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םיפדה.א״כשתתנשב,ןוכנֿלא,ד״בשםשרוייחתודלותלשהזחסונהתא
שארבד״בשםשר–׳ייחךלהמ׳–ןאכשתרתוכהתאךא,תרתוכאללובתכנ
.ןאכםגהונבצִהונאו,ויתודלותלשתרצוקמהסריג

רשאכ,םימעפהמכדוע–םימיוסמםינוכדעב–ויתודלותתאםשרורזחד״בש
ףרצנםירבדהךלהמבתודחאתודוקנב.תרחאואוזהר☻ִמלותודמעומתאשיגה
.וללהםירחואמהםינוכדעהןמתואבומ,םיילושתורעהכ,אופא

הלאתורעהו,ביחרהלךרוצוניארםרואיתברצקמד״בשרשאםיניינעהמכב
ד״בשלשבתכמ׃םיחפסנינשםגואבויךכֿרחא.רמאמהףוסבםיתעלהנאובת
וייחב–ד״בשלעובתכנשםירבדו,הקירפאבאלכהֿתולגְלהסיטהלעומאל
.ותומרחאלו
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תכיישזאהתיהש,הנליוובד״פרת]׳רבדמב׳תשרפתבש[רייאבז״כביתדלונ לעבידוהיתיבומייק,םייסוררפסֿיתביכינחויהשיפֿלעֿףא,ירוה.ןילופל
יחאליבשבםגךכֿרחאו–יליבשבוקיזחהששליגמו,הקומעתימואלהעדות
םיירהצהירחאםוילכונדמלמהיהש,תודהיהתועוצקמותירבעלהרומ–1ריעצה
ןושלרשא,ידוהירפסֿתיבבונדמלםיירהצהינפל.ונכוניחלעהברהעיפשהו
הרועמיתייההשעמלךכו,תיסורותידיאונרבידתיבב;תינלופהתיהובהארוהה
ֿרחאיכ,תונושלִלהייטניבשירשההארנכרבדה.תונושתופשעבראביתודלימ
,תינמרגותיקלטיא,תיתפרצ,תילגנא׃תופסונתונושלעבראישוקילביתדמלךכ
2.תירגלובותידרפס,תימראינאארוקןכו

תשורחֿיתבלשםגיצנהיה,יקסנַיבֶרֶדבֹד,יבא
דימלתיתייהינאו,ןילופלשחרזמהרוזאלםינוש
ונייה,ץיקהישדוחב,הנשלכ.ויקסעלכלשץורח
ֿתנחתרשא(קינגזורדידוהיהעוגרמהםוקמלםיעסונ
לשהנחתההתיהםשלךרדבהנושארהתבכרה
תרומזתהרכזתאזאמינאאשונםויהדע3.)יראנופ
םיימעפיאקינגזורדהןגבתנגנמהתיהש,תיאבצה
יווצקלכמםינברהתוליהקלשןתעפשהתאו,םויב
תועשבוביבסליהקהלליגריבאהיהרשאןילופ
.רעַיבשהחונמה

,ןלהלוילעםיטרפהאר.יצחוםייתנשכבונממריעצהיה–יבצ–ד״בשלשויחא1
.57׳מע,׳אחפסנל5הרעהב

תיברעבתיסיסבהעידיםגילשי״׃ףיסוה,ט״כשתב,וייחתודלותלשרחאחסונב2
םידחוימםירועישבתיעיברהנשהזינאדמולהתואתינָּפיבןכו,)תרבודמותיתורפס(
.״תירבעההטיסרבינואב

,אטיללשהמוחתבאיהםויכ.הנליוולברעמֿםורדממ״ק120ֿכתנכושקינגזורד*3
.יאַקניניקזורדאוההמשו,ןילופוסורוליבםעתולובגהשגפמלךומס
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ֿםג,׳ץיבוניברֿןוסניולתיֵבלםירמ,הדִצמ,ימא
;םירחוסוםינברתחפשמםעעגמבונתואהאיבהןכ
ןייצלשיהתוכזלו,הניגנלהרומהתיהאיההירוענב
,תשגדומתיטנמורהייטנידיֿלעונכוניחתמלשהתא
4.ןיקשופלעתדחוימהיצטניירואךות

םתואמריכזהליוארשתורחאתויכוניחתועפשה
אתבסידיֿלעהלואגֿתודגאירופיסםהירהםימיה
אתבסידיֿלעתוישעמתווצמבהכרדה,אבאדצמ
בשּוההבש,תיסורההכפהמהןמםירופיס,אמאדצמ
ידיֿלעתויריבהפדרנאמאויטסינומוקרסאמבאבא
לשםיבתכבהאירק,יקסדוסליפלשוחורבתינלופההירוטסיההדומיל5,״םינבלה״
]בורוזולראחצרתמשאב[יקסבטסטפשמ,6קאבֶז]לשימ[ובאהאמויד,׳ץיבקנס
,ץרגלשהירוטסיההתאירק,ףוסבלו–]1933[ג״צרתבןוטלשלרלטיהתיילעו
7.לארשיֿץראליתיילעימיםצעב,הרשעתחאליגב

תליחתמיתייהרושקהכותבהמלשהלארשיתלואגולארשיֿץראלשםיכרעל
האטבתהרשאכיתָבסלעיתסעכשהרקמינַרכוז,עבשליגברבכ.תעדהלעיתדימע

ןונכתלע׳רוביחַּבתאזהארו,רחארשקהבםגקינגזורדלשינוריעהףונברכזנד״בש
.״םלוא״תחתופההקסִּפַּב11׳מע,)׳גךרכ(׳םילשורי
ינפמ–אנליווממ״קהרשעכ–יראנופתאדחוימבד״בשןאכריכזמ,ןוכנֿלא*
.התביבסואנליווידוהימףלאהאמכתויריבםיצאנהודימשהךומסהרעיבש

ולהעדונו,רפוסויאזחמםגהיה–תינרדומהתיסורההרישהץולח–ןיקשופרדנסכלא4
ןבהיהשכו,19ֿההאמהתישארביחאוה.תיסורהתוברתהותורפסהלעתבצעמהעפשה
;ודובכלעלחמאלןיקשופ;ותשאםעןמורלהנמיתפרצןיצקשהליגעבשוםישולש
.גרהנו–ברקֿודליתפרצהתאןימזהאוה

לעריזחהלושקיבו,״םודאה״םינכפהמהאבצלודגנתהשםינושהתוחוכהויה״םינבלה״5
ֿובו–השקםיחרזאתמחלמהללוחתהםימרזהינשןיב.ןשיהיראצהרטשמהתאונוכמ
.םיקיבשלובהלשםדיהרבגשדע–הנושארהםלועהתמחלמהשוטנהתיהדועןמזב

ספדותאיההכרואתאפמו–ד״בשלשהלאוירוכזיאלתורהבההמכהנאובתוזהרעהב6
.51׳מעב,רוביחהלשופוסב

–ץרגלשותביתכךרדתאותירוטסיההותשיגתאהבחרהבד״בשחתינ,םינשרובעכ7
ןמל,302׳מעבדוחייב,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחהלש׳בקרפבתאזהארו
.ץרגלשוייחתודלותםגהרצקבםשתורקסנ3הרעהב.״הלאםירבדו״תחתופההקסִּפה
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יפלראותתפסותשיידוהילכלשילהריבסהרשאכו;״ינמרגידוהי״אוהינולפש
לשטרופספבריכמיניאיכ)תיטפשמתוחפןושלבילוא(יתבשה,ודיבשטרופספה
אבאדצמןהשהדבועבהתיההרושקםגיאדווזהשיג.תירבעבבותכוניאשידוהי
.הנושארהםלועהתמחלמינפלרבכלארשיֿץראבםיבורקונלויהאמאדצמןה
.הכזאל,םלוא;ץראלתולעלןנוכתהו,תיטסינויזיברהרכהלעבהיהומצעביבא
.אמאםעונילעותריטפרחאלדימו,ה״צרתברטפנאוה

תאו8,ביבאֿלתברחסמלינוכיתהרפסהֿתיבלש׳גהתיכליתלבקתנץראב
יוניש,םנמא.ילש״םייניבהימי״כןייצלינאלוכירפסהֿתיבותואביַדומילתפוקת
ןושלמרתויהעורגהתיהאלםינפֿלכֿלעתירבעהיתפשיכ,ילעירפהאלןושלה
ץראלֿץוחבשדועב,םלוא;תידרפסהרבהלימצעיתלגרהץראלֿץוחברבכו,יַרבח
ילעבוהאהעוצקמההיהיטרפההרומהםעך״נתהדומילו,ןייטצמדימלתיתייה
,יבללאורבידאלטושפיביבאֿלתהרפסהֿתיבבדומילהיכרעלכירה,רתויב
תניחבליתעגהשכקר.התיכברתויבעורגהדימלתהילואיתיֵ☻ענך״נתבאקוודו
תאיתיליגויתרזח,הניחבלםיצוחנהםיקרפהםייתאמלעימצעביתרבעו,תורגבה
רבכהדועתבןויצהתאלבא,םייניבהֿתונשששךשמבינממללשנשיפויהלכ
.״קיפסמ״יתלביקוןקתלהברההיהרשפאֿיא

לשןוויכבילארשיֿץראהרפסהֿתיבילעעיפשהתרחאתירקיעהניחבמםג
הדִצבםגאלא,ילמרופהֿימואלההדִצמקראלתודהיביתקבדץראלֿץוחב.הלילש
הלקהווצמלכבימצעלעדיפקמיתייהירוהלשםנוצרלדוגינבוליפאו,ינכותה
ידומיל.תאזלהתישפנהתומלשהתארפסהֿתיברבש,תאזתמועל,ץראב.הרומחכ
חורהרצוא]לשויפנעווינכת[לכ׃םיידיבוצצקנוןאכוקספוההשעמלילשתודהיה
טושפהלבקַבותירבעהתוגהב,םיקסופהתורפסב,םישרדמב,דומלתבםולגה
היגולואדיאלשלובמבינומטיפתאזתמועלו,םלועבויהאלוליאכינממומלעוה
רסוחמ.הזהחורהרצואלשםיינוציחהםייוליגהתאסיאמהלקרהדעונרשא
הרומגתומלעתהלשהרזומתבורעתךות,יתרקפתהויתשבכנ–ןנוגתהלםיעצמא
.הקומעתידוהיתוישרושלשהעדותוןיינעהןמ

רפסהֿתיבילןתנאלםימעהתוברתלשהניחבהןמםגיכרמולינַלוכיינשדצמ
,ךכֿרחאיתגשההזחטשביתדמלשהמלכו,תוצילמימוגרתדבלמהמואמירבעה

הנומשו,תוידוסיעברא׃תותיכהרשעֿםיתשויה,הלואגבוחרבןכשש,רפסהתיבב8
,רכומהגורידב׳זהתיכלאופאהליבקמתוהובגהתותיכהלש׳גהתיכ.ךשמהתותיכ
.ותתיכבםיריעצהןיבהיהד״בשו
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תא.ימצעבדומללילהנתינשתכשוממהתונמדזהב
דימלתכ,]1941[א״שתביתמייסןוכיתהרפסהֿתיב
רתויהברהףירחויטנגילטניאילוא,ירמגלינוניב
–ינחורןיינעלכלןיטולחלשידאלבא,ליגרהןמ
םישלבירופיסועונלוק,תיטילופהיגולואדיאדבלמ
9.םיילגנא

רבכשיפכירה,תיטילופהיגולואדיאלרשא
עשתֿהנומשליגב.תודלימרבדַליתכשמנ,יתזמר
לשותרובחםעםויהתוערואמלעחכוותמיתייה
תדוגא״שיאכימצעההזמיתייהו,קינגזורדבאבא
״לארשיתדוגא״יכןימאהליתלוכיאל.״לארשי
תירב״ליתוכיישלעיתעדוהרבדהןכםנמאשיתחכונשכלבא,תונויצהתאתללוש
יתייהישפנלכבו–תרוסמירמושםיאקסניטוב׳זלשתורדתסההתיהרשא,״ןורושי
.ר״תיבלשתיאבצההחורלרוסמ

,התנתשנתינורקעהיתייטנשאל.הזהחטשבםגלפרעילעדריהצראיתילעשכ
ילעיתייההפוכשממו,״םיפוצ״לשהדוגאליתפרטצהםירבחתעפשהבלבא
םימילינייפוא.תקדוצהנניאר״תיבעודמימצעלץרתלידכ״בושייהןמ״םיקומינ
הלימןתונה״םא,יַרבחםעיתלהינשחוכיואוה)הווצמהֿרבלשהפוקתה(םהה
קספשִמו,ךירדמלדעהעיגההלאשה;גרהיילאורובעיוארובעילאוגרהיֵי״תיפצ
דוע,ןכֿיפֿלעֿףא.םירופסםשיַמייכןיטולחלילררבתה–גרהיילאורובעייכ
ילעצוה–יצחוד״יןביתויהב–ח״צרתתנשב.רתויוהנשכםימודמדהוכשמנ
ןיידעקוידבהזהמֶשיפֿלעֿףא,סוסיהילביתמכסהו,״תינמיההנגה״לףרטצהל
יאבצהןוגראה״אוהיתִמאהםשהיכיתחמשלילעדונ,יתלבקתנשכ.יתעדיאל
םגהזהיה,הגלבההתריבשימיבןוגראהיזורכתאץיפהליתלחהשִמו,״ימואלה
.ימצעלאהרזֲחהךרדבןושארהדעצה

ןוגראהרבע,]1939יאמ,ט״צרתרייאב[״ןבלהרפסה״םוסרפםע,הרהמדע
תאיתאצמיכהשגרההילהתיההתעו,ומצעיטירבהןוטלשבהעיגפלשםיספל
ןוגראהתולועפ.הפוריאבהמחלמההצרפוםימיהוכראאל,םלוא.ןוכנהימוקמ
יכקפסילהיהאל.םיטסינומוקירחאבקועימצעתאיתאצמםי☻מילבמו,וקספנ

׳רוזחמהתנומת׳בםגבלושו,ולשתורגבהתדועתלדמצוהשםולצתבד״בשẅהנומתַּב9
.רחסמלינוכיתהס״היבירגובלש׳כרוזחמ–
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תועידיהיכוהשימילרפיסרשאכו,ומצעבןוגראהןוחטיבםשלץוחנרבדה
זומתב[הרסמנשמםירבדהותמואןכֿיפֿלעֿףא.וינפביתקחצהרטשמלתורסמנ
דע,הפיסאהפיסאוהעדוההפדרהעדוה.גוליפהלעתימשרהעדוה]ש״ת
לשוקבתלגודההדקפמהתורמתאלבקלםיכסהלאיזריכתיפוסונלעדּוהש
ןיבהליתודליביתלוכיאלשםשכ,יכונא.גוליפַלהקדצהאופאןיאבושו,ריאי
וניאיקסניטוב׳זיכןימאהלהתעיתלוכיאלןכ,תינויצהניא״לארשיתדוגא״דציכ
םע,םלוא.״הדקפמ״ַליארשאתתלותוסנליתטלחהו–רורחשתמחלמבהצור
״לארשיםעלשהמחלמהתורטמ״רבדבהדקפמההאיצוהשןושארהזורכה
10.ללושינוכילוהיכיתנבה

׃ותרתוכרשא,)1940רבמטפסב22(ש״תלולאבט״יםוימזורכַלןאכהנווכה,ןוכנֿלא10
לשסויג]הינטירבמ[םיעבותונא״׃)ןיגולידב(תורושהמכהנה.׳ירבערעונ,םידוהי׳
.ולוכידוהיהםעהלכ תרטמלעבםחולדצרותבוזהמחלמבףתתשהלתנמֿלע..
..ותנידמתמקהלימואלהורורחש–]רוקמבהשגדה[תמיוסמהמחלמ . םכלוקומירה.
לשהדִצלתותיזחהלכבםחלנה,ימואלהולגדלעירבעאבצ׃תקסופיתלבהעיבתב
ץראבימואלהיאבצהןוגראה׳׃האר(.״!וצראוומערורחשלע]ע״י,יתָשגדה[הינטירב
.)369׳מע׳אךרכ,לארשיביקסניטוב׳זןוכמתאצוה,׳םיכמסמותורוקמףסוא,לארשי
׃עקרירבדהמכהנה
לשותעדוהו,םלועהתמחלמץורפמהמימתהנשרבכהפלחזורכהלשומוסרפדעומב
םוסרפינפלעובשכ.רבכאלהזהעמשנםיטירבהדגנותמיחלתתבשהרבדבל״צאה
זורכהו–םאבצלבושייהֿינבסויגןיינעבםתוינידמביונישלעםיטירבהועידוהזורכה
קראלבושייהינבוסייוגיהתעמשועידוהםיטירבה׃וזהעדוהלהבוגתןיעמהווהמ
ר״יחתוגולפםגהנסייוגתןדִצלו(,תוידוהיר״יחתוגולפלםגאלאתויפרועתודיחיל
לשללוכסויגעבותאלא,ךכבקפתסמוניאןוגראהשאופאריהבמל״צאהזורכ.)תויברע
דצ׳הווהירשא,ותפשוולגדלעירבעאבצכ,ןיידעתוישפוחהתוצראבידוהיהםעה
ורורחש״׃םעהלשותמחלמתרטמםגתחסונמךכךותב.הינטירבלשהדִצל׳םחול
.״ותנידמתמקהלימואלה
ל״צאהלש׳רורחשהתמחלמ׳תואמסיסיכהתעקרןיבהשומצעלעדיעמד״בש
לעקרדוערבודמןיאהתעמ׃ןוגראהלשותדמעדודיחלשבןוכנֿלא,ןנכותמונקורתה
תונוכנלעאלא–עגרלכבםייתסהלילואהיושעה–רזהןוטלשהםע׳קשנתתיבש׳
םילגנאהןימילבצייתיםעהיכאיהתירבהתועמשמ.הינטירבםעתינידמתירבל
ותנידמתמקהלתיטירבהמזויל–הרומתב–המויסבהכזייו,תימלועההמחלמב
אקוודאלאוצראבשבוכהדגנאופאהנניארבכםעהלשותמחלמהתעמ.תישפוחה
לוכיבכונלקנעות–זורכהןושלכ,״המחלמהתרטמ״איהש–הנידמהוליאו,ודִצל
.שבוכהותואלשודימ
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,]לארשיבל״צאה׃זאהנוּכרשא[ריאילשןוגראלרשקשפחלאופאיתלחתה
יתעדירשאםיברו,םיפפורויהומצעהזןוגראבםירשקה.לקהיהאלרבדהלבא
יתחלצהליעיהרשקהתא.םייתניבםיקתונמםהירשקואצמנ,וילאםהםירושקיכ
טבשבשדע,ךלוהוררופתמןוגראההיהםייתניבו,ב״שתתנשסורפבקראוצמל
.ריאילשותגירהםעןיטולחלטעמכררופתההנשהתוא

םישאונתונויסינלשתרשרשםהןכמרחאלםישדוחהלשםימיהֿירבד
עצמאב11.םינשנוםירזוחתונולשיכו״הנגהה״ידיֿלעתופיטח,והובוֿוהותךותב
םיינש.השקםתואהתניעוםיבורקהירבחמהשולש״הנגהה״הפטחרייאשדוח
הארוהבקעב.תילגנאהתשלובלםתאדחירסמנורסמםהשהמו,ורבידםהמ
ז״טלרואיתראשנ–המייקלינתאיבהשתישפטםירבדתולשלתשהו–תישפט
םינשהששךשמליתרסאנהלילהותואבו,תיבבןושיל]1942יאמב3[רייאב
.הנשהרשעֿהֶנומשילואלמםרטהשעמתעשב.תואבה

ידיר☻.ןוכנהליגההזהיהתלעותהאולמתארהוסהֿתיבמקיפהלידכ,םנמאו
לשיפואההלעושבוגםמוקמבו,ןיטולחלהרואכלומלעניביבאֿלתהשוטשטה
.לארשיתוריחםחול

תאיתארק.הבחרתידומילתומלתשהלתונמדזהרומאכילהנתינםגןאכ
דומילליתרסמתה,תונושהםהיתונושלבתיפוריאהתורפִסהלשםינוקיסלקהיבושח
תינידמהלכלכדחוימןיינעביתדמל,ָהיֶחָקלּוהתועמשמתנבהוהירוטסיהה
הנושארתורֵּכֶהיתישעםגןאכ.תירבעהןושלהרקחבהברהיתקסעוהיגולוכיספו
השטינ,דיורפלשתורתוסהתועפשההתאו–תיחרזמהותיפוריאההיפוסוליפהםע

תאתונמלןתינ,הלאםישדוחב׳הנגהה׳ידיֿלעונועוורקחנ,ופטחנשי״חלירבחןיב*11
,)ינלופ(עובלגבקעיםגרגסוהוףטחנ.יקסביאלוקינףסויוןמשרהבקעי,רלטזםירפא
םייוניעה.השימחהֿהלעמץוביקבבלתשהלהסינותרתחמהןמומצעבשרפשףאֿלע
האר(.תיטירבהתשלובהידילהלאםישדוחבולפני״חלישנאתורשע׃םיירפתאונתנ
,׳םיחאדיֵצ,ןוזסה׳תודיפלהדוהילשורפסב׳י״חללוסיחלתלעופהנגהה׳׃קרפַּבךכלע
.)ךליאו32׳מע,ד״נשתיקסניטוב׳זןוכמתאצוה
ןיצקלשוייחבתושקנתהתונויסינהמכל,רתיהןיב,תזמור״תונולשיכ״הלימה*
םילשוכהתונויסינהדחאב.לובכותויהבריאיתאגרהרשא,ןוטרומירפ׳גהרטשמה
התואבודקפמ.רובידהתאךכלעביחרהאלאוהםלועמשאלא,ד״בשףתתשהוללה
םעןורטלמחרבאוה;אלכנוהלועפהךלהמבספתנ,)ויזןועמש=(הקמויס,הפוקת
םולצתב(.הקירפאלהלגוהותינשספתנןמזרחאלךא,הרהנמבםיחרובהםירשע
האר.םירבחתצובקךותב,דחיהקמויסוד״בשםיארנהינקברצעמהֿהנחמבהשענש
)74.׳מעבןלהל,םימולצתהרודמבתאז
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רבדבתידוסיהיתסיפתתאהמלהש,תיתודחאםלועֿתפקשהביתגזימ12סקרמו
הדבועה,םלוא.הליחתכלמישפנבןותנה,טלחומבויחכהמלשהלארשיתלואג
,ןיינעלהעיגנתויהלהיושע)ך״נתהדבלמ(םהשלכםיילארשיתורוקמלםגש
.תעדהלעהתלעאל–טושפ–ןיידע

רשפאשיפכ,םמעשמדימתרסאמההיהאלםיינוציחהתוערואמהתניחבמםג
התיהיתבישיתליחת.טורטורפבםירבדהתאםיראתמהםיבתכהןמחכוויהל
ערואמהו,ןורטללשץוּבַלונרבעוהםשמ13.וכעדילםיהתפשלעהנחמ,ערזִמב

׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ב)המאתהב(האר–סקרמוהשטינ,דיורפלע12
155הרעה)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב,173׳מעב24הרעה)הזךרכ(
.37׳מעב10הרעהבו,254׳מעב

והערתומרחאלדִודֿןבתחפשמינבלד״בשלשותרגיאבהאר,ערזִמתפוקתלעדוע13
.656‐655םידומעהזךרכב,דִודןב)הקדוי(הדוהי,רסאמַל
דימוןאכתויונמהרסאמה׳תונחת׳בד״בשהליבשןמזהיקרפלתויוסחייתההמכהנה*
ב״שתלולאףוסדערייאעצמאמ–יצחוםישדוחהעבראכד״בשההשערזִמב׃ןלהל
יריסאורבעוהזאו–)1942רבמטפס(
לשערזִממםתחירבלשבןורטללי״חל
.ידעלגוהילאו)רימש(יקצינרזיקחצי
הפוקתד״בשלעורגסןורטלתורדג
םירשעתצובקבללכנאלאוהו,הכורא
ןוושחבהרהנמהךרדואצישםיחרובה
אוהשבתוכד״בש.)1943ףוס(ד״שת
,םיישדוחךשמלוכערצבמלרבעוה
גחלךומסהזהיהשעובקלןתינו
,)1944יאמ(ד״שתתנשבתועובשה
חלששותנומתבגלעומושיריפֿלע
רודמבהעיפומהנומתה(;ומאלםשמ
ֿרחא.)73׳מעהזךרכב,םימולצתה
םישדוחהמכלןורטללרזחוהאוהךכ
18(ה״שתןוושחב׳בםוידע–
251ולעוהובםויה,)1944רבוטקואב
םכרדב,םיסוטמלעל״צאוי״חליריסא
.הקירפאבתולגַל
הנחמ׃)הטמלהלעמלמ(תונומתַּב*
אלכלשתימינפהרצחה,ערזִמרצעמה
.ןורטלברצעמההנחמו,וכע
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םירשעתמישרבינאיבהלידכקיפסהאליליגשךכבןאכאטבתהידידליזכרמה
14,הרמסאל251ֿהםעהסיט,ןורטלבושו,וכעבםיישדוח–ןכמרחאל.םיחרובה

םישדוחהשולשלששפונוהחירב,הרמסאלהרזח,ןדוסלםיבוהשביבלויט
,םירורחשֿתערפִמלשהצובקםעתילתעלהסיט,הינקללויטדוע,ריעבשהליווחב
םימיהרשעכ,הנחמהלוסיחםערורחש,ףוסבלו–תרחמללשוכהחירבֿןויסינ
15.הנידמהתמקהרחאל

רדסִמַּבי״חללשלוסיחהםויהשעמלהתיהירורחשירחאשהנושארהתבשה
יכונאוהגוהאוהרשאתאהפהלאבלההליגאלןיידעםלוא16,״סינומֿךיֵש״ב
םידחאםישדוחעיפוהללחהש,י״חללשברעהןותיע–׳קרבמ׳תכרעמליתפרוצ
אופאיתטקשאלו,רפסהֿתיבימימביבאֿלתלינריזחהלןויסינהזהיה.ןכינפל
חורלשםידירשדועובשנםשמרשא,הרוצנהםילשורילהרבעהיתגשהשדע
םימיךותו,היינשההגופההתזרכהתרחמליתעגהםילשוריל,בושךא.תמחול
אלםייעובשרובעכ17.ירמגלביבאֿלתלשחורָלםילשוריםגהשבכנםידחא
יתטחס,הלפשלהרזחילגריתא☻נןושארהפי׳גב;דועדמעמקיזחהליתלוכי
י״חללרשא,]89דודג[ןכוממההטישפהדודגליתסייגתהו,אבצליסויגלרושיא
18.תדחוימהגולפובהתיה

אבוירשא,ומאלד״בשלשובתכמבהאר–הרמסאדעןורטלמעסמהלכרואיתתא14
.54דומעבןלהל,רמאמַל׳אחפסנכ

תאפמ,אבות–הקירפאתולגבד״בשלש׳ורסאמתונחת׳לעםירבדתבחרה–וזהרעה15
.51׳מעב,רמאמהףוסב,הכרוא

700.)1948יאמב29(ח״שתרייאב׳כםויהתיהסינומֿךיֵשברדסִמהךרענהבתבשה*16
י״חללשתיאמצעהתרגסמבוראשנ300ֿו,ל״הצלםויותואבוסייגתהםימחול
תורישמרוטפןתיני״חלירבחםישימחל.הנידמהתולובגלץוחמהרתונרשא,םילשוריב
.םהיניבהיהד״בששהארנו–׳תיתעונתתוליעפ׳ךרוצלליעפ
ןזורָּבתושקנתההרחאל.םימיךיראהאל–דימןאכרכזנה–׳קרבמ׳,י״חלהןותיע*
,י״חלקוריפלעהלשממההטילחה,)1948רבמטפס,ח״שתלולאעצמא(טודנרב
.יתלשממוצברגסנןותיעהו

לשכנהגופההברע.)1948ילויב18(ח״שתזומתבא״יםויבהזרכוההיינשההגופהה17
–י״חללשחוכםגקלחובלטנרשאןויסינ–הקיתעהריעהתאשובכלוץורפלןויסינה
.םילשוריבשוביכֿתמיחל,ונדִצמ,דועהתיהאלבושהגופהההזרכוהשזאמו
רחאל׳רוביחַל׳בחפסנתאהאר,הגופההברעהקיתעהריעהרורחשןולשיכלע(
–׳?ח״שתבםילשוריהררחושאלעודמ׳–)׳גךרכ(׳םימיהתששלשהמחלמה
.)ךליאו257׳מעב

.)1948רבמטפסב2(ח״שתבאבח״כםויבל״הצלסייגתהולייוחד״בש18
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לבא,דועשדחתתהמחלמהשיתנמאהאליכ,הרובגלשהשעמהיהאלהזסויג
יתעדי,תוטישפלשעסמלונאציוםידחאתועובשרובעכהמחלמההשדחתנרשאכ
ידכיתלוכיבטימכיתישעןכֿיפֿלעֿףא19.ןוכנהדודגהתאיליתאצמתוחפליכ
לעהתיההתראפתרשא,ח״שתלשתללוהמהחורה.דוקיפלשתודמעמקחרתהל
טושפילהתיה–יבויחןוצרלשתעדומתילכתםושהבהתיהאלו״הרירבתיֵל״
רקשלךרטצאשילב,יכותברגוסמורוגס,הענִצבידיקפתתאאלמליתיצר;ארזל
יתחלצה,טושפיארוטכ,תאזהתמאהֿתדמעתאו–םירבדהםעתוהדזהןיגפהלו
.הזהםויהםצעדעל״הצבילרומשל

לעהטישפהןמ,דודגלדועהרתונשתוברקהתרושלכתאיתרבעהזכןפואב
20.׳שאברעובהנס׳דרוםהרבאלשורפסבראותמַּכ,ךליאוהפוטנתיבתעקב

יִניעביוקילהתאיתיליג,קשנהתתיבשימכסהומתחנוןיטולחלתוברקהומַתֶשִמ
.דימיתררחושו,הכדעיתרתסהרשא,תינמיה

ישארעוצקמכתחקליתיסינ.הטיסרבינואליתחרברתונשןוממישהךותמ
יתאצמהלכלכהגוחתאךא,היגולויצוסוהיפוסוליפםיינשמתועוצקמכוהלכלכ
היפוסוליפלרשא.רסאמבןיינעיתאצמןהבשתוינויעתויעבןתואמןיטולחלקחורמ
שרדנכםהלרסמתהלןכומיתייהשתועוצקמהלאויהאלןכֿםג–היגולויצוסו
שרדרוספורפהשדועב,ילשמהרכהשוביגלדעסםהביתשפיחינא.טנדוטסמ
הנשביתרבעהרשפהןעמלו–םהרשאבםירחאלשתמאהֿישופיחלהבהאינממ
,החתפנזארשא,םיטפשמלהטלוקפל]50/1949י״שתםידומילהֿתנש=[האבה
רבדהשהמכדעקרףתתשהליתכשמההיגולויצוסהוהיפוסוליפהיגוחבוליאו
יתרכהבוציעלעו,רתויבהירופידידיבגלהתיהוזתופתתשה.יַכרצלץוחנהיה
.רסאמַּביַדומילמתוחפאלהעפשההלהתיה

אלאהנושארההנשבילהיהאלאוההשעמל,םיטפשמהדומילוליאו
היפוסוליפלשםיינשמהםיגוחהןעמל–הטיסרבינואבםושרתויהלידכהלתמא
יתלוכיאלןבומכ,יכרצלינחורךרעתניחבביכ.רקיעיתיארםהברשא,היגולויצוסו
הניאשהקינכטכילהלגתהםיטפשמהעדמ.םולכאלוםיטפשמהדומילבאוצמל

׳באויעצבמ׳תחיתפםע,הזרכוהשרחאלםישדוחהשולשכ׳הרבשנ׳היינשההגופהה19
רודזורפב׳רהה׳עצבמ–)1948רבוטקוא(ט״שתתוכוסינפלםימיהמכ–םורדב
יפכ–תאזםע.תוכוסירחאדימ,ןופצב׳םריחעצבמ׳ו,ןמזבֿובלהנתהשםילשורי
.ח״שתלולאףוסברבכושחרתהשתוטישפבקלחד״בשלטנ–האבההרעהברפוסיש

תאפמ,אבות–קלחםהבלטנד״בשרשאתוברקהלעםירבדתבחרההבו–וזהרעה20
.52דומעב,רוביחהלשופוסב,הכרוא
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הטיסרבינואהרשאםיטפשמהשרחאמו;אקוודתמיוסמהרבחלאלאתמאתומ
תוכיישםושםהלהתיהאלו,םירזלשםהיכרוצלקרםימאתומויהינֵדמללהאצי
הניחבמ,תויהלהיהלוכיבייחמטפשמכםדומילשירה–ונלשונתייחתתויעבל
אבשימןיינעלהכירצהתיהאלןבומכוזהדוקנ.אכדמוליפשמקר,תינחור
אלבושהזגוסמתילכתלבא;תויקסעתילכתךותמקרםיטפשמהתאדומלל
21.זובבקרטושפןכֿםאיתסחייתהםיטפשמהדומיללו,ינפלדומעלהלכי

,ונייחתכרעמבתיזכרמהּפרותֿתדוקנילהתלגתהאליממךכידכךות,םלוא
םידומילהתנשב,ינשדצמו;תעדהתאדואמטעמקרהילעיתתנהכדערשא
תורשפאהילהזמרנ,׳ירבעהטפשמהיֵדוסי׳,קַלּוגלשורפסתאירקידיֿלע,היינשה
ותואמ22.ידמלתראופמהרוצבוליפאו,ונלשוניתורוקמךותמרסחהתאאלמל
התיהרבשמהֿתדוקנ;תורוקמַלהרומגהיתורָזלעהשוביבהררועתהעגר
ינאשדועב,ארמגאשונוודומילֿםוקממסובוטואברזוחהנומשןבדלייתיארשכ

ותואבו;ימצעבדחאףדוליפאאורקליתעדיאל–יניעבדמולמיתבשחנש–
.דליהתאגישהלוהשעמתושעליתטלחהדמעמ

ולשםיטפשמהידומיללשםימוכיסֿתרבחמתכירכלע21
תרדוסמוףופצבתכתשודגהבעתרבחמ–הטיסרבינואב
,תֶלֶהֹקרמאםילָבֲהלֵבֲה׳״׃בותכיתאצמ–וכרדכ,דואמ
.״)׳ב׳אתלהק(;׳לֶבָהלכהםילָבֲהלֵבֲה

׳ריבד׳תאצוהברואלאציש(קאלוגלשהזהלודגהורפסל22
העפשההתיה)ג״פרתתנש,ןילרבבספדנךאםילשורי
תודהיַלהבושתֿחתפולחתפשךכב,ד״בשלעתערכמ
ושפנתייטנתאאילפהלםלהשןפואב–הרותַלו
השיגהלאותואןוויכשךכבו–תיתטישהותינרקחה
הלודגהותדובעבךכֿרחאד״בשחתיפהתואשתיטפשמה
,ןלהל25הרעהבךכלעהארו(׳ןיינקהינידתרות׳לע
.)48דומעב
היווטלבדלונ,ידומלתהטפשמהרקוח,קאלוגרשא*
ךכֿרחאםינשרשעכ.1925תנשבהינמרגמהצראהלעו
.תירבעההטיסרבינואבירבעטפשמלרוספורפלהנמתנ
םירוביחוםירמאמםסרִּפאוהל״נהבושחהורפסדבלמ
ט״צרתתנשב.ץראבול״וחבותדובעתונשלכב,םיבר
לארשיבטפשמהתודלות׳׃ורפסלש׳אקלחרואהאר
רטפנרשאכ59ןבהיהקאלוג׳פורפ.׳דומלתהתפוקתב
.)1940(ש״תתנשב
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דימתמןויעךות,י״שרשוריפםעאעיצמאבבתכסמבהתיהיַדומילתליחת
רבדה.ברעהדערקובהןמ,םויהלכיתדמלו–יתינקשירבעֿימראןולימב
ֿלעיתייחמידרכת☻מיתייהש–ילהתיהשהלקהסנרפידיֿלעילרשפאתה
ךשמנךכו–]׳הנידמוםע׳[ןותיעתכרעמברזועכעובשבתועשהמכתדובעידי
.םישדוחהמכךשמבןיקיזנרדסלכלעיתרבעשדערבדה

רשא,לארשיֿתרותלשהיחהתועמשמהינפלהכלהוה☻רפתהךכידכךות
ילהתלגתהיטפשמהםוחתב.תמייקהנניארבכםינדיעוןדיעהזמיכינודמיליַרומ
,לגרומהיפוריאהיתובשחמֿךלהבםגםניבהליתלוכישםיגשומבוזתועמשמ
יתלוכירבכ,לארשיֿתרותלשםיירוקמהםיגשומלחתפמההזכןפואבילאצמנשמו
23.הרותהירודמרתֶימםגהמלענאלשהיחהתמאהתאןיבהלוםדקתהל

רשאשפנהתומלשהתואליתָרָּכההעקרהשדחתנש,רבדהשוריפהיהידידל
םינושהשפנהֿיכלהלשםנומיזךותמלבא;יתִאמללשילארשיֿץראהרפסהֿתיב
יוטיבו,שדחמיּוחיאךרדוערקהדוסיבחנומהיהשירוטסיההַחֵרכההילרווחתנ
תומדקה׳םשב,ג״ישתב,׳םָלֻס׳תאצוהביתמסרפשתרבוחביתתנרבדלןושאר
בחררתויעקרלעאשונהתאיתחתיפןכמרחאל.׳תירבעההבשחמהתוריחל
ך״שתבעיפוהרשאוח״ישתבויתמלשהש,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ירפסב
.׳דימתמה׳תאצוהב

תאהפוקתהתואבותדובעווידומיללעד״בשבתכ׳םייחתודלות׳לשרחאחסונב23
דומלתהלשןיקיזנרדסלכלעיַדומיללשןושארהבלשביתרבעךכו״׃םיאבהםירבדה
.תיטפשמהיגוסלכלשיגשומחותינותיצמתםושירךות–י״שרשוריפםעילבבה
הלבקותוגה,שרדמ–לארשיתרותלשםירחאםימוחתלםגרשגכילשמישהזדומיל
הבשחמהתוריחלתומדקה׳תרבוחהתא]׳םָלֻס׳תאצוהב[יתמסרִּפג״ישתתנשבו–
..הזלהשגפמליפוסוירוטסיהיוטיביתתנהבש,׳תירבעה . .
,אנידאתוכלמדאניד׳אשונהלעיתבתכםיטפשמלהטלוקפבילשרמגהתדובעתא
םיכשמהבךכֿרחאומסרופהנממםיקלח.׳יטרפימואלֿןיבטפשמלשהטישלסיסבכ
הכלההתורפסםעהנושארהתיאמצעהיתשיגפהתיהוזהדובע*.׳תויפלת׳ןועבִרָּב
ֿןביתיֵ☻ענךליאוןאכמו,רתויבףקיהתבחרהתיההשיגפה.דומלתהרחאלשתילארשיה
.״וללכבירבעהטפשמהתטישבתמאבתיב
.ךליאו501׳מעהזךרכב,ונתרודהמבונללכשהדובעהןמםירצקהםיעטקהתאהאר

הטיסרבינואֿהבישי,תויפלתתאצוה,תודהיהרסומוהדגא,הכלהיניינעלןועבִר*
.ה״כשתולסכ,ג״כשתןסינ,א״כשתןסינ,א״כשתירשת׃תורבוחַּבהאר.קרויֿוינ
.ד״בשלשותמכסהבאלשהארנכ,םיגולידוםייונישךותהשענםוסרפה
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אלו,ידומיללשירקיעהאשונהתויהלםיירבעהתורוקמהורזחןמזהותואלכ
יתישענוהשאיתאשנםגםייתניב.םירחאםימוחתבםגאלא,הכלההםוחתבקר
יתלבקתה,םיטפשמלךמסומכד״ישתבהטיסרבינואהתאיתרמגשמ24.םידלילבא
דרשמהקקזנםהבשםיניינעבינקיסעהליתשקיבו,םיטפשמהדרשמבתּוחמתהל
הנתינןאכו,קוחהןונכתלהקלחמליתלבקתהךכלםאתהב.ירבעהטפשמהרקֵחל
ןאכש,אוהףסונןורתי.הסנרפיכרוצלוליפאיַדומילמתונפיהלאלשתורשפאהיל
ֿתמושתךותמורקחלינאבייחאלא,ומצעלשכירבעהטפשמבקרקסועינאןיא
הכדע.תורזטפשמתוטישלהאוושהבוםיילאוטקאהםייחהיכרוצלתשרופמבל
לעןיטולחלתוססובמהקוחֿתועצהיתשתאזההקלחמהתרגסמביתמלשה
סחיבהפיקמהעצה׃ןהו–רומאהגוסהןמרקחמךותםנמא–ירבעהטפשמה
25.תּוררובקוחתעצהו,ןיעקרקמבןיינקהינידל

א״כשתעצמא׃רעושמהביתכדעומ

.)םירבדהובתכנהבהפוקתבד״בש׃הנומתַּב(

תיבל(היחתאהשאלאשנד״בש24
תאהמצעלהצמיארשא,)ןייוודנרב
הכרענםתנותח.לעי׃יתרתחמההיוניכ
רדאב.ג״ישתלולאעצמאבביבאלתב
,הוואנהרוכבהםתבהדלונו״טשת
,ריעצהםנבדלונז״ישתבאֿםחנמבו
םתיבבהכנחתהוהלדגןכֿומכ.ריאי
לעילשהתב,)הֶקרו☻(הרשםג
.םימדוקההיאושינמ

ףיסוהאוהט״כשתבד״בשבתכשחסונב25
יתדבעןדסְילעשטפשמהתוטיש״׃ןאכ
,לארשיתנידמבגהונהטפשמהויה
,יתפרצהטפשמה,ילגנאהטפשמה
תומלתשהלינאיבההדובעלשהזגוס.ירבעהטפשמהו,ירציוושהוינמרגה,יקלטיאה
תאיתמכיסקוחהֿתועצהלשןתנכהרחאו,הלאהטפשמהתוטישלכברתויבהבחר
תויוכזתכרעמוןיינקהגשומ׳(םהמהשולש.םירפסהעבראבןיינקהינידבירקחמ
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תביתכדעומרחאלשד״בשלשוייחתונשלםידחאםינויצםושראתואבהתורושב

׃םירבדה

ורפסתאד״בשבתכםשו,םילשוריב׳םיאפרקמע׳בוחרבזאהרדבדֿןבתחפשמ

המחלמהרחא׳רוביחהדע,םימדקומהוירוביחלכתאו׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳

תלחמולצאהתלגתהג״כשתתנשברבכ.המחלמהםותםעבתכנרשא׳םימיהתששלש

ץעויהןגסכותדובעבךישמהלונממהענמאלךא,םינשהםעהפירחהוהכלהש,בל

.היישעתהורחסמהדרשמלשיטפשמה

ישנאלשתוחפשמעבשמתחאבדֿןבתחפשמהתיהםימיהתששתמחלמרחאלדימ

הזהיה.תבחרומהםילשוריןופצברשאאנינחתיבבףתושמתיבתשיכרלורבחשי״חל

,ךומסב,תונביהלהלחהךכֿרחאםייתנשכו,וררחוששריעהיקלחבןושארידוהיזחאמ

ותדובעתאד״בשךישמה,׳העבִשהתיב׳םֵשַּבעדונשתיבב,םש.בקעיֿהוונתנוכש

ןונכתלערוביח׃םהבשםיפיקמה.םירחואמהוירוביחתאבתכוףקיההתברתיטפשמה

ינידלע–יעיברה.סופדלםינכומ)׳קזחומבןיינקהיניד׳ו׳הינידוהקזחהה׳,׳ןוממה
ךילהתבןיידעאצמנ–םיזוחהינידרקיעלעהשעמלטשפתמה,קזחומבהיָנקהה
.״הכירע
איהשתיטפשמהותדובעלעד״בשבתכ,ל״שתתנשבןכוהש׳םייחתודלות׳לשחסונב
תעבראתריקסרחאלו,״ללכבןיינקינידוןיעקרקמינידלשהשדחהטיש״הווהמ
תושידחהטפשמהתוטישתאםישיגפמהלאםירפס״׃דועףיסוה,ל״נכ,םירפסה
תינורקעֿתינויע,תטרופמתיתרוקיבהאוושהלשסיסבלע,ירבעהטפשמה]תא[ו
וסוסיבלו,ללכבטפשמהתרותלהאנהמורתיתנבהבטימלםהבשיו,תיטמגרפֿתישעמו
.״טרפבירבעהטפשמהלשותויִחתרזחהוינויעה
וארםרט–׳ןיינקהינידתרות׳–ד״בשלשהלודגהתיטפשמהותדובעיכרכתעברא(
ותדובעתאתוכיראברקוסאוההב,רמרקלאומשלד״בשלשותרגיאתאדועהאר.רוא
.)620׳מעהזךרכב,תאז
יכילהבםיוסמיונישלחשרחא,ו״כשתתנשב״׃ט״כשתבד״בשבתכשםויסהתקסִּפוזו
ץעויהןגסתר☻ִמתאלבקלילעצוהשמו–םיטפשמהדרשמבתוידוסיקוחֿתועצהתנכה
הרשמבינאשמשמזאמו,העצההתאיתלביק–היישעתהורחסמהדרשמביטפשמה
קוחֿתועצהתנכהותויטפשמתעדתוחןתמ,םיזוחתנכהביתקסעוזתרגסמב.וז
םילֵּבגֶהלעלעופבהנוממהדיקפתתאםגינאאלממהנורחאל.דרשמהיניינעםוחתב
.״םייקסע
לשותשירפלףוסבלאיבהרשאו–םיטפשמהדרשמבלחרשא״םיוסמיוניש״ותואלע(
הזךרכב,רמרקלאומשלל״נהתרגיאלתיעיברההפסוהבהאר–דרשמהןמד״בש
.)631׳מע
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לעלודגהרוביחהו,)ד״לשת(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסה,)ג״לשת(הדיתעהםילשורי

.ומייסלהכזאלךא–םינורחאהוימידעד״בשקסעוב,לארשיימיירבד

רשאד״בשלשותדובערדח–תילאמשבו,ץוחבמ׳העבשהתיב׳הארנתינמיההנומתב(

.)וזהרודהמתספדהתארקלםלוצוותנוכתמכראשנ

ןיכהשח״ודה(;ןפיבימשררויסל,לעיםעדחי,ד״בשאציותומינפליצחוֿהנשכ

,הדובעהתולטמדבלמ.)ךליאו579׳מעהזךרכבונתרודהמבללכנרויסהםוכיסלד״בש

,םיימוקמתדישנאםעחחושו–תופסונתוצראבוןפיב–םישדקמתורשעברקיבאוה

.ןהלשחורהינכותלעוחרזמהתותדלשןביטלעדומעלהרטמב

ףרחוייחתרגִשבדימתהלותחלצהושיאהלשותוינויחםיאפורהיניעבויהאלפל

םיתעל,וירקחמוותוגהתאבתכהלעתולעהלץרמבךישמהוםייחבזחאנד״בש.הלחמה

.דועםקאלו,םילוחהתיבבזפשואאוה;ותעירכההלחמהרשאדע.רקובהרואדע

רנב,ךכֿרחאםישדוחהעבשכ.םינשעבראוםישימחולואלמח״לשתרייאבז״כב

בדןביתבשריזחה–׳ץקמ׳תשרפתבשברע–ט״לשתולסכבט״כ,הכונחלשישימח

26.וארובלותמשנתא

.םייחהרורצבהרורצותמשנאהת
ע״י

–המיענבהליפתלשםילימ–ויניעתאםצעםרטבד״בשלשתונורחאהויתולימלע26
.179׳מעב52הרעה,)׳דךרכ(׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳רוביחַּבהאר
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38ẅ׳מעלתכיישה6הרעה

׃ד״בשלשהלאוירוכזיאלתורהבההמכהנה
הפוקתהבורבןילופטילשהיה,הנושארהםלועהתמחלמרוביג,יקסדוסליפףזוילשרמה*
טלש,1919ֿברבכתיאמצעהןילופגיהנמכומצעלעזירכהאוה.םלועהתומחלמיתשןיבש
.1935תנשבותומדעיאבצןוטלשטלשו–1926תנשבהכיפהללוחשדע,ןיעטוקמלהנידמב
׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבהאר–יקסדוסליפלשונמזב״ינלופהםזירוטסיה״הלע
.309׳מעבג״כהרעה,)׳דךרכ(
ומעינבתרובגלהליהתרטעםהבםיירוטסיהםינמורלשתרשרשבתכץיבֶיקנֶיסקירנה*
.תינלופההמואהתלודגבתיטסילאדיאההנומאהחופיטךות,)17ֿההאמב(םהיתומחלמב
.1916תנשברטפנץיבֶיקנֶיס.׳ברחבושאב׳׃אוה)תירבעלםגרותםגש(הלאוירפסבשעדונה
םיבשחנויתוזחמו,19ֿההאמביחשרתויבהרופיתפרצרפוסהיהבאהאמוידרדנסכלא*
תשולש׳אוהםהבשםיעודיהדחא–םינמורתורשעבתכאוה.תיטנמורההמרדהינצינל
ךפהשיתורפסךפונתפסותב,תוירוטסיהתוישרפלעםהםיססבתמםיתעלו–׳םירטקסומה
וילעשרמסמ–?הירוטסיהיהמ״׃אמוידיפלהירוטסיההתרדגהםגהנה.רכמיברלםתוא
.״ילשםינמורהתאינאהלות
המכותואהאיבהםיטסיכרנאבותכימתרשא,יתפרצרפוסוטסיצילבופהיהקאבֶזלשימ*
ן׳זיטסילאיצוסהגיהנמלוקאבזברקתה19ֿההאמהלש90ֿהתונשב.אלכהאתלאםימעפ
1919תנשב–ותומדע.יבמופבובךמתאוהסופיירדדרפלאלשוטפשמתעבשןייוציו,סֶרו׳ז

םיירלופופםהו,םיברםיארוקלוכזשםיירוטסיהתואקתפרהינמור,םיכשמהב,םסרפאוה–
.)׳היצנוומםיבהאנה׳,׳ןבלבתרבגה׳,׳ןטיפק׳,׳ןאיאדראפ׳׃ראשהןיב(;םויהדע

44ẅדומעלתכיישה15הרעה

שדוחםיינשוםיעברא–הקירפאתולגבד״בשלש׳רסאמהתונחת׳לעםירבדתבחרההנה
׃תורושעבראקרןאכהלשידקמד״בשרשאתולג–)תילתעביצחוםיישדוחכדועו(

ועסוהוןורטלבםיריסאהןמםיברולבכנ)19.10.1944(ה״שתןוושחב׳ב,ישימחםויב
וסטוהםה.י״חלול״צאילייח251הצובקההתנמוכעאלכיריסאםעדחי.הפועתההדשל
ךשמללֶּבמֶסהנחמבואלכנםה,ריעלךומסב,םש.האֵרתיראתריב,הרמסאל)םייניבתיינחםע(
.םישדוחהשולש

תאםגללכשהשקעסמב,ןדוסבוגתרקהנחמלםילוגהורבעוה)1945ראוני(טבששדוחב
ךרדבועסוהםה,םהירחאל.םיאבהםישדוחהתעשתתאוליבםהםשו,אלכֿתיינואבםתלבוה
רפוסיםהילעשםישדוחהתשולשטעמל.לבמסהנחמלאהרזח,תויאשמבותבכרב,השביה
.יצחוהנשלבורקהכראאיהו,הקירפאברסאמהֿתולגבתכשוממה׳הנחת׳הוזהתיה,דימ

,הלודגההחירבבד״בשףתתשה,)1946ינויףוס(ו״שתרייאב׳אםוילרוא,תבשיאצומב
ריעבהליוובונכתשהםיחרובהבור.תורהנמיתשךרדםיריסאהעבראוםישימחוחרבהב
.הצראםכרדתאוםצוליחתאןנכתלתונויסינוכרעםהםשמו,םרובעהרכשנרשא,הרמסא
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תריסןגראלהיהרומארשאךוותמםעהשיגפלהליווהןמאצי,תיקלטיאלןמגרותמכ,ד״בש
לשקחרמ,תליא׃םימיל(,שרשרֿםואדע)הרמסאממ״ק100ֿכ(הוואסמלמנמהגלפהלעונמ
עובשכ.הנחמלדובכֿרחארזחוהו,יטירברמשמידיבדכלנאוהוזותָחיגב.)מ״ק1700ֿכ
.םיחרובהרתיםגורזחוהווספתנ,לולאבח״כב,ןכמֿרחאל

וגילפהםשמו,האֵרתיראבהוואסמלמנלהנחמהיריסאועסוה)1947סרמ(ז״שתרדאב
לאתבכרבולבוהםהםשמ.הינקברשאהסבמומלמנדע,אלכֿתיינואבםימיהנומש,המורד
הלעמל.הקירפאתולגבתוריחהימחוללשהנורחאההנחתה,)הנומתַּבהארנה(ליגליגהנחמ
דע,םשאולכד״בשהיההנשמ
לשהצובקב–הצרארבעוהש
הנחמל–םיריסאהנומשוםירשע
םויבהזהיה.תילתעברצעמה
סרמ(ח״שת׳אֿרדאבט״כ

םייקתהליגליגהנחמ.)1948
בורו,םישדוחהעבראדוע
ביבאלתלמנלועיגהםילוגה
המוציעב(ח״שתזומתב׳הםויב
,)ריוואהןמתירצמהצצפהלש
.הנידמהתזרכהרחאלםיישדוח

45ẅ׳מעלתכיישה20הרעה

תרבוחהתארואלאיצוהו(סופדלעבהיה,ד״בשלשבורקדידיוי״חלשיא,דרוםהרבא
י״חליאצוילשםקלחלעםירפסהמכרביחאוה.)םירופיכהםויתמחלמלעד״בשבתכש
לע,)י״שתביבאֿלת׳הפונת׳תאצוה(׳שאברעובהנס׳היהםהבשןושארהו,ח״שתתמחלמב
.89דודג,ןכוממההטישפהדודגלשתוברקהלולסמ

.תונושתוקלחמיתשב,י״חליאצויתגולפ,׳אהגולפבםהינשויהד״בשודרוםהרבא
לפנרשא–קֶנָרגבקעיאוה–׳ינידנולבהבֹד׳,קיתוי״חלשיאהיהץרענההגולפהדקפמ
׳בֹד׳לעדועהאר(.ט״שתהכונחברעבריפחֿלאֿה׳גועשוביכלברקהלעדקיפרשאכ
ט״צתהרעהבו״תישאר״תחתופההקסִּפַּב594׳מעב,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּב
.)640׳מעבםש,רוביחַל׳בחפסנולשדקוהןכֿומכו,הילעתבסומה

ףרטצהשזאמ,ט״שת‐ח״שתתמחלמב89דודגלשויתולועפרקיע–ץרמנרוציקב–הנה
׃ד״בשוילא

לעתועידיולבקתהשרחאל,ח״שתלולאףוסבושחרתההפוטנתיבתעקבבבתוברקה
,׳ןישנועעסמ׳לשיפואואשנתוברקה.רוזאהירפכמהמכלעי׳גקואקלשוילייחתוטלתשה
ףוס(ט״שתתוכוסירחא–ןכמרחאל.ןכלםדוקדועונתטילשבויהרבכהלאםירוזאשינפמ
ברקבןוחצינךות,ודילשםירפכהוןירבו׳גתיברפכהשוביכבדודגהלעפ–)1948רבוטקוא
תדוצמאיה(ןאדיוסֿקריעתרטשמתאדודגהילייחושבכןוושחב׳זםויב.ינדריהןויגלהםע
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׳בֹד׳הארנהנומתַבו,)הבגנדיל,באוי
ךכרחא.ברקהםותםעהדוצמהרצחב
׳עמגלתב,הזעלבחרוזאבדודגהלעפ
לשלודגזוכירלעטשפםגו,ותביבסו
לשגרהךות,ןסבעדילםיירצמםילייח
.םהמהאממרתוי

רבמצדףוס(ט״שתהכונחברעב
הפתתשה,׳ברוחעצבמ׳תרגסמב,)1948
ריפחֿלאֿה׳גועשוביכתוברקב׳אהגולפ
שובכלןושארהןויסינה.)הנצינ׃םימיל(
םימדברקהיההזהרצובמהרפכהתא
׳בֹד׳שרחאל–הגיסנבםייתסהשארונ
העגפנ׳לאיחי׳לשודוקיפבהקלחמה,לפנ
.וגרהנהגולפהילייחמהעשתדועו,הלוכ
לחזרשאכעגפנאלשדיחיההיהד״בש
זארבעאוהו–גרהנ׳לאיחי׳והרישיהעיגפגפסמ״מה
הנוכרשארלסקיבצ׃הנומתַּב(.דרוםהרבאלשותקלחמל
.)ברקבלפנשד״בשלשודקפמ,׳לאיחי׳י״חלב

,׳שאברעובהנס׳,דרולשל״נהורפסמתורושהמכהנה
׃)350דומעב(

טעמכשהדיחיההקלחמה.הקלחמהתאןגראמירוא״
.תינופצהידאווהתדגלעתודמעםיספותונחנא.העגפנאלו
.ונילעמםיקרושםירודכה.תוריהמבתשומחתםידירומ
...]גרהנש[בֹדלשהדוקפאלל.םירפחתמונחנא יתבש.
קחדנאוה.עגפנאלו,היהלאיחיםע.ונילאףרטצמ]בד-ןב[
,וילגר.םידגבץומח.םתוימכ.תומויאקתושועונצ,ונילא
,םימחולםד.ירטםד.םדבתולאוגמ,ויתובוכראלדע
תודבכברפחתמ,ונידילאוה.םיצומחהוידגבב,תוקתושהוינפב,ובהמיאהתומד.םירבח
ונחנאןיא?ובהעיגפהתומדקר,ללכעגפנאלשדחאה,ובִלבאוהאשייהמ.קתושו–המויא
.״ןמזהֿתברקבשםישוחתוהק.וישכעםיהותונחנאןיאוםילאוש

,יניסתמדקבםיבחרנםיחטש–תורחאתודיחיםע–דודגהילייחושבכ,תוברקהךשמהב
ֿןיבהלובגהוקלאתגסלל״הצלןוירוגֿןבהרוהםיינידמםיצחללשבךא,שירעֿלאהכאוב
.)1949ראוניתליחת(ט״שתתבטשדוחֿשארבהמלשוהשהגיסנ,ימואל
)ט״שתרדאב(המחלמַּבןורחאהעצבמהו–תוברקהםותלאד״בשסחייתמןלהלדימ*
עצבמהרחאלךומס.ימורדהבגנהוהברעה,חלמהםייפוחוספתנוב׳הדבועעצבמ׳היה
םעקשנתתיבשםכסה.)1949לירפאתליחת(ןסינתליחתב,ןדריםעקשנתתיבשםכסהםתחנ
ל״הצמררחושד״בש*.)1949ראורבפףוס(ט״שתטבשףוסב,ןכלםדוקדועםתחנםירצמ
.)1949ינויב15(ט״שתןוויסבח״יםויב
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׳אחפסנ
44׳מעב14הרעהל

אמאלןושארבתכמ–ביבא♫לתלהקירפאמ

)ה״שתןוושח,האֵרתירא,לֶּבמֶסהנחמ(

ה״שתתנשבןוושחב׳ב,ישימחםוילשלודגהעצבמלםיטירבהוננוכתהברןמז
–י״חלול״צאימחול–םיריסא251ועיסהםה,רחשםע.)1944רבוטקואב18(
ץראמקחרהקחרהםתואוסיטהו,הפועתההדשלאןורטלהנחממווכעאלכמ
.לארשי

רשעךשמב–)׳הטוקד׳יסוטמ,ןוכנֿלא(–םיסוטמרשעהשולשבוסטוהםה
תיקלטיאהבשומ(האֵרתיראתריבהרמסאדע,ןדוסבהלילתיינחםע,תועש
םויכו,היפויתאלשינופצלבחהתיהךכֿרחא,1941תנשביטירבלהנימלהרבעש
יורקהםוקמב,ריעלךומסרצעמהנחמםאובתארקלןכוהןאכ.)תיאמצעהנידמ
.לֶּבמֶס

ןמןושארבתכמ,)ריסאלכלהצקוהש(דדובףדלע,ומאלד״בשבתוכןאכמ
.תירבעלםוגרתהזבםיאיבמונאו,תינמרגבהלבתוכאוה.הלוגה

,םינושהרהוסהיתבמהנבלשםיברםיבתכמהרמש–ד״בשםֵא–םירמ,בגא(
בתכמהקרםיבתכהתרודהמבלֵלָּכייהזהרורצהלכמו,ישיאיפואםיאשונםהךא
.)ונינפלש
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From: Shabtay Ben-Dov To: Mrs. M. Dereviansky
C/O C.I.D.H.Q. Jerusalem1 22, Lebanon St., Tel-Aviv

׃)הפטעמהלעראודהתמתוחיפֿלע(–בוריקב,ךיראת[
]1944רבמבונב2,ה״שתןוושחבז״ט

,הרקיאמא
רצעמהךשמב[םעפףאו,םיכוראםיבתכמינממתשקיבדימת.לזמךלשיםעפה
וישכעלבא,]וילערפסל[׳רמוח׳ילהיהאליכ,לעופהלאאציאלרבדה]ןורטלב
יכ,ריינהילקיפסיאלוליפאילוא,היפרגואגאלמ,דואמךוראבתכמךלהיהי
2.הנחמהתלהנהמיתלביקאלדחאףדמרתוי

םייעובשינפלישימחםויבץראהתאיתבזע.ךלתרכומיאדוובהלחתהה
תאיתאצמ,יתררועתהשכ.]19.10.44,ה״שתןוושחב׳ב׃ךיראתב,רומאכ[
בשוחינא,הפועתהדשלונתואוחקלדימו,םילייחבאלמןורטלהנחמלכ
םוקמל[ונתואםיחלוששונַבֵה׃רתויבןיינעמהרבדהליחתהזאו3.המלהליווב
ותחנ!היההזךכלבא.יריוואעסמונינפלדמועשןיימדאלשיאלבא]רחא
....]!םיעסונ,המידק׃תינלופב[״!הָדזַי״–׳הווקתה׳]תריש[רחאלו,םיסוטמ

–c/o׃ךכתבותכההמשרנ,תיטירבהתשלובה״תחגשהב״ויהםיריסאהשןוויכמ1
care׃ונייה of–׃תוביתהישארלשתויתואהךכרחאוCounter Intelligence

Department Headquarters–םילשוריבידגנלוגירלהקלחמהתדקפמ.

ףדלשבתכמבותכלםהלרתוהלבמסהנחמבםילוגהלשםתייהשלןושארהשדוחב2
ולחהשרחאל.הנחמהתדקפממריסאלכלביקףדהתאו,םייעובשבםעפקרדחא
׳ראודתתיבש׳רחאלו,ףוגהיכרוצלםהלקפוסשריינלעםהיבתכמתאבותכלםיריסאה
.הלבגהאלבבותכלםהלרתוה,הרצק

םויכו–םיעבראהתונשבהתנופו,םירלפמטהידיבהמקוהשהבשומהתיההמלהליוו3
ןכושהלודגההפועתההדשלאופאןאכןווכתמד״בש.תורטעינבבשומהםוקמביונב
וסטוהתרחאתודעיפֿלע.)ןוירוגֿןבהפועתהֿלמנ׃םימילו,דולהפועתהדש(,ךומסב
.ןיקריסרפכדיליאבצההפועתההדשמםילוגה
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דחא.םיתחונףוסֿףוס.תועששמחךרעב,םיסט,םיסט,םיסט!לויטהזיאו
התיהוזלבא.הרהס׃רמואישילשה4,הקיאנריק׃רמואינשה,ןדוסהזשרמוא
הזלוארק.ןדוסב]סולינהדיל[,םירצמלובגלתימורד,הארנכ,ליימהרשע,הרייע
.]תוירבעתויתואבבתכנ,שידייב[!הֶיַחמַֿא–היהםחו.הפלחידאוו

,׳עונלוקשרגמ׳הזהיה;ןבומכתויניצב[םיהדמןומראבדחאהלילונַשָיןאכ
׃בוש,רקובבתרחמהםויבו,״סנרולהמניס״׃]ומשרשא,םיטרסתנרקהלםחתִמ
ֿתוברעףונלעמוסולינהלעמםיסט,זאו.הפועתהדשלםיעסונ–״!הָדזַי״
הדשלונדריףוסֿףוסו,תורעיוםירהואבזאו,רבדוניאראלתועשעברא;ארפ
׃ןאכבתכנןוכנֿלא.רוזנצהידיבתורוזגםילימיתש[,................בהפועת
הלימה;ל״נכהרוזגהלימ[............הבשומ,רבעב.]״האֵרתיראבשהרמסא״
ידילתיקלטיאהטילשמהרבעהאֵרתיראןכש,״תיקלטיא״׃הארנכהתיההרזגנש
.]ןכלםדוקםינששולשכקרםיטירבה

2000הבוגבםוקמה.םורדבונחנאשתורמל,לארשיץראבומכאוהריוואהגזמ
.ץראברשאמרתוירקברעבו,םיהינפלעמרטמ

ונלביק,ועיגהאלןיידעםהו,הינאבעיגהלםירומאונלשםיצפחהשןוויכמ
םגו,תונייוצמתוטימה,קיפסמונלשיתוכימש.ונלםיענברעבו,םייאבצםידגב
םילייח.תויאקירפאתולחמןיאונתביבסבןאכו,אירבםילקאה.דחאלכלשיהליכ
רתוי׳הֶלטסֶנ׳בלח,םוילכרשכרשב,ןייוצמלכואםילבקמונחנאו,ונילעםירמוש
םירגונחנא.׳וכוןבלםחל,םינידרס,תוניבג,דלוקושםעבלח,ךלשרשאמבוט
,הארנכ,םיאפוריארקיעבהבםירגרשא(,]הרמסא[ריעהןממ״קהשולשקחרמב
.טרופסשרגמו,תויחונהלכםע,םינבמהעבראהנחמב.)םידוהיםגםהיניבו
.םייתניבתורסחתוירגיסקר,ןורטלברשאמרתויבוטןאכ,תירמוחהניחבמ

יתתנשהפילחה,הברהאל,םינבל׃]יליחלשתש[שקבמןכינאתחאהליבח
הפילחהתא.תושדחהםיילענהםג,הא.םיינשואדחאףיעצו,עבוכה,ןורטלמ]ךל[
.םירדווסהו,יקחיסנכמםגיחלש;תחלושתאשינפלהסיבכלירסמ

5?יבצשיגרמךיא?ךמולשהמ.לוכהלעיבתכ

?בוטךכֿלכךלהיהיתמ–םיאלמםידומעינש]יתבתכהנה[–ונ
,םולשתשירדובוטלכםכללחאמ

,םכלש
יתבש

.םירצמבלבוגהבולחרזמברוזא4
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ֿעבשליגמ.)ז״פרתולסכבדלונ(יצחוםייתנשבונממריעצה,ד״בשלשויחאאוהיבצ5
תנשב.הפיחבר״תיבזועמתאזכירו,קשנלסרוקבךירדה,ל״צאברבחהיהאוההרשע
םחלח״שתתמחלמב.חיפרבוןורטלבםישדוחהשימחךשמלרצענאוה)1946(ו״שת
.רשקהליחשיאכעבקהאבצבתוברםינשדועתרשלךישמהךכרחאו,ר״יחשיאכיבצ
)תירבעלהחפשמהםשבסוהךכ(ינליאתחפשמהבשייתה,א״כשתתנשב,ויאושינרחאל
רשאכ.ריעבתורחהתעונתףינסר״ויכשמישויניערגרקחמלהירקבדבעיבצ,הנומידב
.דוכילהןמיבצשרפ–םויבוב–דיוויידֿפמקימכסהלעןיגבםחנמםתח
הרכזאהכרענ–ט״לשתטבשב׳גםוילרוא–ד״בשלשותומלםישולשהםוירחאל
הזֿךאש׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסהיקתועםירבחלורסמנםשו,׳העבשהתיב׳ב
ונבהמלשו,םיכרדתנואתביבצהפסנ,תגתיירקדיל,ותיבלהרזחוכרדב.רואלאצי
לשירטהורבקדילורכנונבובאהלשםהירבק.ומעגרהנ)ד״יולואלמאלדועש(
.םתחונמםשו–םיתיזהרהבד״בש
,׳הרישותוגהירבד–ינליאיבצ׳׃רפסהתארואָלותחפשמינבואיצוהא״משתתנשב
רורחשםויבותחפשמינבליבצבתכשבתכמהתא.וירישווירמאמ,ויבתכמוסנוכובו
.642׳מעהזךרכב,תורגיאהרודמבונאבהםילשורי
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׳בחפסנ

בתכבשםירבד

.ותומרחאלטעמו,וייחבד״בשלעבתכנדואמטעמ

,ולוקתאםירהלםיברהתושרלאקחדנאלםלועמש,ותוונעולהמרגהזמתצק
השירפהרחאלרשא,וייחךלהמםרגהזמתצקו;ךכלשקבתנשכאלארבידאלו
ןחלושלאהשירפ׃תרחאתושירפלשגוסלאךשמנתמחולהתרתחמהלא
,הישרושתאד״בשלשויבתכבאוצמלןתינו,תעדמהשירפתאזהתיה.הביתכה
אלטושפ–וארקםידיחיקרו–ויבתכבוארקאלרשאהלאשךכלהמרגאיהךא
.והוריכה

רחאלרמשימענהבתכשדחא׃םיעטקהשולשאיבנ–׳ייחךלהמ׳יפדלחפסנכ
.ד״בשתומרחאלדדלאלארשיבתכשםיינשו,ז״לשתץיקבבדֿןבתיבברוקיב

רמשימענירבד

יכדרמלהיאושינתובקעבבדֿןבתחפשמלהעדוותהרמשימענ
דחיםדומילימימדועיתבשלבורקרבחהיהשץיברוה
.םימיהלכהכשמנתוחפשמהןיבתורבחהו,הטיסרבינואב

בדֿןבתחפשמתיבברוקיברחאלימענהבתכןאכשםירבדהתא
הירבדתאו–׳תבשבש׳–׳רבד׳ברוטזאהיהימענל.ז״לשתץיקב
תטמשהב,)ז״לשתרייאבה״כ,׳וםוי(,ןותיעָּבםתניתנכאיבנ
.םירבדהםויסב,ד״בשלתוסחייתמןניאשתורושרפסמ

םילשורילהיילע

,הנופצםילשורימתעסונתא״–ןופלטבבדןבלעיילהריבסה–״דואמטושפהז״

םאו–ןיזנבתנחתדועתרבוע,הרטשמתרבוע,ןיזנבתנחתתרבוע,הללאמרשיבכב

.״ךרדבתיעתשיעדתישילשןיזנבתנחתירבעת

העבשהתיבבבדןביתבשולעילשםנועמבםיבשויונאשכ,ברעתונפלששב

.וניעתאליכהרורבהשגרהונלשי,הללאמרלךרדבש
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יתבששדועבךא,םיעבראהתונשבלארשיתוריחימחולןיבויהבדןביתבשולעי

תלייחלעיהתיה–הקירפאבןהוץראבןה–אלכיתבבםינשששהליבבדןב

לשורכזהיבגלאוהםימיהםתואמבואכרתויהןורכיזה.תוברלועפלהקיפסהותיברק

לשהדוקיפבתרתחמיזורכקיבדהשכםיטירבהידיבףטחנש,ץיבובוררדנסכלארענה

םלועמלבא.רבדרפיסאלותוומדעוהוניעשםיעדויונחנא.היההרשעששןב״׃לעי

יכ,לארשירבקלואיבהלוכזאלוירוהו,ולרוגבהלעהמקוידבררבלונחלצהאל

םויב.ונתיאהבריקוהבהאיסחיבםינשהלכהחפשמה1.ונלהרזחוהאלותפוגוליפא

לכ(.״םינמזומאלוליפאםה,עדונאלםתרובקםוקמשםילייחלהרכזאב,רדאב׳ז

הצקב.םיציצעהדחאבהלותשההרידנתלצבחבלעילשהיניעתוצוענתעהתוא

.)םתומכיתיאראלידועמ׃םייקנעםדואיחרפהעבראהטיברש

רחסמהדרשמבןטפשמאוהיתבשורפסתיבתלהנמאיהלעי,םייחרזאהםהייחב

לשןלקשמאולמב,לארשיתוריחימחולןיידעםהםגזִמבוםחורבםלוא.היישעתהו

תרמוא–״גחילהיהאלתרתובמהםילשוריבןושארהתואמצעהםוי״׃םילימהשולש

רשעהזמ.יתיכבויתכלה׃החמשההמיתנבהאל״.םילשוריביעיבשרודאיהש,לעי

.״ךירצשומכתואמצעהםויתאתגגוחינא]םימיהתששתמחלמזאמקר[םינש

רפס–׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳,בדןביתבשלשורפסבונארקםימודםירבד

ונייחבלוכה״׃םיטעמהויארוקיניעבזפמאוהרקילבא,ויתודואועמשםידדובקרש

לילב,׳לֹּכַל׳יטיהר,םינוכישה,תורבעמה״–1957ֿבבדןבבתוכ–״תויערארמוא

אוהלוכה–םילשורירותיבוץראהתקולח,טפשמהתכרעמ,תוגלפמהרַתֲע,תונושלה

2.״ביחרישדעקר,העשיפל

רשיאקרןמזהלבא,הנשםירשעינפל,רומאכ,בתכנ׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳

ושפנךותללכתסי,טקעגרלונוימדלשפוחארוקהןתי״׃ותִמאתאףשחוויתועיבקתא

הדבועלוהשלכירוטסיהףקותשיןכאשןימאמאוהםאהומצעתאלאשיוהמינפ

.דעלגהתאווחיריתאולחררבקתאויברעמהלתוכהתאםיפיקמםניאלארשיתולובגש

יאמ(ז״שתרייאב,ןאראפיורםשביטירבןיצקידיֿלעחצרנוףטחנץיבובוררדנסכלא1
אוהךא,חצרוהפיטחןיגביאבצןידלןאראפתאודימעהטדנמהתונוטלש.)1947

...הפוגהרדעיהלשברקיעב,תוחכוהרסוחמהכוז
םוימהנשקוידב(–םישדוחהמכרובעכ.הינטירבלןאראפרזחוה,וטפשמרחאל
.גרהנוהתואחתפ,סקר,ויחא.ותיבבראודֿתליבחהלבקתה–)חצרה

,תואבומה.רמשימענידיבםילקםירוציקבוכרענוודבוע,הירחאתואבהו,וזהאבומ2
,238,514‐15,237׃םידומע,׳בךרכמ–ונתרודהמיפֿלע–תוחוקל,ןאכןרדִסכ
.323ֿו
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זירכנםאםג.תיבויחהבושתוזההלאשהלעומצעלבישהללכוישדחאםדאוליפאןיא

ודגב,תידוהיההנידמהתמוקתרחא,ףוסףוסש,וישכעםישועונאשיפכ,ברעהוםכשה

םיאבברעמוחרזמיכלמלכויהוליפאו;םיליהתבז״לקקרפמםתעובשבםידוהיה

בורמתוגגומתמויהתונבלהםולשהינוילכו,הירִקהירשלכםעהלודגהחלוסםישועו

העשתוא,דחאהכונחברעוא,דחאחספלילרדסעיגמהיהןיידע–תוגגהלכלעתחנ

׳הנשיהתירב׳בהנישהינפלץיצמקודאינקירמאץוחֿרשהזיאהיהןיידעו,דחאבאב

.״שדחמליחתמהיהלוכהו–ולש

׃ךכונתושעבחונבםישחונאןיאלבא–רפסהןמ״םיקומיצ״איבהלםנמאלקנ

אוהשתפקמֿלכהתינויערההפמב]קרהלגתמ[רפסהלשוכרעווחוכש,איההביסה

םיטפשמוהיגולויצוס,היפוסוליפ,הלכלכבבדֿןבלשתבחרנהותעידירשאו,טטרשמ

רורחשהתמלשהל״׃תאזתאלשמלועמִש,תאזֿלכב.הירבעלכמהתואתששאמ

םא,רורחשַּבתושעלהמעַדֵיאלאליממרשאםעיבגלתועמשמםושןיאהמצעשכל

תוריחלוםיירבעםייחלירמוחהסיסבהתאונלחיטבהלאוהםלשהרורחשהדועיי׃גשוי

תודוסיהןמדחאףאלהקיזםושולןיאםויכאוהשתומכםעהךא.םתווצמכ,תימואלניב

.״ונזבזבייכקפסןיא–וחרוכלעברורחשהולןמדזיםא׃הלאה

גגהתיילעמ׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳תאבדןביתבשדירומ,יתשקבל

םאו,ל״ומםהלאצמא״.םהבהשעאהמןיינעתמו)ודיבוראשנשםיספטהתא,רמולכ(

ויהאלבדןבלעיויתבש.יתרמא,״םתוארוכמאולארשייכלמרכיכבדומעא–אל

יכ,והומכןיאמיניעבבושחרפסהש,איהתמאה׃אלינאםג.יתצצולתהשםיחוטב

–גוגמחסונםעפוגוגחסונםעפ–ביבסםיעמשנהםייּכּותהבצמהיחותינתמועל

לשתימלועהתואיצמלהמודב״׃םייחםימראבכיהירהתירוקמותיאמצעבצמתנומת

םגהנה–תוירבשמתוטישיתשןיבתפרוטמתירסומהייעתלםדאהתאהאיבמה,םויה

תויוברתיתשןתואמונמעלשותשירפבהתיהתירבעהונתוברתלשהתליחתםצע

..״םלועייחלתירוקמהוכרדתאולאוצמלידכ,םיירהנםראלשוםירצמלש,תובירי . .

׃תבתוכהלעתורושהמכדועהנה

הביתכב–ץראלוםעלהבהאםיפוצרהיריש.רתויבהיירופהניחלמותררושמהתיהרמשימענ
ג״משתתנשב.ירבעהרמזהלשחרזמהלתוכבועבקנםהמםיברו–םיינוגינםינחלבותיבבל
הלחמרחאל,המלועלרמשימענהכלהד״סשתזומתב.הלעפמלעלארשיסרפבהתכזאיה
.התבהאוהתודליםגאףוחל,תרנכלשןימלעהתיבבהנמטנו,תכשוממ

ןונכתלע׳ורוביחב,׳בהזלשםילשורי׳ימענלשהרישלעד״בשלשותרוקיבתובקעב
;רוביחותואלחפסנכ,׳דלונרישךיא׳הרמאמאבוה–)ךליאו457׳מע,׳גךרכ(–׳םילשורי
.ךליאו585׳מעבםשתאזהאר
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דדלאלארשיירבד

ףאֿלע(,םינשהלכד״בשלבורקדידיהיהדדלאלארשי
דחאהיהדדלא.)תעלתעמםהיניבתוקולחמוליאֿיא
,זאריכהד״בשםאקפסךא,י״חלזכרמירבחתשולשמ
השימחלקר׳ופפח׳וובלטצהםהלשאלכהילולסמןכש
תמקהרחאל.הקירפאלד״בשהלגוהםרטב,ןורטלב,תועובש
דדלארשא,׳םָלֻס׳תאהדסיישהרובחַלד״בשףרטצההנידמה
ותוגהירפמםרתד״בש.ובישארהבתוכהווכרועהיה
הספדנוב–)ט״שתרייאב(ןושארהןויליגהןמל,ןואטיבַל
)85׳מעהזךרכ(׳היילעהתטילקלשהקיטקלאידה׳׃המישרה
רוביחהםלשנוב,)ד״כשתןוושחב(ןורחאהןויליגהדעו–
.)47׳מע׳גךרכ(׳לארשיתנידמו״ירבעהטפשמה״׳
,׳ץראהתאז׳ןותיעָּבדדלאבתכןאכאבוישןושארהעטקהתא
שוגףותישב(המלשהלארשיֿץראןעמלהעונתהןואטיב
תבטבג״יםוימ269ןויליגהזהיה.ל״זחולישיבצלשותכירעב,)דרוןיעגוחוםינומא
׃התיהםירבדהשארבםשהבצוהשתרתוכהו,ד״בשתומרחאלםישולשהךותב,ט״לשת
.׳)בדןביתבשלשורכזל(–יתכלממהןיינעהתרקפה׳
רשא,)ריאיתאצוהב(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ד״בשלשורפסשארבספדנינשהעטקה
תבצמיוליגרחאל,ותומלםישולשהםותםע,בדֿןבתיבבהרכזאהיאבלהנושארלקלוח
.םיתיזהרהבורבק

׳ץראהתאז׳ןותיעָּבד״בשרכזלםירבד
)ט״לשתתבט(

םחל,״םידגנתמה״ריעבדלונ.לארשיץראדםילשוריברטפנ,אטילדםילשוריבדלונ

הסינ.הקירפאתולובגבםינששש.רענונדועברסאנ.י״חלשיא.״םישרופה״תורושב

לומלא,89ודנמוקהדודגל,ל״הצלרשייההנידמהתמקהםעהצרארזח.ספתנוחורבל

.יַניס

לחהקר,ןדוסוהינקתולובגב,םש.הרותילהואלשורפ.שורפםג,שרופקראלו

תיזחבתאזהשעשםשכ–תונקסמהלכתאצוהלעיגהו,הרותלשהקמועלסנכיהל

ןיא,לוחושדוקתודהיןיא׃תחאםאיכ,ולויהתותיזחיתשכאלו.תמחולהותינידמה

הלואגהםוילדעיניסרהדמעממתחאהוזאיהו–תחאשי;הנידמותדתודהי

.תילאירוטירטֿתימואלמתוחפאל,תיתוברתֿתינחורתומצעתההשוריפש,המלשה
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הלואגהתבשחמתאהגוה3;ולוכתאספותאוה–״םלוס״היבלשבםילועונאדוע

תייארו,תויזיברהלכתאתבקונoהיזיברב,תידוסיoהקיטקלאידב,םינפאושמאלל

תודהיהלשתטלחומהתמאָּבםותדעןימאמ.הלואגהתמשגהבםיבלשהלכלשםתויסחי

יחישמידוהיןוצר,תעדומתויביטקייבוס.וזתודהילשהכרדכהיישעהלשו,תּוימנידכ

,ירסומהוינחורהונברוחבברעמהםלועתאהאורה)!״דיסח״אלו״דגנתמ״(חכופמ

חוכבענכושמ.הלועהןיסוםל☻ִאבָרֲעםלועבתוילאוטקאתוינידמתויורשפאחתנמה

םלועלדיתעביתוגיהנמםרוגכו,תותירבליוארינידמםרוגכתילארשיהמצועחרוכבו

תיצמתו)ך״שת(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסתיצמתוז.רסומוחורמןקורמ

האובנ׳=[עיפוהלדמועהורפסבו)׳לארשיתוכלמתבשחמלםָלֻס׳יפדלעמןבור(ויתוסמ

.תעדויהשפנהתוולשאולמביַודשרעלעקסעויתוהגהברשאו]׳הלואגַּבתרוסמו

,םיניבמוםיארוקיובירלאלוםוסרפלאלגאדאליכ,ונונגסלקאל.ותוגההקומע

.תיחצניכתחצנמה,תטלחומהתידוהיהתמאָּכ,ותִמאבותנומאקמועךותמ

ךרדמטעמםעטםיעטהלוירבדמםיעטק׳ץראהתאז׳יארוקינפבתאזבאיבמינא

4.ותביתכוותוגה

,ולדידיםג,ולהרומםגינאו

.דימלתםגלבא

דדלאלארשי

״םילועונא״יכןאכובתוכבךא,דדלאלשותוגהביזכרמביטומהיהםלוסהלשמ3
,׳םָלֻס׳ןואטיבהביבסוצבקנרשאי״חליאצויגוחל–ןוכנֿלא–אוהןווכתמ,ויבלשב
.ובםיבתוכהתרובחלארקיעבו
ונמויבהמשרנרשא–ד״בשלעוומצעלע–דדלאלשהמודתואטבתהבץיצהלןיינעמ
חסונתויטמגרפליתדריאל׃םלוסהעצמאביתראשנ״׃ךכֿרחאםינשרשע,ישיאה
יפרגויבההרפסבתאזהאר(.״בדֿןביתבשחסונםימשֿםֵשליתילעאל,רימש]קחצי[
.)362׳מע,ה״נשתלאֿתיבתיירפסתאצוה,׳ןויטבמס׳,דדלאלעןיבייהדעלש

׳םירבקהןיבתירבה׳ךותמדחאה׃ד״בשלשמםיעטקינש,דדלאירבדרחאל,וספדנןאכ4
הקסִּפהןמל,440׳מעהזךרכב(,התוררופתהתביסוםיאנומשחהתוכלמבקסועה
תוריחלתומדקה׳ךותמינשהו;)תואקסִּפעבראךלהמבו,״םיאנומשחהתוכלמ״תחתופה
תירבעהטבמהתדוקנמתיפוריאההיפוסוליפהתרוקיבבקסועה,׳תירבעההבשחמה
.)הירחאשוזבו,״תיפוריאההיפוסוליפהלכ״תחתופההקסִּפַּב,178׳מעהזךרכב(
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׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסשארבד״בשלשורכזלםירבד
)ט״לשתתבט,ריאיתאצוהב(

רפסַליַוְל

םירבד[יכהנושארושארב,יַוְל;״רבדחתפ״אלו״המדקה״אלו״אובמ״אלויַוְל

שדוקֿתבשיאצומבונימטהלל״זבדןביתבשתאוניווילשהָיָוְלהתרחמל]םיבתכנהלא

.יובשהתיבהרהינפלומלאםיתיזהרהתמדאב,ט״לשת׳ץקמ׳]תשרפ[

ותוארלדועהכזיש,י״חלמםידידירֶבֶח,וניצרהכש,וניוויקהכשרפסַלהזכשיַוְל

,ותרוצעבקףאוובורבוהיגהלחילצהדועיַודשרעלעומצעאוהשרחאל,רואלאצוי

לעףאו,תוומהתכשחבאהירבכוןכתייופוג,רואלרפסהתאצבשעדוירבכומכאוהו

.ריאהלםגורואלופוסהמורפעלופוסהמל׳ְסּפֶשעדוייכ,והיגמאוהןכיפ

$

ותולעבהיהעשתןב.אטילדםילשוריבד״פרתרייאבז״כבדלונ)יקסנַיבֶרֶד(בדןביתבש

וזהרותֿריעבדומללקיפסהאלהברההרותו5,ויבאתריטפרחאלותחפשמםעהצרא

דומיל;ומעלטנ,הבשבויחהדצמוז״םידגנתמ״ֿתודהיְּבשהמצועהלכךא,תולגבש

.תווצמוהרותבהשעמלֿהכלהדעי״חלשעממ–היישעבתוקיבדוהדיקשותוגהו

בייחתמַּכ,םויֿםויייחבוהמחלמבו,הזוהז,ףוסהדעתושעלםג,ףוסהדעבושחל

התואםיעדויךכֿרחא,עַבֶטִמהבםיצורש׃ותטישלקוידרתילו;היוצרותעדומתודהימ

,ל״צאהתורושלתעדמועַבֶטִמומכ–רענאוהו–ח״צרתבךלהךכ.תוגהודומילמ

,ריאיםערשאטעמהיֵתמל–?םשויהתורושולא,אל?תורושל–תורושלךכרחאו

.י״חל

ףתתשהלאצוייתבש6.׳הלואג׳רחסמלרפסתיבבםיינוכיתםידומילםייסמ

םינששש.םירבחתצובקםערסאנו,ריאילשוחצור,ןוטרומבתושקנתההתלועפב

השועוהמ?יתרמאהשוע.ןדוס,הינק,ןורטל,ערזִמ,וכע׃תולגויבשבהשועתומימת

ֿףאו,םיישדוחרחאלספתנוחורבלהסנמםגםעפ,ןכ,]?השועאוההמ׃ל״צילוא[

.דמולאוה.אלכבםגלטבתמוניא,שעמהשיא,״אטילדםילשורי״דילי,ןכֿיפֿלע

.הרשעֿתחאןבותויהב–ריעצהויחאוומאםע–הצראהלעד״בש.אתרופקדאלןאכ5

םותרחאלתודחאםינש.הלואגבוחרבןכשביבאלתברחסמלינוכיתהרפסהתיב6
.׳הלואגהיסנמיג׳׃הנּוכווהנבמתאדסומההניש,םשד״בשלשוידומיל
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םשַלרתויהאנהמיכו.ןכלםדוקדומללוייחילוטלטללגבקיפסהאלשהמדמול

,הָֿיםיארוק״םידיסח״;הָֿיארוקאלאוה.הָֿידמלרצימהןמ?דומלתרשאמדומיל

7.הָֿיםידמול״םידגנתמ״

89דודגל,ל״הצתורושלרשי,םכחדימלתרזח,תרתחמםחולוןוכיתרגובהלגוה

הבברהכש,וזהדיחילשםימדהוהרובגהתויוורהיתולועפלכב,יַניסלומלא,בגנב

.י״חליאצוילשםקלח

ךא,םייסמ,תירבעההטיסרבינואבםיטפשמדמול,לארשיאבצמורורחשרחאל

וזסיסבלעתימתסהקיחתלאלו,הקיחתלםאיכוינפןידֿתכירעלאלהליחתכלמ

ובִלווינפ;ילארשיהלילבהואיאמורה,ינמרגה,יקרוטה,יטירבהקוחלךשמהכ,תמייקה

;ונימיבשתירבעההכפהמהתוהממבייחתמ,שרדנ,שקבתמשהמל,וינייעמלכ,וחומו

.ותרהטבירבעהטפשמה

הסיפתהישרושלםאתהבתועקרקקוחןיכמאוה,םיטפשמהדרשמבדבועאוה

ונא?ןזואהֶטמןיאשךכבקפסשייכו;םייוגהתוקוחבהתומכןיאשתירבעהתיעקרקה

רחסמהדרשמלשיטפשמהץעויהןגסכדובעלרבועאוה.תיפוריא,תיברעמהיטרקומד

םרטשתירבעההכפהמבותנומאיכ,הנומאאללוהנמאנותדובעהשוע,היישעתהו

תילמרופתויתכלממל,ץראהמקלחל,ןושלַלהבישהירחאונמצעלאהבישב,הללוחתה

הצובקב–אוהו.תאזתוגהל–ולוכלכ.םיבלש,רתויהלכל,]םניההלאלכ[–

ויתונויגהמתצקמםסרפמאוהםשו,׳לארשיתוכלמתבשחמלםלוס׳לשתיאֵדיאה

.לארשיתלואגב

קימעמחותינאוהו,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסרואלאצויך״שתתנשב

יחישמהןויערהלשהייארהיקחרמוימורממלארשיתנידמותונויצהלשרתויבירוקמו

תרוצבםיעיפומה–ינשה]אוה[תאזבשגומהו–דיהיבתכמדחאקרהזו8.ואולמב

םיארחאהוםירופיכהםויתמחלמלעןוגכ,םידחוימםיאשונבטעמתורבוחאיצוהל,רפס

הבשחרתמַּבםגםאיכ,תונורקעוןוזחבוםישרושבהגוהקראל׃עמשמ.תישיאהל

.תילרוג,תירוטסיהתועמשמרבאוהו,הלילהלילואםויםוי]הנידמב=[

,םיברםירבדשךכלעדומאוהו,תוריגמַּבםינכומםיברדיֿיבתכ–הלאלעףסונו

.טעמיֵתמלואתוריגמַלוזהעשבהדעונ,השקוהברהדובעש

,הָֿייתארקרַצֵמהןמ״׃רומאל,׳הח״יקםיליהתבבותכהלאדדלאסחייתמוזהרושב7
.״הָֿיבחרמַבינָנָע

תרוקיבֿרמאמדדלאוילעבתכ׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסהרואלאצירשאכ8
׳דחפסנכאבומרמאמה.׳םיפלאהתעבשלרפס׳׃תרתוכהתחת,׳רקֹּבה׳ןותיעבבחרנ
.565׳מע׳בךרכב,רפסַל
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.בדֿןביתבשהגוהםייוולטבשב׃״יַוְל״ףסונםַעַטִמדועו...יתרמארפסל״יַוְל״

וזתינכפהמוהפורצהרותאשיירשא,אוביאובםייוולטבשו,ונלשורדםייוולטבש

.הלישאובייכדע,ינחורהרבדמבו,םעהלא

דדלאלארשי

׃)בייש(דדלאלארשילעםירבדהמכדועהנהו

היה׳רפסאדליינזואב׳ורישו–ג״צאלאעדוותהזאמויתולילעתאללוגלמהעיריהרצקת
,ריאילותופרטצה)1941(הצראותיילע,ר״תיבבותוליעפךרד–״ובבלבהמדאתדיערכ״
שוריגלתמחולהתרתחמהלשהיגולואֵדיאהחסנמכוי״חלזכרמרבחכהפנעהותוליעפו
.תורשפאלל,רזהןוטלשה

תלואג׳רפסַּבתואבומ׳דוסיינבא׳וירמאמֿתרדסבדדלאלשוירבדמתובושחתורוש
ונעבצהןהילאשתופסונתורעהבו,120׳מעב64הרעהב)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשי
.ךליאו505׳מעב,י״חללעקרפהךותב,רפסַּבףיעס׳םָלֻס׳לודדלאלשידקהםגד״בש.םש
,)86׳מעהזךרכ(׳היילעהתטילקלשהקיטקלאידה׳׃רמאמַלחיתפַּבםגהארןכֿומכ
.)207׳מעהזךרכ(׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳׃רוביחַלחפסנַבו

אלללארשיתוריחתבשחמלףיטמ–וימילכתואצרהבוהיירופהביתכבךישמהדדלא
תשרומ,הרותיכרעלשולתידוחייההזֵתניסַּב–בהלתמוסומלופבהוא,הנומאעפוש,ארומ
.הפלתסהוהמצמטצהםרטב,תיטלחהה,הלודגהתונויצהיכרעםע,הלואגֿןוזחו

,)ט״ישת(׳ארקמתונויגה׳אלפנהורפסלדדלאסניכהרותהתוישרפלעויתונויגהתא
׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבונטטיצ–״םינבלןמיסתובאישעמ״לע–ונממתורושהמכו
,)י״שת(׳ןושאררשעמ׳ורפסבםכיסאוהי״חלבויתונשתא.40הרעה367׳מעב)׳דךרכ(
השטיניבתכלשםמוגרתבלודגהולעפמלהפונתברסמתה
,׳גחתונויגה׳׃וירבדסוניכירפסופסונדועו,)ט״לשת‐ח״כשת(
׳קזחשגד׳ו,)א״משת(׳הדוהיתונויגה׳ו׳לארשיתונויגה׳
תרישלעוירועישםגרפסלוסנוכותומרחאל.)ט״משת(
.)ג״סשת(׳בהזוםד,הגונועמד׳׃ג״צא

ינפחכונ,םיתיזהרהלאדדלאהשעהנורחאהוכרדתא
אוהםש.גרבנירגיבצֿירואץרענהוהרומתולגרמל,תיבהרה
.ששוֿםינומשןבאוהו,)1996תליחת(ו״נשתטבשבןמטנ
.)ב״סשתתנשבקפנוהשדדלאלובẅהנומתַּב(

65ייחךלהמ
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