלודגםכחםאו,(ל"תתא"גתנשלאלא,ט"כתתא"גתנשלאל
וניבהאלומעטתאועמשש,וירחאםיאבהםאו,הזהלדבהלובלתאהנושארב

ןיבשףולחהתאעדיש,ר"ישרקבמהוןואגההנורחאלםאו,םרושאלוירבד

ןיעלהוצש)רשיה־רפסבת"רירבדתאהארםג,ברעמישנאוחרזמישנא

המל,תולקלקעתוחראבהלאתונובשחבךלה,המורתהרפסירבדתאו(םהב
!םהבםיאיקבויהאלש,ללכבהילטיאותפרצישנאלעאלפתנהז

חרזמ־ינבןיבםיגהנמהףולחבורוקמש,ונראבשהזהלדבההדבלמ

,םירחאםיפולחםגםימעפלםישגופונא,האירבהתנשןובשחבברעמ־ינבו

.ןובשחבתועטבואתשבשמתרחאהחנהבםאצומש

םיבשוחהםתואןיבר"ישרןואגהבשחבוט-חקלשרדמלעבתא

,ף"דתנש,:ךל־חלשתשרפבבתכשהממותיארו,ן"תא"גמתורטשהןינמ

,ינש-תיבןברחל(ז"לףלא:ןקתמר״יש)ז"ללולאאיהש,םלועתאירבל(יו"ס

ךלמהוהיקדצימיבריעההתכהשמאיהש.האובנתקספהלז"תאאיהש

ןקתנוהנתשנרבכ,תמאהלאקוידבםיכסמה,וזחסונלבא.(י"ז"כקתתא

,בוט-חקלשרדמלעבדיתחתמאציאלו,םיסיפדמהואםיקיתעמהידי־לע

,תומשותישארברפסלהזשרדמב.ירמגלהנשמהטישולהתיהש

,דחאדי-בתכבהאצמנ,םינושדי-יבתכיפ-לערבבש"רהרואלאיצוהש

הבבתכשהנשהאיהו)ז"נתתא"דתנשבהתשענש,תחאהקתעהלעדסונש

ןאמ,:החסונהתאןכ־ינפלומצעבאיבמאוהש,ןנחלאונברלעהומתלשירתויבו(*

,רורבאצויהנממש,'וכו"אתשאדחיפטנוםלועהארב'נשמינשוהלוכבושחליוכועדיאלד

תחאהנשבשרפהשישחרכהבו;האירבהךיראתיפלתוטמשןובשחםיבשוחויהש,םימכחשיש

.הירחאשירשתמוא,האירבלםדקש,ירשתמםלועהתונשםינומהןיב

ךייאלשתיב-ףלאךותמאצויהזו,ת"תלעחרומהחותפאפיכ,ו"סתתא"ד,רמולכ(*

.תואמהנומשוםינומש,הנומשלעובתורומף'פיחתויתואש,ר"טב

ונלצאתאצמנה,,יתרטוזאתקיספרפסםשבאיבמ(ט"יפ,םיניע־רואמ)ימודאה(*

ריעההתכהשמ(ז"כקתת:ל"צ)ז"כקתףלאתנשבהיהשרבדלעךל־חלשתשרפבבתכש,סופדב

ו"סתתא"ד,ינשןברחל(ז"ל:ל"צ)ז"כףלא,האובנתקספהלז"כקתתףלאאוהשוהיקדצימיב



ז"נתתדאוהש,(ןברחל)ט"כאהתעונלהזו,:וזהןושלה,(י(ורפסתארבחמה

.(א,ט"י,ורתיתשרפ)"ז"תאםינוייכלמלםינומונאש,דועאלו,םלועתאירבל

,ןכ־ירחאםינשרשעםידימלתהדחאתקתעהךותמבתכנש,רחאדי־בתכבו

םינוייכלמל.םלועתאירבלז"סתתדאיהש,ט"לאהתעונלהזו,:חסונה

.תחאהנשבדוערחאמהנמזשהקתעהךותמבתכנה,ישילשדי־בתכבו,"ז״יתא
םינוייכלמל.םלועתאירבל(ח"סתתד:ל"צ)א"סתתדאיהשם"רתת,:חסונה

די־יבתכינשבשםתואו,בטיהםינוכמהלאהםירפסמהלכ."(ח"יתא:ל"צ)א"יתא

םינשהתפסוהידי־לעןושארהדי־בתכבשםתואמםמצעמםיאצויםינורחאה

ונשנםלכו(הנשא"יוארשע)ותקתעהןמזדערפסהתביתכןמזמורבעש

אלא)רפסהןמרחאםוקמבדוע(ונמזיפלדחא־לכב)די־יבתכתשלשבםתרוצכ

.הנמאנהברעונלםינתונםהו(הזדצבהזןברחהוהאירבהךיראתקרואצמנםשש

בתכנסופדבשרבדמברפסלשרדמהםגש,יניעבבורקו.שובשםהבהלעאלש
אלא,תורטשלןינמהוילעדיעירשאכ,ז"סתתתנשבהתשענשהקתעההךותמ
ןקתלובשחש,םירחאמםיקיתעמידי־לעתויעטתצקמונאבהשרמאמבולפנש
ז"יתא,ינשתיבןברחלט"לוףלאאיהש,םלועתאירבלז״סף"ד:ל"צו,ולקלקו

,הזהשרדמה־לעביכ,רורבאצויהלאהםירבדהלכמ.'וכוהאובנתקספהל

ןברחלהנושארההנשהתאבשוח,ד"רהבמברעמינבכהאירבהתונשהנומה

יבשוילצאוהונאצמרבכש,ןושארהרפסמה.א״נתא"גתורטשלו,ט"כתתא״ג

־ילעבןינמשובשחשךותמ,תועטבותדלוותרוהש,וניאררבכ,תפרצוהילטיא

,רבחדועולונאצמאלש,ינשהרפסמה.וננובשחלןוכמםלועתאירבלדומלתה

בשסנ־ךרדברשא,ןומדקהידלכהךיראתהתובקעובתוארלםוקמתתללוכי
תעדיפכרשאו.וצראבחלבוילעדבארשארחא,הירכנץראבהיחתל

התרוצכונושלקיתעהלדיפקהאלםימעפלוכרדכשאלא,םינפבונאבהשרמאמלותנווכו,"הריציל

,הבוטנמסופדיפ־לעהספדנש,(ג״רת,הנליו)בקעי־ןבתאצוהיפליתקתעהימודאהןושלתא

אתקיספלימודאהתנוכש(Tדדצ,ןילמךרע)ר"ישהבשחןכלו,ךלתשרפבותכתורחאתואצוהבו

ףנלצאתאצמנה,:שוריפברמואםיניע־רואמלעבלבא.ונמזבדועהספדנאלש,תישארברפסל

.הזכרמאמלרכזלכאצמנאל,רבבש"רהרואלאיצוהש,תישארברפסלאתקיספבתמאבו,"סופדב

לכםיושהזרבדב.ןברחלט"כףלא,ע"בלז"נתתא"דתנשברבחתנבוטחקלשרדמ(י

ינא,:ודעברבדמןושלברבחמהדימתרכזיץנרולפי"כבשינפמו,'ביגתומשבדי־יבתכתשלש

ראובמבב״שרףסאש,םירחאתומוקמבןכו,'וכו"יבבלתאהנתאווניהולארפסביתוניבהיבוט

ךיראתתופסותבורתסנןושלבדימתוילערבדיםילשוריוגרוברטפי"כברשאתחת,(דיס)

.תיעצמא־יתלבואתיעצמא,הקתעהךותמבתכנןושארהדיה־בתכש,טילחהלבורקהנה,דובכ

רשאכאל,םידימלתהמדחאתקתעהךותמושענםירחאהםינשהו,ומצעברבחמהידימהאציש

ומצעברבחמהןקתשהשדחהרודהמיפ־לעושענםינורחאהדי־יבתכינשש,רבגהמלשיברבשחי

םירבדהתמאבו(ד"יןמס)ןושארבםירסחםהשםיטעמםירבדתומוקמתצקבהבואצמנשינפמ

aמס)ומצעברנבהמלשיבררמאירשאכותועטבוטמשנשתוטמשהאלאםניאהלאהםירסחה

.קיתעמהתגגשבושענש,תוטמשהותויעטאלמהזדי־בתכש,(ג"י
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תנשלשירשתמוא,גוהנהןינמהינפל311תנשלשףרחמליחתה,ויאיצממ
ינאשכו.ןוימדבקרדלונהזהךיראתהלכש,ונחכוהרבכלבא.א״נתא"ג

.תועטידי-לעוילעבלדלונא״נתא"גרפסמהםגש,רבדבקפקפמיניאימצעל

,רבבהמלשיברלאובמבןיע)היטנזיבתלשממתחתהיהש,הזהשרדמה־לעב

ךיראתו,ט״כתתא"גתנשמןברחהךיראתתאוצראינבכהנומ,(הןמס

בשחלולהיהשםוקמבשאלא,(ןברחהךיראתבןלהלןיע)ן"תא"גמתורטשה
דעןתואבשח,ללכבדעאלודעםינינמהינשןיבורבעשםינשהתא
הלאכתויעט.הנשט״מתא"גתחתן"תא"גםלועהתונשמערגו,ללכבדעו
תמאבתאזכבשחרשאכו,תונובשחבםיליגרםניאשםדא־ינבלצאברלתויוצמ

ןינמל'אההנשהו.ןגוהכהלועןובשחההז,:רמואו,רבבש״רל"ומהםג

א"דהלעי,ז"יתוףלאדועהזהרפסמלבשחואצ,ן"תא"גאיהתורטשה
.(24דצ,אובמ)"ז"סתת

םיבשחמהועטש,הלאכתויעטלתוברתואמגודאיבהלובבגליתייהלוכי

לשדי־בתכב.רתויבתנייצמתחאאמגודךאאיבהלילהיהיידלבא.םנובשחב
םלשנו,:ופוסבאצמנ,םירצמבבתכנש,גרוברטפבםירפסהיזנגבאצמנהארקמ

,םלועתאירבלהנשםיעבשותואמעבשוםיפלאתעבראתנשלשןויסשדחב

איהו,ןיכיוהיךלמהתולגלהעבראוםיעבראותואמעבראוףלאתנשאיהו

(תורטשוןינמלאיהש,םינויתוכלמלהנשהרשע־עשתותואמשולשוףלאתנש

תנשאיהו,ינשתיבןברחלםיעבראותואמעשתתנשאיהו,האובנהתקספהלו
,קארטשויבכרהלשגולטק)"הריעזןרקתוכלמלעשתוםיעשתותואמשולש

רורבבטילחהלהשקשדע,הז־תאהזםישיחכמהלאהםירפסמהלכ.(265דצ

דוסילתחקלשיש,םיבשוחקארטשויבכרה.שבשמהזיאוןוכנאוהםהמהזיא

ט"סשתא"דתנשלשירשתמהליחתהט״צשתנשש,הריעזןרקלןינמהתא

כ״שוףלא,ע"בלט"סשתא״דתנשברפסהבתכנהז־יפלו.םלוע־תאירבל

–הלאכתויעט.ןיכיוהיתולגלא"מתוףלאוינשתיבןברחלם"קתת,תורטשל
תוארהלןיד–חורהךרדתאעדיאלרשאכ,ןתדלךרדשיאעדיאלרשא

ךותמםינינמהןמדחאלעטפשמאיצוהלונצפחברהזהלונאםיכירצהמכ־דע

רשאכו.ןובשחההשעמבתויעטלםילולעםדא־ינבבר.וירבחםעותאושה
,םולשבונממואציאלוהזסדרפלוסנכנש,הברהםימכחידמלהלעמלוניאר

.המכוהמכתחאלעםיטושפםירפוס,ךכםיתעה־יעדויםימכחבםאו

תיבה־ןברחךיראת

גהונהיהשתומוקמהולארשיתורפסבןברוחהךיראת.א
היה,םלוערדסוהנשמהירבדמרבכוניארשהמיפכרשא,הזהךיראתה.םש

הברהאל–ןיטגבותואםיבתוכויהאלשיפ־לע־ףא,לארשי־ץראבטושפגהנמ

,הילטיאבולארשי־ץראבםאיכגוהנוהונאצמאליכ,תורטשינשןינמכטשפתהל
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אלפיאלןכלו.ןושארכםימיךיראהאלםגו,הירחאדימתתכשמנהתיהש

ךיראתכהזהןינמהםהברכזירשא,םיבתכהוםירפסהדאמוטעמיכ,וניניעב

ןינמרכזנתידומלתהתורפסב.םירחאםיכיראתללפטכאלו,ומצע-ינפבדמוע

יארומאמ)אנינחיבררמא:(ב"ע,ט,ז"ע)ילבבבתחאםעפ:םימעפיתשקרהז

ימלשוריבתחאםעפו,'וכותיבהןברחלהנשתואמעברארחאל(לארשי־ץרא
התשעהנשםיתשוםישמח:(ב,ב,הכיאשרדמבאבומו,ו"ה,ה"פ,תינעת)

םינינמבורפסבשמתשמה,אטוזםלוערדסלעב.תיבה־ןברחרחאלרתיב

תורטשלינשהתיבהימי,םלועתאירבלהנומאוהןושארהתיבהימיתא)םינוש

ןינמינפלתיבהירחאשןמזהתאבשוח,(סודרוהויאנומשחתיביכלמלםגו

תלחתברמואיתבראתקיספלעב.םימעפשמחורפסבריכזמאוהש,ןברחה

םשףיסוהו)"הנשעבשוםיעבשותואמעבשירהתיבהברחשןמזמ,:ורפס
.("תחאוםישמחוהאמוףלארבכאוההתעו,:םירחאמהםיקיתעמהןמדחא

"תואמעשתירהוישכעדע(תיבה)ברחשמו,:רמואוהילאיבדאנתלעבו

רזעילאיברו;(י(163דצ,םולש־שיאתאצוהב,ופוסלבורק,הברוהילארדס)

(י(ב״תלתובורק)"דועותואמעשתןינאא,:רמואוהזךיראתבשמתשמרילקה
.

דילעץבוקרפסב.תונושתובתכבותורטשבהזהןינמבםישמתשמויהןכו

,אצמש,"תימלשוריהבתכ,חסונרנילרבא"רהםסרפ(טתנש,םימדרניציקמ)

,םלועתאירבלםינשךכוךכב,ינולפשדוחלםימיךכב,תבשבךכב,:הבבותכו

לכיניעלונימיבהרהמבהנביש,שודקהשדקמהתיבןברחלךכוךכתנשבו

,vol.IV)םואיזומשיטירבלשדי־בתכתמישרבו."ןמאלארשי p.520a)ספדנ

רפסהןמרחאםוקממדועאצויאוהו,הריצילט"כשתא"דתנשלןוכמהזהןמזה(*

(חישמהתומילשםיפלאינשמ)ןהמואציו,:רמאש,(7דצ,םולש־שיאתאצוה)ב״פ,הברוהילא

טוקליבו.םירחאמהםירפוסהידי־לעונתשנרבכהלאהםירפסמהלכלבא;"הנשתואמעבשמרתוי

יקסננזופא"שרהו,"םינשעבראוםיששתואמששןהמואציו,:חסונה(ז,ד"י)הירכזליריכמ

,1969תנשלעיפארגאילביבןעשיארבעהרעדטפירשטייצןיע)רפסהרובחתנשאיהוזש,בשחי

רפסמהםוקמבבתכש,רחאמקיתעמידימאציהזהרפסמהםגש,דאמרשפאלבא,(132דצ

ןמס,יבכרהל"םינואגהתבושת-)ונעמשיאהברןואגהיפמו.ובתכהבשהנשהרפסמתאןומדקה

.הבםידמועויהשהנשהרפסמתאםדומלתעשבהזןיממתותירבבריכזהלםכרדהיהש,(ה"מ

,ןואגארירשברימיברילקהא"רהיהש,וזןושלמחיכומרילקהתודלותבר"ישה(י

ןורחאההזיכ,ןואגהידעסברלםדקש,םיעדויונאהתעלבא.הריצילל"שתא״דתנשךרעב

ומשבוריכזמ(43דצ,יתפרצהםוגרתבו,23דצ,יברעהףוגב,טרבמלתאצוה)הריצי־רפסלושורפב

(ב"יפ,ד"ח,"וישרודורודרוד-)סייווא"רהו.'וכוירסמליככוסלזורחהתאויטויפמקיתעמו

םההארנה־יפכש,םיטויפריכזמיאנורטנברש,(נןמס,הזונגהדמח)םינואגהתובושתבאצמ

.תיבהןברחלתיעישתההאמהתליחתבואתורטשלה"פקףלאךרעבתמיאנורטנברו,רילקהל

.םירחאמהםיקיתעמהדחאידי־לעןקתנשאלא,רחאןינמספתרילקהש,רמאלונאםיקוקזןכלו

,ףלאלתואמעשתרפסמהתאהנשש,(דהרעה,רילקהתודלותןיצ)ן"בארהלונאצמשךרדבו

.ןברחלםינשףלאמרתויורבערבכוימיבשינפמ
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א"ד)הריעזןרקתוכלמלה"לרתתנשבבתכנשרודסךותמיארקטגספוט

ךכוךכתנש,ינולפשדוחלךכוךכב,עובשלינולפםויב,:(הריצילו״צקתת

.(י"תינולפריעבוא(ןנוכתוהנבתםילשורי)ו"תשוריריעבינשתיבןברחל

יתבתכרשאןבהשמינא,:רמאנ,םירצמבםויה־דעאצמנה,די-בתכארקמבו

ץקלבתכנהללוההריעה(הירבט)היזעמתנידמב.ארקמלשרוזחמההז

ףד,א"ח,ריפסןבא)"ינשהתיבהןברחלםינשעבשוםירשעותואמהנומש
דצ,1908תנשלJ.c.R.ילגנאהףסאמבו,Xדצ,םימעטהיקודקד;ב"ע,ד"י
תחאבבשויהיהש,ויגישממדחאו,ריאמ-ןבםגשמתשיהזהךיראתב.(639

תקלחמ,ןיע)םשגוהנהיהןברחלןינמהש,לארשי־ץראתוביבסרשאתוצראה

ןברחהןינמלהיהלקנאלךא,(ךליאוז8דצמו54דצ,"ןואגהידעסבר

הנהו.תורחאהתוצראהלכבטושפגהנמהיהש,תורטשןינמדגנדמעמקיזחהל

םיאיבנלשדי-בתכ:תורטשןינמיפלםילשוריבובתכנשתודועתהמכונינפל

שדקה־ריעםילשוריבבתכנ,(ג"מץבק)"םידוהיהעלס,באצמנהםינושאר

רפסבןוסלובח)םינויתוכלמל'ש'אתנשב
-Corpus

JnscriptionumHebraico,
rumדצ,םימעטהיקודקדלהמדקה–קארטשורעב,217דומע,תיזנכשאהרודהמ

XXXVII,םילשוריבהבתכנ,(תיארק)השאתבתכ;(תועטבןמזהטמשנםששאלא

(2(227דצ,ו"ח,"םילשורי,)םינוירפסמלט"לשףלאתנשטבששדחב
;

השאטג
,גנודיישעהעעשידיי,יולב)תורטשלט"סשיאתנשירשתשדחבםשבתכנש

ט"סש'אהנשהתואלשןושחרמשדחבםשבתכנש.רורחשטג;(107דצ

ךכש,חיכוהלרשפא,ף"שרן״באידי־לעונלועיגהש,םיבותכהלעןומסלרשפאםא(י

ברעןושארהםויב,:ןמזהבותכ"םידוהיהעלס,באצמנהדחאדי־בתכב.םינושארהםגםיבשוחויה

הריפסלה"כ,ויזשדחלו"טידםויב,:ינשדי־בתכבו,״ונישדקתיבןברחלא"כשתתנשחספה

תעיבקיפלםינוכמהלאםינמזינש.(XXXIVדצ,םימעטהיקודקד)"ינשןברחלח"עשתתנש

.הריצילז"רתא"דון"קתא"דתנשםעםיארקה

ןכוןכתנשבםיבתוכהלמרבו,:דוערמאנ,םינפבונרכזהש,םואיזומשיטירבדי־בתכב

רחאםוקמבדוערכזנאלש)הזהךיראתהתאש,יניעבבורקו."ךלמהןיכיוהיתולגלםינש

,םינברהימכחידי־לעגהנהש,ינשתיבןברחםוקמבםיארקהתצקמוגיהנה(ומצע־ינפבךיראתכ

עיגהןעמלםנמאםא,לאקזחיוחימרי,םיכלמבארקמבאצמנה,ןיכיוהיתולגןינמבומוקמבורחבו"

.הנשכ"תינשתיבדמעש,הלבקה־ילעבתעדלעךומסלםיקוקזויהוילא

:רמאנדחאבש,םיארקןיטגיספוטינשדועואבוה,םש,םואיזומשיטירבתמישרבו(*

תינולפתנש,:ינשבו,"ןמאהרהמבןנוכתוהנבתשדקהריעםילשוריבםינוירפסמלןכוןכתנש.

Aboutרפסבו."הריהאקלאריעבואתינולפריעבםינוירפסמלךכתנשוא,םלועהתאירבל

29.HebrewManiscripts by Elkan Adler, London 1905, pיארקטגחסונאבוה

םיעבראוהעבשותואמשלשוףלאתנשמינולפשדחלןכוןכםויאוהשעובשבןכוןכםויב,:הזכ

בתכש,(ב"י,י"פ,םישנרדס)והילאתרדאלעבירבדלעריעהליוארו,"םינוייסמלםינש

הלעמלונאבהשןיטגיספוטמו,ןברחלןברחרבחלידכ,תיבהןברחלםינשהםיבתוכןיטגבש

.םלועתאירבלותורטשןינמלםגםיבתוכויהש,וניאר
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לשוניד־תיבבובתכנתונורחאהתודועתהיתש.(114דצ,Saadyanah,רטכש)
,לארשי-ץראינואגלובגגישהולארשי-ץראללבבמהלעש,אישנהלאינד

םגםיאצומונאלבא.םשמאצישםוקמהגהנמבתורטשלונינמתולתלרשפאו

דצמ,Saadyanah)ותלגמבבשוחה,לארשי־ץראינואגמדחא,רתיבאיברתא
.דבלבתורטשןינמלקר(ה"תאדעג"עשאתנשמ)םיתעהלכתא(ךליאו86

ףלאהףוסבדועובםישמתשמויהוירמגלןברחהןינמקספאלתאז־לכבלבא

,ןהכהםהרבאיבר,לארשי-ץראינואגמדחארבחש,דחאטויפשארב.רבעש

Jףסאמבןיטשרומראמםסרפש .Q.R.םירפסהרצואמ(626דצ)ד"ערתתנשל

שיטירבברחאדי-בתכבו,״תיבהןברחלד"נקתתתנש,:םשרנ,'גירבמקברשא

,1913תנש)םדק־ימיירבדלהרבחהלשףסאמבספדנש,(8829ןמס)םואיזומ

ירבדתאחקנםאו."תיבהןברחלז"פקתתזומתג"י,ןמזהאצמנ,(640דצ

ןברחלםינומשתומוקמשיו,:בתכש,תקידמהםתועמשמב(ח"ש,ג"מ)אישנה

(יירמגלהזהןינמהדועקספאלוימיבםגש,הארנ,(ינוניבןמזב)"ינשתיב
,

ןימינביברונלרפסירשאיפכש,הבוצםראוקשמדבךכםינומויהילואו

,בשחלהשקיכ.םשםיבשוילארשי-ץראלשהבישיישארויה,ויעסמרפסב

.בלצה־יעסמימיב,אוההןמזבםידוהיויההמצעלארשי־ץראבש

.ןברחהךיראתלםינומויה,רורבבהתעעדנשהמיפכ,הילטיאץראבםג

ואצמנרשאתוקיתעהתובצמהלעךרארמאמ1880תנשבבתכילוכסאםכחה

תובצמרשעןהבו;(ישדקהןושלבןהמוימורואןויןושלבןהמ,תאזהץראב

תנשמוא,ע"שתדען"שתתנשמ,תיבה־ןברחלהנמנןהילעתורחהןמזהש
הזהךיראתהךיראהאלהילטיאבךא,הריצילט״צקתא״דדעט״עקתא״ד

ולונודיתבשיברתאםיאצומונאןכ-ירחאםינשהאמכו,לארשי־ץראבכםימי

תאירבלה"פרתא״דתנשריכזמינומכחהרפסתמדקהב
,.םלוע

(א"ע,ט,ז"ע)דומלתהירבדמ.ךיראתהתלחתהבתועדיפוליח.ב

תואמעבראוא,תומלשהנשפ"שןברח־ןינמלםדקתורטש־ןינמש,םידמלונא

אצמנו."ךתיבבהנשםירשעילהז,:הפיןמסןהבונתנש,םירשערסח

ללככהיההזןובשחךרדו.תורטשלא"פשתנשאיהןברחלהנושארהנשש
לכילבותואםיאצומונאו,דומלתהתמיתחרחאשלארשיימכחלצאםגטושפ

םג,םייברעהתלשממתחתויהש,הקירפאודרפסימכחלצאםגףולחותקלחמ

היהיידו,םירצונהתלשממתוצראבםיבשויויהש,הילטיאותפרצימכחלצא

ותמדקהבןואגםיסנונבר.הלאוהלאירפסמתודחאתואמגודאיבהלונל

התיההנשמהתמיתסש,רמוא"דומלההילוענמלחתפמה,ורפסל

הדוהייבררמאיןכו.תיבהןברחלז״קתנשאיה,תורטשלל"קתתנשב

םישמתשמויהדועוימיבםגש,הארנ(י"פ,לבויוהטמשתוכלה)ם"במרהירבדמ(י

.הטמשהתנשודי־לעבוצקלןברחןינמב
,Atti

del IV Congresso internazionale degli orientalisti. Firenze(י

1880, page 239-383.



325לארשייכיראת

ל"קתתנשבהנשמהתארבחיברש,(ג"כןמס,ג"מ)ירזוכהרפסביולה
תורטשלז״פתףלאתנשם"במרהלצאו;ינשתיבןברחלן"קתנשאיה,תורטשל

ט"פתףלאתנשו,(י"פ,לבויוהטמשתוכלה)ןברחלז״קוףלאתנשלהוש

םיעדויונאןכו.(ז"טה,א"יפ,שדחהשודקתוכלה)ןברחלט״קוףלאאיהתורטשל

הושתורטשלג״יתףלאתנשש,הלעמלונאבהש,ךורעהרפסלעבירבדמ

א"סתוףלאתנשש,רשיהרפסבםתונברירבדמו,ןברחלג״לףלאלולצא

ףלאתנש,ותמדקהברוטעהרפסלעבירבדלו.ןברחלא"פףלאלהושתורטשל
ינשןיבשלדבההםלכתעדלשירה.ןברחלא"יקוףלאלהושתורטשלא"צתו

.תונוכמםינשפ"שלהלועהלאהםינינמה

–תורטשהןינמםעןברחהןינמתאושהבהלאהםימכחהלכוושהםאלבא
דועםינומויהומוקמבש,ם"במרהדבלמו,םהיניבםיגוהנויהאלםהינשש

ויהאל,יתוריעהשומכו,ירמגלדועעקתשנאלןברחהןינמםגו,תורטשל

םשמםוחקלוםירפסיפמםאיכהלאהםינינמהתאםיעדויםירחאהםימכחה
תונשןינמםעןברחהתונשןינמתאוושהבףולחםהיניבלפנהנה–םתרוצכ
תפרצימכחוהזדצמהקירפאודרפסימכחו,השעמבםלצאגהונהיהש,םלועה
תנש(םש)ם"במרהלצא.תונחמינשלהזהןינעבםיקלחנויההזדצמהילטיאו
ןברחלט״קוףלאתנשו,הריצילו"לקתתא״דתנשםעתנוכמןברחלז"קוףלא

,ל"תתא"גתנשולצאןברחלהנושארהנשהאצמנו,הריצילח"לקתתא״דםע

א"סתתא״דתנשלתנווכמןברחלג"לוףלאתנשךורעהלעבלצאלבא
ןברחלא"פוףלאתנש(רבדלשורקעלעדמעשםדק)םתונברלצא,האירבל

ןברחלא״יקוףלאתנשרוטעהלעבלצאו,האירבלט"קתתא״דתנשלהוש

םנובשחיפלןברחלהנושארהנשהאצמנו,האירבלט"לקתתא״דתנשלהוש

התואאיהןברחהןינמתלחתהבהזהףולחהתבס.ט"כתתא"גתנשלתנוכמ
רבכש,תורטשהןינמבףולחהתאהלאהתוצראהימכחןיבהאיבהש,המצעב
דומלתהירבדמרורבאצויהיפכ,ןברחלהנושארהנש.הלעמלוילעיתרבד
,לארשיימכח.ד"יודלוממםינומהחרזמישנאל,ט״כתתא״גתנשאיה,ז"עב

תונובשחבוהנוכתהתמכחבםגהברהםיקסועויהש,םייברעהתוצראיבשו

,האירבהתונשןינמבדומלתהימכחןיבלםניבשלדבההתאועדי,םינמזה

ויהשכןכלו,םהלשל"תתא״גתנשלתנוכמדומלתהילעבלשט״כתתא״גתנששו

.ט״כתתא"גןושארהןינמהןמםיערוגויה,ןברחהתונשבםלועהתונשםיפילחמ

תאםבללעולעהאל,הכלהבקרהיהםקסעלכש,הילטיאותפרצימכחלבא
םיפילחמויהשכו,םלועהתונשןינמבברעמישנאןיבלחרזמישנאןיבשלדבהה

תועודיויהש,הנשח״כתתא״גקרםיערוגויה,ןברחהתונשבהאירבהתונש

קרו,הושהאירבלםנינמןיאש,העש־יפלושיגרהאלו,דומלתהירבדמםהל

רשאכ,םינושארהוירבדתאןקתורזחו,רבדלשוקמעלדריודבלםתונבר
.הלעמליתרמא

אלא,דומלתבורוקממןברחהןינמתאובאשש,הלאתוטישיתשדבלמ
,תישילשהטישדועהאצמנ,הכרד־יפלםירבדהתאהניבהןהמתחאלכש

םה.םרוקמבםירבדהלעוננובתהאלו,ינשילכמםהיתועידיובאשהילעבש
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יפמועדיהז־תמעלו,ן״תא״גתנשמהשעמבליחתמתורטשןינמש,ועדי
םשפנלתתילבמ,ט"כתתא"גתנשאיהןברחלהנושארהנשש,העומשה

ליחתהלםהילעד״רהבדלוממםנינמיפלשו,חרזמישנאןינמלהנוכהש,ןובשח

וזהטישבםיקיזחמהתאםשבארקאםרטבלבא.ל"תתא"גמןברחהןינמתא
,

םהבשרדלםוקמםינתונםהשינפמ,הזןינעבאישנהירבדתאהנושארבאיבא
םינשהרפסמש,(ח"ש,ג"מ)רובעהרפסבראבשרחאל.ןאכלוןאכלםינפ

וא,חרזמישנאןובשחלח״מתא״גהלועתורטשתונשוהריציהתונשןיבש

תאאצמלוירבדתצורמבונתואהרומאוה,ברעמישנאןובשחלט"מתא״ג
,וננובשחלםלוערדסרפסמךדיבהיהולא,:ורבחידי-לעדחאהןינמה

ןינמךדיבראשיו,ט"מתםלוערדסמערוגיוה,תורטשןינמשרודהתאו

'גתנשבהיהב"בבישינשתיבןברחו,:רמאלףיסומו.ךפהלןכו,"תורטש

היהםאו.הנשפ״שתורטשןינמןיבווניבו,חרזמישנאןובשחל,םלועלח"כתת

,ח״כתת'גםלוערדסמתחופיוה,ינשתיבןברחשרודהתאו,םלוערדסךדיב

שרודהתאו,תיבהןברחןינמךדיבהיהםאו.תיבהןברחןינמךדיבראשיו

םאו.םלוערדסןינמךדיבהלעיו,ח״כתת'גוילעףסוה,םלוערדסןינמ

ןינממתחופיוה,תיבהןברחןינמתעדלשקבמו,תורטשלבשוחהתא

ןברחלבשוחהתאםאו.ןברחהןינמךדיבראשיו,הנשפ״שתורטש

ךדיבהלעיו,הנשפ״שןברחהןינמלעףיסומיוה,תורטשןינמשקבמותיבה

וניבו,םלועלח"מת'בתנשבהתיהםירצמתאיצייכעדוייוהו.תורטשןינמ

."תומלשםינשףלאתורטשןינמתליחתןיבווניבו,פ״שוףלאתיבהןברחןיבו

ישנאיפלהאירבהתונשםהבבשוחרבחמהש,רמאנםא,הפיםילועהלאםיללכ

תלחתמןברחלהנושארהנשו,םנינמלח״כתת'גתנשבתיבהברחשו,חרזמ
סופתלהככ־לעהארהמלבא.םנינמלט"כתתא"גתנשמ,הירחאלשהנשב

יפלהאירבהןינמתאדוסילולחקלאלעודמו?וצראבגהונהיהאלש,ןינמב

ומכ,ךפהלוהאירבהתונשבתורטשהתונשףולחבךכהשעשךרדכו,ונגהנמ

האירבהתאאישנהבשחןאכםגש,רמאלםוקמןתונהזרבד?הלעמליתאבהש

הנשמ,ט״כתת'גתנשמולצאתבשחנןברחלהנושארהנששאלא,ד"רהבןמ
,רובעהרפסבשרחאהחסונהיפלםירבדהתאשרפלםיקוקזונאךכו,הבברחש

ונאצמרבכתמאבו,ט"עשרפסמהתאדימתביציפ"שרפסמהתחתרשא

,ז"נתתא״דתנשלערמואבוטחקלשרדמלעבהיבוטיברתאהלעמל

לעבבשחיןכו,תיבהןברחלט"לאאיהש,ז"סתתא״דתנשו,ט״כאאיהש
,תורטשלס"תףלאאיהש,ט"קתתא״דתנש(ז"כקוג"לןמס)רsכהלוכשא

ףוס,לבויוהטמשןינעב)תרדאהלעבבשחיןכו,ןברחלא"פוףלאתנשל

ס"שמםיסרטנוקםשב,רטכשז"שרהרואלאיצוהש,תותירכתכסמףוסבו,(ג"פ
,ןברחלה״נףלא,:ןוילגבףסונו,"םלועלג"פתתד'ארדא,:בותכ,ימלשוריוילבב

הנומשםיפלאתעבראתנש,:םירצמתזינגמתחאהעיטקבו,"תורטשלד"לתףלא

,עובשבשתישימחהנש,ןולקשאתנידמב,הריצילהנשתחאוםירשעותואמ

,ילארשיהו,(51דצ,Saad)"השלשוםיעשתותואמעשתינשתיבןברחלו

א"כרתףלאתנשאיהש,םיעבשוא"התנש.לערמאי,םיכיראתהלעורבדב



327לארשייכיראת

א"גתנשםיבשוחהלאהםימכחהלכש,אצמנו.תיבהןברחלב"מרףלאותורטשל

.ןברחלהנושארהנשאיהשהריצילט״כתת

ךרע)ר"ישןואגה.םינורחאהםימיבםירקוחהברהוקיזחההזןובשחבו

ימכחםע,םיבשוחהםתואש,חיכוהלץמאתמו,רקעלותואבשוח(79דצ,ןילמ

השמיברו,(יםיעוטאלאםניא,םרפסמל70תנשבתיבהןברחתא,םירצונה
ח"כתתא"גתנשבברחינשהתיבהש,םיעוטנתורמסמכםיללכעבוקרדינשניטש

עשידיי,רמאמב,רברגושרעלשהידפולקיצנא)םירצונהןינמלח"סואהריציל

.(119דצ,"לארשיתורפס,:רטלמלירבעםוגרתבו,297דצ,"רוטארעטטיל

(יםלוע-רדסלויתורעהברנטרב״רדוסילולחקלוזהחנה
,

םכחהבשחיןכו

א"ירתהאיההריצילוישכעםינומונאשהנשה,:רמואותפומבוירבדחיכומר"ישה(*

ףלאוראשי,םידוהילםסרפתמהןובשהיפלתיבהברחזאש,ח"כתתא״גהריציהרפסממהכננ

םירצונהלשרפסמאוהו,א"נתתףלאהלעי,ןברחהינפלםירצונהלשםינשח"סףיסוה,ג״פשת

אלםא,תוסנלברהבללע,הארנה־יפכ,הלעאל,הזהיסדנההתפומבונוחטבךותמלבא."םויה

םיעבשואהאירבלל"תתא"גתנשבןברחהתנשםיעבוקהתעדיפלםגהפיונובשההלעי

א"גא"ירתהרפסממהכננ.דחאעגרבותגושמולהתלגנזאיכ,ךכהשעולתמאבו;םירצונל

ןהבבצקש,הנשט"סןהילעףיסונו,ב"פשתףלא,ןברחהתונשונידיבהנראשתוהנשט־כתת

םאןידהאוהו,םירצונהתונשםעןוכמאוהש,א"נתתףלאהלעי,ןברחהןינמלםירצונהןינמ

,םינשהרפסמהנשירשאהדמב,וילאמןבומכ,יכ,איהש־לכתרחאהנשבןברחהתנשעבקנ

,ןברחהלםירצונהןינמןיבשלדבההםגהנשיהדמבהב,תיבהןברחדעםלועתאירבמורבעש

.תונתשמןניאןובשחהתואצותורחאדצמםלשנורזוחהזדצמערגנהרפסמהו
ןינמלתורטשבןיבתוכהלוגבו,תיבהןברחלבושחואצ,ךליאוןאכמ,:(ל"פ)ע"סףוסב(*

הלאכתותירבבש,הילעיתוריעהש,ייאהברתבושתמונעדירבכלבא,וניתואחסונבאוהןכ."םינוי

דועוראשנהזהגהנמהתובקע.הבםידמועויהשהנשהרפסמריכזהלםיליגרםינושהויה

"יקףלא,ןברחלב"סשת:בותכםלכבש,(ו"סרתתזמר)לאינדטוקליבוע"סלשםינושי"כב

םיקיתעמהו,םינושםירפוסידימואציהארנה־יפכו,ז"אזםירתוסהלאםירפסמינש.םינויןינמל

ןוכמהז"יקארפסמבספת(146דצ,הינשהאצוה)תושרדהלעורפסבץנוצםכחה.םנוכלבלומשאל

הזלךמסאצומאוהו.הריצילו"סקתא״ד,(שובשאוהו,805ץנוצלצא)גוהנהןינמל806תנשל

ד"סקתא"דתנשש,יארובסןנברדע"סףוסבאצמש,ת״רלערמואה,(ו"לקןמס)המורתהרפסב

הנש,:ת"רינפלבותכהיהז"יקארפסמהדצבשרשפאש,וירבדלעףיסואינאו.הטמשהתיה

,(תולבויוןיטמשןובשחבהז־לערבדיו)ןיטמשלםהיתונשבותכלי"אימכחךרדכ,"עובשבהינש

,ב"סשתתחתןברחלז"לשת:ןקתלשיהז־יפלו.הטמשהתיהד"סקתא"דתנשש,ת"רדמלהזמו

,ז"מקאןקתמו(םילמבשרפמתומוקמהלכבבותכאוהשףא)ז"יקארפסמשבשמרנטרב״רלבא

םאלבא.(א"סוז"נןמסויתורעהבןיע)ח״כתתא״גמןברחהתאובשחב,ח"סשתלןברחהתנשו

החונוזהחגהו.תורטשלז"מקאתנשלןוכמאוהקרש,ז"סשתןקתלרתויןוכנ,ונוקתלבקנ

לשמ־ךרדבותכןכ.י"שרואטישמדי־בתכבףלחתהלדאמתוחוניזויבתואיכ,רתויהברה

רפסמהו.ב״מרתט"זתרומתז"מרתט״ז,74דצ,ב"ח,ש"שמרתמישרב,223ןמס,ןילרבדי-בתכב

sוכלמבשחנםא,״הצחמוםינשו"ירתבושחואצ,:ע"סבםשרמאנשהממםגאצויהזהז"סשת

.ג"פתוא,רנטרב״רתורעהןיע.ונינפלשע"סבאסריגהיפכהצהמוםינשיבלאביזוכ־ןב



תונוכמהםירצונהתונשבהילטיאתובצמברשאןברחהתונשופילחהבילוכסא

,טפירשסטאנאמ)ץרגםכחהוירחאו,(האלהו320דצ,יקלטיאהורמאמבןיע)ןהל

גוהנהןינמהתונשלעןברחהתונשםפילחהביכ,(האלהו447דצמ,1880תנש

יקודקדרפסלםתמדקהבקארטשורעבםימכחהו.הנשח"סתונושארהלעופיסוי
רשא־ןבבתכהבש)תיבהןברחלז"כתתתנשלעםירמוא(XIדצ)םימעטה

רכאבםכחהו.םירצונל895תנשאיהש.,(םירצמברשאעודיהרפסהתא

וזהחנהיפ־לעןקתלרמאי(79דצ,1903תנשלJ.C.R.ילגנאהףסאמב)

.(יילאימחריהלשורפסבםישבשמםירפסמ

ולאש,הלאכםימיסמםימכחלבחהארמל.השעמבןינמהתלחתה.ג

קפסהלעישרשפא,הברהםירבחדועםהלםיאצומונייהשיאדובםישפחמונייה

.השעמבןברחהתונשתאםיבשחמויההנשוזיאמ,םיניעמהןמדחאבלבאל
ונאבהש(הרזהדובעב)דומלתהירבדברבכםיאצומונאוזהלאשלהבושת

ןברחהתונשש,םבללעומשאלשםירכזנהםימכחהלעםמותשהלשיש)הלעמל

,(ןהיתודחאבאללבא,ןהיתורשעבוןהיתואמבקרוזמוזתולדבנתורטשהו

ל"תתא"גתורטשלא"פשתנשלתנווכמןברחלהנושארההנשההתיההזיפלשו

,ם"במרהוירזוכה,םיסנונברתטישםעםיכסמהזןובשח.וננובשחיפלהריציל

ועיגהשםינושהםיבתכהידי-לעקפס־לכמהלעמלהתעונלםירשאתמםירבדהו

שארהיהםיבירמהשארש,ריאמןבתקלחמינינעבןורחאהןמזבונידיל
אוהו,םשגהונרחאןינמלכונמזבהיהאלרשא,לארשי־ץראבהבישי

םגשמתשיהזןינמב.(54דצ,"ג"סרתקלחמ,)ןברחהןינמבקרויבתכבשמתשמ

לארשי־ץראתוביבסברשאתוצראהתחאבהיהומוקמש,ותקלחמ־ילעבמדחא
ןיבוג"סרןיבםיפוליחהתמישרלעבהזןובשחבשמתשיןכו,(89דע78,םש)

ילבורורבבאצוי,םיעבראלהלועםרפסמש,םינמזהלכמ.(98,םש)ריאמןב

הזןינמםע.וננובשחלל"תתא"גתנשאיהןברחלשהנושארהנשש,קפסלכ

ץראבםויה־דעהגוהנה,הנשבהנשןברחהתונשתזרכהךרדתאםגןוכלרשפא

תאןמיתבריפסבקעייברעמש,תורטשלע״קא״ב,ט"ירת'התנשב.ןמית
ינשהזההלילהוניחא,:באבהעשתלילברמואוזירכמתסנכה־תיבשאר

ףוסבשויזורחבךורעהלעב.תרחאךדדבןברחהןובשחבשבתשמטוהאקםכחהו(*

ברחשעדויה,טוהאקו.ןברחלףלאוג"לתנשאיהש,הריצילא"סתתא״דתנשלערמוארפסה

הנשא״קוףלארפסממהזהרפסמהתאערגנםאירהש:הזבהשקתמ,םירצונל70תנשבתיבה

,ךוורעהירבדבהיגמאוהךכו.א"לוףלאןברחהתנשונלאצת,םיזורחהובתכנהבש,םירצונל

תיבהברחש,בשוח,תפרצוהילטיאימכחלככ,ךורעהלעבש,תחאה:תויעטיתשהזבהעטלבא

ונאןיא,ליגרהןינמל70תנשמןברחהתונשםיבשוחונאםאףאש,תינשהו,ח״כתתא״גתנשב

תנוכמםירצונלא״קוףלאתנששאצמנו,ט"סםאיכא"קוףלארפסממעורגלםיכירצ

איההמודטוהאקלשתינשהתועטה.ןברחלב"לףלאתנשלםאיכ,ג"לףלאתנשלאל

ן"תא"גערוגאוהתורטשתנשזינמאצמלידכש,בוטחקלשרדמבהלעמלונאצמשהתואל

.ט"מתא*'גתחת



ע-29לארשייכיראת

תואמעבשוףלאו,ןושארהשדקמהתיבןברחלהנשםינומשוםיתאמםיפלא
.(י"ינשהתיבהןברחלהנשםיעשתו

לצאה"כןמס)הילטיאתובצממתחאידי־לעםגרשאתמהזהןינמה
םינומשותואמשמחםיפלאתעבראב,:דחאכםינינמינשהבובתכנש,(ילוכסא

שדקמהתיבןברחלםינששלשוםישמחותואמעבש,םלועתאירבלהנשםיתשו
תמעללבא.ל"תתא"גתנשאיההנושארההנשהשדימאצויהנממש,"שודקה

תעבראתנשב,:(א"לןמס)תרחאהבצמבונבבלןוהמתלםיארוקונאהז
םישמחותואמעבש,םלועתאירבלהנשעבשוםינומשותואמשמחוםיפלא

לע.ןינמלהנושארט״כתתתנשהתיהולאכ,"שדקמהתיבןברחלהנשעשתז
.ןלהלדוערבדיוזהבצמ

,קופקפלכילבאצויונרמאשהמלכמ.תיבההבברחשהנש.ד

ותואםיאיצומויהאלו,השעמבםשגהונןברחהןינמהיהשתומוקמבש

םוקמדועןאכשילבא.ןינמלהנושארהנשל"תתא"גתנשהתיה,ארבסמ

םידוהיהתעדיפלתיבהברחנםלועהתונשמהנשוזיאב:תרחאהלאשל

,רבעשירשתמהנושארהנשלהתונמלומידקהש,ל"תתא"גתנשלשבאבםא

ירשתמאלאןברחלתונמלולחהאלשאלא,ט"כתתא"גתנשלשבאבוא
א"גתנשבתיבהברחש,רבוס(י"פ,לבויוהטמשתוכלה)ם"במרה?וירחאש

הריקסבהארנךכו,םירחאהדרפס־ימכחתעדאיהךכש,בשחלבורקו;ט"כתת
םירשעותואמעבראתנש,:רמואה,אטוזםלוערדסלעבירבדמהנושאר

לילכתםשבארקנהםרודסבספדנה,ןמיתינבגהנמבאבהעשתליללטויפב(*

וניהלאתיבןברחלםינומונאוניתובאתונוועבווניתונוועביכ,:רמאי,(ח"נרת,םילשוריל

יבןברחלםויה,ונישדקתוצראלעמהלא'הםערוזיפלו
ת

נברשא,ינש
ה

ףלא,ונינודאארזע

ונחנא,וניתולגישנארוזיפלוןושארתיבןברחלווניתונווגיימיםירשעוהעשתותואמהנומשו

."וניתונוועבורלעםינש,רשעהעשתותואמשלשוםיפלאםויה,ונינומתוצראבהפםילוגה

לדבהההלעיזא,תורטשלט"רא"בתנשלתנווכמה,ע"בלח"נרתא"התנשמהזרפסמערגנםא

.J.O.ילגנאהףסאמבלבא.תורטשןינמלפ"שלוהאירבןינמלט״כתתא״גל Rדצ)1903תנשל

,ינשתיבןברחלםויה,:רמאנםשו,ןמיתבהענצינברמדחאדי־בתכמהזהטויפהאבוה(330

הזו,:ףיסומרפוסהו;"וניתונוגיימיםינשעבראותואמהנומשוףלא,ונינודאארזעהנברשא

ורדסנלילכתבםגשרשפאו.הנשט״עשלקרלדבהההלעיו,״ג״פקבוזונתנשבןינמה

םהרשא,ם"במרהתעדכ,םינמיתהובשחיהז־יפלו.רעשהתספדהםדק,ז"נרתתנשבםירבדה

איהןברחלהנושארהנשוט״כתתא"גתנשבאבברחינשתיבש,םירבדהלכבוירחאםיכלוה

תנשבוינזאבעמשש,ריפס-ןבאלעבלשותודעםעהלאםירבדןוכלהשקלבא.ל"תתדתנש

זההלילה-:רמואוזירכמתסנכה־תיבשארתאע"בלט"ירתא"התורטשלע"קא"ב
ה

עבשףלאאוה

ל"תתא"גותורטשלםינשיפלבאבהעשתלילבלדבההאצמנו,"ינשתיבןברחלםיעשתותואמ

םאונההצרהאלילואו,ןברחלא"צשתוףלאתנשתלחתהזאהתיהטויפהירבדיפלו,האירבל

"ירבדםהינפלרמאאלא,ומצעינפבורמאדחאודחאלכש,טויפהירבדתארובצהינפל

.א"צשתוףלאתנשהסנכנו,הנשצ״שתוףלאורבעםויהש,התיהותנווכו,ובלמםישובב



איהש,חרזמישנאןובשחל)םלועתאירבלח"כתתא״גתנשאיהתיבהןינבל
לעבירבדמןכו,"תיבהבירחהוסוניספסאהלע(וננובשחלט״כתתא"גתנש
."תיבהברחתורטשןינמלפ"שתנשבו,:רמואה,םיארומאוםיאנתרדס

רדסירבדמונלהעודיה,הקיתעהתרסמהםעהפיהלועהזרבדןיאלבא
א"גתנשוהתיהתיעיבשיאצומתיבההבברחשהנשהש,דומלתהימכחוםלוע

הבברחשהנשהךשמבש,שרפלקחדנם"במרה.הטמשתנשהתיהט"כתת
הנשהסנכנ,ל"תתא"גתנשלשירשתמ,ןברחהרחאםישדחינשב,תיבה
ןושארהתיבהתונשו,ודצבורבושהזהקוחדהושורפלבא.עובשלהנושאר

תיבהןברחש,שרפמאצויויתוכלהבומצעם"במרהירבדמו,ותואתורתוס

התלחתש,תיעיבשיאצומבןברחהתנשהאצמנו,לבויבו"לתנשבהיהןושארה
ךכתנשב,ןושלהתמאבםלואו.(יוירחאלשירשתמאלוןברחהינפלשירשתמ

תרוחמההיארה.ךכוךכתנשהרבעשרחאל:איההליגרההתועמשמ"ךכו
הנוכהש,ח"מתא"בתנשבהתיהםירצמתאיציש,ורמאשהממאיהרתויב

ישנאןובשחיפלח"מתא"בםלועהתונשמםירצמתאיצידעורבעש,הרורב
אלאהתיהאלהמצעםירצמתאיציו,ברעמישנאלט"מתא"בוא,חרזמ

(י,ז"ע)דומלתבאוהםכסמרבדירהש,וננובשחיפלן"תא"בתנשב
,

ןינמש

(יתומלשםינשףלא,ן"תא"גמליחתמה,תורטשןינמלעףדועםירצמתאיצי
.

תוכלמלערמואה,אטוזםלוערדסלעבירבדתאהלעמלונאבהרבכו

,םלועתאירבלב״מתא"ג,סרפוידמלםיתשוםישמחתנשבהכלמש,ןוי

תאירבלב״מתא"גוסרפוידמלהנשב"נורבעשרחאל:חרכהבםשורפש

(יונינבלהנשכ"תרחאלתיבהברחש,וננינעבםגהנוכהןכו;םלוע
,

רחאל

י"קתא"בתנשלעוירבדתלחתברמואומצעם"במרהש,אוהרתוידועאלפירשאו(י

תנשבץראהתאיבהתיההז־יפלו,ץראלוסנכנשמא״כתנשהתיהש(הנושארהטמש)הריציל

תעדל–םירצמתאיציהתיהש,רמאלםיכירצונאונחרכ-לעו,ן"תא"בםירצמתאיציוץ"תא״ד

אלעודמו,וננובשחלן"תא"ב,ןכ־רחאשהנשבםאיכ,ח"מתא״בתנשבאל-םלוע־רדסלעב

הגשכ"תורבעשרחאלאלא,ונינבלכ"תתנשבאלברחש,ינשתיבןברחלעםגךכרמאי
?א"כתתנשהסנכנו

ותולדתשהידי-לע,תרחאךרדב"העומשןיבי,ורפסבץ"בשרהעיגהוזהדלותל(י

תודלומהןובשחםע,תבשבהשמחבהיהםירצממלארשיואצישןסינש,םלוע־רדסלעבתרוסמןכל

ןינמלט״מתםייפלאםהש,ד"יוןינמל,ולאגנח"מתםייפלאביכונרמאשו,:םשל"זו.ונלש

ג"יןב,ונינינמלכםהןכיכ,ד״יוןינמלח"מתםייפלאומלשנשרחא,רמולוננוצר,ד״רהב

רמלשנשכל"ר,םילואגח"מתבונרמאשכןכו.ד"יתנשלסנכנוג"יומלשנשרחא,ל"רו,תווצמל

תיארש,הארישיאלכ.(ב"ע,ג"כףד)"ד"רהבןינמלן"תתנשאיהו,ט"מתבוסנכנוח"מתב

םילוכיונייה,רתויתועירכמתורחאתוחכוהויהאלולאו,דאמהשולח"תווצמלג"יןב.מברה

.ותטלחהבקפקפל

ברחשהנווכהש,הנשי"תדמעש,ןושארתיבלעורמאשהמבםגרבדהאוהךכו(*
.וגינבלא"ייתתנשב
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ןובשחלהנשח״כתתא"גהאירבהתונשמורבעשרחאלותורטשלהנשפ"ש

ודמעהלאםירבדלשםרקעלע.וננובשחלל"תתא"גתנשבוא,חרזמישנא

רפסבםתונבר:ם״במרהםעדחאקרפבויחש,רודהילודגינשרבכ־הז
העדלםהינשונוכתנש,(ז"עד,א"פ)רואמה־רפסביולההיחרזונברורשיה

א"גתנשאיהש,תורטשלא"פשתנשב,ונינבלא"כתתנשבתיבהברחש,תחא

תנוכמ,דבלבדומלתהירבדךותמואיצוהש,תאזההדלותהו.וננובשחלל"תת

(י"פ,יששרפס)ויתומחלמבןהכהףסויתודעיפליכ,םלועימיתורוקםע

באבירישעב,סונאיספסאתוכלמלתינשההנשבסוטיטידיבםילשוריהברחנ

.(69תנשילוישדחתישארברסיקלהשענסונאיספסא)ליגרהןינמל70תנשלש

ירבדותורוקהירפסםעהפיהלוע(יוארכהניבנםא)םידוהיהתלבקהז־יפלו

,םינורחאהלארשי־ירבחמירחאםכשמהב)ונרכזהשםירקוחהורמאםנחלו,םימיה

,(םירבדלשםרוקמבהפיןויעילבוםתנבהיפלןברחהןינמתאםהלורציש

ט"כתתא"גתנשמליחתמו,תחאהנשבםדקמםידוהיהלשןברחהןינמש

הארא,הריציהךיראתלערבדארשאכ,ןלהלו.ליגרהןינמל69ואהריציל
.ל"תתא"גתנשבתיבהברחש,דומלתבדחארמאמב,תעדלדוע

גוהנןברחהןינמןהבונאצמש,תודיחיהתוצראהןההילטיאולארשי-ץרא

,תיברעמההקירפאבוהפוריאב,תורחאתוצראבםגש,רבדהרשפאלבא.השעמב

וליפאיכ,םלועהתאירבלןינמהתאםשולבקשםדק,הזהךיראתלםינומויה

ןהתורחאמהלאהתוצראהתודוא-לעונידילועיגהשרתויבתומודקהתועידיה

,הילטיאץראבןברחלןינמהקספרבכשןמזב,רבעשףלאלתיעיבשההאמהןמ

.תורטשןינמלםוקמתונפללחהרבכלארשי-ץראבוליפאו

,םירקבף"שרן"באאצמשתובצמב.םירקבןברוחהךיראת.ה

םינשהןהבומשרנשתובצמשלשואצמנ,ןורכז־ינבארפסבןתואםסרפשו
דצבשתורחאםיתשדועו,(ג,ב,אןמס)ונתולגלא"נשתוו"כשת,ב"שת
הריצילפ״רא״דוא״דםלועהתונשואצמנונתולגלה״סףלאוה״פשתםינשה

שורפש,דחא־הפוטילחהןוסלובחרוסיפורפהוף"שרן"בא.(ה"כודןמס)
ופרצש)תונורחאהתובצמהיתשךותמו,ןורמושתולגלאוהונתולגל

םינומויהםירקיבשויש,ןלהלדועהילערבדיש,תבזוכההטלחההתאןהילא

םיטבשהתרשעתולגש,ץורחטפשמואיצוה(ונממרתויהנשא"נקהריציל

ירבדבהזלךתוחתפומאצמןוסלובחו,גוהנהןינמהינפל696תנשבהתיה

ותעדלאצויוירבדמש,ירדנסכלאהסוירטימדידוהיה,םינומדקהםירפוסהדחא

דע,ךכ־לכויניעבהרורבוזהיארו,696תנשבתמאבןורמושתולגהתיהש
וליחתה,ותעד־יפלםיטבשהתרשעיאצאצ,םירקיבשויש,הזמחיכומאוהש

םנובשחשבתשנאלךכיפלו,םצראמולגשםוימםתולגלםינשהתאתונמל

םינפלהנממתונמלןמאנםוקמבהעוקתדתיכעבוקאוה696תנשתאו,םדיב

ינויצהרשעהנומש,רפס)םיילבבהוםירצמה,םידוהיהימיירבדברוחאלו

םירתוסוירפסמש,סוירטימדירבדלבא;(73דצ,1868,ב"פהאצוה,"רבק

ןמזתעיבקבאלוםנוקתןפאבאלםיושםירקוחהןיאו,הזתאהז
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םניא,הנשתואמשמחכןורמושתולגמוימידעורבערבכףוס־לכ־ףוסשו(םרבחמ

ינבלשתודתיהיבתכונלואיבהש,תורורבהתועידיהינפבדומעלםילוכי

התיהרסאנמלשידי־לעםיטבשהתרשעתולגש,השעמהןמזבובתכנשרושא

,רקעהזרפסמש,ךכ־רחאהדוהומצעבןוסלובח.גוהנהןינמהינפל722תנשב

דרפהלולהשקלבא.תועטאלאהניאדסומדוסילהלחתבהחינהש696תנשו
Corpusלודגהורפסב.ומעתכלוהוותפפלמאיהש,ותתועמ Inscriptionum

Hebraicarum,ותעדבקיזחמונדועהתעםגיכ,רמאי,1881תנשבספדנש,

הז־יפלדועששוחהיהאלו)ןורמושתולגלבשחלםילוכיויהםירקיבשויש

לשבתכההארמשינפמלבא,(הנשה"כבתמאהןמהטונםירקינבןינמש

ובתונעלןינעהתע־דעז"יההאמהןמםיברםירקוחלונתנרבכסוירטימדירבד(י

ורפסברמואסוירטימד.(474דצ,תישילשהאצוה,ב״ח,ררישלצאהאצמנםהמהבחרהמישר)

ידתורצואקרוברחנסידיבולגהאליולוןימינב,הדוהייטבשיכ,:"הדוהייכלמלע,

,םילשורימרצנדכובנהלגהרשא,הנורחאתולגדעוזתולגמםנמא,וצראלומעםאיביוחקל

573ורבעיעיברהימלתדעןורמושמםיטבשהתרשעתולעתעמ,םישדחהששוהנש128ורבע

םינורחאהםירפסמהינשמדחא."םישדחהששוהנש338םילשוריתולגמו,םישדחהעשתוהנש

־לעו.הנשה"לרךראןמזלבבתולגדעןורמושתולגמהיהישרשפא־יאיכ,אוההעטומיאדוב

ינשהלעןפיסוהלוא573תרומת473ןקתלוןושארהןמהנשהאמתוחפלםיכירצונאונחרכ

דיפלהנהו,(םינשעבשב128רפסממהטונןובשחההיהיזאםגםנמאםא)338תרומת438ןקתלו

102יעיברהימלתדערדנסכלאתתיממוא,סופיליפלשוביראתמורבעימלתןכותהלשןינמה

ןיבשןמזלתנוכמ,יעיברהימלתלשותוכלמתלחתאיהש,הזהןינמהןמהנורחאההנשה.הנש

,513רפסמהתאשבשנםאשאצמנו;גוהנהןינמהינפל222רבוטקוא18דע223רבוטקוא18

יוארהןמהנשה"כתורחאמהזהןינמהינפל561תנשבלבבתולגו696תנשבןורמושתולגהיהת

796תנשבןורמושתולגלופת,338רפסמהתאשבשנםאו;(586תנשבהתיהלבבתולגיכ)

עירכמרריש,ןושארהךרדבספת,וניאררשאכ,ןוסלובח.הנשה"עתומדקמ,661תנשבלבבתולגו

תולגמבשוחה,לאינדלצאםגהנשםיעבשלשהזכןורתיאצומאוהשינפמ,ךפהל,רבדה

.(474דצו276דצ,תיעיברהאצוה,ב״ח,ררישןיע)םיעבשםיעובשםיאנומשחלשםנוחצנדעלבב

.ךלמהםשתאםגםינקתמ,הלאכתולודגתויעטסוירטימדלסחילםיצורםניאש,םירחאםימכח

,טפירשסטאגאמןיע)145תנשבךלמש,יעיבשהימלתהיגמ,338רפסמהתאשבשמה,ץרגםכחה

י'שילשהימלתהיגמ,573רפסמהתאשבשמה,לאהטנדירפםכחהו,(68דצ,1877תנש

(TOYTPITOYתרומתTETAPTOY),ןעידוטסעשיטסינעלעה)גוהנהןינמהינפל246תנשבךלמש,

תולעןמזלובהנוכהש,ריעהליואר,הינשלהנושארתולגןיבש,הנש128רפסמהלעו,(62,1

הבשמתשנש,תינוויההלמה–לאהטנדירפהארהרשאכיכ,לכיההתורצואתבוםילשורילעברחנס

חורםהבןיאשםירבדתזבלעםגםאיכ,יבשבםייח־ילעבתלבוהלעקראלהרומ,סוירטימד

ואהנשבורקבםינוכמה"לקוח"כקםירפסמהינשו,(תירבעב"הלג-תלמברבדהךכשומכו)םייח

.םיכלמרפסבארקמברפסמלםייתנש

תונובשחולעיוינוקתיפלו,וינפלויהרשאלכמרתויתמאלהבורקלאהטנדירפתרעשה-

.םינשיתשלשטעומלדבהב,584תנשבלבבתולגו,719תנשבןורמושתולג:הפיסוירטימד
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ונתולגלךיראתש,טפשמלהתעבשוחאוה,ךכ־לכקיתעוניאהלאתובצמ

םירקיבשוישאלא,גוהנהןינמהינפל586תנשבהתיהש,לבבתולגלאוה

לודגרפסמבםלוע־רדסלעבהעטשומכו,(1545תנשמםכיראתובשחוועט

ליצהלןוסלובחרמאיוזכךרדב.(ךליאו269דצמורפסבוירבדןיע)רתוי

יתמאהןמזהןמהטונתובצמהךיראתש,הזהרבדהלבא,ןתערמהלאתובצמ

ןורמושתולגןמזםעהרעשה־טוחכאוהןוכמךפהלו,הנשא"מלבבתולגלש

יכו,ימישעמלומדקימישעמ,לכלרמואהזרבד–הלחתבןוסלובחאצמש

לשהמדמהךיראתהתאעדיה"כו'דןמסתובצמבןמזהתאקקחשותוא
אצויוררבתמהזרבדו.ותקוצמבןקציו,ןוסלובחידי-לעהלגתנש,סוירטימד

,דחאםוקמבןוסלובחלשויפמוטלמתהרשאתודחאםילמךותמקפס־לכמ

אצמנה,"לארשיתעושיתע,ןושלהרבד־לעוחכותהב.םישמ־ילבמהארנה־יפכ

יבכרהש–ושיתדלירחאששתנשבף"שרן"באיפלהנמזש,'אןמסהבצמב

ינומדקש,םירשהוםימעהתוארהל,ובהתיהף"שרן"באתנוכש,וילערמוא

ןיאיבכרהתרעשהשןוסלובחרמאי–םחישמלרקיודובכםיקלוחויהםיארקה

וזהבצמלעהלחתבבשחומצעבף"שרן"באיכ,רחשלכהל

,ןכירחאקרו,גוהנהןינמהינפלםירשעתנשאיההנמזש

,םינפ־םושבןוכנהזהןובשחהןיאש,וינזאתאוריעהרשאכ

לבא.(275דצ)הזהןינמהרחאלששתנשבהנמזתאעבקורזח
הכוסנההכסמהתאהלגמאוההלאוירבדביכ,וחוכוםחבןוסלובחשיגרהאל

722תנשבןורמושתולגםירחאםימכחםעעבקהלחתבש,ף"שרן"באינפלע

רחאקרו,גוהנהןינמהינפלםירשעתנשלתנוכמב״שתתנשולהאציןכלו
לשותימע־רבג,ודבלאוהקריכ)ןוסלובחיפמותגושמולהעדונרשאכ,ךכ
ן"באינזאתאריעהלהיהלוכי,וירבחמרתויהברהדמלמוף"שרן"בא
עבקו,ותטישבספת,(י(העטומהונובשחלע,סוירטימדירבדדוסילע,ף"שר

'דןמס)הלאתובצמיתשוארבנןכ־םאו.696תנשבוירבדיפ־לעהבצמהןמז

רחאל,722תנשמאלו696תנשמונתולגלךיראתהתאתונומה,(ה"כו

תאבשחרשאכ,ןכלםרקאלו,הישותוהצעונממהנהנוןוסלובחלרבחתנש
םושבדועהתעלטומוניאהלאתובצמיתשףויז.722תנשמהזהךיראתה
,ג"ירתתנשןיבאוהלטומ.רומגםוצמצבטעמכונלעדונןתריציןמזםגו,קפס

..נאוננינמךרדיפלתובצמבשהריציהךיראתהתעמבשוחןוסלובח(י

תנשףוסבגרוברטפבםירפסה־רצוא־תיבןוטלשלדי־בתכבןוסלובחןתנש,תעד־תוחב(*

:ןוסלובחרמאי,(Xדצ,גרוברטפברשאדי־יבתכתמישרלקארטשויבכרהתמדקהבןיע)1859

ךרעהלע(ונתחוףשרןבא)ץטיוואקריפםינודאהינזאתאיתוריעה,
"םתריקס,ךוותמהארנהיפכלבא,הלאםיכיראתלשדבכנהולודגה

תאםהירבדבובברעיכ)"היוארהתומלשבירבדבושמתשהאל(ןוטלשהינפלוגיצהש)

ןלהלןיע.םיספדנהתוחולהךותמוחקלש722תנשםעןוסלובחיפמועמשש696םינשהיתש

אימדםידעהאמכןיד־לעבתאדוה,(םירקישנאלשהריציה־ךיראתב
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ךיראתהתלחתההתיהזאש,ב"כרתתנשןיבו,ןוסלובחםערשקבהבאבש

ןינמהינפל696תנשבןוסלובחלשותטישיפלולצאתדמועוהבוצקונתולגל

.(315דצ,ב"ש,"למרכה.בוירבדןיע)גוהנה

ךיראתכוהומכו,ארבנאלוחיהאל,וניאררשאכ,ןורמושתולגלךיראתה

;ובלמםיודבםהינש,םינומדקהםירקידוהילף"שרן"באסחיש,הריצילםודקה

םתסונתולגלתלמןהבהרכזנש,תונושארהתובצמהשלשטפשמהמלבא
ותונמואלהימרהוףויזהתכאלמתאהשערשאשיאםערבדונלהיהאלולא

,סוטיטלשהנורחאתולגלעונתולגלתלמשרפלהטוניתייה,ודי-חלשמו

ורבעשו,ינשתיבןברחלםהיתונשתאהלחתבםינומםירק-יבשויויהש,רמאלו

ץראיבשוילצאתאזכוניאררשאכ,םלועתאירבלתונמלךכ-רחאונממ
־רחאוןברחלםינומויההלאהתובצמהינמזלןוכמהקרפבש,הילטיאולארשי

תע,ןושלהתאשרפלרשפאהז־יפ־לעו.םירחאםינינמלתונמלורזחךכ

ץקהדוסילעילוא,חישמהתאיבלדוחיבזאםיפצמויהש,"לארשיתעושי

םויבשחנםאו;תואמשלשוםיפלארקבברעדע:(ד"י,ח)לאינדברומאה

,רצאשלבלשלשתנשבלאינדלהרמאנוזהאובנ.הנשן״קוףלאלולעי,הנשל

ב״שתותיבהדמעשהנשכ״תןהילעףסוה;ינשתיבןינבינפלהנשםירשע

דעטעומרפסמאלאתורסחןניאש,הנשב"מקוףלאירה,ונברחרחאלש
(יהנשן"קוףלאתאלמ

.

רוקחלדועונלראשנךיראתהליחתההנשבקרפהזיאמ.ו
הלאשהלעהבושתה?ןברחהתונשןינמלחיהנשבקרפהזיאמ,תעדלו
תעדיפלשיפ־לע־ףא,האירבהתונשןינמשםשכו.דאמהטושפתיארנתאזה
תונשךכ,ירשתמאלאהנמנוניא,ןסינבםלועהארבנלארשיימכחבר

םשכו;(יירשתמאלאתובשחנןניא,באבתיבהברחשיפ־לע־ףא,ןברחה

שיו,האירבלםדקשירשתמםלועהתונשןינמםיליחתמשיןושארהךיראתבש

םיברתעדלהיהש–,ןברחהתונשןינמבךכ,הירחאלשירשתמןתונמלםירחאמש

שיו,ט"כתתא"גתנשלשירשתמובשחלומידקהששי–,ט"כתתתנשבאב

הילעיתוריעהרבכש,וזהרבסדגנכלבא.ל"תתא"גלשירשתדעוהורחאש

.R.d.E.1.238יתפרצהףסאמב(י XLIV, pהבישיהימכחלאסונירימכחבתכמספדנ

ועיגהשתועומשהיפכש,חישמהתאיבלעולאשיםהירבדתצורמבוע"בלך״שת'דתנשבםילשוריב

שלשוףלאםימי:לאינדףוסבשרחאארקמלעדסונהזהץקהםגילואו.אובלץקהבורקםהילא

ןובשחלהריצילב״צשא"גתנשב,שרוכלשלשתנשבהרמאנוזהאובנ.השמחוםישלשותואמ

:לאינדרפסבםשםדקשארקמהיפ־לעיכ,עודיו.ז"כשתא"דתנשבםילכאצמנו,םלוע־רדסלעב

יבראיצוה–ח"כתתא״גןברחהתנשלעהזרפסמתפסוהידי־לע–םיעשתוםיתאמףלאםימי

תנשלץקהןובשחםירחאו(ולכיוקוספלהרותהשורפב)ן"במרהוירחאואישנהאייחרבםהרבא

.(ג"מפ,םיניע־רואמןיע)חישמאוביח״יקתנשב:הלמלהתשענרשאדע,ח"יקא"ה

,ןסינמןברחלםינומויהש,דבלבותרבסמטילחמ(ב"צתןמס)רשיה־רפסבםתונבר(*

.ירשתמןברחהתונשהנומהטמשןינעלומצעבאוהו,לארשייכלמלםינומשךרדכ
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העשתמןברחהתונשתונמלםיליגרויהש,תוחיכומםידיונלואצמנהנה,הלעמל
,תיבהןברחמורבעםינשהמכ,תויסנכ־יתבבזירכהלםיליגרויהובש,באב

רשאכו(הלעמלןיע)ןמיתידוהילצאםויהדועהזהגהנמהתאונאצמרשאכ

הצחמהתלחתב)וימיבש,(א"ניפ)חרפורותפכלעבירבדמםיעדויונא
.לארשי־ץראבטושפהזגהנמהיה(ונלשףלאלהנושארההאמהןמתינשה

תועטבםירחאםיסופדבו,לדנמרקוצתאצוהב)הרפתלחתאתפסותב

תומידגנכםויה"סשהרותבןירומאההנשינבםישבכ,:ורמא(םיעגנףוסב
העשתמוןסינבדחאלןסינבדחאמםירמואםימכחו,(ייברירבד,המחה
הנבלתונשןהםינשהש,הטושפרמאמהףוסתנוכ."באבהעשתלבאב

םהמשינפמ,באבהעשתוןסינבדחאלשמלוספתלבא.םוילםוימתונמנו
םהלהיהןושארה:לארשי־ץראבםיגהונויהשםיכיראתבםינשהתאםינומויה

.ןברחתונשןינמלינשהו,םלועתאירבלו(י(םיכלמל)תורטשלהנשהשאר

רצאנדכובנתוכלמלםיתשתנשבו,:(ח"כפתלחת)םלוע־רדסבונינש

,תיבהןברוחל(יםינשבותכההנמשאלאןכרמולרשפא.'וגו

תולגלהנשעבשוםישלשביהיו,רמואאוהןכו.תיבהןברוחלםישדחו

,(ב"נהימרי)שדחלהשמחוםירשעב,שדחרשעםינשב,הדוהיךלמןיכיוהי

אלאםניאםירבדהו,'וכו(ב"מףוס)"העבשוםירשעב:רמואאוהרחאארקמבו
אלאםיעמושונאןיא,היארלםלוע־רדסלעבאיבהש,ארקמהןמיכ,םיהומת

אללבא,(ורפסלכבולהנומלאקזחיףאש)ןיכיוהיתולגלבותכההנמש
:רמאשהז־המ–דועו!והיקדצימיב,ןכ־ירחאהנשא"יהיהש,תיבהןברחל

ונמשאצמנאל,ארקמהלכינפ־לערובענםאםלוא"תיבהןברחלםישדחו.

,ונתולגלהנששמחוםירשעב.:(מןמס)לאקזחיבאוהו,תחאםעפאלאןברחל

."ריעההתכהרשארחאהנשהרשעעבראב,שדחלרושעבהנשהשארב
רבדהו;וירבדלהיאראיבהלםלוע־רדסלעבהיהלוכיהזהארקמהתאקרו

טמשנ"רמואאוהןכו,םילמהרחאשאלא,תמאבהשעךכש,יניעבדאמבורק
עבשוםישלשביהיוארקמהו.ע"סבופיסוהלשיו,ונאבהשלאקזחיבארקמה

ונממליחתמאלא,תיבהןברחלבותכההנמש,היארלללכאבוהאל'וגוהנש

רפסמבהאצמנשהריתסהתאובבשיללדתשמםלוע־רדסלעבש,שדחןינע

רושעבהנשהשארבארקמהתא.(ע"סבןיע)הימריוםיכלמרפסןיבםויה
"שדחלרושעבהלשהנשהשארשהנשוזיא,:דומלתבוילעולאשרבכש,שדחל

ותטישלהיארל(א"י'פ)רחאםוקמבםלוע־רדסלעבאיבה,(א,ב"י,ןיכרע)

םויה"סשהמימתהנש:רמואיברש,המוח־ירעיתבןינעלםגונאצמוזכתקלחמ(י

.(א"לףד,ןיכרעןרהביפ,םינהכתרות)םוילםוימשדחב"י:םירמואםימכחו,המחהתונשןינמכ

,תוכמ,אתפסות)ןסינבדחאבבותכונמזשרטש:רחאםוקמבםגורמאהזהםעטהןמ(*

.(א,ב"ל,ןירדהנס;א"פ

,תיבהןברחל-םיתשתנשבאלא,טוקליבו,איהתועטו,"םיתש,םלוע־רדסבונינפל(*

."תיבהןברחלםישדחותיבהןברחלםינשבותכההנמשא
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,קולחושובכלשהנשד"ירחאלאלאליחתהאלש,תולבויוןיטמשןינמב

היארףוס־ףוסלבא.(םשןיע)לבויתנשהתיהתיבהןברחרחאלד"יתנששו

,ןינמהןמהניאלבויהתנשש,םירמואהתטישלתנווכמו,השרדאלאהניאוז

,רמואה,הדוהייברארקמהתאולשרפךכםא,קפסליטהלתושרונלשיו

הזהארקמהתארפסהלעבןיבההזתמעל.(ןאכלוןאכלהלועםישמחתנשש

ובףרשנשםויהםצעבלאקזחילהרמאנוזהאובנש,וטושפרקעיפלןאכ
רושעב,,ונברחלהרשע־עבראתנששארב,רמולכ,"הנשהשארב,,לכיהה

:(ד"י,ב"נ,הימריןיע)'התיבתאןדארזובנףרשובשישימחה"שדחל

,ויהלאתיבתפרשוומע־תברבשלעלבאתמוםמושאיבנהבשירשאתעבו

לעןימראוםלובגלםינבובושידועיכ,ןוזחבאריו,חורהוילעהחנהנהו
קראלש,קדצטפשמםלוע־רדסלעבאיצוההזהארקמהןמ.בשיוטפשמ
ירהש,הזהןינמלםינומםישדוחףאאלא,ןברחלםינומ(דיתנש)םינש

יתדמעש,הזהארקמהשורפ."הנשהשאר,םשבבאבהרשעלארוקבותכה
לשונונגסךרדמומצעמםגתמאבאצוי,םלוע־רדסבינויעךותמקרוילע
ורפסתלחתבריכזהש,ןיכיוהיתולגלויתונשהנומלאקזחי.םינמזהןויצבאיבנה

ילבמםתסהזהןינמהתאןכ־ירחאריכזיןכלו,םילוגהןיבגוהנהיהש,(ב,א)

רמאלטילפהוילאאובב(א"כ,ג"ל)דחאםוקממץוח,ןמסלכוילעףיסוהל

ןברחלוהשדחהוזתולגלתונמלוליחתיש,ענמנהןמזאהיהאלו,ריעההתכה

ןיבלבקתנאלןברחלןינמהלבא,״ונתולגל,שרפלףיסוהשרשפאןכלו,תיבה

,א"כ)הנשעבשוםירשעבםתסוכרדכםינשהתאתונמלףיסומאיבנהו,םילוגה

.הזהםוקמבקרו,תיבהןברחלןינמהתאםגונינמלאףרצלילבמ,(ז"י

תונשתאםג"ונתולגל,ןינמהלעףיסומאוהשדקמה־תיבןינבלעותאובנב
לעוזהאובנולהאבש,אלפנהרבדהלעויעמושןזאתאריעהלידכ,ןברחה

־שארבהנשהרשע־עבראינפלףרשנוברשאםויהםצעביהלכיהןינברבד
,באשדחלהרשעבהנשה

והושרפוניאררשאיפכש,"שדחלרושעבהנשהשארב,הזהארקמהןמ

םינורחאהםימיבארקמה־תרקבימכחומד,םירופכ־םוילעםודקןמזבדוע

המכולחהרבעשרודהימיבדוע.רחאמןמזמואצומםירופכ־םויש,חיכוהל

םתצקו,ארקיורפסבאלארכזנאלש,םירופכה־םויתומדקבקפקפלםירקבמ

.תועובשהינשתאיכ,לארשיבםינפלגהונהיהאלש,םיבותכהןמחיכוהלורמא

–(י,ז,ב"יהד)גח־ימילהמלשהשע,םרפסמבהיהרופכ־םויש,ירשתבשםינוכיתה

יאצומבברחןושארתיבש,הרוסמהירבדתאםייקלהצורה,(ב,ב"י,ןיכרע)דומלתה(י

אבשדעםיטבשהתרשעתולגמש,רשפאלבשוח,תולבויןינמבהדוהייברתטישםעםג,תיעיבש

ינשךנה,-והישאילח"יתנשמשדחןינמתונמלוליחתהו,תולבוילתונמלולדחםריזחהווהימרי

תיבאצמנ,ןכרמואהתאיאםאש,:ןושלהלבא;"בישחאקאל(רסאנמלש)בירחנסוהנילגאד

,איההד,(ךנהה"ד)תופסותבוריעהרבכו.םימכחתטישלךאאוההז־לכש,חיכומ"לבויתלחתבברח

יע.ןנברכאיתאאתיירב
.םשןי
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וניא,תוכסה־גחלעםריהזמוירשתבםינשבהרותבםעהינפלארוקה,ארזעו

ד"כבםינעתמםעהתאונאצמויתחתו,םירופכה־םויתאתחאהלמבףאריכזמ

ןאמפוהדודר"רההזבךיראהרבכו,(טןמסתלחתוחןמסףוס,הימחנ)שדחל

ארקמבויתודתיועקתבו,ןזיוהלורקבמהאבהנהו.(II,254–276,סוקיטיוועל)

םעארוקאוהש)שדחבהעבשבהשעתןכו,:רחאארקמבווילעםינדונאש
'וגו(ןסינברבדמןינעהלכשיפ־לע־ףא–,שדחלדחאביעיבשב:םיעבשה

ךשח־ינמתושדחתוקמעהלגמאוה,(כ,ה"מ,לאקזחי)"תיבהתאםתרפכו

ןמזבקרו,הנשה־שארובירישעהו,םירופכ־םויירשתבדחאהיהלאקזחיימיבש

םוילובירישעו,הנשה־שארלירשתבדחאהשענ,ארקיורפסב,רתוירחאמ

דצ,1905,ןילרב,ס'לארשיעטכישעגרוצאנעמאגעלארפורפסבןיע)רופכ
אוהויתויאררתיןיבו,הלאםירקבמתונעטלטבלץמאתמןאמפוהד״רו;(105

.רופכ־םוילעושרפמאוהש,"שדחלרושעבהנשהשארב,ארקמהתאאיבמ

וטושפכהזהבותכהתאשרפלוליכשההנשמהימכחדועיכ,ונעדישרחאםלוא

הזהןוכנהשורפהםעדחילבא,הילאמתלפונוזותיארהנה,באשדחלע

אלוהלפנו-האלפנהותרעשהתאוילעתונבלןזיוהלוהמדרשא,דוסיהטומי

.םוקףיסות

ךכ־לכובוטבלתנרבכש,ארקמבהזהטושפהוןוכנהשורפהילהלגנשכ

אלש,המתיתייהו,הלודגהחמשוילעיתחמש,הנה־דעודומלתהימכחימימ

(יםימעבולארשיבארקמהישרפממדחאוילעדמע
.

,שפחליתיברהרשאכלבא

אוה,םיארקהירבחממםינומדקהםישרפמהןמדחאובינמדקרבכש,יתאצמ

:הזהןושלכלאקזחילושורפבבתכש,רשועהרפסבןבוארר"בבקעי'ר

ותואבש,באשדחבירישעאוה,רחארבד.ןסינאוהםירמואשי,הנשהשארב,

(ישדקמהףרשנםוי
.

אורקללארשיוגהנןכלו,תיבהןינבוהארהטויהותואבו

רזעילאיבר,וידימלתוי"שרלשושרדמ־תיבמואציש,תפרצבטשפה־ימכחילודגמדחא(1

יפלוניאוושרדשהמןיכרעבושרדוניתובר,:הזהארקמהלעלאקזחיל,ושורפברמוא,יצנגלבמ

ותואבדמעםאדבלשדחבהמכבושדחההנומותולגינשהזהרפסבהנמשםוקמלכאלא,וטושפ

הנשהאלאריכזמונניאאוהו,וריכזהלךירצ,שדחםושהלעמלהנמאלשןאכו.ומצעשדח

שדחהרכזנאלםאו,שדוחלרושעבוירחארמואשעדתו–שדחהאוההנשהשארביאדואלא,םויהו

הנשהשאראוהףאש,ןסינאוהשרמולונלוכיהתעמ.שדוחלרושעברמואשדחהזיאלעבותכב

הנשהשאראוהש,רחאשדחואןושארברמואולאכאוהירהו,הנשהישדחלןושאר
"רחאהשדחה,תאתונכלוהאלהלהלקהעיספתושעלברהלהיהיד."תולגהינשןינמל

.תמאבעוגפלידכ,באםשבהזה

יס,רפכהלוכשא)יסדההןוכיהזהשורפהלא(י
'

וא"םיעבשםיעובש,לעורמאב,(ז"כק

ובהרשעמבאשדחמ,םינמנתעלאתעמםהש,ינשלןושארתיבןברחןיבשהנשץ"ת

רחאהנשהרשעעבראבשדחלרושעבהנשהשארבונתולגלשמחוםירשעב,לאקזחיבבותככ

"והילאתרדא-בו(א"פ,לבויוהטמשןינע)"ןדעןג,רפסבםגןיעו,"וגוריעההתכהרשא

.(ג"פבםש)
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;ירשתשדחאוההנשהשארב,םירמואשיו,ברעתונפלםויהותואבתומחנ

ןנברוהומדקרבכ,םלוע־רדסירבדמםיאורונארשאכלבא.״רקיעיעצמאהו

,הזהשורפב

ארקמבןברחהתונשםינומויהש,חיכוהליתעדלםיקיפסמהלאםירבד

.ובהעשתמסוטיטןברחרחאו,באבירישעמ

ויתובושתבו,ב"ה,י"פ,לבויוהטמש'לה)ם"במרהתנוכאיהוזילואו

רחאשירשתמהליחתהש,הנורחאבתיבההבברחשהנש,:רמאש,(ב״עקןמס
הנשהתוא–תולבוילוןיטימשלןינמהאוהירשתמירהש–םישדחינשכןברחה
ושורפרקעלכשומכ,דאמהשקוםותסהזהןושלה."התיהתיעיבשיאצומ

הוש"תיבההבברחשהנש,ןושלהש,רמאלותנווכשרשפא.קוחרוהשקהזןינעב

רשפאלבא.ךכ־רחאםישדחינשכהליחתהש,ןברחלהנושארהנשלונינעב
העשתמ,םוילםוימהנבשחנםא,תיבההבברחשהנשש,רמולונוצרש,ןכ־םג
התיה–ןברחהרחאשירשתמתולבויוןיטמשןינעלהתלחתשו,באבהעשתלבאב

ולח,ירשתדעבאמ,הנממםישדחינשכקריכ,תיעיבשיאצומבהלכטעמכ

."הנשמףסכ,לעבברהירבדןיטמךכו.המצעתיעיבשב

ויה,השעמבתיבהןברחלםינומויהשתומוקמבש,וזהחנהיפ־לע

השעמלונאצמשהריתסהונלבשיתת,באבהעשתמןינמהתלחתהתאםיבשוח

,ל"תתא"גתנשמךיראתהתלחתהתאהנומןהמתחאש,הילטיאתובצמב

לדבה,ןכםנמא.ט"כתתא"גתנשמךיראתהתאהנומאיהולאכתיארנתינשהו

לבא;םינושםירבחמלצאונירבדתצורמבונאצמןברחהתונשבתחאהנש

והואיצוהו,השעמבםשגהונןברחלךיראתההיהאלשתומוקמבויחהלאםירבחמ

לעומשאלששיןכלו,םמוקמבםיגוהנויהשםירחאםיכיראתךותמםתעדמ
ברעמינבוחרזמינבןיבשןובשחהףולחםעהנתשמןברחהתנשש,םבל

הנשמתורזלבא.םירחאםיכרדבתועטללכלואבששיו,האירבהתונשןינמב
ינשיפלםינשהובשחי,השעמבגהונהיהןברחהךיראתש,דחאםוקמבש,וזכ

שמחבקרהזמהזםילדבנתובצמהיתשינמז–דחאקרפבםינושתונובשח
,ןימאהלינאהטונןכלו,תעדהלעותולעהלהשקש,רבדאוההז–םינש

םינומשותואמשמחוםיפלאתעבראתנשב,:הילעבותכש,תינשההבצמהש

,"שדקמהתיבןברחלהנשעשתוםישמחותואמעבש,םלועתאירבלהנשעבשו

ט"נשתתנשהסנכנרבכש,ז"פקתא״דתנשלולאואבאשדחבלפונהנמז

תאירבלהשדחהנשדועהשדחתנאללבא,רבעשבאבהעשתמןברחל
.ח"פקתא"דתנשלשירשתדעםלוע

םירבוסויההילטיאץראבש,הנממונלאציזא,יתרעשההנוכנםא

םא;ןמיתידוהיום"במרהתעדכ,ט"כתתא"גתנשבאבהיהתיבהןברחש
,וננובשחלל"תתא"גתנשבאבאלאברחאל,הלעמלונחכוהרשאכ,םנמא

.(אוביףוס)
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