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–׳םימיהתששלשהמחלמהרחא׳–ומדוקלהמלשהוךשמההווהמהזרוביח
.םירוביחהינשןיבשסחיהתאתוריבסמהתורושבוירבדתאןאכחתופד״בשו
יצראאוהםדוקהרוביחבטבמהסיסברשאדועבשרמולםגןתינוירבדלעףסונ
,דימתכ,יכֿםא–תוקהבומתויכרעתויעבבאוהןיינעהרקיעןאכירה,ינידמו
ידדהאםירזשנו,הזתאהזםידימעמ,הזלעהזוללהםימוחתהינשםינירקמ
׃ד״בשלשהחיתפהתורושאופאהלאהנה.דחאלידגל

הפיקמותידוסיאיהשהבשחמֿתטישלשתרגסמלםירבדהתארשקלידכ
הממםצעבהנושוניאאשונהיכןייצא,הזרוביחלשדחוימהאשונהןמרתוי
דועב,םלוא;״םימיהתששלשהמחלמהרחא״,םדוקרוביחביתבתכרבכש
הלואגהֿתעונתרָבעמלשתוארהֿתדוקנמםירבדליתשגינאוההרוביחבש
תאםילשהלןאכינאשקבמ,השדחהפוקתל]ץראהלש[הקולחהֿתפוקתמ
רבכןותנהסיסבכהשדחההפוקתהלשתוארהֿתדוקנמםתהדתונקסמה
.הליחתכלמםייקו
,תאזתמועל,ןאכ;הבוטלללוחתנשיונישהםשורעירכהםששאוהלדבהה
,הווהתנשבצמהםצעברשאoםייטקלאידהתודוסיהתאדוחייבהארנ
ֿקלאידהןמלידבהל,םיימינפהםייטקלאידהתודוסיהתא,םנמא,רקיעבו(
1.)יתבתכרבכשהמבהיבגלקפתסאש,תיפרגומדההקיט

יטקלאידהםרוגה.ויקרפתשולשב,הזורוביחבד״בשןדםייטקלאידםימרוגהשולשב1
ינשהםרוגה,ןָוּוכמהוםוזיהשעמהןיבלםיסִנהֿתסיפתןיבשםיסחיהחתמאוהןושארה
יוארהונסחיביטרוריבאוהישילשהו,הנידמברטשמהלשויתויעבוותוהמחותינאוה
ללוחתהשיתייווחהיונישהלשוביט–יעיברהיטקלאידהםרוגהתא.הזהרטשמהלא
טילחה–׳תּונטקותולדגתה׳׃רתכוהשקרפ–םלועבונדמעמתעדותרבדבונלצא
.חפסנכ,)299׳מעב(ןלהלותואאיבנונאו,רוביחבלולכלאלשףוסבלד״בש
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א

תנוּוכמההריתחהוםיסִנהלגעמ

ֿלגעמבםכתסמוםלגתמהנושארושארביתואןיינעמהיטקלאידהםרוגה ׃הזםירבד
ֿהלואגלהליבסההייפיצבהדרמתילארשיההלואגהֿתעונתשהעפותַּבותליחת
היהךכ;תנוּוכמתיתילכתךרדבתישעמהמשגהלעהלוכהססבתהו,סנֿךרדב
תנווכהלתילכתההלצאהמלעתנתובורקםיתעלשיפֿלעֿףאתאזההעונתב
תמקהלשינורקעההנפמלעגונשהמבדוחייב,םנמאו–קפואהןמהשעמה
לשהרקיעוהבורתעדותמהקחדוהתיתָנידמהתילכתהשיפֿלעֿףאירה,הנידמה
תראשנהדבועהםוקמֿלכמ,לעופבהנידמהלשהתמקהםצעלדעשממ,העונתה
תנוּוכמותעדומהריתחךותמאלאהגשוהאלתאזלההזונגהתילכתהםגש
תומחולהתורתחמהתריתחתוחפלירה,העונתהלשהבורתריתחאלםא׃ןיטולחל
םימרוגהועציברשא,לפרועמבותיקלחםינוּוכמהםישעמהלשהיצרגטניאךות(
2.)םירחאה

–תונויצהלשהלעפמתילכתכתיאמצעהנידמתמקהלעיולגבריהצהלשיםאהלאשה2
ןיבהפירחתקולחמבהיונשהתיה–שחלבקררסמנהדוסןיעמרבדההווהמםאוא
.׳ןגרואמהבושייה׳תגהנהןיבל,׳םישרופה׳ינוגראויטסינויזיברהםרזה
התיה,תידוהיהנידמדוסיילתשרופמהתינויצההשירדההחסונהבהנושארהםעפה
רומיטלבןולמברשאכ–םלועהתמחלמלשהמוציעב–)1942יאמ(ב״שתרייאב
םשו,ןוירוגןבוןמצייולשםתופתתשהב,׳הקירמאינויצ׳תדיעוהסנכתהקרויֿוינב
תידיימהתיהאלתאזהשירדםג,םלואו.ןולמהםשתאתאשונהתינכותההלבקתה
׃׳ךכורמ׳חנומבשומישךותו,םלועהֿתמחלמלשהמויסרחאלדעההשומאלא

Jewish commonwealth׃אלו. Jewish state
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תויתילכתהםגללכֿךרדבהעקתשנםנמא,הנידמההמקוהשמ,ןכמרחאל
הנידמהחופיטלש3יביטטֶגֶוה☻ַעַמַּבקפתסהםעהו,תורתחמהלשתנוּוכמה
ךלהמבדיקפתוןוויכתעדותםושאללטעמכ,םוילםוימשהיתויעבןורתפו
וראשנןיידע,םינפֿלכֿלעךא.המלשהלארשיתלואגלשרתויבחרהיתילכתה
ךותמהאברשא,הנידמהתמקהש,אוהדחאה׃דגנכשםיבושחםימרוגינשןאכ
,תאזלההשיגהלשהתוליעיוהתונוכנתארשאלהתטנ,תנוּוכמהתויתילכתה
םרוגהוליאו;אוהשיגולואדיארבשמהזיאוזהניחבמעונמלאיההתטנאליממו
,היצטֶגֶולתּויתילכתמרבעמלשתירבשמתינפתןאכהתיהתאזֿלכבש,אוהינשה
תוחפלו–רתויבםוגפןפואבאלאתגשומהנניאןיידעםדֶקמשתילכתהדועב
רצוויהלהלכידועאליממתאזלהתינפתהלשהתועמשמלרעראשנשימברקב
תאשובכלידכ,תכשמנה,תירוקמהתילכתהתרגסמב,השדחתויתילכתןאכמ
תינפתה.םירבדהתמלשהלשתיתילכתהנווכהלולוכםעהתאריזחהלוהיצטֶגֶוה
ןמ,אופאהאשנאלןיידע–הקולחה]תולובג[תנידמ–הנידמהתמקהבש
םעדואמדעקימעהיונישה,םלוא;תמאבידוסייונישםוש,הנודינההניחבה
.םימיהתששתמחלמבןוחצינה

תניחבמהליחתכלמןוּוכמשעמבןוחצינהןכוהםנמאשהתיההדבועה,םעפה
ונלאוהםישגהדבעידבשיפֿלעֿףא–תאזםעךא,וגישהלינכטהרשוכהםצע
וזתילכתהתיהאלהליחתכלמירה–תורודִמהשודקבתפסכנהתיהשתילכת
המחלמבונתוכבתסהלכ׃הברדאו,ןוחצינלהאיבהשהמחלמַּבונלצאתנוּוכמ
.לוסיחלשהנכסעונמלידכ,תיביטטֶגֶוהבוגתכקרהאבוונתבוטבאלשהתיה
תמשגהתאםגאלא,הנכסהקוליסתאקראלןוחצינהונלאיבהולאתוביסמבשכ
תנוּוכמההתגשהלםעפהיארחאהיהאלימינפםרוגםושרשא,תשדוקמהתילכתה
ולגלגתנאלונֵרשוכתאהבליעפהלתונמדזההוהמחלמהלכשכ,ןכֿלעֿרתיו–
קרהזהיה–4םיביואהדצמתוליוואֿישעמלשםיאלפֿיֵאלִּפךותמאלאונילע
תועמשמהלעתוהתלםוקמשיו,תושחרתהַּבשסנהתעדותםעבהתלעש,יעבט

יפלקרלהנתמה,החימצחוכוא,חומיצןייצמ)׳יביטטֶגֶו׳׃רזגנהו(׳היצטֶגֶו׳חנומה3
ןייפאלידכ,רידתובטקונד״בשרשאגשומוהז.םזינגרואהלשתירמוחהתוחתפתהה
אללותועדומאלב,הבשחמאלבתישענה,תננכותמיתלבותינוצריתלבאיהשתולהנתה
.דַעַיהלאתנוּוכמהריתח

דוקפִתבהתלגתהש״תידועייהתוירקמה״יעוריאתרשרשב–וללהםיאלפהיאלפ4
ןמל,׳םימיהתששלשהמחלמהרחא׳,םדוקהרוביחהלש׳אקרפבוראות–םיביואה
.ךליאו216דומעב״ינשהםרוגה״םילימַּבתחתופההקסִּפה
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יגולואדיאהלכ☻ומהדגנכ,וזתוחתפתהבהכורכתויהלהיושעהתיגולואדיאה
.וישכעדעהלואגהתעונתדוסיבחנומהיהשךופהה

–הנושארלאקוודֿואלהתעונלצאהתלע,״סנ״כםירבדהתרדגה,םנמאיכ
םערבכהתלעאיה.ונלשונרודלשתנוּוכמהֿתיתילכתההעונתהתרגסמבוליפא
אלהליחתכלמשםישנאםתואדצמ–ט״שת‐ח״שתןוחצינוהנידמהתמקהםצע
םחלשימ,זאךא;רקיאלפכםהלהאבהנידמהשורורחשהתמחלמבונימאה
רורחשה.סנאליכ,אל״׃הלאםישנאלבישהלהיהלוכיןוּוכמבינידמרורחשל
םכתנבהש,םתאקרו,תנוּוכמהונתמחלמידיֿלע,לֶֶכֵשהבטימכוגשוההנידמהו
תאסנבהתעםיצרַתמםתאקר,םכתנומאֿתולדוםכנוצרֿשוביכינפמהשבכנ
תאהרואכללטבלהתעםגרשפאוזהנעטמהוושֿהריזגב,םנמאו.״םכמצע
תרזוחהותימצעהונתוסנתהמםויכדומללונלןתינשחקלהידיֿלעתיסִנההעדותה
,דואמובָתיצרשרבדתומשגתהאלאהזןיאשרמואהווה?סנוהמש–ונלש
ומשלֿןוּוכמהשעמםושבותואָתבסהאלוונממָתשאונטעמכשוולָתיפיצשילב
לוכהובםיפתושםעפהרשא,לדחמלשהמשאלץוריתקר–אלותוהז.דִצמ

,ןכֿלעֿרתיו.הלעמלמעבטַּכֿאלשתנוּוכמ,אקוודשדוקַּבֿתוברעתהםושאלו–
–הצופנהסנהֿתעדותלכםע–התעםגש,ףיסוהלןתינףאםנמא,ינשדצמ
המןיעמ,שעמהלעללכונלצאהעיפשמןיידעוזהעדותןיאשאיההדבועה
ףאותולגהתפוקתךשמבהפליסוהקתישוהעיפשהסנהלשהיגולואדיאהש
ונאןיאןיידעו,דבלב״ילנויצר״קרראשנשעמהלכ,ןיידע,ונלצא.ןכלםדוקמ
.סנהלשותערכהלרבדםושןוּוכמבםיחינמ

ינפבהשעמלםילטבתיסִנההעדותבלוזלזלשתורשפאלוללהםימעטהלכ,םלוא
5.םישארינשלוקלחלרשפאהזןויגיהו,תוביסמהֿןויגה

ונליואררשא,תיביטקייבואהֿתינכתהתמאהתדימבאוהודוסי,דחאהשארה
.ארקיעמסנהגשומבאיההמולגןכאיכריכהל

םצעךותמךלתוררבתתשהרדגהיפל(הזגשומלשונבומיפֿלעיכרמולןתינ
העונתהקלח׃סניפֿלעאלאונוצרלדיואלגרםירמםדאהשעמללןיא,)ונירבד
העונתלםישורדהםיאנתהלכש,סנהוא,דסחהיפֿלע–העונתהקלחו,ונוצרל–
תארשפאלידכץוחנהןפואבקוידבףרטצהלוליאוה,הברדאםאיכ,וביזכהאל

ששהנשדקותןושארהשארל.268׳מעבלדגומהחוורלדעושרפייםישארהינש5
.״וליאו״תחתופההקסִּפַּב,ךכֿרחאלחיינשהשארהרבסהוליאו,תואבהתואקסִּפה
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וניאתמאב,קומעהונבומיפֿלע,סנה,ןכבו.יוצרכלעופלהאיצוהלוהעונתה
ותוחתפתהיטרפשוהשמאלףאו,עבטהֿךרדלדוגינבאהישוהשמללכךירצמ
הכרעהקראוהךירצמאלא,יתָּביסהרבסההירדגמ,ומצעלדחאלכ,וגרחי
תחלצומתושחרתהלןיאזאו–אדירגתניינועמֿיתלבתולכתסהםוקמבתיתילכת

תאזלהתיללכהותביוחמהתּויסִנהתעדות,אוהךכםאםגשאלא.סנרדגבהניאש
הבשחמבאיהתעלבומותשטשטימו,תישעמתובישחתרסחללכֿךרדבאיה
תוגילפמהתילכתולדימעמםדאהןיאללכֿךרדבשרחא,תלבוקמהתישונאה
ֿתדימרשאוותטילשֿםוחתבםרקיעבולםיארנהםימרוגֿיפוריצלרבעמלא
ירה,ךכלרבעמלאםימעפלאוהגילפמםאו;הבראיה,תיסחי,םתורבתסה
רמייתמאוהןיא,תטעומהתורבתסההֿתדימתאןובשחבאוהחקולתוחפל,בוש
ֿתורשפאםעשארמאוהםילשמאלא,ביוחמדועיילהקוחרהתילכתהתאףוכל
סנהתניחבמרבדבןדאוהןיארבכ,חילצמאוהתאזֿלכבשהרקמבו,ןולשיכ
קחשמב,ולהיהש״לזמה״תניחבמקראלא,הבקבדשתילכתַלעריארשא
.רסמתהולרשאןולשיכוהחלצהןיב

אוההנכותלשדסּומדוסיהברשא,םלועבהנשיתחאתוברת,הלאלכתמועל
הרוסמהתילכתאלתאזםעו,יתרגִשדיֿגשיהידכמתכבוסמ,הקוחרתילכתב
טהללכב,היקוידוהיטרפלכלע,חילצהלתעבשומהתילכתםאיכ,יהשלכהרשפל
םימשהימיכלארשיתדמתהלשתוברתהונייהו–היאשונלשהשודקִּבֿתוקֵבדה
לכלםאתהב,ינחורהויתרבחה,יתכלממה,יפרגואגהוירוטסיההודוחייב,ץראהלע
דבלבוזאל,וזתילכת.וטפשמכ,וללהתודוסיהןמדחאלכלשתושירדהיֵטרפ
דעעדונשהמלכמאיהתגרוחשממאלא,יתרגִשדיֿגשיהידכמאיהתכבוסמש
םתומדקתהֿךלהמבםיקחתשמםניארשאתוברתוםייחלןיאש,ץראהלעהתע
יפכ,אמלעבןוימדֿיעושעשלתילכתלארשיֿתוברתבוזןיא,תאזםעו–ןויליכל
,ימיֵמשסיסבלע,תונושמתוילכתלןהתורסמתמש,תורחאתויוברתבםימעפלשיש
ּולו–תיעבטותיתִמא,תישממֿתיצראתילכתוזירהאלא,אדירגיסיפטֵמֿינוימד
לשגשומהםצעידיֿלע,יסיפטמדַמֵמךותלדעףוסבלתכשמתמאיהףאשאהי
.תּויפוסẁןיא

תינויגהדוסיֿתחנהאיהסנבהנומאהוהייפיצה,אליממ,תאזכשתוברתב
דממלתורשקתהךותמ,ןכֿלעֿרתי;ץראהלעהשענהלעשודעצלכלתביוחמ
רהטיהליסִנהןויגיההחרכומאליממ,תימלועהחלצהֿתחטבהלשיסיפטמה
ילסקודרפןפואבךפהילאוהחרכומו,לזמבתועשעתשהלשתבורעתלכמןאכ
דצמו;האירבהẁקוחכלארשילשתורבתסההֿקוחרּודחוימהסנהֿדסחבהנומאל
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תינויגהדוסיֿתחנהכןאכשמשלהחרכומתגלפומהתיסִנההנומאהשידאל,ינש
הנומאההחרכומאליממ–תמייקתמתוברתהשןמזלכ–אלא,הליחתכלמ
לכ,יריפמאןפואב,דבעידבלעשודעצלכלעהעדותַּבּהתומיאלעםגאובל
,ודיבתמשגומהשקהותילכתו,רבשנֿיתלבוירבשממםנמאאצויםעהשתמיא
.תומיהדמתויוחתפתהינימב,חטבומכ

יגשיהםגו,תולגלשםינשםייפלארחא,ח״שתבהנידמהתמקהםג,הנהו
לכףאו–״סוקופֿסוקוה״ןימבכדועייהֿץרארותיבתאועיקפהשםימיהתשש
םהירה–םיסִנהֿתרותדגנהתודרמתהלכםע,ארקיעמתילארשיההייחתהתעונת
תומשגתהלכש,יללכהןבומבקראלו;תויסִנתויומשגתהלילעבוקפסֿילב
סנהוברשא,ילארשיהןבומבדחוימבוןכֿםגאלא,ונרמאשיפכ,סנאיהתחלצומ
אוהחיכומףוסבלו,הליחתכלמתעדמאוהיופצושרדנאלא,םולעונניאבוש
.שרדנאוהםהברשאדועייהוהייפיצהתמאתאשגדומבוןגפומב

העדותךותמאלשםתעשבוגשוהוללהםיגשיההלכטעמכ,ןכֿיפֿלעֿףאםא
היגולואדיאךותםגאלא,הליחתכלמסנלתעדומהייפיצילבקראלו–תיסִנ
תודרמתההםעדבבדבש,ךכךותמהשעמלהזהיה–תשרופמ״תיסִנֿיטנא״
תילכתהלשףקיההֿאולממתיגולוכיספתומלעתהםעבםגהתלע״תיסִנֿיטנא״ה
הברשאוםירבדהתמשגהלאוהשגינהחוכמוהתרגסמברשא,הלודגהתירוטסיהה
,תויקלחתומישמבוטבמתאהתעזכירםעה.טלחהבשרדנויופצסנההיהםנמא
התארנ,שארמעובקהידועייההדוקפִתמקתונמב,המצעלשכןהמתחאלכרשא
םהילארשא,םימיהתששלשםיגשיההקרו;ידמלרבתסמוטושפןיינעכהתעשב
השידאהתורכנתההןיבחתמהרשאו,תרבתסמהמישמתניחבבשיארתחאל
לשתידועייהתועמשמהתאםהבטילבהדבעידבתינשגרהתועדוותההןיבלשארמ
–תיסִנהתומשגתההדצתאהליבקמהמצועבולעהוורזח,תדחוימהמצועבםנכות
היגולואדיאהעקרלעש,רמולךירצןיא.לולכמהלכלשאלא,דבלבםהלשקראלו
וזתוחתפתהןיידעהלכיאלאליממ,רבעשרצקהןמזהוהמדקש״תיסִנֿיטנא״ה
ונרבסהשהמלבלֿםישבךא;ידגנהןוויכבהרומגתיגולואדיאהכפהמלתושעיֵל
לארשיימיֿירבדביסִנהםרוגלתורכנתההשתופַצלינויגהֿיתלבהזאהיאל
לשותִמאתעדותו,הנוכנẁיתלבכ–קדצבו–תכלוהותרכומתויהלןאכמהיושע
,תוניצרבתכללוקימעהלאיההיושעףאו,בוששרתשהללחהלהיושעיסִנהםרוגה
.תיֵחדנהתורכנתההםוקמב

תילכתהתוחכתשהםע–םייתניבש,ךכבאוהוניינע,ינשהשארהוליאו
ונאםישענתמאבש,בצמלםיכלוהוונאםילגלגתמאליממ–תללוכהֿהלודגה
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תאןוכנןפואבםעפבםעפידמתותהלוננורשכיבגלסנבילטוטןפואבםייולת
,ןהש,ונמויקתושירדיפֿלעתובייחתמהתישעמהתוגהנתההותויקלחהתומישמה
הלודגתילכתהתואבתיביטקייבואהניחבמתורדגומםינפֿלכֿלעתוראשנ,ןדִצמ
.םדקמונתוהזהעבקנהברשאתללוכו

ַחֵרכהבוםוקמֿלכמ,תילכתהתחכִשבונעקשאלולףא,הזןיינעבםג,ןכאיכ
תאהנוכנתוותהלןורשיכהיבגלסנלשהבורמהדימבםייולתונייהםיראשנדוע
,ונעייסלאבהיהםנמאסנהיכהחנהבו,תילכתהתעידיב,םוקמֿלכמלבא;ונכרד
עדומהןוצרהתפונתךותמ,ךרדהבושיחידיֿלע,סנלעייסלונחנאםגונלוכידוע
לשתיעבטהתורבתסההולכשהיקוחיפֿלע,ןוּוכמבתוביסמהלעותלעפהו
–המיאתמהביטקפסרפבןובשחבםיחקלנה,םימרוגהןיבידדההסחיהתוחתפתה
,החכִשהֿבצמב,תאזתמועל.וינפמסנהגשומתאהחודהםירבדהֿףוריצוהזש
רחאםיררגנונאםישענ;שממלשןוּוכמבושיחםושלםוקמדועןיאאליממ
,ןהילאתינוצרתוסחייתהלהדימֿהנקילב,ונתבוטבאלשתוביסמהתוחתפתה
רבדהשהדימברשא,עגרהלשתיזירפקהואתיביטטֶגֶוההיציאוטניאהדבלמ
לבא,ךהונייה,הללמואואתיסִנתויהלאיההיושע,ונתבשחמימרוגב,ונביולת
.המכחאלםגאליממו,הנובנאלםינפֿלכֿלע

לשםיגשיההבורבוניכז,רקיעבסניפֿלעקרו,המכחוהנובתהברהילב,ךכ
וללהםיגשיההשהדבועהו;וישכעדע,ךכֿרחאהאבשהפוקתהוםימיהתשש
תומדקתההתושירדםעדחאהנקב–ידמלתעדהתאחינמןפואב–ךכֿלכםילוע
ידיֿלע,הזהיביטטֶגֶוהבצמבהעיקשהתאקימעהלהָטונףא,םלשהדועייהלש
ימברקבףא,תנוּוכמהריתחלתיטתיטנאתוררועתהדדועלידכהבןיאםתסִּבשךכ
.ןוּוכמבותעדמתומדקתההתאחפטלהיהשקבמודועייהֿתחכשבףחסנאלש
ןפואברבדלכבשחלונלצאםיליגרןיידע–ונרמאשיפכ–םאםג,הזכןפואב
ןוּוכמבךימסהלילבו,״הקיטסימ״לכלשתינזגרהלילשךותוליפא,״ילנויצר״
אוהשבצמלםייתניבונאםילגלגתמהשעמלירה,סנהלשותערכהלרבדםוש
תיחטשתורמייתהלובתכפהנהרומאה]תיטסילנויצרה[תּוליגרהרשאו,הזמךפהה
.דבלבןיעֿתיארמואדירג

.םינפואהמכוהמכבתילסקודרפאיהןכא,וזתוחתפתהו
,סנַלתרקפתמה,״תיטסימה״השיגהדגנתודרמתההךותמאקוודיכ,תישאר
השיגהיֵדועיילש״תחקופמה״החינזהךותמו,תירוטסיההתילארשיהתרוסמהלש
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דעבמםגּולו–רתויביבקעןפואב,השעמלםירזחומןאכונאםיאצמנ,תאזלה
.תורקפתההתואלוהשיגןימותואל–״ירוחאחתפ״ןימל

רישכמהתיהאיהאקווד,״תיסִנֿיטנאה״תודרמתההשאיההדבועיכ,תינש
םיסִנלןיטולחלונרקפתהןוויכרסוחמשכ,םויכףא׃םיסִנהתומשגתהבקהבומ
םיללוחתמםיסִנהןיאןיידע,ונתבוטבאלש,םיביואלשםתועצמאבונלםיללוחתמה
,סנלונרקפהאלהתוארשאהדיחיהניפהתואלשתפסונהתועצמאָּבםגאלאונל
תמאבו–6)לארשיẁאבצ,הנוכישיואררבכשיפכ,וא(ל״הצלשוחופיטיהירהו
,ומשגתנאלםיסִנהשדבלבוזאל,רומאהתודרמתההרישכמילבשרבתסמ
םייופצםתויהףאלע,םשגתהלולכיאלו,םימשגתמויהאלםגאלא,הדבועכ
.םלועמםיביוחמו

ֿתלועפךשמהתאםיחינמוןוימדבןאכמונאםיגילפמשהרקמביכ,תישילשו
וא,לארשילש״תיטסימה״והמלשהֿתידועייהתרוסמַלהרזחלשעקרלעהייחתה
,הידועייֿתומלשב,תאזה״תיטסימה״תרוסמהתאונאםישיבלמםא–ךפהלרמאֹנ
,תינויגההניחבמ,אקוודאצמנהזירה–הייחתהֿתעונתלשךלהמהךשמהלע
ֿתילטוטהֿתולתהֿלאֿתורדרדתִההןוויכמהלעתנורוזחנשךכלהדיחיתורשפאכ
תאחיטבהלידכ,ןוּוכמבותעדמםירבדהתוחתפתהלעלועפללכונוסֵנַּב
,״סנֿדועֿאל״ןתויהלתיברימהדימבןברקלו]הייחתהֿתעונתלש[היתוחלצה
.תילכתַלםינווכמה,ונלשוניצמאמוונתמכחלשריבסילנויצרגשיהםאיכ

יסָלקהלגעמהןמאיהתבכרומיכהלקנלעהלגיתאזהתכובסתבלקןויע,הנהו
.הכותמינויגההאצומהוהמהינפֿלעהֶלגתמאליממו,הזתניסוהזתיטנא,הזתלש

עקרְלותואםימי☻ְמונארשאכ,וכותמךבתסמורזוחומצעהזאצומםג,םלוא
לשהזתניסהןויעריכאיההדבועה.ךיישאוהוילאשתירוטסיההתואיצמה
תעונתברבכעיפוהאלא,התעהזדלונאלתנוּוכמההריתחהוהמלשהתּוידועייה
תוערואמהֿךלהמידיֿלעקחדוהאוהדימתךא–תונושתויונמדזהבהייחתה
.םימיהתששתמחלמןיבלהנידמהתמקהןיבולרוגינייפואדוחייבו,תיווזֿןרקל
ֿקנחמדגנתיטתיטנאֿתישעמהעיבתכאלא,ינויעןויערכקראלהלעאוהזא
םגךא;וכותבהעקתשנהקולחהֿתנידמרשאתיביטטֶגֶוההחכִשהוהמלשהה
לשםצמוצמהגוחבקנחנומצעאוה׃עמושולהיהאלהשעמל,הלאתוביסמב

המחלמהרחא׳,םדוקהרוביחב2הרעהתאהארובוש,ל״הצלשומשבשובישהרשפל6
.211׳מעבליעל,׳םימיהתששלש
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אקווד,סנֿךרד,וידעלבהמשגוהתישעמהותועמשמו7,הלעאוהובש,׳םָלֻס׳
.אציאוההתנכסדגנוהדגנרשא,תרוויעהיצטֶגֶוהתואךותמ

יפכ,םעפה.תיסִנהתומשגתההרחאהרואכלאופאהמכוהמכתחאלע
המכחהֿרסוחלכםע;תיטתיטנאתוררועתהלעקרהםגהברהדימבטמשנ,ונרמאש
הזיגרמהגרדלתובורקםיתעלעיגהלןיידעיושעה,ידועייהֿןוצרהֿתרסחהדימעבש
תוחינמןניאתוביסמהש,הנושמהיסִנהבצמברבדההתעשחרתמםוקמֿלכמ–
איהשזגורהו,רתויבהבורמֿאל–תיסחי–ראשנהקזנ;הכרדכחתפתהלתושפטל
םיאצוידוע,תאזֿלכב,הנהש,רשואהםשורתחתעוקשלוןזאתהלהטונתררועמ
.ליגרהםירבדהֿךלהמבונתגהנהמתופצלונלוכישיפכמבוטרתויהברהונא

ינורקעהשעמהזיא–רבדלשודוסיב–ונלןיאבוש,הזבצמב,תאזדבלמ
הניאהתגשהֿרצוקבהגהנההרשאותושעלתבייחמהתיהתימואלההמכחהש
ןוּוכמברתוי,בוטרתויתושעלדציכקראיההיעבה.ובהצורהנניאואהריכמ
קבאמהלבא;ץוחבמםימרוגידיֿלעףרטיהלןתינתוחפןפואבו,יתועמשמןפואבו
םיסרטניאלעאל,םיטשפומםיניינעלעאוהבסנאליממורקיעב,וזהיעבלע
רופישלותעפשהו–קוחרחווטלםינכתותונויערלעםאיכ,םיישחומֿםייעגר
וזאל,)ומצעובםולגהיניינעהםודיקהןמדבל(םייתניבשתישחומהתומדקתהה
איההיושעףאאלא,בוטההרקמב,תיקלחוהפיקעקרתויהלאיההיושעשדבלב
אוהיעבטךא,הזכשתוביסמֿףוריצב.הקיזמוהעירפמ,התעשב,תויהלםימעפל
תביוחמתאזֿלכבהנניאןיַעבשתיסִנההיצטֶגֶוַלתורסמתההםא,ררועתתהלאשהש
הגהנהלעתושקעתההרשאמ,הטמלמרתויהיוצרוהחוטבףאו,הלעמלמלילעב
רחאהפידרִל–ילסקודרפןפואב–ךפהילאיהאקוודהיושעה,תבשוחמתידועיי
.הדשבחורה

תחכִשבעוקתןיידעראשנשימבללכתכיישהניאןבומכוזןיעמואוזהלאש
ודירטהלתויושעתיסִנהותומשגתהודועייהתויעבןיאאליממו,ארקיעמדועייה
ֿךיאולבושחורוכזדועםלשהירוטסיההדועייהשימבקרתכיישאיה.תוניצרב
׃ליעלונחתינשתוחתפתההעקרלעתועמשמלבקלאיההיושעדוחייבו,אוהש

–םינשיצחוהרשעֿשולשכתורידסבעיפוה,דדלאלארשילשותכירעב,׳םָלֻס׳ןוחריה7
לשותעפוהתליחתלע.)1963ףוס(ד״כשתןוושחדע)1949עצמא(ט״שתרייאןמל
הנשב;)׳אךרכב(׳היילעהתטילקלשהקיטקלאידה׳רמאמַלחפסנַבוחיתפַּבהאר׳םָלֻס׳
רבשמבלארשיתלואג׳ורפסבףיעסד״בשולשידקה׳םָלֻס׳לשומויקלתיעישתה
.ךליאו505דומעמםשתאזהארו,)׳בךרכ(׳הנידמה
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יסִנהםרוגהלשותִמאתעדותתארוביצבחפטלהטונתואיצמהתוחתפתהיכונרמא
רשא,תידועייהתילכתהתעדותתאםגריעהלורוזחלאיההטונשעמשמאליממו–
היושעהזהףוריצהךותמו–תיסִנכתואיצמהלשהתוחתפתהתרכומהיפֿלע
,בייחמורקיובושחאוהדועייה,ןכא״׃ןלהלכתינויערהיצטֶגֶוךשמיהלהרואכל
םאיכ,ובקסעתהלונלןיאונחנאךא;וניניעלםשגתמואוהךלוהםנמאהנהו
אהו–םהלשםינטקהוםיימינפההדימהֿינקיפֿלע,םויֿםוילששממהֿירבדב
.״וישכעדעםשגתהורבדהךלהתרחאאלוךכקרשהיאר

שוריפבהחנוההתעדעותונויצהתליחתמרבכשהיגולואדיאהיהוז,השעמל
תופרטצההיהירה–ל״דפמבהנורחאלםלגתמהינויצהםרזהדוסיבאללכמוא
הליחתכלמתכֶּכּורמה(תיתולגהסנהֿתייפיצלש,תינגרואֿיתלבה,תיתוכאלמה
תינויצהתודרמתההו,אסיגדחמ,)תימויֿםויההסנרפהתפידרחרוכידיֿלע
היגולואדיאהרבדלשומוכיסביהוזו–ךדיאמ,דועייהֿתחוכש,״תיסִנֿיטנאה״
״תּויִסִנֿיטנאה״םוקמב,ונברקבטילשהלםויכהטונתואיצמהתוחתפתהרשא
׳ל״דפמה׳ףאלע(וישכעדעתינויערהניחבמהטלשרשא,תיבקעהוהצימאה
.)הדִצבררגנוףרגנש

םיענךכֿלכןפואבהכותלםילגלגתמוםיכלוהונאשתוחתפתההיהוזםאםג,םלוא
לשהדבכנהקנפשוגוליפאלבקלוזתוחתפתההיושעהרואכלםאםגו–קלחו
ֿתיתרוסמה,תיתולגהסנהֿתייפיצלהבושתבֿהרזחןיעמהתויהב,תּונוכנותורשכ
ייוכיסתניחבמיכתראשנהדבועה–וניניעללוכיבכהתמאתִהש,תירוטסיהה
האבש׃התוהמםצעיפֿלעהנידץרחנ,אבהלתואיצמבםגהליעיוהבוטהתויה
אליממהתואלסופהזרבד.םיסִנבןיטולחלהיולתונתחלצהתאריאשהלאיה
רתויהלכלונלאיההחיטבמש,הטושפהתיגָ☻ומהתועמתשההתניחבמקראל
תורשפאהתאםגאוהטימשמתמאבאלא,קופקפהברימבתקפקופמהחלצה
.]ןלהלרבסומַּכ[–םיסִנבהנומאהחוכמ]אקווד[הילעךומסלוּהלבקל

ללכוללכתיתולגהסנהֿתייפיצהתמאתהאלהשעמל,ונשגדהרבכשיפכ
האֵדיאהתניחבמםג,ןכאו;הבהדירמהתועצמאבקרהתמאתהאיה׃התרגִשכ
ללכוללכתיתולגהסנהֿתייפיצלשהרגִשההתיהאלהליחתכלמתילארשיה
לכב,םוקמֿלכמ,םיסנבהיולתותדמולמהתויהלכםע,לארשיֿתרות.תימיטיגל
הנכותלכב׃הברדא.סנהלעםירבדתכמסהמךפההקוידביהירה,הרקיעוהתוהמ
תוחתפתהדגנכםיליבסדומעלאלשלארשיתאבייחלאיההאבקרישעמה
תיתוכאלמתורצבתהךותוליפאו,ןוּוכמבותעדמהדגנדומעלםאיכ,תואיצמה
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,תמאבו;וננוצרלףוסֿלכֿףוסהריבדהלםאיכ,הירחאררגיהלאלידכ,הינפמ
יהוזיכהארנ,ונשדוקיבתכב,לארשיייחלשתיביטמרונההמגודבןנובתנםא
לבוקמכ,םייצראםייחםתס,םנמא,דחאדצמ׃חצנהלאדועייהייחלתינכתה
–ינשדצמלבא,םיאבוםילגלגתמםהשיפכ,םיימויֿםויהםהיקבאמלע,םלועב
,םדועייוםדוחייתעדותבדימתםירמשנהםייחםאיכ,הלאכשםייחםתסקראל
דימתשמשיוןוּוכיאלא,ולךליולגלגתיאלטושפהימויֿםויהקבאמהשידכ
.ךכיפֿלעקר

איה–תילנויצרהלוכיהירהוסנהלאתימינפהיינפםושהבןיאש,וזתינכת
תיבימימקרו;םשגתתהתרטמוסנההנמילשיםנמאשךכלתעצומההּבורעהאיה
רומישוומצעלשמשללחהימויֿםויהקבאמהוודרפוהםירבדהשכ,ךליאוינש
התלעומוקמב–יעבטהתומדקתההרדסרפוהאליממ,ומצעלתידועייההעדותה
רדעיהב,תאזההרישיההייפיצהלבא–וילאונריזחישסנלהרישיההייפיצה
םגךכלורסמתהשלארשיייחםנמאו,הכלהוהבזכנאליממ,ילנויצרהךוויתה
8.המרונכדועשמשלמולספנושדוקהֿיבתכמואצוה

הלואגהשיפֿלעֿףאו,ליעלונראיתשתוחתפתההףאלעיכ,אצויבושןאכמ
,״םירישיםיסִנ״לשתושודגתונמבןורחאהןמזבונילעלגלגתהלהלחהםנמא
ונלרשפאֿיאהשעמל–״תיתולגהתונלטבה״ימיבוניפיצשהמןיעמטעמכ
םהבםיאשונםמצעתראותמהתוחתפתההינותנםגשרבתסמו,ךכםעםילשהל
ןוויכתאםג–לוכהףאלע–אלא,ונרמאשתועקתשההןוויכתאקראלהשעמל
יאדוובובאהיאלןכא,הזאצומ.הדגנתרזוחתודרמתהידיֿלעתולעתההֿאָצומ
ונדִצמ,ונחנאשכםגונתלואגתאונוויכשםיסִנהתדבועליטתיטנאץוריתםוש
אסיגדחמתולגהלשהלוסיחיֵמיֵא,דוחייב,ךכ.רבדוּנַויכאל,ילנויצרהֿישונאה
ֿתודוקנכדימתוראשייךדיאמםימיהתששתמחלמברורחשהֿתומצעתהרהוזו
חרוכוהלעמלמןוּוכמדועיייפֿלעהלואגהתורשקתהלתקהבומתודעלשדקומ
.ןוילעיסִנ

׃הלאםימרוגהשולשמטלפמםגןיאתאזהתודעהלצב,םלוא
הייפיצהתרגִשךותמםינפֿלכֿלעונלואבאל״םירישיה״םיסִנהםגש)א

לשתויקוחלונאםינותנםנמאשאופאאהי.הברדאםאיכ,סנהלעתוכמתסההו

הברהבחרהבשרפאוה–דחאטפשמב–ינשתיבימילעד״בשןאכרמוארשאתא8
םייתנשכבתכנשרוביח,)׳דךרכ(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ורוביחב
.הזונרוביחלשותביתכדעומינפל
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ונייהאלתיגולואדיאהניחבמרשאכונלושחרתהוללהשאיההדבועהלבא,םיסִנ
״תיסִנֿיטנאה״היגולואדיאהתאתונשלורוזחלונאםירומאםאוליאו,םהבםייולת
קוידלללכהזבםינמאנאהנאלתמאבשדבלבוזאלירה,םיסנהֿןויְסינרואל
תחתמעקרקהתאךכבטימשהלונאםייושעםגשרבתסמאלא,היהשןויסינה
.ךשמהבתיסִנהתויקוחהלשהתומשגתהםצעל

,ותארקלתופחודתוביסמהשרמאֹנםאםג,ןודינהגוסהןמיגולואדיאיוניש)ב
אקוודּוּנַמואםהילעשישונאהדובכהוןויגיההתניחבמלבסנאוהןיאםוקמֿלכמ
לכויאלםינפֿלכֿלעשאופאבייחתמהזדצמו,םייתניבשםיסִנהֿתפוקתידכךות
.ודגנכםוקתדועתאזֿלכבתיטֵתיטנאתוררועתהשילב,קלחןפואברובעליונישה
איהקרווז]תוררועתה[אקוודשםגבייחתמ,ליעל׳אןמיסבונרמאשהמרואל
,םירבדהֿךשמהבתיסִנהתויקוחהלשהתומשגתהתאונלרישכהללכותדועתמאב
םיסִנבתורגתשִההןמהנוזינה,ךפההלאתורדרדיההֿתייטנךכברבשיתםגאליממו
.םינוּוכמםניאש

גוסהןמיגולואדיאיונישלונאםילגלגתמםא׃רתויבבושחהילואוהזו–)גְֿו
לשתידועייהתועמשמלתרזוחהֿתועדוותההךותמ,רומאכ,הזירה,ןודינה
רבכשיפכ–לבא;לארשיֿתרותבהליחתכלמתרדגומה,תירוטסיההונתוחתפתה
תידועייההריתחהבויחתאונאםיאצומאקוודלארשיֿתרותב–ןכֿםגונרמא
יונישלונתואתלגלגמהתוחתפתההתואשאופאאצמנו,סנהןמםינפִלשתנוּוכמה
דילוהל,איהתביוחמםגאלא,החרכומקראלאליממ,התילכתלּהעיגַהםע,ןודינה
הלשימינפאצויֿלעופתניחבב,םדוקמונשרדשתיטתיטנאהתוררועתההתא
.המצעב

תוחלצההלכףאלעש,אופאאוהרבדלשומוכיסוושוריפתורחאםילימב
םוקמֿלכמ–ונידעלבםגלוכיבכושחרתהשו,ונבתויולתויהאללוכיבכשתויסִנה
רבכשתנוּוכמהתידועייההריתחהחורתאןהינפמףוכלורוזחלןפואםושבונלןיא
התרמשמלעדומעלףאונאםיבייח׃הברדאאלא,ונמצעלריזחהלונקפסה
–חנומומוקמבםיסִנהלשםדובכ,ןכא.עוקשלאיההטונםאשדחמהררועלו
רוזחלדועתמאבונאםיבייחףא,המּורוהקמועןעמל,הנבההתומֵלשןעמלו
םכותמ,םירבדהתרגסמלעגונשהמבקרתאזךא;ןוכנלאםדובכתאךירעהלו
ירפאלו״סנ״ויהםירבדהשהדימביכ,תראשנהדבועה–םינפלוםכותמ.ץוחלו
ונאםיעיפומאלא,ונתוכזלםיפקזנםהןיאאליממ,ונלשוניצמאמוונתמכחווננוצר
םיפחדנהזהאטחהתא.םדגנכלדחמושֶפֶטלשאטחבםיאטוחףאוםיקירוםילדכ
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םתוכזבךא;ונֵכותבקימעהלודועךישמהל,םימיהתששיֵסִנידיֿלע,םויכונא
ררחתשהל–חילצנשתווקלונלשיו–ונאםיביוחמםגםמצעםהםחוכמו
9.אבהלהזאטחמ

אוהרשאכ,ןנדאשונבד״בשךרועשףסונןוידלהיָנפהןאכתשקבתמ,קרפהלשומויסב9
ותעפשהתאו,םירצמתאיצילשםיעוריאהתרשרשבטילשהיסִנהםרוגהתאחתנמ
תחתופההקסִּפהןמל,478׳מע׳דךרכ,׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבתאזהאר.תורודְל
.תואקסִּפעבראךלהמבו,״תחאהאצות״׃םילימַּב
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ב

הנידמברטשמהלשעורהותוליעיה

יתנווכתהוילעש,ינשהיטקלאידהםרוגלונאםיאבומןאכמרישיךשמהב
.םיסִנהֿאטחמתוררחתשההתואלשהתמשגהתייעבלאוהרשקתמיכ–דומעל

לכו,ונלשימואלהשעמהלכלשהיצרגטניאאוההשוריפ–תוררחתשהה
היווההרומאםתוארשאיחצנהֿידועייהןכותהוןוויכהתעדותב,תימואלהונתייווה
תעדמ,הזהןכותהוןוויכהתאתרשתואָ☻יתםנמאשידכ–תרשלותאשלוז
קרתויהלןבומכלוכיהשוריפ,הליחתכלמ,תוררחתשההתמשגה,םלוא.ןוּוכמבו
יאשונןיבםידוגינודוריפבאליממךורכה,תוררחתשהלקבאמורָבעמלשעסמ
–בחרהםפקיהבימואלהןכותהוהיווההלעהטילשםהלןיאןיידעש–העדותה
היווההלעהטילשהםהלרשא,המעשרוביצהותמייקהתימואלההגהנההןיבו
.העדותןיֵאמ,םדיבןוויכֿירסחוםיפלוסמהלאינשרשאו,ןכותהו

ןימכ,הנוכנההעדותהתאעיצהלקרןבומכידןיא,םירבדהעבטמ,הזבלשב
תודמעהלעינידמקבאמלךפהילרבעמהבייחאלא,םיחקולַליאדכהחקימ
ןכותהוןוויכהתאםשמטילשהלידכ,המואהתגהנהתלהנתמןהמשתוישממה
ןיינעךפהנהבשהנושארההדוקנלונאםיעיגמאליממךכבו–לעופב,םינוכנה
םינדונאהבשהכפהמהיאשונלתישממהיעבלתימואלההיווההיניינעמוהשלכ
תינכפהמהתוררועתהלהליעתויהלםייושעבורלםיינכותםיניינע,םנמאיכ.ןאכ
תובישחהתגרדיפל–תאשרתיבףאו,םדוקמףאינויערההלופיטלאשונו
,ללכֿךרדב,םלוא.םוילםוימתוחתפתההךלהמבלבקלםייושעםינושםיניינעש
םירבדבהלופיטיכעמשמאליממ,הגהנהֿדמעמלהכפהמההעיגהאלשןמזלכ
ידיֿלעהמשגהלהעצהואדיתעלתינכתתניחבב,יטרואתֿינויערתויהלקרלוכי
ןפואבובלפטלאובלהיושעהכפהמהשןושארהימואלהןיינעהוליאו–תלוזה
.הגהנההןוגראוא,רטשמהןיינעחרכהבוהירההמצעבישעמ
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.וזהניחבמקרהניאהכפהמהתויעבלותובישח,רטשמלשהזןיינע,םלוא
םיימואלהםייחהלשןכותהוהיווההלכתאאיצוהלאוההכפהמהדיקפתםא
םיברםיניינעףוליסמאיצוהלאיהתבייחיכןבומכעמשמאליממ,ףוליסמ
לכלשדקומהֿתדוקנודבוכהֿזכרמיכאוהיעבטקרתמאב,הזבצמבךא;םינושו
םגתואיצמהאיהתאזכםנמאו–רטשמהןיינעבואצָמיידחיוללהםיניינעה
הנניאבושרטשמהתייעב,וזתואיצמיפֿלע.ונינפלתדמועההכפהמהֿתשירדב
,תישעמהֿתינכפהמההניחבהןמעירכמהוןושארהיגטרטסאהדעיהתייעבקר
–תינכותהẁתינכפהמההניחבהןמעירכמהויזכרמהאשונהתייעבםגאיהאלא
.טורטורפרתיברבדהתאריהבהלהתעהסננו

דיקפתתאיכ,תינכותהֿתינכפהמההניחבהןמתיזכרמההיעבהתאזירה
,תינוליחההתייווהמהנידמהתרבעהלשהמישמכרידגהלרשפאהכפהמה
ֿתידועייהתוברתבתוישרושלשהיווהל,לוכיבכאדירגoֿתיטסילאיצנטסיזקאה
המלשההלואגהתמשגהלרישכמהותרגסמהתניחבב,המואהלשתירוטסיהה
.תאזהתוברתבתפאשנה

הנניאהנידמה,השעמליכ,״לוכיבכאדירגֿתיטסילאיצנטסיזקאה״יתרמא
השעמלאיהןיאוישכעםג׃וישכעםג,״תינוליח״וא,אדירגֿתיטסילאיצנטסיזקא
ֿתילארשיהתוברתבתפאשנההלואגהתומשגתהלרישכמהותרגסמהאלא
תוישרושלשילמרופסיסבלעהֶ☻ענרבדהןיא,םייתניב,התעשאלא.תירוטסיהה
השבלתהשהלואגֿתעונתמךשמהבהשענרבדה׃הברדאםאיכ,תאזהתוברתב
האצותכהמקוהשהנידמהו–תיפוריאֿתינוליח,״תימואל״העונתלשתומדב
אלא,תירוקמֿתילארשיהלואגֿתושֵיכתילמרופהניחבמההדזמהניאוזהעונתמ
ןמ(,אדירגתמייקהיסולכואלשתיתכלממתונגראתהתויהלאיהתרמייתמןיידע
,תמאלרומגדוגינבו,םייוגבהליגררורחשֿתמחלממהאצותכלבקתמהגוסה
םעלשהליגרהתימויקההייטנהתרגִשדגנתודרמתהךותמאקוודהמקוההנידמהש
תודרמתההתאשמשלוךישמהלאיהתשרופמהתימינפההתנווכו,םלועבלארשי
ךכברתסיתםאףאו,״היילע״ָלעגונשהמבתוחפל,התילכתדעהאיבהלותאזה
10.)ץראבהליחתכלמתמייקההיסולכואהלשהליגרהתימויקההרגִשהתייטנ

תניחבמרזומורזחנומוהזשינפמתואכרמבד״בשןאכןתונ״היילע״הביתהתא10
תונגראתהקרהנידמההווהמםנמאםא–םירכנוםידוהי–ץראבתמייקההיסולכואה
ידןיאהלואגהתעונתלשהתניחבמשרמולךירצןיא.אלותו,םהלשתיתכלממ
תוכלמבתויולגץוביקב,הלוגהלשילטוטההלוסיחוניהבייחמהדועייהיכ,״היילע״ב
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השירדהתואלעתורחאםילימבהרזחאלאוניאןבומכםירבדהלשהזרואית
ןיבתרוויעהתואשניההבצממרובעלהבוחהונייה׃םדוקמונדמעהילעשתימואל
תילארשיההלואגהתומשגתהןיבלהליגרתימויקהיצטֶגֶוברומגהןדבאהתנכס
ֿתנכסמ,המכחבוןוצרב,תעדמךילהתהתנווכהלשבצמל–ונילעמיסִנןפואב
םירבדהלכלשםשוריפךא.אקוודבהמלשההלואגהידועייתמשגהלאןדבאה
התוהמלםצעבסחייתמוניאהכפהמהדיקפתרקיעשוהירה,םינפֿלכֿלע,וללה
התרגסמוהתרוצלקרםאיכ,תמייקהתימואלהתואיצמהלשימינפההנכותו
.רטשמלשהיעבתורחאםילימבוזירהו–התגהנהיכרדו

–רטשמ.םימסקֿלגעמןימבונאםילקתנוםירזוחןאכדעונעגהשמ,םלוא
תודסומהתכרעמבהיולת,הדִצמ,וזו,ילמרופהןוגראהלשתודסומהתכרעמעמשמ
,איהףא,תיללכההיווההלשתודסומהתכרעמךא;תיללכהתיתרבחההיווההלש
,ונלשתואיצמבו–ונממקלחכןיפיקעבבשחיהלהיושעורטשמבהיולת,הדִצמ
רטשמַּבקרםירומאםירבדהןיאתמאבירה,הכפהמןועטהאוהרטשמהםא
.רתויאלמהובחרומה,ינשהןבומברטשמבםגםאיכ,םצמוצמה,ןושארהןבומב
,ויביכרמינשלע,ללוכהןבומברטשמהיכםאש,אוהםימסקהֿלגעמ,הזבצמב
םינפִלואוהוכותמירה,הכפהמלןמוזמאושנְכוערכונלצאבשחיהליוארהאוה
הניאהרואכלהכפהמלהליעםושו,ןיטולחלםאתומוןזואמהשעמלאוהאצמנ
.ללכובתרכינ

.]םדוקהטפשמַּבש[״השעמל״הלימהתאדחוימבשיגדהליוארהזרשקהב
יביכרמינשןיבימינפםואיתםגןיאתמאב,רתויהקומעתינויגההניחבמיכ
הלאינשןיבםג׃יללכהיתרבחהֿידָסומהו,ילמרופהיתכלממהֿינוגראה–רטשמה
לשתיתרבחהתוחתפתההימוליגןיבהריתסהתאתוארללעשודעצלכלערשפא
ושבלוהםהםהבשיטסילאיצנטסיזקאהֿיטרקומדהשובלהןיבלידועייהךלהמה
תלואג׳ב,טורטורפבםירבדהלשהזדצלעיתדמערבכו–יתכלממהםפוריצב
הנופצההכרבהתניחבמ,השעמל,םלוא.]׳בךרכ[׳הנידמהרבשמבלארשי
לכםעש,המוקתהיסִנמסנדועאוההזםגהנה,הימגפבףא,לארשיֿתנידמב
–ףוריצהאצויםוקמֿלכמ,ונרמאשתידוסיההריתסבךורכהעירפמהסופסחה
,םהיכרוצוםנוצרתעדותירדגב,וילעבידיבליעיוםאתומאוהשרדסהכ–םוכיסב

תלואג׳ורפסב׳תוצופתַּבהלוגה׳ףיעסַּבותאצרהתאד״בשםתחהלאםילימב.לארשי
׃תחתופההקסִּפַּב30׳מעבםגםשהארו,355׳מעב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשי
.״תיגולויזָרפהניחבמ״
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םע,לארשיֿתנידמלשיטרקומדהרטשמהיכרמולןתינשממ.המיהדמהדימב
דחאםויכוהירה,תואיצמבותלעפהֿישובישותוימינפהֿתוינויגההויתוערגמלכ
םתעדֿתחנהותיתרבחהותוישרושתניחבמןה׃םלועבםיחלצומהםירטשמה
ונמודיקבויגשיהתניחבמןהו,והשעמֿרשוכוותוביציתניחבמןה,תוירבהלש
תלואג׳בהברהדימברבכיתדמעתאזההאצותהימרוגלעםג,הנהו.השעמל
אליאדורבסהםושיכ–ךכבקימעהלםוקמהוהזאלו,׳הנידמהרבשמבלארשי
םינפֿלכֿלעהאצותהךא.ונרמארבכשיפכ,סנהץוריתמץוח,רבדהתאהצמי
םוגפכרדסההתאטופשלונאםילוכיהנוילעהפקשהוזיאיפֿלעםאםגש,וזאיה
התואיפֿלעשורדלהיהיוארשהממתוחפךורעֿןיאלדועליעיכףאו,ודוסימ
הזכרבדםושןיאםינפִלורדסההלשוכותמ,םוקמֿלכמ–הנוילעהפקשה
רוביצלןועטלוהשימםויכאוביםארתויברזומהרבדההזאהייאדוובו,שגרומ
היעבה,ןוקיתוןורתפונממתועבותהתוברהתויעבהלכןיבמיכלארשיֿתנידמב
ןמ,ינכפהמןפואבתונשלךרוצַּבאלאהניארתויבתקחודהוהלעמבהנושארה
.הרואכלךכֿלכליעיה,הזורטשמירדסתאאקווד,דוסיה

והזםנמאיכרמולינאזעמ–אהישלככרזומרבדהאהיםאםג,םלוא
.רוביצלרמולואובלםויכיוארוןוכנשרבדה

תילארשיההלואגהדועייתארתוסותוהמםצעב,הזהרטשמהשינפמאוהךכ
דועייובללוכאליממ,וינכתראשןיב,תילארשיההלואגהדועיישינפמקראלו–
אליממ,ותוהמםצעיפֿלע,הזהרטשמהשינפמםגאלא,רחאגוסמרטשמלש
׃ונממךפההאוהשהמלאדועייהןמםעהתאתוטהלהליחתכלמףאאוההטונ
תרבעומףא,רכנַּבשרשומה,הזהרטשמהתועצמאברשא,אדירגתימויקהיווהל
הלוכהמצעאיהםגשרתשהלידכ,ארקיעמתימואלהתוברתלרכנתהלאיה
.רטשמהותואתורוקמלשתילֵרעההיווההתייווחב

,הדבועהןמאלאתעבונאיהןיאהשעמל,הזלהרטשמהלשתוליעיהםג,ןכא
םיעותעתהםעדחאהנקבהליחתכלמוילּוּפרִעםילוע–ותעדותלוּפרִעב–םעהש
תירקיעההדוקנהיהוזו–ומצעלרריברשארטשמהלשםייתייווחהוםיינויערה
ןיא,אופא,תורחאםילימב.ליעלונדמעוילעשיגולויצוסהםואיתהרשקתמהבש
תוליעיקרוזירה׃הברדאםאיכ,תיביטקייבואהרשכהרתילשתוליעיוז
ומיאתהאלמלאתובייחתמויהש,רתויףאתועורגתולקתתעינמלשתכפוהמ
וביטיפֿלעשינפמליעיאוהרטשמה.וזלוזתוערהתיּומימקעהיתשךכֿלכ
םעהרשא,תקרופמותינייקחתּוימויקהתואלאלאןוּוכמאוהןיאויתונורקעו
׃טרפנוףיסונ,וא;הנממהלעמלשרבדםושאלו,התואאלאלוכיבכהצורוניא
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רֶצֵיַלוהשלכרישכמובאצמנםנמאךכידכךותשינפמליעיאוהרטשמה
תאזךא,תנגרואמהתימואלההלועפהלש,ירוטסיההוקומעה,יובחהיתודחאה
שפוחלאלאדעונאוהןיאומצעדצמשרישכמלשתרגסמַבוסיסבהלעקר
תוליעיהשןפואב–יחטשהעדומַּבםעההצורוברשא,חורלכלתוקרפתהה
.״וכרדיפֿלערַעַנַלךֹנֲח״לשןויערבםולגהסיסכתהןיעמבןאכתגשומ

רשפאֿיאםוקמֿלכמ,רתויבגלפומסניפֿלעםגיכרמולךירצןיא,םלוא
קראלךנחמהֿרטשמהשרדנהבשהדוקנלרבעמלאףאערת☻ִתוזתוליעיש
וכירדהלוהערהוכרדמוריזחהלםגםאיכ,״רענהתא)םדקלוא(ךנחל״םתס

יפכ–טפשמלהדימהֿהנקכונינפלתאזההשירדהתאונאםיווַשמֶשִמ.הבוטַּב
לאםיסִנהֿךרדמהרזחהרבדבליעלונשרדשהמיפֿלעהתוַשלונאםיבייחםנמאש
םייקהרטשמהשדבלבוזאליכלילעבררבתמאליממ–תנוּוכמהריתחלשרטשמ
יתוהמןפואבדגונמותויהב,ינכפהמיונישלטקייבואכעבקיהלםעפֿיאחרכומ
ותוליעילכםע׃ןכֿלעֿרתיאלא,םהידִצלכמםימלשהלואגייחלשדועייל
לכלוא,תומוגפהתושירדהרדגבתוליעיאלאוזןיאםינפֿלכֿלעירה,םייתניבש
םייתניבשהמוגפהתוליעיהיגשיהתובלתשהלשיאנתהוהחנההרדגב–רתויה
ֿהנקיפֿלע,תאזתמועל;ףוסבםעפֿיאתנקותמהוהמלשהתילכתהתרגסמב
הזןיאוישכעמרבכירה,המלשהתילכתלהליחתכלמתנוּוכמהריתחלשהדימה
יונישẁךרדםאףארשא,עורגוהֶטַמ,ליעיẁיתלברטשמםאיכ,ללכליעירטשמ

ותוישרושאקוודירה,״רענהֿךרד״לםינפֿלכֿלעתמאתומתויהלןבומכתבייח
ויונישתארתויבתבייחמהאיה״רענהלש)הערה(וכרד״בהליחתכלמהרֵתיה
.רתלאל

םעהלאאובלאיהתבייחמיכ,ידמלתילסקודרפםנמאאיהוזהנקסמ,הנהו
תמאתומ״תויהלתאזכהעיבתהלוכידציכו–וליוצרהרטשמהתכיפהלהעיבתב
?וזיגרהלאלאהליחתכלמלכותאליאדוהתאלעהםצעםא,״רענהֿךרדל
בוטהסיסכתהןאכתויהליושעהאוהתאזההזגרההםצעשהארנתמאב,םלוא
םימסקֿלגעמותואלשומויקלםיבושחהםימרוגהדחאיכ.תילכתהתגשהלרתויב
יאדוובוהירה,רוביצבלבוקמוחונךכֿלכוהירהעורגהוהטמהרטשמהש,ונרמאש
תונורקעש,שרופמןועיטםושלתקקזנהניאףאש,תיללכהתישירחההמכסהב
ללכלוכיוניאףאםָיונישןויערו,םיכורבוםיבוטםהירההנידמבגהנוהשרטשמה
ןויערשידכ,רובשלאיההבוחתאזהתישירחההמכסההתא.תעדהלעתולעל
תעדהתרבעהאמשששחלםוקמםושןיאו–תעדהלעתולעלליחתיםנמאיונישה
םהש,םירחאםיבושחםיניינעבאוהשֿךיאלבחלהיושעאהתהזגוסמםיניינעל
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םהבלפטלדועלגוסמאוהשתומכםייקהרטשמהףארשאוםיילאוטקארתוי
.תוליעיֿתדימב

םשללועפלשיםינפֿלכֿלעשיסיסבהןויערהתאונאםילבקמםא׃הברדאיכ
דועיילשהדימהֿהנקיפֿלע,תילכתותועמשמרתילשןוויכבהמואהיניינעתנווכה
המסיסקרתויהלהלוכיהזההדימהֿהנקלשהאלעהלכירה,המלשההלואגה
,קבאמלדומצבו,קבאמהךותמםידיגורועםורקתאלםאתנבומֿיתלבותטשפומ
הלואגהֿרטשמקר.דּועָיההלואגהֿרטשמלםייקהרטשמהןמםירבדהתרבעהלע
גשומלש,תבלושמהֿתילוּכה,תינכותהֿתישממהתומלגתההאוהאוהדועָיה
תויהלהלוכיהזרדגומוישממדועייבתבלושמההלועפקרו,המלשההלואגה
תבלושמההלועפקר,ןכֿלעֿרתי.םייתניבהכירדמותנבומתועמשמתלעבםג
קר,תורחאםילימב,ונייהו–ומצעהזדועיילשותמשגהםצעלעקבאמב
הלוכי–שממבהגהנההיונישורטשמהיונישלעקבאמבתבלושמההלועפ
,םיצורֿםניאוםיעבתנ,םירחאלאהעיבתמיניצרוישממרתויוהשמתויהל
ןמהלועפלהליואררטשמהלעקבאמהתרגסמבקרשעמשמאליממו;אמלעב
ןושאריאנתאופאיהירהרטשמהתייעבלשהתאלעהשו,תושעיֵלןודינהגוסה
.תאזכשהליעיהלועפלשתורשפאהםצעלעובקעקרֿיאנתו
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ג

הכפהמותונמאנ

ותואש,הזרטשמבלארשיֿתנידמלסחיהתייעבוהירהישילשהיטקלאידהםרוגהו
.ךופהלהמואההָוּוצמ

ןמתחאיהירהתמייקהתימואלההגהנהלתינויערתודגנתה,םלועבשגהונביכ
יכ,רטשמלתודגנתהםצעבאיהןיאזאו,״תיטרקומד״תודגנתהאיהשוא׃םייתשה
תיטפשמתורכנתהלםוקמזאהבןיאאליממו,םשגומאוההיפֿלעשהשיגלקרםא

רדֵסהלשתויקוחהתויורשפאהתרגסמביונישלהפיאשקרםאיכ,הגהנהל
םנמאשעמשמזאו,תינכפהמאיהתודגנתהה,רחאןפואב,וא;ןותנהיטפשמה
ֿלכמאליממו–ויאשונלשיקוחהדמעמלתוחפלוא,רטשמהםצעלאיהתסחייתמ
םולכםניאויקוח,ןותנהיטפשמהרדֵסהלשבייחמהףקותבאיהתרפוכםוקמ
לשהתרפהידיֿלעאלאהתילכתלעיגהלהלוכיאיהןיאםירבדהעבטמו,היניעב
תודגנתההתא,ונחנאםלוא.תרחאבהתפלחהו,תררו☻ה״תיסיסבההמרונה״
יטפשמהרדסלונלשונֵסחי,ןכֿיפֿלעֿףאו–״תינכפהמ״כונרדגהונלצאתשרדנה
.הליגרהתינכפהמההשיגהךרדכ,ירמגלרכנתמתויהללוכיוניאםייקה

תואיצמבשערהיכונרמא.ליעלרבכונזמררבדהלשיגולויצוסהםעטהלא
התרוצבקרםאיכ,ימינפההנכותוהתוהמבאקוודוניאתמייקהתימואלה
ימינפהןכותהותוהמהדצמיכתורחאםילימבעמשמו–התגהנהיכרדוהתרגסמבו
׃םייקהרטשמהתרגסמבףא,אוהשֿךיא,היוצרהתימואלהתילכתהתמייקתמ
רטשמלהמלשהתורכנתההו,אוהשֿךיאהתואתרשמדוע,םוקמֿלכמ,הזרטשמ
םייתניבתימואלהתילכתהתאריאשהלאוההשוריפ,רחאבףלחוהשםרטב,הז
.והשלכיתכלממרטשמילב

ךרוצהלעונאםירבדמםאםג׃טרופמרתויוישונאֿישחומרתוירבסהבוא
הזםיביואםהשםידדצןיבדוגינלעןאכרבודמןיאםוקמֿלכמ,תינורקעהכפהמב
רשאתונורתילעםירחתמותדחוימהותבוטתאדחאלכםהםישקבמשךותמ,הזל
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ללכֿךרדבאוהבצמהשיפכ–וביריתבוטתאאליממתרתוסדחאָלםתגשה
םידדצהלכידיֿלערכומשהמבאוהדוגינהונלצא.םלועבתוינכפהמתויוסחייתהב
ינפמאוהךכו;דחאמהםניינעכ,המיאתמרתויהלימבףאוא,ףתושמהםניינעכ
תוישרושהתומלשִללוכיבכםירכנתמה,אוהשתומכםייקהרטשמהילעבףאש
םנוטלשתאםינפֿלכֿלעםימייקמםניא,המלשההלואגהידועיילותירוטסיהה
םה׃הברדאםאיכ,ירוטסיההלארשיםעלשונוטלשתלילשךותמלארשיֿץראב
םייקתמאוהןיאוםנוטלשםהלאבאלםנמאו,הזלהןוטלשהתאגציילםירמייתמ
תיתכלממתוריחלתולגמלארשיםעלשותלואגךילהתאשמךותמאלאםדיב
התרדגהכשמשלטעמכלוכיוהמלשההלואגהתודוסימןבומכוהזףאש–ץראב
.רתויבטשפומוינושארחוסינבםגּולו,הצממה

היוארםייקהרטשמהתרגסמבלארשיֿתנידמםאםג,אופאתורחאםילימבבוש
הלואגהתפונתרשאב–המלשההלואגהךרדבקקפןיעכספתיהלתובורקםיתעל
םושמהזןיאםינפֿלכֿלעירה–ךפֵהַלהידיֿלעהֶטּומאצמנםעהוהבתרצענ
ֿךרדשינפמקראלא,ץוחבמאוהשןפואהזיאבהלואגהֿךרדתאאיהתמסוחש
תראשנהדבועהםינפֿלכֿלעו;םינפבמ,המצעאיההכותב,הבתפלתסמהלואגה
רישכמהוהלואגהֿאשונםייתניבתראשנהאיהאיה,המצעוזלארשיֿתנידמשאופא
היתונולשיכםההיתונולשיכוהלואגהיגשיהםההיגשיה׃ערלואבוטל,הלש
ללכלוכיםדאןיאאליממ,םיעיגמהלאםירבדשהמכדעתוחפלו–וזלש
.ןותנהּהרטשמלע,הנידמהתועצמאבאלאהלואגלסחייתהל

.םינוויכהשולשמונניינעלתישעמתועמשמתאשונוזתיתדבועתואיצמ
רטשמהתרגסמבףא–ונרמאשיפכ,הנידמה׃ירוטסיהאוהןושארהןוויכה

ארקיעמםגשרחא,תימואלהתילכתהתאאיהתתרשמםוקמֿלכמןיידע–םייקה
דצמו;הלואגהךילהתלשרישכמכוהרטמהתומשגתהכאלאםצעבהמקוהאלאיה
ףאו,ומצעלןמאנהםעהדצמתימורטתירסומתונמאנלשסחיהליואראליממ,הז
תכשומ׃ןכֿלעֿרתיףאו,וכותבהמלשההלואגהלשדועייהתעדותיאשונדצמ
ףתתשהלוקיפסהשםעהֿינבדצמםירוהẁתבהאבשתונמאנהןיעמשסחיאיה
,ןוּוכמבותעדמהתמקהלומחלשםעהֿינבדצמהמכוהמכתחאלעו,התמקהב
.המלשההלואגהלשדועייהתעדותקמועךותמ

ֿתקיחרמ,תמיוסמהניחבמיכונרמאשהמאוהעבוקה,ינשהןוויכהןמ,תינש
הנידמהתועצמאבאלאהלואגלסחייתהלתורשפאםויכדועןיאללכב,דואמתכל
ֿשעמבלבחתחקלידכןה,תיניינעתירסומתונמאנתבייחתמ,בוש,הזדצמו–
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,)ירמגלהלואגהֿשעממטומשראשיהלאלו(הנידמהתועצמאבהֶֹשענההלואגה
.רחאגוסמהשעמואלדחמידיֿלעונממעורגלואהזשעמלקיזהלאלשידכןה

.רובידהתאביחרהלתצקךרטצנוילעו–יטפשמאוהישילשהןוויכהוליאו

ותועמשמבוובש,הנידמהלשרכומהטפשמלןווכתמינאןיאיטפשמהןוויכב
ֿיתוהמהילארשיהטפשמלינאןווכתמןאכ.םירבדהךשמהבןודלדוערוזחנ
ןפואבהיעבתררועתמהזדצמו–לארשיẁתרותלשטפשמהונייה,ירוטסיהה
עבטמו,הנידמהלשרכומהטפשמלההזונניאהזטפשמיכ,הליחתכלמשרופמ
,תילארשיהתונמאנהתאןיטולחלהרואכלםיללושוהזתאהזםהםיאיצומםירבדה
ֿלעהלילשהיכרבתסמהרותהטפשמדצמתוחפלו,השעמל,םלוא.והערמשיא
.טשפומבםיטפשמהֿתרותיפֿלעבושחלהיהרשפאשיפכתילטוטהנניאםינפֿלכ

תונמאנהינימינשלליבקמב,יתוהמןפואב,לוכֿםדוקתבייחתמוזהנקסמ
דוסיֿתוחנהשולשיפֿלעו–]תיניינעהותימורטה[–ליעלונרכזהשתירסומה
׃ןלהלכתוינויגה
איההנידמשונייהו,״הנידמ״גשומהתרדגהכלבקלונאםילוכישהמבאיהתחאה
תונובירהחוכמ,ץראֿחטשבהיסולכואלשידָסומהויטפשמהןוגראהתכרעמ
;ץראֿחטשותואיבגלהיסולכואהתואידיֿלעליעיןפואבתרכומה
תמייקתמה,הזכשןוגראתכרעמאיהלארשיֿתנידמשהדבועבאיההיינשההחנהה
ֿילארשיהםעהינבידיֿלעתאֵ☻ינהתונובירחוכמלארשיֿץראבןיסולכואב
;הלאכשםתויהףקותב,ירוטסיהה
תאזכשתיתכלממתונובירשונייהו,תיתדבועןכֿםגאיהתישילשההחנההוליאו
׃ו״טה״כםירבדבראובמַּכ,הרותהטפשמלשותילכתתיצמתאיהלארשיֿץראב
11.״ךָלןֵתֹניהֱֹֿא׳הרשאהמדאהלעיֶמָיוכיראיןעמל״

,התייווהֿעבטמ–יהירהלארשיֿתנידמשםשכש,ןבומכאוהףוריצהשוריפ
תונמאנבֿתביוחמ–תוינשִמההיתונוכתתויהלתויושעשהמלכמטשפומבו
הרשכהליחתכלמםגןכ,ליעלונרמאשיפכ,תיניינעותירוטסיההניחבמ]היפלכ[
עקרהרואל,םנמאו;תיטפשמוֿתיתדֿתילארשיהניחבמתונמאנבֿתביוחמואיה
איהתבייחש,תאזהתיטפשמההקנפשוגהםגתנבומאליממיניינעהוירוטסיהה

ו״ט׳הםירבד,׳מ׳דםירבד,א״י׳כתומש׃ןוגכ,םיפסונתומוקמבםגךכלהמודבו11
.ז״מ‐ו״מב״לםירבד,׳כ׳לםירבד,׳ט‐׳חא״יםירבד,ט״כְֿו
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הקזחןבומכיהירהוזתיתוהמתובייחתהו–םירבדהֿעבטיפֿלעךשמיהל
.התכימתלשקבלרשפאשתילמרופֿתיטפשמהחכוהלכמרתויהילאמֿתענכשמו

,האר.תוילמרופֿתויטפשמתואתכמסאטטצלישוקםגןיא,השעמל,םלוא
סכומב׳ליחתמהרוביד,׳אדומעח״כףד׳םירדנ׳לע12ן״רהירבדתא,לשמל
ןידתאתעבוקהאיהלארשיֿץראבלארשיתופתושםהיפל–׳וילאמדמועה
;תאזלהתופתושהלשןוצרהיוטיבותומלגתהאיההנידמהירהו–ץראבתוכלמה
םמצעלםיאיבמולא,דִודֿתיביכלמולארשייכלמ״׃׳בדומעא״יףד׳תוירוה׳וא
םירכנתמהו(םיאטוחהלארשייכלמןוטלשףאהזיפלש,״םמצעלםיאיבמולאו
לארשיוהדוהייכלמףאש,הדבועבןכֿםגקודו13;היהיקוחןוטלש–)הרותהןידל
לעלארשיֿץראבולשמםהו,oהיצפרוזואםהבהתיהאלשתמיאלכ–םיאטוחה
יפכ,םנוטלשבוריכהוםדגנדרמלםיאיבנהופיטהאל–ילארשיהםעהתעד
14.)׳?תושעלהמ׳ירמאמב(רחאםוקמבטורטורפרתיביתרבסהש

וניאתמאבונרמאשיטפשמהוירסומהלגעמהיכ,שרפלןוכנהֶארנתאזדבלמ
ירבדבעבקנהטרופמהןחבמהיפֿלעםג–אוהרשאתמאקוודםאיכ–רתסנ
ֿלעאלאהליחתַּבךלמןידימעמןיא״׃׳גהכלהםיכלמתוכלהמ׳אקרפב,ם״במרה
תויתכלממלששדוחמןוגראשונייהו–״איבניפֿלעוםינקזםיעבשלשןידֿתיביפ
תועצמאבםעהתעדלעאוההֶ☻ענםאאלאהרותהןידיפֿלערשכוניאתילארשי

דומלתהישרפמיבושחמהיה–דרפסבהנולצרבתבישישאר–ידנוריגםיסנונבר,ן״רה12
.1377תנשברטפנאוה.ורודבבושחהקסופהו

׃םירבדהלשהמֿתבחרההנה13
–אישנהיכתעבוקו,׳דקרפארקיורפסברומאהתאתמכסמתויָרוהתכסמבהנשמה
דיחיהןמהנושבתאזו,תאטחלםיזעריעשותגגשלעאיבהלבייח–לארשיךלמאוהש
םיאיבמהןידהֿתיבירבחמואחישמהֿןהוכהןמהנושבו–זעואהשבכ–הבקנאיבמה
ףדבו׳אדומע׳טףדבשתוינשמַבו,ג״כ‐ב״כםיקוספבדוחייב׳דקרפארקיובהאר(.רפ
ביוחמהאישנהלשףקותהתגרדיהמהלאשַּבהנד׳בדומעא״יףדבארמגה.)׳אדומע׳י
םאלארשיץראינבלשםאישנםגןכו,ךלמונניאטבשאישניכהלועןוידהןמו,הזןידב
העשב–דִודתיביכלמולארשייכלמ,םלואו.הלוגהינבלשםאישנלאוהףופכ
םהינשל׃הזלהזםיוושםהירה–התרבחלהפופכןהמתחאןיאותלצופמתוכלמהש
וגגשםאםיזעֿריעשאיבהלאופאםיביוחמםהינשו,ליבקמב,תוכלמןידףקותונשי
.תאטחןברקתונועטה׳השעתֿאל׳תווצממתחאב
.׳והכלהו׳אהכלהו״טקרפתוגגשתוכלהבהזןיינעבם״במרהלשומוכיסתאםגהאר

100׳מעבלדגומהחוורהןִמשןוידַלאיההינפההו,הזךרכבללכנ׳?תושעלהמ׳רוביחה14
.״דציכו״׃הלימבתחתופהתיעיברההקסִּפַלדוחייבו–תואקסִּפשמחךלהמ–
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לשותועצמאב,׳התעדלעוא,הרותהןידכםינגראתמה,הרותהẁיאשונוימכח
.השדחתונובירלשהתדמעהלתושרהתארשבמואיבמה,איבנ

אלםינפֿלכֿלעירה,םעהתעדלעלארשיֿתנידמהמקםאםג,םנמא,הנהו
ֿלכֿלעו,יוארכםינגרואמה,הרותהֿיאשונםימכחהתועצמאב,הרואכל,וזהאטבתנ
,םלואב.ם״ואהתעדלעםאיכ,איבנו׳התעדלעהנידמההמקאלהרואכלםינפ
םעהתעדלעהנידמההמקאלםאו–15״ורודבלאומשכורודבחתפי״,תמאב

לארשיתלואג׳׃יַרפסבםגהארהרותהֿיאשונםימכחהתועצמאב״םעהתעד״גוציילעא
.ז״נהרעה,׳בקרפ,׳קזחומבןיינקהיניד׳ןכו;200ֿו189׳מע,׳הנידמהרבשמב
׳בךרכב,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסהלאתוינפההתמאתההנה*[
הקסִּפַּב309׳מעלדוחייב,׳םֵשהתוכלמ׳ףיעסַלאיההנושארההינפהה׃ונתרודהמב
לאאיההיינשההינפהה;)ג״סהרעהלבלםישו(,״תיזעולהלימ״םילימַּבתחתופה
.הירחאלשםייתשַבו״םירבדבךא״תחתופההקסִּפַּב329׳מעל,׳לבויהרטשמ׳ףיעסה
הלודגהתיטפשמהותדובעיכרכתעבראמישילשהאוה׳קזחומבןיינקהיניד׳רפסה*
איההינפהה.רואהתארםרטוםיבותכבתאצמנה,׳ןיינקהינידתרות׳,ד״בשלש
,תודרפנהםהיתולחנבלארשיֿיטבשלשתיטפשמהםתולעבביטבןוידךותבהרעהל
הרעהב.הזרשקהב–ןידהֿתיבוךלמה–םינוילעההמואהתודסומלשםהיתויוכמסבו
תורושההנה.ונידֿתיבו,וכלמ,וצרא,םעהןיבשתוקיזהךרעמתאד״בשחתנמהמצע
׃ונניינעלתועגונה
ףוריצב,תירבעההסיפתהיפל,תמלגתמהניאהמואהתעדיכןייצלשיךכידכךות״
המואהתייווהמקתונמבוהנותנהעשלכבםבכרהיפל,םתויטרפבהינבלכלשםתעד
תבוטבאלשףא,הליחתכלמםנכותבםירדגומהדיתעורבעתלעבתירוטסיהתושֵיכ
תאםיווהמה,הרותהיספות,םימכחהוםינקזהרבחבאיהתמלגתמאלא–םיטרפה
םתודכלתהב,דחאכימואלהףוגהותימואלההרותהתאםיגציימהו״לודגהןידהֿתיב״
.״תיגשומה
רבשמבלארשיתלואג׳ל׳בחפסנלהפסוהכאבוהתאזההרעההןמבחרנטוטיצ
תאזהארו–׳תוינידמהתויושָרהןיבםיסחיהןיינעל׳׃איהותרתוכשחפסנ,׳הנידמה
].ךליאו550׳מע׳בךרכב

דוסילעותירוטסיההותיעבטהונתוכזףקותבו״׃תואמצעהתליגמב,שוריפב,עודיכ,ךכב
.תמקהלעתאזבםיזירכמונאתודחואמהתומואהתרצעתטלחה . .״לארשיתנידמ.
–הלכדעולחהמ,היטפשמרתיתאםגומכ–׳תואמצעהתליגמ׳בשהזהטפשמהתא[
תומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע׳ורוביחבהבחרהבותופירחבד״בשרקיב
326׳מעבדוחייבםשהאר.ךליאו319דומעבשלדגומהחוורהןמל,)הזךרכ(׳ןברוחה
.]הירחאלשתואקסִּפהיתשבו״היינשההדוקנה״׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּב

.״׃׳בדומעה״כףדהנשהשארתכסמבהאר*15 . דמלל.ורודבלאומשכורודבחתפי.
.״םיריבאבשריבאכאוהירה–רוביצהלעסנרפהנמתנוןילַקבשלקוליפאש
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הירבחתועצמאבהאטבתנשםעהתעדלעקרםאיכ,םימכחתועצמאבתאטבתמה
לשהשעמהםצעבתוחפליכקפסלםוקמםינפֿלכֿלעןיאירה,״םעהתצעומ״לש
תאואשנוהלאואטיבלארשיֿץראבהליעיהתילארשיהתונובירהשודיחלעהזרכה
,תיברימההשודקהותונמאנהתגרדבו,תיברימההרכההתגרדב,הרותהתעד
ירה–איבנלעגונשהמבוליאו.םימיהםתואבהרותהֿתעדהעיגהןהילאש
םתִמאוםתורשכתוברל,הנידמהירשבממדחאלכלשתיאובנהתמאהותורשַּכה
היחאלשותִמאוותורשכמיאדוובתלפונהניא,לארשיֿתרותיפֿלעהשודקב
הכמסההרדעיהלליבקמב,ינשדצמ16.שוריפבתרכּומאיהש,לשמל,ינולישה
,תמאֿתאובנוהרותהֿתעדלע׃וללהםייתִמאההיתודוסילעהנידמהלשתשרופמה
וזלשהתועמשמוהכרעקויד–ם״ואהלעאקווד,היוצמהתשרופמההתכמסהירה
רזחשםגאוההנידמהתמקהדוסיבם״ואהתאחינהשהפהותוא.ררבתהלרַחֵאאל
,יטפשמהסוסיבהתניחבמםגש,ונלאצוילוכהֿךסַבו–ג״םומש‐ם״וא״׃שריפו
םוחתבאלו,הרוצהםוחתבםההנידמהלשהימגפ,שממבםייחהתניחבמומכ
.תוהמה

וזאלש,ךכבינויצוטיטסנוקםגפשייאדווב,לארשיֿתרותיפֿלע,םנמאיכ
אלא,האובנֿתרושבלעוהרותהֿתעדלעשרופמבהססבתנאלהנידמהשדבלב
יאשונףא,םינפֿלכֿלעירה,האובנוהרותֿתעדהדוסיבוחנוההשעמלםאםג]ש[

המקוה–׳ונרודלשחתפי׳תאד״בשהאורובדסומה–דימתרכזנה׳םעהתצעומ׳*
בושייהיניינעלוהינל׳רבעמףוג׳כ,ח״שתןסינב,טדנמהןוטלשלשםימודמדהבלשב
תאוא–הנידמהתאןנוכמהףוגהתאהתווִהשאיהתאזהצעומ.הנידמלךופהלדמועה
העבשוֿםישולשו–)׳וכו״תאזבםיזירכמונא״׃םיברהֿןושלב(׳הזירכמהתושֵיה׳
.׳תואמצעהתליגמ׳לשהעיריהתיתחתבםדיתמיתחתאועבטהבםירבחה

תואטחבקע,לארשייטבשתרשעלעךולמייכטבנןבםעברילאבינינולישההיחא16
ףרוצמהןימינבו(הדוהיטבשלעקרםילשוריבתוכלמהרתוויתדִודתיבליכו,המלש
יכ״–םהילעמלועהלטנתאלקהלםעהתשקבלםעבחרברסמ,םירבדהךשמהב.)וילא
ןבםעברילאינ♪ישההיחאדיב׳הרֶּבִדרשאורבדתאםיקהןעמל,׳הםִעמהָּבִסהתיה
ףאהיעמשאיבנהו,םיטבשהתרשעלעךולמלארקנםעברי,יולגדרמחתפתמ.״טבנ

תרשהשמלשותודעיפלע[.ןוירוגֿןבלשםסרופמהויוטיבלןבומכאיההנווכהג
בגא,1955תנשבהלשממתבישיבהזהעבטמהתאןוירוגֿןבעבט)׳ישיאןמוי׳׃ורפסב(
תחקלשישתרשולריעהרשאכ.ןויאדפהתולועפבקעהזעתעוצרתאשובכלותעצה
המקהתיהאלם״ואהאלמלאיכףיסוהו,ם״ואהלשהיופצההבוגתהתאןובשחב
,הנידמהתאהמיקהםידוהיהתזעהקר!אלואל״׃קעצוןוירוגןבויפלכץרפתה,הנידמה
.]״!םומשֿם״ואתטלחהאל
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,םתרושבוםתעדלשםרהושרושה,רוקמהתאללכוהיזאלםמצעוזהאובנוהעד
רבעמיכתראשנהדבועה,םלוא.תעטוקמתינוליחהמרלשיומידבהוריאשהו
תאו–םישורדהםורהושרושה,רוקמהןמ–האובנוהעדהתיָחוהתיההזיומידל
לכ,תוחפל,ךכ.דבלבילמרופםגפלאלאאופאבושחלרשפאֿיאהעטמהיומידה
ונאןיאו,ןאכםינדונאובשינויצוטיטסנוקהןורקיעהירדגבונאםיראשנשןמז
ד.תורחאתוארֿתודוקנמםירבדלתויהלהיושעהתיתוהמהתועמשמלםיעיגמ

תאמ=[יתִאמיכ״,תדרפנתוכלמומיקהרשאלארשייטבשבםחליהלהדוהיינבמענומ
דעו״כקוספמו,ג״י‐א״יםיקוספא״יקרפ,׳אֿםיכלמבהאר.״הזהרבדההָיהִנ]׳ה
.ד״כקוספב״יקרפ
תנידמתמוקתלהלבקההלעו,םעבריתוכלמלע,ינולישההיחאלשוהשעמביטלעדוע
הקסִּפַבו״וזתורשפא״םילימַּבתחתופההקסִּפַּב294דומעבןלהלהאר–לארשי
.הירחאש

ֿיאשונםימכחהתעדלעשוריפבםנמאהמקוהוזש,םיאנומשחהתלשממבםגהארד
–)א״מד״י,׳אםיאנומשח(תשרופמתיאובנתושְרהתיהאלהיבגלףאלבא,הרותה
ףאלע,תבייחמותיקוחתוכלמםיאנומשחהתוכלמבשוריפבדומלתהריכמתאזֿלכבו
.׳אדומעט״יףד׳ןירדהנס׳׃תוינכותםגןהשהיתומיגפ
׃ןאכתונותנהתואתכמסאהיתשבםירבדהטוריפהנה[
שודיחםע,והיתתמןבןועמשלןוטלשהתריסמלערפוסמד״י׳אֿםיאנומשחרפסב*
רשל,לודגןהוכלאוההנמתמרשאכ–יאנומשחתיבידיֿלעתיתכלממהתואמצעה
ותואֵנםינהוכהוםידוהיהיכ״רמאנא״מקוספב.״םינהוכהוםידוהיהאישנ״לו,אבצה
.״תמאאיבנםוקירשאדע,םלועללודגֿןהוכלואישנלןועמשםהלתויהל
הביטבהבחרהבד״בשןד,)׳דךרכ(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ורוביחב
הלבגמ–הליחתכלמהבהכורכהתיתוהמההָלָּבגִמַבו,יאנומשחתיבתוכלמלש
.ל״נהקוספהלשתונורחאהויתולימבהזומרה–הבוריכהםמצעםיאנומשחהש
.ךליאו״וליאו״תחתופההקסִִִּפהןמ,234׳מעבםשתאזהאר
)׳אדומעח״יףדב(הנשמהתעיבקלד״בשסחייתמןירדהנסתכסמלותיינפהב*
ט״יףדבךכבהנדהארמגהתייגוסלו,״ותואןינדאלו]ןירדהנסברבחכ[ןדאלךלמה״ש
רשאכ,״היהשהשעמםושמ״ןידהלשומעטתאתפשוחארמגה.׳בֿו׳אםידומע
בישקהלודומעלבריס,שפנגרהודבעיכובדעּוישתנמֿלעןירדהנסַלךלמהיאניןמוז
ועתרנרשאםיניידהלעוארומתאליטהו,חָטַשןבןועמשולהרוהשיפכתודעָל
לשדחוימהסחיהלעדומללןתינ–תרוקיבַלוםגפַלדעבמ–םוקמֿלכמ.וינפמ
.לארשיךלמכ,יאנומשחתיבמיאנילשודמעמלארמגהוהנשמה
םגו–׳אדומעו״סףדןישודיקתכסמבאבומה,רחאהשעמףיסוהלןתינהזהשעמל
,הידידגןבהדוהיולץעירשאהצעהיפל–יאנילשותוכלמבהרכההתעמתשמונממ
].״!ןורהאלשוערזלהנוהכרתכחנה,תוכלמרתכלבר״׃רומאל
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,ןותנהּהרטשמבוליפא,ונלשוזלארשיֿתנידמיכןכֿםאאוהרבדלשומוכיס
תונמאנותישרושֿתילארשיתוקבדלשתוארהֿתדוקנמ–אקוודףאו–וליפאו
,השודקבבייחמיתכלממדמעמהלריכהלשיןיידע–המלשההלואגהידועייל
אלא,ךכלםאתהבתיטפשמותירסומתונמאנלאיהתיאכזשדבלבוזאלו
אלםאתילארשיתוכיישלשהקיזללכולשקבלםדאלדועןיאםגהליחתכלמ
לשתומשגתהלהאיַּכ,וילאמןבומןפואבבייחמוןותנרישכמכ,התועצמאב
.תישרושותיתִמאתילארשיתויתכלממ

ןפואבהָצממֿתבייחמתרגסמכהנידמהתלבקרבדב,וזהנקסמלשאפיסה
םיקחרתמשלככ,ךלוהורבוגףקותב,השעמלהכלהםגםייקתמ,וילאמןבומה
םייחהלעןודלדועוטנםישנאשכ,הנידמהתמקהלשתינפתהתעשמונא
יפֿלע–דוחייב–םגםאיכ,הנידמבםייחהםצעךותמאקוודואלםיימואלה
התיההבושחדחוימב.התארקלהריתחבויהםימולגשםיינורקעההדימהֿינק
תמחלמתאהקיספההקולחהתולובגבהנידמהתמקהשהדבועהוזהניחבמ
תאןיזהלוףיסוהלידכובהיהשרבד–יתוכאלמןפואב,עצמאברורחשה
תישפטקרהניארורחשהֿךשמהתמישמלתשחכתמההגהנההיכהסיפתה
םגאיהאלא,תמייקתושֵיכ,םינפבמהנידמהיכרוצלשהדימהֿינקיפֿלע
אלןיידעש,ןיַאהןמהנידמהיּוויהלשםיימורטההדימהֿינקיפֿלע,תינדגוב
17.לילעב,םלשוה

תויעבלרבעמולעממיכ,העדותהךשמיהלאופאהתטנדועוזהסיפתדצמ
המישמכ,רורחשהתמלשהלשהמישמהףחרלהפיסומןיידעתוימינפההנידמה
ץחלעקתשנאליממ,הנידמהתרגִשלתולגרתההםע,םלוא.העירכמתימורט
שגרבקלחולהיהאלאליממ–הנידמהךותבלדגשרודה;ךלהותאזההעדותה
םגלטינםימיהתששתמחלמבןוחצינהםעו;הליחתכלמתיתוכאלמההעיטקה
תקספההתיהאלןיידעםעפהםגשיפֿלעֿףאיכ׃ללכבהזהןיינעהלשוצקוערקיע
ירה,תיביטקייבואהניחבמתוחוכהיסחיוןיינעהיכרוציפֿלעתקדצומהמחלמה
קרויהםאיכ,היוטנהדָישרורחשֿתפונתבהלבחןאכהתיהאלבושםינפֿלכֿלע

רשאכ,המקהזךאשהנידמהיפלכומצעבשחאוהרשאחורךלהלהארנכזמורד״בש17
רצעמהתונחמבתכשוממתולגרחאל(תילתעברצעמההנחמברוצעונדועאוה
ולהקפנוהרשאתוהזהתדועתב׃תאזההשוחתליוטיבלשהטודקנאהנה.)הקירפאב
.״תוחרזארסח״׃ד״בשםשר–׳תוחרזא׳םושרלשיהבהרושַּב–ורורחשרחאל
.)76׳מע׳אךרכבהדועתהםולצתתאהאר(

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 288

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



אלו–ארקיעמרורחשֿתפונתרדעיהלשסיסבלע,םיעיתפמ,םיריהזמםיגשיה
,רורחשהתומישמרקיעתאםעפהוצימףאםיריהזמםיגשיהםתואשאלאדוע
תניחבמתוחפלירה,םולשבהעיגרהתויורשפאוםיחטשהףקיהתניחבמאלםא
יּוויהיכרמולןתינהזבצמב.תירסומֿתיתוהמתוארֿתדוקנמ,ןכותהלשורקיע
תויעבלשהעדותַלהצממההדימהֿהנקכוסיסבכתלבקתמהתושֵיכהנידמה
זאיכ,ח״שתרייאב׳הֿבאלםאו–ירמגלותמלשהלרבכאבםנמאהמואה
.ז״כשתרייאבח״כב

,הליחתכלמתירסומהקדצהףאורבסההלשיםאםג,תאזהתוחתפתההלכ,םלוא
הדימב,התאצות–תיגולוכיספֿתישעמותיתוהמֿתיכרעהניחבמ–דבעידבירה
.תילילשאיה,הבר

הנידמהןמהמואהתויעבלעתולכתסההידיֿלעש,איהתיגולוכיספההתובישח
ֿתויעבמהליחתכלמםלעתהלםדאההטונאליממ–םדקומןותנכ,איהשתומכ
דוסילעמתוררועתמהתויעבהןורתפלעקרבושחלאוההטונו,התייווהלשדוסיה
אלםינפֿלכֿלעלבא,ומדקלוורפשל,דוסיהתארמַשלתינורקעהמגמב,ךליאוהז
,םלוא.ומצעהזדוסילשויתונורקעבןוּוכמבוהשמתונשלידכובאהישןפואב
ֿדוסירשא,ונתלוזתומואהינימבקרןיטולחלהרשכתויהלהיושעתאזכשהייטנ
רשאו,םיימורטֿםייתילכתםיכרעידיֿלעןוּוכמֿיתלב,יביטטֶגֶוֿירמוחאוהןתייווה
,ונלצא.םולכןהלןיאןהינפלןכומאוהאצמנשיפכינידמהןתייווהֿדוסילרבעמ
,ןותנדוסיכתיתכלממהתרגסמהלשוילאמןבומהוהצממהבויחה,תאזתמועל
,״הָקָזֲח״וא,הרואכלשֿהחנהלןיינעקר–רתויהלכלוונתוברתעבטמ–והירה
.רתסיהלהיוארההקזחוזירה,םנמא,ונלשתואיצמבו;הריתסלתנתינה

רבעמ.דוסיללכוניאונלצאהנידמהתייווהלש״ןותנהדוסיה״יכאיההדבועה
אוהוכותמ״ןותנהדוסיה״לעהשעמלטילשה,יתילכתהẁיכרעהדוסיהםייקול
תויעבלןורתפםושהשעמללןיאאנדיאהדלארשיֿתנידמבו–וירבעלכמוומצע
ותאבהווכותמןיּפנאהֿברויונישידיֿלעאלםא,״ןותנהדוסיה״לש״תונוילעה״
רכנתמוארתוסאוהאצמנרשאלכב,ימורטהֿיתילכתהֿיכרעהדוסיהלאהמאתהל
הנידמהייחםצעךותמ–ספתיהלאוהיושעו–אוהףאעבונןכא,הזרבד.ול
השורדספתייאוהםנמאשידכךא;םכותמהמואהתויעבלעתולכתסההךותמו
,הקומעֿהנובנתולכתסהםאיכ,תיתרגִשֿתיחטשתולכתסהאלםינפֿלכֿלע
שדוחיו״ןותנהדוסיה״ךסמץרפייםאאלאספתיהללוכיאוהןיאםינפֿלכֿלעו
.ולרבעמשםיימורטהֿםייתילכתהםיכרעהתומלשלאיתעדותהרשקה
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קרהמואהתויעבלעלכתסהל,השרתשהשהייטנהיכעמשמאליממ,הזבצמב
–וילאמןבומהןפואבהצממֿתבייחמתרגסמכ,איהשתומכהנידמהתייווהךותמ
לע.ישעמלושכמלםגאיהתכפהנאלא,תיתוהמהקדצההלןיאשדבלבוזאל
דוסיה״תייווהיפלכתיתרוקיבהשיגתאבהידיֿלערבגתהלשיהזהלושכמה
ֿתרותבםימלגתמה,םיימורטהֿםייתילכתהםיכרעהיפֿלעהנידמהלש״ןותנה
אהיש,ינגרואהויחהןשוריפתוחתפתהב,תירוטסיהההתוברתלולכמבולארשי
.המלשההלואגלתעדמוישעמןפואבןוּוכמ

תיבויחהתוחתפתההתועצמאבקרהנידמהתייווהלרבעוההזיתעדותףוריצ
לעו18;׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ביתרבסהשיפכ,תמחולההשירפהלש
ברקברבכהלחש,השירפהתואלשתוירוקמהתויעבהןמתוקחרתההלכףא
תוחתפתהךשמהלשךרדהקרןיידעיכרבתסמ–ליעליתראיתשיפכרוביצה
איה,תינטנופסהֿתינושארהתיתרוקיבההצירפהךרדםתסאלו,תאזההשירפה
תויעבלןוכנהסחיהרוביצהברקברשקתהלורוזחלךירצהבשתנמוזמהךרדה
לעתרוקיבהליחתכלמובללוכה,הזרוקממחתפתמהסחיהסיסבלע.המואה
רבדבליעלונקסִהשתונקסמלונעגה,לארשיֿתנידמלש״ןותנהדוסיה״תרגסמ
ירדגהזיפלםהָמהארנהתעו,הנידמלתיטפשמהותירסומהתונמאנהתבוח
.קוידברבדה

םהילעתוקחתהלןתינםרקיעבו,ידמלםילתלתפםהםירדגהיכרמולהארנ
םיללכהדצמםאיכ,יתוהמהֿיניינעהםדִצמאקוודואלרתויבחונהןפואָּב
.םיעובקהלארשיינידב,םימיאתמהםייטפשמה

רתומךלמ–ךלמתשרפברומאהלכ״שאוהונניינעלךיישהןושארהללכה
,תקולחמלשתמיוסמהדימבםנמאיונשהזללכ19.)׳בדומע׳כףד׳ןירדהנס׳(״וב
אלו,וברוסאךלמ–לאומשרפסבךלמהתשרפבבותכהלכ״שםירמואשייכ

.לארשיתוריחימחולבןדהד״יקרפלדוחייבםינוּוכמםירבדהו,׳בךרכב–ונתרודהמב18

השירדבוילאואברשאםעהינקזינזואבאיבנהלאומשרמאשםירבדלאיההנווכה19
יניעברבדההיהער,רוכזכ.)ז״י‐א״יםיקוספ,׳חקרפ׳אֿלאומש(לארשילךלמםישיש
םהבדיעתדֵעָהיכךא״,םעהתשקבלתאזֿלכבתונעיהלולהרוהה״בקהךא,לאומש
ודילעובהרתמוםעבאופאדיעמלאומש.״םהילעך♪מירשאךלמהטפשמםהלָתדגהו
ויניתנמ–םעהןמעיקפהלו,ושומישלתונבוםינבלוטיליופצה,ךלמהלשהשקה
.םשוכרוםהילובי,םהיתומדאתא–ולםידבעושמה
םוחתבאוהוזהשרפברומאהםא,םיארומאםהיתובקעבו,םיאנתוקלחנןירדהנסתכסמב
–וללהםירבדהךלמַלולםירוסאםצעבשוא,תמאבוברתומךלמהו,תוכלמהתוכמס
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;)׳אדומעח״כףד׳םירדנ׳לע׳ףסוייקומינ׳(״םָלֲהַבְלוםָארָיְלאלאהרותההרמא
אלו,ךלמהלשתיתורירשהלועפלאלאונווכתנאלםיקלוחהםגשרבתסמלבא
אניד׳ירוביחבהאר(הרשכלארשיתוכלמלשתיקוחהתרגסמבתישענההלועפל
20.)׳אקרפ,׳אנידאתוכלמד

לארשיתוכלמתניחבבהרקיעביהירהאנדיאהדלארשיֿתנידמיכונרמאשמ
תרתומהיקוחתרגסמבתוחפליכ–תועדהלכל–ונרמאאליממ,תבייחמוהרשכ
;״ךלמהתשרפברומאהלכ״בםייתוהמהלארשיינידלשתוארהֿתדוקנמםגאיה
תושר״׃׳אהכלהםיכלמתוכלהמ׳דקרפב,ם״במרהיפֿלע,רתיההםוכיסוהזו
רוסאו,סכמולבצוקו,תומחלמהךרוצלואויכרצלםעהלעסמןתילךלמלשי
.גרהייואונוממחקלייסכמהבונגישימלכשרוזגלולשיש,סכמהןמחירבהל . .
.ןיד–ןהבאצויכוםירבדהולאלכבוינידו . ללכומםירבדלשהזגוס.״.
םוחתמשםירבדונייה–״ךלמהתלעותלםהשםירבד״לשגשומבוניתורוקמב
,התקזחה,תיתכלממהתרגסמהתדמעהםצעאוהםניינעש,״ירוביצהטפשמה״
,הזגוסמםירבדהלכב.םינפבמוץוחיפלכהיכרצקופיסו,הנוקיתוהתלהנה
ןידיכ–וניארשהמיפל,תיניינעהניחבמםגאוהאטישפםנמאו–יאדו
ןכאו–היפלכתיטפשמותירסומתונמאנבונאםיבייחו,אוהןידלארשיֿתנידמ
ךכלעהלעישילבווילאמןבומןפואב,הליחתכלמםגאלא,דבעידבקראל
.הלאשֿןמיסתעדהלע

–תאזההילאמֿתנבומהתויקוחהםצעיכ.ךוביסהליחתמךכלרבעמ,םלוא
.הדוסיבהמוגפיהירה–ובלוכֿםדוקםנמאו,״ירוביצהטפשמה״םוחתבףאו

םגפתוחפלשיםייתוהמהלארשיינידלשתוארהֿתדוקנמיכליעלוניאררבכ
םגפו–הליחתכלמלארשיֿתנידמלשּהדּוסייךלהמםצעבילמרופינויצוטיטסנוק
21.ליעלונרכזהרבכןכֿםגשיפכ,תיתוהמֿתיניינעתועמשמםגולשיהזילמרופ

,אביבחףסוייבר.ךלמםהלםילאושהםעהלעםייאלידכאלאהרמאנאלהשרפהלכו
–ם״במרהוליאו,הדוהייברתובקעבךלוה,דימןאכאבומה׳ףסוייקומינ׳לעב
.יסוייברירבדכקסופ–האבההקסִּפַּבטטוצמה

םיטפשמהידומילתאומייַסב,׳ךמסומ׳ראותלד״בשלשרמגהתדובעהיההזרוביח20
׳תויפלת׳בםיכשמהבומסרופ,םיגולידבוםייונישב,הדובעהןמםיקלח.הטיסרבינואב
ֿוינהטיסרבינואֿהבישי,תויפלתתאצוה,תודהיהֿרסומוהדגא,הכלהיניינעלןועבִר(
.ה״כשתולסכוג״כשתןסינ,א״כשתןסינ,א״כשתירשתלשםינועבִרָּב–)קרוי
.ךליאו501׳מע׳אךרכבהארו–רוביחהךותמםיעטקהשולשונאבהונתרודהמב

.״םנמאיכ״תחתופההקסִּפַּב,286׳מעבליעלתאזהאר21
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לשאצויֿלעופויוטיבקרהשעמלהיהילמרופהםגפהש,ךכבאיהתועמשמה
אוהתאזההעדותהרדעיהו–השודקִּבתירוטסיההתוישרושהתעדותרדעיה
היהאלהדּוסייִמךשמהבלארשיֿתנידמהנגראתהובשרטשמהיכךכלאיבהש
היהאלא,הלואגהיכרוציפֿלעוהרותהיפֿלעביוחמה,םֵשהתוכלמלשרטשמה
ֿתיטסילאודיבידניאתוצצורתהלוביטוונויעריפֿלעןוּוכמה,״יטרקומד״רטשמהז
הרותהבויחביולתֿיתלבכשוריפבותעדמומצעהאורהואדירגתיטנסרטניא
ותרותמ,וזהזרכהםג22.״הכלהֿתנידמאלו,קוחֿתנידמ״׃ולדגונמכףאו,הידועייו
ֿתנידמלשתיתִמאהתואיצמהתאהנמאנתאטבמהאיה,ןוירוגֿןבלשהפֿלעבש
רואל״׃תואמצעהתליגמב–בתכיישםיכסהוא–בתכאוהשהמאלו,לארשי
-ןוזח״אלאוניאטעמכהליגמבשהזה״םנוזחרואל״.״לארשייאיבנלשםנוזח
ולאהםילימהובשטפשמהותואםצעלשובורוורקיעמחכומשיפכ,״ןוזָמש
שירשאכוליפאש,הנוכנאיהןוירוגֿןבלשותזרכהךכידכדעו23;תועיפומ
ןיאשרבדהןבומאליממ,הנידמבבייחמולחאהיהרותהיבויחמוהשמיכםישרוד

ןוחטיברתילו,הכלהלעגונהןיינעןודנשתמיאלכ,םימעפתורשעךכזירכהןוירוגֿןב22
;״קוחתנידמאלאהכלהתנידמהניאהנידמהשםעפאליתזרכה״׃ונמויבתאזםשרםג
.)14.1.1959,אלמהןמויה(

.לארשיתנידמ״׃תואמצעהתליגמבטפשמהוהזהנה23 . תודוסילעתתתשומאהת.
יתרבחתויוכזןויווִשםייקת;לארשייאיבנלשםנוזחרואלםולשהוקדצה,תוריחה
ךוניח,ןושל,ןופצמ,תדשפוחחיטבת;ןימועזג,תדלדבהילבהיחרזאלכלרומגינידמו
לשהיתונורקעלהנמאנהיהתו;תותדהלכלשםישודקהתומוקמהלערומשת;תוברתו
.״תודחואמהתומואהתליגמ
םוילע׳ורוביחתביתכלשגינאוההזורוביחתאד״בשםתחשרחאלםירופסםישדוח
הפירחותבחרנתרוקיבתללכנובו,)הזךרכ(׳ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעה
לשהזהטפשמירחאד״בשריטפהשהמ)ןיגולידב(ןאכהנה.תואמצעהתליגמלע
תואמצעהתזרכהלראופמעצמתויהלןבומכהלכיתאזהתוכפתשההלכ״׃׳הליגמ׳ה
.לארשיתמוקתבאוהרבודמהרשאכלבא;ב״ויכואיזבמז,ופופמילתנידמלש . .
ףאןאכוחרטוה,ךעבעֵנ,המםשללאשאו,״!דלאווג״׃תחאההלימבקרקפתסא
תרתוסה,העובצוהפודש,תחאהצילמדועםהםגתויהל,םרבקמלארשייאיבנ
׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּב,329׳מעבםשתאזהאר(.״?היתויחאתאםישמֿילבמ
.)״אבהקוספב״
יאיבנלשםרוכזיאתאומצעבהגהאלןוירוגֿןבשוירבדתליחתבןאכזמורד״בש,בגא
חסונבובולישלדעהזהרוכזיאהאופאלגלגתהדציכ;׳תואמצעהתליגמ׳בלארשי
,״ותעצה״׃תחתופההקסִּפַּב370׳מע,ל״נהרוביחל׳אחפסנבךכלעהאר–?׳הליגמ׳ה
.׳הליגמ׳ַּבל״נהטפשמהלעתבסומה35הרעהברוביחהףוגבןכו
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המכסההחוכמקרלוחלאוהרומאאלא,הרותהחוכמלוחלרומאבויחה
בייחמונניאומצעלשכהרותהבויחשינפמאקוודו,רוביצהיגיצנלשתיטנסרטניאה
.הליחתכלמרכומוניאו

״ירוביצטפשמ״ותואיפֿלעעבקנההנידמהרטשמלכ,וזתוארֿתדוקנמ
ֿיתלב״אופאוהירה,אצויהזה״ירוביצהטפשמה״לכונממרשאו,ונרמאש
הריתסבונירבדבןאכונאםיכבתסמיכאצמנו–ינדרמףאו״ינויצוטיטסנוק
םאםגשינפמ,בייחמירוביצההטפשמוהרשכאיההנידמהיכונרמא.תשלושמ
הזהןכותהלשתיתכלממהתרגסמהתאו,ןוכנאוההנכותירההמוגפאיההתרגסמ
תרגסמהֿתודוסיתאונאםיאור,]דחאדצמ[,ןאכךא;איההמוגפםאףאםייקלשי
םידעונהםיקוחַלתונמאנהשןפואב,םוגפןכותןימלםמצעםהםתויהתניחבמ
םאתהב.הזכשםוגפןכותלתונמאנקרתויהלאליממתכפוהתרגסמהתאםייקל
ֿיתלב״רטשממםיעבונהםיקוחה,יטפשמהןויגיההתניחבמ,ינשדצמ,ןכֿםגךכל
ֿםיבייחמו״םייקוח״תויהלהרואכלםילוכיםניאאליממ,ינדרמ,״ינויצוטיטסנוק
תירוטסיהֿתיתוהמהניחבמיכ,תראשנהדבועהתאזֿלכב,ישילשדצמו.תונמאנב
ולבבוסךכו–םדוקמוניארשיפכמתרחאםירבדהתאתוארלרשפאֿיאורוסא
.ךלוהולגעמה

טפשמהתרותבַעֵרוחאולןיאשרבתסמ,הזתוריתסֿלגעממאצומה
תיגָ☻ומהניחבמו,לארשיינידבםוקמֿלכמאוהםייקךא,םלועבינויצוטיטסנוקה
ירוביצהטפשמהלשבויחהותורשכהיכרמולוננוצר.םיאנְתהֿתרותלאוהףנתסמ
הנושיהזטפשמשיאנתלעבויחותורשַּכםהירהאנדיאהדלארשיֿתנידמלש
.תיניינעהניחבמהליחתרבדהתאריבסנו–ודסימ

ינפמהזירה,שדוקמוןוכנאוהלארשיתנידמלשיתוהמהןכותהשונרמאםא
–הנידמהלשיתִמאהירוטסיההדועייהורוקמהתניחבמ–רבדלשוקמועבש
תירמוחהתומדקתההיכונאםינימאמשינפמו,השודקִּבאיההתדילוהתָרוה
ֿלעלארשיםעלתאבומה,תימואלֿןיבהֿתיטילופהותימינפהֿתיתרבחה,תינחורהו
,ףוסבלשמשלםנמאאובתףאו,שמשלתביוחמוהיושעיהירה,הנידמהידי
,תילאדיאהלארשיֿתוכלמלששדחמֿהנוגראלוידעלברשפאֿיאשםלגֿרמוחכ
״תינויצוטיטסנוקֿיתלב״הלארשיֿתנידמםא,בוש,ךכלםאתהב.דועיילםאתהב
םנמאשירה,ביזכתו,הזכםלגֿרמוחכשמשתאלםולשוֿסחםייתניבשתינדרמהו
רבכאהיאליאדואליממזאשאלא–הלוכב״תיקוחֿיתלב״כערפמלהלגתתאיה
ֿתנידמ,ךפהל,םאךא.תובישחֿרסחירמגלאהירבדהו,םוקמֿלכמתאזהלגישימ
לארשיֿתוכלמלםלגֿרמוחתויהלםנמאךופהת,הימגפוהתונדרמלכםע,לארשי
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ערפמלהלגתיהמדקלוהמייקלידכהחוכמהשענשלכ,אליממ,זאיכ–תשרדנה
הליחתכלמןכתיתאל,םירבדהעבטמ,תאזכתוחתפתהשאלא.ביוחמוןוכנורשככ
רבכבשחייהמדקלוהמייקלידכהנידמהחוכמהשענהלכש)א׃הלאםיינשילב
וזהסיפתידכךותש)בֿו–יאנתלעוהרואכלתוחפל,ביוחמוןוכנורשככוישכעמ
ֿיתלבה״היצוטיטסנוקהתאךופהלידכםישורדהםידעצהםגוטקנייהמצע
התויקוחֿיאלשהרורבההנבההךמסלע,הנידמהלשתינדרמהו״תינויצוטיטסנוק
המלשתיתוהמהתּויקוחהתאלעופלחוכהןמאיצוהלידכאקוודו,תידוסיה
.םייתניבבייחלאיהתרמייתמש

וכרדשיאנתלערשכהלבקמה,םוגפוינדרמילארשירטשמלשוזתורשפא
תוכלהמ׳אקרפב,שוריפבלארשיינידבתרכומ,ןקותמהרטשמהףוסבלגשוי
ךלמהותואהיהו,לארשייטבשראשמךלמדימעהשאיבנ״׃׳ט‐׳חתוכלהםיכלמ
תוכלמהתוצמלכוךלמהזירה,׳התומחלמםחלנוהָוצמהוהרותהךרדבךלוה
ינולישההיחאירהש;ךלמוינבמהיהיו,דִודלתוכלמהרקיעשיפֿלעֿףא,ובתוגהונ
ליתינבוֶוַצֲארשאלכתאעמשתעומשםאהיהו׳׃ולרמאוםעברידימעה
ןעמלדחאטבשןתאנְבלו׳׃היחאולרמאו,׳וגו׳דִודליתינברשאכןמאנתיב
םידמועהםהדִודתיביכלמ–.׳םילשוריבינפלםימיהלכידבעדִודלרינתויה
לארשיראשמךלמדומעיםאלבא.׳םלועדעןוכנהיהיאסכ׳׃רמאנש,םלועל

24.״׳םימיהלכאלךא׳׃םעברילרמֱאֶנירהש,ותיבמתוכלמהקסָּפית–

הזירה׃אנדיאהדלארשיֿתנידמברטשמהלעםגלחהאוהוקוידבהזןורקיע
וחוכמ,ויפֿלעךפהילהליחתכלמביוחמוןודינה,םוגפ,ינמזרטשמחרכהבוועבטמ
םייתניבהזירה,תאזםעו–ודִצבואומצעובםולגהתילאדיאההכפהמהרינלש
ידכובשישהדימב,בייחמףקותולשיותומיגפםצעלדעבמףארשארטשמ
.ןוזחהיכרוצתאתרשל

טפשמה״םוחתלסנכנשהמתוחפליכונרמאו,״הדימב״ונרמא,הנהו
אליממ,ונרמאוונפסוהשהמרואלךא.״הדימה״תרגסמלאליממסנכנ״ירוביצה

ח״לא״י׳אֿםיכלמ׃םרדִסכ,םהילעךמסנם״במרהרשאםיקוספהלעןאכעיבצנ24
איבנהןתנירבדףוס(ז״ט׳ז׳בֿלאומש,קרפותואבו״לקוספ*,)גולידבאבומקוספהו(
.)םעברילהיחאירבדףוס(ט״לא״י׳אֿםיכלמ,)דִודלא

ןיינעמ.ארקמהחסונבהנניאןאכםיטטוצמהםעברילהיחאירבדבש׳עומש׳הביתה*
ושוריפב(–ם״במרהטטיצשןושלַּבהזהקוספהתאטטיצק״דרהםגשןייצל
רורב,ארקמהלשדיהיבתכרקחמיפֿלע,םנמאו–)א״יקוספ׳יקרפ,עשוהל
.תאזכהסריגהתיהןכאשעודיו
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וכותמאלאבייחמוניאםינפֿלכֿלעהזה״ירוביצהטפשמה״יכןיבהלשי
,וללכבומצעאוה]לבא[;אוהםייקשןמזלכ,ויטרפמטרפלכבקרוא,םינפִלו
עובקאָ☻ּומאוהירהש,בייחמאוהןיאםצעבשרמולןתינ,תללוכהותייווהב
.הכפהמבויחלדמועו

.ירוביצהטפשמלרבֵעמןידההמ,הלאשהתלאשנותרזוחהזבצמב
יפכ,םיסרוגםא–עובקיטפשמללכהזיאיפֿלעבישהלהשקוזהלאשלע
ירוביחהאר(לארשיֿץראבךיישוניא״אנידאתוכלמדאניד״ללכהש,ינאסרוגש
ונאםיקסועםוקמֿלכמשהדבועלבלֿםישב,םלוא25;)׳בּֿו׳אםיקרפ,הזםשב
,״אתוכלמדאניד״ךרדכ,הרותהרטשמונניאשובייחמכרכומהרטשמבןאכ
טפשמה״םוחתלרבעמםג,לּוחָלםינפֿלכֿלעםייוארהזהללכהינידשהארנ
.היגולנאךרדבותינורקעהניחבמתוחפל–״ירוביצה

םינפֿלכֿלעבושחךא,דומעלםוקמההזאל–וללהםינידהיטרפלע
רחא,תינורקעההניחבהןמאלאחילצהלהלוכיהניאתמאבהיגולנאהיכשיגדהל
.תודוקנהמכבםירבדהםישבתשמתאזההניחבהןמםינפִלש

ֿיתלבהןידהשהחנההלעססובמ״אנידאתוכלמדאניד״ללכהשאוהישוקה
קראלו,םתסתבייחמאיהשהקוחיפֿלע,ירמגלרשכוםימתןפואבעבקניתָרות
ינדרמאוההרותהןמוקותינשןידבאוהרבודמה,תאזתמועל,ונלצא.יאנתלע
26.תודוקניתשבדוחייב,היעברבדהררועמוניאררבכשהמלרבעמו–לוספו

ינידלאלדחוימבןאכונאםינווכתמו–ןישנועהינידםוחתבאיהתחאה
27,ליעלונרכזהרבכםתואשו,הכלממהיכרוצלןירשימבםיסחייתמהןישנועה

קרהכלממהלעםיניגמה,םייללכהןישנועהינידלרקיעבאיההנווכהאלא
.וכותבםינושהםיטרפהןיב,רוביצהםולשלעהנגהלשןיפיקעהֿךרדב

דבלבוזאלו,ירוביצהטפשמהםעהֶנמנןישנועהינידלשהזגוסםג,ןכא
שיםגאלא,בויחלובלוחלהתיההיושע״אנידאתוכלמדאניד״לשהיגולנאהש
ֿךלמןיבודִודֿתיבמילאדיאךלמןיב,לארשיךלמלצאתשרופמהכלהויבגלונל
וא,דחאדֵעבוליפא,הארתהאלבואהרורבהיָארבאלשתושפנגרוההלכ״׃יארע
,הכירצהעשהשהמיפכםלועהןקתלווגרהלתושרךלמַלשי,הגגשבגרהשאנוש

.291׳מעבליעל20הרעהתאהארובוש25

הקסִּפַּב–ךכֿרחאו,תואבהתואקסִּפהעבראהנשדקותםייתשהןמהנושארההדוקנל26
.היינשההדוקנהןודית–הירחאשוזבו״וליאו״תחתופה

.״ונרמאשִמ״׃תחתופההקסִּפַּב,291׳מעבליעלהאר27
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דירֵּבַשלוהמיאליטהל,םיברםימיםייולתןחינמוהלותודחאםויבםיברגרוהו
אנדיאהדלארשיֿתנידמב,םלוא.)׳יהכלהםיכלמתוכלהמ׳גקרפ(;״םלועהיֵעשִר
קוחידיֿלעןירשימבןיידעעבקנאלןישנועהינידרקיעש,םרוגהןאכלברעתמ
ברעלארשיֿץראבףקותבהיהשטפשמַלהיָנפהתועצמאבאוהעבקנאלא,הנידמה
ילאדיאהםפקותש(לארשיינידלןבומכהנניאוזהינפהבהנווכהו–הנידמהתמקה
אלא,)הנידמהתמקהברעוניעבםגדמעאוהאליממו,םלועמגפאללארשיֿץראב
ֿלעבכימשרןפואבלוכיבכהזברכומה,טדנמהןוטלשלשטפשמַלאיההנווכה
.ערפמללארשיֿץראבףקות

,םירזהםישוביכהלכתויקוחבםגהרכהובהתיההמולג,ודִצמ,הזטפשמ
שישרמאֹנםאםג–םידוהידצמ,תאזכהרכהשרחאמו;וינפלץראבולגלגתהש
רבדלשופוסבערפמללספיהלםוקמֿלכמהרומאיהירה,התעשבףקותלוכיבכהל
ןידשאופאאצמנ–)׳בקרפ,׳אנידאתוכלמדאניד׳ירוביחביתרבסהשיפכ(
ךירצאלא,יאנתלעוליפאיקוחכבשחיהללוכיוניאוזתרגסמבעבקנההנידמה
28.םלועל,ןיטולחלבייחמֿיתלבולוספכבשחיהלאוה

םגרבדהו,רבדהתאןיבמשימש,ךכבאלאםחנתהלונלראשנאלהזרשקהב
לכוישלוועדגנםמוקתהלךרוצידילעיגיאלאליממשוילעהקזח–ולתפכיא
יוארהיהאלתמאבשהשעמןיגבתוחפל–הלאםילוספםינידידיֿלעולםרגיהל
אלרבדהוןיבמוניאשךותמךבתסמשימוליאו;לארשיינידיפֿלעםגתושעלול
ֿלכמ–תיביטקייבוסהניחבמתוחפל–ולםרגייאללוועםוששירה,ולתפכא
לעאוהשֿךיאאובישבוטאהייאדותיביטקייבואֿתירוביצהניחבמוליאו,םוקמ
שרשומהשנועהיכחוכשלןפואֿםושבהיהירוסאיאדוךכידכךותםאםג,ושנוע
םעירה,םינָפלמרזהןוטלשהלשונוטלשתורשַכבהרכהְּבאמתסמואשוריפב
ינמוקרנטקאהזיאמתישפנההניחבהןמבוטאוהןיא,תישעמהותלעותלכ
.ליבקמבןישנועהינידםתואיפֿלעשונעלהיהרשפאוניגבש

.ורבחלםדאןיבשםינידהםוחתבאיההיינשההיעבהוליאו
םיחדנםניאו,אקוודבםילחהםהםהלארשיינידשאוהןורקיעה,הזםוחתב

םירקמהתרגסמבףא,הנהו;םידחוימםירקמבאלא״אתוכלמדאניד״ינפמ
תלחהםהבשםירקמהתא,לוכֿםדוק,ןאכםגלוספלונלשיבושוללהםידחוימה

טפשמהתופיצרףיעסםעסומלופ׳׃הרתכוהרשאד״בשלשותמישרתאהזןיינעבהאר28
הקיקחהתופיצרתארידסמה–טפשמהוןוטלשהירדסתדוקפל11ףיעס–׳ירוטדנמה
.521׳מע׳אךרכ;ילארשיהםיקוחהרפסךותלאתירוטדנמה
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לשיטפשמהףקותבהרכהובםלגמהןידלשותלחהלהאיבמהתיההנידמהןיד
םדאןיבשםינידב.תפסונתחאהלקתדועשיןאכ,םלוא.םינָפלמירכנשוביכ
אניד״םעבלושמבהרותהןידתאליחהלונלשישכ,תונוממינידב,ורבחל
יללכהעקרהתאעבוקהאוה״אתוכלמדאניד״יכםירבדהעבטמאצמנ,״אתוכלמד
ידוסיהעקרה,םלוא.ינומלאלואינולפלהליחתכלמןוממתדיחילכתוכיישלש
לשתוכיישהתעיבקב,םירבדהעבטמ,דימתוהירההזהיללכהעקרלןושארהו
אניד״יפֿלעעבקיהלהלוכיוזתוכיישןיאלארשיֿץראבו–ץראבתועקרקה
,׳חהכלהםיכלמתוכלהמ׳גקרפהאר(הרותהןידיפֿלעקרםאיכ,״אתוכלמד
הלוכיתוכיישהןיאשהמכוהמכתחאלע29;)׳והכלהםש׳דקרפלעז״בדרהו
אצמנ.םויכעובקלתרמייתמלארשיֿתנידמשיפכ,רזהשוביכהןידיפֿלעעבקיהל
לוכהֿךסַבו,אוהשבושמאנדיאהדלארשיֿתנידמבתונוממהינידלעקרהלכשאופא
לשתורשכהאופאתאצוי–הנידמלתיטפשמותירסומתונמאנלוננוצרלכםע–
.דואמדעהבולעותנקורמ,םיעירכמםימוחתהמכב,הנידמהטפשמ

בויחתאןיזהלידכהבשיךא,תידוסיהתונמאנבעוגפלידכהבןיא,וזהאצות
יפלאצמנ,וזתאוזהרואכלתורתוסה,וללהתונקסמהיתשןיבןוזיאהו–הכפהמה
תבייחתמהתינכפהמההקיטקטהש׃׳?תושעלהמ׳ירמאמברבכיתרדגהשהמ

׃םהילאהנפמד״בשרשאתומוקמהינשבטיבנ29
ךלמהלשותוכמסב–ארקמהןמתואתכמסאיפלע–ם״במרהןדהנושארההכלהב
אללבא״׃בתוכאוההכלההלשהפוסבו;רחאןפואבושנועלוא,ובדרומהתאגורהל
תובנהשעמדמועםירבדהעקרב.״לזגהזירה–ריקפהםאו,ןוממ]ךלמה[ריקפי
רופיסהארקמל;ויתובאתלחנ,ומרכתאבאחאךלמַלרוכמלבריסרשאילאערזיה
היהרוסאךלמַלשו,תובנםעויהקדצהוןידהשקפסןיא,)א״כ׳אֿםיכלמב(ולוכ
ובוריסשו–)תושעלבאחאזעהאלתמאבשרבד(–והדשתאונממעיקפהלוותופכל
.תוכלמבדרומכונודלהליעךלמַלשמשלהיהלוכיאלתובנלשקדצומה
תשרפ׳יפֿלעךלמַלםירתומהםירבדבם״במרהקסועםיכלמתוכלהלש׳דקרפב
ךלמהיכבתוכאוה׳והכלהבו–)׳ח׳אֿלאומשב(םעהלאלאומשרבדכ–׳ךלמה
.המחלמלוכלישכוידבעלםימרכהוםיתיזהותודשהחקול״ . לעו.״ןהימדןתונו.
.תובנהדשלעבאחאשנענהמלושקהרבכו״׃ז״בדרהבתוכוזהכלה ןוכנהו..
לבא,המחלמתעשבווידבעלתתלאלארתומהזןיאשונֵּברירבדמהארנשהמ]אוה[
.״אל–ומצעלתחקל
,תפצבבשייתהאוה.דרפסישרוגממהיה–ארמזןבאהמלשןבדודיבר–ז״בדרה(
םיקלחהלעבתכנ׳הרותהנשמ׳לע׳תראפתרקי׳ושוריפ.תפצלרזחו,המיירצמדרי
.)1573תנשבהבוטהבישברטפנז״בדרה.׳הנשמדיגמ׳שוריפםהבםייקאלרשא
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30.תיתוחתפתהותיכוניחרקיעבםאיכ,תינדרמאקוודואלתויהלהכירצונלצא

הכפהמש,ךכלזומרלאב״רקיע״ונניאשהמןיבל״רקיעה״ןיבהפראשנהחוורִמה
יטפשמֿינושלקוידיפֿלעירה–אדירגתיתוחתפתהותיכוניחהנווכיפֿלעםג–
ֿיפואידעלבאופאהלוכיאיהןיאםוקמֿלכמו,דרמםינפֿלכֿלעהבשי,םיוסמ
.היוארהתיטפשמההשיגהתניחבמםגךכמעמתשמהלכלע,םיאנק

ט״כשתטבשבח״י

תחתופההקסִּפהןמל,103׳מעבדוחייבםשהארו,הזךרכבללכנ׳?תושעלהמ׳רוביחה30
.רוביחהףוסדעו״תיתכלממההגהנהה״׃םילימַּב
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חפסנ

טילחהךא–׳דקרפ–הזורוביחלףסונקרפד״בשבתכ,)1הרעהב(ליעלרומאכ
קרפהיפדו,ישילשהקרפהףוסברוביחהתאאופאםתחאוה;וטימשהלךכֿרחא
הזבןתינהרבסההרחאלשונרבס.רוביחהןמדרפנב,ויתוריגמבורמשניעיברה
ומוקמרשא–ומצעלדמועהןיינעכ,תאזֿלכבספדיהלוללהםירבדהםהםייואר
.רוביחהףוגלינוציחחפסנכ,ןאכאוהשקבתמה

ד

תּונטקותולדגתה

יקרפתשולשבונודנשםימרוגהתשולשרחאל[–יעיברהיטקלאידהםרוגהוליאו

סחיבםימיהתששלשןוחצינהםע]ונלצא[ללוחתהשיתייווחהיונישבוהירה–]רוביחה

.םלועבונדמעמתעדותל

ןיידע–ןוחצינהרחאםייתנשלבורק,תובתכנולאהתורושהרשאכ–הזהיונישה

תאזההכוראההפוקתהףאלעש,אוהםעטה.ידמלשטשוטמהרואכלאוהראשנ

תואצותה.עבקלשןותנכויתואצותלעןוחצינהתאלבקלונלגרתהאלןיידע,הרבעש

ןשבגלללכטעמכלחוהאלןיידעיכ,יארעלשבצמבונלצאתוראשנןיידעולאה

אל1,םבושיילסחיבאל,וררחוששםיחטשהדמעמלסחיבאל–םינוּוכמםיסופדב

לכ.רחאןפואבםהבהשעיישהשעמלסחיבאלו,םהבהיוצמההיסולכואלסחיב

ךא,היהישןתמוֿאשמיפֿלעתוחתפתהלאשונכונלצאםיגצומןיידעהלאהםירבדה

לשבצמכימשרןפואבונלבשחנםייתניבו,האלהוונתאמקוחרדועאיהותלחתהש

.הקולחהֿתנידמבשבוגשבצמהקרעבק

הדוסיבאיהתבזוכו,תכפוהמהלוכֿלכאיהתאזהםירבדהתייאר,םלוא

.תחאכהתועמתשִהבו

,יארעלשםיסופדםתיירבעבטמויהשםההקולחהֿתנידמיסופדיכאיהתמאה

ובילשימלכלצאתעדהלעתולעלםתדמתהללכהלכיאלהליחתכלמוליפארשא

רוביחַּבהאר,םימיהתששתמחלמרחאלשםינשַּבםיבושייהתמקהלעהרצקהריקס1
.2הרעהב387׳מע,)הזךרכ(׳תוברתתמחלמל׳
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ץמאתמםעהשךכידכדע,עבקלשהמרונכתאזֿלכבולבקתהםהםאו.שַפָטאל

המרונהיפלערובשלורוזחל,החלצהֿיאםושלבלֿםישילב,יפיזיסןפואבןיידע

הזיאיפֿלעאלםנמאהזהיהירה,ּהתרבְששהבוטהתואיצמהתאתאזההערה

לפנתהובשסומלובהחוכמקרהזהיהאלא,םיסופדהםתואבאצמנשטלחומןורתי

.הלהפיצשילבולהגשוהשתימלוגההנידמבבהאתהוםעה

ויסופדלעםג,ןבומכ–םימיהתששלשןוחצינהםעהווהתהשבצמה,תאזתמועל

םילבסנםהןיאםנכותוםתיירבעבטמשרחא,עובקוהשמםהבשייכרמולרשפאֿיא

ֿלכֿלעלבא.יארעתעדלעאלא,םהבברועמהדצםושידיֿלעלבסיהלםילוכיםניאו

תמועל–לארשילשהשדחהתיפרגואגהתוטשפתהה,הזבצמלשעקרהתוחפל,םינפ

תאתלטבמודועיילשחרוכמהנוזינההעפותוזירה–םדוקמשהקולחהֿתולובג

החותפההעפותוזירהאליממו;םימדוקהתולובגבהכורכהתיהשםינפהֿתברהילמונאה

םינפֿלכֿלעהרומאהלבא,תיבויחתוחתפתהלשןוויכבםיפסונםייונישליאדוובדוע

ןמהרוטפוהנכותבֿתביוחמהתויהדצמ,עבקלשתיעבטתואיצמכ,הדוסיבדימתהל

.הרזחֿךרדלשןוויכבהמותסהתויהדצמו,ויהשתילמונאה

.ןאכרבדלינאאבוילעשיתייווחהיונישהרוקמאיהאיה–תאזהתמאהו

ֿץראבבושייהתוחתפתהםע,הליחתכלמיכ.יונישיבגלעיונישםצעבאוהיונישה

תמקהםע,ןכמרחאל.לעופבתדלומֿרבםעליתולגםעמהיווחֿיונישונלהיה,לארשי

םנמאיכםא–יתכלממםעלאדירגתדלומֿרבםעמהיווחֿיונישונלהיהבוש,הנידמה

,תדלומהתעדותתאובונדביאתויתכלממבורמש,הזכשהנושמיונישןימהזהיה

וליאכ;״ילמרונםע״לשיאוולהֿתייווחתא,ליעלדסומלובהךותמ,ונשכרהמוקמבו

תחפשמ״בםהשלכםייפוסתולובגבהלחנוֿהחונמלשןבומב–״ילמרוניתכלממםע״

ךרעהןמתכשמנדועותויתכלממרשאםעמרתויירבגוינויגהוהשמהיה–״תומואה

הזהיונישהלעמו2.אקווד,תיפיצפסֿתירוטסיה,הדועיתדלומלשיטנמורֿילטנמיטנסה

יכ״ילמרוניתכלממםע״םתסונאןיאםגבושהיפל,השדחההיווחההתעונלהאב

.םלועבהמָצעמתויהלהטונההכלממםא

תידוסיתחאהאצותמתוכשמנדחיםגןהיתשרשא,םינפיתשולשי,הזיוניש

תייווחךותמתימואלהשפנהֿתוריחלשהתושדחתהלהייטנהונייה–יונישבהכורכה

.תולדגתהה

הבחרהבחתונשרבשמ,הנידמהרבשמלשויביכרממקלחלעד״בשדמועהזטפשמב2
םע״תייווחל.)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסהלשינשהוקלחבהבר
;131׳מעבשהדרפההתיבכוכרחאל,׳חקרפלשינשהוקלחםששדקוה״ילמרונ
.262׳מעב162הרעהתאםשהאר״תומואהתחפשמ״יוטיבהלשוילוגלגלע
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ךילהתתאווילשםיימצעֿיטנאהםיכיבסתהתארערעלדחאדצמהטונוזתושדחתה

תחפשמ״בתיטסילמרונהתּוינויווִשַלונתוכיישתוילשאתאתוחדלאיההטונ;הייחתה

איההטונו,לארשיחורלשתירוקמההפונתהתאתוליפשמה]תוילשא[,״תומואה

םיכרעביתעדותההיוטיבןיבלתאזההפונתהןיבתּויִחהֿםרזתאהזכןפואבררחשל

ישעמהֿינכותהאצומהתאהלריזחהלידכשורדה]יוטיב[,לארשיֿתרותלשםירדגומה

.םאותמה

םינפלהכישמםגהלשישפנהֿתוריחלשהתושדחתהלהייטנהתוא,ינשדצמ,םלוא

רדגבורקיעבדועראשנליעלדתיבויחההכישמהדצשןמזלכםירומאםירבדה.תורחא

ֿתפונתתראשנןיידעהזבצמב.שממבתינכותתועצבתהלעיגמוניאואמלעבהייטנ

לשםידירשהןיבףרטיהלאיהתרזוחךכו,םירדגומןוויכוןכותילבתררחושמהשפנה

,העדותהתאםיאלממותימשרההיגולואדיאהתאןיידעםיעבוקה,תּונטקהיכיבסת

.חורלכלהצורפה,תינלדגהתוריחהןיבל

םאו.תימואלההלועפהיפואתאהשעמלםויכתעבוקהאיהתאזכתנטקתמתונלדג

לשםדמעמתעיבקןיינעבדוחייב,םימויאםילדחמלןאכונאםיכשמנתונטקתההדצמ

םיקזחמואסיגדחמהיילעהבצקמםיתיחפמהםילדחמ–םבושייוםיררחושמהםיחטשה

תוחתפתההתנכסלןאכונאםיפשחנתונלדגהדצמירה–אסיגךדיאמביואהחורתא

.םיביואבזרפומלוזלזויוסיכאללהרהוילש

טושפההניינעלרבעמףא,וזהנכסלשרתויהקומעהתועמשמהתאשיחמהלידכ

תוננובתהידכךותילאבהזקרפלשונויערלכיכהלגא,םדוקהטפשמביתילעהש

3.ביבאֿלתבטפשמהֿיתברכיכלשהשדחהתינוריעההביבסב

]ט״כשתטבש׃רעושמהביתכדעומ[

3ẅהרעה

טפשמהיתבןיינב
שגפמב–ביבאלתב
לואשוןמצייותובוחרה
רצקןמזךנחנ–ךלמה
.רמאמהבתכנשינפל
םיארנותביבסוןיינבה
תרבחתובידאב(ןאכ
ריוואםולצתב,)׳טופלפ׳
הנשהתואבהשענש
)1969(.
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