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הגדול,הרומיוהנואםהמדינאיקיקרו,טוליוסמרקוסשלליגריוס'בעריהמשפטיההגנהנאום

הרבהחשיבותו ,מופתליצירת ,מודרנייםחוקדיםגםכמוהתקופהבנידבים,לדעתנחשב

הרטוריתרכבותווממנובעתלפנה"ס, 46ותי Dבבפורוםר Dקיבפנינישאאשרהנאום,של

לאחדשמידהדרמטיתבתקופהברומאהרוחהלךלהבנתחשובמקורומהיותוהרבה

פר Dמולנתחלבחוומבקשהמאמריחיד,לשלטוור Dקיועלייתהאזרחיםמלחמתתום

 ,התוכניבהקשרהוהמבני-רטוריבהקשרהו-קיקרושלבנאומומרכזייםהיבטים

נישאולפנה"ס) Marcus Tu\\ius Cicero, 43-106 (קיקרוטוליוסמרקוסשלנאומיו

סיבותשתיעצום,ערךבעלהיסטורימקורלהיותממשיכיםאךשניםיםימאלפיותרלפני

אמנותשבהבתקופההרומייםהנואמיםלגדולנחשבקיקרו ,ראשיתלכך:עיקריות

מערכתוליבתהציבורייםבחייםהעיקריתהפעילותהייתה-הרטוריקה-הנאום

החשובותהתקופותאחתאודותעלערךרבמידעבנאומיםשנית, 1הרומית,החינוך

יחידלשלטוןמרפובליקההמעברתקופת-שבהןהחשובהלאאםרומא,בתולדות

ההיסטוריוןיכולאזשנישאווהמשפטייםהפוליטייםהנאומיםבאמצעות ,דיקטטורי

שחוברומכיווןהרפובליקה,אשלהישלברומאהפוליטייםהחייםעלללמודהמודרני

בהנחיית "וחרשהעתיקהבהיסטוריוגרפיהקיסרס"יוליובסמינרמסכמתכעבודהבמקורנכתבהמאמר

 ,ביב-אתלברסיטתיבאונפרייסיונתןד"ר
בהמשך,אדוןבואשרבעד-ליגריוסייהנאוםובהם ,) Forensic (משפטייםנאומיםביןההבחנהחשובהא

משפט,במסגרתשלאהשומעיםקהלעללהשפיעשנועדו ) Contio (פוליטייםלנאומים
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אפשרשדרכוחשובהצצהייחריץהםהנאומיםהתקופה,בןשומעיםקהללשכנעונועדו

תקופהבאותהברומאוהאירועיםהמוסדותהמושגים,עולםהרוח,הלךאלהיוםלהציץ

דרמטית.

הפוליטיבמאבקחשובכליהנאוםהיההרפובליקניתברומאהגבוההמעמדבניעבור

לבנייתבדרךעיקריפרסוםאמצעיוכןהעםובאספתבסנאטהמשפט,בביתשהתנהל

יסודיתהכשרההאצולהבניאתלהכשירשנועדוהגבוהים,הלימודיםציבורית.קריירה

שביקשומיהרטוריקה;לימודיעלבעיקרהתבססווהפוליטיים,הציבורייםלחיים

הןשכללורטורייםלימודיםבעזרתעצמוהכשירהרומיתהפוליטיתבזירהלהשתלב

והכשרהחניכהתקופתהןוביווןברומאיווניםמוריםמפישיטתייםתאוריהלימודי

להתפרסםביקשוהפוליטיתדרכםבראשיתרביםשאפתנייםצעיריםבולט.אנואםאצל

אישיםשלבמשפטיהםמעורבותידיועלשוניםבנושאיםפוליטייםנאומיםנשיאתידיעל

 2 .בולטים

האיטלקיותבטריטוריותשנולדכמידורו.בנימשארבכךשונההיהלאהצעירקיקרו

 ,) novus homo (חדשיכיאישברומאונחשבהאצולהממוצאהיהלארומא,שכבשה

והופעותיוהפומבייםנאומיובאמצעותבציבורלעצמושםלעשותהצעירקיקרוניסה

בנאוםהראשונההופעתורבים.תומכיםלרכושהצליחגםהואזובדרךהמשפט.בבתי

 70בשנתקנההואברומאהבולטכנואםפרסומואתאך , 81לשנתמתועדתמשפטי

ביותרהמפורסםהנואם ,) Hortansius (הורטנסיוסקיעל ) Verres (ורסבמשפטכשגבר

לצמרתעדאותוהובילהאשר ,קיקרושלהמפוארתהפוליטיתהקריירהב.תקופהבאותה

וכעורךכנואםהצלחותיועלהתבססהאכן , 63בשנתהקונסוללתפקידמינויועםהשלטון

קבעלחינםלא .ובסנאטהאזרחיםציבורלפניהפוליטייםנאומיוועלבבתי"המשפטדין

ביותרהיקרהפוליטיהנכסהייתהקיקרושללשונוצחותכי ) Bell (בלאנדרוהחוקר

תכונות-הביטוייםגוניותורבפנימימקצבלשוני,ועושרעצמהושנינות,אירוניה 3שלו.

גהבאים.לדורותולמופתהרומיםהנואמיםלבכיראותוהפכוואחרותאלו

 ,הרומיםהצעיריםמןוחלק ,יווניםהיוס"לפנהוהראשונההשנייהבמאהברומאהרפוריקהמורימרביתא
מפורסמים.רפוריקהמוריאצלמוריםיללתקופת )ולרורוסלאתונה(בעיקרליווןיצאו ,וקיסרקרויקמתגבדו

וקנדי ) Clarke : 1996 (קלארקוכן , 532-528עמי , 1990שצמן:ראהברומאהנאוםתורתעלכלליתלסקירה
) 1972 : Kennedy (. 
אתקרויקייצגהאמורבמשפפהספירה.לבפיהםולקיקרולרומאהמתייחסיםבמאמרהתאריכיםכלב

כימסופר .ורכושכספיסגנבתבאשמתהא.ישלהיוצאהרומיהנציבוורס,יגאתתעבואשרסיציליהתושבי

(ראההבפוחהלהרשעתולהמתיןולאלגלותלצאתלהעדיףלוורסגרסבמשפפקיקרושלהראשוןנאומוכבר
 .) 415עמי , 1990 :שצמן

יעמ , 1981 :שפיגלירנאומיושלעבריתולסקירה ) Douglas : 1973 (דוגלסריקיקרושלהרטוריקהלחקרג
153- 113 . 
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עצמו,אהכותבועלהתקופה,עלערךרבמידעמספקיםקיקרושלהרביםחיבוריו

אינטימי,כמעטבאופןדמותואתלהכירלנומאפשריםועושרםקיקרושלחיבוריוריבוי

קיקרושלמעייניועיקרהעתיקה,בעתשפעלוהאחרותההיסטוריותהדמויותמרוביותר

דורובנילשארבדומהואולםהרומית,המדינהלטובתנתוניםהיוהרביםבחיבוריו

חזוןהציגאלאמאו,דלהןנזקקהשרומאשלטוניות,רפורמותלקדםביקשלאהוא

ידעאחדכלשבוהישןהרפובליקניהסדרעלבערגההתרפקקיקרו ,בעיקרונוסטלגי

 4הכלל,טובתלמעןשפעלההנאורההחברתיתלאליטהאמוניםושמרמקומואתכביכול

 ,) Pro Ligario (ליגריוסייבעיההגנהנאוםהואקיקרושלהמפורסמיםמנאומיואחד

זה,בנאום 5מופת,ליצירתכאחד,מודרנייםוחוקריםהתקופהבנירבים,לדעתשנחשב

ליגריוסקישללזיכויולהביאקיקרוביקש , 46בסתיובפורוםקיסריוליוסבפנישנישא

) Ligarius ( ואשרהרומיהעםנגדהאויבעםפעולהובשיתוףבמולדתבבגידהשנאשם

חשיבותהכשלעצמם,חשוביםאינםליגריוסשלמשפטופרטיבגלות,עתבאותהשהה

וכןקיקרושלהמופתשבנאוםהרטוריתמהמורכבותבעיקרנובעתהפרשהשלהרבה

תוםעםמידהדרמטיתבתקופהברומאהרוחהלךלהבנתחשובמקורהנאוםמהיות

יחיד,לשלטוןקיסריוליוסשלועלייתוהאזרחיםמלחמת

הפוליטיותבנסיבותהיחידותהפעמיםבאחתבפומב,יהתעמתוליגריוסשלבמשפטו

יחידכשופטקיסריוליוסהתקופה:שלהבכיריםהרומיםהמדינאיםשני ,החדשות

מניעיהם ,הישנההרפובליקהשלוכסמלהההגנהכנציגוקיקרוהחדשהסדרוכשליט

הקרעעםלהתמודדביקשקיקרוליגריוס:שלמעניינוחרגולציין,ישהאישים,שנישל

קיסריוליוסשללשלטוןועלייתוהאזרחיםמלחמתבעקבותשנוצרוהפוליטיהחברתי

אהדתםלגריפתליגריוסשלמשפטואתלנצלשאףקיסרבעודדיקטטור,שלבמעמד

 ,יחידכשליטמעמדוולחיזוקההמוניםשל

בהקשרהן-קיקרושלבנאומומרכזייםהיבטיםכמהלבחוןבכוונתיזהבמאמר

התביעה,עמדותעםקיקרומתמודדשבוהאופןובהם-התוכניבהקשרהןהמבני-רטורי

עלאתבססועוד,בנאוםאחריםרטורייםובכליםבאירוניההשימושקיסר,אליחסו

משנייםמקורותכמהעלוכןקיקרו,בשללנאום ) Watts (ווטסשלהאנגליתרגומו

 ,הנאוםשלוהרטוריתההיסטוריתחשיבותואתהמנתחים

בשלמותםשנשמרוםימכתב 930וכ"םינאומ 58כןושדדוקיקדושלנייםיומדסופייםופילכתביםעשרותא
 ,שאבדושידוענאומים 48עלסףונהגדול;בחלקםאו
בציוןילוומהנאוםוציטוטיםםיאזכור ;פסקות 38ל"מחולקקיקדושלנאומו , 493-458עמי , 1953קיקדו:דיב

. Lig הרלוונטיתהפסקהמספדבצד, 
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למשפטהרקעא.

שוםאשרתקדיםחסרוצבאימדינילהישגקיקרושלבימיוהגיעהרומיתהאימפריה

אגןכלעלשליטה-עליולחזוראחריה,אולפניההצליחה,לאוצבאיתפוליטיתישות

התאיםלאקטנהרפובליקהעבורשעוצבהרומיהשלטוןמנגנוןוסביבותיו,התיכוןהים

בחברה,פשתההמידותשחיתותשכזו,היקףעצומתאימפריהשלענייניהלהסדרתעוד

עשיריםביןהפערהרשמיים,התפקידיםנושאיובקרבהעליוןהמעמדבניבקרבבייחוד

שפעלויריבותאריסטוקרטיהקבוצותשלטוהפוליטיתובזירהוהקצין,הלךלעניים

ברקעשעמדוהןאלונסיבות ,המדינהלטובתמועטהדאגהומתוךאנוכייםממניעים

למלחמתהגורםאתבורואיםשרביםמאורע , 60בשנתהראשוןהטריומווירטשלכינונו

הרפובליקה,לקץדברשלובסופוהאזרחים

החזקיםהאישיםשלושתביןוחשאיפרטיפעולהלשיתוףהסכםהיההטריומווירט

הסכםבאמצעותא,וקרסוסקיסרפומפיוס,אז:הרומיתבפוליטיקהביותרוהשאפתנים

להשיגהצליחשלאלאחרהשפעתו,ואתמעמדואתלקדםמהשלושהאחדכלביקשזה

הזמןבןההיסטוריוןלהגדירהיטיבהמשולשההסכםאתהרפובליקנית,במערכתזאת

קראסוסשלו, ) dignitas (הכבודמעלתאתלכונןביקש"קיסר :) Florus (פלורוסהעתיק

בקלותהסכימועצמה,תאוויבהיותםשווה,באופןוכולםלשמרה;ופומפיוסלהגדילה,

רשמיובאופןחידוש,בבחינתהיולאפעולהלשיתוףכאלוהסכמים 6 ,במדינה"לפגוע

 ,הפעולהולשיתוףלתיאוםהודותאולםכרגיל,לתפקדהשלטוניתהמערכתהמשיכה

השיגו ,מזוינותבכנופיותשלהםהמזדמןולשימושבהםתלוייםשהיוהרביםלקליינטיםב

צבאית,הפיכהבלאגםברומאבנעשהמלאהכמעטשליטההשלושה

שללבריתהטריומווירטאתהפךבמזרחהפרתיםנגדבקרב-53בקרסוסשלמותו

ופומפיוסקיסרנותרוולכאורההברית,להתפרקותהאירועהביאלאבתחילהשניים,

קרסוסשלהסתלקותועםברםשלהם,המשותפיםהאינטרסיםבגלללזהזהמחויבים

עבראלההידרדרותוהחלהביניהם,התחרותאתועצרשמיתןהגורםגםנעלםמהזירה

בשנתיחידלקונסולשהתמנהלאחרגםהתיאום:נמשךכאמורבתחילה ,גלויעימות

 53בבחירותהחמוריםהליקוייםלנוכחהמדינהמוסדותבניהולסדרלעשותכדי- 52

הזמן,באותוגליהפרובינקייתנציגקיסר,שלהאינטרסיםעלשמרפומפיוס--52ו

בחוק,כמתחייבברומאנוכחלהיותבליגםלקונסולטמועמדותואתלהציגלוואפשר

השלושהביןההסכם , 59שנתלסוףאותוהמאחריםוישודאיאינוהראשוןהטריומווירטכינוןתאריךא
התגלעותלאחר(-56בלוקהבוועידתבשניתאישורושבעתנראהאך ,בהדרגהרקהרומילציבורנחשף

 ,) 443עמי , 1990 :שצמן(ריברביםפרטיונודעוכבר )לקראסוספומפיוסביןסכסוכים

התלוייםנמוכות,משכבותלרוב ,האנשיםחברלציוןברומאשימש ) clientela ( "קליינטלה"המונחב
ולמינויוהפוליטיקאישללפעולותיועיקריתמיכהבסיסשימשההקליינטלה ,כלכליתתלותבפוליטיקאי
482עמי , 1990שצמן:רי(השוניםהרשמייםלתפקידים ,42 (. 
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לאחרון.ביחסנוקשהעמדהפומפיוסאימץקיסר,יריבישלובהשפעתםשבהדרגה,אלא

רצה,שקיסרכפינוספת,בשנהבגליהקיסרשלמינויובהארכתלתמוךסירובו

הביאוהקונסול,למשרתכתנאיצבאוועלהפרובינקייהעליוותרשקיסרוהתעקשותו

לשנייםשקראוקיקרו,שלזהגםובהם ,הגישורניסיונותכלהשניים.ביןחזיתילעימות

אלאברירהלקיסרהותירלאפומפיוסשלהאולטימטום .נכשלוצבאותיהם,עללוותר

-11ובהשנייהבאפשרותבחרקיסר .אזרחיםלמלחמתפוליטיתהתאבדותביןלבחור

 7 .לרומאבדרכואיטליה,גבולהרוביקון,אתצבאועםחצה 49בינואר

לשניהרומייםוהצבאהאצולהאתפיצלה 45-49בשניםשהתחוללההאזרחיםמלחמת

קיסרהביסקרבותבסדרתפומפיוס.אותומכיקיסרתומכישווים:כמעטיריביםמחנות

האימפריה.בשלהיחידלשליטלהפוךוהצליחדרכוממשיכיושלפומפיוסשלכוחותיואת

מלחמתתחילתעםכבראךהצבאי,כוחובאמצעותקיסרהשיגבמדינהשליטתואתאמנם

המלחמהובתוםלדיקטטור,הזמניבמינויותחילה-חוקיתוקףלהלהעניקביקשהאזרחים

שלסמכויותיועלוכדיקטטור .) dictator perpetuus (לצמיתותלדיקטטורבמינויו-44ב

בו,שרצהחוקכללחוקקיכולהיההואזהובכללהמדינה,פקידיסמכויותעלקיסר

כוחולמרות .ועודלהענישורומי,אזרחכלעללפקח ,אחריםפקיריםשליזמותלבטל

וסולה)סומרי(דוגמתברומאקודמותאזרחיםבמלחמותלמנצחיםובניגודמוגבלהבלתי

 .) clementia (והמחילההחסדבמידתלהשתמשרבה i:lוליריביוביחסמתינותקיסרגילה
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תקופת-ט"לפנהראשונהמאה ,רומיעבמט

הרומיהשליטהיהקיטרקיטר.יוליוטשלשלטונו

דמותמיראתמהבעותמטלהטביעשהורהוןהראש

 .ושלדמותו-חיהמיתור

מלחמתתקופת-ט"לפנהראשונהמאהרומי,מטבע

קיטר,שלשמואתהנושא ,בעמט .) 45-49 (האזרחימ

קיטרשלולניצחונטמלנחש,מוחץאפריקניפילמתאר

פומפיוטשלוומותזהניצחוןפומפיוט.שלוחותיוכעל

קיטר.שלהיחידלשלטוןהדרןאתרצופבמצרימ

קשריהםלפירבהבמידההאזרחיםלמלחמתבאשרהפוליטיתעמדתםאתקבעויםבוהגההמעמדותאנשיא
 .) 474עמי , 1990שצמן:רי(אישייםוהפסדרווחשלשיקוליםפיעלוכןוקיסרפומפיוסעםהאישיים

מידימותואתמצאגםושם 48ביוניפרסלוסבקרבהקשההתבוסהאחרילמצריםנמלטעצמופומפיוסב
נאמניו.ותומכיבניוכגנדנערכויותרםיהמאוחרהקרבות . 13ה"תלמיהמלך"הנערשליחי
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שלבפיקודו ) Legatus (ללגטוסאליגריוסמונההאזרחים,מלחמתערב , 50בשנת

אתקונסידיוסעזבזושנהבסוף .) Considius (קונסידיוסקיאפריקה,פרובינקייתנציב

השלטוןהגהאתוהותירלקונסולטבבחירותולהתמודדלרומאלשובכדיהפרובינקייה

בפומפיוסתמךליגריוסרשמי.מינוילמשרהמונהלאשהלהאףליגריוס,שלבידיובפועל

פומפיוסתומכיבראשלעמודעצמועלקיבלמהרהועדהאזרחיםמלחמתפרוץעםמיד

לאחראימונהובהמשךלקיקרו),להאמיןאםמדי,רבהבהתלהבות(לאבפרובינקייה

במסגרת ב.) Attius Varus (וארוסאטיוסשלבפיקודונקייהוביהפרשלחופהלהגנת

איליוסלישלספינתועגינתעלליגריוסאסרפומפיוסשלמחנהועםשנמנהוכמיתפקידו

בחוףוקיסר,הסנאטמטעםהפרובינקייהשלהחדשנציבה ,) Aelius Tubero (טוברו

שלימיםומיהמיועדהנציבשלבנוטוברו,קווינטוסשלמחלתואףעלוזאתהפרובינקייה,

ולחם 46לשנתעדבאפריקהנשארליגריוסליגריוס.גנגדהמשפטיתהתביעהאתהגיש

זכההואתפסוס.בקרבקיסריוליוסבשבילנפילתועדפומפיוסשלכוחותיועםיחד

מלחמתתוםעם .לרומאלשובלוהותרלאעדייןאולםמקיסר,מהירהלחנינהאמנם

באופןפומפיוס,תומכיעםנמנהאשרקיקרו,פעללרומא,קיסרשלושובוהאזרחים

קיקרוליגריוס.גםובהםבגלות,שהושעודפומפיוסתומכישלהמלאהלחנינתםנמרץ

נאמנים,קיסרתומכיליגריוס,שלאחיושניעםיחדכיוידועליגריוס,עםבקשרעמד

לרומא.ליגריוסשלחזרתואתולהתירמחילתואתלבקשכדיהחדשהדיקטטוראתביקר

באשרמהפגישהמעודדיצאהרפובליקה,אתישקםשקיסרהאמיןשעדייןקיקרו,

מסוף(כנראהאליוהשניבמכתבותיארזאתואתחנינהלקבלליגריוסשללסיכוייו

האהדהומביעותהלברחבותפניומהבעותרקלא"המשפט):לפניכחודש , 46ספטמבר

יותרלהבחנההניתניםאחריםרביםומסימניםפניומארשתמעיניו,גםאלא ,]קיסר[של

לצייןחשוב 8 .בטוחה"[לרומא]שהשבתךמשוכנעכשאנימהפגישהיצאתילתיאור,מאשר

מתומכילקיסרנוסףמתנגד ,) Marce\\us (מרקלוסלטובתגםקיקרופעלבעתשבה

המלאה.'לחנינתוותרםפומפיוס,

סמכויותלהאצילהנציביכולהיהועליולנציבבכירכעוורהמאוחרתכרפובליקהשימשהלגאטוסא
 .) 521יעמ , 1990שצמן:(רילצורךבהתאסשוניםבתחומים

מקלטבהמצאהוא .אפריקהפרובינקייתכנציבבעברוכיהןפומפיוסשלהמצביאיםימבכירהיהוארוסב
טבעיבאופןהפיקוראתידיולוקיבלשבחורתוועם , 49שנתבראשיתבפיקנוםקיסרלכוחותהתבוסהלאחר
בכירותו,בשל

בקרבבשבילנפילתםעדקיסרשלכוחותיונגדפומפיוסשלכוחותיועםלחמו ,והבןהאב ,הטובריםשניג
 ,בהנהגתוציבוריתתולפעילושבוקיסרשללמחילתווכוהשניים .פרסאלוס

האורחיםמלחמתפרוץלפניעודלקיסרהמתנגדיםמראשיהיה , 51בשנתקונסול ,מרקלוסקלאודיוסימד
ובעניינךשנערלדיוןעדביווןבגלותנותרמרקלוס .סיומהלאחרגםוהשלשלטונועםלהשליםוהתקשה
לשובלוולאפשרמלאהחנינהאותולחוןקיסראתלשכנעהסנאטמחברירביםניסוובו , 46בספטמברבסנאט
לניסיונותלבסוףנעתרקיסר '.מדקלוסבעדיהמפורסםבנאומוקיקדוגםהיהבמשתדלים .לרומאבבטחה
 ,לאיטליהחורהבדרכולאתונהסמוךונרצחאותהלנצלוכהלאשוהאףמלאה,חנינהלמרקלוסוהעניקהשכנוע
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שלבנו ,וטוברקי ,צפוייםבלתיבקשייםנתקלהלליגריוסהמיוחלתשהחנינהאלא

במולדתבגידהבאשמתליגריוסנגדרשמיתתביעההגישלאפריקה,המיועדהנציב

) Perduellio ( התביעהאתהגישהואמיתה,שדינהעברה ,הרומיהעםנגדלאויבוחבירה

באפריקהפומפיוסשלכוחותיוביןשהתקייםהפעולהבשיתוףליגריוסשלחלקויסודעל

האזרחים,מלחמתבזמן ,נומידיהמלך ,) Juba (יובהלבין

הייתהזו ,קיסריוליוס-יחידשופטבפני 46בקיץשברומאבפורוםנערךהמשפט

יחידכדןוכיהןשלוהדיקטטורסמכותאתניצלשקיסרהראשונותהפעמיםאחת

הידועככלייצגהתביעהעמדתאת 9מוות,שדינהעברהעלרומיאזרחשלבמשפטו

א,) Pansa (פנסהוגיוסקיקרוהביאוההגנהעמדתאתואילו ,עצמוטוברו

ליגריוסבמשפטקיקרושלנאומוב.

המשפט

הגדולהנואםנדרשלראשונה ,קיקרושלמבחינתודופןיוצאהיהליגריוסשלמשפטו

-קיסרהואהלוא-יחידשופטבפנישכנועוכושרואתהרטוריתיכולתואתלהוכיח

ללמודאפשרהמעמדשלייחודועלהעליון,השופטכסעלכדיקטטורהתיישבעתהשזה

מעצמנושנמנעמדוע"למשפט:קיסרשלהפתיחהלדבריפלוטרכוסשמביאמציטוט

כך?"ס!כלרבזמןזהלוזכינולאאשרדבר ,קיקרושלדבריושבשמיעתהתענוגאת

 ,זהבמשפטקיסרשלעמדתופירושעלמחלוקתישנההמודרנייםהחוקריםבקרב

משוםליגריוסאתלהרשיע ,המשפטבטרם ,בלבואומרגמרקיסרכיסבוריםמקצתם

םיהחוקרמוצאיםזולטענהחיזוקלשעבר,אויבוכלפירחמיםלגלותסיבהכלראהשלא

לליגריוס,באשרהחלטתיאתכבר"גיבשתי :כאומרקיסראתהמצטט ,פלוטרכוסאצל

בדעהמחזיקיםאחריםחוקריםאויבי",!!לכךומעל ,רעאדםהינו ,ספקללא ,אשר

לפארכדירקהמשפטאתוקייםליגריוסאתלחוןמראשהחליטקיסרולפיה ,ההפוכה

הגיוניזהאיןכיטועןלדוגמה ) MacKendrick (קנדריקימק ,שלוהמחילהיכולתאת

אתלמלאמחליטהיה ,קיסרשלהקרובוידידובהגנהקיקרושלוזרוע ,שפנסהלהניח

גםקיימתאלהחוקריםבקרב ! 2מובטח,ליגריוסשלזיכויוהיהאלמלאהזההתפקיד

בעמדהלתמוךנוטהדעתי ,המשפטביביוםיקיקרושלמעורבותולמידתבנוגעאי·הסכמה

יידעלההמוניםאהדתאתלרכושולרצונוקיסרשללשיקוליומודעהיהשקיקרו

נאומו,אורךלכלשיטתיבאופןפעלהואלכךושבהתאםבחנינה,שהשימו

 ,לליגריוסמלאהחנינהוהעניקנפשוגדלותלברוחבקיסרהפגיןדברשלבסופו

 ,קיסרשלקרובוידיד 43בשנתקונסולהיה ,) C. Vibius Pansa (פנסהוסיגאא



שהצטרףבכךלקיסריגמליליגריוס

ומחצהשנה , 44בשנתלרוצחולקשר

אתלושהעניקהמשפטלאחרבלבד

חוסלעצמושליגריוסנראהחירותו.

תקופתבראשיתבשנת ,43 

שבה ,) 36-43 (השניהטריומווירט

שלושתביןבמדינההשלטוןהתחלק

לפידוסאנטוניוס,קיסר:שליורשיו

אוגוסטוס).הקיסר(לימיםואוקטווינוס

קיקרושלהנאוםמבנה

בעלהואקיקרושלנאומומבנה

הטועניםחוקריםאףיש .רבהחשיבות

שאמורהואמהתוכן,יותרהמבנה,כי

סדר 13קיסר.שללשכנועולהביאהיה

וההתייחסותהעובדותשלהצגתן

אתלמקםנועדוליגריוסנגדלהאשמות
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הטדרשלביותרהבולטטמלו ,קיקרוקיקרו.טוליוטמרקוט

כדינריוטילשלמשפטואתלנצלביקש ,הנוועהרפובליקני

שנוצרהכלליוהפוליטיחברתיההקרעעםלהתמודד

קיטרשללשלטווועלייתוהאזרחיםמלחמתבעקבות

 '.לאומיליפיוטלהביאבמטרהוזאת ,כדיקטטור

ומעורריהקשיםההגנהטיעוני

זומורכבותו .למחילהבקשהכולהשכלמעטפתבתוךהנאום,שלבמרכזוהמחלוקת

איןלכאורה-מובנהפרדוקסמצויבנאוםכילסברהשוניםחוקריםהביאההנאוםשל

באופןהאשמהוהדיפתהגנהטיעוניהצגתבוישבפועלאךמחילה,בקשתאלאהוא

 14 .ומסודרברור

הוא .קיסרשלרחמיואלופונהליגריוסשלבאשמתוקיקרומודהנאומובתחילת

ואתאפריקהלפרובינקייתרומאכשליחליגריוסשלהחיוביותפעולותיואתמתאר

ליגריוסנמנעהאזרחיםמלחמתפרוץשעםמדגישקיקרושם.לאזרחיםהטובשירותו

שאתלאחרגם ,שברומאיקיריואלולחזורצרהמכללהתרחקוביקשעמדהמלנקוט

פסקות(לנאוםהמבואפסקותבכללמעשה, .ורוסאטיוסתפסבפרובינקייההשלטון

האשמהאתלחלקמבקשהוא 15 .מחילתואתומבקשקיסרשללרחמיוקיקרופונה ) 6-1

בנפר,דמהםאחדכלעםלהתמודדבניסיוןמשנה,למרכיביהתביעהשלהעובדתיוהרקע

בפירוטבוחןקיקרולמשל:מסוימת.בתקופהאובאירועבכלל,אםהאשמה,אתולמקד

בפרובינקייהשירותואת ,רשמירומיכלגטוסלאפריקהליגריוסשלהגעתונסיבותאת

ממצאיועלבהסתמךעזב.שקונסידיוסלאחרבפרובינקייההשלטוןאתלידיושנטלוכן
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אלאבדבר,ליגריוסאתלהאשיםמקוםאיןהזאתהתקופהבכלכינחרצותקובעהוא

 16ולאזרחים.למדינההמועילשירותועללשבחורק

מתחתהקרקעאתלשמוטופונהדבריומגמתאתמשנהקיקרומסוים,בשלבואולם,

טענותיהםובהדיפתאמינותםועלהטובריםעלאישיתבהתקפההתביעהלרגלי

(פסקותהנאוםשלבאמצעומצויהזוהתקפהמגמתשלשיאהובסתירתן.המרכזיות

למעשהוקוראייאתהליגריוס:אתהאשמתועצםעלטוברואתקיקרותוקףשם ,) 19-17

קובעקיקרו.דן"כזהמצבעלהחילוהלאכהשעדמילהזומדוע?טוברו?האמנם,פשע,

חמורהטעותפחד,שלאנושימצבליגריוסשלהתנהגותואתלהגדירשאפשרייתכןכי

קרייגכריסטופרשלהמענייןטיעונואתזהבהקשרלצייןראויפשע.לאאךועקשנות,

) Craig (, כטליתליגריוסאתלהציגמעונייןאיננוקיקרומאשמהההתנערותלמרותולפיו

משוםהוראות),אחרמילארקשליגריוסבטיעוןשימושידיעל(למשלתכלתשכולה

קיקרוזה,הסברפיעלקיסר.שלאפשריתלמחילהמתחתהקרקעאתישמוטשבכך

נאשםכלפילבורוחבואתרחמיואתיוכיחשבסופובמשפטקיסרשלהצורךאתמבין

 18לחלוטין.זכאיאדםכלפיולאשהורשע

באוזנימונהובעיקרלמחילההבקשהרטוריקתאלקיקרוחוזרהנאוםשלבסופו

המודעקיקרו, .לקיסרביותרוהנאמניםהקרוביםבהםבליגריוס,התומכיםכלאתקיסר

נאומואתחותםבחנינה,בשימושההמוניםשלאהדתםאתלרכושקיסרשללרצונו

לאלוהותהאדםאתהמקרבתסגולה ,להמוניםובחשיבותההרחמיםסגולתבהדגשת

אחרת.אתכונהמכליותר

לתובעיםבאשרבאירוניהקיקרושלהשימוש

לתובעיםהתייחסותבכלומוסתרקללגלוגמתוךבאירוניה,קיקרונוקטהנאוםאורךלכל

הנאום.באורךלכלמצויותזורטוריתלתבניתהדוגמאותטוברו.משפחתבני-במשפט

קיקרוהטוברים)שלמשפחתםקרובעצמוהואכימגלההוא(שבהםדבריובפתחכבר

וככזויימוזרהכתביעהאותהבהציגו ,טוברושהגישהתביעהלעצםבאירוניהמתייחס

מציגקיקרו .נגדהלהתייצבבמשפט)השני(הסנגורפנסהשלמצדולבייאומץשחייבה

 ,טוברונלאה,'יהבלתייריבובאמצעותליגריוסשליהאפליסודוכחשיפתהתביעהאת

שלרחמיואלולפנותיביאשמהלהודותאלאבררהשוםלליגריוסמותירהשלאוככזו

עיןיהטכילהעריךאפשראולם ,כאלמעמדואתלבססביקשסרישקלכךהתייחסשקיקרולהאמיןשהקא
 .קיסרעלהסתםןמעיהשפ

השימושאתשהמדגי ) 458יעמ , 1953 :קיקרוי(רלונגובהםשוניםחוקריםכברמדועןהרטורידפוסעלב
מרכןיככליהאירוניהאתהמציין ) 437יעמ , 1995 (קנדריקימקוכןלטוברו,מתייחסשקיקרופעםבכלהיבאירונ

 .הטובריםכלפיברורהאירוניהשלדוגמאותשבעלפחותומונהבנאום
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ליעקביותויפעמיםכמהלועגואףממשיךקיקרו 19קיסר.

הנידוניםהאירועיםמאזשחלףהזמןשחרףטוברו,של

ליגריוס.אנגדתביעתועלויתרלא

באמצעותראשית,כפולה.לאירוניההסיבהלדעתי

התביעהעצםעלברורהביקורתקיקרומותחהאירוניה

אצלליצורמעונייןהואבתקפותה.ספקומטיל

שלבנכונותהאמיתיספקקיסר,אצלובעיקרהשומעים,

האירוניהבאמצעותשנית, 20ההאשמה.ושלהתביעה

טוברובנישלאמינותםאתלהרוסמתכווןקיקרו

תומכיבהיותםשלהםהכפולהמוסראתולחשוף

יחסהשומעיםקהלאצלליצורובכךלשעבר,פומפיוס

והיעדרההמוסתרתהאירוניהכלפיהם.ומלגלגשלילי

המשחקמגבולותגםנבעוישירההתקפהשל

יחידשופטמולאל-במשפטלקיקרושהיוהמצומצמים

להגנה.עוינתהעקרוניתעמדתוואשרפניותחסרשאינו

שלהאישיהנאוםסגנוןבעצםלהמעיטאיןזה,עם

מעודןשנון,רטוריים,באמצעיםעשירסגנון-קיקרו

ב.למדייוציני

מהןפעןתיןבאחתקיסר, .קיסרןסייןל

יחי,דכשןפטהראשןנןתהציבןריןת

ליגריןסשלמשפטןאתלנצלביקש

מעמרןןלחיזןקההמןניסאהרתלגריפת

רומא.שלהיחירכשליטה

התובעיםעלהאשמההשלכת

מרומז,ולגלוגאירוניהמלאתהבןאלובמיוחדהאבטוברואלקיקרושלהתייחסותו

ועקיפה;מעודנתהטובריםכלפיקיקרושלביקורתוכלכילטעוןאלןזאתעםיחדאך

המוסרכפלעלהןובנחישותישירותטוברואתתוקףקיקרוהנאוםבמהלךפעמיםכמה

להורג.ליגריוסשלהוצאתואתהדורשתשהגיש,התביעהחומרתעלהןנוהגהואשבו

עצמם,התובעיםגםאזייאשם,ליגריוסאםכיקובעקיקרוהנאוםבתחילתעוד

בהמשך, 21קיסר.נגדשלחמופומפיוסמתומכיבהיותםמידהבאותהאשמיםהטוברים,

ישירותפונהקיקרו ,) 9(פסקהבנאומוביותרוהמרגשיםהפתוסמלאיהקטעיםבאחד

אחד?באדםרבהבהעקביותלמצואניתן"היכןרטורית:שאלהושואללקיסרקיקרופונההפעמיםבאחתא
 .) Lig 29גםורי , Lig 26 (יותר!"טובההגדרההםארוכיםייסוריםלזאת?קוראאניעקביות

מטפורות-300מלמעלהבנאום .בהםמשתמששקיקרוהרטורייםהאמצעיםאחדרקהיאאירוניהב

צליל(טראציותיאל 30רטוריות,שאלות 48ועוד),אמנות ,דתחיות,רפואה,טבע, ,האדםגוף(שוניםמתחומים

מקיקנדריקריהנאוםשלמרתקוסגנונילשונילניתוחועוד.ליםיממשחקיעשרותסמוכות),מיליםבראשיחוזר
 .) 438-427,עמי 1995 (
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נשלפהטוברו,שלך,חרבך"כאשרנוהג:הואשבוהמוסרכפלעלומעמידוטוברואל

קוראקיקרולהבה?ייאן 1כ~מישללחזהשלה,היעדהיהמהפרסלוס,בשדותהנדןמן

תהאליגריוס,שלאשמתוכי ) 10(פסקהבפניוומדגישפעםאחרפעםהצעירלטוברו

מדגישגםקיקרוקיסר,כנגדנשקואתשהריםעצמו,טוברושלמזופחותהתהא,אשר

למצבהובילוואשרהאזרחיםמלחמתבתקופתששררואי-הסדרואתהבלבולאת

-מנחהגוףמאותורשמימנדטמתוקףבזהזהנאבקווהטובריםשליגריוסהאבסורדי

בתקופתמורדבחזקתהיהשליגריוסהטיעוןאתקיקרושוללבכך 22הרומי,הסנאט

קיקרוהרומית,המדינהשלהרשמייםנציגיההיוהטובריםבעודהטוברים,עםהעימות

הטובריםשלכוונותיהםבטוהרבנאום)פסקותכמה(לאורךומפקפקלכתמרחיקאף

שליטהמשיגיםשהיולאחרהאם-האזרחיםמלחמתשלטרופיםימיםבאותם

 23נגדו?!שמאאוקיסרלמעןבהשולטיםהיובפרובינקייה

קהלובעיניקיסרבעיניהטובריםשלבאמינותםספקשהטיללאחרכינראה

בחמורותליגריוסאתשתבעועלהתובעיםאתומאשיםקיקרופונההשומעים,

תוקףקיקרומוות,שדינן-האויבעםפעולהושיתוףבמדינהבגידה-שבעברות

אזרחשלדמואתומבקשחמורהכהבדרךלנהוגבוחרשהואעלטוברואתבחריפות

בזיכרוןגםקיקרומסתייעטוברושלתביעתוחומרתהדגשתלצורך 24אחר,רומי

מרפהאינוקיקרובעבר,סולהשלאכזריותועםהשוואהועורךהרומיםשלההיסטורי

שבתכונותיובגדולהלחבללמעשהמבקששטוברו ,קיסרבפניהפעם ,) 15(פסקהומדגיש

ב,המחילה-קיסרשל

לקיסרקיקרושליחסו

עלההגנהנאוםגם ) 46(ספטמברבסנאטימרקלוםיבעדקיקרושללנאומובדומה

לטעוןמהחוקריםחלקהובילהזההבולטהמאפייןלקיסר,והללשבחדבריעמוסליגריוס

לקיסרמופניםאינםטיעוניווכיאז,שחלהפוליטי-חוקתיהשינויאתהפניםקיקרוכי

שוםליאין"כיקיקרוקובענאומובפתיחתכבר 25האב.'כידמותלקיסראלאכשופט

 26 ,כך"כלרביםשללביטחונםהביאואשרקיסר,שלרחמיואללפנותאלאבררה

כיגדולובפתוםברגשקיקרוקוראביותר,הבולטיםהחנופהמקטעיבאחדבהמש,ך

חכמתומשוםהדיקטטורמולבעמדואימהאחוזואיננוליגריוסעלמהגנהחוששאיננו

כימספרפלוטרכוסשכןעצמו,קיסרעלשהשפיעהזופסקהשלהרבההרגשיתעצמתהזוהייתהואוליא

רי(בידיושאחזמהדפיםחלקשמטאףוהואקיסרשלגופורעדפרסאלוסקרבאתתיארשקיקרובעת
 .) 39עמי ,קיקרוחיי ,פלוטרכוס

יסריקשלהחסדלימידתמקדשלהקיםהסנאטהחלטתאתשיזםהואקיקרוכיזהבהקשרלצייןראויב

) clementia Caeseris (. 477יעמ , 1990שצמן:יר . 
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רקלאואולם 2.דקיסרשלהמופלגיםונדיבותו

כיקיקרושללהערכתוזוכיםקיסרשלרחמיו

באותן .הצדקלמעןופעילותולבואומץגםאם

עונשעלטוברואתקיקרותוקףשבהןפסקות

ומשווהליגריוסעללגזורמבקששהואהמוות

קיקרוסולה,שביצעהרביםהרצחלמעשיאותו

כמובן)(ולקיסר,השומעיםלקהללהזכירטורח

מעשינגדפעלאשרעצמוקיסרזההיהכי

אתבכךמאזכרשהואתוך 28אלו,אכזריות

לענייניהמשפטביתכנשיאקיסרשלכהונתו

התנהלובמסגרתואשר , 64בשנתרצח

שבהזו,שיטה 29 .סולהשלסוכניונגדמשפטים

להוליךיוכללאכילטוברוקיקרוומזכירחוזר

 30הנאוםלאורךוחוזרתשבהקיסר,אתשולל

הקרקעשמיטת :מטרותשתילהשגתופועלת

לקיסר.וחנופההתביעהלטיעונימתחת

יחיד.שופטמולבמשפטהראשונהבפעםקיקרוהתנסהליגריוסשלבמשפטוכאמור,

-היסמוביקורתבנימתלהבחיןגםאפשראולםקיסר.אתבדבריומשבחקיקרו ,כצפוי

במשפטעמדאילוכיומסביריחידדןבפניבעמדוחששהואהבלבולאתמביעהוא

בהדיפת-אחרבאופןליגריוסעלמגןהיהאבי,דמותיבפניולאמושבעיםחברבפני

כך, .יישנהלאשהמקרהובהבטחהמחילהבבקשתולאבראיותובהתמקדותההאשמה

בפניוןתואשוטח ,לראיותגםלהתייחסבקיסרמפצירקיקרו ,ביקורתלמתוחמבלי

אתלבקששישלאבקיסראתבהשוותודבריואתלסכםממהרזאתועםאגבכבדרך

לפנימתחנןהריאניאבל ,בעיםשמוחברבפניבולהשתמששישהסגנוןייזהמחילתו:

משתוקקאניבחנינת,ךנאחזאנימצטער;הוא ,מחשבהללאנהגהואטעה,הואי :אבא

א 31 .'''לושתסלחמפציראניטעותו,עללמחילה

לאומילפיוטכמנוףליגויוטמשפט

לבחוןוליגריוסשלהפרטיהמקרהגבולותאתלפרוץקיקרומבקשנאומואורךלכל

מלחמתבעתלקיסרשהתנגדואלולכללהתייחסכיצד-יותרהרחבההסוגיהאת

רי .) Pater Patriae (יהמולדתיאבילתוארקיסרשללחיבתוזהבשלבמודעהיהקרויקיכלהעריךאפשרא
 . 168-164עמי , Gotoff : 1993םג
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שללרומאלהשבתורקולאלאומייליפיוסלהביאמבקשקיקרוכינראההאזרחים?

קיקרומתייחס ) 19(פסקהבנאוםהמרכזיטיעונובבנייתהמפתחמפסקותבאחתליגריוס.

לאשהמאבקמדגישהואלפריצתה.והסיבותהאזרחיםמלחמת-הרעכלשורשאל

קרעזאת,כינהעצמושקיסרכפיאלא,בשנאה,שמקורה ) bellum (מלחמהבבחינתהיה

) secessionem ( עמדההמדינהטובתואשרבדעותיהםהחלוקיםאזרחיםקבוצותבין

במפורשלקיסרמזכירקיקרו .הכלליבאינטרספגעואמונתםבלהטאולםעיניהםלנגד

טענתקיסר,בהתחלה,"כברבתחילתה:האזרחיםמלחמתאתתיארעצמוהואכךכי

פניותחסרשקיקרואומרהדבראין א."מלחמהולאפרישהתנועתהייתהההיאשהתנועה

אתלרצותמבקשהואכאןגםכיונראהפומפיוס,ולכוחותקיסרשללכוחותיוביחס

וארוסאטיוסהמצביאבידיאפריקהבפרובינקייתהשלטוןתפיסתאתבתארוהדיקטטור

קיקרוממשיךזהבקו 32נבונה".בלתיכנופייהשלאחראיבלתיתסיסהמעשה"במילים:

מקיסרעצמוהואשקיבלהחנינהדהיינושלו,המקרהביןוהדוקברורקישורוקושר

שלהמקרהלביןברומא,הקודמותפעילותוואלעמדתואללשובלואפשרהואשר

לקיסרהמתנגדיםאלהצטרפותונסיבותאתגדולוברגשבפתוסמתארהואליגריוס.

שלמאודמתקדםבשלברקכןעשהכי ) 7-6(בפסקותומבהירהאזרחיםמלחמתבזמן

עמדהמנקיטתלהימנעהעתכלליגריוסביקשדקיקרו,אליבאלו,בדומההמלחמה.ב

בפרטיםמתארקיקרו .הלחימהשלמאוחרובשלבהנסיבותמכורחרקזאתועשהבמאבק

מחילה.לוהעניקולמעשההקהילהאללהחזירווביקשקיסראליופנהשבוהאופןאת

חושששאינוכפיכיוקובעהשומעים)ולשארלקיסר(וגםטוברואלישירותפונההוא

לאוכמהכמהאחתעלהאזרחים,מלחמתבזמןהאישיתאשמתואתבפניהםלחשוף

 ,אניכיצדראה ,מתחנןאניטוברו, ,לב"שים :ליגריוסשלבאשמתומהודאהיחשוש

כימבהירקיקרו 33 "ליגריוס!שלבזומכיראינישלי,באשמתימלהודותנרתעשאינני

רקולאכלליתבעיההפרקעלעומדתשלדעתומשוםהאישיסיפורואתחושףהוא

"בהעניקך :היטבהבהרזאתמבהירקיקרושלבנאומוהסיכוםמשפט .ליגריוסשלבעייתו

גכאן".הנוכחיםלכלחייםתעניקהנפקדלליגריוסחיים

בין ,קיסרלתומכיפומפיוסתומכיביןהמאבקתיאוראתלרכךקיקרושלניסיונוניכר 19פסקהאורךלכלא
להמחשת 5בפסקהשימושקיקרועשההזהבתיאור '.בדעותיהםכיחלוקיםביםיהירהמחנותבהצגתהשאר
-148יעמ , Gotoff : 1993י(רלמשפחתוליגריוסןביהקרע 147 (. 

שניסיונותיויאחרכבדבלבעשהזאתוגם 49שנתשלהשניהבמחציתרקפומפיוסלתומכירףטהצקיקרוב
אתקיקרוהסיר ) 48 (במצריםומותופארסאלוסבקרבפומפיוסשלתבוסתואחריכשלו.השנייםביןלפשר

 .מקיסראהמללחנינהזכהכשנהכעבור .לאיטליהוחזרפומפיוסממחנהתויכתמ
במשפט,הנאשםשללזהשלומקרהוןיבהשוואהעורךקיקרו ,מרקלוסעלההגנהאוםנבגםכייצויןג

הכללית.הבעיהאלהנדוןהפרטימהקמרהבורלעומרבה
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קיקרו.שלוהמורכביםהבולטיםהמשפטייםמנאומיואחדאתלנתחביקשתיזהבמאמר

עלהתביעהטענותוביןהשונותהעובדותביןבאמנותמנווטקיקרונאומואורךלכל

מדוקדקתותקיפהקיסרשללרחמיוהפונהמחילהבקשת-קטביםשניביןשנעציר

הנאוםהזאת:בשניותתומךהנאוםמבנהאמינותן.אתלמוטטבניסיוןהתביעהטענותשל

הטענותבעוד ,מעלותיווהדגשתלקיסרחנופהבמשפטילמחילהבבקשהונחתםנפתח

האירוניתזוהןהתביעה,כלפיהביקורתוכןהסליחה,בקשתממתכונתהחורגותהקשות,

 .הנאוםשלבמרכזובעיקרמצויותהבוטה,זוהן

ולבחוןליגריוסשלהפרטיהמקרהגבולותאתלפרוץקיקרומבקשהנאוםאורךלכל

קיקרוכיניכר .האזרחיםמלחמתבעתקיסרמתנגדילכללההתייחסותסוגייתאתגם

אםגםהחדשים.המשחקכלליפיעללפעולומבקששהתרחשהפוליטילשינוימודע

זהשלשיקוליואתהביןקיקרוכינראההמשפט,אתקיסרבייםייאםמהשאלהנתעלם

פתיחתלליגריוס,החנינההשגת-שלומטרותיולקידוםאותםלתעלוביקשהאחרון

הפיוסתהליךוהשלמתפומפיוסשללשעברמתומכיואחריםליריביםלמחילההדלת

הלאומי.

להשבתסמויהקריאהשלשמץולובנאוםלאתרהצלחתילאמוקדמתציפייהלמרות

בפיוסראהשקיקרוייתכןכיאףלאומי,לפיוסכןרצוןהבעתבעיקראלא ,הרפובליקה

חדשה.רפובליקהולהקמתהישןהמשטרשלהריסותיולשיקוםבדרךראשוןשלבכזה

בפומפיוס,שתמכואחריםולאישיםלליגריוסמחלאמנםקיסראחרת.הוכיחוהשניםאך

נהפוךהמיוחל.הפיוסואתהרפובליקהשלשיקומהאתסימנהלאשלטונותקופתאולם

הדיקטטוריוהשלטוןחודשו,האלימיםהכוחמאבקיקרסו,הרפובליקנייםהמוסדותהוא;

הפוליטיתהזירהאלחזרולאשלוהכפריתהחווילהאלשבקיקרוקבע.לשלטוןהיה

הרבהפתוסמחנו;איבדלאליגריוסייבעדנאומוזאתעםקיסר.שלרציחתולאחרעד

אתומרשרםהכתובמתוךמהדהדעדייןרבהבהצלחהשומעיולקהלקיקרושהעביר

הקורא.
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