
רכשהמו,המוחבוןולחב,לבחב:יללוחמשולשב,רנהתקלדהבוהלחב,הדנב:ךינפליתאטח
,הירש,היקלח,הימרי,םינהכםיאיבנהנומשהנממואציוהתכזרמוארזעילאיבר?הלטנ
הנידלהמודבו….האיבנההדלוחףארמואהדוהי'ר,םולש,לאמנח,הירנןבךורב,הישעמ
התיההלודגהשעמתעשבשףאו,התואמטלרומחהשעמהבהשענשתובאהריחבבקעיתב
תאהלבישהוהנובלעתאעבתומצעבוודובכבה"בקהתאזלכב…התשקהתשובוהתפרח
75….הנושארבכהדובכ

שישהדבועהרואלבטיהרבסומאדירגםייתכלהםילכבאלשהשיאהתאםיצעהלשקבמהךלהמה
:םהיתושנתאושריגןכאשםירבג

לדוגתאםסרפלתוצמהברדאאלאולאתורשכלארשיתונבלעזעלאיצוהלריכזהלמסחתאזלו
שבחיוולאתוללמואלשןבלרבשלאפרייאדובשםינויבאתקעצעמושהמוכזישןרכשןתמ
תודחאלהרקשומכורעצושפנתמגעןהמעונמלךכידילעו…ויתוכרבמןכרבלןתובצעל
76.ונימיבונלהתלעךכשונליוא,ךכללכבןתואושריגןהילעבשןהמ

תורחהןולקהתואתאריסהלללכץמאתהלןיאשתושרופמעבוקאוהלעבהלאהיומסהיינפב,ףוסבל
ידכתאזו,דובכוהרובגלשלמסכותוארלווריאשהלץמאתהלשיאברדאאלאהשיאהלשהפוגב
:השובוהמשאלכהנממריסהל

תצאנמהתבותכהתאקותינידילעקיחרהלץמאתהלללכךרוצםושןהלןיאיתעדלאמעטיאהמו
אלאתשובוןולקתואכאלהתוארלווזתבותכלערומשלשיהברדאאלא,ןהיפוגלעמל"נה
םתואםימדשרודוםויהלכונגרוהךרבתיומשתשודקלעשתוארהלהרובגודובכלשלמסכ
תאץקשלוץאנלםיחצורה77וברהתועצמאבשוזתבותכיכ,םיונעתקעצחכשאל,רכז
ונמעלוןהלדובכלאיהוזתבותכ,םלועןולקןהילעטימהלותומימתהותורשיהלארשיתונב
78…םלועןוארדלויהישהלאהםיעשופהםישנאהירגפבתוארלהכזנדועשםלועתואלו

וביטםצעמלבגומה,ילמרופהיתכלההךלהמהתאירשאברהןכםאםילשמהבושתהלשהפוסב
תאתוארלןתינתיתכלההניחבמשהעידיבידןיאדציכםיגדמו,יביטרנךלהמב,היתפמארצייל
חותינשירהורבעשלבסהרחאלםהיתושנתאשרגלםינכומהםירבגשיםא.רומגסנואכהשעמה
ןוצרואהמכסהלשץמשולוןאכהיהשןויערהתאילקידרןפואבלרטנמשםגה,ילמרופיתכלה
בטיהתאזןיבמירשאברה.הרובעתושקהתואצותהתאעונמלותלוכיבלבגומ,השיאהדצמ
תכרעמכהכלהלרישירשקתורושקןניאשתוצעבתיתכלההותבושתתאםייסלרחובךכיפלו
.ישגרךפהמללוחלוםיטנמיטנסרציילהיושעהתיביטרנ-תינשרפהתרוסמלאלא,תיטפשמ

יש-ריעתינור
ןליא-רבתטיסרבינוא

.ונק–הנק,םיקמעממת"וש,ירשא.75
.ונק,םיקמעממת"וש,ירשא.76
.וצר:הארנכ.77
.םיקמעממת"וש,ירשא.78
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תאהלעמשתינשרפההפולחברחובירשאברה,הדשהוריעהתקזחןיינעבליעלוניאררבכשיפכ
ידכבתאזו,תיביטנרטלאשוריפתורשפאתמייקםאםג,תיתכלההניחבמרתויבהדירטמההלאשה
ןיאםא—התרמוחאולמבהלאשהתאביצמאוהסנואהתרדגהןיינעבםג.התואאקוודלרטנל
ןוצרבהלעבנהשיאהוןכתיי,דחפלשתובחרתוביסנקראלא,הליעבוהליעבלכלעתוומבםויא
.הלעבלהרוסאךכםאו

ןיבהלביטימירשאברהשיגולוכיספןורתיןומטתיזנכשאההקיספבשעיצהלתשקבמינאןאכ
םויאשהזכןפואבםישנןתואלשיתעדותהבצמהתאןהותואיצמהתאןהשרפמאוהרשאכ.לצנלו
ילאקידרןפואבלרטנמאוה,םירבדהעקרבקראלוהליעבוהליעבלכבישממןפואבחכונהיהתוומב
:השעמלהתצרתההשיאהשןויערהתא

השפנתאליצהלידכןוצרבהלעבנאמשללכשושחלןיאןדידןודינבשהארנןויעהרחאל,םרב
םיללעתמויהשרחאלהמןמזוללהתוללמואהתאגורהלםיגהונויהש"מיםירוראהםידזהירהש
ליעויאלשועדישאכיהב"לןמיסבש"ארהקספשומכרוהטהןפוגבןתמהוזתאםיליטמוןהב
היהאלשיאדוובןכםאווללהתוללמואלידמלעודיהיההזלכו.וילעםיששוחונאןיאיוצירה
תואבןמיתחההיהגהונהשטרפבו,ןשפנתאוליציןוצרבןהלולעבישידילעשןתעדלעהלוע
ןריאשהלידכתשובלתורסמנותוספתנויהשרחאלדימןעורזלעםיקקוחויהשל"נהןולקה
ולאםירוראלןוצרבהלעבנשללכשושחלןיאיאדובתאזל…םלועדעתוצקושמותוסואמ
74.הזידילעםייחבהוריאשישהוקתךותמ

בושלרומאהלעביניעב,תידרפסהתרוסמבלבוקמה",דחפתמחמיוציר"לשןורקיעהלעבושחנםא
דענמתבחרהללגבולויתייעבתויהליושעאוהשחינהלרשפא,הסנאנשרחאלותשאםעתויחלו
אלא,השיאהתמכסהתאתלרטנמהניאוזהבחרה.ותועצמאבהרואכלתרשפאתמההמכסהה
ןכתיי.הראווצלעתחנומהתייהאלהדחברחרשאכםגהיופככהתוארלוהילערבגתהלתשקבמ
םיענכושמתויהלםיניינועמרשאםירבגרובעדואמתיתייעבסנואכתאזכהיצאוטיסתייארו
עובקלאוהדחאןיינעירהש.םהיתושנלשינימההשעמבןוצרץמשלכהיהאלשןיטולחל
אוהרחאןיינעוהייפכלשהבחרהיצאוטיסבםגשחרתהללוכיסנואשתילמרופתיטפשמהניחבמ
ולליחםירבגהברהךכלכובדסוממוךשוממסנואלשבצמבדחוימב,ןיינעהלשהאלמהמנפה
ותשאתאריזחהלקראלםיכסישרבגהתאקומעןפואבענכשלידכב,ךכיפל.השיאהףוגתא
הנעטהלעלקשמהדבוכלכתאליטהלרתויליעי,םיניקתתושיאייחהתאתויחלהצריםגאלא
וא—היצאוטיסל"אתמיקוא"ידילעגשותוזהרטמללכךרדב.ללכהמכסהוןוצרםשהיהאלש
םינפואבהשיאהדצמןוצרלשץמשלכלורטנידילעואומצעהשעמהלעהייפכהתייארידילע
ךא,ירשאברהלשותבושתבהאישלהעיגמוזהתינשרפההיציאוטניאהיכהרובסינא.םירחא
".בקעיתובש"הלעבלשותבושתיבגלםגהפקתאיה

.יתכלהךלהמבקפתסמוניאירשאברהשהדבועהןמףסונקוזיחםילבקמליעלשםירבדה
,יגולוכיספףאוא,יביטרנותונכלשיילואשףסונךלהמלשדקומותבושתלשינשההקלח
תקושלומדומעלתצלאנהרבעשתועווזהלכרחאלשהשיאהתאםיצעהלדחמ—הלופכותרטמש
הקוקחהןולקהתואלומלאותקוצמולעבהלשוידחפתאטיקשהלךדיאמו,הלעבינפבהרובש
תגשומהשיאהתמצעה.המעדחייתמאוהשתמיאלכויניעלומלאדמוערשאוותשאלשהפוגב
םיאיבנויהןהיצלחיאצוישךכלוברדובכלוכזןהןהיפלםישרדמהוהנידובחרלשןהירופיסךרד
:םילודגםינהוכו

?ןונןבעשוהילתאשנשהנוזהבחרמןהתועורגיכותוללמואהוניתויחאתאהשענתונוזכםאהד
שולשבע"שברה"בקהינפלבחרהרמאש,עשוהיךרעטוקליבםגאבוהואתיאוהילאיבדאנתבו

.דנק,םיקמעממת"וש,ירשא.74
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תווממםמצעליצהלידכבךא,םפסכתאלוזגלידכםהינשלעאלאהסנואלידכהשיאהלעתורישי
תישארבונישעשהנחבההתאטוקנלםא,רמולכ.השעמלהמצעהשיאההרסמלעבהתמכסהבו
םעדחי.ומצעשכלינימההשעמהלעאלךאתובחרהתוביסנהלעאיהתוומהתמיא—םירבדה
תאםנמאחתנמ"בקעיתובש"ה.וגרהייהלעבןהואיהןה,םהללֵעבתאלםאשיידמלרורבתאז
םעולחונאלשםשורהשועתאזםעדחיותיזנכשאהתרוסמבהעבקתהשהמזירפהךרדבצמה
:הבושתהםויסתאריבסהלהשקתרחא,טקנהבתינשרפההריחבהןמתרזגנהתיתכלהההנקסמה

מ"מםיברתלצהלהתשעשהריבעדונדנןאכןיאשףא'לעבלהרוסאוזהשאד]ילהארנ[ל"נןכל
רתיהלטושפשממסנואבהתיהכ'ג'התאיבםאארביארתסאולעיומכהלעבלהרסאנ]םוקמלכמ[
היהשיכדרמכ"אדתודיסחוארמוחהדצמומצעלערימחהללעבלםוקמןיאותרתומ'שפתנםאד
אהויכדרמלשוקיחלהמצעתלבוט'תיהשקרןושארםעפומצעשרופהיהאלמ"מוקידצ
לשותביכשמקידצלהסואמאהתאלשתויקנתמחמל"זוםשי"שריפרבכהמצעתלבוטד
72.הרשכהותשאמו"חשירפהלאלואוהםגגוהנלשיהככול"כעשורושחא

לשויתונחבהבןיטולחלדדצמאוההבתקמונמוהכוראהבושתרחאל.תפלאמםירבדהתנקסמ
הערכהלםיפצמונייה,וינפבאבומההרקמהחונעפלרתסאלשםידקתבשמתשמוק"ירהמה
בישחהלןתינאללבא,רוסארבדהתשעאלהשיאהםנמא:הלאתונחבהחורבהרורבתיתכלה
אלהעיתפמ,וירבדףוסבהלםידעונאשתינפתה.הלעבלהרוסאאיהךכיפלוסנואכהשעמהתא
םגאלא,התואםירטהשחותינהמתשקבתמהתיגולההנקסמההניארומאכוז—הנכתדצמקר
איהתירסומהניחבמשתורמל,הלעבלהשיאהתאריתהלםישקבמהםייתכלההםיקומינהדצמ
תווממותואהליצהוזשרחאלהלעבלעהשיאהתארוסאלרשפאךיאירהש—יידמלהרורב
ךרדתוטשפבתרבועוזהשיאריתהלתיתכלההתורשפאה,רומאכ?התניחבמדבכהכריחמב
תיפוסהותנקסמתיארנתאזתושעלמ"בקעיתובש"הלעבענמנרשאכךא,תידרפסהתרוסמה
הלעמהריהזהאירקשהרובסינא.יידמלתלתופמתוחפהלכלויטנרהוקיתכלהחישמהשולתכ
ומצעינימההשעמהלעהתייההייפכהשךכהיצאוטיסהתאשרפלשישלעבלזמורמרתויאוהש
אלוליאשיידמלרורבךא,םפסכתאושקיבםידדושהשןוכנםנמא.תובחרהתוביסנהלעקראלו
רמולןתינ,הזהרקמב.םתומתאםיאצומויההלעבןהואיהןה,םהידילהמצעתאהשיאההרסמ
תורמלהסונאכהבישחהלשיןכלו,המצעהליעבהלעםויאכ,ישחומאוהתוומבםויאהש
.הדיצמהתייההשעמל"המזויה"ש

קרתיזנכשאהתרוסמהיפלעשאיהתלבקתמההנומתה,הכדעםירבדהךלהמתאםכסלםא
השיא,תאזםעדחי.הלעבלתרתומהשיאהאהתוניגבסנואכבשחייהמצעהליעבהלעתוומבםויא
.הלעבלהרוסאאהתןיידעךאתוירעיוליגלעהרבעאלםירחאליצהלידכבינימהשעמלהתצרתהש
הלשףרהךכיפלו,סנואכדחפתמחמהתשענשהייצרלכהבישחמתאזתמועלתידרפסהתרוסמה
.רתויהובגינימההשעמבהמכסהל

תיתכלההתרוסמהרואלירשאברהלשותבושת

אולמבהלאשהתאירשאברהדימעמ",תושפנידילעתשבחנה"תייגוסביתכלההןוידהרואל
:התרמוח

ירקמאלסנואדסנואהזןיאוםהלהצרתתשתויהללוכיגרהלםדיבהרוסמאיהשכשיפלעףאו
הליעבלתיצרתמורחארבדידילעהסונאאיהשכאללבאהליעבהםצעלעהסונאאיהשכאלא
73?…לארשיהלעבלהרוסאהניאהמלורומגןוצרוהזד

.רוקמבןניאתושגדה,טיףד,זיקהלאש,)1897:גרבמל(בקלחתובושתותולאש–בקעיתובש,רשירבקעי.72
.גנק,םיקמעממת"וש,ירשא.73
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אלאהריבעדונדנ'יפארבדבהיהאלורוסיאםושהתשעאלרתסאיכ…אוהטושפרבדהנהו
חורהילעהתרשךלמהינפלהאובבירהשאוהןכדעדתו.לארשילכהליצהשהתשעהברהוצמ
לשהשעמחכמשדקהחורהרשתשרמולסחוהלילחויכדרמלעהרסאנהזחכמרשא…שדקה
טרפבודאמהברהוצמהתשעשאטישפואטישפהברדאאלאלארשיבתאזכאהתאליאנג
ידכשיאתשאאיהוליפאהמשלוזהריבעתושעלרתומהזרבדו…התיהםלועעקרקד
העבותהיהאלשהעשבשורושחאלהמצעהאיצמהשרתסאבוניצמןכולארשילכליצהל
לעהרסאניכהוליפאו.…ל"כעהתשקבהלתושעלתותפתהלחנהיהיוהלהואתישידכ
67.ןוצרבהיהשהשעמותואםושמהלעביכדרמ

רתסאשקפסןיא,תוציחנהתניחבמ.יטפשמהודמעמןיבלהשעמהלשותוציחנןיבןיחבמק"ירהמה
,ינוצרטנמלאןאכשיותויה,תאזתורמל".הברהווצמ"יהוז,אברדאוןוכנההשעמהתאהתשע
השעמהתאבישחהלןתינאל",העבותהיהאלשהעשב…המצעהאיצמה"שםושמ,יביטקא
המצעהליעבהלעתלטומהניאהמיאהדועלכיכרמולןתינהכדעונרבידםהבםיחנומב.סנואכ
68.סנואכרבדהתארידגהלןיא,יללכןפואבדמשהתריזגןיגברתויתובחרתוביסנבתחכונאלא

,סנואבויהשורוושחאלרתסאהלעבנןהבתונושארהםימעפה,המצעהיגוסהירבדכו,תאזתמועל
'רתבושתבהנודינק"ירהמהלשותנחבה69.המצעהליעבהלעתלטומהתייההמיאהשםושמ
:17−ההאמהןמ)"בקעיתובש"הלעב(רשירבקעי

תעליהיוומעותשאםהמדחאוךרדבוכלהשםדאינבלשהעיסהיהךכהיהשהשעמ:הלאש
תושפנגורהלםידעומהמהשםינחצורלעילבישנאםשואצמורעילךומס'אןולמלוכלהוברע
םהילעוננחתהבועמשאלוםתואגורהלםהילעודמעשהרצןתרצשהאררשאכוןוממיקסעלע
הלעבאבוישכעוםתואהליצהןכי"עולארשיהלעבןוצרבהשאההמצעהריקפהזאםתושפנלע
תרתומהסנאנשלארשיתשאוהנוצרבהחיצרסנואדצמהשענשןויכולתרתומותשאיאלואשל
70.המעגהנתידציכוהשירפהלערכשלבקיואהלעבל

לעביהלהמיכסמהלאתוביסנתחתוהלעבשפנוהשפנתאליצהלתשקבמהשיאהובהרקמיכהמוד
תוטשפבןודינתידרפסהתרוסמהיפלערשא"דחפתמחמיוציר"לשרורבהרקמוניההיבושל
,רתסאלק"ירהמהלשהיגולנאב"בקעיתובש"הלעברחוב,ןלהלהארנשיפכ,תאזלכב.סנואכ
תידיימתוומתנכסבהדמעאלהמצערתסאירה.תשקבתמההיגולנאהחרכהבהניאוזשתורמל
יאדואלא]…[":וזכהנכסבתאצמנןכאוינפלשרופיסבהשיאהשדועבשורוושחאלאהאובב
תרתומאיהזאהמצעהאיבהלעאוההמיאהוסנואשכדש"מכוק"ירהמתעדכאוהקוליחהד
לכמ[מ"מהדבעריפשדףאהיוצמהתלצהןכי"עשקרןוצרבהתאיבםא]ןכןיאשהמ[כ"אשמ
71".לארשיהלעבלהרסאלשי]םוקמ

תווממהלעבתאוהמצעתאהליצהםנמאוינפלשהרקמבהשיאה,רתסאלהאוושההיפלע
תוומבומייאאלםידדושההיפלהדבועהלעתנעשנוזהעיבק.וילעהרוסא,תאזלכבויאדוו

.183,זסקןמיס,)1884:השרוו(ק"ירהמתובושתותולאש,ןולוקףסוי.67
הרוסאשורושחאלרתסאאדבועכתושפנליצהלידכןוצרבהתניזםאו":לאומשתיבהםגםיכסמהזחותינל.68

חעקןמיסז"מק'מע,]ד"נת:אדרויפ[לאומשתיב,אדרויפמלאומש'ר(…ק"ירהמבםשןוצרבהיההאיבשןויכהלעבל
ותונשרפבםגהרורבהרוצבעבומרתויתובחרהתוביסנהןיבלומצעהשעמהלעהאריהתמחמיוצירהןיבקוליחה.)דק"ס
רקיעסנאמהשלכאוהקוליחהרקיעדהארנאלא":18−ההאמהןמ)הנוורבודמיולההימחנ'ר("הימחנירבד"הלעבלש
אבאלורקיעשלכלבא.הליעבבהסונאארקנזאהנגרהיואלםאשהדחפמשאלאהליעבהלעאוההנושארוםצעבותעיבת
רתסאבקוליחהוהזו.הליעבבהסונאארקנאלהליעבלתיצרתמהזמלצנהלידכהמצעמאיהשאלא.הגירהל]םאיכ[א"כ

.)חלףד,בלןמיס,]ט"כרת:הנליוו[ח"וא,תובושתותולאש,הימחנירבד("…
.ב–א,וטהליגמ,ילבב.69
.טיףד,זיקהלאש,)1897:גרבמל(בקלחתובושתותולאש–בקעיתובש,רשירבקעי.70
.טיףד,זיקהלאש,)1897:גרבמל(בקלחתובושתותולאש–בקעיתובש,רשירבקעי.71

תואושנםישנסוניא
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ןתינאלהזטפשממםגלבא,התצרתהשחינהלשיתאזשקבמוניאאוהםאוליפאהליעבהתאהמצעב
".וליפא"הלימהתאטקונאוהותויהותנווכךכלשיאדווןפואבקיסהל

ןימיסחיתטיקנלהמזויובשישיוצירןיבליביסאפןפואבדחפתמחמיוצירןיבהקדההנחבהה
ידכבשרדנהישפוחהןוצרהחווטוהייפכהביטתנבהלדואמתיתועמשמתווממ)ילוא(לצניהלידכב
תנקסמכךא,ודדחתיווכליוללהתונחבההרתויתרחואמההקיספהתורפסב.סנואכרכויהשעמש
וללהתונחבההתידרפסהתרוסמהיפלשהלועליעלרומאהלכמיכעובקללכונשילהמדנםייניב
.סנואכינימההשעמהתארידגתדחפתחתתאצמנהשיאההבהיצאוטיסלכיכותוצוחנןניאללכ
תרוסמהרשאמתעדתורימגלרתויהובגףרתידרפסהתרוסמההביצמ,ינימסנואברבודמרשאכ
יפלעשדועב,תובחרנתוביסנבםגהשיאהלשישפוחההנוצרלעססבתהלשרודהףר,תיזנכשאה
תורימגלשבצמ,ישפוחקיפסמןוצרחינתתובחרתוביסנבדחפתחתהמכסהתיזנכשאהתרוסמה
63.סנואכהשעמהתרדגהתאלולשלידכב,תעד

תרוסמהוליאוטועימהתדמעכתידרפסהתרוסמהתאהשעמלםיגיצמםירחואמהזנכשאימכח
המצעשכלהטישלכבדודיצהםאםגששיגדמןייטשדילברבכו64קוידבךפיההתאהשועתידרפסה
65".דגנכשדצהמדצלכםלעתמ,םימידקתהותועדהימוכיסביכאוהרזומ"ירהההימתררועמוניא

תרחואמהת"ושהתורפס
תיזנכשאהותידרפסהתונשרפהןיבתקולחמהתארתויםירחואמהםיקסופהוניבהדציכ

?תושפנידילעתשבחנהתייגוסל
הריתהלתלוכיהות"ושהתורפסבהאושנהשיאסוניאתלאשבקוסיעהשרמולןתינללככ

השיאהתונמאנתלאשבתוקסועתובושתהבור.בחרנוניא,ןאכהנודינההביטקפסרפהןמ,הלעבל
התשענשהליעבםאההלאשבוא",רחאבהיניעהנתנאמש"ששחמאלואהסנאנםאדיעהל
ונבוהדציכהלאשהלערואךופשלתויושעהתוניינעמהתונחבאהתחא66.סנואכבשחתהמרמב
.15−ההאמהןמ,)ק"ירהמה(ןולוקףסוי'רלשאיהתיזנכשאהתרוסמבדחפלשםיאנת
שורוושחאלומלארתסאלשהתולהנתהםאהןיבהלהסנמהתידומלתההיגוסלשרדנק"ירהמה
אמשואסנואכומעתושיאההשעמרדגויןתחתתויופכתוביסנכתרדגומתויהלהרקמלכבהכירצ
תכפוהש,ק"ירהמהלשהנחבהה.תאזהנבהביונישרורגלתויושעהתונושתוביסנבןיחבהלןתינ
לכהתשעאלרתסאשתורמליכתסרוג,הקיספהתורפסברתויבתלבוקמההנחבהלרתוירחואמ
:יכדרמלעהרסאנתאזלכב,לארשיתאליצהלידכבשורוושחאלאהאובברוסיא

ותואורצישתוביסנלאלוומצעשכלסנואההשעמללבגומהשיאהלשישפוחההנוצרשןויערהשלככיכןייצלשי.63
לשמללארשיב.םינורחאהםירושעלדעתומדקתמהתויברעמהתונידמהןמתוברבתיקוחההיצאוטיסההתייהוז,יתייעבעמשנ
וזהנשבקרוליאו"חכבשומישךות,הנוצרדגנ,ןידכאלשהשיאלעובה":ובבצמכסנואלעהרבידקוחהןושל1988תנשלדע
ןניגברתויתובחרתוביסנונכתיישרמולכ,)1988-ח"משתה,ןישנועהקוחל22ןוקית("חוכבשומישבקע"לחסונההנוש
םאתהבתידרפסההקיספהתרוסמתאןיבנםא,הזןבומב.רבדלכלסנואכתובשחנןהףאוהליעבלםיכסהלהצלאנהשיאה
.דואמתומדקתמתויציאוטניאםעדחאהנקבהלועאיהשירהיתעצהשהיינשהתורשפאל

ןכתייךיאו,ם"במרהיתלוזרחאןיינעבבתכדןואגםושאנעדיאל"שבתוכה"ןשדהתמורת"לעבלשמלואר.64
ידילעהשבחנשהשיאריתמהידיחיהאוהן"במרהשבתוכהל"שרהמהוא?"הידוחלם"במראךמסימלוינהלכקבשמל
המלשלשםי,אירולהמלש'ר("…םתונברוי"שרןוגכ…םינורחאהםינואגהלכוילעםיקלוחו"לארשיהלעבלתושפנ
'ב,ישישקלח–ז"בדרהת"וש,ארמזןבדוד(ז"בדרהםתמועלו)]א"כרת:ןי'צ'צש[א"ע,חכףד,דמ,בקרפ,תובותכל
,ן"במרהםימיכסמםהירבדלשכדחוימבםינואגהתדמעתאףידעהלשישהרוהש)81,]ב"לשת:םילשורי[זטשםיפלא
תרתומשובתכםינורחאהוםינושארהבור…לארשיתשאהיובשלבא"יכםכסמרקשלאהשמ'ר.ן"רו,א"בטיר,א"בשר
.)46,]1834:בוקלידס[הצהבושת,רקשלאם"רהמת"וש("רבדבקפקפשימונעמשאלווניאראלוםלועהוגהנןכו.הלעבל

.53",תויובשםישנלשישיאהןדמעמ",ןייטשדילב.65
,םולב.א:םילשורי(אכןמיסרזעהןבא-אנינתהרודהמתובושתותולאשהדוהיבעדונ,אדנלל"גסלאקזחיואר.66

;ב,וס–ב,הס'מע,דנקןמיס)ח"כרת:הנוטלא(ןויצןינב,רעגנילטטעבקעי;ל–זכ,חיןמיס,הדוהיבעדונ;מ–טל,)ח"נשת
.הס–ונ'מעד,גכןמיס)ץ"חרת:ביבאלת(2ךרכ,תובושתותולאשלאיזעיטפשמ,לאיזעיחריאמןויצ-ןב
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המיא"שםימיכסמדחאכםידרפסהוםיזנכשאההזהרקמב.ןיטולחלהנושהנומתהשירהםירבדהינפ
יתשןיבתקולחמהשדועב,יאדווסנואכבשחיתךכיפלותעדתרימגתרצויהניא"הליעבתמחמ
.דחפלשבצמבהשיאהתלעופןהברתויתובחרהתוביסנהלעאיהתורוסמה

םיזנכשאםינשרפהמכםנמאםנשי59,טרופקנרפתסונאלשםסרופמההרקמב,לשמלךכ
רוא"הלעב,הניומקחצי'ר,הפוקתהלשריכבהקסופהךא60,תידרפסהתרוסמבםידדצמה
ןורקיעה.תיזנכשאההקיספהתרוסמםעדחאהנקבהלעתשךכהיצאוטיסהתאשרפמ",עורז
:השעמלהשיאהלשהיוצירתאררוגתוומהדחפ—רורבאוהותעדל

ךלמהלכיהבוולכיהופרשוךלמבודרמוםהמהמכוהמכוגרהשהתארשהלעןניתאדאהלבא
האיבלתיצרתנםימשלהבלדג"עאדרמימלןלתיאםתדלבקלהסנאנוגרהילתדמועאיהוםוגרה
תיצרתנהאיבהתואתתמחמאליכוזהאיבמתינהנהניאדג"עאדהתימהןמהשפנליצהלידכ
אריסאונוצרולתושעלהילעאובלולתיצרתנשןויכה"פא….האיבהתואמהאנהםושהלןיאו
רבדהלעתרעטצמהתיהיכהאיבהתואתתמחמשורושחאלתיצרתנאלשרתסאאהוהדידימ
לודגסנואתמחמהילעאובלונוצרתושעלולתיצרתנאלאיתדבאיתדבארשאכביתכדכ
61.אריסאךכלההמצעתלצהרובעונוצרתושעלולתיצרתנימנאכההלצההרובעב

םגו,רחארבדתמחמסנואןיבלהמצעהליעבהלעסנואןיבהרורבהנחבהםיאצומאלונאוירבדב
םשלתושיאההשעמתאהמזירתסאשרמולןתינדחמ.הכרצלכהרורבהניארתסאםעהאוושהה
השיאלערבודמרשאכםאהאיההלאשהםלוא,סנואכתאזתוארלןתינםאקפסןכלו,המעתלצה
ותנווכםאה,תורחאםילימב.המודןפואבתאזשרפלשירסאמלשםיאנתבתאצמנותוומלהנודינש
תמזויאיהשאוהששחההשיאהשארלעםיפחרמתוומתמיאואתוומשנועהבהיצאוטיסלכבשךכל
הייצרהרואכלשישםושמסנואכתאזתוארלןיאןכלהנידתקתמהלהווקתבינימההשעמהתא
,הייחלששחשיהבהיצאוטיסלכבשרמולורתויתמצמוצמתונשרפטוקנלשיאמשוא,תשרופמ
ידכולהצרתמאיהשחינהלשיהליעבוהליעבלכבתורישיהייחלעםייאמוניאהבושהםאםג
.רבדלשופוסבתווממלצניהלוותוצרלתוסנל

:תשבחנלהיובשןיבןיחבמאוהוירבדךשמהב

ןיירשיבנגיבנגדישנינה)לאומשרמא(הדוהיבררמאדהתתפתנשהרענדאיההלימדאלו
םיאבםהסנואבשינפמוהיירבגלןיירש.םהילעבתחתמםתואןיבנוגםיטסילש'יפוהיירבוגל
הצרתמהניאותושפנתנכסללכהלתילוםובנגהאיבךרוצלואןוממךרוצלםתהד.םהילע
י"שריפןייובשכןהירהתוכלמייובשןנברונתוהלעבלתרתומןוממידילעןנתדכללכ
62.ותניאלילךניבתואוןנתדכןהילעבלתורתומוןייובשכןהירהשימשתלךלמההבששםישנ

ןימיסחיואןוממךרוצלאיהללכךרדביבשהתרטמשםושמתרתומהיובש,וזתונשרפיפלע
סנואכותוארלשיוהשעמלהמיכסהשחינהלןיאהייחלתששוחאלהשיאהרשאכ,הזהרקמבו
הנכסאכיאדאכיהלכו":התצרתהשששחשיתושפנתנכסשיהבהיצאוטיסלכבךא,רומג
תמזויאיהרשאכקרהנווכהששרפלןתינבוש".הלעבתאלדג"עאוהמצעמ'יפאהצרתמ

םיירצונההיבושמטלמיהלהחילצהשרחאלו1240תנשבתוערפבהתבשנטרופקנרפמהסרואמהרענהזהרקמב.59
איהשורמואבבריס)הלסרואמה(רבגה.םיאושינהתארקלםיכילהתבךישמהלהשקיב,הסוראלשובשומםוקמ,גרובצריול
,Furst:ואר.יבשבתינימההתוגהנתהלשב,תיתכלההניחבמוילעהרוסא “Captivity, Conversion, and Communal

Identity,” 179–221.
60.Furst, “Captivity, Conversion, and Communal Identity,” 200–211.
.)ו"כרת:רימוטי'ז(זמשתןמיס,תובושתותולאש-'אקלחעורזרוא,הניומהשמןבקחצי.61
.)ו"כרת:רימוטי'ז(זמשתןמיס,תובושתותולאש-'אקלחעורזרוא,הניומהשמןבקחצי.62
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תרחאןיינעהתאתשרפמתידרפסהתרוסמה,תשבחנלהיובשןיבקוליחלווזהנקסמלדוגינב
הנודינלארשיתשאשדועב,םינהכלעקרהרוסאתושפנידילעתשבחנןהוהיובשןהםדידל.ירמגל
םישוריפבהרמתשהשיפכםינואגהתדמע.הלעבלתרתומןכלויבשואהשיבחיבצמבתסנאנכדימת
קרפדןיתינתמהלוכלאננחונברשרפאהתושפני"עהורסאוהשבחנוליפאו…":הרורבהניהםינוש
55"…ןהכתשאבתובותכד'ב

לשהיצאוטיסלכיכעבוקורזוחוםינואגהידיבהטוקנהתינשרפהתרוסמהתאךישממן"במרה
:סנואכהנידהשיבחואיבש

יתתרמדתרתומןוממידילע'יפ.הלעבלתרתומןוממידילעםיוגידיבהשבחנשהשאה'ינתמ
ןיאקרפשירבשרופמשומכהילעאבאמשןיששוחןיאוהתואןיריקפמןיאוןנוממדיספהל
גהנמהבןיגהונוליאוההרוסאתושפנידילעולארשיתשאבל"זי"שרהשריפו,ןידימעמ
ןיאםלועליאדואלא….אבוטהלעילאישקו.ןהמדחאלתיצרתנאמשןיששוחרקפה
,םהןישודקלארשילכוונינפלהספתנוהשבחנשותיבשנשהשאבתיצרתנאמשןיששוח
אישקיאו,ןהכתשאבל"זםינואגהוניתוברלכולאננחוניברהמקוארבכ,וניתנשמת"או
ןיבאינתמתונהכב'ינתמהלוכדישקתאל,לארשיתשאבוליפאעמשמינתקהשאהאהד
…םתסהלינתקיכהלואפיסןיבאשיר
ןוממי"עריתמוןהכתשאבןיבלארשיתשאבןיבוניתנשמןידימעמשתופסותביתיארבושו
המו,התואהצרמהדחפשםושמלארשיבוליפאתושפנידילערסואוןנוממדספהםושמןהכב
אקודהגירהלןידהרמגנורמאשהמו,ןהכבהרוסאןוממידילעוליפאהפיקתןדישןמזבורמאש
העומשהןהןיקיספמ,הרוסאןנוממלישייחאלדאכיהלכןהכבאהלארשיבוליפאהרסואל
תושפני"עםעטןיאו,לארשילתרתומדחפתמחמשיוצירלכדםדיבהלועהניאותוכיתחל
56…ןרמאדכיבנגדישנבחכומדכיתשריפשומכאלא

י"עםיבכוכדבועידילעהשבחנשהשאה":ךורעןחלושהויתובקעבו57ם"במרהקסופהמודןפואב
58".וילעהרסאנןהכהלעבהיהםאךכיפלו,הנוהכלהרוסאתושפני"ע,הנוהכלוליפאתרתומ,ןוממ

הייפכהלשהביטתנבהןיינעבתיזנכשאלתידרפסהתרוסמהןיבתקולחמהתועמשמהמךא
ירבדבתיתועמשמההקספהשינמודמכ?ןוצרכואסנואכהשעמהלשודמעמתניחבלהיתוכלשהו
לטומכדחפהתאןיבמאוהךכבםאה".לארשילתרתומדחפתמחמשיוצירלכד":איהן"במרה
ן"במרהוהדימב?ינימהטקאלוליבוהשתובחררתויהתוביסנהלעואומצעסוניאההשעמלע
יבגלתוכלשהה,רתויתובחרתוביסנלאלוומצעינימההשעמלןווכמכתוומבםויאהתאןיבה
השעמהלעתוומבםויא,וזהנבהיפלע,םתטישל:תוילאקידרןהתופסותהוי"שרתאותנבה
הליעבלהצרתמהשיאהתווממהמצעליצהלידכבשהזןבומבתעדתרימגרצויומצעינימה
וזכהיצאוטיסבתוומבםויאבישחהלשיומעטלשדועב,סנואכהשעמהתאבישחהלןיאךכיפלו
הייצרותעדתרימגםירצויםניאשיאדוובותודגנתהםירשפאמםניאששממלשםייזיפםילבככ
"דחפתמחמיוצירלכ"שןועטלאיהרתויהריבסהוהיינשהתורשפאהשהמדנ,םרב.השעמל
םהךכםא.סנואכורדגויהמצעהליעבהלעאקוודןניאשדחפלשתובחרתוביסנםגשושוריפ

:ךכתאזםכסמיריאמה.א,איתובותכ,ן"ר;ב,וכתובותכלד"ירתופסותבםגךכ;ופר,תובותכליכדרמואר.55
ןהכהלעבלאה,ןיששוחןיאלארשילהרסאלידכיאדוןוצרללבא,סנואששחמןהכהלעבלהרוסאושריפ,דרפסינואגו"
)127,]ן"שת:םילשורי[ב,וכףד,תובותכתכסמלעהריחבהתיב,יריאמהםחנמ'ר("הנוזםושמןהכלכלןידהאוהו,הרוסא

,חלק,)ג"נשת,ינרותךוניחלזכרמ:בקעיןורכז(ב,וכתובותכתכסמלען"במרהישודיח,ןמחנןבהשמ'ר.56
.רוקמבהניאהשגדהה

הרסאנןהכהלעבהיהםאךכיפלהנוהכלהרוסאתושפנידילע,תרתומןוממידילעםיוגדיבהשבחנשהשאה".57
ידילעוליפאונילעהפיקתםיוגהדישןמזבלבא.םהמםיאיריםהוםיוגהלעהפיקתלארשידישןמזבםירומאםירבדהמב.וילע
ירוסיאתוכלה,הרותהנשמ,ם"במר("ונראיבשומכהיובשכדחאהלדיעהןכםאאלאהרסאנםיוגהתושרבתישענשןויכןוממ
.זןמיס,רזעהןבא,רוטהלעףסויתיבבאבומםיזנכשאהלומלאםידרפסהוםינואגהתודמעםוכיס.)להכלהחיקרפ,האיב

.איףיעסזןמיס,תושיאתוכלהרזעהןבא,ךורעןחלוש.58
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תוצרתהלהיושעאיהשותנווכםאה?הלעבלרוזחתשיוכיסןיאשםושמהיבושללעביהלהנכומ
לכהשועוניאי"שר,םוקמלכמ?התיממהתואליצהליושערבדהשהבשחמךותמהיבושל
לשתובחרהתוביסנהןיבלתוומבםויאתחתומצעשכלינימההשעמהלעהייפכןיבהנחבה
:רתויןיינעהתאםיקיידמתופסותה.השארלעמףחרמתוומןידרזגרשאכ,רסאמבתואצמִה

אסנואל'יפאןנישייחאלדןהכהלעבלוליפאתרתומדהארנ—הלעבלתרתומןוממידילע
…היובשלימדאלוםנוממדיספהליתתרמדםושמ
ידכתצרתנאמשןנישייחדלארשיהלעבלוליפאונייה—הלעבלהרוסאתושפנידילעו
רמימלהילהוהכ"אהסנאנאמשהרוסאורמאקןהכהלעבליאדהנגרהיאלשןחאצמל
51…הרוסאלארשיהלעבלוליפאיאדואלאהנוהכלהרוסא

ןוממיקסעלעתשבחנהיבגלשםימיכסמולארשיתשאלןהכתשאןיבהנחבההתאםידדחמתופסותה
הרוסאתושפנידילעתשבחנהשדועב,ןהכההלעבלוליפאתרתומןכלוינימעגמלללכםיששוחאל
תופסותהירבד52.התיממלצניהלידכבהמכסהרורגליושעתוומבםויאשםושמלארשיהלעבלוליפא
אוהשםושמינימההשעמלהתצרתההשיאהםאה—היצאוטיסהתנבהלרתויטעמונתואםיברקמ
רזגמהתואליצהליושערבדהשהרבסותויהךכלהמיכסהאמשואתוומבםויאבךורכהיהומצע
הלעבלהרוסאוזהשיאתופסותהיפליכרובסןייטשדילב?השארלעףחרמשיללכתוומןיד
אוצמלידכתיצרתמ"איהשאלאהייחתאחיטבהלןוצרהידילעתלעפומאיהשקראלשםושמ
אלםאהגרוהלםייאמהבושהםש,היובשמהנושבתאז.התמכסהבתיביסאפהניארבכילואו"ןח
תויה,יבשלשהרקמב,רמולכ53.סנואתבשחנתוומםויאץחלבהתונעיהווללעביהלםיכסת
הבוריסלעתוומבתמיואמהתייהםאאלאהיבושלהלעבנשחינהלןיאתוומלהנודינאלהשיאהו
תשבחנהלשהרקמבךא54".וליקההיובשב"רמאנ,סנואכבשחנה,הזגוסמהרקמלעו,לעביהל
הצרתמהשיאהשששחההלועךכיפלוהמצעהליעבהלעוניאתוומבםויאה—תושפניקסעלע
םא.תווממךכבלצניהלילואוהיבושתאהתועצמאבתוצרלידכהתואתמזויףאואהליעבל
םגשירה,רבתסמתופסותהירבדבהזהקוידהםאיכעובקללכונונירבדתישארבהנחבהלרוזחל
תאתוארלשיןכלותעדתורימגרצויוניאומצעשכלינימההשעמהלעתוומבםויאםתטישל
תונוממינידברכמןיבתעדתורימגלהשירדביתוהמלדבהשי,ךכםאוסנואבהשענכהשעמה
םויאויבשלשתובחרהתוביסנה,תופסותהיפלןהוי"שריפלןה,תאזםעדחי.ינימהשעמןיבל
םירבדמ.סנואכרבדהבשחייאלהזהרקמבותעדתורימגהמעשישהמכסהרוצילתויושעתוומב
לעאוהתוומבםויאהיכחינהלשייבשב—תשבחנןיבלהיובשןיבןיחבהלשייכהלועהלא
ןודיתהשבחנשימשדועב,תדחוימהביסןיגבהאלכנאלהשיאהותויה,ומצעינימההשעמה
,תשקובמההרומתבעוגפלאלידכסנואלשתורשפאהאיצומןוממתשירד—תוביסנלםאתהב
.תווממלצניהלידכבהמכסהבינימהשעמלשהיצאוטיסרוצילהיושעתוומשנועןיגבהאילכשדועב

.ב,וכתובותכ,תופסות.51
י"עםיבכוכידבועידיבהשבחנשהשאה'ינתמ]ב,וכףד[":םתומכשרפמותופסותהתנחבהתאלבקמש"ארה.52

ןיענמנןנוממדספהםושמדןהכתשאבוליפאיריימהלעבלתרתומינתקדאה.הלעבלהרוסאתושפני"עהלעבלתרתומןוממ
ןחאוצמלןהלתצרתנהשפנדחפתמחמאמשןנישייחדלארשיוליפאשוריפהלעבלהרוסאתושפנידילע…הסנואלמ
.)]ו"סשת,רדהוזוע:םילשורי[טכןמיסבקרפ,תובותכילבבלע]ש"אר[לאיחיןברשאונבר("םהיניעב

:הגה.וילעהרסאנןהכהלעבהיהםאךכיפלהנוהכלהרוסאתושפני"ע":ע"ושהירבדלעא"מרהריהבמתאזתובקעב
ן"רהורוטהוש"ארהו'סות(הוגרהיאלשידכםהלתיצרתנאמשןנישייחד,לארשיהלעבלוליפאהרוסאתושפני"עדא"יו
,לשגו.ח:םילשורי[איףיעסזןמיס,תושיאתוכלה,רזעהןבאךורעןחלוש,וראקףסוי'ר(.)ב"צןמיסי"ארהמיקספבו
.)]ד"נשת

.116–35",תויובשםישנלשישיאהןדמעמ",ןייטשדילב.53
עבוקהףרהאוהתונוממינידבתעדתורימגלבצומהףרההשעמלשךכלעדמלליושע"וליקההיובשב"יוטיבה.54

םישעמהלשםביטרבדביתוהמלדבהשיותויה"ןיבזווהוילת"לשהרומחההשירדהןמםיליקמונינפלשהרקמבתאזםעדחיו
.םינודינה
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ךופשלהיושעהתפסונתידומלתהיגוסבןודנ,םינושארבהלאתולאשבןודלרובענםרטבךא
:םינורחאהלצארקיעב,המבהתמדקלרתוירחואמהלעתוזהיגוס.ןוצרהוהמכסההתלאשלערוא

וליפא—דמשהתעשבלבא,דמשהתעשבאלשאלאונשאל:ןנחוייבררמאימידבראתאיכ
ורמאאל,דמשהתעשבאלשוליפא:ןנחוייבררמאןיבראתאיכ.רובעילאוגרהיהלקהוצמ
איסהרפרתסאאהו]…[רובעילאוגרהיהלקהוצמוליפא—איסהרפבלבא,אעניצבאלא
46.התיהםלועעקרקרתסא:ייבארמא—!יאוה

דומלתה,וייחתאליצהלידכבאוטחלםדאלרתומםיאנתוליאבו,יתמ,םאההלאשבןוידרחאל
המגודתאבהךות,היסהרפבאוטחלאלשתנמלעםייחהתאבירקהלשישהחנההתארגתאמ
םייקלשורוושחאלהתשרהדציכ,רסאנרבדהםא.םיברבעודיהיההתשעשהשעמהשרתסאמ
תיביסאפהתייהאיהיכהעיצמייבאתבושת?ךכלעהשפנהרסמאלעודמותושיאיסחיהמע
.תאזעונמלידכבהייחתאבירקהלהשרדנאלךכםושמוהשעמהתעשב",םלועעקרק",ןיטולחל
ומצעהשעמהלעהתייההייפכהשרבדלשושוריפםאהרורבאלןיידעוללהםירבדהןמםגךא
?דגנתהלהלורשפאאלשהלאכויהתובחרהתוביסנהאמשוא

אלרשאדע,'וגוםידוהיהלכתאסונכךל":ןיינעותואבהנדהליגמתכסמבתידומלתההיגוסה
רשאכו.ןוצרב—וישכעו,סנואב—וישכעדעםויוםוילכבש,היהתדכאלש:אבאיבררמא,תדכ
לשתושיאההשעמאבאיברתעדל47".ךממדבואךכאבאתיבמיתדבאשםשכ—יתדבאיתדבא
ספתנ,םידוהיהןעמליביטקאןפואבלועפליכדרמהנממשקבמובעגרלדע,שורוושחאםערתסא
,תאזתמועל.יכדרמלהרוסאאיהךכיפלוןוצרלשדממובשיןכמרחאלשדועב,רומגסנואכ
םימלצהתיבלהעיגהשןויכ:יוליבררמא.תימינפהךלמהתיברצחבדמעתו":רמאנןכמרחאל

גגושלעןדהתאאמש,]ב:בכםילהת[ינתבזעהמלילאילא:הרמא,הניכשהנמיההקלתסנ—
וילעןעטנוישכעוליאוינוצרהשעמכןכלםדוקספתנהשעמותוא48"?ןוצרכסנואלעודיזמכ
.סנואבאוהש

השעמהלעהייפככקרסנוארידגהלםאההלאשהותדמועהניעבהיעבהשתוארלןכםאןתינ
ןיידעתראשנ,רתויתובחר,תויופכתוביסנםגאמשוא,דגנתהלתלוכילכשיתסנאנלשילבמוומצע
.םינושארהתורפסבןלהלונודייתורחאוולאתולאש.החותפ

םינושארהתורפסבתידרפסלתיזנכשאהתרוסמהןיב
תיזנכשאהתרוסמהןיבתשבחנהתנשמשוריפבלדבהונשישךכלעדמערבכןייטשדילב

רורבאלהנשמהטשפמ49.ןוצרהוסנואהגשומתנבהןיינעליתועמשמהזלדבהיכותידרפסל
ןיוצמאלעודמ,ןהכתשאלהנווכהםא.לארשיתשאבואןהכתשאבתרבדמאיהאשירבםאה
הרוסאהסנאנשהיונפםגירה?הלעבלקרהרוסאאיהעודמוךשמהבעיפומשיפכשרופמברבדה
רוסיאברבודמששרפלי"שרתאהארנהלככהעינה,ןייטשדילבןייצמשיפכ,וזהדבוע.םינהוכל
םיששוחשןועטלוילעהלעבלהרוסאהניאהסנאנשלארשיתשאותויהךא,הלעבלהשיאלכ
—תושפני"ע":ונושלכ.תוומלהנודינאיהרשאכיתואיצמהזששחוהישבוחלהתצרתהאמש
דחאבהתצרתנאמשןיששוחרקפההבןיגהונוליאוהד—הלעבלהרוסא";"תומלתנודינהתיהש
איההתימלהנידרזגנאליממוליאוהשךכושרפלשיםאה?ןאכי"שרלשותנווכיהמ50".ןהמ

.ב–א,דעןירדהנס,ילבב.46
.א,וטהליגמ,ילבב.47
.ב,וט,הליגמ,ילבב.48
.116–35",תויובשםישנלשישיאהןדמעמ",ןייטשדילב.49
ושוריפבלבא,אקווד"לארשיתשא"ןושלטקונוניאי"שרתובותכלושוריפב,םנמא.ב,וכתובותכ,י"שר.50

ןדמעמ",ןייטשדילבןייצמשיפכ",יאקלארשיתשאדחכומתובותכבו"י"שררמוא",עדת"ה"ד,א,גכהרזהדובעל
.35.ה14",תויובשםישנלשישיאה
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בררמא…":סנואהתלאשןיבליבשהבצמןיברתויתרשוקרבכהדוהיברלשותדמע
והלןאיטממאקאהו:הדוהיברלןנברהילירמא.והיירבוגלןיירש—יבנגובנגדישנינה:הדוהי
—והיישפנמןלזאווהניקבש,יאדו.האריתמחמ!יריגוהלןחלשמאקאהו.האריתמחמ!אמהנ
הניא)םיציחתשגה,םחלתאבה(יביטקאןפואבםירבדתיישע,הדוהיברתעדל42"…ןריסא
תוביסנהשםושמיופכןוצרכהזהןוצרהתאןודלשייבשלשבצמב.ישפוחןוצרחרכהבתאטבמ
תמחמתאזתושועןהרבדלשופוסב.שממלשםייזיפםילבככןתוארלשישהלאכןהתובחרה
—ןוצרמהיישעלשתּוארנהלשיםאםג—תיביטקאהיישעןוחבלשי,תורחאםילימב.האריה
השענכהשעמהתאבישחהלןתינאלתויופכתוביסנהםא.ןיינעהלשתובחרהתוביסנהתחת
ןהןשפנלןתואוחינהרבכולאשרחאלןהיבושלתורזוחםישנהרשאכ,תאזתמועל.ןוצרמ
תאהכישממהיגוסה.ישפוחןכאןוצרהשחינהלשירבכןאכשםושמןהילעבלתורוסאהנייהת
השיאהשחינהלריבסיתמלוקשלותובחרהתוביסנהתאהרקמלכבןוחבלשיויפלהבשחמהךלה
ןתינ.סנואברבודמשתואדוובחינהלשייתמו)התואואשיישיוכיסשישכ(השעמלהצרתמהתייה
ויבאלשהזתאהחודו43אברלשתינורקעהותדמעתאהשעמלתצמאמהיגוסהשךכםאעובקל
הריחבירפאוהןוצרותואשחרכהבהדיעמהניא"ןוצרלשתּוארנ"שהזןבומבלאומשלש
ימכתוארנהתופוטחםישניבגלאלו"ןוצר"בופוסוסנואבותליחתשינימטקאיבגלאל.תישפוח
.ישפוחןוצרךותמתולעופש

אמש"לשששחהללגבשןעוטהלאומשלשויבאירבדבתחתופוזהיגוסשירה,םכסלםא
טעמלסנואכםירדגומתויהלולכוישםיבצמואתוביסנםצעבןיא",ןוצרבהפוסוסנואבהתליחת
וזהסיפתלעקלוחההדוהיברלשוירבדבתמייסמו,עוריאהלכךלהמבהפיצרתודגנתהתעבה
השעמהתאןודלשיךכיפלו,ישפוחןוצרכובישחהלןיא,דחפירפאוהןוצרהםא.ףירחןפואב
םישנןתואםאה.דחפלשתובחרתוביסנןתוארבדבהרהבהוזהיגוסבןיא,תאזםעדחי.סנואכ
דחפהוםויאהאמשוא,לצניהלךכבוןהיבושללעביהלתונכומןכלויללכןפואבןהייחלתוששוח
תאונינפהרבכשהלאשלםיליבומהדוהיברלשוירבד?ומצעשכלינימההשעמהלעםיבסומ
תיבבהשיבחלשהיצאוטיסןיבליבשלשהיצאוטיסןיבלדבהשיםאה—ליעלהילאבלהתמושת
לארשיתשאיבגליכהלעההיובשהתנשמביאנתהןוידה,רוכזכ?סנואהתרדגהןיינעלםירוסאה
ידילעתשבחנןיב,תשבחנהתנשמבהתשענשהנחבהההרורבאלךכיפלו,סנואכבשחניבשלכ
תנשמלעתקלוחתשבחנהתנשמםאההלאשבןודלידכב.תושפנידילעתשבחנןיבלןוממ
תידומלתההיגוסלהנפנ,סנואהתלאשבהמכסהואןוצרלהנושףרהעיצמאיהםאהוהיובשה
.תובותכב

לארשידירשאכקרלחהלעבלתרתומןוממידילעתשבחנויפלןורקיעהיכתעבוקהיגוסה
הלעבלהרוסאןוממידילעתשבחנםגלארשילעהפיקתתומואהדירשאכלבא44תומואהלעהפיקת
בררמא.'מג":השיאבעוגפלוססהיאלןכלוםפסכתאולבקיאלשםיששוחםניאםיבושהשםושמ
ידבועדילבא,םיבכוכידבועלעהפיקתלארשידישאלאונשאל:בררמאקחציבררבלאומש
עודמרורבאל,תאזםעדחי45"…הלעבלהרוסא—ןוממידילעוליפא,ןמצעלעהפיקתםיבכוכ
יפלעירה,סנואכרבדהבשחייאל,תונוממיקסעלערבודמשכ,הפיקתםייוגהדיובהרקמב
ןורתפלכםגהעיצמהניאהיגוסה.הייחתאליצהלידכבתוצרתהלהכירצהניאאיההזןויגיה
ירשפאןורתפםינושארהועיציךשמהב.תשבחנהתנשמלהיובשהתנשמןיבסחיהתלאשרבדב
.תוינשמהןיבהריתסל

.ב,אנתובותכ,ילבב.42
אוהםנמא.209–197:)ח"נשת(חיןימוחת",סנואתנעטכרציהתורבגתה",רבוקרםוחנעיגמהמודהנקסמל.43

ינפבתדמועהניאןכלוסנואכלחהולוכהשעמהשקראלאסנואכהמצעשכלהניארציהתורבגתהתנעטהזהרקמביכשיגדמ
בשחנרבדהןיאןוצרברבדההיהרבכהתליחתבוליאוהאיבהינפלהיהסנואהםאךא,תופסותהוי"שרושריפךכ,ןכאו.המצע
.202'מע,םשואר.סנואל

".םנוממתאודיספיאמשןידכאלשתושעלםיאריםה"יכריבסמ,ב,אנתובותכ,י"שר.44
.ב,וכתובותכ,ילבב.45

תואושנםישנסוניא
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סנוא,לאומשדהובאלו.וליקההיובשב?רמימלהילתיאיאמ.]ט:טכבויא[םהיפלומישיףכוםילמב
ברלשהחכוהה38".ףוסדעוהלחתמהחווצשםידעירמאקדןוגכ?הלתחכשמיכיהאנמחראירשד
ויבאלשונועיטתאןיטולחלהכירפמהניא,יבשהרחאלותשאתאריזחהלבייחלעבההיפל,ונתנשממ
סחייתהלילבמ,יבשבהתייהשרחאלהלעבלתרתומהשיאשרתויהלכלתרמואאלא,לאומשלש
"ולקההיובשב"ויפללאומשלשויבאלשידגנהןועיטה,ןכאו.אלואןוצרםשהיהםאהלאשל
הלעבניבשלשבצמבםגשןכתיישתורמלשךכוניבהלןתינןכש,ותדמעתאהשעמלקזחמ
הדגנתהובהרקמםעדחי,ללכהןמאצויוהזךא,תויובשיבגלםילקמונאתאזלכב,ןוצרב
אמש"אוהותטישלרומאכללכהו—ללכהלעדיעמוניאש,רומגסנואבשחנהעוריאהלכךלהמב
תפרוגהותנעטלומלאתדמועהניאהיובשמהחכוהה,ךכיפל".ןוצרבהפוסוסנואבהתליחת
:אבראטבמהתוא,תרחאתינורקעהנעטדימעהלשיהלומו

אלמלאש,ולוחינה,תרמואאיה'יפא,ןוצרבףוסוסנואבהתלחתשלכ:אבררמאד,אברדאגילפו
איהו:אברדהיתווכאינת.השבלארצי?]םעטהוהמ[ט"מ,תרתומ—ותרכושאיההלקקזנ)אל(
השפתנאלשפ"עאשתרחאךלשיו,תרתומהשפתנאה,הרוסא]גי:הרבדמב[השפתנאל
אה,הרוסאהשפתנאלאיהו:ךדיאאינת.ןוצרבהפוסוסנואבהתלחתשלכוז?וזיאו,תרתומ
39…ןהכתשאוז?וזיאו,הרוסאהשפתנשפ"עאשתרחאךלשיו,תרתומהשפתנ

היצקידניאהשחינהלריבסרשאכ,ןוצרבםייתסמוסנואכליחתמה,ינימטקאבישחהלשישרובסאבר
ובישחהלשיהשעמב"ףתתשמ"השיאהןוצרםאםגשינפמ,רומגסנואכ,ונממהתאנהאיהךכל
םושמישפוחוניאהזגוסמןוצר.השעמהלשועבטמקלחכעבונה",השבלארצי",יופכןוצרכ
תוצורהםישנשייכחינהלהניאלדחמהתרירבאברתטישלשןכתיי,ךכםא40.סנואירפאוהש
התמכסהיכחינהלשיישפוחאוההנוצררשאכקר—הכופהאקוודאלאןימיסחיםויקבדימת
41.ישפוחההנוצרלהחכוהתווהלהלוכיהניאהאנההלשהיצקידניאהםוקמלכמו,תיתמאאיה

.היפכבולחהשןימיסחימתונהילהלוכיהשיאותטישלםגשבלםישלשיתאזםעדחי
םיאנתחרכהבהרידגמיבשלשהיצאוטיסשהרובסהניאהיגוסה,הכדעםירבדהתאםכסלםא

תודמע,םוקמלכמ".ולקההיובשב"קפסהלשבוןכתייורבדהךכשתואדווןיאתוחפהלכלו,סנואלש
השעמהעצבתמןתחתתובחרהתוביסנהתלאשלרישיןפואבתוסחייתמןניאאברולאומשלשויבא
ךלהמבהפיצרתודגנתהתעבהבקרהזככרדגוילאומשלשויבאיפלעסנוא.ומצעינימהטקאלאלא
רורבםוקמלכמךא,סנואכהליחתכלמרדגויהמרוריבבםיעדויונניאאברתעדלוליאו,עוריאהלכ
.ינוצרטקאכופוסבבשחיהללוכיוניאסנואכלחהשםכסומשהמש

.ב,אנתובותכ,ילבב.38
.ב,אנתובותכ,ילבב.39
ןאכשיוןכתיי".ןוצרבהפוסו":רמואשלאומשלשויבאתמועל"ןוצרבףוסו"רמואאברשךכלבלםישלשי.40

קותינה.הילאןוצרהתאךיישמה"ןוצרבהפוס"לדוגינבןוצרהםעההוזמאלתסנאנההשיאהאבריפלןכש,יתועמשמלדבה
".השבלארצי"לשהנעטהםעדחאהנקבהלועאברירבדבהשיאהןמןוצרהלש

םינתינאברירבדדועב.אברירבדלתיאמתסרבסהתפסותכהיגוסבעיפומ"השבלארצי"חנומהיכרובסיבצ-ןזור
ויפלףסונרבסההעיצמהיגוסהשירה,סנואכולוכהשעמהתארידגהלידכוידסנואבליחתהשהמלכשהנעטכתוטשפבשוריפל
,יאמתסהדבורברוריבבעיפומינימהורשקהברציה,יבצ-ןזורתטישל.סנואלךפוההנוצרשךכרציבחוכבהשבלוההשיאה
?רצישיםישנלםאה",יבצ-ןזורישיואר.אקוודינימהורשקהברצילעורבידאלרתויםימדקומםידברשדועב,רתוירחואמה
םייחתכירעב,תידוהיהתוגהביתוברתחוכלעםיקבאמ–תינחורתוכמסךותב",ל"זחתורפסברדגמוהקיתא,היגולופורתנא
Ishay:ןכו.33–21,)ע"שת,ןוירוגןבתטיסרבינוא:עבשראב(ךילראירואוסוהזעוב,לסיירק Rosen-Zvi, “Sexualising

the Evil Inclination: Rabbinic Yetzer and Modern Scholarship,” Journal of Jewish Studies 60, no. 2
.81–264:)2009(

הבשחמברתוירחואמהעיפומ,סנואעריאןכאשךכלהיצקידניאהווהמהאיבההשעממהאנה-יאויפלןויערה.41
ואר.םירבדהןיבתרשוקהניאאברלשותדמעךא,לאומשלשויבאתדמעתאשרפלםגשיךכשןכתייותימייניב-ימיה
".הריבעמאינהתמאהו"ה"ד,בגכ,ריזנתופסותןכו"הריבעמאינהתמאקאהו"ה"ד,א,גק,תומביתופסותלשמל
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ןיא:ולורמא.ואצישדעוםילשורילםיוגוסנכנשהעשמידיךותמהדיהזזאלהזהןועמה:בצקה
33.ומצעידילעדיעמםדא

התואוסנאיאלוהבועגפיאלשירהןוממלבקלידכבהשבחנהשיאםאשאיהאשירבהנשמהתחנה
טשפהןמתוחפלרשאכ,תושפנללגבהשבחנםאךא,תיפסכההרומתהתאןכסלוצפחיאלשםושמ
לארשיתשאיבגלשהיובשהתנשמבוניאררבכ,םרב.הלעבלהרוסאהיהת34,הנווכההמלרורבאל
.תושפנידילעתשבחנןיבלןוממידילעתשבחנןיבהנחבהההרורבאלךכיפלוסנואכבשחניבשלכ

ידומלתהדבורבןוידה
יבשלשהיצאוטיסשחינהלחרכהשיםאהועודמהלאשהתארומאכהתלעההיובשהתנשמ

תקולחמהנשייכהלעמתידומלתההיגוסבהזןיינערוריב.סנואכםיבושהםעןימיסחיםויקרידגת
הרוסא—הסנאנשלארשיתשא:לאומשדהובארמא.'וכוהלבתכאל":ןוצרהוסנואהיגשומבהפירח
,היפלתינורקעהדמעאטבמלאומשלשויבא35".ןוצרבהפוסוסנואבהתלחתאמשןנישייח,הלעבל
לשהיצאוטיסבומכ,סנואברבודמיכחינהלריבסשואסנואלשתּוארנולשיםאםג,ינימטקאלכב
תורמל,רמולכ.הלעבלהרוסאהיהתןכלוהשעמלרבדלשופוסבהתצרתההשיאהוןכתיי,יבש
היהשןוצרלעופהלאחוכהמאיצוה,וזהדמעיפלע,סנאהשירה,רומגסנואכלחההרקמהש
יפלעתיסיסבההחנהה36.הסונאכהבישחהלןיאךכיפלוךשמהבקרהלגתהוהליחתכלמהבןומט
ימו,תרחאחכוהאלדועלכ,ןימיסחיםויקברידתתוניינועמהםישנשיש,איהלאומשלשויבא
הלוכיהשיא,הזןבומב.םשחכונוןכתיישןוצרלעופהלאחוכהןמאיצומקרןמעבכושש
ךא,השיאלכיבגלןוכנרבדהשחינמוניאאוה,םנמא.היפכבולחהשןימיסחימתונהילותטישל
הדיחיההיצקידניאהעודמןבומוזהעיבקןיגב.הזהששחהללגבהלעבלתרסאנהשיאלכ
ךכב.ןלהלהארנשיפכ,עוריאהלכךלהמבתוקעצתועצמאבהפיצרתודגנתהתעבהאיההבוריסל
37.הילעלטומהמכסההרסוחלהחכוההלטנ.אוהשלכןפואבחכונהנוצריכדשחהתאתקלסמאיה

םא:לאומשדהובאלברהיביתיא":לאומשדהובאלשוירבדלעהשקמהיגוסהךשמה
ורצעםירש:לאומשדהובאדהילעברירק.קיתשיא!ותניאלילךניבתואוךניקרפאיאבתשת

.ט:בתובותכהנשמ.33
.תוומלהנודינשאיההנווכהששרפמ,ב,וכתובותכלי"שר.34
.ב,אנתובותכ,ילבב.35
עדוי"סנא"ה,וזהדמעיפלע".ינאהצוררמאישדעותואןיכמ"ם"במרהתעיבקתאותדמעהריכזמםיוסמןבומב.36

ונוצרהזהרקמבםנמא,םדאהןוצרשםושמתטלחומהניאהייפכהךכיפלו,יתימאה,ימינפהונוצרהמםדאהמבוטרתוי
תויתייעבלסחייתמם"במרה,תאזםעדחי.הלימהלשרומחהןבומבסונאכותוארלןיאןכלוהשעמבקלחלטונ,עדומ-אלה
המודתינורקעהדמעתעמתשמוירבדב.תיטפשמהניחבמימיטיגלתויהלאלשיושעהיפכתחתעבוהשןוצרהרואכלהיפל
:הלימהלשאלמהןבומבסנואהיורקהניאןכלוםדאהלשיתימאהונוצרתאהלגמםימיוסמםירקמבהייפכהשתרבוסה
דעותואןיכמןמזלכבוםוקמלכבלארשילשןידתיב.שרגלהצראלוותשאתאשרגלותואןיפוכשןתונןידהשימ"
ןיאש.לארשידיבןיבםיוגדיבןיבסונאאוהירהשהזטגלטבאלהמלו…רשכטגאוהוטגהבותכיוינאהצוררמאיש
:הערהותעדבומצעסנאאוהאלא…ותושעלהרותהןמבייוחמוניאשרבדתושעלקחדנוץחלנשימלאלאסונאןירמוא
ורציותוריבעהןמקחרתהלותוצמהלכתושעלאוההצורלארשימתויהלהצוראוהשרחאמשרגלהצורוניאשהזךכיפל
הכלהבקרפ,ןישוריגתוכלה,הרותהנשמ("…ונוצרלשרגרבכינאהצוררמאוורציששתשדעהכוהשןויכוופקתשאוה
.)רוקמבהניאהשגדה,כ

.הסנאנםאףאהלעבלהתואםירסואוןהכללארשיתשאםיוושמהםיפסונתורוקמלעדומעלןתיניכןייצמןייטשדילב
המודקהכלהלעםידיעמהםיפסונתורוקמל.22ש"הבםשרקיעבו44–43",תויובשםישנלשישיאהןדמעמ",ןייטשדילבואר
.310–308",תויגוזהתרימשוהסנאנשןהכתשא",אריפשלשורמאמבוארהלעבלהרוסאהסנאנשלארשיתשאםגהיפל

הסיפתהןיביתוהמההנפמה,לשמללארשיב.תיברעמההקיקחבםירושעהמכינפלדעתחכונהתייהוזההדמעה.37
סנואתשרפבןישחטפושהלשןידהקספבלח,המכסהלששרופמעבמלהשירדהןיבלהמכסההשוריפתודגנתה-יאיכהרבסש
אברתדמעןיבללאומשלשויבאתדמעןיבהנפמההשעמלוהז.1,302,9.12.93חמד"פ,5612/92'סמפ"ע:ואר.תרמוש
.ןלהלחכווינשיפכ
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ןכאהקזחהםידעאללוריעבהשענהשעמהשללגבשששחהתאלרטנמאוהןכםאדציכ
ברחהטהלשםיעדויםלוכשןויכמםוקמלכמ…ריעבהיההזשףאןדידןודינב"?הפקת
התיהאלוהנוכילארשיםשברשאדחאודחאלכלעהעשלכבותעלכבתכפהתמהתיהםיררוצה
ולאהתוללמואהשארלעדימתהפולשהתיהברחהשידהסןנא.…קועצלוקועזלתלעותםוש
לשהתבוטלישארהדעכומצעתאדימעמירשאברה31"…תימהלהתדתחאםהלתברסמהלכו
םידעהםאםהיפלם"במרהלשוירבדםעדחאהנקבקוידבהלעתשךכהיונבותודע.השיאה
הלטבאליממודירומואהלעמוניאהקעזהןיינע,ןכלו,הסונאאיהירהברחהלףלששםידיעמ
,לכלעודיהיהתוומהתנכסרבדותויה,תורחאםילמב.הסנאנאלאמשששחהוריעהתקזח
קומינלרבעמךא.הדשהואריעהתקזחרבדבינדמללופלפרשאמרתויעירכמלקשמשיתודעל
השעמהשחינהלהריחבה.יתורפסחוורםגהזהןפואבאקוודהיעבהתאףוקתלהריחבלשיהז
היינשהתיתכלהההמתלרבעמבירשאברהתאתרשמ,תוומבדימתמםויאתחת,ריעבעריא
היעבהוזימעטל.סנואכינימהשעמרידגמתוומבםויאםאה—וזההלאשבקוידבהנדרשא
םויאיכהרואכלםיעבוקםתונשרפותורוקמהשםושמ,דדומתהלוילעהמעהשקהתיתכלהה
,םהלםירחואמהוםייל"זחהתורוקמהתאחתננורוזחנוזהדוקנןיבהלידכב.סוניאללושתוומב
,טקונאוהןהמוליא,ירשאברהינפבתודמועהתוינשרפהתורירבהתאךירעהללכונשךכ
.ןהבאקוודטקונאוהעודמהלאשלרבסהעיצהלותוסנלםגףוסבלו

ל"זחתורוקמבןוצרלסנואןיב.ב

יאנתהדבורבןוידה
,הלעבלתרזוחלארשיתשאשדועבךא,יבשהןמןוידפלתיאכזהשיאיכתעבוקתובותכבהנשמה
תיבבתשבחנההשיאבהנד,תובותכתכסמבאיהףא,תרחאהנשמ,ךדיאמ.ולהרוסאןהכתשא
.הלעבלתרזוחלארשיתשאהיפלףרוגהרתיההתאתלבקמהניאהרואכלוזהנשמ.םירוסאה
"היובשהתנשמ"הנושארההנשמהתאהנכא,תונושהתוינשמהןיבןוידהתוריהבםשל,ןלהל
:"תשבחנהתנשמ"היינשהתאו

הלבתכ.ןידתיביאנתאוהשינפמ,הנמהנמלאוםיתאמהבוגהלותב—הבותכהלבתכאל.'ינתמ
אוהש,בייח—ךיתבותכלןיארחאילתיאדםיסכנלכהלבתכאלו,זוזםיתאמתחתהנמהושהדש
ךנירדהאתנהכבו,ותניאלילךניבתואוךניקרפאיאבתשתםאהלבתכאל.ןידתיביאנת
התבותכוהטיגירהרמאםאו,התודפלבייח—תיבשנ.ןידתיביאנתאוהש,בייח—ךתנידמל
תאאפרתהתבותכוהטיגירהרמא,התואפרלבייח—התקל.יאשרוניא—המצעתאהדפתו
32.יאשר—המצע

,ןכלוםהיבושתומחגלםירקפומםייובשההבהיצאוטיסאיהיבשלשהיצאוטיסהיכאיההנשמהתחנה
לארשיתשאברבודמםא,אליממ.סנואכתאזבישחהלשי,היבושידילעהלעבנהשיאהשחיננםא
איהוהדירומואהלעמהניאסנואכהליעבהתרדגהןהכתשאיבגלשדועבהלעבלתרתומאיהירה
לשהיצאוטיסעודמהלאשה.ןהכההלעבלןיאושינהךשמהלאלךאיבשהןמןוידפלקרתיאכז
.הנשמבתרבסומהניאתאזחינהליחרכהםאהוסנואכםיבושהםעןימיסחיםויקהרידגמיבש

:םיאבהםירבדהתאםיעמושונאךדיאמתשבחנהתנשמב

הרוסא—תושפנידילע,הלעבלתרתומ—ןוממידילע,םיבכוכידבועידיבהשבחנשהשאה
וליפא,םידעןהלשיםאותולוספהכותבואצמנשתונהכלכ,םוכרכהשבכשריע.הלעבל
ןבהירכזיבררמא.ומצעידילעםדאןמאנןיאו.ןינמאנולאירה—החפשוליפא,דבע

.גנק,םיקמעממת"וש,ירשא.31
.ח:דתובותכהנשמ.32
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יניאוזהקזחישארייח":רתויבהרורבההרוצבתאזחסנמ)ד"בארה(דודןבםהרבא'ר,ןכאו
'גןינעלםאו,םשןיאסנקםידעםשןיאםאוודיעיוואוביםידעםששיםאהבשיתלעותהמעדוי
תוושהדשהוריעהוהיארהוילעוריבחמאיצומהןידבלודגללכהזםהיניבהנעטשיםאםירבד
הניאתודעהובהרקמבקרהשורדהקזחהיכםירחאםישרפמועבק,וזתוגייתסהרואל26".םה
תודעהשהרקמבהשורדהקזחהשהנעטהתאקזחמ)רוטהלעח"בה(שיקריסלאוייבר27.הרורב
28.הסונאאיהירה,ריעברבדהעריאםאםג,הרורבתודעהנשיםאךא,הכרצלכהרורבהניא

םניאהלאוהקעצהוםוקימהתלאשלעתרבוגןיינעהתוביסנרבדבתודעהרבדלשופוסב,רמולכ
.סנואכהשעמהתרדגהלתירקיעההיצקידניאהתאםיווהמ

תינתומאלאתיביטמיטלואהשירדהניאתודגנתהתעבה:ךכםירבדהתאאופאםכסלןתינ
לטנלעעיפשמםוקמהךא,הרזעלבקלתלוכיהרבדבתסנאנהלשתיביטקייבוסהבצמהתכרעהב
ירה)"ריע"(הרזעלבקלהלוכיהתייהשחינהלההובגתוריבסשיובםוקמבהלעבנאיהםא:היארה
ירה)"הדש"(הרזעלבקלהלכיאלובםוקמבהלעבנםא.הסנאנשחיכוהלהילעלטומהיארהלטנש
—הרורבתודעהםהבםירקמב.הסנאנאלוהמכסהבהלעבנשןעוטשימלעלטומהיארהלטנש
אלאהרענהדצמיזיפחוכתלעפהשרודוניאתודגנתההביטםוקמלכמו,עירכתשוזאיהתודעה
השיארתויהלכלאיהתדגנתמהשיאםימכחיפליכםידמלונאוזהניחבמ.הקעצרתויהלכל
.חוכבםגדגנתהלתולוכיהםישנשישךכבםיריכמהן"במרהירבדטעמל,תמחולהשיאאל,תקעוצ
.התמכסהרסוחלהיצקידניאכהדיצמחוכתלעפהלתידדההשירדןיאחוכהילעלעפוהשרחאל

ירשאברהלשחותינה
הרירבהירשאברהינפבהחותפהתייה,ליעלהראותשהקזחהתלוחתםוצמצתמגמרואל

ןאכהיהאליכהנקסמהתאחרכהבתררוגהניאריעבעריארבדהשהדבועהיכתוארהלהטושפה
.תורחאןהירשאברהטקונןתואתוינשרפהתורירבהךא.סנוא

םוקמהרואכלשי,ריעבהרקהרקמהותויה,תיתכלהההריקסהרואלשןעוטירשאברה
ונלשיירהןכםאוריעבהיההזשףאןדידןודינבהזיפלו":הסנאנאלשלעבהלשודשחל
תאךכחותפלהריחבהלעהומתלןתינ29".…הקעזאלשרחאמןוצרבהלעבנשתקזחבהדימעהל
ונלןיאםוקמלכמוריעבעריאהרקמהםארורבאלללכשםושמתישאר,יתכלההךלהמה
יבגלהרורבהעידיהתייהירשאברלשןכתיייכםא,תשובהתיבלשומוקימיבגלהיצמרופניא
הרקמהתאןודלשיםינשרפהבוריפליכוניארריעבעריארבדהםאםג,תינש30.הזןיינע
.הכרצלכהרורבהניאתודעהובםוקמבקרהשורדהדשהוריעהתקזחיכותוביסנלםאתהב
המוצמצתמגמתאםיגדמהינשרפךלהמידילעהלאשהתאלרטנלהיהלוכיירשאברה,רמולכ
אוהךא,תוביסנלםאתהבתורישיןיינעהתאןודלוהדשהוריעהתקזחלשהשעמלהלוטיבידכדע
הניחבמשתורמלשןועטלאיהתינשרפהותריחבתאריבסהלתויורשפאהתחא.תאזהשועוניא
תחכונאיהםינימאמהתעדותבשירה,השעמלהפקתהניאהדשלריעהןיבהנחבההתיתכלה
תכללאלאםירבדהינפםהךכאלשחיכוהלםעטןיאהילערבגתהלחילצהלידכב,ךכיפל.דואמ
םושמ,רתויבהרימחמההיצפואהתאטוקנלרחובירשאברהשםשורהשוע.ךרדתרבכהמע
הווהמהםוקמבאקווד,ריעבעריאהשעמהשחיננםא,ךכיפל.התואאקוודלרטנלץפחאוהש
ןועטללכונןיידעו,תודגנתה-יאתוחפהלכלוא,המכסהב,ןוצרבהשענשהשעמלהמגידרפ
.ותשאמותעיתרולעבהלשוידחפוטקשוי,סנואבןאכרבודמשתטלחומתואדווב

.בהכלהאקרפ,הלותבהרענתוכלה,ם"במרהלעד"בארהתוגשה,הריקשופמדודןבםהרבא'ר.26
".תלעבנהלכ"ה"ד,בהכלהא"פ,הלותבהרענתוכלה,הרותהנשמלע",הנשמףסכ",וראקףסוי'רלשמלואר.27

.74–72",סוניאהתריבע",רבלמ:וארןמזהךלהמבהרבעשםייונישהו"הדש"ל"ריעה"ןיבהנחבההיבגל
.)1990,לשגו.ח:םילשורי(זעקןמיס,רזעהןבארוטלע",שדחתיב",סיקריסלאוי'ר.28
.בנק,םיקמעממת"וש,ירשא.29
,רורדואר.םירעלץוחמבורלויהשזוכירתונחמבומקוהתשובהיתבשךכלעעיבצמאקוודירוטסיההרקחמה.30

".תדרששהרקךיא"
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הקעצאלשועמשוליפאיכ,הלעישומןיאהקעצםא,ומעטוא.הקעצשןכתי,"הקעצ"םעטו
,תבייחהדשבןיבריעבןיבםיעישומהלשיםא,ללכהו.הלםיעישומםשןיאשןויכהרוטפ
יתעדיאלו.…הווהבאלאבותכהרבדאלש,הרוטפהדשבןיבריעבןיבםיעישומהלןיא
תזחואוהכובוהחכלכבובתמחלנאיהושיאההבקיזחהשהרענוניארםא,הקעצהןידב
ןודל,הווהבהקעצהםגאלא,לקסתהמלקועצלהעדיאלוונממטלמהלויתורעשבואוידגבב
23.הסונאהדשבוהתופמריעבםתסהןמהב

יבגלתסנאנהלשתיביטקייבוסהבצמהתכרעהלעםשומשגדה,שרדמהירבדלרישיךשמהב
הרותהרשאכשןיבהלשי,ךכםא.בצמהןמץלחיהלהלעייסלםילוכיהםישנאלשםתואצמיה
",הווהבאלאבותכהרבידאל"שםושמתאזהשועאיההדשלריעהןיבשהנחבאבאקוודתטקונ
שין"במרהירבדבךא.םיעישומןיאואשיםהבםייסאלקהתומוקמהתאהעיצמאיה—רמולכ
השירדהווהמהניארבכוז.הקעצהןיינעאוהוולשתוטלחומהתדיממדבאמהףסונביכר
תמחלנ"ןכשלכתודגנתהתבשחנהקעצםא(תילמינימהיצקידניאכתשמשמאלאתיביטמיטלוא
ובםוקמבעריאהשעמהםא.ליעוהלהיושעתודגנתהובםוקמבתודגנתהתעבהל)"החוכלכבוב
הרורבתודעןיאוליעוהלםייושעויהאלהתודגנתהואהתקעצןכלוהרזעשקבלהרענההלכיאל
ןיינעשלאנברבאקחצי'רעבוקהמודחורב.סנואכהשעמהתאבישחהלשי,ןוצרבהשענהזש
הווהמ"ריעה":השעמהלשותוהמלהמגידרפהווהמםוקמהאלאיטנבלרחרכהבוניאהקעצה
אלשדיעהלתויושעשתוביסנלהמגידרפכרמולכ,ןונכתךותמוןוצרבהשענשהשעמלהמגידרפ
רשפאמםישנלשןעבטןיאותויה—הרקמךרדלהמגידרפהווהמ"הדשה"שדועב,סנואןאכהיה
:םואתפעתפבןהילעאוביששיאםעבכשלםיכסהלןהל

קעצתאלשידכהיפלודיםשסנאהשןכתירבכו,העימשהמלודגרתויןינעאוהתוארהשיפל
ובתויהםעאלםאהקעצםאועמשיאלוותוללכבקוחרמהנוגמהלעופהוארישםידעלרשפאו
ןויכםתואולקסיריעבןינעהתויהבשה"עםיאיבנהןודארמוארמגהזלווהועמשישלודגלוקב
המיפכןינעהםיאורוםיכומסםידעועישוהלןכומכםוקמהתויהבהשרואמההרענההקעצאלש
קועזלמהלדחאליכהרומהאוהיכהשינעיםוקמהתוכיאןכלו,בושיהברקבריעבותויהבאוהש
התואורטפיהתקעצועמשיאלםידעהשפ"עאהדשבםתויהבלבאהינונזבהצפחהתויהלםאיכ
ויהםושלשלומתמרבדבהצפחהתיהםאשיפלהמעבכשושיאהבקיזחהשוארישכשנועמ
הרענהושיאהשרשפאיתלבהיהםגוברןמדזהבוהרקמךרדבאוהשהדשבאלריעבםינזמ
הזןאמתהשאהעבטיכ,הנוצרבהמעבכשיושיאההנקיזחי,רחאיותפילבמהדשבונמדזנש
קפסןיאשהשרואמוהרענהתויהבןכשלכו,םואתפעתפבהילעאביששיאםעבכשל
24.דאמהילעהזהשקיש

יכהנבההידכלדעהקזחהלשהתלוחתתאםצמצלאיהתינשרפההמגמהיכהלועליעלרומאהלכמ
.ואלםאסנואלשהרקמבןאכרבודמםאהעירכתשאיהתוביסנהרבדבתודע

לעבהילעאבשסנואוהנוצרלהתפמ.סנואאוההזיאוהתפמאוההזיאו":ךכעבוקם"במרה
.הלעבנהנוצרבשםידעהודיעישדעסנואןידובןינדוהסונאתקזחבוזירההדשבתלעבנהלכ:החרכ
ףלששןוגכהסונאאיהשםידעהודיעישדעהקעזאלשינפמהתופמתקזחבוזירהריעבתלעבנהלכו
וזאיה.תודעהלעלקשמהדבוכלכתאליטמם"במרה25".ךתואגורהאיקעזתםאהלרמאוברח
תקזחשאיהתשקבתמההנקסמה,ךכםא.השעמהעריאובםוקמהאלורבדלשופוסבעירכתש
.הילאמתרתייתמהדשהוריעה

.)1995,ןמרב.ז:םילשורי(תורואמתולודגתוארקמ,גכ:בכםירבד,הרותהלעשוריפ,ן"במר.23
.איר,)1964,לאבראינב:םילשורי(גכ:בכםירבד,הרותהלעשוריפ,לאנברבאקחצי'ר.24
.)ו"סשת,לקנרפיתבש:םילשורי(בהכלהאקרפ,הלותבהרענתוכלה,הרותהנשמ,ם"במר.25

יש-ריעתינור

ח

ht
tp

s:
//

do
i.o

rg
/1

0.
10

17
/S

03
64

00
94

16
00

04
65

 P
ub

lis
he

d 
on

lin
e 

by
 C

am
br

id
ge

 U
ni

ve
rs

ity
 P

re
ss

https://doi.org/10.1017/S0364009416000465


הרקמהרשאכ.יותיפלעואסנואלעןאכרבודמםאה,הרורבירמגלאלהיצאוטיסהשךכ",והער
ההזסנאהלשושנועתאזלכבוםייקאלהמכסההביכרהזהרקמבשאיההחנהה19,הדשבעריא
םיסחיהםויקםצעמאלאסנואהםצעמתעבונהניאהריבעהשהשיגדמההדבוע,ןושארההרקמל
הרענהיפלכאלךאלאהיפלכואדעוימהלעבהיפלכהתשענהריבעהוןכתיי.האושנהשיאםע
םילימב20.ףקותהלשושנועיבגללדבהלכרציימוניאםירקמהינשבהמכסההביכרשםושמ
לשושנועתרמוחבהדירומואהלעמהניאךאשנועמהתואתרטופהלשהמכסהה-יא,תורחא
21.ףקותה

תנתינהניאשוזכרמולכ,הטולחהקזחלעןאכרבודמשקיסהלןתינארקמהירבדטשפמ
הקזחלשהביטתנבהבתיתועמשמתוחתפתהםיאצומונאםיאנתהתפוקתברבכ,םרב.הריתסל
.בצמלשלדבהאלאםוקמלשלדבהוניאהדשהוריעהןיבלדבההיכשיגדמשרדמהרשאכ,וז
יוכיסהלשיםאה—םוקימבינכטהלדבההלעםוקמביתוהמהןיינעהלעעבקנשגדה,רמולכ
הדשבתבייחריעבלוכי,האצמהדשביכ":ירפסהןושלכ.התקעצבםעטשיםאהךכיפלולצניהל
ריעבןיבעישומהלשיםאאה.הלעישומןיאוהשראמההרענההקעצרמולדומלת?הרוטפאהת
22".הרוטפהדשבןיבריעבןיבעישומהלןיאםאותבייחהדשבןיב

,ןכל.הרזעלבקליוכיסהתדימתאהתכרעהבתינתומהקעצבתודגנתהה:ךכתאזןיבהלןתינ
הלהיהשתורמלהקעצאלםאךא.הרוטפאהתהלרוזעישימםשןיאשהכירעהשםושמהקעצאלםא
,תודגנתההתלאשלתעגונהדשהוריעהתקזח,תורחאםילימב.תבייחאהתהרזעלבקליוכיסרוריבב
יביטקייבואןותנתניחבבהנניאוזהלאששרדמהיפלעו,חוכבקבאמאקוודואלוהקעצתועצמאב
םא—בצמתכרעהלשהלאשאלא,דגנתהלהתלוכיבשלכהתשעהשיאהםאהןוחבלשישעבוקה
םיסחיהםויקבהתצרשחינהלריבס,תאזהתשעאלוהרזעלבקללכותשידכדגנתהלםעטהיה
.ךכבהצפחיכהלילשהךרדלעקיסהללכונאל,ךכלםעטהיהאליכהדגנתהאלםאךא,וללה
הקעצהןיינעתאוהדשלריעהןיבהנחבההתאריבסמ)ן"במרה(ןמחנןבהשמ'ר,םינושארהןיבמ
:אבהןפואב

תוריבעוסוניאהתריבע",רבלמןושרגוארןמזהךלהמבהרבעשםייונישהו"הדש"ל"ריעה"ןיבהנחבההיבגל.19
.73–72,)1960,תירבעההטיסרבינואה,טרוטקודתדובע("ילגנאהטפשמבוירבעהטפשמבתורחאתוינימ

יפלכאלללכורבגהיפלכאיההריבעהשםושמדירומוניאוהלעמוניאהמכסההביכרשךכלעדמעהמישאווק.20
Robert:ואר.הרענה Kawashima. “Could a Woman Say “No” in Biblical Israel? On the Genealogy of

Legal Status in Biblical Law and Literature,” AJS Review 35, no. 1 (2011): ףואינשרובסגרבנירג..22–1
והזשםושמהרשםעאוטחלךלמיבאמענומלאה:תוברתואמגודךכלשיולעבהיפלכקראלולאהיפלכםגאטחאוה
)ט:טלתישארב("םיהולאליתאטחו":הביסהתואלשברפיטופתשאםעאוטחלמענמנףסוי,)ו:כתישארב(ויפלכאטח
Moshe:ואר.דועו Greenberg, “Some Postulates of Biblical Criminal Law,” in Yehezkel Kaufmann

Jubilee Volume, ed. Menahem Haran (Jerusalem: Magnes, 1960), 5–28.
תאעומשלםילוכיונא"רבדהשעתאלהרענלו":הרותהירבדבשקיידמאוהרשאכךכלעדמוערבכשרדמה.21

ואר".התימהןמבותכההרטפשדמלמ,רבדהשעתאלהרענלו":שנעיהלהרומאהתייההרקמלכביכחינמהגהנמהלשוידה
דחירהנלהקרזנוהלבכנהסנאנשהאושנהשיא,לבבב.)ןייטשלקניפתרודהמ(וכתוא,גמראקסיפ,אצתיכתשרפ,םירבדירפס
,Brownmiller:ואר(הרקמהתוביסנבתובשחתהאללסנאהםע Against Our Will, קוחהןקתמהזןבומב.)20–19
.הסנאנשהשרואמהרענלהשענשלופכהלוועהתאיארקמה

שיאאצמייכ"וינפלרמאנשןידהןמןחבומהסרואמהרענלעובלהליקסהןידשךכליבילתמושתתאבסהשמשןורהא
יבגלדועב.)בכ:בכםירבד("לארשימערהתרעבוהשאהוהשאהםעבכשהשיאהםהינשםגותמולעבתלעבהשאםעבכש
.הליקסבאוההסרואמהרענםעבכושהלשוניד,םתתימהמבשרופאלךאהתימםנידשקררמאנלעבתלועבהשאםעבכושה
תתיממהלקהתימאיהש,קנחבתחוורההטישהיפלןודינןורחאהושיאתשאלעובמרומחהסוראלעובלשונידשוניבהל"זח
ןהילותבותולותב",שמשןורהאואר.רתוירומחשנועהןכלוהלותבהנדועהסרואמהרעניכהדבועבץוענךכלרבסהה.הליקס
.)םסרופאל("תיאנתהתורפסב

.)ןייטשלקניפתרודהמ(זכתוא,גמראקסיפ,אצתיכתשרפ,םירבדירפס.22
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הנבוקבשתודבכנהתוחפשמהתחאמםיבוטתבוהריעצהשיא,ירשאברהלשורואיתיפלע
וזאלותשובתיבלהרסמנוםיצאנהידילעהספתנהמחלמהןמזבשךכלעהגופהאללהכובוינפלהאב
רורחשהרחאל".רלטיהילייחליבשבהנוז":םילימהתאהפוגלעוטרחםגאלאהבוללעתהשדבלב
.וחצרנםהידלילכשרחאלסורההםתיבתאשדחמםיקהלוננוכתהםהינשוהלעבתאאוצמלהחילצה
ולתרתומאיהםאררבלםהילעשרמאועתרנהפוגבהקוקחהעקעקהתבותכתאהלעבהאררשאכךא
18".ןוצרבםהלהלעבנילוא,םנוצרכהבתושעלםיררוצהידיבהסופתהתייהשרחאמ"

דציכותיתכלההתרוסמהעקרלעלעבהלאששתיתכלהההלאשהתאירשאברהןיבהדציכ
?הלעבלוזהשיארבדלשופוסבריתה

םייביטרנהםיביכרבוםייתכלההםיביכרבחכוויהלןתינהלאשהתחסונמובןפואהןמרבכ
תיבבתקזחומההשיאלשהיצאוטיסהתאתוארלשיםאההלאשלעגוניתכלההןיינעה.הלש
אלןיינעמיביטרנהביכרה,תאזםעדחי.תיתכלההתורפסההנדםהבםינבומבסנואכתשוב
הפוטעילואש,תישפנהותעיתרשהמוד,לעבהלשומשבםיאבומםירבדהשיפכשםושמ,תוחפ
,העווזהתארידתהריכזמוותשאלשהפוגבהתורחהעקעקהתבותכלהרושק,תיתכלההלטצאב
תאבטיהינמודמכןיבמירשאברה.המעדחייתהלשקבישתמיאלכויניעדגנלדומעתשאיהו
תתלםגאלאתיתכלהההיעבהתאקראלרותפלהאבותבושתתילכתשהארנוהזהםיניינעהבצמ
תצלאנאיהשקראל,ןכש".םיכלודגהרבש"שהשיאהתמצעהידכךותוזהקוצמלהנעמ
הלעבלשותעיתרוהשובהוןולקהלומדומעלםגתשרדנאיההתע,הרבעשתועווזהםעדדומתהל
ךרדתרבועלעבהלשןהוהשיאהלשןהתישפנההקוצמהןורתפלךרדה.המעדחייתהלורוזחל
םגךאתשקובמהלעהתרטמתאיבטימהןפואבותרשישךכתומיוסמתוינשרפתורירבתטיקנ
.הנודינההיצאוטיסהיבגלרחאביטארנורציי

םייתכלההםיכלהמה

ןיבתיארקמההנחבהלעגונדחאה:וזהבושתבםינודינםייזכרמםייתכלהםיכלהמינש
.תשבחנהוהיובשהתייגוסלינשהו"ריעבתלעבנה"תמועל"הדשבתלעבנה"

הדשלריעהןיב.א

בכקרפםירבד
:ּהָּמִעבַכָֺשְוריִעָּבשֺיִאּהָאָצְּמושֺיִאְלׄהָשָׄראְמהָּלותְבָרֲַענֶהיְִהייִּכ)גכ(
רַבְּדלַעָרֲַעּנַהתֶאּותֵָמוםִינָבֲאָּבםָתֺאםֶּתְלַקְּסואוִהַהריִעָהרַעַשֺלֶאםֶהֵינְשֺתֶאםֶתאֵֹצוְהו)דכ(
:ָךֶּבְרִּקִמעָרָהָּתְרַעִּבוּוהֵעֵרתֶשֵֺאתֶאָהּנִערֶשֲֺארַבְּדלַעשֺיִאָהתְֶאוריִעָבהָקֲעָצֹאלרֶֺשֲא
ְושֺיִאָהּהָּבקִיזֱחְֶהוׄהָשָׄראְמַהָרֲַעּנַהתֶאשֺיִאָהאָצְִמיהֶׄדָּשַּבםְִאו)הכ( רֶשֲֺאשֺיִאָהתֵּמוּהָּמִעבַכָשֺ
ֹ:וּדַבְלּהָּמִעבַכָֺש
ןֵּכֺשֶֶפנֹוחָצְּרוּוהֵעֵרלַעֺשיִאּםוָקירֶשֲֺאַּכיִּכֶתוָמאְטֵחָרֲַעּנַלןיֵארָבָדׄהֶשֲעַתאֹלָרֲַעּנְַלו)וכ(
:ֶהּזַהרָבָּדַה
:ּהָלַעיִשֺֹומןיְֵאוׄהָשָׄראְמַהָרֲַעּנַההָקֲעָצּהָאָצְמהֶׄדָּשַביִּכ)זכ(

,ריעבעריאהרקמהרשאכ.השרואמהרענםעתושיאיסחיםויקלשסופיטתובאינשתנייצמהרותה
םיקיסמ,הלעבנתאזלכבותאזהתשעאלשמךא,הרזעלבקלוקועצלהרענההלכיןאכיכאיההחנהה
תורמליותיפלליבקמהמכסההביכריכןיוצי.תוומאוההשנוע,שיאתשאהתויהב,ןכלוהתמכסהתא
תשאתאהניערשארבדלע":יוניעתאזלכבאוההזהרקמרואיתלקוספהשמתשמוביוטיבהש

םיקוחלעךמתסהלהלוכיהניאןריתהלךרדהןכלועזגהיקוחתורמלוסנאנתוידוהיםישנשאיה,תויודעלעןבומכתכמסנה
.הלא

.אנק,םיקמעממת"וש,ירשא.18
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טקאהלשופקותבהרכהרתילןאכמו,הפכנהתוצרתהרתילאיבתהייפכהתמצועתלדגה:האבה
םגאלאהפכנהלשתעדהתורימגבקראלהזוחהףקותתאהנְתָמההשיגשדועב,הייפכבהשענש
.השעמהףקותבהרכהלתמרותהייפכהתמצועתלדגהשןויערהתאלולשתהשעמהביטב

תרצויתינימהייפכםאה:הזרמאמבןוידלתדמועההלאשהתאדדחלתרזועתרופלשותנחבא
שקבאךשמהב?םיינוממםיזוחלשםירשקהבםינודינההייפכישעמרשאמתעדתורימגלהנושףר
תורימגלהנושףרתרצויןכאומצעינימההשעמהלעהייפכ,תרחואמהתיתכלההתרוסמבשןועטל
,המכסההלשהביטךכךותמו,ינימההשעמהביטשהרכהבתוחתפתהםושמךכבשישןכתייותעד
.תונוממינידבןיינקוארכממיתוהמןפואבהנוש

14" םיחצורהידילעתשובלוסנאנשםישנןיד "

,הנבוקוטגבירשאםירפאברהידילעהמחלמהםויסרחאלדימהנתינש,הנודינההבושתה
תטקונאיהןתואתוינשרפהתורירבהוילמרופהיתכלההחותינהתניחבמןה—תוברתוניחבמתפלאמ
םגומכ,עצמהלםישמשמהםייתכלההתורוקמה,וזהבושתלשהתנבהךרד.יביטרנהרושימבןהו
תונשרפבןודלוסוניאהתריבעתרדגהתולשלתשהרחאבוקעללכונ,הבםיטקננהםיפסונהםיכלהמה
הזרשקהב.ריחמלכבטעמכהלעבלהשיאריתהלהשקיבבורלרשא,ת"ושהתורפסבהלהנתינש
ןיבלתידרפס-תילבבהתרוסמהןיבןיינעמלדבהונשייכןייטשדילבבקעיתובקעבןועטלשקבא
עיצהלו15,סוניאהתריבעלתויגשומההיתורדגהתניחבמרתויהרימחמה,תיזנכשאהתרוסמה
תויסיסבתוירבגתויציאוטניאהפקיששםושמילואתיתכלהההעדותברתויתחכונהנורחאהש
.וסנאנשרחאלןהילעבלםישנריתהלץמאמבחילצהליוכיסההיההלאקוודוןכתייןכלו

:הלאשהחסונהזו

הזןודינלקראלתעגונהתיהשהארונוהלודגהלאשיתלאשנוטיגהתאלכממרורחשהרחאלדימ
תוערואמהרחאםייחבראשהלוכזשתורחאלארשיתונבלשבררפסמלםגאלאינפלאבש
ידכתשובלוןולקלןרסמו…ררוצהרצהידיבתושופתןהשכןהילעורבעשתומויאה
16.ןדובכבוןפוגבוללעתיש"מיםינמרגהיסגלק,רעיהיריזחותויחהיצירפש

ירהקיודמבתכראותמהניאהבושתהשתורמל,תישאר.תונקסמהמכקיסהלםילוכיונאהזרואיתמ
הלאשה,תינש.םודאהאבצהידיבהנבוקלשהרורחשךיראת,1944ילויתוביבסבהבתכנאיהש
וזתודעו",לארשיתונבלשבררפסמ"לאלאותבושתבתורכזנהתויומדלקרתעגונאלוירבדכ
תוידוהיםישנורבעשתינימהתוללעתההותינימהתודבעהתעפותלעםיוסמרואךופשלהלוכי
17.םידוהילםינמרגןיבינימעגמלכהרואכלורסאשםירימחמהעזגהיקוחתורמל,המחלמהןמזב

רטפנו,1914,אטילבשהנבוקבדלונ(ירשאםירפאברהידילעבתכנת"ושה.ונק–אנק,םיקמעממת"וש,ירשא.14
תונדרפסבתוסנוכמהתובושתהןמתוברוהאושהןמזבהנבוקוטגלשברכלעופבשמישירשאברה.)קרויוינב2003תנשב
)הלוגהרואמתבישישארכןהיכםש(אמורלםשמ,הירטסואלרגיהלצינשרחאל.וזהשקהפוקתבולעשתוידוחייתויצאוטיסב
.אריפשאנהכבודםהרבאברהולקניפיבצןתנברהויהויתובר.תירבהתוצראלףוסבלו

ד–גירבעהטפשמהןותנש",םייניבהימילשהכלהבתודמושמותויובשםישנלשישיאהןדמעמ",ןייטשדילבבקעי.15
.116–35:)ז"לשת–ו"לשת(

.אנק,םיקמעממת"וש,ירשא.16
ומכ,ילארשיהביטארנהיכתנייצמרורדרתסא".תוומהותומלעה",ןורקנבללשהרמאמבהבחרהבוארךכלע.17

םושמקרולו,האושהןמזבתשוביתבלוחקלנתוידוהיםישנשןויערהתאןיטולחלללש,הנורחאלדעירוטסיההרקחמהםג
זוכירהתונחמבםינמרגהומיקהשתשובהיתבתעפות,םיעשתהתונשמלחה,תאזםעדחי.תאזרסאיראהםדהתנגהקוחש
םיינימםיטביה?תדרששהרקךיא",רורדרתסאואר.)לואפהטסירכהיינמרגהתרקוחהידילערקיעב(רקחיהלהלחה
רהוט"לשבןימיסחיםויקלערוסיאהתלאש.)2011,הפיחתטיסרבינוא,טרוטקודתדובע("האושתולוצינלשןהירופיסב
לשקומינבושמתשהםינהוכהןהילעבלםישנריתהלושקיבשתויתכלהתובושתרפסמשםושמוניניינעלתיטנבלר"עזגה
,בקעיתקלחת"וש,שיירבבקעייכדרמברהואר.ןריתהלידכבתוידוהיםישנלםינמרגןיבינימעגמםירסואהעזגהיקוח
,ירשאברהלשהרורבההחנהההלאתובושתלדוגינב.ב,זפ,אחקחציתחנמת"וש,סייובקעיקחציברה;מ,עהא

תואושנםישנסוניא
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הלאםיאנתתחתוותואורסייואוהוגרהירוכמיאלםאשוילעומייאשימ—רמולכ8",יניבזהיניבז
איה,םינורחאהןמםיברםגו,םינושארהןיבתלבוקמהתונשרפה9.תספותהריכמה,רכמןכאאוה
התשענםאםג,הלהצרתהאוהרבדלשופוסבשירההריכמהרובעףסכלביקורחאמשרמול
ליבקמבלעופהףסונדוסיאהישךירצוזתונשרפיפל,תורחאםילימב10.רומחץוליאתחת
אוהידומלתהחוסינה,תאזםעדחי.)"תעדתרימג"(הפקתהטלחהרוצילידכקיפסמאוהוהייפכל
",הנקמורמגהיסנואבגא":דומלתהןושלכ,ךכםשלהקיפסמכהמצעשכלהייפכהלערבדמשהזכ
,רתויבהריבסאלואתמצמוצמםאםג,הריחבתורשפאהרואכלהריתומןיידעהייפכהרמולכ
יתלבןפואב,ץוחהןמהאבההיפככסנואשךכתאזריבסמקאלוגרשא.תוומבםויאלשהרקמבכ
ןפואבעיפשתץוחהןמהאבההיפכוןכתיי,לבא.םולכאלווניא,תעדתרימגרצויוניאשויעצמא
תורמלהלועפהתאעצבלותעדברמוגםדאההייפכהתמחמשךכ,תיטפשמההלועפהלעיעצמא
םאםג,תעדתרימגשישםושמיטפשמךרעשיהלועפלהזהרקמב.תאזהשועהיהאלהידעלבש
–סנואתמחמתישענהו;הלטב–סנואבתישענההלועפ":אוהותעדלללכה.סנואתאצותאיה
11".תמייק

הרמזןבוהילא?ינימהונבומבסנואןיבלתונוממינידבףקתהןורקיעהןיברשקשיםאה
לככויפלןורקיעהשרובסו,ינימסוניאןיבלסנואברכמינידםיחנמהתונורקעהןיברשקמ
הנכסהשלככןכלו,ינימסנואבםגףקתסונאהלשותעדתורימגתקזחתמךכרתוירומחסנואהש
ידכתושיאההשעמלהתצרתהשחינהלרתויריבסךכרתויםילודגהשיאהלשהייחלוהמולשל
:ךכתאזםכסמאוה.הייחתאליצהל

ואהנווכהםהירה,לדחמואהשעמלכמתועבונהתויטפשמהתואצותהלשןמויקלדוסיהיאנת
לש"תעדהתורימג"השורד…תואצותןתואבהייצרהולדחמהואהשעמהתיישעלןוצרה
האצותלכוירחאררוגוניאללכךרדבןוצרואהנווכאלל,לדחמואהשעמ…השועה
השעמ,רובידי"עלדחמבואהשעמביהשלכהייצרהלגמסונאהםאלבא…תיטפשמ
,תיטפשמתוקפנךכלשיונממטמתשהלואסנאלדגנתהלןויסינלכמתוענמיהי"עוליפאו
תוומןיבןוגכ,רתויבתלבגומוליפאולוהריחבהתורשפאסונאהידיבהרתונהזהרקמבןכש
יפבשהביסהתואמ…לבגומהונוצרתאליעפמהאוהןכלעו,ונממשרדנהתיישעןיבל
לשהמולשלוהייחלהנכסהו,רתוירומחסנואהשלככ:תושיאינידבםגאוהךכאנוה'ר
תאליצהלידכהלעובלהתצרתהשששחהלודגןכ,רתויהלודגסנאידיבהספתנששיאתשא
12…הייח

תורימגןיינעתאתרחאןיבהלחתפתחתופם"במרהלשותדמעיכרובסתאזתמועלתרופןימינב
תורימגלהובגףרבצומםהבםיזוחןיבןיחבהלשיוחותיניפלע13.הייפכלשרשקהבתעדה
איההעבטיפלעהנתמשםושמתאז.ףרהךמנומרכמיבגלשדועב,הנתמתניתנומכ,תעד
דועב,ןתונהלשישפוחהונוצרלעססבתתםאקרתנגוההיהתןכלותנזואמהניאותידדצ-דח
הדימעמהתינשרפהשיגשאוהךכמעבונה.תולוקשרתויתורומתובשיותויהןזואמרתוירכמש
האוושמהתארוציתהשועהלשותעדתורימגלעקרהייפכתחתהשענההשעמלשופקותתא

.ב,זמארתבאבב,ילבב.8
רכמלאלךאהייפכתמחמהאבםאקר,רכומהלשתוצרתהלףקותהקינעהאנוהברלשוזהרימא,תרופתנעטל.9

",ןיבזווהוילתתייגוסביפוסוליפיטפשמןויע—יזוחהקדצהןורקעויופכההזוחה",תרופןימינבואר.היולגתודגנתהבהוּולמה
.110–49:)ג"סשת(בכלארשייניד

.א,הרטפשמןשוח,ךורעןחלושבםגקספנךכ.84",יזוחהקדצהןורקעולופכההזוחה",תרופ.10
םולשוארתעדתרימגלעדוע.62–56,)ז"כשת,ריבד:ביבאלת()ב–א(ירבעהטפשמהידוסי,קאלוגרשא.11

םיסחירוצילהנווכהותעדתרימג",שטיודיניס;143–129,)ו"לשת,ריבד:ביבאלת(דומלתבתונוממהיניד,קבלא
.104–71:)ם"שת–ט"לשת(ז–וירבעהטפשמהןותנש",ילארשיהוילגנאה,ירבעהטפשמבםיזוחינידבםייטפשמ

.רוקמבהשגדה.מר–טלר:)מ"שת(ו–ה'סמ,זפיניס"',ינירחאדאסנוא':םדאידיבסנואירדג",הרמזןבוהילא.12
.91–87",יזוחהקדצהןורקעויופכההזוחה",תרופ.13
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ןכתייךכיפלםאהו,סנואכבשחייישפוחןוצרךותמאלשךאהמכסהבהשענשהשעמםאה?הריחבה
?השינעהתרמוחוהשעמהתואצותתכרעהיבגלתוכלשהולשישהייפכהתגרדתרמוחבגרדמ

בישחהלשיםניגבםיאנתהרבדבהלאשהתאביצהרבכוטסיראשהמודתיפוסוליפהניחבמ
:ןוצרבהשענכואסנואבהשענכהשעמ

;םהבוצראלםהישועשםירבדכםתואםיאור,העידייאלשבואהייפכךותמםישענהםירבד
וניאשגרותואבלעפנהואהלועפהתאלעופהשיאהו,תינוציחאיהותביסשרבדהשענ'הייפכב'ו
.אוהשלכםוקמלוהואיבה,וילעוטלתשהשםישנאוא,הרעסחורוליאכ,םולכאלוךכלםרות
לשמל,האנתילכתםשלוארתויתולודגתוערינפמדחפךותמםתואםישועשםירבדיבגלוליאו
ןדורותואלשותושרבםיאצמנוידליואוירוהשהעש,הנוגמוהשמתושעלםדאהווציןדורשכ
םישענםהםאאוהקפסהלאכםישעמיבגל—,וגרהיי,ואלו,ולצניי,השעמהתאהשעיםאו
תורוחסהרעסתעשבםיליטמשםגעראתמהזןיעמאוהשהמ.ןוצרבאלשואןוצרב
תלצהוושפנתלצהםשלםלוא,ונוצרמרבדדבאמוניאםדאםושךכםתסש;המיההניפסהמ
,תוברועמ,אופא,ןנה,ולאתולועפ.ושארבולכששימלכךכלעפיומעםיגילפמהראש
,ןתושעיהתעשבןהבורחבישןהתויוארןכש,ןוצרמתושענשהלאלרתויתומודםלוא
'ןוצרמאלש'ו'ןוצרמשהלועפ'םילימהתא.העשהתוביסמתאתמאותהלועפהלשהתילכתו
הביסהש;ונוצרמלעופםדאותואו;לעופהלעפהבשהעשהתוביסמיפלטוקנלאופאשי
םירבדהתושעיהתביסםאו,ומצעובתאצמנהלאכתולועפבםעינהלשישףוגהירבאתענהל
,'ןוצרמ',אופא,םישענולאןיעמםירבדו.ואלואםתושעלאוהונתלוכיבשירה,םדאבהנומט
היהאלשיאםושירהש;םדאהלש'וחרוכלעב'םישענםהילואטשפומןפואבשיפלעףא
6.ומצעלשכהזכהשעמרחוב

םדאהשהלועפןיבל,יוטיבידילאבאלםדאהלשagency-ההבשתינוציחהייפכןיבןיחבמוטסירא
השעמבשחייטלחומסנוא:תונושויהתוביסנהוליאתושעלאלףידעמהיהךאagentרותבהשוע
לוכיוניאואתופכאוהרשאכ,לשמל,ודצמוהשלכןוצרואהלועפףותישלשץמשאללםדאלהשענה
לכונאלרבכ,השעמבוהשלכןפואבףתתשמםדאהןוצררשאכ,תאזתמועל.תרחאהביסמדגנתהל
השעמהתילכתםאםגוןיטולחלישפוחוניאןוצרהםאםג,תיגשומהניחבמ.רומגסונאכובישחהל
ןכתתשןכםארמולןתינ.רומגסנואהזןיאשרמולךרטצנ,תויופכהתוביסנבתינויגהואהיואר
גוסמעפשומהזןוצררשאכ,םיוסמקלחלטונםדאהןוצרובהשעמךירעהלשידציכתקולחמ
ףידעהללשמל,השעמהלשותילכתמרזגנהולשיכרעהטופישבםגומכ,וילעלעפומהץוליאה
וא,תויביטקאלתויביסאפןיבשהנחבההםגהלועוטסיראירבדמשהמוד,ןכומכ.תוומלעסנוא
תויביסאפםדאהלעתיפכנהבהיצאוטיסכסנואןיבהלונללקרתוי.השעמולדחמןיבשהנחבהה
ןיבל,קזחומואתופכאוהשןוגכ,דגנתהלללכלוכיוניאשךכהשעמובםישועותטלחומ
אלשףידעמהיהתרחאהרירבוינפבהדמעוליאךא,יביטקאןפואבלעופםדאההבהיצאוטיס
הלועפההתשענןהבתוביסנהןהמןבומכאיהךכםאהבושחההלאשה.הלועפהתאתושעל
תויביסאפ,תורחאםילימב.ישפוחןכאהיהםדאהלשונוצרשרמוללכונהמכדעותיביטקאה
ריתסמיביטקאהשעמשדועב,םתוהזללקשתודגנתהםיענומהןיעלםיארנםיינוציחםילבכהחינמ
.רתויהקמקמחישפוחהןוצרהתאםיפוככםתכרעהןכלוםייולגםניאשםילבכםיתעל

הניאסנואתחתתישענההלועפלכיכעיצמ7",הירטפאנמחרסנוא"עודיהיתכלההללכה
לעהנועוניאהזללכךא.השעשהממםיעבונהםיבויחהןמסונאהתאהרטפהרותהיכוהפקת
יבגלתלבוקמהתיתכלהההסיפתהשהמוד?סונאהרוטפהיהיוניגבסנואבשחייהמ,הלאשה
ןיבזווהוילת"יכדומלתהעבוקלשמלךכ.וטסיראלשוזלדואמהבורקהייפכבהשענההשעמ

.58–57,)ה"משת,ןקוש:ביבאלת(אקרפ,גרפס,סביל.יםגרת,תיכאמוקינהקיתא,וטסירא.6
.א,דנהרזהדובע,ילבב.7

תואושנםישנסוניא
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ןיבןיחבהלילבמ,סנואיבגלירבעהטפשמבףקתהללכהרבדִּבתלבוקמההחנהלדוגינב.1
ינא,הפכנהתוצרתהלששחהלדגךכרתויהלודגהייפכהשלככויפל,ינימסנואלתונוממיניד
הנבההתשבגתמתרחואמהתיזנכשאההכלהב:םינושםירבדהינימסנואיבגליכהרובס
ןכלותעדתרימגרצויוניא)"האיבתמחמהמיא"(ומצעינימההשעמהלעתוומבםויאש
עקרבדמועתוומבםויאןהבתוביסנבשדועב,סנואבהשענכהשעמהתאתוארלשי
םגהבישחמתאזתמועלתידרפסהתרוסמה.סנואכינימההשעמהבשחייאל—םירבדה
הניאדחפמתעבונההמכסהלכ,התסיפתיפלעותויה,סנואיבצמכהלאןיעמםיבצמ
ינידבהייפכבהשענההשעמןיבתעדתרימגלהשירדביתוהמלדבהשי,ךכםא.הפקת
תידרפסהתרוסמהרשאכ,תורוסמהיתשיפלעהייפכבםייקתמהינימהשעמןיבלתונוממ
.ינימסנואבהמכסהלרתוידועהובגףרהביצמףא

שירשאכרתויחילצהללאיצנטופהתאשי,הרימחמה,תיזנכשאהתרוסמלאקוודתאזםעדחי.2
תילמרופההכלההתאעובקלקראלתשקבמהוזכ",ירוטסאפ"יפואתלעבתיתכלההבושתבךרוצ
רמאמבןודיישהרקמבכ,הסנאנשרחאלותשאםעשדחמתויחלורוזחללעבהתאענכשלםגאלא
.ומצעינימההשעמהלעהמכסההואןוצרהגשומתאןיטולחלתלרטנמאיהשםושמתאז.הז

,תואושנםישניבגל,תינימהותועמשמבסנואהגשומלשוביטרוריבלשדקויהזרמאמ
ךרדתאזלכ.רתויתרחואמהתיתכלהההבישחבךכמתועבונהתויופעתסהבול"זחתבשחמב
יצאנתשובתיבלהשפתנהאושהןמזברשאהשיארבדב,תחאתיתכלההבושתלשהחותינ
איהםאהלאושלעבהךא,היאושינתאםקשלורוזחלהשקיבוהלעבתאהאצמהמחלמהרחאלו
ירהש,םיינרדומהםיארוקללילעבתנבומיתלבינמודמכש,הלאשה3.הסנאנאלאמש,ולתרתומ
תורפסבקומעהעוטנ4,דסוממוךשוממסנואלתיביטמיטלואההמגידרפהןאכתגצומלוכיבכ
טפשמבסנואהתריבעתרדגהבםימיוסמםיביכרלערואךופשלהכרדתשקבמינאןכלותיתכלהה
תמזויףאוהמיכסמוא,דגנתהלתלוכילכמהעונמ,ןיטולחלתיביסאפהשיאהםאההלאשל.ירבעה
לשיטפשמהדמעמהיבגלתכלתוקיחרמתוכלשהשי,תונושתוביסנבםיסחיהתאוהשלכןפואב
ותעדתורימגתקזחתמךכרתויהרומחהייפכהשלככהיפלתיסיסבהתיתכלהההחנהה.השעמה
הייחלהנכסהשלככןכלו,ינימסנואלשהרקמבםגתוטישהמקלחיפלהרואכלהפקת,םדאלש
לככ,וזהחנה.הייחתאליצהלידכבסנאלהתצרתהשששחהלדגךכרתויהלודגהשיאהלש
תורפסבו,דומלתב,הנשמבםינוידהתאהריבסמשאיה,ונלשהיציאוטניאלתדגונמכתעמשנאיהש
הרקיעבהניהעיצאשהניחבה.הזרמאמבהריקחהדקומבדומעתשאיהו,רתויתרחואמההכלהה
לשהתוהמתרדגהבתויוחתפתההלשםיירוטסיההםיטביההתאםגןוחבלתרמייתמהניאותיגשומ
.דרפנרקחמםישרודהלא5.הריבעה

ידכבםדאלעתלעפומההייפכהביטוהמ.הרדגהלהשקןיינעאוהסנוא,תיגשומהניחבמ
ץחלשורדשואקיפסמוהשלכםויאםאה?תיטפשמהניחבמסונאלשהירוגטקהתחתולילכהל
םייזיפםילבכםאה?"דגנתהלתלוכי-יא"כרדגויהמו?השעמלדגנתהלונממענומהשממלשיזיפ
שפוחתאםיללושכובשחיי,תוומבםויאןוגכ,םימיוסמםויאיגוסםגאמשואברחוכתלעפהוא

.ונק–אנק,)ט"ישת,פייטונילןרדומ:קרויוינ(זכןמיס,אקלח,םיקמעממתובושתותולאשרפס,ירשאםירפאברה.3
יוניכלוכזולאתומוקמ":"המחלמןמזבתשוביתב"חנומלןורקנבללשהתרעהבבטיהתעבומוזההיציאוטניאה.4

הבןיאתשוביתבכולאסנואתונחמלשםתרדגה.סנואבהיהרבודמםישנהרובעביכןייצלרתומלךא,םילייחהיפבתשוביתב
תודבעוסנוא,'תונז':תוומהותומלעה",ןורקנבלימענ".שבוכהאבציניעלדעבמורואיתאלא,חנומהםעהמכסהלשץמשולו
.2.ה17:)2008(32תרוקיבוהירואית",היינשהםלועהתמחלמבתינימ

ןופצוהינמרג(זנכשאתוליהקבםישנלעןימיסחיתייפכ",רצינשברמ:וארוזהלאשבינושארירוטסיהןוידל.5
,ביבאלתתטיסרבינוא,טרוטקודתדובע("הפוקתהלשםיינשרפהוםייתכלההתורוקמבןויד:13–12התואמב)תפרצ

2011(;Rachel Furst, “Captivity, Conversion, and Communal Identity: Sexual Angst and Religious
Crisis in Frankfurt, 1241,” Jewish History 22 (2008): 179–221.

יש-ריעתינור
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ת"ושתובקעבהכלההתורפסבןויע:תואושנםישנסוניא
"םיקמעממ"

יש-ריעתינור

אובמ

לעהרוסא)"הלעבתחתהתניז"(רחארבגםעןימיסחיהמייקשהאושנהשיא,הכלההיפלע
דציכהלאשה,תאזםעדחי.לעובהידיבהסנאנהשיאהונייהד,הייפכבויההלאםיסחיםאאלא,הלעב
תוקולחמלהנותנסנואכינימההשעמהרכויןהבתוביסנהןהמוהלעבלהשיארתותוניגבסנוארדגוי
.תוקומע

תלאשביביסנטניאןפואבוקסעיטפשמהםזינימפהרקיעבויללכהיטפשמהרקחמהשדועב
םרט1,טרפבסוניאהתריבעלוללכבתוינימתוריבעלרושקהלכבישפוחהןוצרהוהמכסהה
יבצמיכםא2,ירבעהטפשמבהייפכבהשענהינימהשעמלשרשקהבתיגשומההנומתההרהבוה
הלאשבינושארןוידעיצהלךכיפלשקבמהזרמאמ.הבחרהבונודינתונוממינידבהייפכוסנוא
הלעבנשהאושנהשיאלש"ישפוחהןוצר"הוא"המכסה"הגשומתאהכלההימכחוניבהדציכ
לשםירשקהבםינודינההייפכישעמברשאמהזןיינעבהנושףרוביצהםאהותונושתויצאוטיסב
.םיינוממםיזוח

:ייתונעטירקיעתאםירבדהתישארברבכעיצאךובסםיתעלתויהליושעןוידהךלהמותויה

Hadassah—סיידנרבתטיסרבינואבשתודהיבהשיאהרקחלהסדהןוכמלתודוהלתשקבמינא Brandeis Institute
ןכותובושחהויתורעהלע,תרופינבלתודוהלתשקבמינאןכומכ.הזרמאמלשותביתכתארשפארשארקחמהקנעמלע—
יירבחלתדחוימהדות.ייתונבותתאקימעהלודדחלדואמילועייסםהיתורעהרשאםיימינונאהםיטפושלותעהבתכתכרעמל
םינצינהתאוערזרשא,ל"זחתבשחמבםינושףוגיניינעבהקסעשרקחמהתצובקבםינוידהלעםילשוריבןמטרהןוכמב
לטיבאו,רדנלגנאריקי,ןדלאריאי,ןויצםענ,רהזיבצ,ראקיפלאירא,ל"זבוטיחאה'קסוי:הזרקחמלוליבוהשםינושארה
.דשא-'ץיבודיוד

Catharine:רקיעבואר.1 A. MacKinnon, “Rape—On Coercion and Consent,” in Toward a Fem-
inist Theory of the State (Cambridge: Harvard University Press, 1989), 171–83; Anne M. Coughlin,
“Sex and Guilt,” Virginia Law Review 84 (1998): 1–46; Martha Chamallas, Introduction to Feminist
Legal Theory (Gaithersburg, MD: Aspen Law & Business, 1999), 222–36; Susan Estrich, Real
Rape: How the Legal System Victimizes Women Who Say No (Cambridge: Harvard University Press,
1987); Susan Brownmiller, Against Our Will: Men, Women, and Rape (New York: Simon and
Schuster, 1975).

תרדהןיבסוניאהתריבע:ןאכלוהואיבה—רחאסקסשי",רימקתירוא:רקיעבואר.הבחרהבךכבוקסעילארשיהטפשמבםג
זלשממוטפשמ",םדאהדובכךרעחורבהשדחהקיקחלהעצהו,)dignity(םדאהלשילוגסהודובכו,ןויווש,)honor(דובכ
תנבל;159:)1993(חיטפשמינויע",סנואהאשונביטפשמהחישה—קוחהלשותוינימ",רחשתליאןכו,766–669:)2005(
.233–187:)1997(וםילילפ",סנואבהמכסההיאדוסילע—השיא,רבג,הקיתש,סנוא",לבוי

Bethוארירבעהטפשמב)ינימ(סנואבהמכסההתלאשביללכוינושארןוידל.2 C. Miller, “A Comparison of
American and Jewish Legal Views on Rape,” Columbia Journal of Gender and Law 5, no. 2 (1995–96):
182–215; Benny Porat, “Lethal Self-Defense against a Rapist and the Challenge of Proportionality: Jewish

Law Perspective,” Columbia Journal of Gender and Law 26, no. 1 (2013): ןהכתשא",אריפשבקעי;;81–123
ל"זחןיב—תויונפםישנסוניא",יש-ריעתינור;331–303:)ז"סשת(אטפשמבהחפשמ",עונלוקוהכלה–תויגוזהתרימשוהסנאנש
לןימוחת",הנידמהןוחטבןעמלתוירעיוליג",טבשקחציירא;202–171:)ו"עשת–ה"עשת(חכירבעהטפשמהןותנש",ם"במרל
.81–68:)ע"שת(

AJS Review 40:2 (November 2016), בכ–א
© Association for Jewish Studies 2016
doi:10.1017/S0364009416000465
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