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 הבושת

 תאמ

 ןמדירפ ׳י אמש

 הליחת ,רדסה יפל םירבדה ןמ םידחאל סחייתא .ירמאמ לע םעט־בוטב וריעה ידודב ידו ץישפיל ׳ב
 .ץישפיל לש ורמאמל

 אלש ינמוד .״׳...ו נ ת י י ג ו ס לש טבמה תדוקנמ ...ןייעיש ימ״ יכ רמול ןיא ,ןכל׳ .ד (*יעפל
 .הידיד ארובידא ם״במרב יריאמה האר הכותמש ,םויה ונינפל איהש יפכ היגוסל הנווכה .ירבד ונבוה

 יכ ,ןאמד ארובידא עירכהל ההוכבש הרבס הניא ׳םהילע ולביקו השולש ועמש ירהש׳ .ה ףיעםל
 .ם״במרב ףקתשמ וירבד ןונגסש ,ף״ירב שרופמכ ,חילשד ארובידא הטישה ןמ א י ה ק ל ח ירה

 החוכב ןיא וז הישוק .׳תשרוגמ אהת אל ...עודמ ...״ךתשא״ל ״ותשא״מ ...היגהל וצלאנ׳ .ז ףיעסל
 .ריפש יתא הנקסמבו ,וז הישוק השקמ המצע ארמגה ירהש ,ןורגב תוכלהה תנווכ תכפוהה ההגהל איבהל
 םושמ ,׳ךתשאו׳ ןונגס תשדחמ ההגההש רמול ריעמה תנוכ ןיא יאדבו .ד :ו ןישוריג מ״מבכ ושרפיו
 ).ןלהל האר( ימלשוריב רבכ אצמנ הז ןונגסש

 ק״ודהמב הזכ יתעצה רבכו ,ןיטיג תייגוס ךשמהל ורוזחש ןוויכב ץישפיל קדוצ יאדו .בי»—י מיפיעפל
 הלבק ןיב ןידב ןיחבה אלש ,רוטיעה ׳סב תאזכ הסריגל ךמס ילואש יתילעה םשו ).1ב״לשת(ירמאמ לש

 :הכלוהא הלבק ןיבל הלבקא

 לעבה ׳מאד אקודו ,אניוה אל הכלוהל אניוה הלבקל חילש אנא ׳מאד היתוחילשל חילש רקעד
 ,הרמאש המכ ול ׳מא אלו ךילוה וא לבקתה וא ךלוה לעבה ול ׳מא םא לבא ,הרמאש ומכ דליה

 696).2 ד״מהיב י״כ ,טג תושילש ,ש תוא( יושד אוה הכלוהד חילשד ,תשרוגמ הדיל טג עיגישמ

 ן״רבו א״בשרב ןייעו .׳...םתה אתשה יכה סרג אתיירבה ירחא דימש אוה הארגה׳ :םש יתבתכ ןכו
 3.ונינפל ארמגה תסריג יפל תבשוימ הניאש רוטעה תטיש וחדש

 .תוריאמ תורעה הילע יל ריעהש ,יקסבורטימיד ז״ה ׳פורפ ר״ומל יתדות 1
 אלא(י״הככ ף״ירל ן״רבו מ״מבו א״בשרב אתיאו .רקיעה טמשוה )ב״עס זמ י״מר :ןייע( םיסופדב 2

 ).רוטיעל וסוחיי טמשוה א״בשרבש
 אלא׳ תסריג רזחש יריאמהש אלא ,רוטיעל הנווכהש בורקו .רכו ןיםרוג שי ןכו 292, ,יריאמ :ןייעו 3

 יכה אלא׳ אבוה אל ׳קנוקבו ,לברוסמ ףוריצ והז םלוא .א״בשרה תיישוק ץרתל ידכ ,׳אתשה יכה
 ,ץורית לש תרחא החסונ .דתיה ׳ךימס אק הידיד ארובדא)ד מ״ש(׳ הקספהש םש יתרעיש ןכו .,אתשה

 עבטמ הנושארל שדחתמ ןאכו ).,הידיד ארובידאד הנימ עמש ג״ה׳ :י״שר הוושה( ףקומה ילבו
 תרשפאמ ׳־ד מ״ש׳ תפסות .׳הידידי לע אלו י א ר ו ב י ד ׳ לע שגדהשכ ,הרורב ותועמשמו ,הז ןושל
 .ליעלד היגוסהו הירחאלש הקספה לא רשגל
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 371 הבושת [2]

 חינהלו /תועצמאב׳ — יתעדמ׳ שרפל השקו ,ןושלה יפל בשוימ וניא ימלשוריל ןתינה שוריפה .גי ףיעסל

 הדימה ,םעטו ןוצר איה יתעדי ,תוחילש ירשקהבש הארנ 4.רפסה ןמ רסח טגה תולספ םעט רקיעש

 ׳ורת( ׳ב״הב לש ]ותעדב :דועו ק״יכ[ ותעדכ םרות ,םורתו אצ וחולשל רמואה׳ :חלושה הב הצורש

 ׳םכתעדל םכחולש ףא ,םכתעדל םתא המי :חלושה לש ומעטו ונוצרכ תושעל חילשה לע ).ד :ד

 ,חילשה רמאש העדה ןמ ,תשרגתמ חילשה תעדמ רובס אוה ,תוטשפב שרפל רשפאו ).5א״ע בכ מ״ב(

 םכחולש ףא׳ םייק אלש ,ותעטהו חילשה לש ורוביד לע דמס לעבהו ,האבהב התעד וז השא לבא ,הלבק

 .רובס היהש המב ונייהד ,ןושלב שרופמ םגפהו ,׳םכתעדל

 ןישוריגב וירבד .םישרפמה תעדכו וגל הארנה יפכ ,הידיד ארובידא ם״במרה קספ תוריכשב .הוכיפל

 דותמ םש ונייעש םישרפמהש אלא ,ןאמד ארובידא הריקחל ןיינע הל ןיאש םינואגה תטישמ םיעבונ

 6.חילשד ארובידאד הערכה ואר ונתייגוס

 חילש הנממ השאהש ותטיש יפל תוחסונמ ם״במרה לש ויתוכלהש ,תעדו םעט בוטב ,הארה ץישפיל

 ש״מש ןיינעמו .ותטיש לע ודמע רבכש ,דועו הנשמ דיגמל ןייצו ,הז חילש ןאכ הנממ לעבה ןיאו האבהל

 דל ןיא הרואכל הנה ,׳הרמאש ומכ התא ירה האבה חילש וא הלבק חילש ךתוא התשעש ןיבי ם״במרה

 ,המרג האבה חילש השוע השאש ותטישש בורקו !תוריכשב וקספ רתוסו ,הזמ לודג הדיד הרובידא

 דמס חילשה ירבד לע םג ירה םלוא .הרובידב .דשאה התשעש המ לע לעבה רמוס חילשה יונימ יבגלו

 היה ,תרחא עדי וא קפס דכב ליטה וליאש ;ול ןימאהש ךכב העטו הלבקל חילש אוהש ול רמאש המב
 לע דמוס םירבדה ןכותל רשאבש ם״במרל ןאכמו ),ןיטיג תייגוסבכ( הכלוהל חילש ותושעל זרדזמ

 .תוריכשב וקםפכו ,חילשה ירבד

 ד ר ד ב יכ ףאו ;םינואגה יבגל תוחפל ,מ״מה איבהש תוטישה יתש ןיב ,השעמל ,שרפה דכ לכ ןיא

 חילש יונימל ונווכתה אל ,האבה חילש השוע השאהש ןונגס ותואב םינואגה ורביד ת י ב ק ע ־ א ל

 7.׳תוחילשב לעבה הצרתיש׳ דירצש אטישפו ),ןלהל(׳חילש ואשע ומצע לעב וליאכ׳ םתטישלו ,שממ

 אלו ,תשרוגמ הניא תמאב ,ן״רה תיישוקכ ׳ללכ וחילש אהיש הצור וניאש לעבה ול רמוא םא׳ ןכל

 ירבדמ רתסנ ,החוכמ וליפאו הלבק ףקותכ האבהל יונימ ףקות סחייל ן״רה הצרש המו !ן״רה ץוריתכ

 :תושרופמ ורוה םה ןכש ,םינואגה

 ,אל וא רחא חילש השוע חילש ותוא ,חילשה הלחו הלבקל חילש התשעש השא ,הלאש ,ןואגה בתכו

 ,ול השרפ אלו הכלוהל חילש היתיושד אכיהו .אחילש רתב אחילש יוש ׳יפב היל ׳מאד דע ׳מליד

 ןינעל ,הלבק ןינעל הדיכ ודיש יהנ ,רודה ימכח םע ותעד המיכסהו ...אל וא חילש ייוושל יצמ ימ

 ,חילש ייוושל יצמ הכלוהל לבא ,הלבקל אקודו .׳יפב ׳מאד דע הייוושל יצמ אל חילש ייווש

 יוחיד אלא הגיא ילבבב םישרפמ המכל תמאבו ,הילאמ תגבומ אהתש תיעבט הרבס הריקע ןיא 4
 ׳מע(יריאמה :הוושהו 22—23), ׳מע ,ירמאמ( הריקע ןאכ ןיאש רשפא םתעדל תמאה יפלו ,אמלעב

 ,גפקת ׳מע ,ג מ״ב ,דומלתה ישרפמ רצוא :ןייעו !ל״נה רוטיעה תטישל רשקב ),׳...שי ןכו׳ 292,
 .םינורתא לש םהיתוישוקב ,אצקת

 ראשהו /םכהולש תוברל׳ דע היארה רקיע קפס ילבש ,היגוסל ומיאתהל דעוימה םש י״שריפכ אלו 5
 .דהי רידת הגשנ יכ אבוה

 עיגה אלש וליפא׳ ם״במרה ירבד דימעהל קחדש ,הנשמ םהלה ןוגכ 27—28. 22, ימע ,ירמאמב הז לכ 6
 ערגש בתוכ ם״במרה םג ןכש ,רשפא הז ןיא׳ ,ק״ודהמב יתבתכ רבכו .יקפסמ תשרוגמ הדיל
 .ידבלב האבהל לעבל רמא אוה בותכל קדקד טרפבו ,ת ו ה י ל ש ה תא

 ).זמש ןמיס ,ג״הוא( הלבק ןייגעל יגפח ןב ש״ר ןושלכ 7
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 [3] ןמדירפ ׳י אמש 372

 ל״ז ןואגה ירבד ולא %ה א שע ומצע לעבה ולאכו ,א יתא לעב הכמ הכלו ה ד
 ).8טג תושילש ,רוטיע(

 דתוא השעי אוהו ילעב םע הארתה׳ל המודו ,שממ יונימ ,דשאה םעטמ האבהל תוחילש ןיאש ירה
 .,חילש

 ךרדה ןיב הרקית תטישו תידומלתה היגוסה יפוא תסיפתב םידחא םילדבה שי .ידודב לש ורמאמל
 אל 9,רחא םוקמב הז ןיינעב רובידה תא יתבהרהש יפל .ריעמה גיצמש דרדה ןיבל ירמאמב הטוקנה

 .דכב תוכורכה תודוקנב ןאכ ןודא

 אל׳ )מ׳׳בב ,,יאמ ...אלא ...אטישפ׳ :היעב לש תקהבומ הרוצ הלו( ונתייגוסבש היעבה .ד תואל
 םתה אלא ...אמלשב אתשה יכה׳ ןונגסה ךותמ רמול חרכומ ןכו .דועו רוטיע ,ף״ירכ ,,טישפיא
 הדמע םידחא םירבחמ לצאש הדימב הב .היעבה טושפל רשפא־יאש תויטלההב קיסמה ׳. ..םושמ
 ףאו ונתייגוסמ תרחא םתטיש תיארנ דכ ,היעבה ןיינע רסח ןודנב םנונגסש וא ,היעבה יבגל תערכומ
 אל ונינפל וליאו ,הנניאו הלבק תוהילש הטעמתנ ׳יאדו׳ש רובסה ,ג׳׳הב ןוגכ .הכלהל הילע תקלוח

 .קפסמ םירימחמ םיקסופה הז ןוגכבו טישפיא

 .,הרמא ותשאו תסרוגש וז ןושל יפל ןיטיגב ךשמהה תנבהב ישוק םוש ןיא׳ש ,ריעה ידודב .ה תואל
 ,ה,כו ,ןושל התוא יפלש ,שממ רתוס ידימה ךשמהה םוקמ לכמ .רבודמ ךשמה הזיא לע רורב רבדה ןיא

 .,אניוה הלבקל הילש ,ל,א׳ :ךשמהב וליאו ,ה אבהל חילשכ ומצע גיצמ חילשה ,הזינגה עטקב
 ןכ אל םאש ,וז הרעשה רשאמ אוהו ,הזינגה עטק לע יתעדיש ינפל םינואגה תסריג יתרעיש ,יתעשב

 םירפסב תירוקמ הסריג לש המויק .הביבסמש היגוסה תא תרתוס םש הרמימה תסריג דיא ריבסהל השק
 העפות איה תרחא הרוצ םירבדה ושבל רבכ םירחא ארמג ילעבו םירבחמ לצאש רחאל םינשב תואמ

 .העודי

 ירבדבש וזל ההז הניא םיבצמה ינשמ דחאב תוחילשה תריקע־יא ןיינעב ,י,שר לש ארבסה 34. הרעהל
 ללכב הלבקה׳ י״שר תטישל .תונושלה יתשבש תוטישה ךופיה ללגב ,יאר תומדכ ,הכופה אלא ,םינואגה
 תוחילש רקוע וניא ןכ םאו ,הכלוה ...וילע לבקמו ונמיה לודג תוחילשל ומצע דבעשמ׳ ,׳הכלוה
 יטועמ׳ ולש האבהל השאה לש הלבקמש ,הלבק ללכב האבה םינואגל וליאו );ןיטיג ,יריאמ( ׳וילעמ

 .׳היתוחילשב טיעמד אוה
 המוד ארמגה ןמ וז ארבס ןורםה לש הישוקה תרמוח ןיא ,תונושלה ןיבש הז םיבצמ ףוליח ללגב ןכו

 טגה תעגהב תשרוגמש הרקמב רבודמ םינואגה תסריגב ).םינואגה תייגוסב הרסח התיה םא(ןהיתשב
 ,יאניוה אל הלבקל הגיוה הכלוהל חילש אנא׳ וירבד שרפנ וליפאו .׳האבה׳ :רמא חילשה ףאו ,הדיל

 אלא היתוחילשל חילש היל רקע אל אהד׳ ,הלבק תוחילש לטיב םא ונל תפכא המו ,הישוק לכ ןאכ ןיא
 י״שר ינפלש היגוסב וליאו ).ירמגל רקעש בצמל דוגינבו ,ף״יר( ׳היתוחילשב טיעממד אוה יטועמ

 אנא׳ וירבד שרפנ םאו ,הכלוהל רמוא חילשו ,ו ד י ל טג עיגהשכ תשרוגמש תורשפאב רבודמ ונינפלו
 ,׳אישק׳ ,היגוסה םויס יפל ושוריפ הרואכל והזש ,׳ א נ י ו ה אל הלבקל אניוה הכלוהל חילש
 ,יאניוה הלבקל ש ״ כ ו אניוה הכלוהל׳ ,שרפל י״שר ץלאנו ;הב תשרגתמש תוחילש התוא רקעש

 :רוטב ;׳ואשע׳ :׳דגב ;הכלוה לע תבסומ ׳האשע׳ .אמק ע״הא רוט ;ב״ע זמ י״מר ;ל״נה י״כ 8
 .חילש ואשע לעבה ירהש :הימיעדו ם״במרה תטישל בתכ ן״רה ףאו .׳חילש ואשע׳

 283—321. ׳מע ,ח״לשת קרוי-וינ ,א ,תורוקמו םירקחמ 9
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 34, הרעהב ןיוצש ישוקה רזוח הז יפלו .ר פ ם ה ן מ ר ס ה ה ר ק י ע א ו ה ו ,הכלוה ללכב הלבקש

 .וב ךורכה לע

 ,רמתיא אכפיא רמתיא יא אלאר ,אמלשב תרמא יא׳ םיאבו ,ןושלה קרפתנ ,ידודב לש רעושמ חסונב

 הנבמ אוצמל יתלוכי אל .ישא בר :ארומא יפב )תוחפל( הישוקהו ,ץוריתו הישוק ןושלכ ,הז די לע הז

 םתס ןושל )יתקדבש םגדמב( ,אמלשב תרמא יא׳ 608). ׳מע ,ב ,דומלתה ןושל רצוא יפ־לע( ס׳ישב הזכ

 ;ב״אא הישוקה הל תמדוק )ב״ע זיק םיהבז( תחא םעפ קר ,,תרמא יא אלא׳ 65 דותמו .אוה דומלתה

 .הבר יפב הישוקה ריבסמו לפוכה ,שוריפ ןושל אוה םש לבא

 תיכוכזב /גדירבמייקב רוקמה תא יתקדב רמאמה תביתכ רחאל 23. הרעהו 27 ,מעל ,ירמאמל תופסונ

 :הרוש התואב .תלדגמ

 יל איבה א ב

 (T 36)־SF1[1] ]לבקתה[ ]]יטיעג יל לבקתה הרמא ותשאו יטיג יל איבה עמש את ]]תיעבה

 ף״לאה ןיאש ןיבה )ו דימ( ךכ־רחא .א ב :בתכ דכ םשל .,איבה ...לבקתה׳ סורגלו ךופהל הצר היגמה

 תביתכ לש ההגהה תטיש תא שטנ ,ןקתל ידכ .לבקתה תבית לעמ אובל הכירצ ירהש ,ןוכנה המוקמב

 הרושה .׳יל איבה׳ :ןיטישה ןיב ףיסוהו ,לבקתה :ןוילגב בותכיש המ ןייצל לוגס ףיסוה ,א ב תויתוא

 ת״יב תואהו ,ב א ידי־לע הכיפהה תטיש תראשנ היינשה ההגהב .דומעב ערק שיש םוקמב הבותכ

 לש םימשר תוארל רשפא ונינפלש עטקב ,ןכבו ).וירחאלש דומעב ף״לאהו( הנורחאה הרושב תיארנ

 10.קיתע די־בתכבש םייפארג םינמיסב ,ארמגה ילעב ידי־לע היגוסה דוביעב ןורחא בלש

 ג״התב םנמא .תועוצקמה רפס םשב ףסא ׳ש םסרפש עטקב ,׳ותשאו׳ תסריגל ףסונ רוקמ יתיאר תעכ

 ןכו ,׳ותשאו׳ אורקל שיש רורב לבא ,׳הרמא דתשאו :ל״צ׳ :הרעהבו ,׳הרמא ית]שאו[׳ קתעוה ט״פרת

 יל לבקתה׳ :ןיטיגב ף״ירהו ,הזינגה עטקב ההגהכ הרמימב הסריגה .ז״שת תועוצקמה ׳סב ספדוה

 טמשוה היגוסה דשמה .מ״ב תוכלהב רבכ םירבדה םיאצמנ ׳תועוצקמה ׳ס׳ב 11.׳אבה הרמא ותשאו יטיג

 .הסריגה תא ררבל רשפא־יאו םש

 .מ״בל הזינגה יעטקל םינויצה לע ןמסוז בקעי ׳פורפל הדות 10
 .׳הרמא ךתשאו :ל״צ׳ :ז״שת תועוצקמה רפסב הרעהה תרתוימ זבלו 11
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