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,׳לגעמתריגס׳ןיעמו,המלשההווהמ–המדקהַּב,ד״בשןאכבתוכךכ–הזרפס
הבשחמהתוריחלתומדקה׳,ןושארהלודגהורוביחב,ותטישחותיפתליחתל
ֿזכרמתאד״בשריזחמןאכ.)הזךרכבעיפומו(ג״ישתתנשבבתכנש,׳תירבעה
חרואלאושפנההנבמלא׃זארבכביצהרשאהבילהלאתוגההלשדבוכה
.חתפלהכפהמהיצולחלעהמו☻רשא–שעמהלאתאצויה–הבישחה

רוביח׳ד״בשףיסוהןושאררוביחותואלשךכלעןאכעיבצהלןיינעמדוחייב
האובנהתפונתבולוכקסועה,׳לארשיתרותבהמגדהותמאה׳,רצק׳הרהבה
,םינכתםתואבןדוד״בשבשןאכו–ץורפלושדחתהלתססותה,לארשיב
הרושבהשךות,תוחפֿאלזעונורתוירגובטבמב,םינשתחאוֿםירשערובעכ
רוביחבןייעלובושלאופאיאדכ.שדוחמהןיינבַּבדוסיךבדנכהלגתמתיאובנה
םירבדהדוקימלבלםשויו–׳חְֿו׳זםיקרפבדוחייב(,הזהרפסהםעדחיל״נה
.)ד״להרעהבו309דומעבןלהל

,ג״לשתתנשעצמאברבכהלחהותביתכךא,ד״לשתלולאבםתחנונינפלשרפסה
םויתמחלמ.׳םילשוריןונכתלע׳רוביחהתביתכתאםייסד״בששרחאל
םישדוחהמכלשהקספהלהמרגו,רפסהלשורוביחעצמאבהצרפםירופיכה
רסמףאו(,׳םירופיכהםויתמחלמ׳ורוביחתאד״בשןיכההזןמזב.ותביתכב
םכלהשעהמ׳׃ףסונרוביחתביתכבד״בשלחה,המחלמהתובקעב.)סופדלותוא
ינשה(–׳גךרכבםילולכל״נהםירוביחהינש.םלשוהאלשרוביח,׳?הזהםעה
.373׳מעב53הרעהבןלהלםגהארו–)ןושארָלחפסנכ

,ותביתכתאםייסשרחאלםינשעבראכד״בשרביחרפסַלהמדקההתא,םלואו
ןיכהלובוקחדשוירבחתעדוהתובקעב,םדקתמבלשבהתיהרבכותלחמרשאכ
תיבבושרעלע.׳ריאי׳תאצוהברואלֿותאצוהתארקל,סופדלדיהבתכתא
רפסה.ותוארלהכזאלךא,רפסהלשסופדהילעתהגהבד״בשקסעדועםילוחה

םישולשהםויב,הרכזאבקרםירבחלקלוח
ד״בשףיקשמוזהמדקהב,םוקמלכמ.ותומל
תמאיכעבוקו,ותריציתונשתורשעלערוחאל
העדונאלטעמכשףאֿלע–ריאתדועותטיש
המדקההתא.התלוזרחאאצומןיאיכ–רוביצַּב
;ט״לשתתוכוסדעומהֿלוחבד״בשםתח
חקלנאוה,הכונחב,ךכֿרחאתועובשהרשעכ
.ומלועתיבל

המדקהןיעמדדלאלארשיבתכהיוולההתרחמל
׃התואריתכהאוה;סופדלןכומהיהרבכשרפסַל
הזהםשברחבשריבסמאוהשךות,׳רפסַליַוְל׳
תאוניווילש״,שמאהתיהרשאהיוולההלשב
,םיתיזהרהתמדאבונימטהל,ל״זבדןביתבש
הלאוירבד.״יובשהתיבהרהינפלומלא
וייחלאטיבמאוהםהברשא–דדלאלש
ךשמהב,הזךרכבואבוה–ד״בשלשותוישיאו
.ךליאו63׳מע,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָל
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המדקה

,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ירפסעיפוהך״שתתנשבחספהגחתארקל חותינאוה׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳״׃ותפיטעשדבגצוהךכו
ךותמ.לארשיתוריחםחוללשותוארֿתדוקנמתימואלההייחתהךלהמלשיתרוקיב
תיתולגהתולצעָּבתדהתעיקשלשוהזמתינויצהתוברתהלשתוימינפהתוריתסה
יוהיזלעיגמואנדיאהדיתרבחהקותישהוהרטמהןדבאתארבחמהריבסמ,הזמ
תיטילופותיכוניחתינכתביניסמהרותהיֵבויחוהייחתהתומישמלששדוחמ
.״המלשהתיחישמההלואגהלשהכפהמהתמשגהל

רבכהשעמלותביתכהליחתה,ך״שתתנשבקרעיפוהרפסהשיפֿלעֿףא
המקוהשזאמ–םדוקמברןמזינפלמףאךלוהוחתפמיתייהונויערתאו,ג״ישתב
–׳לארשיתוריחימחול׳ןוגרא–תינידמהיתוליעפלתרגסמהוליאו,לארשיתנידמ
.הנידמהךסמירוחאמ,לפרעבומכהמלענ

–רפסהלשומשבויוטיבלעאבי״חללרוגלשהזכחוסינילרשפאמהםעטה
׃]תואבהתואקסִּפהיתשברבסומַּכ[

הנידמהתמקהדעותונויצהתליחתמיכ,םשריבסהליתלדתשהשיפכ,ילהארנ
הלעממךלהוםדקתהרשא,לארשיתלואגלשףוצרoיטקלאידךילהתםייקתה
ןויגיההלשהזֵתניסהֿדועייתניחבמםגאלא,תירמוחההניחבהןמקראל,הלעמל
,י״חלתומדב,הזךילהתעיגההנידמהתמקהףסלע.וכותבםולגהיהשיאדיאה
ֿלכמךא,תילאדיאהֿתיפוסהותלעמלםינפםושבאל,םנמא–הנוילעהותלעמל
–םייתניבתוחתפתהללכלהאבשרתויבהלענהתינויגההותיכרעהותלעמלםוקמ
תומדקתההתדימבהמלגתנש,תיביטקייבואהתישעמהותיבויחהתועמשמהוליאו
המצעתאהתצִמאלןיידע,תאזהתיאדיאההמרבוגשוהרשאתימינפהתמאהו
,תינבדנֿתיקשמותישפנ,תיצראהקולחלשהנידמהתואתמוקתידיֿלעןפואםושב
הברהבלשמהלועפֿיכרעותופקשהתכסמיפֿלע,י״חללשםבגלעמהמקוהש
.תונוונתההךרדבדואמתֶכֶלרבכקיחרמוןשוימ,םודקרתוי
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תומדקתההתויורשפאלכםע–הלואגהךילהתש,אופאהתיההאצותה
רבשמבםינפֿלכֿלעךבתסנ–הנידמהתמקהידיֿלעוינפלוחתפנשתומוצעה
םיימנידתמאֿיכרעאללהנידמההראשנדחאדצמ׃תיביטקייבוסהניחבמקומע
אשנשדיחיםרזותואאקווד,ינשדצמו,היתויורשפאלשםיאתמהלוצינהתנווכהל
םייתניבראשנאוהףא,ןוכנהןוויכבתומדקתההךשמהלםייחםיכרעוברקב
ךישמהלויונישַלןמזדועבמומצעתאםיאתהלונומיזֿרסוחתאפמ,דחוימבקתושמ
עמשיהלונודינוללהשהעשב,ויכרעלרוביצהתכרדהב,התִעלתנקותמהרוצב,דימ
,הנידמהתמהדתלדעבמ,אדירגתורזומתוירואֵתכ,םעפֿיאמתאשֿרתיב,לוכיבכ
ןיַעבשהמויקחוכבלוכהתאתפחוסוהשודיחֿרהוזבלוכהלעהליפאמה
י״חללשןוגראהםצעםג.דיתעלבייחמדועייוןוזחלכמהתוטשפתהתּויכורכרבו
ןפואבףחרלוראשנויכרעםאףאו–השעמלהלאתוביסמבןכֿםאקרפתה
.םתִמאןובלעתאםיעבות,הנידמהלעמםלענויאליטרע

חוכתאהלריזחהלותאזהןובלעהתעיבתבזוחאליתיסינירפסבינאוליאו
ויהשיפכ,י״חליכרעלשתיטרואתההניחבהןמקראל,ץראהלעיבויחהיוטיבה
השעמלםירבדהתמלשהידיֿלעםגאלא,דיתעלםתועמשמתויהלהרתונשיפכוא
,הנהו.ונתשהשםיאנתבלעופהלאהמיאתמהאצוהםשלתבייחמהםתנקתהו
ךשמב,ירמגלהכדעיתחלצהאללעופהלאםירבדהתאצוהםודיקלשוזהמישמב
תמאהֿןוויכןובלעו,והשלכדֵהלטעמכהכזאלרפסה1.רתויוםינשהרשעֿהנומש
המואהתלצהלסיסבכשמשלהזןוויכלשורשוכֿדוחיילכםע–י״חללש
ןכלםדוקףחירשיפכ,רפסלדעבמ,ריואבףחרמראשנ–ךליאוןאכמהתלואגו
.וידעלב

יהוזשרחאמו–2״עונתַעונ,ןכֿיפֿלעֿףאו״׃קפסילןיא,ידִצמ,ינאםלוא
,ןכל.ודועיילםעהתאליבותולבקתתשהפוס,התלוזאצומואךרדםושןיאותמאה
–בתכבםגומילשהלוןויערהתאחתפלוףיסוהלםויהדעוזאמיתלדחאל

.ט״לשתתוכוסבתבתכנוזהמדקה,רומאכ;ח״לשתדעך״שתעצמאמשםינשהןההלא1

–סוקינרפוקתרותבותכימתלשביקלטיאיאקיסיפהייסנכהידיֿלעטפשנ1632תנשב2
אלו,שמשהביבסתבבוסוהענץראהשהנושארלןעטרשא–הנשםינומשבולםדקש
תבוחותיבֿרצעמוילעורזגנטפשמב.יֵלילגואילילגהיהםשאנהלשומש.ךפהל
׃שחלאוה–ותומשרעלעהזֿהיהשםירמואשיו–םלואהןמותאצבךא,הקיתש
)1835(הנשםייתאמכרובעכקר״התדוה״תילותקההייסנכה.״עונתעונ,ןכיפלעףאו״
.שמשהתאהפיקמוהענץראה,ןכםנמאש
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םיירקיעםיטרפבףאו,םיטרפבירה,רמאנםירבדהרקיעשיפֿלעֿףאיכרבתסמו
,הזהיטרואתהםוחתהםצעבםג,הכאלמההבורמןיידע,רקיעבשםיירקיעםיטרפו
יובירלכםעש,תרעצמההדבועבברדעסילאצמנתאזההכאלמהםודיקב.ונינפל
רשא,הרואכלםיגלפומה,םיינוציחהםייונישהינימלכףאלעו–ורבעשםינשה
,םיינידמה,םייתרבחהםיחותינהלכמרבדןשייתנאל–םייתניבםעהלעורבע
ףאו,)ילהמדנךכתוחפלוא(ירפסלדוסיושמישרשאםייתוברתהוםייקשמה
ךשמהתאלילעבוקידצהאליממו,וכלהוםירבדהותמאתהתמאביכ–הברדא
.הדובעה

התואלשןוויכַּב,תמיוסמהניחבמ,לחשבושחיונישןייצלינאלוכי,תאזםע
׃הדובע

ןכלםדוקרבכשירחאיתבתכ׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳תא,םנמא
ינוליחהןוגראהןמתולעתההורבעמהתאתיתייווחותיפוסוליפהניחבמיתססיב
ךותמםילעופה,המלשהלארשיתלואגלשהכפהמהיֵצולחתייווהלאי״חללש
–לארשיֿתרותלשהתשודקתרגסמבתימצעתוירחאתלבקותוחילשתעדות
ברעב׳םָלֻס׳תאצוהבהעיפוהש,׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳תרבוחַּב
רקיעהיהאל׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסב,םלוא3.ג״ישתתועובש
םאיכ,הגשוהשתאזהתולעתההלשתוארהֿתדוקנמםירבדהתאצרהבהמגמה
איהדציכוהחתפתהתאזהתולעתההדציכתוארהלהרקיעבהתיההמגמה׃הברדא
תוחתפתהלשתיביטקייבואהתוארהֿתדוקנמ–חרכהבויוצרב–תבייחתמ
ריבסןפואבךכךותמהליופצשהמוהתייווהוהישרושינותנלע,לארשיֿתנידמ
תולכתסההתמגמבתויהלרקיעהרזח,הדובעהךשמהב,תאזתמועל.דיתעל
–תינָרותהתינויערההתרגסמותיחישמההלואגהתעונתלשתוארהֿתדוקנמ
תאססבלו׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳תאםילשהלאבה,קהבומהירוביחו
,היינשההרומאהתוארהֿתדוקנמתוררועתמהתויעבהדצמהזהרפסהתונקסמ
המייתסנותביתכש,׳הלואגבתרוסמוהאובנ׳׃התעונינפלחנומהרפסהוהירה
המ׳׃םימדקומרתוי,םינטקםירוביחינשןאכינאףרצמוילארשאו(ד״לשתלולאב
4.)ל״שתמ׳תוברתתמחלמל׳ו,ז״כשתמ׳תושעל

.הזךרכב–ונתרודהמב3

.׳גךרכבוללהםירוביחהינשםיללכנונתרודהמב4
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הדותקרםהבלילכאדועו,רפסהלשותגצהלםייללכהיתמדקהירבדםההלא
.רואלרפסהתאאיצוהלוררועתהשירבחלהרקוהו

הרהבהירבדהמכןכֿםגףיסוהלינאשקבמתיללכההמדקהלרבעמ,םלוא
,ארוקהבלביהשלכההימתילואריעהלהיושעאהתש,תמיוסמתחאהדוקנב
קרפַּב,׳הנידמהתגהנהותונויצהרבשמ׳לעףיעסה(,׳יקרפב2ףיעסב]ןייעירשאכ[
.5.)׳המשגההיכרד–הלואגהןֶקֶת׳ . .

תוכוסמ״הוחד׳ביאצומ
ט״לשתירשתבח״יְלרוא

,ףיעסותואבובתכנשםירבדַלןוכדיעוהמלשההווהמהמדקההךשמהשןוויכמו5
,רפסהףוגב,ל״נהףיעסלודמצוהוהמדקההףוסדעשםידומעהתשולשןאכמוקתונ
.ךליאו349׳מעב
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א

םולשםושרגלשותטישתּורָז

דימילואשיגרירפסהתרתוכבשאשונהלצאתימדקאהניחבמיוצמהארוק לופיטהלשקהבומהןורטפהרשא,ןוידלשםוחתלןאכינאסנכניכ
תביתכלתוררועתההשאוהןוכנה,םנמאו;םולשםושרגאוהוביתטישה

תויחישמבתרוסמהרבשמ׳לעםולשםושרגלשורמאמארקמלילהאברוביחה
תרוסמותולגתה׳,ףסונהורמאמיפֿלעילצאומלשוהאשונהירדגוליאוא,׳תידוהיה
תוסנליתעדבןאכשיםנמאיכ,ריכזמינאהזרבדב.׳תודהיבתויתדתוירוגֵטקכ
םושרגשהמדגנכ,רומאהןיינעבתדחואמהסיפתךותויתטישןפואבןנובתהלו
גיצהלינאאבםאםג,םלוא.ל״נהוירמאמינשבםידרפנםינוידבובהלעהםולש
ןיא–ותמגמלשהרומגהלילשךות–ולשמירמגלתונושההסיפתוהטישהזב

׃ילגנאםוגרתבעיפומותינמרגבורוקמבבתכנא
׃ךותב–

.ךליאו49׳מע–
ותויהבינויצלהשענו,ןילרבבלדג,)1897(תללובתמהחפשמלןבכדלונםולשםושרג[
,הלבקהתרותרקחבהחמתהו,רשכומוהרופרקוחכותוריעצמטלבתה.טנדוטס
ימילכ,םירבדמהשארלהלאםימוחתבהשענשדע–תויחישמהו׳תידוהיההקיטסימ׳ה
םינשרשערובעכו,תירבעההטיסרבינואבהצרה,1923תנשבהצראהלעםולש.וייח
תאתושקהרקיברשא)1925(׳םולשתירב׳תדוגאבליעפרבחהיה.רוספורפלהנומ
תאםסרפאוה1957תנשב.לארשיץראבתימואלֿודהנידמבהכמתותינויצההגהנהה
.תודהיהיעדמבלארשיסרפןתחכרתכוהךכֿרחאהנשו,יבצֿיתבשלעלודגהורפס
].1982תנשברטפנםולשםושרג

׃תרתוכהתחת,תינמרגמילגנאםוגרתברפסותואבעיפומב
.ךליאו282׳מע–
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,הברדא.םינפִלוותטישךותמ,םיטרפבחוכיוםושלםינפֿלכלעןאכןווכתמינא
םה,המינפהטישהךותב,םייתוחתפתההוםייתדבועהויחותיניכינאםיכסמ
קרוהירה,הליבקמ,תרחאהטישליתיינפלעקרהו–םייניעֿיריאמוםיענכשמ
.ילנויצקנופֿיתילכתויאֵדיא

רשאאהתו–םולשםושרגש,ךכבאוהלדבהה,ילנויצקנופהֿיתילכתהדצהןמ
לשןיטישהןיבמתצבצבמהדיתעהוהווההתויעבלתיגולואדיאההליזפהאהת
ומצעאוהשיפכ.״רוספורפ״לשהשיגבםירבדלםינפֿלכֿלעשגינ–ותדובע
תונויערתרבסהבשונייהו–1ֿב״ןיבהלםאיכ,ךירעהלהניאונֵתנווכ״׃שיגדמ
קרודיקפתתאלוכיבכאוההאורוקוסיעלאשונםישמשמהתילארשיהתוברתה
עדמהֿםלועלתולגלןיינועמהיהקרוליאכו,דצהןמירכנכםהבלכתסמהיהוליאכ
תואיצמבןתוחתפתהותוירוטסיההתודבועהתניחבמםהבאצומאוהשהמתא
.התיהש

ינשםגומכ–ותדובעמרכינקלחש,רבדהףלאמוינייפואםגךכלםאתהב
,לארשיֿינבלאאקוודןווכמוניאתמאב–דחוימבריכזמינאםתואשםירמאמה
אוהןווכמאלא,םולשלשומעןושל,םנושלבללכךרענאלףאו,םתכרדהל
אוהבתכנ׃םהלשםתלכשההברִמל,אמלעבתותדהֿעדמידמולמללוכֿםדוק
הביטקפסרפהןמםהלשגומםגו,וללהלש״תוילסרבינואה״םהיתונושלב
הלואגהתפיאשםתסהניא״תויחישמ״הברשא,םהלהיוארה״תיביטקייבואה״
,השעמלהכלהונתואתוניינעמותובייחמה,לארשיֿתרותםתסהניא״תד״ו,ונלש
לידבהל–״תידוהיתויחישמ״בדחוימבאוהרבודמהיכשרפלךרוצהאצמנאלא
רבודמהןכו–הדִצבםיחותינהֿןחלושללוכיבכתונמוזמה,תורחא״תיּוחישמ״מ
אובלתויושעה,תורחאתוטישמלידבהל–״תודהיב״תויתדתוירוגטקבאוה
.הֶוָשבןובשחב

לכב,לבא–ןיבהלןכֿםגםנמאיהירההזרוביחבילשיתמגמ,תאזתמועל
,םמשל,רבעהינותנתאריאהלידכאקוודואלןיבהל,היולגהתויתילכתהותוטשפה
,ונלשונתוברתֿאשמךותמו,ונֵכותמ,ונלםיבייחתמהםיכרעהתאריאהלידכאלא
.לעופבונישעמוונתבשחמֿךרדיבגל

םגפה–עירכמהםרוגהןבומכאוהאוהרשא–יאֵדיאהדצהןמוליאו
יפֿלעתודבועהתאחתנמוניאוהאוראוהןיאםגתמאבש,אוהםולשלשותטישב

282.׳מע,םש1ֿב
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אוההאוראלא,ןכותמעמתשהלתופיסומהתוימנידהתונקסמהוהיחהןתומֵלש
רקיעןהש,תומיוסמהתוירוטסיההדקומהֿתודוקנבאפקומהןנויגהיפֿלעקרןתוא
תעפותו,ללכֿךרדב,התוחתפתהוהלבקהתרותונייהו–ורקחמווניינעלשאשונה
.טרפבתאזהתוחתפתההךותבתיאתבשההעונתה

הרוקולאהדקומהֿתודוקניתשלםולשלשותורסמתהֿךרדב,םנמא,הנהו
אקוודונאםילוכיותדובעלשןיטישהןיבש,ונרמאשרבדותואקהבומןפואב
יפכ,אדירגיביטקייבואעדמֿשיאותואללכאוהןיאילואםצעביכשיגרהל
אוהםסקומהמכדעתחאהנועבותעבונאםישיגרמ׃הרואכלתויהלאוהרמייתמש
אוהחמשהמכדע,תאזםעו–הבהמולגהתּויִחבןימאהלףיסומוהלבקהידיֿלע
ותדהאתאשבוכוטלתשמה,יאתבשההציקתועצמאבהנממרטפיהלהנהנוהדיֵאל
שקבמ,םיינשהןיבההובוההותהשעמלאוהראשנ,ףוריצהךותמ,אופאדציכו–
יבונסהטלקמלםינואֿןיאלוכהֿךסבטלמנו,לארשיתלואגלוושפנלידוהיאצומ
לשבושחתוחפהדצהקר,הזןפואב,םלוא.םייוגַלרקפומוריהזמעדמֿשיאלש
םאיכ,תמאהיוליגלרישכמלאקוודואלהשעמלןאכךפהנעדמהש,אוהןיינעה
ךכבגאשאוהבושחרתויהברה;תישיאהידגרטלשהיוטיבוהמוליגלרישכמל
לשוקמועברשא,תוסיפתותוחנהלשתמיוסמתכרעמלתיעדמהקנפשוגתנתינ
׃ןלהלכ,תפלוסמקרהלוכיהירהרבד

תוחתפתהקרהתיהאלתיחישמההלואגהלאתילָּבַקהתוסחייתההוליאכש)א
,הלרבעמשםייתוהמהדימֿינקיפֿלעןודיהלהיוארה,הזהןויערהלשתמיוסמ
תומלגתהה,ומצעלשכ,םנמאהיההלבקבבצועשיפכיחישמהןויערהאלא
;ותָלעמב,ןויערהתוחתפתהלשהעבטמֿתימיטיגלהותקהבומהתיתוהמה

לשתינויגההאצותותויהב–יִאתבשהתורקפתההֿרבשמוליאכש)ב
היהאל–תירוטסיההתואיצמבילָּבַקהֿיחישמהןויערהתאםישגהלתואשנתהה
יחישמהןויערהףלתסנתמאבםהברשאםיפוליסהלשתינויגההאצותקר
םצעלשתביוחמתינויגההאצותאליממםגהיהאוהאלא,תילבקהותרגסמב
התיההמודהאצותשןפואבו,אוהרשאביחישמהןויערהתאםישגהלהרמויה
המשגהלשרחאןויסינלכבםג,דימתםירבדהעבטמהכורכהיהתו,תלבקתמ
;תיחישמ

,ירוטסיההֿיתרוסמהונבומב,יחישמהןויערהשרחאמו–ל״נהרואְלש)גְֿו
התרוצב,לארשיתרותוליאו,ארקיעמתיתואיצמהמשגהללוכיבכןתינוניא

235 הלואגַּבתרוסמוהאובנ

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



ותואבתורקפתהלםירבדהעבטמלוכיבכהנודינ,םייחישמההינכתלעותיתרוסמה
ירה–ונאםינותנםנמאםינפֿלכֿלעוברשא,תיחישמֿןיעמהמשגהלשךילהת
להנתתאלתמאבתילארשיההירוטסיההיכרבדהרשיורשכךאלוכיבכאליממש
,ינכותהלואגןוזחאללותבייחמוהיחתרוסמאלל,רקפההךותמאלאםייתניבהל
.דחאכ
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ב

ונתטישלדוסיֿתוחנה

,שוריפבדימתאלםא–םולשלשותדובעמתנרקומתאצויה,תאזההטישהתמועל
תאתיתשהלןאכינאאב–ונויגהלולכמךותמוויתושגדהןוויכיפֿלעתוחפלירה
רתיברבכיתחתיפןרקיעתארשאדוסיֿתוחנה]שמח[לשתרחאתכרעמלעינויע
׃םירחאםיבתכבטורטורפ

,תיתייווחהדבועםאיכ,תינויעהחנהללכהשעמלהנניאהנושארהיתחנה)א
,ינוציחֿיביטקייבוא,ימדקאןותנידידלונניאיחישמהןויערהשךכבתאטבתמה
וא,רודלשותסיפתיפלוא,הללכבתירוטסיההתואיצמהיפֿלעךכואךכרדגומה
אהיּולו–והשלכיתכלהואיתורפסרוקמבואתמיוסמתיתדואתיתוגההטישב
.היהישהמכלכ,תיביטמרונהותוכמסברכומוא,העפשהֿברוא,יגוציירוקמותוא
,לארשיתלואגלשהתמשגהלתימנידההפיאשהםצעאוהידידליחישמהןויערה
רשאו,יכותבזֵרַזמובייחמןפואבולעופבהתואאשונימצעתאינאאצומשיפכ
,איהתכשמנםנמאש,ךכךותמתקדצומותעבוניחישמהןויערהגשומַּבהתרתכה
לשםכלהמביחישמהןויערָּכעדונשהממ,תירוטסיהההיווחהותוחתפתההתניחבמ
תעדמוןוּוכמב–תינכותההניחבהןמ,איהתשקבמםגםנמאו,לארשיתורוד
ללכנשןוזחהלכתאםישגהל–הליחתכלמהווצִמֿתעמשמוהרומגתוהדזהךותמו
שוריפהבטימיפל,השעמלוכותמעמתשמהותורודהךלהמביחישמהןויערב
.יתוהזהויבקעה

ףוסבלונאםיעיגמםנמאוזהשיגיפלםג,אופאתורחאםילימבו,ךכלםאתהב
יטרפלסחיב,םיירוטסיהתורוקמבונלןותנה,ינוציחֿיביטקייבוא,יביטמרונןחבמל
ונתוכזלסחיבורומאהגשומהתועצמאבונמצעלעונאםילבקמםתואשןכותה
,םלוא.ומִעונתונֵכלסחיב,רמואהווה,וא–תָוצִמֿתעמשמבוואָ☻ַמברמייתהל
,תוחפלוא–הליחתכלמוליאו,דבעידבשןיינעקרןאכיהירההזןחבמלונתוקיקז
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וניא,ונכותלע,תיחישמהלארשיתלואגלשןויערה–ךכלליבקמבודבבֿדב
״בייחמךרע״׃תימינפֿתישפנתואיצמםאיכ,ץוחבמרדגומהןיינעקרונדידל
,יטילופהןבומב״המסיס״וא״לגד״,״למס״ףאו,יגולויצוסהויגולוכיספהןבומב
.יכוניחהוישגִרה

תיביטקייבואהֿתינכותהתועמשמהןמםינפםושבאופאםלעתנאלןלהל
,המצעלשכתאזהתועמשמבעקתשנאלםגםינפֿלכֿלעךא,ןודנהגשומהלש
,תירסומֿתירוטסיהתּויִחלעבךרעלשתועמשמתניחבבהתואהֶזחנדימתאלא
התואבהזהרזוחהןויעהידכךותףאו,ונמצעונבףאלעופבתכשמנותאשינה
.המצעבתועמשמ

תירוטסיההתוישרושהלכםע–רומאכספתנושגרומהיחישמהןויערה)ב
אוההטוסםנמאש,ןכֿםגאיההדבועםוקמֿלכמ–נכותלונסחיירשאתיתרוסמהו
תרוסמהתואבהשעמללבוקמהיהשיפכיחישמהןויערהלשןכותהוהרוצהקוידמ
רשפאשהדוקנםושלםנמאתסחייתמהניאוזהייטס.ךשמנאוההכותמרשאהיח
לאהאבאיהןיאףא,הברדאו–תיביטמרונהניחבמםדוקמתדסוממכהתוארלהיה
,םיינוציחהדימֿינקיפֿלעתפסותואהעירגםושבןויערהלשיתרוסמהבוציעה
םייוצמהםישרושמהקינילשהחוכמהזהבוציעהתאןקתלאיהתרמייתמאלא
תניחבב,הכותמיביטמרונחרכהכןוקיתהתאםנמאםיבייחמהוהמצעתרוסמב
היהשיפכןויערהלשיתרוסמהבוציעהיבגל,ךכםג,םלוא;ףוליסלשונוקית
.יונישוהייטסרומאכןאכשיםוקמֿלכמ,תואיצמב

היהאלתלבוקמהתרוסמביחישמהןויערהש,ךכבלוכֿםדוקאטבתמיונישה
דצמהמשגהֿתלועפבייחמהןפואבהלואגהתמשגהלתימנידהפיאשתניחבב
לארזוחבויחהזיאןויערהלשתיתרוסמהתומדבהיהםא.ומצעבףאושהםדאה
תמדוקתימצעהרשכהוהליפתלשבויחקרהזהיה,תיחישמההפיאשהלעב
,המשגההתארשפאלידכ,ןָכוּכיזותוקֵבדהוהנומאהתרבגהלשןבומב,םינפבמ
םצעלשדיקפתהיכאטישפכרבדהעמתשהלוכיבכךכלרבעמוליאו–אובתש
וללוחתירשא,ה״בקהישעמלעקרםאיכ,םדאהלעלטומוניאהמצעהמשגהה
.וידעלבםדאב

הטישםושבתדסוממהתיהאלאיהשדבלבוזאלםנמא,וזתועמתשה,הנהו
היהשיפכיחישמהןויערלהריתסבםגהדמעאיהתמאבאלא,תכמסומתיטמגד
דִודתוכלמריזחהלודומעלדיתעחישמהךלמה״.שוריפבךמסומןפואבחסונמ
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.הנשויל . .,לארשייחדנץבקמושדקמההנובו. . ,ןכבו–ג״׳התומחלמםחליו.
ךולמו״,״ץראהתופנכעבראמדחיונֵצּבַקו״ונאםיללפתמםאשעמשמאליממ
דִודחמצתא״ו,״ונימיבבורקב)םילשוריתא(התואהנבו״,״דבל׳ההתאונילע
הנווכהןיא,לוכהֿךסב,תמאבירה6,״תעושיבםּורָתונרקוחימצתהרהמדבע
ונלםישגישאיההנווכהאלא,ונידעלבהלואגהתאונלםישגיה״בקהשןפואםושב
רשאו,ונֵכותמונבםוקלריעיה״בקהשךלמהתועצמאב,ונתועצמאבהלואגהתא
,ויתומחלמתאהשעמלםוחללונסייגיו,ונאונתוצבקתהלותוחילשבונתואןגראי
םא,ןכאוד;ונֵדָיְּב,ותניכשל,שדקמהוםילשוריתאולתונבלונליעפיו,ונמצעונא
השעמלהשירדהקרוזירה,ונלשהשעמַלרבעמ,ה״בקההשעמלהשירדןאכשי
השעמהתאתושעלםינואהֿרסוחתשגרהמלוכֿםדוקונֵריעְיש׃יתרגסמהוימורטה
חורןתיישידיֿלעתינוגראהתוררופתההןמונאיצויש,תושעלםישקבמונאש
תויתכלממבתושעלונלרשפאישו,תיתכלממהונתודחאתאשדחמדימעהלגיהנמְּב
.ותעושיב–ונכלמבו–ונבךומתלףיסוישידיֿלע,יוצרההשעמהתאוז

בויח׃השעמלתיתרוסמההיווחבהעקתשנהזהינויגההטוריפהתעדות,םלוא
וררת☻הםייתניביכ,ילאוטקאהיהאליחישמהןויערבךורכהתימצעההמשגהה
ףאהָהקמה,םינפהֿרתסהתשגרהולעופבהזהבויחהיולימלםינואהֿרסוחתשגרה
בצמבו–ארקיעמתורענתההתלעפהלץוחנהגיהנמהתאאיצוהלרשוכהםצעתא
ה״בקההשעמקרהיהלוכֿםדוקשורדההשעמהש,היהןוכנםנמאאליממהז
.ישפנה,ימואלההלועפהֿרשוכתאונלריזחיווינפתאונלהלגיורוזחיש,ומצע
הלועפהתייפיצבקרהשעמלזכרתנואופאטסוהיחישמהןויערהתייווחבשגדה
הרוקמתניחבמתוחפל,ונבלוכיבכהיולתהניאש,תאזהתטשפומהותימורטה

םירבדֿתמלשההאר[.׳דְֿו׳אתוכלהם״במרהל׳הרותהנשמ׳בםיכלמתוכלהמא״יקרפג
].282׳מעבןלהל,ב״כהרעהלתפסותב

דימשיאוה,ינפלרֵבֹעאוהיהֱֹֿא׳ה״׃׳ה‐׳גא״לםירבד]רפסברּומאָל[הוושהד
.׳הרֶּבִדרשאכינפלרֵבֹעאוהעשוהי,םָתשִריוינפלמהלאהםִיוגהתא . ׳הםָנָתנו.
.״םכתאיתיוִצרשאהָוצמהלככםהלםתישעו,םכינפל

,תירישעה׃ןלהלדתוכרבהןמםיחוקלה,הדימעהתליפתתוכרבמןושלתועבטמםההלא6
.הרשעֿשמחהוהרשעֿעבראה,הרשעֿתחאה
תליפתתוכרבלאהבחרהבד״בשבושי–ךליאו329׳מעבלדגומהחוורהןמל–ןלהל
,)414׳מע(רפסַל׳גחפסנתאהארו;ןהמםינבנוןהבםייונבהןוזחהיכרעלאוהדימעה
.תוכרבהלשאלמהןחסונאבוהוב
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,םינואהֿרדעיהלשהעדותהדועהקמעוהקראליממהזהרבדהידיֿלעךא;ןוילעה
תועמשמהתאוחסנב,ם״במרהוליפא.םינפהֿרתסהלשםימסקהֿלגעמלַשּוחו
ֿתדוקנתאךכבברעלולהיהיעבטךא,יחישמהןויערהלשתישונאהֿתיעוציבה
תניחבבםינפֿלכֿלעדועתראשנוהתיהחישמהךלמהתאיביכ,תינָטמַתשהתוארה
םימסקהֿלגעמבהשעמלבלתשמאוהםגאצמנךכו–ה״בורקאלוונֶרושֲא״
,שממֿףקותלכםייתניברסחובראשנישונאהֿיעוציבהבויחהדצרשא,רומאה
.העדותהֿקפואלרבעמלאקחדומףאאצויו

היתגצהשיפכ,ונלשיחישמהןויערהלשדוסיהֿתייווח,תאזהתואיצמהתמועל
לעופב,תימצעההמשגההבויחבאקוודרבכוהירההלשדבוכהֿזכרמ–ליעל
השעמבה״בקהונלהָנענרבכםנמאאוהשֿךיאש,רמואהווהו;רתלאלושממ
,יוליגלםינפהֿרתסהתאונלךופהלםנמאליחתהרבכאוה׃ונממונשרדשימורטה
ךפהרבכתמאבו,ובםיעוקשונייהשימינפהםינואהֿרסוחמברקחרמונָאיצוהףא
המשגהֿתוירחאלשהפונתֿתעדותל–ונממךפההלאהברהדימבותואונל
.עוציבלםינואעפשותילאוטקא

ינשרשא,תיביטקייבואהדבועןימקרונדידלוניאהזיונישםג,בוש,םלוא
,ונביונישהתאונאםייחאלא,הזדצבהז,אמלעבונתולכתסהלםירוסמָהיֶדִצ
7.תודחאםינפהלשיוזתועמשמו–תיטקלאידהותועמשמאולמב

–הבוטלקרהתיהיאדוהזבוריעבם״במרהלשתעדומהותנווכ,םנמא.׳אהכלה,םשה
יכ,חישמהלשוקוחירתאשיגדהלידכםעלבתאובנתאהפאיבהאלןבומכאוהאולהש
,דִודהז,׳התעאלוּוּנֶארֶא׳״.אוביחישמהשןוחטיבהֿתנומאתאססבלידכ׃הברדאםא
רמואהווהו–שרדמהןמם״במרהטטצמ–״חישמהךלמהז,׳בורקאלוּוּנֶרושֲא׳
אלו״הָזחנשיפֿלעֿףאחישמהםגאוביןכ,״התעאלו״הָזחנשרחאאבדִודשםשכש
.״בורק
טוטיצםניהם״במרהירבד;ךליאוו״טד״כרבדמברפסבהבותכםעלבלשוזהאובנ[
רחאלתורודינשדרפסביחש,רשאןבייחבונברםגששרדמ(–ז״יקוספלעשרדמלש
דע,םירכומהםיצבקברכזנאלודבאשרדמה.)הרותלושוריפבןאכאיבה,ם״במרה
,רבובהמלשידיבםסרופדיהבתכ.ּבַלַחריעבאצמנשןשידיֿבתכךותבשדחמהלגתנש
.])ד״נרתתנשבהניוובהנושארלרואהאר(,הרותַל׳הדגאשרדמ׳׃אָרקרשא

,״ןושארהםרוגה״דימרקסייןאכ׃קרפהךשמהבורבסויןאכתורומאה׳תודחאהםינפה׳7
וגצוי,ונשפנביחישמהןויערהתוחתפתהבךורכהיונישהלולכמְּבםינָּפהרתיוליאו
.ןלהלתואבהדוסיהתוחנהשולשב
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תוירחאהֿאשמלשהשדחההיווחהשוהירה,וזתרגסמבעבוקהןושארהםרוגה
–המעחוכיוךותמותמדוקההליבסההיווחהלשהקיֵחמהתלעהמשגההֿתפונתו
תופלתסהבוינויגהלובלבבתאטוחהתיהתמדוקההיווחהיכרהבוהוהלגתנןאכו
.דחאכתירסומ

הפונתהדסחתאקר,השעמל,ה״בקהןמתשקבמהתויהביכ–ינויגהלובלבב
עבטמלשםידדצינשקרםהשהלעפהודסחונייהו–ונאונתלעפהבהעושיהו
–תיגָ☻ומהניחבמתעדהלעללכתולעללוכיוניאתואיצמַּבםקותינרשאו,תחא
תאלוכיבכונלםישגיה״בקהשהייפיצבתועקתשהלדעךכמהגילפהיהירה
יכ–]הליבסההיווחהלשינשההאטח[–תירסומתופלתסהו;ונידעלבהלואגה
,השעמלרשא(ביוחמשעמלשתורענתהל,ימינפ,ישפנםינואֿרסוחלשהדבועה
םאםגירה–)ונדיבםשגויוץורפישםוילכולתוכחלשוריפבונבייוחףא,םנמא
ֿלכמ,םלועהתגהנהבתוסומכהויתוינכתלוה״בקהלשםינפֿרתסהלהתואסחיינ
הבוחהןולדֶחלהקדצהכ,תישונאהניחבמ,בשחיהלהלוכיאיהןיאיאדוםוקמ
הקדצהכבשחיהלהנלכותה״בקהלשתוסומכהויתוינכתשיפכמרתוי,שעמהו
.הגגשבםגּולו,ותבוחמלדחה,והשלכאטוחםדאל

רבדלשורקיעבירה,אטחםשהיהםאש,ןייצלוקיידלםנמאיוארהזרשקהב
׃ועבטמתויהלאוהאטחלשונידהרואכלשיפכ–םיוסמוישיאאטחהזהיהאל
יאמלה,הנעטבאובלרשפאֿיאהשודקבהלואגֿיפוצםתואמדחאלעףאירהש
דחיםלוכ,ךכםג,םלוא;השורדהתורענתההגיהנמתויהלחורהובהמקאלאוה
ֿרסוחלשהרותודמילוםירוטפםמצעוקיזחהשהמב,ויהםיאטוחםינפֿלכֿלע
.ארקיעמחישמהתיילעתאהשעמלקתשלםרתשןפואב,שעמ

אולהש׃הרותהףוליסלשאטחהזהיהםנמאש,עירכמהויפוסהקומינהו
וביטםצעמ–הרותהיפלונאםיפצמוילאוונאםיללפתמוילערשא,חישמה
יפכ–הלואגשעמויתכלממשעמלהרישיתוירחאלשהרותדמללאוהחרכומ
יפכהרותהתומדמיונישבו,יניסמהנתָניהב,הרוקמבלארשיֿתרותםנמאהתיהש
ו.ודִצמ,ויתוברמּהדמללהליחתכלמדועץלאנומצעחישמהש

לש☻ַעַמהֿרסוחש,תמדוקההקסִּפבונרמאשהמלערואךפושורזוחםגהזקומינו
היהרבדהשםנמאאהייכ.ארקיעמחישמהלשותיילעקותישלםרתשםרוגהיהוניתובא
הנה,ה״בקהינפלמןוצרההלערשאכשהיָאראהו–ה״בקהלשהריזגבךורכ
הליחתכלמוכנחתנרשאםישנאידיֿלעוליפאהלואגהשעמלשותצירפהרשפאתה
אלשדחהשעמהש,תראשנהדבועהםוקמֿלכמ–םהיתובאכשממ,שעמהֿרסוחתרותב
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תיתרוקיבההסיפתהלע,יחישמהןויערהלשתיתרוסמהתומדברומאהיונישה)ג
ךורכהיונישהלולכמבםינפהדחאקר–ונרמאשיפכ–והירה,ובהכורכה
ֿתוחנהלםיכיישהםינפהרתיתאםגגיצנהתעו;ונשפנבןויערהלשותוחתפתהב
.םיכרועונאשןוידהלשדוסיה

ןורקעליחישמהןויערהתרזחהםעש,אוהרתויבבושחהףסונהיונישה
תניחבבאקוודואלו–רבדהררבתנאליממ,תיִוההותישעמה,תימצעההמשגהה
םצעש–הליחתכלמהילאמתנבומה,אטישפלשהָלָּבקִמתניחבבםאיכהנקסמ
,לארשילשתיתכלממהותיצראההלואגהתאאלאובללוכוניאםנמאהזהןויערה
ןוזחהוליאו;ךכלםיכיישהםייתרבחהוםייטפשמה,םייתדה,םיינחורהםינכתהלע
תונויערםהםיתמהתייחתוףוסֿןיֵאָּבשםימיהֿתירחאןויערותימלועהלואגלש
םגךשמיהלםהםירומאש,הזןבומבקריחישמהןויערלםיפרטצמה,רחאןיממ
.רפושמעקרלע,ותמשגהלדעבמ

ןפואבתלבוקמהתיהשתדגונהסיפתםושבםנמאעגפאלהזיונישםג,הנהו
יונישהתאאקוודתמלוהתכמסומההסיפתההתיהןאכםג׃הברדא.ךמסומ
ןיינעלתטשפומהותישעמֿיתלבההשיגהךותמשאיההדבועה,בוש,םלואז.רומאה
ךרדבו–בחרההפקיהבתיתרוסמהֿתיממעההעדותבםירבדהובברעתניחישמה
רבדויהתיסיפטֵמההלואגהותיחישמההלואגהוליאכהסיפתההשרתשהללכ
קותישהימרוגלדועהפרטצנוהרזחאליממוזתוחתפתהםגש,רמולךירצןיא.דחא
ךפהנתמאבהיפֿלעירהש–הליחתכלמהעבנאיהםהמרשא,יחישמהןויערהלש
םצעמלוכיבכובתכיישהניאתירוטסיההותישונאההמשגההרשאוהשמלןויערה
.ועבט

ליעלתראותמהתימואלהתוליבסהןורקעלשותצירפשםשכ,ךכלםאתהב
ותצירפםגןכ,תישעמהמשגהליחישמהןויערהלשורורחשתורשפאליאנתהתיה
לשהצירפהתורשפאםצעלףאםֵדוקיאנתאליממהתיהןאכןודנהבוברעהלש

;המשגהֿתרותלשאשמךותמאלא,תעדהלעללכותולעהלןיאףאו,ןירשימברשפאתנ
לשןידהעוציבלםרוגכונאםישמשמובשיעצמאהאוההמשגההֿתרותאשמשםשכו
ושמישובשיעצמאההיההמשגההֿןולדֶחלשהרותהאשמםגןכ,הלואגהתומשגתה
.הקותישלשןידהעוציבבםרוגכוניתובא

בלהלעהלעילא״׃וזהכלהם״במרהחתופךכהנה[.׳אהכלהםיכלמתוכלהמב״יקרפז
,תישארבהשעמבשודיחםָשהיהיוא,םלועלשוגהנממרבדלטבייחישמהתומיבש
].׳וכו״גהונוגהנמכםלועאלא
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לשוקוליסתניחבבקרהתיהתוליבסהןורקעלשותצירפשםשכו;תוליבסהןורקע
העפותתניחבבקרהתיהוזהדוקנבלובלבהןמתוררחתשההםגןכ,ףוליסולובלב
איההנוכנוזהנקסמםג,םוקמֿלכמ,םלוא.הנקִתלהרּוסמההרותהתמאתרזחהלש
–תירוטסיהֿסנַרטותינויגה,תימינפֿתיתוהמהאֵדיאכתרוסמהלשתמאָלסחיבקר
,ונינפלתישונאהתואיצמבהשעמלהאצמנאיהשיפכתרוסמלסחיהתניחבמוליאו
.תינדרמדוסיֿתחנהלעאופאןאכונאםידמועבוש

תויחרכהבאלשםגּולו,םירבדֿתכסמהתואמךשמנהיונישדוע,ןכמרחאל)ד
עדונשהמוהלָּבַקהתרוסמְלונלצאבייחתמהסחיַּבוהירה,ךכֿלכתטלחומ
.״תודהיהלשהיפוסוליפה״–קוידרתיב–וא,״תידוהיההיפוסוליפ״ַּכ

.לופכןפואבםנמאהשק,הזרשקהב,סחייונישלערובידה,הנהו
יכאיההדבועה,״תודהיהלשהיפוסוליפ״לעגונשהמבדוחייב,תישאר
גשומהיושעאלא,תחאתמיוסמהטישאקוודוזןיאתיללכותינורקעהניחבמ
םאןיב–לארשיֿתרותלשתינויגהההטישהרואיתלאוהשןויסינלכלולכל
ואףוליסלהנאצתםאןיבוךלמהֿךרדיפֿלעתונווכמותונוכנויתונקסמהנייהת
דיחאסחיהזיאלתורשפאהאופאןאכתענמנאליממו–םיידדצםיליבשלהניֶטנִת
םצעמ,דחיֿםגונרמאשתוטישהינימינש,תינשו.ותוללכבהזהעוצקמהתורֵּפלא
ןיבו–ןהיתונקסמלםיוסמינָקוודסחיהזיאתעיבקלללכתומיאתמןהןיאןניינע
לעתוגהלשתוטישבןאכאוהרבודמהאולהש׃ןוויגךותםאןיב,דחואמבםא
ומשלאוהןודינשןמזלכ–הזהןכותהוליאו,לארשיֿתרותלשטשפומההנכות
וניֵנידברוסמאוהןיאאליממ–השעמלהכלהלשהתערכהיבגלהנימאקפנאללו
ח.והשלכןוויכבתבייחמהיצזיטמגודםושל

.השעמַּבאלו,הירואתהםוחתבקראוהםמוקמוללהםיישקה,תמאב,םלוא
תבכרומאיההתיהםנמא,״תודהיהלשהיפוסוליפ״לרשאב,תישאריכ

תוטישהלכטעמכש,התיהתואיצמהךא–ונתרותתרבסהלשתונושתוטישמ

רבד״ליחתמהֿרוביד,׳גהכלה,א״יקרפ,׳ןירדהנס׳׳ימלשורי׳לע׳םינָּפההארמ׳בקודח
לעתילגרמהשמברהףיסוהרשאהבחרהוהקמעהירבדאוה׳םינפההארמ׳[.״הדגאוז
רטפנ,אטילימכחמ,תילגרמברה(.ימלשוריהדומלתהתאראבמה,׳השמינפ׳ושוריפ
.)1781תנשב
לעקלחנרשאהארוהלךומסהםכחבתקסועד״בשהנפמהילאש׳ןירדהנס׳בהיגוסה
ידכםילשוריבלודגהןידהתיבלםלוכםילועםהירהו,וריעבשןידהתיבירבח,וירבח
רָבָדממאֵלָּפִייכ״׃רמואה)׳חז״יםירבדב(בותכהרבדכ,תקולחמבהערכהשקבל
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רשאדחאןורקיעבהשעמלתודחואמויה,תרוסמברכומדמעמולביקרשא,ולאה
,הדבועלאיההנווכה.םיינוציחתורוקממםאיכלארשיתורוקממאקוודבאשנאל
וליאכש,ןושארלכ☻ומןיעכללכֿךרדבהלהצמיאתודהיהלשהיפוסוליפהש
ינפלאיבהלדועייַּב,תינָויההיפוסוליפהםעדחארושימבלארשיֿתרותתשמשמ
לשרתויבהלענהדועייהלוכיבכאיהֿאיה–התרכהרשא,םלועהֿתמאתאםדאה
לכלעףסונב,ולאהתויפוסוליפהתוטישהלולכמבאופאהאצמנךכו;ודִצמ,םדאה
תדחוימההפקשההלשתפסותהםג,םתִמאללארשיתונורקעלשםירבסההינימ
התנומאבשדחוימהדועייהתאילארשיהםדאלהשעמלעובקלהאברשא,תאזה
לשיולימתעדותללארשיֿתרותבםייחהתייווחלכתאהשעמלדבעשלףאו
.הזלהדועייה

הבוטהתועמשמהאהתרשאאהתו–הלָּבַקהםג,]תינש[,ךכלהמודבו
תאהשעמלהאיבהאיהףא–ותויטרפב,הלשםיוסמןויערלכבךֵרָּכיהלהיושעה
תודוסבתאזהתוקסעתההלכלשןוילעהדיקפתהש,תידוסיההשיגהוהסיפתה
םאיכ,םייולגההרותהייוויציפֿלעתויחלוביטיהלידכאקוודואלאוההרותה
ידכאלאוניאהיתווצמיולימוהרותהטשפבתוקסעתההדיקפתףא׃הברדא
לשהיווחבונוקיתאישלאםתועצמאבםדאהעיגישדע,היזרתאןיבהלוביטיהל
יתוהמהןורקיעהיכאופאאצמנלוכהֿךסַבו–ט״אכלמדאפוגבאָבֲאַתשִאְל״
אלאוניאןהיניבלדבהה.דחאםצעבאוההלָּבַקהוהיפוסוליפהידיֿלעשגדומה

.טפשמַל . שרודה״רבדה״אופאוהמ.״וביהֱֹֿא׳הרחבירשאםוקמהלאָתילעוָתמקו.
וז–רָבָד״)׳אדומעז״פףד׳ןירדהנס׳(ילבבהדומלתהיפֿלע?תכמסומהערכה
ךכלעהרואכלעיבצמשהמ,״הדגאוז–רבד״׃ןאכ׳ימלשורי׳היפֿלעוליאו,״הכלה
לשוירבדכאלש,ןידהתיבלשתכמסומהערכהתשרדנותירשפאהדגאירבדבםגש
.ד״בש
׃הלאםירבדןנד׳ימלשורי׳התייגוסבבתוכה,׳םינפההארמ׳לאאוההנפמןכלע
הכלהדע,הפֿלעבדגוהשהמאלא,אוהשממהדגאירבדואל,רמאקד׳הדגא׳דרשפאו״
ללכןיאו,הדגאירבדבהערכהשרדיתאלםנמא,וזתונשרפיפֿלע.״יניסמהשמל
,אקוודהכלהירבדלעןאכלח׳הדגא׳חנומהןכש,׳ימלשורי׳ל׳ילבב׳ןיבתקולחמ
יפמיניסבהשמלורסמנשתוכלהַּבםרוקמדע,רודלרודמהפֿלעבםירמאנוםידגומה
].הרובגה

׳שדוקהתורוא׳הארו;)א״מקןמיס,יחיותשרפ(׳בדומעז״ירףד,׳אקלח,רהוזט
.ו״עקדומעוךליאוז״סקדומע׳גךרכו,ו״עשדומע׳בךרכ,קוקה״יארהל
אטבתמ–לוכיבכ,ה״בקבללכיהלובושל–׳ךלמהףוגבבאשיהל׳חורהלשהיוליע[
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ידיֿלעתימלועהתמאהתעדותבםדאהתאעיקשהלתשקבמהיפוסוליפהש,הז
ךרדברבדותואגישהלתשקבמהלבקהשדועב,תילנויצר,תיביטלוקפסתוננובתה
.תיטסימההיווחהותוננובתהה

ואלאוהוננוידאשוניבגלדחוימבבושחהווזהשיגבםלגתמהישוקה,הנהו
לשםייתוהזהתורוקמבתטלַשההמגמהןמיונישןאכרצונשהדבועהםצעבאקווד
םייחהתנקתלרוריבבתנוּוכמהו–שרדמבודומלתב,ארקמב–לארשיֿתרות
,הדבועבאקוודואלןכֿםגאוהונלבושחהישוקהו;םתעקשהלאלו,םיישעמה
אלא,םימיוסמםינקיטסימוםילאוטקלטניאלשםתלחנקרראשנאלהזהיונישהש
,תלבוקמהמגדלטעמכךפהנשדע,יללכֿימואלףקיהבהשעמלשרתשהוטשפתה
תוריֵפסב,היפֿלעםדאהדועייולארשיֿתרותלשהדועיירבדב,תשדוקמותכמסומ
השודקבהלועה,תירוקמההסיפתהםוקמב–אדירגתויטסיגולוכיספותויגולואֵת
קומעהיונישהלכש,הזלוכֿםדוקאוהונלבושחהאלא;תיתכלממֿתימואל
אלא,אדירגיטרואתויתייווחיונישתניחבבקרראשנאלםנמאהזהבכרומהו
.ונניינעלןירשימבתוכיישה,תומיאתמתוישעמתואצותםגוילעּוולנאליממ

רקיע,תוחפל,וא–דועייהםאש,ךכבתומכתסמולאהתוישעמהתואצותה
,תימינפהֿתישפנההיווחהותיגולואֵתההרכההןיממקרתויהלרומא–דועייה
יצראםוקמםושבםצעבדועיולתדועייהןיאתיתוהמהניחבמשעמשמאליממ
לארשיתרוזפבוליפאגשומתויהלאוהיואראלא,םייחלשתוביסמבואםיוסמ
ןיידעתאזֿלכבםאו;תירוביצתוררופתהותופידרותולפשיֵאנתבףאו,תולגב
הלואגותילארשיֿץראתויתכלממלשםידועייַּבםגקיזחהלויאשונםיפיסומ
תכפהניכעמשמאליממ–תילארשיֿץראהתויתכלממַלעגונשהמבירה,תיחישמ
לשףדועחרסלוא,תינכטתּוחונרתילשיסחיֿינתלעותןיינעלקר,רתויהלכל,איה
ןויערלעגונשהמבוליאו–8אדירג״ריזרזהףוצפצ״לףאוא,oיטסיבטאןויגִש

;)ד״בשהנפהוילאשםוקמב׳רהוז׳בךכ(,ופוגתומםעהרוקמלאםדאהתמשנבושבןה
תוקבדהתפיאשכןה;)קוקברהירבדלשןושארהעטקב(תללוכתימסוקהפיאשכןה
לשהחוכבןהו;)ינשהעטקב(הלתועייסמתוישעמהתווצמהו,םייחהתילכתאיהש,׳הב
,ולוכהזהםלועהתאריאמולטכדרויה,אבהםלועהלשקותמהורואבדחאתהלהמשנה
].)ישילשהעטקב(תוישעמהתווצמהלשתורוניצַּבוכלהתִהב

ֿןבאםוגרתב(יולההדוהייברל׳ירזוכה׳רפסמחוקל״ריזרזהףוצפצכ״ףוריצה8
ןוועהו״׃ןושלהוזברזוכךלמינזאב׳רבחה׳הדוותמרשאכ,)ד״כ,ינשרמאמ,ןובית
ובונָדָעְישהמתמלשהמונָעָנְמרשאאוה–]הצראםילועוםימקונאןיאש[–הזה
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אוההֶטונםנמאוזהטישיפֿלעםאאוהיעבטךאתמאב,תיחישמההלואגה
הלואגלשתועמשמלםגרַתיהלותישממהֿתיצראהתועמשמהןמלטרעתהל
.ףוסֿןיֵאָּבהמולעו,תטשפומֿתימלוע,תיסיפטֵמ

השעמלהלגתמהיפוסוליפהוהלבקהתרוסמםגיכאופאאצמנהזכןפואב
תורענתההתעינמבישונאהםרוגההתיהרשא,תוליבסהבוציעביתוהמםרוגכ
.לעופבתיחישמה

תועפשההירפהתויהמדבל–תאזהתרוסמבהמלגתנשהטישהיכקפסןיא
תוסיפתהםעתורחתהלודדומתהלךרוצהירפהתויהמדבלו,הביבסהלשתוינחורה
הרשפאתהיהירה–ןהלשןתייחמֿבחרמךותב,ביבסמתוררו☻התוינחורה
השרתשהרשא,תיתולגהתוליבסלםיאתמלעֿןיינבהתויהםצעךותמםגהחתפתהו
,הזכשלעֿןיינבלשודיקפתבהטישההשרתשִנשמו;םדוקמילארשיהםעברבכ
תאחיצנהלורֵמַשל,בצעלבושהטונה,םרוגלםגהכפהנוןבומכהרזחאיהאליממ
.ויתחתמותמייקמההליבסהoהיצטֶגֶוה

,תאזההיצטֶגֶוהלשהצירפהךלהמב,התעםא,אופאאלָּפייאלךכלםאתהב
םעו–יפוסוליפהוילָּבַקה,זלהיאדיאהֿיתייווהההנוירִשםגםנמאץרפנאליממ
תודהילשתרוסמהןמלדבהְּב,בושםירזחומונאםיאצמנןכא,הֶזלשותצירפ
,הנושתודהילשהסיסבלא,ונחמצהנממרשאתיטסיגולוכיספותיגולואֵת
.ליעלונרמאשםייתילכתהוםייתוהזההיתורוקמבתררחושמ
,לארשיֿתרותלשתינורקעהתּויטמגדהֿרסוחלכםעירה–הזסיסבלשותמרמ
התטישרקיעבףא,היפוסוליפהוהלבקהתרוסמונלתלספנותרזוחםוקמֿלכמ
םינפֿלכֿלעםנמאיהירה,הדִצמאיהרשאתרוסמרותב–שוריפב,תיאדיאה
םיירוקמההרותהֿייוויציבגלםגהריתסםנמאתאשונהלשהמגדהרשאותיטמגוד
םיבושחהחורהֿיסכנמןבומכםלעתהללכונאלךכבגאםגשיפֿלעֿףאו.השעמל
–תאזלהתיֵחדנההמגדהלעעפשבםיִולנה,דיתעלםגיחרכההםויקהילעבו
חורהֿיסכנתמגּודכ,םיכרדהידִצמקרהתעמונתווללהלאםינודיניכהארנ
םירפסה״ךותמףאונתווללםיפיסומהוונלםייוצמהםימייקהוםיבושחה
םישדוקמתודוסיכונלבשחיהלולכויאלםהבושו–ינשתיבימימ״םיינוציחה
.רבעבתויהלויהםילבוקמשיפכ,o״םיינונק״ו

.םיה♪ֱֿאה . ,׳וילגרםודהלווחתשה׳ו,׳ושדוקרהלווחתשה׳׃]ונתליפתב[ונרובידןיאו.
המלעםיבשוחונחנאןיאש,ריזרזהףוצפצכאלא,הזתלוזו,׳ןויצלותניכשריזחמה׳ו
.הזברמאֹנש . .״.
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,וננויעךשמהלדועהצוחנה,המילשמהוהנורחאהדוסיהֿתחנה,ףוסבלו)ה
דומלתה,ארקמהתא–לארשיֿתרותלשםייתוהזהתורוקמהתאש,וזיהירה
ונתושֵיתאתעבוקהתרגסמַּכקראל,ונאםיאשונוםילבקמםנמא–שרדמהו
תרוקיבהיכרעתאףאו(וניֵכָרֲעתאונאםיבאושהכותמרשאתרוסמהתאתמלגמהו
םילחהבםיעבקנהםירדסַהוםיבויחהרשאתרגסמכםגאלא,)המצעתרוסמהלש
םייתכלממהוםיישיאהונייחתגהנהב,תיטפשמהטישכונתואםיבייחמוונילע
לכ☻ומתניחבבקראל׃לופכחרואבתלבקתמ,בוש,הדִצמ,וזתואיצמ.דחאכ
ךשמנה,ונלשיחישמהןויערהךותמתרזוחהנקסמכםגאלא,ונתייווהלשןושאר
וניבאונבישה״׃םהםייזכרמהויתודוסימהשולשרשאותיכרעתרגסמהתואמ
9.״הנושארבכוניטפושהבישה״ו״תדובעלונֵּכלמונברק״,״תרותל

ונאםיראשנהידיֿלערשא,תאזהתיתוברתהתרגסמהוהעדותהךותבםג,םלוא
םייונישהינימלכףאלע–תרוסמבםיקודאףאוןיטולחלםינמאנהשעמל
,םיפסונםיינורקעםייונישהמכתונמלתמאברשפאדוע–ונינמשתויּודרמתִההו
.היֶּבַגלםשודיחתאונאםיאשונאליממרשא

המשגהלםיצלחנונתויהםעש,הזןבומכוהירהרתויבללוכהוקהבומהיונישה
ףרצלונאםיאביכאצמנאליממשירה,םמשלותרוסמהתונורקעיפֿלע,תיחישמ
לכלשתישעמהןתלעפהתאםגלארשיֿתרותיפֿלעםייחהלשיתכלההרדסהלא
לשגוויסהיפֿלע,תרוסמבתיֵחדומותלדחנןתלעפההתיההכדערשאתוכלהןתוא
.״אחישמלאתכלִה״

לודגרתויהברההשעמלאוהולאהתוכלההלשיסחיהןלקשמוןפקיה,םלוא
בייחתמהזםוחתבשדבלבוזאל.הרואכלושפנבתומַדלםדאילואיושעשיפכמ
לע,תעצבמהתיתכלממהתושָרהטפשמהז–״םיכלמתוכלה״לשןתלעפהשודיח
אלהכדערשאו,ךכבםיכורכהרצואהוהרטשמה,אבצה,להנִמה,לשמִמהינידלכ
תוכלהלשןתלעפהשודיחםגןאכבייחתמאלא–ארקיעמתרוסמהםהלהקקזנ
ינידבילארשיההכולמהטפשמתאןהתומילשמקרםנמאדחאדצמרשא,ןירדהנס
לכמרומגיונישידכאליממןהבשיםגינשדצמךא,תטפושהותקקוחמהתושָרה
ןהלהקקזנתרוסמהרשא,תיטפשמהןתלעפהותוכלההתעיבקלשןוגראההנבמ

ןמםינושארהםיטוטיצהינש׃הדימעהתליפתתוכרבמןושלתועבטמםההלא9
ליעל,6הרעהתאהארובוש(.הרשעֿתחאההכרבהןמישילשהו,תישימחההכרבה
.)239׳מעב

247הלואגַּבתרוסמוהאובנ

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



תאזדבלמ.אנדיאהדלארשיֿתנידמבםייחהיגהונךותלדעו,תולגהיֵאנתבףא
םיכורכהםייונישהלכלע,הריחבהֿתיבתוכלהלשןתלעפהשודיחןאכבייחתמ
קרהפקפתסנםאףאו.הכדעתרוסמַּבםילבוקמויהשיפכ,ןחלופהירדסיבגלךכב
–האלהוהנממםגדועךשמיהליוארשהמלכבקיידנאלו,תאזההרצקההמישרב
ןתלוחתשתויפיצפסתוכלהינימלכתפלחה,םייתכלממהןישנועהינידשודיחןוגכ
אצויכלכו,תולבויוןיטימשתוכלהלשןתרזחהלהריתחה,״הזהןמזל״קרהתיה
יונישהשעמלןאכבייחתמ,התוסחבותרוסמהםשב,המכדע,רבדהרורב–הזב
םאיכ,התכשמהלשתוינוציחהתוביסמהתניחבמקראל,תרוסמהתומדלשגלפומ
אשמךות–הזהבויחהתעדותו.הכותב,ימינפהֿיתכלההָהֶנְבִמךשמהתניחבמםג
התערשא,ןוּוכמהןוידלדוסיהֿתוחנהמןכֿםגיהירה–ותמשגהלתוירחאלש
.ומצעבוילאםנמארבכרובעללכונ
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ג

האובנהגשומ,תוכמסהתייעב
הלואגבהאובנהתושדחתהןורקעו

הבושתהפתתלינאשקבמהילערשאוןוידהתאהכירצמהתיזכרמההלאשה
הניחבהןמ,ליעלראותמכהייונישלעתרוסמהךשמהבשייתמדציכיהירה,הרודס
.תידָסומהẁתינויערה

יתינעןהמתחאלערשא,תובורקתולאשיתשמלידבהלשיתאזההלאשהתא
–]׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ברקיעב[–םירחאםיבתכבטורטורפברבכ
.דחאטפשמב,תוטשפבןאכבישהללכואהתוחאלערשאו

תוקידאלשןויערהרשפאתהדציכיהירהיתינערבכהילעשוהכובסההלאשה
אוהרופיסהלשורוציקו–תירוטסיהההניחבהןמל״נכתנקותמתיתרוסמ
ךכֿרחא;ארקיעמתרוסמהתודוסימתכלוהותרבוגתוקחרתההתיההליחתש
םימולגהםייתכלממהֿםיימואלהםיכרעהלש,ךלוהורבוג,רזוחץומיאחתפתה
,ףוסבלו;הללכבתרוסמהתטישלתינורקעהתורכנתההךשמהדוסילע,תרוסמב
יתכלממֿימואלךרעכהמצעתרוסמהתטישםגהתלגתנוהרזח,הזהךילהתהךותמ
ֿםיימואלהםיכרעהלולכמשןפואב,השעמלםייקיתייווחףקותלעבוביוחמ
תשדוחמתונגראתהתניחבב,תירוקמהותטישלשעקרבשרתשנורזחםייתכלממה
.ונראיתשהרוצביחישמהןויערהלש

תטישלשהזהףוריצהבשייתמדציכיהירה,הלקה,היינשההלאשהוליאו
,איהוזהלאשלעהבושתה.תינויגההẁתינויערההניחבהןמ,הייונישלעתרוסמה
היהךורכרשא,]יונישלםיפחדהןיבלתרוסמהתרגִשןיב[בוברעהלכףאלעש
םירומאהםייונישהירה,תירוטסיהההקיטקלאידהיכילהתבםירבדהתוחתפתהב
יולימבהבשחמֿתוריהבותּונֵּכלשתוימינפהתוחנההיפֿלעםצעבויהםיביוחמ
לשםדוקהקרפברבכוניארףאתמאבשיפכ–המצעתרוסמהלשהיתושירד
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ןויגהיפֿלע,אוההשקרתויהברה,השעמל,לוכהֿךסבשןפואבו–ונרוביח
התָרוצבהבקיזחהלרשאמםייונישהידעלבהתיהשיפכהבקיזחהל,תרוסמה
.תנקותמה

תרוסמהןוקיתיכחיכוהלישוקםושןיאתינויגהההניחבהןמםאםג,םלוא
הרורחשאוהאוה׃הברדאםאיכ,לארשיֿתרותלשיונישהשעמלוניאראותמַּכ
ןבומב,םיעודיה״םינוקיתה״ןמלדבהב–הנקִתלהתרזחהוףוליסויונישינימלכמ
םאיכ,םיימינפֿםיירוקמםניאיונישַלהדימהֿינק,תמאב,םהברשא,ירוטמרופרה
ידכקיפסהלהלוכיהניאהמצעלשכתינויגהההחכוהה,םוקמֿלכמירה–םיינוציח
.ונוכמלעהזגוסמרבדדימעהל

דימתאיהתראשנהעבטמשדבלבוזאל,המצעלשכתינויגהההחכוההיכ
אהיּולו–תודגונתוסיפתלםגתירסומתורשכלשםוקמהריאשמוחוכיוולהחותפ
תסחייתמתמאבש,ךכבםגאיההתשלוחאלא–הדידלתוינויגהֿיתלבהנייהתש
,הבתללוכאיהןיאו,דצהןמאשונבתולכתסהךות,חוכיולשהמרלקראיה
תוירחאהתעדותתא׃ליעלוניתוחנהבונשגדהשעירכמהדוסיהתא,המצעלשכ

,תויהללוכיהזהעירכמהדוסיהףא,ןכא.השעמלהמשגההתבוחאשמותימצעה
אשונאלךא,דצהןמהקדצהוהנבהלאשונקר,אדירגתינויגהההניחבהןמ
יהירההתעונאםירזוחהילערשאהלאשהוליאו–תימנידוהרישיםייחֿתייווחל
ֿתייווחלףקותהֿןתמםעתיתרוסמתונמאנלשהחנההתבשייתמדציכ׃וזםנמא
הרגִשהשדועבךא,תינויגההקדצהיפֿלעםגּולו,תאזכתימנידוהרישיםייח
?הלספלהטונףאותאזכשהיווחתעדויהניאתרוסמהלשתרכומהותלבוקמה

,ןיַעבשןוצרהֿתפונתותינויגהההנומאהתדבועלרבעמ,תורחאםילימב
תּונוכנַלירסומהסוסיבהתלאשונייהו–תוכמסלשהלאשאופאאיההלאשה
,םדאהלשתינויגההותנבהוונוצרֿתפונתיפֿלערישיןפואב,הלועפלץלחיהל
לשרתויףיקמהוןוילעההדימהֿהנקבדועריכהלשיאהרמייתמוברשאןיינעב
ֿלעֿרתיו;תרוסמַּבהדּוסימוהתוחתפתהךותמאיהתלבקתמשיפכ,לארשיֿתרות
תלאשםגםאיכ,דבלבהלועפהֿתונוכנלשסוסיבהתלאשקרוזןיאתמאב,ןכ
םדאהלשתימצעהרכההתואיפֿלע,לעופהלאתונוכנהתאצוהלשסוסיבה
תניחבב,המצעלשכהרכההתואיפֿלע,םירבדהתגצהלשהסוסיבףאו–ומצעב
הרואכלרשא,תדסוממהותיתרוסמהלארשיẁתרותיפלהשעמלתביוחמהכלה
.הכרדכשיאהחוכתאללכהתּפייאלאיהיכתואורוניניעאולה

עקרהםוחתבוניבקעלעבושרוזחלונתואהכירצמוזהלאשלעהבושתה
.םירבדהתוחתפתהלשירוטסיהה
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הלואגהתעונתלשהתעפוהתליחתביאדויהירההבושתהֿתישאריכ
וחתפ,ינשדצמ,םיינידמהוירבחולצרהו,דחאדצמ,םיצולחהרשאכ,״תינויצה״
םושילבותינויגההםתנבהוםנוצרֿתפונתםצעיפלםנמא,םהלשהמשגההֿישעמב
.״תוכמסה״תלאשלשקימעמרתוירוריב

,הבושחתועמשמםושתוכמסהתלאשבהתיהאלתמאבהלאלשםדידל,םלוא
ואתישירחדוסיֿתחנההתיהתמייקםלצא.תישעמהניחבמאלותינויעהניחבמאל
ֿיתלבטושפיהירהתרוסמהוהרותהלשםילבוקמהתודסומהתרגסמיכתשרופמ
תרגסמםושהליחתכלמםהלהאצמנאלתרוסמלוהרותלרבעמםג;תיטנוולר
–יהשלכהרוצבהילאסחייתהלךרוצםהלתויהלהיהלוכיש,תימואלתודסומ
ןבומהןורקיעהתרגסמבהליחתכלמאופאואצמנםהירהימואלהשעמהתניחבמו
.״השעיויניעברשיהשיא״יכוילאמ

לעהליחתכלמםהודמעאל,םהלשםהישעמתילכתלסחיבםג,ינשדצמ
קפתסהלומידםהאלא,תבייחמותכמסומתימואלהגהנהתריצילשהמגמה
ךכלםאתהב.דבלבםיניינועמםישנאלשםאותמשעמםשל,תישפוחתונגראתהב
קרהזבלשבתיחישמהתוררועתההיאשונלשהטישהתמורתאופאהתיהןיידע
oתיטסיליהינתרגסמבהרואכלתאזו–תימצעהשעמהתפונתלששודיחהםצעב

הלועפהןוצרתקקזהלשהיעבםושיכתישירחההחנההיפל,תיתוכמסהניחבמ
.ארקיעמלוכיבכתררועתמהניאהנוילעתירסומתוכמסוזיאלהנויגהו

ךלהמבהיה,ונניינעבםירבדהתוחתפתהלשאבהבלשה,ןכמרחאל
דוחייבו,״הנשיהתונויצ״ַליאקסניטוב׳זהםזינויזיברהןיבתינויערהתוכּכַחתִהה
10.תיבושייההגהנההתורממלארשיתוריחימחולוריאילשםתשירפיֵמוכיסב

,תואכרמןיבד״בשןתונ״הנשיהתונויצה״תא*10
ושרפהאבההקסִּפברומאכשינפמ,)ןלהלוןאכ(
ודסייו,תינויצהתורדתסההןמותעונתויקסניטוב׳ז
הזהיה.)ח״צה(׳השדחהתינויצהתורדתסהה׳תא
לחהשרחאלהנשהרשעֿשמחכ,ה״צרתתנשב
תורדתסההלשהתרגסמךותבלועפליקסניטוב׳ז
העונתהתאדַסָישזאמםינשרשעכו,תינויצה
.תיטסינויזיברה
,ריאילשותרושבתאד״בשביציקרפהךשמהב*
תאשלהתאצב–הארבהלשסנכ,ג״צאלשוזםע
הרישיהביאשותוישרושךותמלארשיתלואגתא
.ךליאו,יניסמוםירתבהןיבתירבמ׃ונתויִחתורוקממ
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ונייהו–תימואלתוכמסלתשדוחמהעיבתתלחתהלשעקררבכהיההזבלשב
ותופידעםשב,״ןגרואמהבושייה״לשתודסומהתעיבתותינויצההגהנההתעיבת
,ימורטהןורקיעהםגעקתשנאלןיידעוזלשהדִצב,םלוא;יטרקומדה״בורה״לש
ונוצרכהלועפלןגראתהלולועפליאשרםדאלכויפלרשא,יטסיליהינהֿישירחה
הבשחמהןויגהםא,היהטושפידתמאבתאזהתואיצמהךותמו–ולשותנבהכו
תאםג,״הנשיהתונויצה״לשהכרדתייחדםע,ובתאשללחהתיטסינויזיברה
אופאהרצונןאכ.״תוכמסה״תורמויבםילשוכההיקומינלשםתורצבתהתגעלה
החנהלשהדסילעדועאלתימצעהתוכמסהןורקעליוטיבןתינהברשא,הטיש
התעיבתלשרופמדוגינךותוהרומגהעדותךותמםאיכ,אדירגתיטסיליהינֿתישירח
ונייהו,תורחתהלשדמימקרהליחתבלביקהזהדוגינה.תדסוממתוכמסלש
םגילוא–״הנשי״לליבקמבלועפל״השדחהתינויצהתורדתסהה״לשהתמגמב
םצעתאםינפֿלכֿלעלולשלילבךא,המוקמתאןמזהךשמבסופתלהווקתךות
לשירמגלהנושההטישהללכלםירבדהתוחתפתהםע,םלוא;הליבקמההתורשכ
השיגלשדמימלןויערהםלשוה,]יטירבהשוביכהדגנ[רורחשתמחלמלהמזוי
.תינכפהמ

התסינשידיֿלעיתוכמסהאשונהתאהנשיההגהנהההטילבההזבלשב
ואיבהםימחולהוליאו–״םישרופ״לשיאנגהֿיוניכבתימצעההמזויהתאתוזבהל
וניבהודובכלשיוניככהשירפהגשומתאםהלוצמיאשידיֿלעותילכתלןיינעהתא
םיללושתמאבאלא,תלבוקמהתוכמסבםירחתמקרםהןיאםנמאיכותועצמאב
.ןיטולחלהנושושדחסיסבלעתימואלהגהנהןנוכלםישקבמוהדוסימהתואםה

תליטניכ,וניעבןורקיעההרואכלןיידעראשנםנמאוזתוחתפתהבםג,הנהו
שיא״וימצעהןויגההתורירשלשתיטסיליהינההטישהתרגִשמקרתכשמנתוכמסה
תועמשמלעברבדורחאוהשמןאכרצונתמאב,םלוא.״השעיויניעברשיה
תניחבבללכהשעמלהיהאלהטישהדוסיבשםזיליהינהיכ.תיאליעתובישחו
ולןיארשא,ימצעהןויגההתורירשבתמאבוהירהםזיליהינהלשורקיע.םזיליהינ
חילצמשיפכ,ילמרופהןויגההיקוחויביטקייבואהעדמהינותנמדבלהדימֿהנק
היהאלונלשןודינב,תאזתמועל.ישיאהורשוכוותגשהבטימבםפרצלםדאה
תרדגומתוררועתהבםאיכ,אדירגהזכשדוסייפֿלעתוכמסֿתליטנבללכרבודמ

שידקיג״צאל.)120׳מעהזךרכ(,׳םישגמררושמ׳רמאמַלחפסנַּבהאר–ריאילע
.ךליאו353׳מע,״תירבעההכפהמה״קרפהֿףיעסתאןלהלד״בש
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תוברתבםישרשומה,םייבויחםיכרעלשלולכמבוימואלהןיינעבירסומןפואב
.ירוטסיהההנוזחבותימואלה

תגהנהברבשמלשהעדותםעאופאהָהֵזהפהתיהתוכמסהתליטנלשהעדותה
תשגרהםע,םיכרעהתמשגהליאנקתוחילשֿחרוכ,דחאדצמ׃וללהםיכרעה
,יָתֹמצעברֻצָע,תרעֹּבשאכיבִלבהיהו״תניחבב–םתמשגהלתטלחומתוירחא
ףאתמייקהתימואלההגהנההש,הדבועהינשדצמו–11״לָכּואאלולֵכלַּכיתיֵאלִנו
םתפלסמוםתנקורמאיהאלא,םתייווהכםיכרעהםתואבללכתרמייתמהניא
המזויהותוירחאהתאררחשמהםרוגהוהזש,הדיגבךרדבםעהתאהכילומו
םיכרעהתמאלתואנקהםאיכןויגיההתורירשאל,לוכהֿךסבשןפואבו;תימצעה
.תוכמסהתליטנלהדימהֿהנקוחוכהתאןאכהעבקשאיהםיימואלה

.תומילשמתואצותיתש,השעמל,הבהאשנהזןפואבםירבדהתוחתפתהו
ןיאבושוברשא,תיחישמהתוררועתההלשבלשהפגשוה,ונרמאשיפכ,תישאר
םיינויגהםיבושיחותיכרעשעמֿתפונתלשףוריצהךותמםתסםילעופםישנאה
ןפואבןכתושעלםתוירחאוםתושרלשתשרופמהסיפתךותמםגםאיכ,אדירג
ẁאשמלשהדימהẁהנקםצעיפẁלע,טלחומףקותבתאזו–המואהתגהנהליתוכמס
בוריסחי,םיגהנומהתמכסהומכםיינוציחםילוקישינימלכלרבעמו,םיכרעהẁבויח
דוסילארשיםעבשדחתהללחהתמאבתאזההשיגהידיֿלע,תינשו.ב״ויכוטועימו
ונימיֿירבדתושבתשהביתוהמםרוגהיהנדבארשא,ותייווהבוציעלשיזכרמ
.םייפלאֿתונשךשמב

םנמא–רומאהגוסהןמתשרופמתיכרעֿתיתוכמסהרכהךותמשעמֿתפונתיכ
לשםלשהוקומעהןבומב,תיאובנתוליעפלשהעפותםושמהמצעלשכהבןיאדוע
ֿספאתאתוחפל,םלוא;לארשייאיבנלשהמרבונילעאוהלבוקמשיפכהאובנ
החנההתאו–ןאכריכהלרשפאיאדוהזןיממתוליעפלשךרדהלאהרזחלשָהֶצָק
.טורטורפרתיבריבסהלהתעהסנאתאזה״תזעונה״

תויועמשמתצובקגציימ,ונרמאשתומֵלשהןמרתויהכומנההמרב,האובנהגשומ
ישדחמ,תורו☻בֿיֵדיגַמ,םינושםיניממםיזוחוזתרגסמבונאםיניבמ׃ןווגמףקיהב
הדבועו–ךכבאצויכדועו,םיינידמךרדֿירומ,תירסומתועמשמילעבתונויער

געלהףרח,םעהלאותחכותֿתאובנאשמחרוכתאןהוכהוהיקלחןבוהימריקמנמךכ11
,׳כקרפבהאר(;׳הםשבורּבַדלשבולםימרגנה–ושפנלןוכיסהףאו–סלקהוהפרֶחה
.)ב״י‐׳ז
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הלענהןבומבםיאיבנהקראלתמאבש,איהלארשיימיֿירבדבתעבוקתידוסי
ןבומבםיאיבנהףאאלא,ינשתיבימילשםתליחתרחאונתאמולדחשםהםלשהו
ינוליחהּולו,אוהשןימלכמםיאיבנונייהו–לאשומהןבומבםגאהיּולוא(ךומנה
.ונברקמהשעמלזאוסַּפ)רתויב

הטלתשהתולגהו,םיאנקהוםיאנומשחהםגּוסַּפֶשִמדוחייבםלשוההזןולדיח
םנמאיכררבתמ,תעדהתארבדהלעונאםינתונרשאכו–ןיטולחלונתייווהלע
,הזונגאידהתאעבקשכי׳תילארשיההנומאהתודלות׳בןמפיוקןוויכהלודגתמאל
״םינפהֿרתסה״ותואלשאצויֿלעופתניחבבאלאונלצאהיהאלהאובנהןולדֶחיכ
ןולדחוהזהשעמהֿקותישיכונייהו–הלואגהתפונתרשוכתאםגונבקתישרשא
.תחאעבטמלשםידדצינשאלאויהאל׳הרבדלשתוחילשהאשמלרשוכה

המרהדצמהליחתהתואונאםיספותשכרתויתנבומתיֵ☻ענוזהזונגאיד
ןבומבהאובנהש,תּופיקשברבדהררבתמהזדצמםנמאיכ,האובנהלשהכומנה
ייחבתוינפתלינחורהסיסבהועקרהתחנהלשתוליעפהאלאםצעבהניאבחרה
רמולףארשפא׃תדסוממההרגִשהךרדבםייחהלשךלהמהיסופדלרבעמ,רוביצה
״תיטמזירכ״העפשהןיבעדמבהעודיההנחבהלהמֿתדימבםיאתמגשומהיכ
וספאליאדו״תויטמזירכ״תויומדשדועב,םלוא;״תיטרקורויב״תולהנתהל
העפותתמאבאולה–תולגהייחךשמבוינשתיבימיךשמהבםגלארשימ
הניחבהןמתאזההכוראההפוקתהלכבונאםיננובתמךאשכ,איההמיהדמ
םינפֿלכֿלעהתיהאלםנמא)תולגהתפוקתבדוחייבו(הכרואלכלש,הנודינה
ונייחךלהמלכאלא,תוינפתסוסיבלשהעפשהםושונלש״תויטמזירכה״תויומדַל
הלבקתהוזהאצותאי.דבלב״תיטרקורויבה״תולהנתההיסופדבדימתרוגסראשנ
הרושבםושןהלהתיהאלשוא–ולאה״תויטמזירכה״תויומדהש,ךכךותמ

תילארשיההנומאהתודלות׳–ןמפיוקלאקזחילשוירפס[.ךליאו389׳מע,׳חךרכי
ז״צרתמ)׳ריבד׳ידיֿלע(קילאיבדסומתאצוהברואואר–׳ינשתיבףוסדעוםדקימימ
׃רתכומהףיעסַל,׳האובנףוס׳,׳חךרכבא״יקרפלאןאכהנפמד״בש.ג״כשתדע
ןורקיעהלעןמפיוקדמועםירבדהךשמהבו–׳האובנהתקספהלםרגשאוהןברוחה׳
.הלואגהןדיעלשירקיעדועייהָוַהמהאובנהתושדחתהש
אוהד״כשתתנשבו–תודהיהיעדמבלארשיסרפב,ח״ישתתנשב,הכזןמפיוקלאקזחי
תרוקיבהֿתורעהלחיתפַּבהאר,ןשרפכורקוחכוילעפמלעוויתודואדוע.ומלועלךלה
].532׳מעהזךרכב,ל״נהורוביחלעד״בשבתכש

׃ּהתרשאמםאיכ,וזהעיבקתרתוסהניאאיהףא,תידיסחההעונתהומכהמגודםגאי
העונתםאיכ״תיטרקורויב״העפותתודיסחההתיהאל,התליחתבתוחפל,םנמא
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ןהירהוהלוספותבזוככםינפֿלכֿלעהתלגתנןתרו☻בשוא,הליחתכלמתיתינפת
רדעיהלשליבקמהקותישבעוקתםעהאופאראשנלוכהֿךסַבו–המואהןמוחדנ
אָצומלתומדקתהלשיהשלכתינפתרדעיהותמאלשוהשלכאיבנתרושב
תמאẁתרושבומִעאהתשאיבנולאצמנאלםנמארשאב,ללמואהבצמהןמ

.תאזכשתינפתל
וניאתמאב,םעפבםעפידמתוינשדחתוינפתלםיאיבנתרושבבךרוצה,םלוא

.ןדבללארשילשהלואגהתויעבלקרתדחוימתודימצוזיאהלשישהעפות
,איהרשאבתישונאהתומדקתההתפיאשםצעבךורכהךרוצןבומכהזירה,השעמל
הצוחנ״תיטרקורויבה״תולהנתההשםשכ׃הרבחוהרבחלכבובצמובצמלכב
העפשהההצוחנןכ,תומדקתההאשונתויהללכותרשאתרגסמהםויקל
עובקלידכותומדקתההתאעינהלידכ,הנוכנהתיאובנההרושבהוא,״תיטמזירכה״
אלתמאבתולגהתפוקתבלארשיבהאובנהןולדֶחיכאצמנךכו–ןוויכוןכותהל
היהאלא,םדֶקִמלארשילשדחוימהיאובנהרשוכהתמועללודלדתניחבבקרהיה
לשאירבהדוקפִתהרשוכתמועלףאלארשילשתוּפַרתההםוליגםצעםגהז
.םייוגבוליפאיוארכ,םיליגרהתירוביצהתומדקתההיכילהת

ןיבלדבההתאררבלורוזחלונאםיכירצםנמאהבש,הדוקנלונאםיעיגמהזבו
הלשירשא,ךומנהואבחרהןבומבהאובנהןיבלהֶלענהילארשיהןבומבהאובנה
.וללכבישונאהםלועבףא,רומאכ,םוקמ

אוהךשמנו,תויוברתהןיבינושהןמיתוהמןפואבעבונלדבההיכרמולהארנ
תונותנאלא,הרותְּבתורדגומןניאללכֿךרדבתוישונאהתויוברתהש,ךכמורקיעב
תונובירלהרוסמה,תינכותתּונתשִהלםגאליממו,oתיביטטֶגֶותוחתפתהלןה
״יטרקורויבה״ךלהמלרבעמשתינפתרשבלאבהאיבנ,הזלםאתהב.״תוביסמה״
תאאוהססביםוקמֿלכמ–״יטמזירכה״ויפואלכםעש,ולידתמאב,םייוגב
אוהעָנּומםאףאוא;תיטסיליהינהרוצבםגּולו,אדירגתוביסמהןויגהבותרושב
ידיֿלעוליפאוא,תמיוסמםלועֿתפקשהידיֿלעוא,םהשלכםיירסומםיכרעידיֿלע

וזהתייווהבםג–םוקמֿלכמךא;היֶדסיימלש״םייטמזירכה״םישודיחהלעתססובמה
תמועלרוביצהלשםייחהֿיסחיביהשלכתינפתלםינווכמתודיסחהישודיחויהאל–
ֿישנאלשםיימינפהשפנהֿייחלקרםינווכמויהםהאלא,שממבינוציחהםלועה
לשהנתשמֿיתלבהתרגסמַלטושפםהוראשוהשממהֿיסחיתניחבמרשא,העונתה
.םדבל״םיטרקורויבה״םיסופדה
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ותועמשמתראשנםוקמֿלכמ–תיהולאהותוחילשבהנומאואתיתדהנומא
.תוברתהתרגסמבוניינעלשיסחיהדמעמהיפל,םייסחיםירדגבתלבגומ

הרבחבתותיחשהדגנםמוקתמיקציסַרקיצנגיאינלופהררושמהרשאכ,לשמל
תודימהֿרהוטךרעלשתיסחיהתובישחלקרהליבקמאיהותועמשמ,תינלופה
,ןכומכ12.ותוממוקתהתאעיבהלאוהחילצמובשיתונמאהףקותהירדגב,רוביצב

׃וזהקסִפבםירקסנהםירחאהלעויקציסַרקלע,הרצקב,םירבדירקיעהנה12
בשחנו,הזורפםגוהרישםגבתכ,ףושיביכראךכֿרחאוןומגההיהיקציסַרקיצנגיא*
הרבחהלעתיריטאסתרוקיבןהולשתומאופה.תינרדומהתינלופהתורפסהתובאלע
.םירזנמהילתוכךותבשתוללוההייחלאםגויציחתאןוויכאוהו,הנידמהתודסומלעו
.1801תנשברטפניקציסַרק
תא,ותוגהבירקיעדוסיכ,שיגדה–ינמרגררושמוףוסוליפ–השטינךירדירפ*
אוההלאםיווקב.הרבחהודיחיהייחבהמצועלהפיאשהתאוינטנופסהטקניטסניאה
לשהיפואםגוהזו,ארפהֿליצאה,)םדאֿלע׃וא(׳ןוילעהםדאה׳לשלאדיאהתאראית
םישלחלערבגתהלולבסתאשלםתלוכיתוכזב,םיקזחהקרהוגישירשאתוריחה
ומגרותויבתכ.1900ֿברטפנו,1889תנשבותעדתויפשתאדביאהשטינ.תושלוחו
.דדלאלארשיידיבתירבעל
הייסנכבהכפהמתניחבבהתיהש,היצמרופרהדסיימהיהרתולןיטרמינמרגהרמוכה*
תנומאחופיטלרקיעבהנוּוכותפטה.)תּויטנטסטורפַלךכֿרחאהשבגתהו(תירצונה
הרפכהיבתכתיינקלוטיבורויפיפאלתופיפכהתקירפךות,תישיאהותוירחאודיחיה
ףדרנאוהויתולועפוויתועדמהאצותכ.םירמכלםולשתתועצמאב)תויצנגלּודניאה=(
.הינמרגיטילשםעטמ׳תורסיקהםרח׳םגומכ,)1520(ירויפיפאםרחוילעלטוהו
.תוצראהמכבהנידמהֿתדלהתיהףאוהינמרגימוחתלץוחמלאהטשפתהותעונת
׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר,םידוהילוסחילע.1546תנשברטפנרתול
.391׳מעב220הרעה,)׳בךרכ(
הרפיסו,תפרצךלמלרתכוהםרטב,7ֿהלרשלשורצחב1429ֿבהעיפוהקרא׳דןא׳ז*
ידיבשובכהיההחטשתיברמרשא,תפרצתאליצהלהוחלשםייהולאתולוקיכול
השובלאבצלהפרטצה,ץמואובהכסנאיה.׳הנשההאמתמחלמ׳בבלשותואב,הילגנא
7ֿהלרש.תפרצתבוטלהמחלמבהנפמללוחרשאברקבחצנלהעייסףאו,ריבאיֵדמב
התרחנהתומד,)1431(םילגנאהידיבתוומלהנודנוהתבשנקרא׳דןא׳ז,ךלמלרתכוה
הייסנכהידיֿלעהשודקכהזרכוהאיה1920תנשבו,תימואלהרוביגכתפרצימיֿירבדב
.תילותקה
הצנריפבוקרמֿןסרזנמשארךכֿרחאו,ינקינימודףיטמהיההלורַנוַסומַלורי׳ג*
י׳צידמתיבדגנכןה,תיתדהותינידמהתותיחשהדגנץרמנעסמבזאחתפאוה.)1491(
י׳צידמתיבילשומתאוידיסחוחידהרשאכ.רויפיפאהדגנכןהו,)ריעהיטילשויהש(
אוה,ותואםירחהרויפיפאה,המחלמובישהויבירי.לעופבהצנריפטילשלהלורַנוַסהיה
.הפרשנותפוגוהלתנאוה–1498תנשב–ףוסבלו,רסאנ
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התובישחםצעלקראיההדומצותועמשמלכ,םדאֿלעהתרותתארשבמהשטינשכ
דגנםינוקיתלעזירכמרתּולשכ.)ולשתיתונמאהותחלצהירדגב(תאזההרותהלש
רבדהםצעבקרולשותועמשמםגתיֵצמתמ,תילותקההייסנכהלשתדסוממההכרד
םנמאהשעמלש,ךכידיֿלעקהבומןפואבתטלבומרבדבשתויסחיהו–הזהיסחיה
,םהידיסחברקבוליפאתטלחומתיהולאתמאלךפהילםיחילצמרתולינוקיתןיא
וליפאו.םדאהןויגהלשהדימהֿהנקלתדהלשהתָפיפכתאקרםהםיפקשמאלא
תיהולאתוחילשלשהרמוייפֿלעשוריפבםיעיפומה,הלורַנואסואקרא׳דןא׳ז
תמייתסמםוקמֿלכמ–םתוחילשתרושבוםתנומאלעםישודקתומםהםיתמףאו
ךרעָבו,תישונאהםתעפותלשיפויהואםסקהםצעבקרםהלתעדונהתועמשמהםג
וזלשהתמגודיפẁלע,םנמאיכ׃םתעשלתירסומהואתימואלהםתרושבלשיסחיה

הנכותתפונתב,המצעהלךא,םירחאתומוקמבודיתעלםגךנחתהלרשפא

ןיינעהתויסחילרבעמלארישיימינפחווטםושםינפֿלכֿלעןיאתמאב,תירוקמה
.העשהוםוקמהתוביסמב

לשהשודיחבלוכיבכאיהםתרושבםצעשםייוגיאיבנחקינםאףא,ןכֿלעֿרתי
.תיסחיתולּבַגתִהבאוהשֿךיאונאםירצענםלצאםגירה,דוסיהןמתיהולאתד

קלחללכולהיהאלםנמאומצעלשכרשא,ושיתאילואאיצוהלשיהלאןיבמ
דחאקרהארנכובםלגתנאלא,השדחתדלשיהשלכהרושבבואתייוגהיווהב
ֿתרותלשהכרדיפֿלעוהתרגסמב,תילארשיהאובנלשהתושדחתהלקרסהֿיטבִנמ
ואיצוהרשא,וידימלתםלוא.ןלהלהארנשיפכ,ינשתיבימיףוסבולעש,לארשי
יכאיהתפלאמהדבועםנמא–תייוגהרושבכהודימעהו,םייוגלתמאבותרושבתא
והשלכןכותןירשימבםירשבמה,םיהולאיחילשכעיפוהלםדיבהיהאלבוש
ןכותוםתוכמסדוסילכרשא,םדאלשויחילשכקרועיפוהםהאלא,יהולאףקיהב
תורירשלש,תמצמוצמהותיסחיה,תישונאההעפותבקרםהירההרישיהםתרושב
יוקיחלשםוליגותויהדצמםנמא–דמחומ,ךכלהמודב.םדאהותואבםתנומא
םיפקתשמאליממ,לארשיֿתרותלשהתרושבאשמלולארשייאיבנלשםתעפוהל
ללכותומכןיאףאשביטִמו–תטלחומתיהולאתוסחייתהלשתודוסיולצא
םגו–יוקיחקרקהבומןפואבותויהךותמ,םוקמֿלכמ,םלוא;תירצונההרושבב
תלבגתמהשעמלשאצמנ–ןכותַבוהסיפתבךכבגאולצאללוחתמהלודלדהלשב
ביטונתניחבמאוהלבגומיכרמולךירצןיא,ןבומכו.ךכלםאתהב,ולשותרושבםג
אולמלותרותלשתוסחייתההלכםעירהש׃אהדובןוגכאיבנלשותרושב
ללכהנותנהניאולשאצומהֿתדוקנםוקמֿלכמ,היווההתייעבלשתּוילטוטה
,בלםישנםאהמכוהמכתחאלע.ומצעבםדאהלשויטבלבקרםאיכ,תוילטוטב

257הלואגַּבתרוסמוהאובנ

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



תדימאהתרשאאהתו–ולאהתותדהלכש,ךכלעףסונבםגרומאהזלכיכ
ידאלא,הללכבתוברתהתאףיקהלםינפֿלכֿלעתואבןניא–טלחומַלןתוסחייתה
תיסחיתועמשמתולעבםוקמֿלכמאופאןהתוראשנו,הדעבמןניינעתחטבהבןהל
.תאזהתיללכההניחבהןמתוחפל,אדירג

הרושבבםהםיאבש,אוהלארשייאיבנלשםדוחיידוסי,הלאלכתמועל
לשהרוקממךשמנהףקיהב,שדוקַּבהיווחךותמ,התוירחאוהתִמאתאתעדומה
ייחתאהזקוחיפֿלעחיטבהלדועייַּבםלשנהוותָוצמבוארובהקוחבהרושבה
רתויבבולעהוםצמוצמהאשונהוליפאיכאופאאצמנו–חצנהלאלארשי
,השעמלוהירה13,)לאוילצאהבראהןיינעןוגכ(הזכשאיבנלשולופיטב,הרואכל
העדותהתניחבמןה׃טלחומַּבותועמשמילבחבוידדצלכמרשוקמ,לוכהֿךסב
המאתההחרכהיפֿלעוירסומהבויחהתניחבמןה,תישגרההיווחהותילכשה
רשאתיתוברתהתרגסמהתניחבמןה,תיביטקייבואהניחבמ,ימלועחווטב,תמאָל
לופיטלתתלידכץוחנהיתונמאהבוציעהתניחבמןהו,םירבדהםיסחייתמהילא
.יוטיבוזהמרב

,תישאר׃לופכןפואבונתוברתתאןייפאמףאתילארשיההאובנהלשהזדוחיי
ונתוברתתרגסמתאהעבקוהדימעהשאיההזגוסמהאובנהשךכידיֿלע
התומדב,וזהרוצבהליחתכלמהדמעוהשתוברתהשךכידיֿלעתינשו,הליחתכלמ
ולעירשאםיאיבנהםגשאליממהמרג,ל״נכתבייחמוהפיקמתיאובנהרותלש
ומצעןימותואמםעבטיפֿלעםנמאויהי,התלעפהוהמויקךשמהתנווכהל,הקיֵחמ
סופיטֿבאכםייוגבלארשיֿתרותלשהמסִקתאעבקרשא,ןבומכ,אוההזףוריצו–
ןבומב,האובנֿדקומלשהדיחיהמגודכו,דחאדצמ,םייחצנתמאֿייחתרותלש
.ינשדצמ,תטלחומתמאֿתאובנלשהֶלענה

תאהֶלכמההבראהתכמתאלאויראתמ,)׳בֿו׳אםיקרפב(ותאובנלשןושארהקלחב13
םנמארשאכשהזוחףאו,הבושתלוהליפתל,םוצלאוהארוקךכךותמו,ץראהלובי
וקלחב.הלוביוץראתכרבחלשיוהנעיי,ה״בקהםהילעלומחי–הבושתבםעהבושי
םינומה,לארשילעולערשא–םייוגהתלפמתראותמ)׳דְֿו׳גםיקרפב(רפסהלשינשה
.םילשוריוהדוהיתעושיתמלשנוהלועךכךותמו–םינומה
,רפסהיקלחינשבוזלוזתוליבקמהעושיהרואיתתונושלןהוהרצהרואיתתונושלןה
הרקירשאלהמגודותואכהבראהתכמעוריאבשומישהשועלאוישםירבדהםיארנו
תעד׳שוריפתרודהמב,רפסַלםכחסומעלשותמדקהבתאזהאר.םימיהתירחאבםייוגל
.5׳מע,׳ארקמ
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ẁהנקתניחבבוהירה,ץוחיפלכהצרענהמגודאלאוניאש,הזףוריצ,םלוא

החילצמהניאונתוברתשתמיאלכיכאצויויפֿלע׃םינפיפלכיתוהמהדימ
ואהזוחקראיההדימעמאלא,הלהֶאָיהטלחומהוהלענהגוסהןמאיבנדימעהל
ֿינקיפלו,וניינעירדגבאוהתמאֿשיארשאכםגירה–הכומנרתויהגרדממרשבמ
ֿהנקיפל,םוקמֿלכמ,״לודג״כבשחיהלילואאוהלוכיףאםייללכֿםיישונאהדימ
הלעהשיתוברתהדוקפִתהֿרשוכיכאצמנאליממ,היכרצולארשיתוהמלשהדימה
הנניאואיהתיקלחרתויבבוטההרקמבו,היוקלאיהותרושב,אלמונניאשיאהתא
וזירה,ותגָּסַהבאלו,לארשיםודיקביבויחךרעתמאבהלאהישידכו–תקפסמ
האובנבהיצרגטניאידיֿלע,המלשהוןוקיתלםינפֿלכֿלעדועהקוקזתראשנ
.םיקפואֿתבחרוהבגשנרתויוהקומערתוי,תיתוהמֿתילארשי

,הלרבעמהיוארההתמלשהלעהאבה,תאזכשהמוגפהאובנלתואמגוד,הנהו
,ללכֿךרדב׃םיטפושרפסלשתויומדהןמהמכוהמכב–דחוימבו–לשמלונלשי
,״יטמזירכ״ןפואבותגהנהלוםעהתלצהלםיררועתמהםישנאםהוללהםיטפושה
;״יטרקורויבה״םייחהֿךלהמבהיהלבקתמשהמתמועלתינפתלהרושבםהלשיו
םתסיפתיכהארנ,תיהֱֹֿאתוחילשוהריחבלשהעדותםהלשירשאכםג,םלוא
יכרוצבקראוהםניינערקיע׃ידמלםימצמוצמםהעדומהםנוזחותינויערה
לשןכרדכ,דבלבהעשהתוביסמיפֿלעםירדגומ,״םייביטטֶגֶו״תוננוגתה
םינפֿלכֿלעש,ךכבאוהםדוחייוםכרעןורתילכו–םייוגבתוליבקמתויוררועתה
הבולישחוכמ,תטלחומתועמשמםנמאהלביקולארשיםעברקבםתלועפהתיה
ואבש,רתויקפואהֿיבחרםיאיבנהידיֿלערהבוהוםלשוהשיפכןוזחהתוחתפתהב
.םתועצמאבורשפאתהוםהיתובקעב

הנוקיתתאהאצמאלןיידעש,המוגפתילארשיהאובנלהמגוד,ינשדצמ
תוררועתה.וינבויאנומשחהוהיתתמלש״תיטמזירכה״תוררועתהבונלשי,םלשה
–ינשתיבימילשםתליחתזאמתילארשיההאובנהלשהקותישעקרלעהאבוז
תועקתשההוקןאכרבשנתאזֿלכבשךכידיֿלע,שודיחהבהיהםנמאהזעקרלעו
הרושבה,םלוא.תירוקמֿתיתינפתהרושבלתלוכיהבושהתלגתנו,הרוגשהיצטֶגֶוְּב
איההתמדאלא,תיתוהמֿתילארשיהרושבלשהמרלהעיגהאלםוקמֿלכמתאזה
לשתואיצמהעקרלע,הבשןורתיהלכםע׃םינָפלמםיטפושהלשםתטישללוכּב
,לאדיאהתמרלשהדימהֿהנקיפלoתיטסיבטאהגיסנתניחבבאיההתיה,הפוקתה
לשתרזוחהיצרגטניאוליאו–המלשודִודתוכלמברבעבגשוהףאורבכשבגתנש
זאמןיטולחלונלצאהמשגתנאלםנמאםלשהלאדיאהתרושבבםיאנומשחהתפונת
.םויהדעו
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לששדוחמהםינואהֿץרֶּפמ,המידקחתפתהלורוזחלרשוכהֿרסחמ,הברדא
הרהמדעעקתשנוםעהרזחףא,םלשהלאדיאהלשותמשגהתמרלאםיאנומשחה
םיטבנ.עקרבןאכםייקתהלךישמהש,רומגהיאנומשחֿםורטהםינפהֿרתסהב
,ךכידכךותםגדועויהםנמאבויחלתוחתפתההתמלשהלשהמגמבתונויסינו
;אמורדגנתוממוקתההבגאתיחישמהרושבלתוררועתההתולבונלשןתומדב
ירסחכותיתוכאלמהיפככוארסובכקרולגתנוללהתונויסינהוםיטבנהלכ,םלוא
הרושבהתומֵלשלכ.תיתִמאהאובנתומֵלשלשהמישנהֿקמועוםיקפואהֿבחור
יכרדיפֿלע,דיתעלהייפיצַּבקרםייתניבהמצמטצנואופאהרזחלארשילשןוזחהו
תילאוטקאהמשגהלתמאֿתאובנלשוהשלכןוויגילבודבלב״תיטרקורויב״הרגִש
בי.תינויצההעונתההתלעשדעםירבדהוכשמנךכו–

ֿתורושבלרשוכהֿתעפותונלצאהשדחתנבושיכעמשמאליממ,תונויצהתיילעב
,האובנהגשומלשהבחרההרדגההיפלו;ליעלוניארשיפכ,״תויטמזירכ״תינפת
ֿירבד״לשןּויצבוזתרגסמבושדחתנשתורושבהלכתאםגלולכלםנמארשפא
.הזבלשברבכונלצא״האובנהתושדחתה״לעאופארבדלןתינףאו,״האובנ
ֿלכֿלעךרטצנריאילשהשירפהויבצֿירואתרישלדעירה,ךכהשענםאםג,םלוא
תמאבוללה״האובנהירבד״לשתנייפאמהותערכמהתיברמהיכריכהלםינפ
.דבלבייוגהגוסהןמ,הכומנהאובנקררתויבקהבומןפואבןיידעהראשנ

וזהתיהםוקמֿלכמש,הדבועהןבומכתראשנ,הזגוויסלןותנְּבףא,םנמא
ותמשגהיבויחםעדחאהנקבהתלעאיהרשאב–תילארשיהאובנרבדלשורקיעב
ירה,ץוחבמםיכרעאביילאיההרמייתהרשאכםגו–ירוקמהילארשיהןוזחהלש
אלשםגּולו,ךכבתעפשומאיההתיההשעמליכאצמנ,תמאהבהתיהשהדימב
,םלוא.לארשיתורוקממםיישרושֿםייבויחםיכרצוםיכרע,תויווחידיֿלע,ןיעדויב
ודוחיירקיעירהש,הנשמוזהדבועןיא–התוכיישמלדבהב–האובנהגוויסיבגל
–תעדמותוסחייתהֿףקיהוולשהעדותהביטבאלאוניאילארשיההאובנהגוסלש
ֿףקיהוהעדותהֿביטןיידעויהתמאב,ןאכםהבםינדונאש״האובנהירבד״בוליאו
.רתויבלדהגוסהןמעדומהתוסחייתהה

הבחרהרתיביתחתיפשתונקסמלעתוססובמתונורחאהתואקסִּפהיתשבתוכרעההבי
.]׳דךרכ[,׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ירוביחב
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אלו,ןוכנילארשיבויחלהרושבההסחייתהתמאבשכאקוודו–ללכֿךרדב,ךכ
תוחילשלעאלקרֿאל,תעדמתססובמהתיהאלוזירה–בזוכורזיִּכרעאוביל
קרםנמאהיהעדומההסוסיבלכו–והשלכירסומךרעלעאלוליפאםאיכ,תיהֱֹֿא
,רקסניפ(העשהתוביסמלקרבלֿםישבו,״יביטקייבואה״םדאהלשונויגהםצעב
ןותנכילארשיךרעהזיאלהרושבההסחייתהשהרקמבםג14.)יקסניטוב׳ז,לצרה
ֿןבלצא(תירבעההפשהוא)ןיקשיסואלצא(לארשיֿץראןוגכ–בייחמירסומ
םושאלל,דָדובמךרעלאכקרםינפֿלכֿלעוילאהסחייתהוזירה–15)הדוהי
אובילשיומידבהיהרבודמהםא,ינשדצמ.ומצעלרבעמ,רתויהבחרתועמשמ
הבישהואתּויאבצ,רדהןוגכ(ןוכנךרעלהנווכההתיהתמאבשכו,ץוחהןמירסומ
;ישיאהםעטהתורירשבקר,השעמל,סוסיבההיהבוששירה,)המדאהתדובעל
תרו☻בןוגכו–אמלעבםִיִיוגםיכרעבתבזוכתוקבָדִהלתמאבהנווכההתיהשכקרו
רתויףקיהבירסומסוסיברבדלאצמנ–םזילרבילהואםזילאיצוסהלשאוביה
םושו,חרכהבייוגקרהיהוביטםצעמרבכאוה–הזבחררתויסוסיב,םלוא.בחר
.אליממןובשחבןאכהאבאלתילארשיתולעתה

ונאםיראשנןיידע,״תיתדהתונויצה״תורושבלאהלאלכמהנפנםאףאו
לשהרושבםושיכ,תעבוקההדבועההתיההזםוחתב.גוויסלשהמרהתואב
לשהחוכמתיחישמתוירחאתליטנלעםינפֿלכֿלעהרבידאל״תיתדהתונויצה״
תוססובמתויתדהתורושבהםגויה״תינוליחהתונויצ״לןיטולחלהמודב.תדה
לדבההו;םייטרפהןהילעבלשאדירגינוליחהוישונאהןויגיהבקרתיתוהמהניחבמ
קרןויגיההסחייתהםנמאםשש,הזבקרהיהתרּכּומהֿתינוליחהתונויצלןניבש

האררקסניפלע׃׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בםגהנודנהלאהשולשלשםתנשמ14
ןכלםדוקדועו,םש30הרעהבו69׳מעבהארלצרהלע;םש6הרעהבו26׳מעב
םזינויזיברָּבםיקסועה׳זְֿו׳וםיקרפבהבחרהבהאריקסניטוב׳זלע;58׳מעב24הרעהב
םשהאר–דימןאכרכזנה–ןיקשיסואלע.76‐75׳מעבדוחייבו,ר״תיבתעונתבו
.177׳מעב112הרעהב

לעלטנאוה.1881תנשבהצראהלעוהנבלההיסורבדלונ)ןמלרפ(הדוהיןברזעילא15
,הרומכתוברךכלהשעו,תירבעההפשבםויֿםויהשומישתאייחהושודיחללועפלומצע
דַעַו׳דסיימכו)׳הפקשה׳,׳יבצה׳(םינותיעךרועכ,)תופסונתומבבו׳תלצבח׳ב(בתוככ
.)1922תנשב(ותומדעואישנכןהיכםגאוהרשא,׳תירבעהןושלה
רשא–ןושארהאלמהירבעהןולימה–׳הדוהיןבןולימ׳רוביחבהיהלודגהולעפמ
םינורחאהןושלהישודיחתאןהו,םימודקהתורוקמבםילימהתועפוהתאןהללכ
ֿהששמהשימחםילשהלהדוהיֿןבקיפסהוייחב.)ומצעֿולשםיברהוישודיחדוחייבו(
.ותומרחאלםינשששוםישולשקרהמייתסההלוכהדובעהו,ןולימהיכרכרשע
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םויקלבגאבשהשירדהןמדבלו(ךכלעףסונב–ןאכוליאו,דבלבהעשהתוביסמל
הנומאהםגדועהתיה–)תינויצההמשגההידכךותםגתוישיאהתדהֿתוצמ
,תוביסמהךותמךכבייחתמה,ינויצהלעפמהש,)תודגאבתחכומהואתיתורירשה(
לשופוסבו,ה״בקהלשתיחישמההמשגההתינכתבימינפךרוצםגםתסהןמוהירה
גי.המלשהתיסיפטֵמהתילכתבאוהשֿךיאללכויואוהבלתשייאדורבד

תרישהתלעשמהייחתהתרושבלשהנבמבידוסישודיחרצונתאזתמועל
.ריאילשהשירפההעלגתנשמויבצֿירוא

האובנלשהתומֵלשםושמןהבןיאןיידע,ולאהתועפותהיתשםג,םנמא
הרורבההעדותהתאתוחפלו(העדותהתאןהתורסחךכםשל.רומאכ,תילארשי
חווטלשו,תָוצִמבולארשייֵהֱֹֿאלשקוחב,שדוקַּבןרוקמלש)תיעמשמֿדחהו
,תינוליחהלוכהרואכלןיידעיהירהןהלשןתומדםג׃הברדא.טלחומבןתועמשמ
םושהרואכלןאכןיאןיידע,םדוקמשתינויצההרושבלהמודבו–״תיטסינמוה״
ןיינעלרבעמתועמשמֿחווטלש)תרדגומותינכותהעדותםוש,תוחפלו(העדות
.תירבעהתויתכלממהשודיחםצעלשםצמוצמה

ֿתרושבוזיאםגתונויצבהתיהםאש,תורחאםילימב,רמולןתינהנעטהתרהבהרתילגי
תוררועתההםינפֿלכֿלעירה,תיתדהקנפשוגב,״תיאובנ״וא,״תיטמזירכ״תינפת
אלתיתדההקנפשוגהוליאו,תינוליחהלוכקרהתיהםנמאלולכמַּבש״תיטמזירכה״
אלא–תיגולוכיספהניחבמאלותינויערהניחבמאל–תוררועתההלשהפוגִמהתיה
הרגִשבתוישרושהתדמתהמךשמנה,ינוציחהֶטעמןיעכהילעהתוולנקראיה
.״תיטרקורויבה״
.קוקברהלשותרושבלסחיבתועטמהזרשקהברהזיהלםגשידחוימב
יתדהשגרהו;״תיתדהתונויצה״לשרתויבהצממהוהֶלענהיוטיבהאיהוזהרושב
םעתינגרואתודחאבםלועתועורזקבוחה–ינויערההפקיהלףוריצב,הבשקומעה
ןאכונלשיתמאבםולכ,הלאשלםוקמתתלםייושע–המלשהלארשיתלואגלשןוזחה
המלוביטבהוותשמהםלשוטלחומהנבמאלו,ונרמאשגוסהןמךומניסחיהנבמקר
,קוקברהיבתכבםג,השעמל,םלוא.לארשייאיבנלשםדוחייתאןייפאמכונרדגהש
תינוליחהתונויצהלאףרטצהלהאירקהקרוזירה,הרושבלששודיחםהבשישהדימב
לשבחורהוקמועה,בֶגֶ☻התורוקממ,תדחוימתפסותםושילב–התלגעלםתריהלו
קמועה,בגשהלכוליאו;יהשלכהדוקנב,לעופבתונויצהתנווכהל,לארשיֿתרות
םושםהבןיאתמאב,ךכבגאקוקברהיבתכתאתאזֿלכבםימילשמוםיאלממה,בחורהו
קרםתואקיפמקוקברהאלא,יאובנהגוסהןמהרישי״תיטמזירכ״הרושבואתולגתה
ּולו–׳רהֹזה׳ותודהיהלשהיפוסוליפה,הרּוסמההרותהינותנבתויתרגִשהןויעהיכרדב
.ןויצלםייוארהשדוקַּבֿתוהדזהותדחאמהסיפתלשףקיהבםג
.]3הרעהב604׳מע,)דבךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחַּבהאר–קוקברהלע[
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ֿהנקכשמשלםיכירצתועמשמהֿחווטושדוקהתעדותםא׃ןכלעףארתי
םיעדּומהרואכלםה,ליעלםהילעונרעהש,קוקברהיבתכלשמלירה,הדימ
יפכ,םלוא.רועישלכלרבעמריאיויבצֿירואתרושבמרתויםיקומעוםיבגשנו
אשונןיממוניאשןורתיםינפֿלכֿלעהזירה,קוקברלןורתיהזבשיםא,ונרמאש
וליאו–תיאובנאלו,תכשמנֿתיתרגִש,תידומילאיהותעדותרשאב–וננויד
ריאיויבצֿירואיכאיההדבועה,ןאכםיקסועונאובש,רתויימנידהםוחתב
תטישרשאיוליעותואיצמֿתגרדבקוקברהלשונוזחןויגהתאםתעפוהבםימישגמ
.ארקיעמ,ללכהלהיושעהתיהאלףאומצעבקוקברהלשוירבד

תדימםאםגש,ךכבםהירהונתניחבמריאיויבצֿירואלששודיחהוןורתיה
ֿלכֿלעםיאיבמםהןיאבושתילארשיהםתרושבתאירה,תלבגומאיהםתעדות
באשנה,טלחומןותנכהתואםהםיאיבמאלא,תלבגומתינויערתרגסמםושבםינפ
לארשילשתּויִחהֿתורוקמבתוישרושהךותמ,יתטישןפואבוימינפוצכ,ןירשימב
–הנמאנהתירוטסיההםתולשלתשהויניסֿרהדמעמוםירתבהןיבתירבהןמ–
.ןלהלכםיינכפהמםיגשיהינשונלםימלגמםהירההזבו

,םינורחאהארקמהיאיבנזאמהנושארהםעפב,סנהןאכםייקתנ,תישאר
הָפוצכקרלארשיתלואגבהנדאלבושתילארשיהתוישרושהתורוקממהבישחהש
,ןירשימבולתיארחאוומוציעבןיינעהתאתאשונכאלא,דצהןמואדיתעל
יבגלקראלהארבהםושמריאיבויבצֿירואבתוארלרשפאתמאבהזבו.השעמל
ףא,םנמאיכ׃םינָפלםיאנומשחהבצמיבגלףאםאיכ,אנדיאהדתונויצה
ֿלכֿלעולהינאל–הנעמלםתמחלמוהרותבםתוישרושלכםע–םיאנומשחה
ליבקמב,תישיאהםתעדמקרםאֿיכהנוזחיפֿלעוהרותהחוכמםתמחלמתאםינפ
.ריאיויבצֿירואלשםתטישןכןיאשהמ;הל

תעדומהםתוסחייתהחווטבהלבגההתדימרבדבונרמאשהמלכםע,תינשו
הביאשהתאםהושדיחתינורקעיכתראשנהדבועהםוקמֿלכמ,ריאיויבצֿירואלש
ךרדבוזמרבתוחפליכעמשמאליממו–רומאכםירדגומהתורוקמהןמהרישיה
תוסחייתההתבחרהףא,הזבלשברבכ,חוכבןאכהמלגתנםנמאoהיצקילפמיאה
םעבטמתורוקמםתואבםיללכנה,םיאלמהחווטהוןכותהלכלאתשרופמה
.םכותמםיבייחתמהו

רבדהתוחתפתהםע,יטמוטואןפואב,לעופלחוכהןמתמאבהאציוזהבחרה
ֿימואלךרעכ,לעופב,הזעקרלעהלגתנורזחתרוסמהלולכמש,ליעלונרמאש
םישרתשמוםירזוחלארשילשםייתכלממהםיכרעהרתירשא,בייחמיתכלממ
תוכמסהותוירחאהתעדותיכהיהאליממ,בוש,הזרבדלשושוריפו;ותָטישב
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רבכהלכיםנמא,ךליאוםירתבהןיבתירבבתוישרושהרוקממ,הלואגהתגהנהל
יכרעלולכמלעםגםאיכ,דבלבםיילמרופההלואגהיכרעלעקרדועאלטשפתהל
.הרותלשםיכרעתניחבב,םנמא,רבכףאו–אלמהםפקיהב,םיינכותההרותה

הילערשא,הלאשהלעהבושתִלאופאונאםיעיגמףאאליממ,הזכןפואבו
םעתיתרוסמהתונמאנהתנעטתבשייתמדציכ׃]הזהקרפב[ןאכבישהלונאצי
תוירחאלשהיווחב,שדחמהשעמלתאזהתונמאנהתאךורעללּוגיסהותונוכנה
יפֿלעםיבייחתמה,םיללוכההסיפתהֿינוקיתבולעופבהלואגהתמשגהלהרישי
?תאזכשהיווחלשהנויגהֿךרד

ןויגיההיפֿלע–םנמאםהֿםה,הלאהלוגיסהותונוכנהיכאיההבושתה
םצעוליאו;רתויבתקהבומהוהרשיהתיתרוסמהתונמאנהתניחבב–רומאה
ץובישהתאלעופבךורעלתוכמסה,תורחאםילימב,וא–לוגיסהותונוכנה
רבכהרומאהתוחתפתההךותמיכ,איההדבועהםנמאהנה–ונרמאששדוחמה
לטומאוהןכארשאםייחֿחרכהכ,שדוקַּבםתוירחאוםָאָ☻ַמתאטושפונאםיעדומ
םייקןותנכוקופקפלשתויעבאלל,ינושארןפואב,היפֿלעוהרותהתרגסמבונילע
םניינעתאםייקלםגו]לוגיסהותונוכנהתא[דימעהלונתחלצהקר,התעמו–דמועו
.תמאבםתקדצוםתִמאלןחבמההיהתשאיה,תואיצמַּב

תאןיידעוניצימאלהשעמל,ומצעלשכ,הבושתהלשהזחסונב,םלוא
הנוכמלעהבושתהתאדימעהלךרוצהוליאו–ימלוגההרקיעבאלאהבושתה
תוגלפההןתואלכלהתנכהךלהמבונקקזנםנמאעודמריהבישאוהתומלשב
.האובנהגשומלאונגלפהש

תאץבשלהנווכההלהתיההרזלכמרתוייכ,רמולתעההעיגה–וזתוקקזיה
ינויצלעתורחתהבוא,הלּודגֿתואָושהלשוהשלכךרעמבתראותמהתוחתפתהה
ידכךותוברמולונלאצישהממוגשומהביטמעמתשהלםייושעה,תוממורֿתוגרד
ינימלגילפהלםהשלכםימעטונלויהןאכדעונירבדךלהמבםא׃הברדא.ורוריב
תויכרעהתואָושההרבכתואצויונתאצרהבוילאונעגהשהזבלשבירה,תואָושה
הניחבהןמאשונהתנבהבקרןיינעונלראשנו,ארקיעמונניינעםוחתלץוחמלא
.אדירגתילנויצקנופה

,הלשתימינפהתוארהֿתדוקנמולארשיֿתרותלשתרגסמַּבש,ךכלאיהונתנווכ
יפכ,ללכהֿןמֿתאצויותגלפומתיכרעתועמשמםוש״איבנה״גשומלןיאתמאב
,לעופבעיפוהלתילארשיההאובנההלדחשזאמהזגשומלסחיילונלגרוהש
ןוגכ,םירחאםייתגהנהםיגשומםעתחאהגרדב,טושפגשומהןאכשמשמהשעמלו
,וניתורוקמיפל,הזגשומבללכיהלםייושע,וניאררבכשיפכ,ןכא.ןהוכוךלמ
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–)רֶקֶשלאקוודהיהתאלםתאובנרשאם״וכעֿיאיבנףאו(ם״וכעֿיאיבנוליפא
ולאןיאו,שטשטיהלגשומההטונםייוגהתויוברתבשאיההדבועהתאזֿלכבםאו
גשומהתאןהתוריאשמאלאןהלשמ״םיאיבנ״לללכֿךרדבתוקוקזןמצעתואור
׃ןלהלכרבדהתאשרפלהארנירה,לארשייאיבנלודוחייב

לכענמנאליממ,הכומנהתייוגההאובנהלשיסחיההנכותיפליכ,אוהץוריתה
הסיפתםושלםיקוקזהלאןיאו,םינושהםייוגהםיאיבנהןיבביוחמיניינערשק
לשתילמרופההעפותהםצעבקראוהםהלףתושמהדוסיה׃תדחאמתיגָ☻ומ
אקפנתינורקעןיאךליאוןאכמו,תדסוממהניאשיהשלכהרו☻בםיאשונםתויה
ותוליעפתרגסמבושודיחתאאיבישיאהםאוהרושבהתמגמהיהתהמהנימ
רשאב–הזבאצויכלכואימעפֿדחתונויזחֿהזוחכ,ררושמכ,ןהוככ,ינידמגיהנמכ
רבעמ,שארמהעובקתכרעמםושבבלתשהלהרומאהרושבהןיאםינפֿלכֿלע
ןיאםירבדהעבטמ,לארשיֿתרותיפֿלעםייחהתרגסמב,תאזתמועל.המצעל
לולכמבםנמאתשרשומאהתםאאלאתבייחמותיתִמאכלבקתהלהלוכיהרושבה
אופאהכירצוזירה,דסוממֿיתלבההביטלכםעו–הרותהלשרדגומהוטלחומה
דסוממהלולכמב,הליחתכלמהֶנתּומורדגומןפואב,םינפֿלכֿלעתבלושמתויהל
.הזלה

ןיינעהעבטמשרדנהדוסימהֿרדעיהלכםעש,רמולןכֿםאןתינתורחאםילימב
ןאכתאצלדועבייחומצעהזהדוסימהֿרדעיהףאירה,תילארשיההאובנבףא
הגהנההתודסומראשןיבוינפלםיחותפהםירדגהתניחבמ,דסוממםוקמֿלכמ
ואןהוכ,טפושואךלמ,לשמל,אהיאיבנהםאשןפואבו–םהמעומואיתותינרותה
ןיב,ינרותהדוסימהתניחבמרָּכומםינפֿלכֿלעדועאהירורבלובגשירה,ררושמ
,ןכל.איבנכותוליעפןיבל,ררושמואןהוככ,טפושואךלמכשיאהלשותוליעפ
ידןיאתמאב–תורחאתויוברתמלדבהב–לארשיֿתרותיפֿלעםייחהתרגסמב
,דוחייוהעדותידעלבםגּולו,השעמלטושפםהבםייקתתתיאובנתוליעפשאופא
ןפואבוהתואנהמרב,ללכבןאכתירשפאוזתוליעפןיאףאםירבדהעבטמאלא
הביטתניחבמ,יאובנההדוחייב,שוריפביגָ☻ומןפואבםנמארכותםאאלא,ןיקת
.דחיםגםיילנויצקנופההירדגתניחבמוהנכותו

ובשןיינעהלכבדקומהתדוקנתמאבאוהאוה,הזהםיוסמהיתעדותהםרוגהו
ןכ,םייוגבתיאובנתוליעפכוניניכשהמלןיטולחלהמודב,םנמאיכ.ןאכםינדונא
םושובהיהאל–ןאכדעונתייחתךלהמבהאובנהתושדחתהכוניהיזשהמםג
לשהעפותהךותלדעוליפא.אלםאותיאובנתוליעפכההוזיםאימינפהנימאקפנ
תורוקממתעדמוןירשימבםלצאהָּכַפמהתואּבנתִההלכםע–ריאיויבצֿירוא
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םהירשקבםירבדהתועמשמלשהרורבהעדותםושןאכהתיהאלןיידע–לארשי
אלםגאליממו;םתוהמבםהשיפכ,הרותהלולכממדרפנֿיתלבקלחכ,םיידדהה
הכרדכםגיהנהלידכ,הרותהיפֿלעםירבדהתאןיבהלורוזחלךרוצהןאכעדונ
תפטהבקפתסהלהיהלוכירשבמלכאלא–הירדגלםאתהב,הכותבםבלשלו
,ןיינעותואלםאתומהיעוצקמהודמעמיפל,הניינעֿםוצמצבוהמצעלשכותרושב
,םלולכמבםירבדהתאסופתלחרכהַלונעגהרשאכ,םלוא.״איבנ״כאקוודואלו
קרדועתסחייתמהניאתמאבונתמישמשכ,השעמלךכםתואםיספותונתויהבו
ןפואב,םללכבםילואגהםייחהןוגראלאםאיכהלואגהתושירדבינולפגשיהל
ֿתורוקממ–םמצעםעםימלשוםינֵּכרבכתויהלולכויילארשיהםעהוםדאהש
םגשעמשמאליממ–היפֿלעיוארכםהייחתמשגהלדעולארשיֿתרותבםהייח
ירדגתארבכתעדומתויהלםנמאהחרכומהמישמהתאתאשלתוררועתהה
.ינרותההבוליש

16.םינוויכהמכמשיחמהלרשפא,בוש,הזרבד

האובנהיכבלםישלורוזחלונליואר,יתוהמהעקרהתניחבמ,תישאר
תמאב–ליעלונעצהשהתרדגהתאתֵצמַתְנםא–תדחוימההתלעמבתילארשיה
הרו☻באשמלשהדבועהרשאמרתויירותסמואךבוסמ,הנושמרבדםושהניא
.הרותבהבולישתאתעדּומה

לשבולישךות,תאזכשהרושבתאשלתוררועתההיכרמולךירצןיא,הנהו
ףא,לעופביוארכתבלושמונייהו,תיתִמאלוכֿםדוקתויהלםנמאתבייח,תמא
היהיאלאליממןכידעלבשינפמןה׃הכלהלהבולישירדגלעדומעתשםרטב
םואיתהתבשחמהשרדנּולשינפמןהו,ארקיעמלוחלהמלעתיתכלהההמאתהל
קרו,ארקיעמתוררועתההֿתפונתהתיהתענמנבושאליממשירה,םדקִליתכלהה
ךלוהםעההיהשיפכ,םיכרצלםיאתתש,תוררועתההתאשקבלונייהםירזוח
לשהביטםצעמ,ןכאיכ.םינשהלכךשמבהשורדהתוררועתההתאולשקבמו
תאשונאלא,יתכלהההסוסיבוהמוקמלתלאושאיהןיאש,אוהתמאהֿתוררועתה
תאתעבותוהנשיםנמאתוררועתההיכהחנהיפֿלע,םלוא.הכותבםתואאיה

׃תמדוקההקסִּפבשןורקיעהתאםישיחממהםינוויכהעבראושרפתיםיאבהםידומעב16
יעיברהו,״תישילש״ו״תינש״,״תישאר״תוחתופהתואקסִּפלךשמהבונודייהשולש
–קרפַּבתונורחאהתואקסִּפהעבראב.)269׳מעב(״ףוסבלו״תחתופההקסִּפלךשמהב
,קרפהתליחתבהנודינש,תוכמסהתייגוסלאד״בשבושי–״הנהו״תחתופהוזןמל
.ונינפלשןוידבגשוירשאתאהבבלשלוףיסוהלתנמֿלע
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תעיבתאלאםצעבהניאתאזההעיבתהלכשךכלבלֿםישבירה,הניינעוהתוכז
האובנהדסומידיֿלעונתרותבתרדגומהאיהתאזכשתובלתשהוליאו,תובלתשה
םיללוחתמוכותברשאםיגשומהֿםלועלשועבטיפֿלעיכעמשמאליממ–
.תאזלההרדגהבהתוהַדזִהרוריבמתובלתשההֿתעיבתלטלפמןיאשממ,םירבדה
ןחבמהֿתדוקנאוהאוהתאזכתוהדזהבךרוצהיכ,רמולןכֿםגןתינתורחאםילימב
ֿתוררועתהןיבללארשיֿתרותלשתרגסמבתילרגטניאהרושבלתוררועתההןיב
.ךכלהצוחמוארבעמרשאיהשלכהרושב

תוררועתההלשימינפההדִצמקראלררבתמתוהדזההךרוצותוא,תינש
,סחייתהלאיהתשרדנןהילארשאתויעבהלשינוציחהדצהןמםגםאיכ,המצעב
.ונימיב,הנושארושארב

תוקמעוהתנובתבורב–לארשיֿתרותלשתרגסמביכ,ךכךותמהלועהזרבד
והירהאלא,תויהלאלשואתויהלהלוכיההעפותקראיבנהןיאתמאב–התסיפת
תומיוסמתויתכלממתואצותןיאוידעלברשא,תיתכלממההקוחבביוחמדסומםג
ןהולאהתויתכלממהתואצותהוליאו–תיטפשמהניחבמללכלבקתהלתולוכי
לשיטפשמהףקותבםיריכמלארשיינידןיא,לשמל,ךכ.הלואגהיֵנכותבהניפֿינבא
ורושיאבוותרושביפֿלעאיהתיֵ☻ענםאאלאלארשיֿץראבתיתכלממתושדחתה
ונאםילעתמוםירזוחרשאכודי;)לארשיֿתרותיפֿלעתמאֿאיבנונייהו(איבנלש
סיסבמםאיכתינוליחהתויחטשהתרגִשיפֿלעדועאלםירבדהלעלכתסהל
םא–אנדיאהדתימורטהלארשיֿתנידמוליפא,םנמאהנהשררבתמ,הרותה
השעמליכונאםיספותםאקרהזירה,םהשלכתועמשמויטפשמףקותהלונכָתיי
תמאֿיאיבנםגּולו–תמאֿיאיבנלשםרושיאבוםתרושביפֿלעהמקאיהןכא
ירדִגלרבעמלאםתועמשמתרכהידיֿלעקררשא,ליעלונרבסהשיפכ,םימוגפ
הנוניכיבגלש,אופאהמכוהמכתחאלעוט.ןוכנלאםנוקיתלעםהםיאבםתסיפת
ףא,חרכהב,והירההנקִתכתיאובנתולעתהבךרוצה,תנקותמהלארשיֿתוכלמלש
לשהסיסבמקרש,ןכֿםגעמשמאליממ,םנמאו–תימורטֿתיתוהמהשירד

׃ם״במרהןושלוזהנה[.׳גהכלה,ם״במרהל׳הרותהנשמ׳בםיכלמתוכלהמ׳אקרפדי
עשוהיכ,איבניפלעוםינקזםיעבשלשןידתיביפלעאלאהליחתבךלמןידימעמןיא״
].״ונידתיבויתָמרהלאומשםנימשדִודולואשכו,ונידתיבוונברהשמוהָנימש

דוחייבבלםיש[;׳גקרפ,׳אבהלוםימיהתששןוחצינמ׳ירוביח–]׳גךרכב[–םגהארוט
.]294׳מעבםגהארו,286׳מעבינולישההיחאללארשיתנידמירשבמתאוושהל
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,רומאכרשאתהלותולגתהללוכישאוה,תוכלמהןוניכלוזתיאובנתולעתה
.אנדיאהדלארשיֿתנידמלשינָרותהףקותה,ַעֵרפמל

םפקותשודיחםשליכונימיֿירבדךלהמבהשעמלחכוהרבכ,ךכלהמודב
ןּכסִתאל,ןירדהנסהוהכימסהשודיחידיֿלעלארשיינידלשאלמהםתויִחֿרשוכו
תרכּומםתמכחרשא,לארשיֿץראימכחלשהטושפ״תיטרקורויב״המכסהתמאב
בושחלהרואכלומידשיפכו–הכרדכתולגהתרוסמתאםיכישממםתויהךותמ
ןכתייאליכוניבהש,םהידגנתמםעקדצההיהאלא–בריבבקעייברום״במרה
,בושוזירהוזט;תיאובנהרו☻בודוסיהןמתירוקמתוררועתהיפֿלעאלארבדה
,תיחישמהתומשגתהבהידעלבונלרשפאֿיאשתביוחמתיטפשמתוחתפתה,ןכֿםא
תוררועתהוזאהתםאףאו–אדירגתוררועתהבונלידןיאהתמשגהםשלרשאו
אלא–לארשייאיבנלשהמרָּבוזהתוהמתאתעדומֿיתלבךא,התוהמבתיאובנ

.םשז״בדרהתגשהו,א״יהכלה,ןירדהנסתוכלהמ׳דקרפ,ם״במרהארזט
בר,שיאיפמשיאלשתורודתרשרשב–םיכמסומםיניידכןודלםימכחהתכימס[
אישנהללהלשוימיב׃קוידרתיבו,דומלתהתפוקתבהלטב–השמדע,דימלתל
.םניינמל358תנשב,ןורחאה
תורשפאהתאשדחלידכ.הימכחשארהיהו1524תנשבתפצבבשייתהבריבבקעייבר
םעאוהטילחה,תוקלמשנועתועצמאבתרכיבייחםנידמרוטפלידכו,תוסנקינידןודל
הנפמד״בשרשאם״במרהתכלהיפֿלע,ןיַאמשי,הכימסהתאשדחלתפצימכחוירבח
׃הרקיעוהזרשא,ןאכהילא
םתואךומסלוםיניידתונמללארשיץראבשםימכחהלכומיכסהםאשםירבדהילןיארנ״
.״םירחאלךומסלןהלשיותוסנקינידןודלןהלשיו,םיכומסולאירה
שדחלידכאלשוריפבו,ל״נהתורטמהםשלקרגהנוהוררועתהולוכןיינעהיכשגדוי
רשקהםושבאלםגו,שדחהחריהתייארתודעיפֿלעםישדוחהשודיקוםינשהרוביעתא
.תימואלהגהנהשודיחלש
יברםגו–תורודהשולש,ודימלתלברמ,להקהילודגןיבךשמנתפצבהכימסההשעמ
יברדמעםידגנתמהשארבו,הזעתודגנתהךכלהתיהךא–םיכומסהןיבהיהוראקףסוי
)םירצמבזאהיהרשא,הרמזןבדִודיבר(ז״בדרה.םילשורילהקשאר,ביבחֿןביול
ידועביפתאולאשו״׃תישיאתודעןיעמ,׳הרותהנשמ׳םעספדנהושוריפבןאכבתוכ
אלשו,םתעדלטבלהבושתהתואביתכראהינאו,ונמכסהאלו,יַרבחיפתאו,םירצמב
.]ם״במרה[ונברןושלבהפיוקדקד . ידכש,בתוכוז״בדרהךישממןיינעלשופוגלו.״.
תווקלשיאלא,םימכחהתמכסהבותוסנכתהבידןיאהכימסהתרשרשתאשדחל
,ךומסוהירהו,חישמהינפלוהילאאובישוא׃הלאשולשמתחאתורשפאםשגתתש
ֿיפמֿךומסםכחםברקבהיהישןכתייוםיטבשהתרשעינבואובישוא;םירחאךומסיו
ךומסיוםידקי–לילגבהנושארהותולגתהב–ומצעחישמהשוא;ךומסללכוישךומס
].ןידהתיבירבחתא
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המצעתאתוהזלםגלכותרשא,תעדּומתיאובנתוררועתהאקוודונלהצוחנ
לשםייגשומההירדגלםאתהב,םיאתמהיטפשמהֿיאובנהדסומהלשדמעמַּב
.תשרופמהתיטפשמההשירדה

ןכותלןחבמאוהתיאובנהתוהדזההךרוצשםשכש,רמולןתינהזדצמ

ואתוהדזההםויקםגןכ–אלואתילרגטניאֿתינָרותאיהםא–תוררועתהה
וא,תילרגטניאהלואגלאיהתלגוסמרבכםא,תוחתפתההביטלןחבמןההרדעיה
ענמנהמלשההלואגלהריתחהדּוסימרשוכו,הצוצרשפנההבתראשנןיידעאמש
.ארקיעמןיידעהב

ךרוצקראוהןיאתמאב,ונרמאשתוהדזההואתּועדומהךרוצותוא,תישילש
אלמתמה,יתביסךרוצםגוהירהאלא,ליעלוהונראיתשיפכ,יתילכתןפואבהֶנתומ
ילרגטניאהֿינָרותההבולישתאתעדומהתוררועתהיכ.אליממ,ןיינעהעבטמ
םגךכבגאשעמשמאליממ–הנכותםצעיפל,אליממהבעדונהבוליש–
תוררועתהםינפֿלכֿלעאיהןיאש,)יגָ☻ומאלםגֿםא,ינכותןפואב(איהתעדונ
תמאבאיהםאיכ,אוהשֿיֵאםיצוצקואםייחטשםישרושתלעבוא,תיתורירש
חווטהוףקיההותואבו,יהֱֹֿאהרוקמהותואמ,תוחילשלשדועייוםישרושתלעב
הנבההןיביכרמולךירצןיאו;העבטמ,תינרותההעדותהןכותמםהש,יחצנה
.הלימהםאיכםצעבהלידבמןיאתשרופמהתיאובנהתוהדזההןיבלתאזה

םנמא,]האובנכשרופמבהתרתכהןיבלתוררועתההםצעןיב[הזשרפה,הנהו
ןיא,ילסקודרפןפואב׃קשחנוניאולקוניאישפנהורושיג.וכרעבלזלזלןיא
לשהתעפוהונלצאהתחדנהמכעדויימו–ךיבמאוהםאיכ,ביהרמוהֶאגַמאוה
תוררועתההרשוכתאםגהלטקהלימהינפמהעיתרָהשינפמקרהלואגהתוררועתה
ןכותהשירה,תבייחמוםינפֿלכֿלערבכהנותנתוררועתההרשאכ,םלוא.ארקיעמ
ירה,גשותתאזהתודכלתההשלככו;הזתאהזואצמישםעבטמ–גשומהו
ןכ,וקוחירתעשבעיתרמםרוגילואהיההאובנהגשומשםשכ,ןכֿםגאליממש
קימעמוףיסומהםרוגלףאךפהילורוזחלאוהיופציאדו–ותושדחתהםע–ךפהל
תוגרדב,תמאלשתילארשיהאובנתרושבאשמלםעהֿינבתרשכהתאדוע
.ותוליגרתושרתשהםעדבבדב,תוכלוהותומדקתמ

הכוראהפוקתךשמבתיאובנהתוררועתההרשוכתלשכהלשרבתסמ,ףוסבלו
ןיינעלשתיממעההנבהבתחאתועטםג–תוביסהראשןיב–ונלצאהמרגךכֿלכ
דואמהמודתועטה.יללכןושארלכ☻ומןיעכלהכפהנוהטשפתהרשא,האובנה
יבגלםגשרמולוננוצרו–יחישמהןיינעהלשותנבהלרשקבונלהרקשהמל
ולוכןיינעההיהוליאכ,השרתשנשהבשחמהאיההלישכמותיֵעטומהאובנה
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טושפתיהולאהתוחילשהרשא,ליבסםוידמקראיבנההיהוליאכויסיפטֵמ
ימכואיפלדבלקארואןימכּהעימשמוךלוהאוהו,אוהשֿךיאוילעתשבלתמ
17.רבדמויפשהמתועמושןניאוינזואש

ךירצןיאבוש,תאזהתילרוטקירקההתִמאלעהבשחמהֿתרגִשתאונדמעהשמ
איבנלשוניינעו,אסיגדחמ,היפֿלעתשקובמהותבייחתמהתומדהיכרמול
אוהשמתוחפאל,ילארשיהאיבנה.םולכאלוהזלהזןהלןיא,ךדיאמ,ילארשי
׃חלשנאוהוברשאדיקפתהאּו☻נבימצעֿישונאןיינעלעבלוכֿםדוקוהירה,חילש
ה״בקהשינפלףא,דבלבומצעאוהותעדמלוכיבכ,ירצמהתאלוכֿםדוקגרההשמ
בַאָּכ–ןטבמרחבנשיפֿלעֿףא–והימרי;םירצממלארשיתאאיצוהלחלש
הָאלִנשינפלףא,הרותהתתחשהותימואלהתותיחשהבֵאְּכתאומצעבלוכֿםדוק
ומצעביאדוקקותשהוהיעשיו;ןוקיתלקבאמהתוחילשבתאצלרתענודועלֵּכלַכל
,הלואגהֿתרושבבךכֿלכתישונאגשיהֿתחמשגזמלהיהלוכישינפל,הלואגל
18.וזולהאבשמ

ליגרהגוסהןמאיבנַּכשממ,ילארשיהאיבנהש,ןכֿםאעמשמתורחאםילימב
אטבמוישונאההרוקמבתלבגומתוררועתהקר,לוכיבכ,הליחתכלמאשונ,םימעב
רשאכףא׃הטמלמךשמנהףוסיכםאיכ,הלעמלמםיאבהיוויצותוחילשאלאוה
ותניחבמהליחתכלתערכמהאיה׳התַוצמאלירה,׳התרותלשהמויקלאוהגאוד
יִיוגהרשבמהןמלדבנילארשיאיבנ,םלוא.הרותלותבהאםאיכ,תישפנה
לשהעדותהתאםינפֿלכֿלעובללוכררועתמאוהוברשאןיינעהםצעש,הזב
העשבףא–ונכותוותיירבעבטמ,ףיקמינושארםרוגכוימינפןותנכ,׳התַוצמ
ללכרשפאֿיא,הזלהןיינעהלשונכותוותיירבעבטמו–״הטמלמ״אוהךשמנש

תובושתותודיתעדיגמ)תנהוכוא(ןהוכהיהוברשא,ןוויבילילאשדקמאוהלקארוא17
שדקמהיהךכבםסרפתהשםוקמה.ומצעןהוכַליוניככםגלבקתהחנומהו,וילאושל
היתיפהארקנשתנהוכההבשיםש,)הנותאלברעמֿןופצמ״ק120(יפלדריעבולופא
םירחאםינהוכרשאדועב,םילפרועמהיזהירבדותולוקהטלפ,תרוטקידאףופארובב
...םילאהרבדשוריפתאהיפמ״םיחנעפמ״

ירבדתאהארובוש–והימרילע.א״י׳בתומשבהאר,ירצמהתאהכמההשמלע18
.םש11הרעהתאו253׳מעבליעלד״בש
םיקוספהובודהדהילוא,ותרושבבהחמשֿימעפגזממהוהיעשילעד״בשרבדמרשאכ
רֵמֹא,העושיעימשמבוטרשבמםולשעימשמ,רשבמילגרםירההלעוואנהמ״׃וללה
.ןויצ׳הבושבואריןיעבןיעיכ,וננריוָדחילוקואשנךיַפֹצלוק.ךיַה♪ֱֿאךַלָמןויצל
.)׳ט‐׳זב״נ(;״םילשורילאגומע׳הםַחִניכ,םילשוריתוברחוָדחיוננרוחצִּפ
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הליחתכלמעדומאהיםגםאאלא,תּונֵכבהרושבובתאשלררועתיםדאש
.סחייתהלאוהאבהילארשא,׳התַוצמבוילעתלטומםנמאותרושבש

הווצמהוהטמלמשהבהאה׃לגעמןימלאופאונאםיאב,תורחאםילימב,ןאכ
וזתופקושמןמצעתואצומווזתאוזןהתוחפטמ,וזתאוזתומילשמהלעמלמש
הרושבבםוקמולןיארשא,הזהרוגסהלגעמהו–ךלוהובבוסהלגעמב,וזב
העוקתראשיהלהלוכיהניא,העבטמ,תילארשיההאובנהשךכלעקרהאוה,תירכנה
הרושבהתאתנייפאמה,אדירגתישונאהתויתורירשַבוהעוטקהתוידדצֿדחַּב
תעדותבהמלשהידילישונאההניינעתאאיבהלאיההחרכומאלא,תייוגה
הטמלמתישונאההייטנהןיבהזהביוחמהשגפמהיכרמולףאהארנ.תוחילשה
העיגמהבשהדוקנהםהםה,דחאלםתודכלתהו,הלעמלמתוחילשהתעדותו
תדחוימיוטיבֿתמצועהתואתרשקתמהבוהאישלילארשיהאיבנהתושדקתה
לעףסונבתאזו;םייוגבלבוקמלרבעמש,ותעפשהֿרשוכוותועמשמתאתעבוקה
העדהוףוסיכהשהדבועהםצעמםיעבונה,םידחוימההעפשההֿרשוכותועמשמה
יביטקייבואסוסיבףאו,יביטקייבואסוסיבןאכםילבקמםייביטקייבוסהֿםיישונאה
הלוכיהניאבוש–םהםייתִמאםנמאםא–םתִמאשןפואב,השודקלשהמרב
.טלחומההפקותבאיהתשבגתמאלא,חוכיוולאשונללכתויהל

,רמולםינווַּכתמונאןיא–םכותבזמרנםנמאשיפכו–הלאםינורחאםירבדב
הליחתכלמהנותנתויהלהלוכיהניאותוחילשאשמבאיבנהתוהדזהש,ןבומכ
איבנהשעמלאוהשיאהשכףאו–התרמוילרשאבןההנכותלרשאבןה,תרוקיבל
קרו,ןחבמהאיההאובנהתותמאתהקרש,אוהשרופמןיד׃הברדא.תמאלש
ֿתקזחלעאיבנהתאדימעהלאופאהיושעהאיהתיניינעהותילכשהתרוקיבה
תעדהתאןאכוילעתתלהכירצתרוקיבהשעירכמהוןורחאהןותנה,םלואזי.תִמא
תמיאלכ,התעו–חישיאהלשוביטבוםמצעםירבדהביטבףוסֿףוסוהירה
בושש,אוהןיינעלשודוחייםנמאשירה,הזדצמםגתרשאתמתרוקיבהשהדימבו

ד״בשהנפמוילאשןושארהםוקמב[.)׳ו‐׳בג״יםשםגהארו(ב״כ‐ד״יח״יםירבדזי
רקשהאיבנב,םיעמושהלהקב,והומכֿוירחאשםיאיבנב,השמתאובנבהרותהתקסוע
,ןכמרחאל.ט״יקוספאוההקסִּפהףוסבאבוישקוספה.האובנהתמאןחבמבו,ונידבו
].ונידבו,הרזֿהדובעלחידמהאיבנבםיקסועהםיקוספהלאםגד״בשהנפמ,םיירגוסןיב

.ם״במרהלהָנשמהשוריפלהמדקהו,ח״יקרפב,םשן״במרהשוריפהארחי
׃םירבדירקיעטוטיצהנה[
,רמול,׳ְּברִקמ]איבנ׳׃רּומאה[היהישןכתיו״׃בתוכו״טקוספלושוריפבן״במרה
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ףקותבאלףאו,תרוקיבהףקותבהנוכנכלוכהֿךסבתלבקתמהרושבהןאכןיא
,)תיתכלההערכהלשהתונוכנתא,לשמל,ונאםילבקמשיפכ(והשלכידָסומןחבמ
תבייחמךכלםאתהבו,איבנהתוחילשבהנומאהףקותבהנוכנכאיהתלבקתמאלא
יכֹנא,ימשב]איבנה[רבדירשאיַרבדלאעמשיאלרשאשיאההיהו״׃איה
.״ומִעמשֹרדא

תוישרושךותמותומֵלשלשהמגמבהלואגהתגהנהלתוכמסהתואםג,הנהו
,עמשמאליממ,איהףא–וננוידאשונבדבוכהֿזכרמןיידעןאכאיהש–תינָרות
יפכו,המויקתעדותםצעלעקרתוססבתהבקפתסהלהלוכיאיהןיאהניינעעבטמש
היצזיביטקייבואידיֿלעהסוסיבתאםילשהלאיההחרכומאלא,הלעמלהונראשהש
,שדוקַּבתיאובנתוחילשבהתִמאוָהיֶשרושרוריבךותמ,הדמעמדּוסימוהּפקותלש
,ןכבו–אדירגתישונאותיטסיביטקייבוסתראשנאיההתיהןכידעלב.טלחומְּב
בויחבתשרשומֿיתלבלבא,הרותהתבהאתארתויהֿלכלקרתאטבמ,אליממ

ךרפומאופאאצויהיההניינעלכו–התָרמויבדקפתלתלגוסמֿיתלבוהרותה
.ארקיעמ

ןיבחוכיווהלשתילמרופההדוקנבםגםנמאש,ררבתמתאזההנקסמהרואל
לשותעפוהתאאקוודהכירצמהלואגהםאה,תונויצהןיבלתיתרוסמההשיגה
םצעבהקדצ–אדירגתישונאתוררועתהוליפאהקיפסמאמשוא,יאובנחישמ
ישונאהףוסיכבהעוקתתראשנהתיהשהלואגֿתוררועתה.תיתרוסמההשיגה
תידועייההתוחילשיוהיזידיֿלעלגעמהתאםילשהלתלוכיאלל,הטמלמ,אדירג

רומאה[׳ינומכ׳,יתעדלעןכו.ברקמיֶחאמאוהש]יפל[,וירבדבחוטבללכותש
ךשמהב.״]השמב=[יבןימאמהתארשאכובןימאתו׳הלאיבנלןמאנהיהיש,]קוספב
.״׃)׳ז׳ז(הרותהידוסיתוכלהבם״במרהירבדתאםגן״במרהאיבמוירבד . לכאלו.
הליחתמובםיעדויונייהשםדאאלא,איבנאוהשותואןינימאמתפומותואהשועה
יכרדבךלהמהיהווליגינבלכלעןהבהלעתנש,וישעמבוותמכחבהאובנליואראוהש
–חָלשלֵֿאהשרמאותפומותואהשעואבךכרחאו,התושירפוהתשודקבוהאובנה
.״׳ןועָמשתוילא׳׃רמאנש,ונממעומשלהווצִמ
ברהםוגרתב(הנשמהשוריפלותמדקהתליחתבםגם״במרהבתוכהלאהםירבדכו
,ונראיבשומכ,אבנתנשםדאןעטיֶשכ׃רַמואשהמבאיבנהתאובנתמאתתו״׃)חפאק
לילכ,ליכשמ,שורָּפ,תדהוהמכחהילעבמהיהישרמולכ,]האובנַל=[הליוארהיהו
האר[רישעורוביגםכחלעאלאהרושהאובנהןיא׃ונלצאשללכהיפל,תובוטהתודימה
,אבנתנשרמאו,ךירצשיפכ]האובנַל=[הלןוגההיהםא...;]׳אדומעב״צףד׳תבש׳
םא;רמואאוהו,׳העידוהשהממתועדוהונעידוהותוחטבהונֵחיטבה׃ולרמאֹנ
].״ותאובנתתִמאונעדי–ויתוחטבהלכומייקתנ
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היווההתאץורפלהתיהתלגוסמֿיתלבאיהשעמשמאליממ–הלעמלמ
וזהתיהוליפאו;ןאכדעשלארשיֿתנידמותונויצהלשתינוליחהֿתיטסינמוהה
ֿלכמוזירה,תוימינפההיתופיאשוהרותהתווצמלכבהשעמלוהכלהלתקֶּבַדיִמ
,אנדיאהד״תיתדהתונויצה״לשתיתולגההרגִשבקרהעוקתתראשנהתיהםוקמ
הנוזינה,תינוליחהלועפֿתרגסמלחרכהבתיתכלממההניחבהןמקקזיהלהפיסומה
תאתאשונוהרותבתשרשומהתויתכלממלשתודסומהתאשינפמ,רכנלשםיכרעמ
.שדחלתלגוסמאיהןיאהידועיי

שודיחבתיֵצמתמה,ונרמאשהמישמהרשאכו–ונניינעלרוזחנםא,םלוא
םאםגירה–תילאוטקאהמישמכןיטולחלונלתעדומרבכםנמא,וללהתודסומה
עוציבלתוביסמהתאףארישכהלידכןבומכןיאןיידע,ומצעלשכ,הזהרבדהםצעב
ךרדהתאתוחפלחותפלידכךכבשיםוקמֿלכמ,רתלאללעופבהמישמה
תמלגתמרבכםנמאתוחילשהתעדותרשאב–תינחורהניחבמעוציבהתּורשַּכתִהל
תמלשנהמעו,ליעלונרבסהשיפכ,אליממוהעבטמ,תאזההמישמהתעדותבונל
.תוכמסהתרשכהםג

תינוליחהֿתיטסינמוהההיווההןמקתניהלונאםילוכירבכםנמא,הזכןפואב
קבאמהלארֵשיַהרבכתופצִלונאםילוכיו,תימורטהלארשיֿתנידמותונויצהלש
הכפהמבוליאו;המלשהתיחישמההלואגהלשהכפהמהתלעפהל,ונינפלדמועה
רשוכההבשדחתיֶשאוהינכותההביטםצעמףאםנמאהנה,רמאֹנבוש,תאזה
תודסומראשלככוהומכ–ףקיההותורידתהאולמב,הנקִתכתילארשיהאובנל
יפכ,ןכידעלבשינפמו–םנקִתלריזחהלהלואגההרומארשא,ויָבּויחולארשי
ֿתידוקפִתתּומיגפבםינפֿלכֿלעדועםיראשנםירבדהויה,םדוקמונרבסהש
.תינורקע
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ד

׃רבעמֿתונחבה
;״תיתדהתונויצה״דגנכוםולשםושרגדגנכבוש
םייחֿןֶקֶתכאלא,תולגהןמאצומכקראלהלואגה

קרפבןהלונילעהרשאיתוכמסהסוסיבהו,׳בקרפבונרקסרשאונלשדוסיהֿתוחנה
,הזהרוביחהדלונשאוההמלותמאבהזהמלע,עקרהתאדחיבםילגמ,םדוקה
םירבדהףוריציכ,אוהעקרה.םולשםושרגלשותטישםעתודדומתההתמגמב
,תילאוטקאתויחישמלשהכותךותבםייחלשתינכפהמהיווחםנמאהלגמונלש
יונישהביטלהרואכלליבקמב–תרוסמהתרגִשבםייונישלתוכמסתליטנבהכורכה
ןייפאלםגרומאהו,תיחישמהתוררועתההתעדותתאןייפאמהיכרעהויתייווחה
םגןייצלונאםילוכירבכהזבלשב,םלוא.םולשלשותרותיפֿלע,חרכהבהתוא
ונחנאונילעהשהנומתהןיבירמגלהשעמלםידירפמה,םייתוהמהםילדבההתא
19.םולשלשהטישבקוחְּכגצומשהמןיבל

לשהעדותםינפםושבונניאםולשלשאשונהש,איהתערכמהוהנושארההדוקנה
,תיחישמתומשגתהלשהעדותקרםאיכ,תיחישמהמשגהותוירחאלתוררועתה
םאתהבאל–הכותללוכיבכםהםיסנכנרשאוםהללעממםישנאָּבתמייקתמה
,וזתומשגתהֿתעדותיכ,רמולךירצןיאםלוא.יופצלםאתהבםאיכ,םהםנוצרל
התיה,תורצנהתובאויבציתבשלשתואמגודהיפֿלעהתואראתמםולשרשא
–שממהייחבוהשזיאיונישביתואיצמעקרוסיסבלכתרסח,תינוימדקרהלוכ
תוחתפתהךותמאלא,התואראתמםולששיפכ,תירשפאהתיהאלהלוכלכ,םנמאו

רומאלםאתהב,הדגנכשלד״בשתטישןיבתונחבהשולשהנ☻רפיתךליאוןאכמ19
דע–היינשה,277׳מעבלדגומהחוורהדע–הנושארההנחבהה׃קרפהלשותרתוכב
.289׳מעבלדגומהחוורהדע–תישילשהו,284׳מעבלדגומהחוורה
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הדימב,םימיוסמםיגוחבותואהלטריעשויחישמהןויערהלעהרבערשאתירוטסיה
םיינחורןוזחייומידלשםתבוטל,תיתואיצמהותועמשממ,תכלוהותרבוג
ופיסוהרשאםעהיגוחבש,ןבומכ,אוהןוכנויעבטךא,ןכל.אדירגםיטשפומו
יגוחםהו–תינידמהֿתיתוהמהותירוקמהותנוכתמיפליחישמהןויערבקיזחהל
םנמא–המואהלשתיכרעהותירוטסיההתופיצרהתאםלגלופיסוהרשאםעה
.דבלברקשלשתויחישמכםולשלשוקוסיעאּו☻ְנתויחישמההספתנ

תרגִשיונישלתוכמסתליטנוז]תטשפומ[תויחישמבהתיהםא,ינשדצמ
ךותמםיבייחתמהםייניינעהםייונישלתנווכמהתיהאלןכֿםגוזירה,תרוסמה
ךרד׃הברדאםאיכ,שממבתיחישמההמשגההייחלאתולגהתרגִשמרבעמה
יונישהוליאו,התִמאלהרותהלשהכרדםצעכןאכהספתנתולגהייחלשהרגִשה
הצוחנ]הרותה=[וזןיאבושהמצעהרותהןויעריפֿלעש,החנההךותמןאכשרדנ
,הזיפלםגו–םכותבתיחישמהחורהתומשגתהלםישנאהועיגהשמ,ארקיעמ
.עותעתוחורֿתוערלשהעפותינפבקרןאכונאםידמוע,ןבומכ

תלטרועמההטישהתדהאתרשקתמםולשלצאש,קיסהלםינפשי,תישילשו
תונויצבשוטשטואתוריהבלשתונושתוגרדבםגתחוורההסיפתהתדהאלאתאזה
דועתועמשמןיאםנמאתירבעהתויתכלממהתושדחתהםעוליאכש,תינרדומה
תודהיהתאקיזחהלידכקרהצוחנוהבוטהתיהתמאבוזרשאב,הרותהםויקל
תוקרפתההֿץוריתלףאיסיפטֵמסוסיבהרואכלןאכמאצוישןפואבו–הלוגב
תונויצבתטלַשהתוינוליחהלכםגלוכיבכש,רומאל,הזלהיחטשהויממעה
,תיחישמתומשגתהלשהעדותבםייחלשםילוליהֿירפאלאםצעבהניאאנדיאהד
20.העבטמ,אבהלוהתעמהרותהלועמרבכונֵתרַרחַשמה

תעדותהרקיעבהנניאונחנאונראיתשתינכפהמהתכרעמה,הלאלכתמועל
תוירחאתעדותלשתוררועתהבאוההתוהמרקיע׃ךפהלםאיכ,הליבסתומשגתה

,לייווצרוקךורבשביגרבכ–הנוששגדביכֿםא–םולשםושרגיפלכוזכהמשאה20
׳בהרעהב׳הלואגתולעמב׳רוביחַּבםגהאר;ויתובקעבןאכךלוהד״בששהארנו
.)577׳מע׳בךרכ(התפסותבו
תאצוה,׳הכפהמואךשמה–השדחהונתורפס׳ורפסבהארלייווצרוקלשוירבדתא
תאהארןכֿומכ;83‐82םידומעבדוחייב,א״יעטק,׳דוסיתויעב׳׃ךותב,ך״שתןקוש
תרוקיב,׳וייחימיבתיאתבשההעונתהויבציתבש׳םולשםושרגלשורפסלעותרוקיב
,109םידומעבדוחייב,ל״שתןקושתאצוה,׳תודהיהיכרעלעקבאמב'רפסַּבהספדנש

,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר–לייווצרוקךורב׳פורפלע.117‐114
.374׳מעב213הרעה
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ואתינחורהעפותאיהתראשנשהדימבםג,ךכלםאתהב.תימנידהשעמֿתבוחו
תכרעמבאיההתועמשמלכאלא,תינוימדהעפותםוקמֿלכמאיהןיא,תיגולוכיספ
.שממהֿייחתוביסמלשןתלהנהוןָיונישיבגלהכותמבייחתמהילנויצרהשעמה
לעףסונב–תומשגתהתעדותלשיהשלכהדימןאכלתברעתמםאףא,ןכומכ
תודוסיםושלםינפֿלכֿלעתסחייתמוזןיאתמאב–המשגההֿבויחתעדות
העדותֿיונישלוכיבכקידצהלםייושעה,יחישמהןוזחהלשםיימינפֿםיינכות
תיטנוולרהתומשגתההתעדותאלא–חורבוארמוחבםתומשגתהרואליגולואֵת
םימסקהֿלגעמבדועםינותנונאןיאםנמאשהדבועהתעדותקרןאכיהירההדיחיה
,םינָּפהẁיוליגתכרבבונממונררחושרבכאלא,םינפהֿרתסהותוליבסהתללקלש
.םדוקמונרמאשהמשגההֿבויחל

אלאןאכתסחייתמתיטנוולרהתומשגתההתעדותןיא,אופאתורחאםילימב
ןאכןיאשאוהטושפךאםנמא,ךכלםאתהבו–דבלביתרגסמההמשגההרשוכל
לוכיבכךורכה,הרותהלוטיברבדבםולשלשוינוידםוחתמםיכוביסםושלםוקמ
׃הברדא.יחישמה,ןקותמהםלועהלא,יחישמֿםורטה,םוגפהםלועהןמרבעמַּב
םגשרורבאליממ,יסיפטֵמאלו,יסיפאוההרקיעלכרשא,ונלשתיחישמההעדותב
תניחבמםגונאםיכלוהוםימדקתמםאףאו–רשוכהתניחבמרבכּוּנַקַתִנםא
תניחבמןה,ןיטולחלןיידעונאםיראשנםינפֿלכֿלעירה–ןכותהלשותמשגה
לשומוחתבקר,תילאוטקאההמישמהויטרקנוקהןוזחהתניחבמןהתוביסמה
,ונוקיתםשלהיבויחלוהרותהתרגסמלדועקקזנוקקזנה,״םוגפה״,״הזהםלועה״
ןמרבעמברבכּוּנַקַתִנשינכותהןוקיתהלכםעףא,תמאבו.יוארכךליוםדקתיש
ךותןקַתִהלדועףיסונשוא–לארשיֿתנידמלשתיתכלממהתרגסמלתולגה
תועמשמםושןכתיתאלוןיאןיידע–תרפושמהלארשיֿתוכלמבהלואגהתמלשה
תרגסמלונתוקיקזךשמהידעלב,ךליאווסיסבלעמונייחךשמהלו,הזהרבעמהלכל
.םהיפֿלעםירבדהתטיפשלוהיבויחלוהרותה

תרגשמםייונישלךכבגאונאםיעיגמםאש,ןכֿםגעמשמאליממ,ןכל
,ארקיעמתרוסמלרבֵעמלאםייונישתויהלםילוכיהלאןיאםוקמֿלכמ,תרוסמה
.המשלוהחורבוהיפֿלע,תרוסמהןמםינפלםייונישקרתויהלםהםילוכיאלא
לארשיֿתנידמותונויצהתומשגתהלשתיקלחֿתנקותמתואיצמהתוא,דחוימבו
הרותהלשהדימהֿינקמתקתונמההתייווהביכהמכוהמכתחאלע–וישכעדע
,היפֿלעואהמעטמינחורהןקתביונישםושרשפאלםינפֿלכֿלעהלוכיוזןיא
אקוודטפשיהלידכ,טקייבואכקרונלבשחיהלוזהלוכיןיידע׃הברדאםאיכ
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ֿינקבשרשומראשנוראשנה,ונלשםלשהויבקעההלואגהןוזחיפֿלעאיה
.ודִצמהרותהותרוסמהלשהדימה

הלואגהלשתיקלחתומשגתהכ,ןאכדעשלארשיֿתנידמותונויצהלעולאתורעה
םא–ונרוריבךשמהםשלהצוחנהתרחאהנחבהלבושונתואתוריבעמ,תיחישמה
ןיבהנחבההיהירהו–םולשלשםידחוימהוינויעםוחתלאקוודתכיישאיהןיאיכ
ןתסיפתןיבלונתטישיפֿלעתיחישמתומשגתהכלארשיֿתנידמותונויצהתסיפת
.״תיתדהתונויצה״לשהבשחמהיֵיוליגבהזןבומב

ויזמרמםגתעמתשמההנקסמלםיפתושהשעמלםיאצמנוללההבשחמהייוליג
ֿתנידמלשהתוחתפתהוהתמקהתאתוברלו(תינויצהתוחתפתההיכ,םולשלש
תיתרוסמהתועמשמהתרגסמב,תיחישמתומשגתהתניחבבםנמאיהירה)לארשי
,םלוא;ןמצעבהנידמהותונויצהלשתשרופמהןתעדמאלשםגּולו–גשומהלש
יתייווחהיונישהתדבועלתדחוימתוכימסבהנקסמהתעמתשמםולשלצאשדועב
הניינעבגאובהכורכהתיהתונויצהרשא,)יתדֿיטנאהוא(יתדהֿינויערהו
תונויצה״ירה,םינָפלמתויחישמהתויפיצבםילולכויהשםיכרעלשםתמשגהב
ותואינפלעיכרעגולידךותמתיחישמהתומשגתההתאןאכהָהזמ,ךפהל,״תיתדה
טי.ארקיעמותועמשמוותובישחמטעמכהרומגתומלעתהויונישה

ֿתיעדמההשיגלהמודבש,ךכידיֿלע״תיתדהתונויצ״בתגשומוזהאצות
דצהןמהָפוצכקרתוחתפתההלע״תיתדהתונויצה״םגלוכיבכהפיקשמתינוליחה
הנומאֿתורירשלשףוריצהןאכאביביטקייבואהֿיעדמהחותינהםוקמבשאלא–
יפכתוחתפתההךלהמןיב)םואיתתקבדהלתונויסינםגוא(םואיתהתפי☻חלשו
זמרנואהָזחנשיפכתיחישמהתומשגתההךלהמןיבלהשעמלאוהםייקתמש
.תרוסמבםילבוקמהםינושהלואגישרדמב

המגוד;קוקברהיבתכבםנמאונלשיוזהבשחמתטישלתחאתקהבומהמגוד
תונויצ״בהכדעהשענשרתויבינרמויהוףיקמהןויסינההזירהו–תרחאתקהבומ
לשהדימהֿינקיפֿלעתימואלהונתמוקתךלהמלשהעפותהםעדדומתהל״תיתדה
הפוקתה׳,רשכברהלשיגולותנאהרקחמהֿרפסבםויכונלשי–תרוסמהיכרע

;יונישהלשתיטקלאידהכרעהלןויסינםנמאשיקוקברהיבתכביכ,״טעמכ״ונרמאטי
תקתונמךכֿלכהביטקפסרפךותמקר,םינפֿלכֿלע,הכרעההתמייקתמןאכףא,םלוא
קהבומהרשבמַלוגיצנַלומצעבקוקברהאקוודךפהנהשעמלשדע,םייסיפטֵמםיהבגב
.ילאוטקאהֿיצראהרושימבןיינעהתקחדהלשרתויב
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ףא–״ינונק״יוטיברמולרשפא–השיגההתואליתיצמתֿינקִתיוטיבוכ;׳הלודגה
לבקתההזחסונ׃״הנידמהתכרב״לולשחסונב,לאיזועברהידיֿלעותעשבעבקנ
יכתוטשפבהזונגאידהתאאוהעבוקו,תסנכהֿיתבבורבהשעמלהכלהםייתניב
21.״ונתלואגתחימצתישאר״איהלארשיֿתנידמ

תאםגשוהירה,ונרמאשהמלםאתהב,וללהםייוטיבהלכבףתושמהדצה
םהםיספות,וישכעדעתונויצהתוחתפתהבךרכנרשא,יכרעהויתייווחהיונישה
;שרדמהתויפיציפֿלע,תיטקלאידהמגמב,אוהשֿךיאקדצומוביוחמכםנמא
הדמעםושויפלכםיטקונםהןיאףאו,יונישהםעםיהדזמםהןיאךכבגא,םלוא
אלא,ןווכמבתיטקלאידהותילכתלארותחלידכ,תיביטקאֿתיטֵתניסואתיטֵתיטנא
םהידיתאםהםיכמוס׃דצהןמ,אוהשתומכ,ומעהליבסהמלשהבםהםיקפתסמ
םעש,ךכלעםתעדתאםהםיכימסמוותועצמאבוגשוהשתוירמוחהתואצותהלע
תאןווכלםגףיסויאוהןכ,ןאכדעה״בקהונָאיבהשםשכ,אוהשֿךיא,ןמזה
לשםיירמוחהםיגשיההלכףאו,עקשיינויצהחורהֿיוניששדע,ךשמהבםירבדה
תויהלוזהכירצשיפכ,המלשהתיחישמההלואגבוללכויוונתשיוולגלגתיתונויצה

םחנמברהםסרפ׳הלודגההפוקתה׳רפסהתא[.ב״לשת,םילשורי,המלשהרותןוכמכ
ונצראוהמואהבצמבתוננובתהיקרפ״׃וניינעגצומרפסהרעשב.ט״כשתתנשברשכ
ירפס,ל״זחירבדדוסילע,הינמיסוהלואגהיכרדלעףיקמרוריבו,וזהעשבהשודקה
םהירבדרשאםינורחאהתורודהילודגמתורשעםייונמהחיתפַּב.״םינורחאהוםינושארה
השענךשמהבו,םימיהתששתמחלמיסינשגרבםיראותמהליחתב.רפסהיקרפבובלוש
אתלחתא׳כלארשיתנידמלש״התורשכ״תאחיכוהלוריבסהלידקומֿברץמאמ
.םדקמוזאמתורודהילודגידיֿלעיופצַלהמיאתמכו,׳הלואגד
ללהברלסחוימה׳רותהלוק׳רפסהםגספדנ–ףסונקלחכ–׳הלודגההפוקתה׳ךותב
הפוקתהיֵללכרואיבךות,א״רגהתרוסמכהלואגהתסיפתובו,א״רגהדימלת,בולקשמ
תוררועתהה–׳אתתלדאתורעתִא׳התבוחו,ףסויןבחישמ,׳אתלחתאהחישמ׳לש
].םילשוריןיינבלותויולגהץוביקל–המוזיתוליעפב,הטמלמ

רשעבלארשיֿץראלישארברכגוצרהברהלשודִצלןהיכלאיזועיחריאמןויצֿןבברה21
הינברינשמדחאכ–ג״ישתבותריטפדע–ךכֿרחאו,טדנמהןוטלשלתונורחאהםינשה
לשםתמיתחב,תישארהתונברההמסריפתואמצעהתזרכהלךומס.הנידמהלשםיישארה
,הנידמהםולשלהליפתםיגחבותותבשבתאשלרוביצלהאירק,לאיזועוגוצרהםינברה
,לארשיתנידמתאךרב,ולאוגולארשירוצ,םימשבשוניבא״׃השקַּבַּבתחתופההליפת
.תוינויצֿתויתדהתוליהקהלשתסנכהיתבבתרמאנהליפתה.״ונתלואגתחימצתישאר
ברה–םיישארהםינברהינשלשםהיריכזמו,הליפתהחסונתארביחימחוכיוםייק
ודבעשישארהברהיכשיאֿשיאודיעה–ל״זןמדלוגבקעיברהול״זיולהדִודֿםייח
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םגּולוא22,יסיפטֵמהֿידגאהןואגהידעסבריפֿלעוא,ילנויצרהם״במרהיפֿלע
אקפנןיאו–דחיבהלאלכיפֿלעוא,יבציתבשלשםילבוקמהויתובריפֿלע
.הנימ

תועמשמבהנומאהלכםעש,תורחאםילימב,ןבומכאוהושוריפ,הזרבד
–״תיתדהתונויצה״ןיידעתראשנםוקמֿלכמ,תינויצהתוחתפתההלשתיחישמה
היווחהתואב–וללכביחישמהןויערלסחיבןההמצעוזתוחתפתהלסחיבןה
תפוקתלכךשמבףאתרוסמהתאונייפיאששממינויערהנבמותואבותימויק
תמאבונליואר,ותילכתדעןיינעהתנבהלו.םלועלתונויצההאבשינפלותולגה
.תופרטצמתודבועהמכלדחוימבבלדועםישל

וניאתונויצבךרכנשיכרעהויתייווחהיונישהיכהדבועההבושח,תישאר
ללוכאלא,תועורגואתובוטתוינויערתוכרעמואתופקשהלשהיעבבקרהצמתמ
תאונייה–ארקיעמתונויצהתאהרשפיאש,תיתוהמההדוקנהםצעתאםגאוה
.תימצעהתוירחאהוהמשגההתוררועתהלאהליבסההייפיצהןמרבעמהןורקע
לשיכרעהויתייווחהיונישהלאהליבסהרוצבתסחייתמה״תיתדהתונויצה״,םלוא
.התעונשגדהשינורקעהיונישהםצעלםגךכאיהתסחייתמאליממ,וללכבתונויצה

תישאר״עבטמַלדחוימבותודעבסחייתהיולהד״חברה,םוקמֿלכמ;הבתְּכֶשאוה,ומע
רביחםרטבףאוימואנבובטקנרשא,לאיזועברהלשירוקמףוריצכ״ונתלואגתחימצ
ףישלואשלשובבוחריאמלשםהירמאמתאהאר(.ּהחסונְּבותואעבקוהליפתהתא
ברהשקיסהןיינעהתארקחשלפרלאויםג.)ג״סשת,ובב״יֿוןוושחב׳ה,׳הפוצה׳ב
ברהו–״היבשוילםלועתחמשו״׃דע–הליפתהלשהרקיעתארביחשאוהלאיזוע
תאבתכימ׳׃האר(;׳ה‐׳ד׳לםירבדבםיקוספהלעדסוימה,הכשמהתארביחגוצרה
.)ט״נשתתואמצעהםויברע,׳ץראה׳,׳הנידמהםולשלהליפתה

תונומאָּברחבנה׳,ורפס.הנשםישימחוםייתאמכבם״במרלםדקןואגהידעסברה22
ינימשהרמאמה.תודהיהלשהיפוסוליפהםוחתבןושארהיתטישהרוביחהאוה,׳תועדַבו
,םיבותכהלשביחרמשוריפךותהלואגהןוזחראותמובו,׳העושיַּב׳׃רתכומרפסַּב
לשםתייחתםג.לאינדתונויזחיפֿלעץקיבושיחבולישבףאו,הדגאישרדמתפסותב
.שדקמהןיינבלםדוק,ןוזחותואךותלאתכרכנםיתמ
ףירחזמרוירבדבעילבמ–ץקיבושיחמוהדגאישרדממקחרתמ,ותמועל,ם״במרה
ותפוקתתאו,׳הלןמאנאיבצמוֿךלמכחישמהתאראתמו–ג״סריפלכןוכנֿלאןווכמה
,הלואגהןוזחלשורקיע.הזהםלועהלשםירכומהםירדגב,תינחורותינידמהייחתימיכ
םיווהמה(,םהיתומחלמוםיכלמתוכלהלשב״יְֿוא״יםיקרפבטטרושמ,ם״במרהיפֿלע
.)׳הרותהנשמ׳לודגהורוביחםויסתאםג
ןלהל,רפסַל׳אחפסנב–םילודגהינשלשםהירבדמטוטיצב–ןיינעהתבחרהתאהאר
.407׳מעב
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השעמלאיההטונםגו,יונישהתאתלסופ״תיתדהתונויצה״ןיאןאכףא,םנמא
תמאב,המשךותמררבתמשיפכ,ןכֿלעֿרתי;םייניבהֿןמזבותלעותבריכהל
יונישלםאתהבתלהנתמהתרגסמבהמצעבלועפלוףרטצהלוליפאאיההמיכסמ
ֿלעהבןיא,וזתישעמתופרטצהוליפאיכתראשנהדבועה,םלוא.רומאהינורקעה
יבגלימיטיגלןורקיעכותלבקםושמוא,יונישהלשןֵּכץומיאםושמםינפֿלכ
תונויצה״יכאיההדבועה.הברדאםאיכ–תורודלוהמצע״תיתדהתונויצה״
תינויצתוירחאוהמזוילשרשוכםלועמהתליגאלךא,הפרטצהקר״תיתדה
אלוץוחיפלכתונויצהלשתישעמההמשגההךרדלסחיבאל–הלשמתיאמצע
לשינשהדצהקרןבומכהזירהו–םינפבמתונויצהלשתינחורההנווכהַלסחיב
תא״תיתדהתונויצה״הלהריאשמןיידערבדלשוקמועביכ,ליעלוניארשעבטמה
םושילב,הלעמלמקרוכרדכאוביןוכנהםירבדהןורתפש,וניעבןשיהןורקיעה
.תנוּוכמתישונאהמזויידיֿלעךלהמהתמלשהבךרוצ

׃הבוהנממאיהתרתסנתינויגההניחבמש,תושקהלןבומכרשפאוזהשיגלע
,תינויצההמזויהלא״תיתדה״תופרטצהההמםשל,תישונאהמזויבךרוצןיאםא
,תישונאהמזויבךרוצשיםאו–אליממהילעלטומהתאםישגהלאיההרומאש
תרכינה,תרחאהריתס?יוארכהליחתכלמהלואגהתנווכהל״תיתד״המזויאלעודמ
תברעתמהזהמל,״תיתדה״הנווכהַּבךרוצןיאםאש,איהרשקההותואבלילעב
תועיגפינימלכינפמתינוליחההגהנההלעתאזֿלכברומשלידכ״תיתדהתונויצה״
יבגלקרעודמ,״תיתדה״תוברעתהבךרוצשיםאו–יתולגהֿיתדה״ווקסוטטס״ב
?ארקיעמ,הלוכהלואגהתלהנהיבגלאלו,יתולגה״ווקסוטטסה״

תונויצה״תדמעלשתימינפהתועמשמהיכהארנ.ץרתלרשפאשרבתסמ,םלוא
תמשגהלתנוּוכמתישונאהמזוילםוקמןיאוךרוצןיאםנמאיכ,איה״תיתדה
ונלהליגשמ,םלוא;ודבלה״בקהלשוניינעקרוהזש–יוארכארקיעמהלואגה
איההָוצמאמתסמ,תונויצלרשפיאשתוחלצההוהמזויהידיֿלעותנווכתאה״בקה
יכ,הלואגהרושימבשןיינעןניא״ווקסוטטס״בתועיגפה,ינשדצמו.הדיבעייסל
אופאםיוּוצמףאוםיאשר–רמואהווה–ןאכו,יתרגִשםיניינעךשמהקרםא
.םהילעתלבוקמההרגִשהךרדכ,ביגהלםידוהי

תונויצה״תאדימעהלידכןבומכםהבןיאהלאםיצוריתףא,לוכהֿךסב,הנהו
תאאיבהלידכםינפֿלכֿלעםהבשי,םלוא–אכדובכלשרואהזיאב״תיתדה

תבשחמתאםנמאםימלוההו(ונעצהשםיצוריתהלשתינויגההיאוולהֿתועמשמאכ
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םנמא״תיתדהתונויצה״יבגלש,איהתלבקתמההאצותה.ומוכיסלונלשחותינה
יתייווחההנבמהתניחבמךא–תיחישמתומשגתהכתינויצהתוחתפתההתבשחנ
תכלשהורבעהתועפותתכרעהלשילאוטקלטניאןיינעקראיהוזהבשחה,ינויערהו
וזיאלשתיתועמשמהיווחואהעדותםושהמעןיאו,דיתעלתויפיצותונומא
תאצמנהמצע״תיתדהתונויצה״רשא,תיחישמתומשגתהלשהשדחםייחֿתכרעמ
תוקפתסההןיבהנחבההתאתוברלו(וזתיִוההניחבמ.הווהַּב,הכותבהשעמל
תראשנןיידע)חישמהתוכלהלשהיצזילאוטקאהןיבל״הזהןמזה״לשתווצמַּב
ךות–תינויצֿםורטףאו,תיתולגתינחורםייחתכרעמבןיטולחל״תיתדהתונויצה״
הגהנההלשהתומדבםא,ץוחבמאובישואאבשחישמהזיאלעבַהַיהתכלשה
וזתינוציחתולכתסהלשהסיסבלעמקרו–תרחאךרדלכבםאותינוליחהתינויצה
אקוודתרמייתמה,אנדיאהדלארשיֿתנידמתאףאתוהזלהמֿםושמאיהתשקעתמ
.״ונתלואגתחימצתישאר״כ,תיחישמההתועמשמלשחכתהל

לארשיֿתנידמותונויצהרבדבונלשונתסיפת,תאזהתואיצמהתמועל
תועפותהלשןתמאתהןחבמלארשירשקםושהלןיא,תיחישמתומשגתהכ
.תרוסמבוזחנשןהשלכתויוחתפתהל

םגתועמשמתולעבאליממןהירהתרוסמבורמתשנוולעוהשתויפיצה,ןכא
ךותמרשאו,ונאםיפאושוילארשאיחישמהןוזחהבוציעבםימרוגתניחבב,ונדידל
הנומאבונאםינימאמףאםנמא–שדוקַּבהיתורוקממתחטבומה–ונתפיאש
םאתהב.וירדגוויניינעווידועיילםאתהב,תילכתב,ףוסבל,ולוכםשגתייכהמלש
םאה,יהשלכהעפותקודבלונאםגםילוכייכ,ןכֿםגאוהןוכנםנמא,בוש,ךכל
ךלהמבתומשגתהכבשחיהלאיההלוכיוהיוארםאהו,ןוזחהירדגלאיההמיאתמ
ירדגלשממהתועפותןיבםואיתלשידמלםדקתמבלשב,ןכֿלעֿרתי.ותמשגה
,ויבאדִודכתווצמבקסועוהרותבהגוהדִודתיבמךלמדומעיםא״שןוגכו,ןוזחה
םחליו,הקדִּבקזחלוהבךֵליללארשילכףכָיו,הפלעבשובתכבשהרותיפכ
–״חישמאוהשתקזחבהזירה״יכם״במרהםערמוללכונשירה״׳התומחלמ
חישמהזירה,לארשייחדנץביקו,ומוקמבשדקמהנבו,חילצהוהשעםא״ו

הלואגבםנמאתשרדנוהצוחנתישונאההמזויהש,יהירה)קוידב״תיתדהתונויצה״
הרותהיפֿלעהלואגהתמשגהלתעדמתנוּוכמאהתאלשיאנתבלבא–תיחישמה
הנודינהתרגסמבוהרותהיפֿלעהלואגהתמשגהלהפיאש,תאזתמועלו;התרגסמבו
.התואתרתוסההמזויהןמחמצישבוטלהווקתב,הליבסקרראשיהל
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וזןוגכתואיצמדוחייבו–תוחפתקהבומתוחתפתהלשבצמב,םלואבכ.״יאדווב
תויגולוכיספהעגמהֿתודוקנבםנמאתוריכמה,אנדיאהדלארשיֿתנידמותונויצהלש
תניחבמשוריפבוילאתושחכתמךא,יחישמהןוזחלןניברשאתויניינעהו
דוסיםושהשעמלונלןיא–תינכותהֿתידועייהתוהזהותיאדיאהתופיצרה
םימוטפמיסהלשבקר,החרוכֿלעבתוחתפתההלעתיחישמההזונגאידהתלטהל
.היֶּבַגלה״בקהלשתורתסנהויתונווכלעזומרלםייושעה,םימיוסמה

ןיידעןאכרבודמןיאתועדהלכלירהש–םעטךכלןיאףאו,דוסיךכלןיא
ימואלהסחיהוליאו–הכותבוהנידמהךותמהלואגהתוכלהתלחהםשלןחבמב
ןימיפֿלעקר,ןבומכ,עבקיהללוכיוניאוללכבהמוקתהךילהתלוהנידמהלא
םנמאהלגתתודועהנתשתתוחתפתההםתסהןמש,תאזכתילנויצרהיצלוקפס
–יאדוובהעבקאלהמצע״תיתדהתונויצה״ףא,ןכא.ןוכנהןוויכב״אתלחתא״כ
איההסנמקראלא,ל״נההיצלוקפסלםאתהבםירבדלהסחיתא–תעבוקהניאו
,אליממותעבקאיהשיפכ,דבעידב,הסחיתאאוהשֿךיאססבלהזןפואב
ירה,אדירגםינמיסהתאוושהוהיצלוקפסהתניחבמש,היָאראהו;הליחתכלמ
ןיידעיושע״תיתדהתונויצה״תחנהכאקוודואלםדקתתתוחתפתההשיוכיסה
,רמואהווה.שקובמַּכתוחתפתהההנתשתשיוכיסהןמלודגרתויהברהבשחיהל
וניתורוקמ,םלוא;הנומאידיֿלערעפהלעתרשגמ״תיתדהתונויצה״ש,ןכֿםא
םוקמםושבםהבעבקנאל׃ףוסבלהאצותהיבגלקרהנומאהתאונבםיחיפמ
יפכלארשיֿתנידממותונויצהןמרישיךשמהכאקוודםשגתתהאצותהיכ
.ונינפלןהש

ןניאה״בקהלשדיתעהתורתסניכ,ןכֿםא,יהירהונלשונתָשיגלאצומהֿתדוקנ
ןההנידמהותונויצהםאאקוודואלאיההלאשה׃וניבגלללכתויטנוולר
םיצורםנמא,ונדִצמ,ונאשאוהבושחהאלא,תיסיפטֵמהמרב,ןעבטמ״אתלחתא״
קרו–התילכתליוארכהאיבהלוהכישמהלףאו,״אתלחתא״םישגהלןאכםיאצויו
איה,הזןוצרבהמולגה,שדוקבתשרשומהתונוכנהורשוכהתפונתלשהעדותה
ובשהזןוויכמםג–בוש,וזהחלצהֿתנומא,םלוא.החלצהֿתנומאבםגותמילשמה

רידההש׳הרותהנשמ׳בם״במרהןושליפלע[.׳דהכלהםיכלמתוכלהמא״יקרפבכ
החלצההרשא,ויתומישמבהנושארכ–חישמהךלמהלערמאנ,חפאקףסויברה
ירבדטוטיצתאהאר.״ויביבסשתומואהלכחצינ״שםג–ותואדותחכוהאיהןהב
].409׳מעב,רפסַל׳אחפסנבם״במרה
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׃אשיֵרהקראוהבושחה.וננוידאושנבדיקפתםושהאלממהניא–התעהונגצִה
יפֿלע,םירקבמואםיפרטצמתניחבבהנידמהותונויצהלאםיאבונאןיא,ונדידלש
לשוכותֿךותבונמצעונאםיכיישהליחתכלמאלא,םיליבקמֿםיינוציחםילוקיש
ןמרבעמַּבםלגתמהוגכ,הנידמהותונויצהלשןדוסיבחנומה,ינורקעהיונישה
.תימצעההמשגהלתוררועתההֿתפונתלאהליבסההייפיצה

םאתהב,לעופבוזתוררועתהֿתפונתלאצומתתלונאםינופשכ,ןאכמךשמהב
ןכותתניחבמםיקסועהםינושםימרוגונאםיאצומשכו,ליעלונראיתשםידועייל
תוסיפתיפֿלעםגּולו–הלואגהידועייתמשגהלשומצערקיעותואבםירבדה
יחישמהןויערהלשלולכמוותופיצרלהרואכלתושחכתמוליפאו,תונושמותונוש
אליממתכפוה,םלוכלשםניינעברבדלשודוסיבהפתאצמנה,תוהזהתדימירה–
הדימבירה,ונחנאונדידל,ךליאוןאכמו.הרֵדקההתואבםישחובתניחבלונלוכתא
תמיוסמהשירדואהרטמירדגלןירשימבהירדגבהמיאתמתללוכההאצותהש
המשגתנשתיחישמהפיאשתניחבבהאצותהתואונלתאצויאליממ,יחישמהןוזחב
ואםודיקםושמהבשיךאןירשימבהמיאתמהניאהאצותהשהדימב;הגשוהו
ןחבמהיפלףא,איההכורבהאצות–תוחפל–אליממ,ונתריתחךשמהלתלעות
אוההנידאליממ,יחישמהןוזחהתאתרתוסהאצותהשהדימבוליאו;יחישמה
םירחאםימרוגיבגלםאףאו–יונישלשתישעמהבוחונילעררוגהטקייבואְּכ
התואתבשחנ,תוכמסהילעבכובםירכומהםימרוגוליפאו,לעפמבםיפתתשמה
.בוטהלשואישכהאצות

ֿתנידמותינויצהתוחתפתההתועפותלשלודגהבורהיכרמולהארנ,הנהו
.]התעֿהזונמִנשהשולשהךותמ[םינושארהםיגוסהינשמםנמאןהירהלארשי
ןפואבקראל,תיחישמתומשגתהכבשחיהלהלא]תועפות[הנלכותשידכ,םלוא
ותילכתלעיגילעפמהלכשןבומכץוחנ,טלחומבםגאלאל״נכימורטויביטקייבוס
ובףלתסנשהמלכםגאלא,םלשויןיידעוברסחשהמלכשדבלבוזאלו–יוארכ
דחאתאהווהמהןורקיעהיפל.ןוכנהןוויכבךכבגאןקותיוהנושיםייתניב
,ןובשחבאבוניאוןיינעהןיממרבדהןיא,ונתשיגבםינושארהםילכ☻ומה
תוליעפלשהתועצמאבאלש,דבלבתיסיפטֵמהמרבעצבתתהשורדההמלשההש

ןיא,]התערמֶאנש[הז״הליחתכלמ״ביכשיגדהליוארתירשפאתועטעונמלידכגכ
–דחוימב–קרםאיכ,תירוטסיההתוחתפתההתניחבמהליחתכלמְלאקוודהנווכה
.יאדיאהםירבדהֿרדסתניחבמהליחתכלמְל
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םג,םנמאו(וישכעדעתאזכשתועצמאונלהשרדנשםשכאלא–תנוּוכמתישונא
םעדחאהנקבולעהיכרעשהדימבאלאהליעומתאזהתועצמאההתיהאלהכדע
תעדומהתוירחאהאשמתפונתםע,תאזכתועצמאונלהשורדםגןכ,)ןוזחהיכרוצ
אטישפהלעתגלדמה,״תיתדהתונויצה״.ךשמהב,ותילכתדע,ולוכןוזחהלכל
איההשועאליממ–התרטמתחטבהלהלשתיטקלאידההתוירחאמתטשפתמוהזה
,הנידמהותונויצהלשתיחישמהתועמשמבתרהצומההתנומאלכתארתסלפ
תוירחאהלע,ונלשונתשיגב,תאזתמועל.תוחורהלכלהתואאיההריקפמו
קר׃לעופבשהמלאחוכבשהמןיביחרכההרשגהחתמנ,הבהמולגהתישעמה
תמאבספתיהללארשיֿתנידמהלוכי,התמשגהךלהמךותמו,התומּכשךותמ
הרטמהםשלע–״ונתלואגתחימצתישאר״כגשומהלשותועמשמֿתוניצרבו
אופאהלוכיהתמשגהךלהמךותמוהתומּכשךותמקרו–ןיַעבאיהתפפכנהילאש
.יהשלכתמייקתועמשמתלעבלתמאבתויהללארשיֿתנידמ

הלאשלסחיב,תפסונהנחבהדועןיחבהלוללהםירבדהונתואםיאיבמ,ףוסבלו
לשתועמשמהותובישחהללכביהמ׃ונייהו,בגאבןאכונלהררועתנרבכםנמאש
?״תיחישמתומשגתה״כונתמוקתךלהמבתועפותיוהיז

תויהלהלוכיהזכשיוהיזליכ,ירמגלרבדההשעמלטושפ,םולשםושרגלצא
םושמ,הבןיאוא,םנמאהבשיהעפותהםאה׃יסיפטֵמןוידבקרהתואנתועמשמ
אקפנו–חטבומַּכ,יפוסןפואב,״ןקותמה״םלועהלא״םוגפה״םלועהןמרבעמ
היעבהתשטשוטמרתוי.הרּוסמההרותהלאתוסחייתההיכרדל,רקיעב,הנימ
לוכיוניאןחבמהש,םנמא,רורבןאכ.״תיתדהתונויצה״לשהבשחמהתטישב
ףאןאכתנתינהרומגהיצמיטיגלשינפמ,םולשלשםיילָּבקהםיגשומבםצמטצהל
דובעִשאלאחישמהתומילהזהםלועהןיבןיא״ש,תילנויצרהתיחישמההסיפתל
םגתבייחתמאליממ,וניארשהמלםאתהב,םוקמֿלכמ,םלוא23.״דבלבתויוכלמ
וליפאשרמולהארנו–תיסיפטֵמתּויפוסלשהמרוזיא״תיתדהתונויצה״לצא
תניחבבםינפֿלכֿלעןאכשרפתהלהכירצתיטסילנויצרהתיחישמהתומשגתהה
םעלויתוחטבהלשתיפוסהמשגהלה״בקהלשותינכתתרגסמבאלמתמהדועיי
.לארשי

המתבחרהבוירבדתאהארו–׳בהכלהב״יקרפ,םיכלמתוכלהבם״במרהןושל23
.409׳מעבןלהל,רפסַל׳אחפסנב
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ןיינעל,ןבומכ,הבושחתויהלהלוכיהזןבומבתומשגתהכהעפותלשהתָרָּכה
ךא–חישמהתומילהתחדנוהקספוהןתלוחתרשאתוכלהלשןתלעפהשודיח
״תיתדהתונויצה״תאדירטמוניאןיידעםירבדהלשהזדצש,וניארשיפכ,רבתסמ
,תמאב,הארנכאיהןיידע,תומשגתהכהעפותהלשהיוהיזתובישח,הדידל.דחוימב
הדימעהלרשפאשרבתסמו,תיביטקייבואֿתידָסומאלותיביטקייבוסֿתיגולוכיספקר
׃ןלהלכתומילשמתואצותיתשלע

תויחישמתועפותכלארשיֿתנידמותונויצהיוהיזידיֿלעש,איהתחאההאצותה
תרבסהל,םלוהישגרןעטמלעב,יגָ☻ומיוטיבידיל״תיתדהתונויצה״העיגמ
;יחישמהןויערבתירוטסיההןתוישרושמםנמאתעבונה,הנידמלותונויצלהתדהא
אוצמל״תיתדהתונויצה״הָמַדמאליממ,המצעלןוּוכמה,הזהיוטיבהםע,תינשו
,תינויצֿיתלבהתרוסמהֿתונרמשםעהלשחוכיווב,הכרדליתכלהוינויערסוסיבםג
םירפוכםעהלועפףתשלאיההזיעמדציכה,]הדגנכהסירתהב[התואהנומה
24.ץקהתאקוחדלאלשהעובשהתריבשב

םירבדהתבשחהלםוקמםושןיאשעמשמאליממ,ונתטישיפֿלע,תאזתמועל
םנמאשיפכו,םולשלשוכרדכ,״ןוקית״ל״תּומיגפ״מיסיפטֵמהרבעמהתניחבמ
הארנ,תיטסילנויצרותיצרארתויםיגשומֿתכרעמבוליפא,םלוא.ליעלונשגדהרבכ
תיחישמהתומשגתההיוהיזלהרישיתועמשמםושןיאונתטישיפֿלעיכרמול
אוהתיהֱֹֿאההחטבההלשהזדצ.לארשייֵהֱֹֿאלשותחטבהיולימהתויהתניחבמ
םנמאןוזחהיכונתנומאסוסיבל,הליחתכלמקרונדידלהרישיתועמשמלעב
לשדוסיהלאהנומאהדוסימהחטבההתובישחתרבועךליאוןאכמ,םלוא;םשגוי
ןקתהןמעמתשמההמשגההֿיֵ☻עמבויחדוסילאו,התועצמאבעבקנהםייחהẁןקת
סחיבקר,לוכֿםדוק,הזיפלאופאתאצויתומשגתההיוהיזלשתובישחהוליאו–
תואיצמהלשוהשלכיונישבונאםיביוחמאמשוא,ונבםייקתמןקתהםאןחבמַל

.וילאונייחתאםיאתהלידכ

לשותאלעהבו,לארשיועבשוהשתועובשהשולשרבדבעודיהשרדמַלאיהד״בשתנווכ24
ןיב.׳תידֵרחהתודהיה׳יגוחב,תורבִדהתרשעמרֵּבִדכטעמכ,רקיעותויהלהזהשרדמה
וקֲחַרְיאלש״׃הכופההסריגםגתמייקשףאֿלע(ץקהתקיחדרוסיאםגללכנתועובשה
לע,׳בהשרפ׳הברםירישהריש׳בו,׳אדומעא״יקףדתובותכתכסמבהאר.)״ץקהתא
תולעמב׳רוביחַּבוקמועלחתונהזןיינע.״םילשוריתונבםכתאיתעבשה״׃קוספה
.׳בךרכב,׳הלואג

285הלואגַּבתרוסמוהאובנ

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



ואונבםייקתמרבכןקתהםא״רמולמןווכמבונענמנןחבמהלשהזחסונב
רשא,תיתומשגתההתוארהֿתדוקנמ,תמאביכ,״יונישְּבונאםיביוחמןיידעאמש
יכהדבועבתובישחונדידלןיאבוש,ונתשיגתאריבסהלהתעונאםיאבהנממ
הרטמואתילכתןיעכיחישמהןוזחהעיפומ,תיהֱֹֿאההחטבהב,םירבדהרוקמב
,גשומהלשוביטםצעמםנמאיהירה,ןוזחהוהחטבההתמרב,וזתּויפוס.תיפוס
,וירדגלכלע,לעופבםייקתהלשרדנה,ןקתלשןוזחבאוהרבודמהשךכלבלֿםישב
לשורואלםייחוא,ןוזחהלשורואלםייחלשהבשחמהתמרב,םלוא.תומלשב

׃לופכםעטךותמתאזו–הנימאקפנתויפוסהםרוגבןיא,ןקתה
םימיהֿתירחאלשןוזחםושבןאכרבודמןיאםנמאשרוכזלשישינפמ,תישאר
ֿךורבֿשודקהידיֿלעוהשלכןקתלשומויקןוזחבוא,תירוטסיהֿסנַרט,תיסיפטֵמ
ונייהו–ונידיẁלעה״בקהלשנקִתםויקןוזחבקרתמאבםאיכ,ונליבשבאוה
םיכלוהוםיכשמנה,םיירוטסיההונייחלשתיתכלממהםתרדסהלונלעבקנשןקתה
ןקתהיכונאםיאצומשוליפאאהי,וזםירבדתרגסמבשינפמ,תינשו.םכרדכ
םושךכבתוארלםוקמֿלכמםילוכיונאןיאןיידע–ןיטולחללעופבונבםייקתמ
דימתםייופצונאםיראשנןיידעאלא,יפוסןפואבהמשגתנשםימיהֿתירחא
ןכלשו–ונֵאטחבןקתהתאבושונילעשבשנודוערוזחנתאזֿלכבאמש,הנכסל
ןקתהםא׃קודבלורמשמהלעדימתראשיהלםוקמֿלכמונילעהמו☻ןיידע
אלש–רפוהםאו,ומייקלידכבייחתמשהמתאםנמאםייקנוךישמנש,םייקתמ
.וריזחהלידכץוחנשהמתאןקתלרחאנ

תיחישמהתומשגתההןיינעש,איהונתשיגלשתיתוהמהאצות,ךכלםאתהב
ןהילארשא–הלואגלתולגמרבעמהתויעבלתדחוימהתודימצהןמונלצאקַתינ
םייחלשהפקשההתמרלאקתעומותועמשמרקיעו–ורוקמבגשומהםנמאךייש

ודעונהליחתכלמרשא,תולגהןיינעלדועיתוהמרשקםושילב,םמצעלשכ,םילואג
.וכותמאָצומכאובלוללהםייחה

תניחבבאלאיחישמהןוזחההיהאלםצעב,תולגהןמאצומַלסחיבףא,ןכאיכ
ןתינוניאשוהשמכהזרשקהבהָארנהזהןקתהךא–ונרמאשגוסהןמםייחֿןקת
תמועל.דיתעלןוזחקרתויהלןקתהןאכלגלגתהןכלו,ילאוטקאשומימלםייתניב
םייקתמאוהןיאשהדימבדיתעלןוזחןיידעאוהןקתהםנמא,ונתשיגיפל,תאז
ונאםיראשנןיידעשהדימבתולגהןמהלואגלשןוזחכאוהבושחףאו–השעמל
תיחישמהתומשגתההתרכהלשתועמשמהךא–חורבוארמוחב,תולגבםיעוקת
בצמלןקתהלשומויקֿיאמרבעמהתניחבמוא,הלואגלתולגמרבעמהתניחבמ
.דבלבתיטרואתקר,הרקיעב,ונתטישיפליהירה,ומויק
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ֿשודקלתודוהלונליואר]ןקתהםויקלאוהלואגהלא[הזכשרבעמלע,ןכא
ךאדכ,ירוטסיההםירבדהֿרדסבותועמשמבקמעתהלונליוארףאו,אוהֿךורב
יהירההשעמלֿהכלההלשתובישחה.הנימאקפנןאכןיאשטעמכהשעמלֿהכלה
,םויקלרבכעיגהםייקתמהיהאלשןקתהםאההלאשהדצמאקוודואלהרקיעב
רשוכהםצע,םנמאו–םייקתמוניאואםייקתמןקתהםאה,טושפ,יהירהאלא
והירה,תולגהינפלתגצומהתיהאיהשיפכ,וזהרוצבהלאשהתאגיצהלורוזחל
,ונרבערבכםינפֿלכֿלעהלואגלתולגןיברַצֵמהתאיכקהבומןמיסאליממרבכ
דועאלתושעלונאםיכירצוםילוכירבכןכאתיחישמהתומשגתההתכרעהתאיכו
.המצעאיההתכרעמךותמ,םינפבמםאיכ,תולגהדצמ,הלהצוחמ

תעיבקבם״במרההילאןוויכרשאתועמשמהאהתרשאאהת,ןכֿםג,ןכל
ירההכ,]ב״כהרעהלהינפהַּב[ליעלונממונטטיצשתיחישמהתומשגתההינמיס
םהמעמשנהןקתהיבגלקר,רקיעב,בושיהירהוינמיסתועמשמ,ונחנאונדידל
רסחשהמתארקבלונאםילוכיםהיפֿלעו–תלאגנהתויתכלממהלשהנכותיבגל
.םויכתשדוחמהונתויתכלממבדוע

והירה,הנושארבושארב,הזןחבמיפֿלע,וזתויתכלממברסחשהמ,השעמל
ויפֿלערשאוםייקלאיההרומאותוארשא,יחישמהןקתהתעדותרדעיהםנמא
תועמשמְלהפונאםינווכתמםנמא״יחישמהןקתהתעדות״בו;לועפלאיההרומא
,חישמהגשומבזמרנה,הלואגלתולגמילמרופהרבעמהםצעבקרתקפתסמהניאש
ךכֿלכשהדבועה,ןכא.תורודלםיינכותהוירדגתאםגהזרבעמבאיההלילכמאלא
תוביסהתחאאיהאיהתולגהןמהאיציהדוסיםעהלואגהגשומתאתוהזלונלגרוה
אליממ,תשדוחמהתילארשיהתויתכלממהלשהתמקהםצעםעשךכלתוקהבומה
–ותוהמביחישמהןיינעהרבכםייקתנהזבוליאכונברקבהסיפתהךכֿלכהטשפתנ

תאתולעהלתמאבאיההיושעףאיכהמדנ,ירוטסיההםירבדהרדסבתוקמעתההדכ
״הלואגדאתלחתא״תניחבבםנמאןהירהאנדיאהדלארשיֿתנידמותונויצהשהנקסמה
םייוכיסהןובשחתורמלו,״תיתדהתונויצה״הנימאמשיפכ,תירוקמהתיחישמההמגמב
.]282דומעעצמאב[ליעלונעבצהוילעש,הרואכלש

הֶארנ,םנמא.אדירגתיטמגדהתיהם״במרההילאןוויכשתועמשמהיכהמדנ,השעמלהכ
ויהישחישמהלשוביטהמעומשלםישקבמה,הלואגיפוצלארבדמכהרואכלאוה
ןימזמאלא,ךכלעםהלהנועם״במרהןיאהשעמלךא;וירחאתכללוובןימאהלםיאשר
,ותויחישמתאחיכוהללכוישםרטבףאתימואלתונעיהףוכָלולועפלחישמהתאאוה
ולשיהמםעלעידוהלידכודבעידבןחבמםשלאלאאיבמאוהןיאוינמיסתאוליאו
.תופצלאוהבייחהמְלוחישמהןמשקבל
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תולגהןמונאיצוהליחישמהןויערהדעונשמתוחפאליכ,בלללכֿךרדבםשוהאלו
.נקִתוויָנָכתלשםרואל,ארקיעמתולגהלשהתּולסַּפםצעתעיבקבברודיקפתהיה
םתסאלםהבתשרדניכהארנ,ם״במרהלשחישמהינמיסלרוזחנםא,דחוימב
,ןמשלוהרותהתווצמםויקךותתוררחתשהםתסאלוליפאו,תולגהןמתוררחתשה
הידועייםויקלתנוּוכמודִודתיבתוכלמבתשרשומהתוררחתשהםהבתשרדנאלא
תמלעתמללכֿךרדבוזש,איהתשדוחמהונתמוקתלשהתומיגפדוסיוליאו–
.דחיםגהידועיימווזתוישרושמ

לכתאאיהתרערעמהשעמלש,ךכבאיהוזתומלעתהלשהערהתועמשמה
לארשיֿתרותבהנומאהםצעקראלשאוההשוריפ.ארקיעמילארשיהדוחייהתכסמ
המואהלשתוירוטסיההתופיאשהתכרעמלכםגאלא,ךרפומכןאכזרכומ
םהלןָתינםנמארשא,רבעהןמתונורכיזלשתשרומןימכקרןאכתגצומתילארשיה
לכלשהכרדכ–חוכהםהלדומעישהמכלכםתעפשהתאעיפשהלוךישמהל
תנווכהלבייחמורכומ,ירסומדמעמםושרשאךא–םייוגבתיתוברתתשרומ
תשרומהעקרלעםנמא,חתפתהלןאכרומאדיתעה.םהלןיאםינפֿלכֿלע,דיתעה
םייוגבלבוקמהךרדכבוש–האלהוהנממ,ימונוטואוoיביטטֶגֶוןפואבךא,הנותנה
םייוגלשינפמהזירה,םייוגבלבוקמהאוהךכםאש,םישיגרמןיאוםילחןיאו–
םילשלתשמתונורכיזקרםאֿיכתובייחמתופיאשםושםתשרומבםנמאןיא
תשרומהתריבשהביטםצעמיהירההלֵאְלונלשונתשרומתאוושהוליאו,םיכלוהו
.הנכותמהנוקירו

ואלאוההשעמל,ילארשיהדוחייהתוהמםצעיכ,הזרשקהברמולןתינ,ןכא
וא,הרותהלשתווצמהותונומאהתכרעמבוא,ומצעלשכיניסֿרהדמעמבאקווד
התואבוהירהאלא,תילארשיההירוטסיההותוברתהלשםידחוימהםילוגלגב
לשםכרדכ–תיביטטֶגֶותוחתפתהלןותנעקרתניחבבונלםניאהלאלכש,הדבועה
ויפֿלערשא,ונרמאשןקתהתאםכותמונאםילבקמאלא–םייוגבתוברתהֿיעקר
יתוהמלדבה.ותומכרבדםושןיאםייוגלרשאו,תעדמונייחתאןווכלונאםירומא
ונתרותלשםיינכותהםיכרעלןָתינותועצמאברשאינכטהםרוגהאוהאוה,הז
רשארבד–חצנָלונתורבגתהתאםיחיטבמוםירשפאמהםיכרעלתמאבונלתויהל
,דחיםגםיינכותהויכרעלע,הזהםייחהẁלדבהתאו–ירשפאֿיתלבאוהםייוגל
.םויכונללטבלהטונתרכנתמההמוקתהֿתטיששאוהאוה

,תינוליחהתונויצלקרדחוימוניאתמאב–ןייצלוףיסוהלםגשי–הזאטח
ףאו,וישכעדעהתיהשיפכ,ללכבונלשהמוקתהתטישלכתאאוהףיקמאלא
התוחאכאלש–״תיתדהתונויצה״,םנמאיכ.הזללכב״תיתדהתונויצה״תא
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,אדירגתונורכיזהןעטמביחישמהןויערהתאתזנוגאיהןיאהרואכל–תינוליחה
תראשנהדבועהתמאב,םלוא.ינקִתןויערכותאשלוךישמהלאיהתרמייתמאלא
תנווכהלבייחמןויערכםינפֿלכֿלעשמשמהזהןקתהןיאהלצאףאש,וניארשיפכ
ןיאהשעמלו–דבלבהנומאלשןתפסותןימכהלאוהררגנקראלא,לעופבםייחה
,םימיוסמםידּוסימוםיסקטלתינרמשהתוקבָדיהַּבאלאאטבתמהתּויתדֿןורתילכ
.ךכלרבעמ,תיתכלממהמרב,תנוּוכמתינקִתתועמשמםושאלל,טרפהלשומוחתב
התוחאכןיטולחל,תינקִתֿיתלבההיצטֶגֶוַלאיהתרסמתמתיתכלממההמרב
.איההןמתינסרהותייוגתוחפ,וזהניחבמ,איהןיאאליממו–תינוליחה

המגמַּבוהירה,הזבתעצומה,ונלשונתטישלשדוחייהרקיע,תאזתמועל
לשובויחוואָ☻ַמב,ילרגטניאוינגרואןפואב,ונתמוקתֿתוררועתהתאבלשלורוזחל
המכלשןתייחדידיֿלעתאזההדוקנהתאהתעםכסנו–תואיצמביחישמהןקתה
הברשאהבשחמהתרגִשךותמ,הרואכלהיופצונדגנכןתאלעהרשא,תוגשה
.םייתניבםינותנונאםיאצמנ

רבכשינפמקראלו–״?מָ☻ימ״תירשפאההגשההלארוזחנאלהלאןיב
,תרגסמלקרםאיכ,םירבדהןכותלתסחייתמאיהןיאשינפמםגאלא,ליעלהונרטפ
הגשה,]ןכבו[.תוינכותתוגשהלקרםנמאיהירההזרשקהבונתנווכשדועב
תיתואיצמֿיתלבותיטסיפוטואתעצומההמגמהןיאםולכ׃איהתחאתירשפא
הנעט?עצומַּכ,יצראהֿיחישמהןקתַלקרהניינעתאםצמצנםאףאו,העבטמ
ץוציפםושמ,העבטםצעמ,לוכיבכ,הבשיתעצומההמגמהיכאיהתרחאהיופצ
רשאםילדבההףאלעו,ויהשתורחאתויחישמתועונתלשןכרדכ,םינפבמתודהיה
ֿלכֿלע,לוכיבכ,םנמאוהירהיחישמהןויערהשינפמתאזו–ןתמועלונַייצרבכ
אקוודלוכיבכהיולתתודהיהלשהתולדגלכרשא,ותוהמביפוטואןויערקר,םינפ
,אופאובשיםייחַלהיפוטואהתאדירוהלןויסינהוליאו,תיפוטואהותויפוסֿןיֵאְּב
עבטמיכ,איהתישילשתירשפאהנעט.הרקיעמתודהיהתאללדלידכ,אליממ
ןימםייתכלממהםייחלהדימֿהנקכגיצהללוכיבכתורשפאוםעטןיאףאםירבדה
אוהןוכנךאתמאבאלא–ונרמאשךרדכ,םיטשפומֿםיילאדיאתורוקממןקת
ןויערהוליאו,הטמלמתואיצמהתושירדלםאתהבםהלולהנתיוללהםייחהש
ץצונבכוכןימכקרונלריאהלףיסויּולהזירה,ללכבאוהץוחנדועםא,יחישמה
.ןיטולחלתואיצמהתואבונכרדתאדבאנאלםינפֿלכֿלעשידכ,קוחרמ

תבכרומהגשהכםצעבספתיהלםגתויושעולאהתוירשפאהתוגשההלכ,הנהו
םזיפוטואהרבדבתוירואתהלכיכ,לוכֿתישאר,בישהלןתינדחיבןלוכלעו,תחא
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וחווטבאקוודלוכיבכהיולתהתינויחהותועמשמרבדבויחישמהןויערהלש
םילוכי׃תודהילםיינוציחםהןתוטשפתהֿחווטוןרוקמיכאוהיעבטךא–יפוטואה
,הנומאאלל,ץוחבמתודהיהתאץרתלוןיבהלםיסנמהםישנאקרןהבקיזחהל
ןויערהםגאליממ–םינפבמםהבןימאמוםיילארשיהתונויערבקיזחמשימוליאו
ביוחמוחטבומהרבדכקרםאיכ,היפוטואכולבשחיהללוכיוניאיחישמה
.תואיצמבםשגתהל

ןמהרחבשהמתאםישגהלהאצירשאכ,תינוליחהתונויצהףא,השעמל
,הלקתנאיהףא–תרכנתמההתטישוהכרדיפֿלעםגּולו–יחישמהןויערה
תוחפלו–היפוטואהלוליחואםזיפוטואלשתונעטןתואב,ןיידעאיהתלקתנו
םנמאש,לילעברבכהחיכוהיהירההרחבאיהוברשא״היפוטוא״הןמקלחותואב
׃םדוקמםינשףלאכןואגהידעסברבתכשיפכ.היפוטואללכהנניא״היפוטוא״ה
ץוקנאל,ונָדָעְישהמונאםילחיימוםילבוסש(–הזהןיינעבונתואהאורשימו״
,םיליסכלונתואבשוחואונילעַהֵמָתאוה–)ץמואוקזוחףיסונךא,ףוצקנאלו
התעןתינתמאבו–וכ״וננמאהרשאכןימאהאלווניסינרשאכהסינאלשינפמ
ֿםיהמתהויהםנמאםירבדהןמקלחבתוחפליכחכוהףאםייתניבשםשכש,רמול
םגחכוירבדהשאוהענמנהןמאלםינפםושבןכ,ונחנאאלו,םיליסכהץוחהֿןמ
.רתונהקלחהיבגל

ֿסנַרטהחצנהידעיןיב,יחישמהןויערבונחבהשיפכוןיחבהלשישיפכ,ןכא
םג–םינורחאההלאירהזכ,םיירוטסיההֿםייצראהןקתהֿידעיןיבלםיירוטסיה
רבדםושםינפֿלכֿלעםהבןיא–תינוליחהתונויצהידיֿלעוצמואאלשהדימב
ןיידעםאו;הברדאםאיכ,תינויגההֿתיצראהתלעותהרדגמואעבטהרדגמגרוחה
וגשוהווצמוארבכשםידעיהתמועל״םייפוטוא״כוהשימלתואריהלםהםייושע
ֿץמואוהנומאהֿקזוחונלצאולצפתנםייתניבש,ךכינפמקרהזירה,תואיצמב
רתויםהשםיקלחהתאוחינהו״םיינויצה״דועייהיקלחבקרוקבדהלאו,ןוצרה
םגןוצרהֿץמואוהנומאהֿקזוחתאונאםיּיַחמוםירזוחהנה,ונחנא,םלוא.םיינכות

ֿןבאהדוהיםוגרתבג״סרןושלךכ[.׳אהקסִּפ,ינימשרמאמ,׳תועדהותונומאהרפס׳וכ
,״וניֵסנתִנשומכהָסנתִנאלו״םגרתלםגןתיניכותרודהמבריעמחפאקברה.ןובית
ונחכונרבכשךכבהצוענונחורךרואווננוחטבתביסשךכלאיההנווכהםוקמֿלכמו
ץראלאונבישהלוםירצמתולגמונתואלואגלה״בקהלשויתוחטבהתומשגתהב
].וניתובא

.תודוסיהינשתאםיבברעמהםעאקוודהנמנה,ןואגהידעסברָּכאלשםנמאתאזוזכ
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יומידרשונורזוחאליממ,ךכונאםישועשמו–וללהםימילשמהםיקלחהיבגל
.םהמםגםזיפוטואה

םידעיִלתודהיהלשהתוקיקזרבדבםירבסהַּבתמאשישהדימב,ינשדצמ
,וזתוקיקזבהבושחתינורקעתמאןבומכשיו(יפוסֿןיאחווטבםירדגומה
הנחבההירה,)״תיטסיפוטוא״תונמכחיפֿלעאלו,הנומאךותמאיהתספתנשמ
םתסיפתו,םיירוטסיההֿםייצראהםידעילםיירוטסיהֿסנרטהחצנהֿידעיןיבונחבהש
ןוּוכמהםייחֿןקתכאלא,םייפוסןורתפידעיכאקוודואלםינורחאההלאלש
םיירוטסיהֿסנרטהחצנהֿידעילשםמויקתא,ירוטסיההךלהמלדעבמ,ונלחיטבהל
קראל,השעמל,ונתטישתא]ל״נההסיפתהוהנחבהה[ןהתורטופאליממ–
25.״היפוטואהלוליח״תנכסלשהמשאהןמםגםאיכ,םזיפוטואהתמשאמ

םוקמהלשיושי,םנמא,)םיגשומביוארהןוקיתלףופכב(וזהיינשהמשאה
ןתרמויידיֿלע,תמאבולֵאש–אנדיאהדתינוליחהלארשיֿתנידמותונויצלסחיב
אליממ,םצמוצמהןניינעמאוהגרוחשהדימב,יחישמהןויערהאשממקותינל
יפכיחישמהןויערה,םלוא.ליעלוניארשיפכ,תודהיהתאץצופלוןקורלןהתוטונ
ןויערהלשתיצראהתועמשמהתאדחאמואקוודרזוחונתטישיפֿלעאוהאשינש
,הנכלעלארשילשתינויערהתויבקעהותומלשהתאאוהריזחמויחצנהוחווטםע
.ןוכנההנוזיאב

אוהאוהתינוליחההנידמבותונויצבלבוקמהןיבלונתטישןיבהזלדבה,ןכאו
באשנוליאכונלשיחישמהןקתהתאללכתוארלןיאהשעמלש,ךכלםגאיבמה
ותוארלשי–ותוילאדיאלכםע–אלא,אדירגםיטשפומֿםיילאדיאתורוקממהיה
קיזחמהילארשיהשיאה,תמאביכ.תואיצמהתושירדבםגןיטולחלשרשומכ
תשרומהלאתוסחייתהבעיגריאוהםימיךרואלשןכתייאל–ותוילארשיב
הנקורתנש,תחפונמםולחֿימודמידתפיאשקרהתיהוליאכותוברתלשתיחישמה
תּונֵכבףואשלךרוצןיארשאהיפוטוא]התיהוליאכ[וא,הנידמהתמקהםע
ןוזחלקרהכפהלאוהןוכנהוקיפסמהאלא,תירוטסיההֿתיצראההתמשגהל
לארשיץראבתיתולגהתולצעהלש״ריזרזהֿףוצפצ״ךשמהןיעכ,״ימימש״
26.תררחושמה

.םדוקהדומעברומאכ,ד״בשתטישדגנכהיופצההיינשההגשההוזהתיה,רוכזכ25

.245׳מעבליעל,8הרעהתאהארובוש–״ריזרזהףוצפצ״רשפל26
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ןימלילארשיהשיאהךפהנםהמןושארביכ,ונכתייאל]ל״נה[םינפואהינש
םלעתהלאוהףרטנ–עיגהאליוגללכלואציידוהיללכמרשא,קירילכבסָסַת
ולןיאוהתפונתבקראוהיחהשעמלשדועב,החכִשבהעיבטהלותימואלהותרותמ
לע,תשדוחמתיתוברתתּונֵּכלשבוצייְלןאכמךשמנהחרכההו–הידעלבםולכ
ואקראופארשפאמ,םדֶקמונתשַרומלשטלחומהינקִתהויתנומאההיפואעקר
וא,ילאוטקאןפואב,המלשהתיחישמהֿתילארשיהותשרומלאשיאהרוזחַיש
טושפםשרשא,ינשהןפואב,ךכלהמודבו.ירמגלהמוחתלרבעמלאולףחסייש
בייחתמו–ותנומאֿרתסלפלשסֶפֶרָּב,דחיםגותביבסוומצעלעסואמשיאההשענ
לגלגתיאוהםגשוא,ןירשימבתונֵּכהלאוכרדתאאצמיורוזחַישואיכ,בושאופא
תוביטנרטלאהלאםשמו,ןושארהןפואבונרמאשהקירההסיסתהךרדלא
.הכותמתוכשמנה

לשלאדיאהתאונלעבוקה,ונלשיתוברתהעקרהיכןכֿםאאצוילוכהֿךסַּב
וא,תּונֵכבוהנומאבןקתהלשומויקחרכהתאםגאליממונלעבוקהאוה,ןקתה
ידכ,אמתסמהשורדהדועאיהַעֵרכהוןחבמתעשקרו–ארקיעמםייקתהללדחנש
םנמאיולתתויטרקנוקהוניתויעבלכןורתפםג,םצעב,דציכלילעבתוארהל
ףאםירחאםיבתכבשיפכ27,תחאתינויגהתכסמב,תאזהתידוסיההביטנרטלאב
.טורטורפבריבסהלרבכיתיסינ

בצמביכעבקישךות,הזטפשמלד״בשבושי,׳תינכפהמההקיטקטה׳ףיעסַּב,ןלהל27
–ןאכםירבדהתביתכירחאהמֿןמזהצרפרשא–םירופיכהםויתמחלמרחאלרצונש
תומלשלאהבושתבקריכתולגלידכץוחנה,״ַעֵרכהוןחבמתעש״לשיאנתהםייקתה
תא372׳מעבהאר.תויטרקנוקהוניתויעבןורתפלחתפמהץוענתילאוטקאֿתיחישמ
.הפוסב53הרעהתאו״הזףוריצב״תחתופההקסִּפה
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ה

אובמ–תרוסמוהאובנןיבישעמהבולישהתויעב

ךורעלונאבשןוידהתאהכירצהרשא,תיזכרמההלאשהיכיתרמא׳גקרפתליחתב
יכ,התיההילאונעגהשהאצותהו;ונתטישלשיתוכמסהסוסיבהתייעבהתיה,ןאכ
–תיחישמההלואגהלשהתמשגהןויערבהמוקתהלעפמלשתרזוחהיצרגטניא
הרותבתשרשומה,תוירחאתעדותבהמוקתהלעפמלשתרזוחהיצרגטניאונייהו
םייתכלממהונייחשודיחלשתיהֱֹֿאההווצמהותורודהתפיאשיולימל,תרוסמַבו
אדירגותמאתהולעפמהתקקזהבהלידןיא–עובקהירוטסיההםנקִתיפֿלע
רשפאֿיא,העבטםצעמ,וזהמאתהוהקקזהיכבלםישלשיאלא,הרותהתושירדל
שדוקַּבתוררועתהלשתיליחתתיגָ☻ומתרגסמודוסיֿתחנהיפֿלעאלםאללכהל
.תיאובנהרושבו

הזהרוביחהלשוניינעךשמהתאהריבסמהאיה,ונעגההילארשא,וזהאצותו
םרוגלתיחישמההלואגהלשתביוחמההתָקיזרואליכ28.ותרתוכוואשונםצעתאו
לאתאזֿםעונלתאצמנה,תכשמנהתיתוהמההתוקיקזרואלו,דחאדצמ,יאובנה
והמ׃אופאיהירהונינפלהתעתררועתמההלאשה,תרוסמבעובקהןקתהדוסי
?השעמלהזםעהזשמשלםאובבוללהםימרוגהינשןיבסחיה

ףאדציכוניארשכ,ליעלונתאצרהברבכונבשהתאזההלאשהתצקמלע
,תרוסמהתייווהב,הליחתכלמ,העבטמ,ןאכתשרשומהמצעתיאובנהתוררועתהה
וליפאו,תוכיישותופיצרלששגדומןורקיעיפֿלעוזלשהיכרעתאאיהתאשונ
המיכרורב,םלוא.שארמעובקההנקִתךותבתידָסומהניחבמאיהתבלתשמ

תויעבהתאגיצמה,נכותמםגףקתשמשיפכו–הזהקרפהתרתוכברומאכ,ןכבו28
לכל,׳חיתפ׳ןימכ,אובמםצעבאוההווהמ–הלאשינמיסלשףצרבךשמהַּבונודייש
.ונינפלםדוערשארפסהיקרפתשש
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וליאו,תונורקעהמכלשהצקהספאאלאוניאםנמאוישכעדעוזהניחבמוניארש
תוררועתההדציכוניאר,לשמל,ךכ.האלהוונתאמןיידעראשנםיטרפהרקיע
תודרמתהלשתרכינהדימבםגםינפֿלכֿלעהכורכ,תרוסמבתשרשומה,ונרמאש
הונראשהש,תחאתקהבומהיעבו–תורוגשההיתוסיפתביונישותרוסמהדגנכ
ֿםאיהירה,תרוסמוהאובניסחילשתיללכההלאשהםוחתבתררובמֿיתלבןיידע
לשתרגסמבםמוקמתאאוצמלוללהםייונישהתמאבםילוכי–דציכו–םאה׃ןכ
תוישרושותיאובנהםתרשכהלשהרמויהםצעיפֿלעקראל,תיתרוסמתופיצר
תוכמסַלםינותנה,םימיוסמהםירדגהיפֿלעםגםאיכ,וזָלשתיתרוסמההתקיני
?יתרוסמההנקִתבהשעמלתיאובנה

עבטמןבומ–הילעבישהלאובנםא–תאזהתימינפההֶנשִמהֿתלאש,םלוא
ֿתולאשלאהנממונאםיאָ☻ינאליממו,המצעלקיפסהלהלוכיאיהןיאשהתיירב
הרותהתוכלהיפֿלעתיאובנהתוכמסהירדגללכבםהמ׃רתויתובחרההֶנשִמה
לוכייתכלהםירדגֿםואיתוינקִתבולישש,ארקיעמרבדההרוקדציכו,הרּוסמה
?התרושבבףקתשהלותיאובנתוררועתהידיֿלעללכבלבקתהל

ךא,ונלשדחוימהןודינהלארוזחנולאהתובחרומהתולאשהןמםא,בושו
בבוסםנמאדציכ׃תפסונה,הכומסההלאשהלאדימונאםילגלגתמםאאוהיעבט
שודיחתאתרשבמ,תרוסמהךותמתכשמנהתיאובנהרושבלשלגעמהןאכךלוהו
המצעתאהקיקזמותרזוחו,תיאובנההרושבהלשהסיסבלעמָהיֶנָקתּותרוסמה
?יליחתהיתרוסמהןקתהלשוירדגל

הֶנשִמֿירשקוםיטרפלתלצפתמ,הדִצמ,תאזההיעבהםגיכרמולךירצןיא
ונאםיאורלוכהֿךסבו–םדִצמתויעבֿתונבותויעבררועלורוזחלםייושעה,הלשמ
תשרלדעבמונכרדתאהבסלפלונתואהכירצמונגצִהשתיללכההלאשהיכאופא
,תמיוסמתולאשתמישרםושןכֿםאונלעבקנאל,ךכבדומעלידכ.ידמלתפעוסמ
יפכ,תויעבהםעאֵ☻ָנינאלא,תיללכההלאשהלעבישהלהסננןתועצמאברשא
ֿלכֿלעונאםילוכיןורקיעהתא,םלוא.וזךותמוזונינפלררועתהלןהתודיתעש
םירבדהלולכמתאתוארלךרטצנונניינעעבטמש׃שארמוהתערבכ,עובקלםינפ
לדתשנףאםנמאהזכןפואבו–דחאכיוארהויוצמהלשהלופכההביטקפסרפב
תירוטסיהההפוקתבתומיוסמהוניתומישמלשתוארהֿתדוקנמןה,אופאםמכסל
,םהבםינדונאשםימרוגהינשןיבעבקהֿתורדתסהלםיללכהדצמןה,תאזה
.םימיהֿךשמהב
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ו

האובנב״השירפה״ןורקע
״תשרופ״אהתהלואגהתאובנשחרכההו

תיתולגה״תיתדהתודהיה״ןמ

יבגלונרכזהשהנוכתהדצמלוכֿםדוקץורפלהסננונרמאשתפעוסמהתשרהתא
ןבומכיהירה,וזהנוכת.״שדוקַּבתוררועתה״מאיהתכשמנש,תיאובנההרושבה
התוהמםצעבובתמלגתמהאובנהשהמבאוההשוריפו,ןיינעהלשועבטםצעמ
הלועפוהבשחמלשרושימַלרבֵעמלאיאליעחתמלשתורענתהבונייה–דוחייב
ֿיתלב,תיאמצעהרושבלתיארחאתוכמסוהארשהלבקלידכ,תדסוממתיתרגִש
םכותמרענתהרבדהֿלעברשאו,הביבסמםיטילַשהדוסימַבוהרגִשַּבהיולת
אהירשאאהייכ,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב.םהילעהלעתהו
הלםיפתושמםיינכותההיכרעויהישונייהו–תיכרעהניחבמהאובנהלשהנכות
תניחבמ,םינפֿלכֿלעירה–ולםידגונמויהישואטילשהיתרגִשהעקרהםע
םגאלםא,התמגמוהתנבהתניחבמתוחפל,וא(םיכרעםתואבהתמגמוהתנבה
,התוהמםצעיפֿלע,דימתאיההכורכ,)םמצעבםיכרעהלשםפוגתניחבמ
.השירפב

םוש,השעמל,םנמא,ףיסומוניא,ונירבדתאהתעונמגרתוילארשא,הזגשומ
לשםיגשומַּב–םדוקמונרמאשהמבאליממרבכללכנאלרשא,ימינפרבד
,ינוציחןורתיולשיךא–תולתֿיאותואמצע,תולעתה,תורענתה,תוררועתה
ןויערןיבוברצונהיביטאיצוסאהרשקהידיֿלע,תישאר׃לופכאוהןורתיהו
תוריחלהמחלמלהשירפהֿתורענתהלשתדחוימתוחתפתההתואןיבלהאובנה
וניארשיפכ,וננמזבהזןויערלשתעדומהותייחתםנמאתכשמנהנממרשא,לארשי
ֿדחוירקמקרוניאתמאבהזהרֶשֶקהש,ןאכטלבומהרבדהידיֿלע,תינשו;ליעל
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הדמֶעוהנוכתִּבםנמאהרושקוזירה,האובנהתוהמםצעךותמ,דימתאלא,ימעפ
.תאזלהתוחתפתהבםלגתנשומצעבדוסיוןימותואמ

תחנֿיאקר׃״השירפ״בהאובנהדימתהכורכעודמןיבהלהשקאל,ןכאו
תרמתשמתואנקךות,תועובקהןוקיתהֿיכרדבןומאהןדבאידכדעעיגמה,והשלכ
הרושבלתונפלרשוכהוךרוצהתאריבסהליושעהאוה,ןוקיתהןויערםצעל
השעמלםגרשאתמרבדהו–תלבוקמה״היטרקורויבה״לשםיספלרבעמ,תירוקמ
רשפאשתואמגודהלכףאלע,תילארשיההאובנהלשתירוטסיההתואיצמב
.הריתסלשהמגמבםשאוצמלהרואכל

,תינייפואההדבועהידיֿלע,טושפןפואבוןירשימבלוכֿםדוקרשאתמרבדה
תרוקיבירבדבםנמאוהירהלארשיבםיאיבנֿירפסםתסלשםניינבוםניינמרקיעש
םירומאםהבםייוצמהםימוחינהירבדףאו–״דסמִמה״דגנכםינווכמההחכותו
דסממהלשיתרגִשֿיתלבהונוקיתואויונישלדעבמקרםשגתהלםינפֿלכֿלע
,אמלעביבויחןויעראלאםניאםירבדהיכונאםיאצומשםוקמבםג,םלוא.םייקה
לבוקמהאיבנידיֿלעףאו–ומצעבדסוממהטילשהלאתנווכמההצעוליפאוא
ןיאיכקימעמרתויןויעבהארנ–איבנלשדסוממהדמעמַּבטילשותואלע
.השעמלהנושןורקיעה

ךרדבהרקיעבםנמאתחסונמהניאהרותהלשתינושארההרושבהלכ,ךכ
ךכךותמאלאןבומכרשפאתמוניארבדה,םלוא;בויחךרדבםאיכ,תרוקיב
וניאשןפואב,תטלחומןאכיהירה)ינָרותֿםורטה(םייקהדסממהןמהשירפהש
קרהפתזכרתמרבכאצומהֿתמגמלכו,תרוקיבלוליפאםוקמבושריאשמ
.ארקיעמםישדחדסממוהרבחלשןיינבהֿתמישמב

םיקסועםהןיאםאשהארנ,״םינושארהםיאיבנה״לאהנפנםא,ןכֿומכ
המישמַּב,םצעב,ןיידעםינותנםהםגשםושמהזירה,תרוקיבוהחכותבדחוימב
דוסיהןמתילארשיההרבחהןיינבוינרותẁםורטהםלועהןמהשירפלשתינושארה
תגהנהבדסוממהםדמעמלכםע–דִודלצאןתנודגומכםיאיבנםג;)לאומשןוגכ(
םיאבווללעממםהםילכתסמאלא,דסממהףוגמםינפֿלכֿלעםניא–הכולמה
רזענואשמתשמתניחבבוניאדִודכףיקתךלמוליפא׃ץוחבמובצעלוונווכלםה
השועהקרוהירהאלא,)םימותוםירואב,לשמל,רזעיהלאוהיושעשךרדכ(םהב
דועןידהאוהו29;יוארכלארשיתוכלמןיינבלשהרושבהתמשגהבםרבדלש

רבדתאדגוילאאיבה,םעהןיינמבדִודאטחשרחאל.׳דִודהזוח׳ארקמבהנוכמדג*29
הלכארשא–הפיגמברחבדִוד.םעהלעתשוירשאדבכשנוערוחבלולהרומה׳ה
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הזלשויכרדֿתקדִצרשא,והיקזחךלמהלצאוהיעשיכרחואמאיבנבוליפא
ימימ,הָּלהלשתנקתמהותשרופהותרושברחאיולימתניחבבאלא,יאדו,הניא
30.זחאךלמה

31.םינפואהמכבונניינעיבגלתועמשמאשונהזרוריב

םיאצומ,השעמלםויַּכונאםינותנהברשאתמיוסמהתואיצמהתניחבמ,תישאר
ןיבלהלואגהֿתוררועתהןיברשקהתויחרכהרבדבונרמאשהמלהמלשהןאכונא
וניארתאזהתויחרכההתא.הליחתכלמונברקבתיאובנהרושבלשהתושדחתה

,הפיגמהתמילבוהפורתהרבדתאולאיבהשםגאוהדגו–לארשימףלאםיעבש
יוארהםוקמהעדונוהלגתנךכו,״יסֻביההָנְוַרֲאןרֹגבחבזמ׳הלםֵקָההֵלֲע״׃רומאל
.)ח״י‐א״יד״כ׳בֿלאומשבהאר(;שדקמהןיינבל
תיבתונבלהכזיאלשולאבינשאוה.הכוראהפוקתדִודלשודִצלהיהאיבנהןתנ*
ןהולאבינועבשֿתבאטחלעוחיכוהשאוה;תיבהתאהנביווירחאךולמיונבךא,׳הל
אוהו;ותוכלמךשמיתותומיאלתאזֿלכבשךכלעןהו,תאשלוילעאהישםישנועהלע
–ןהוכהקודצםעדחי–ךלמלותואחשמףאו,המלשלתוכלמהתרבעהבעייסש
.)׳אקרפ׳אֿםיכלמ,ב״יקרפו׳זקרפ׳בֿלאומש׃האר(.ןוחיגהןייעמב

לביקאל–םעהיפלכוכרדתיחשהםג,הרזֿהדובעב׳הבלעמםג–היהעשרךלמזחא30
לאןוויכוהיעשי.ואיבנדיב׳הרבדלדוגינברושאךלמלרסמתהו,היעשיתואובנתא
.הנמאנהירקהנוזלהתיההכיא״וארוקב,ויתואובנבשתפירחהתאוירשלאוזחא . .
יֶתֹחרֹאךרדוםיעתַמ]יגיהנמ=[יֶרשַאְמ,ימע״׃ועבוקבו,״םיבנגיֵרבחוםיררוסךיַרָ☻
.ועֵלִּב . םגהארו,ד״י‐ב״י׳ג,ג״כ‐א״כ׳א׃האר(.״וירשוומעינקזםעאוביטפשמב׳ה.
.)׳זקרפברפוסמהתא
שעיו״׃וילעדיעמארקמו,םעלבוטו׳הדבוע,היהדיסחךלמ,ויבאזחאתמועל,והיקזח
םיה♪ֱֿאהתיבתדובעב,לחהרשאהשעמלכבו.ויה♪ֱֿא׳הינפלתמאהורשיהובוטה
א״ל׳בֿםימיהירבד(;״חילצהוהשע,ובבללכבויה♪ֿאלשֹרדל,הָוצִמַבוהרותַבו
הדוהיתלצהלהליפתאָ☻ִיֶׁשוהיעשילאוהיקזחהנפהֵקָשבררוצמתעב.)א״כ‐׳כ
׃׳הרבדתאאיבנהולרשיב,יַודשרעלעךלמהתויהבו.היהךכו–רושאףכמםילשוריו
.ךָלאֶפֹריננה,תעמִדתאיתיארתלִפתתאיתעמש״ . תאו,ליצארושאךלמףכמו.
םע.)׳ו‐׳ה׳כ׳בֿםיכלמ(;״ידבעדִודןעמלוינעמלתאזהריעהלעיתוּנַגו,תאזהריעה
אוהויתואובנלדוגינבו,ץוחהתוינידמןיינעבוהיעשיירבדלוהיקזחהעשאל,תאז
.רושאתכלממדגנכ,לבבוםירצמיכלמםערשקתה

הבותכהנושארה׃וזבוזתורושקה,תונבהשולשד״בששרופקרפהףוסדעןאכמ31
;אבהדומעב״תינשו״תחתופההקסִּפהןמל–היינשה;תואבהתואקסִּפהשולשב
תמתוחההקסִּפה.הירחאשלוזבו״תישילשו״תחתופההקסִּפב,299׳מעב–תישילשהו
םגֿומכ,תונבההשולשלםוכיסןיעמהווהמ–״הלאהםירבדב״׃תחתופה–קרפהתא
.ולוכונקרפל
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דצמו,שודיחותינפתלשןיינעאיההלואגהֿתוררועתהשהדבועהםצעדצמםדוק
.םימיוסמהלואגֿיֵנכותלשםתמשגהלסחיבתיאובנהרושבלתיתכלהההשירדה
,ןאכ.דיתעהסוסיבלםרוגכהאובנהתובישחלקררקיעבבלונמשהזב,םלוא
תובישחלםגבלםישלונאםיאב,״השירפה״דוסילשותשגדהידיֿלע,תאזתמועל
.רבעלתוסחייתההתניחבמהאובנה

אליממ,דיתעלשודיחותינפתםושמהאובנבשיםאש,רמולךירצןיא,םנמאיכ
ונלשהלואגהֿתשיגלשהתגצהב,תמאבו;יונישאיהתאשונרבעהיבגליכעמשמ
םאיכ,רבעהֿתרגִשתמועלהבשישיונישהתדימתאקראלשוריפבונשגדהףא
לכידיֿלע,םלוא.תאזלההרגִשהדגנכאיהתאשונרשא,תודרמתההםרוגתאםג
,הביטםצעמ,האובנהיכ,דחוימבבלםישלתונמדזהונלהתיהאלןיידעדבלבהלא
ןמיונישלשהרושבךותקרתאזהשועאיהןיאשירה,דיתעלתינפתרשבלהאובב
םייקמהדוסימהןמ״השירפ״ךות,אליממ,ןכֿםגםאיכ,אדירגתלבוקמההרגִשה

,דסממהדגנכתודרמתהךות–בוש,תורחאםילימבםגאהיּול,וא–הרגִשהתא
ללכלבלונאםימָ☻שכ,הנהו.ותוכמסמתומלעתהווילעמגולידךותתוחפלוא
אלמלאםגיכ,הלואגֿתוררועתהלשהרושבַלרשאב,ונאםיספותאליממ,הז
רשא,תינויערהותישפנההשיגבםייפיצפסהםייונישהםתואלכלהקוקזאיההתיה
ֿלכמהקוקזאיההתיהןיידע–ונתטישיפֿלע,ליעל׳בקרפבםהלתקקזנהוניאר
דוסימהםצעמהשירפלשידוסיהןורקיעל,חרכהב,םירבדהעבטיפֿלע,םוקמ
.ותרגִשמתינפתלשהרושבללכבתויהללכותשידכ,עקרבשיתולגהֿיתרוסמה

תניחבביהירההמצעבתאזההשירפהםגשאוהטושפךא,ןכֿלעֿרתי
ןתינךכו;תיאובנתועדַותהל–ונרבסהשהמיפל–ונלצאתקקזנה,״תינפת״
םשלקראלהלואגהֿתוררועתהבתיאובנההרושבהונלתשרדנלוכהֿךסבש,רמול
הניחבהןמהרושפיאםשלםגםנמאםאיכ,ליעלוניארשיפכ,יבויחההסוסיב
תוררועתההרשא,תיתולגה״הניֵשה״לשתרגסמהםצעתצירפידיֿלע,תילילשה
.הכותמאובלהדעונ

–השירפלשהרושבילבהלואגֿתוררועתהןיאש–הדִצמ,וזהנבה,]תינשו[
הלואגֿתאובנלשהרדעיהרבדבליעלוניארשהמיכ,הנקסמלןירשימבהליבומ
םעתּונָמיההםצעוהזרדעיהאלא,הרקמונניאםנמא״תיתדהתונויצ״ַּבתימינפ
.תחאעבטמלשםידדצינשקרםהירה״תיתדהתונויצה״

אלאהניא–התרדגהםצעיפלע–״תיתדהתונויצה״שינפמקראל,]תאז[ו
הברהאוהרבדה.תדַלרבעמרשאתינויצההרושבהלאותדםעףרטצמהרוביצ
ןאכהאבותּויתדבהזהרוביצהלשתוהדזההלכ,תמאבשינפמ,קומערתוי
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–דואמתמיוסמתּויתדםאיכ,תטשפומתּויתדוזיאאקוודואלןייצלהליחתכלמ
קרםהירההתגהנהיֵלכרשא,יתולגהẁיתרוסמההדוסימבתילארשיהתדהונייהו
תוגהבתירשפאתועייתסהךות,םייתליהקההיסנרפואםיינברההינשרפוהכלהה
תילאוטקאהלואגלשהרושבהשדועב;םיקידצתמכחבוא,תילָּבקואתישרדמ
ןיינעאלףאו,תיתליהקתונקסעואתיתכלהתונשרפלשןיינעהעבטיפֿלעהניא
תאתאשלהכירצה,הרושבלשןיינעטושפםאיכ,יהשלכהמכחואתוגהלש
המשגהוהגהנהלשםילכלםגתקקזנהו–הכותמטלחומןפואבהבויחוהתִמא
.תיתכלממ

–יאובנהוא–יתָרו☻בההגהנההֿילכלשינגרואהףוריצהיכרמולךירצןיא
רוביצהלשןותנההיווההֿךרעמלא,תוינכטהֿתויתכלממהויתומלשהלע,הזה
,אוהשהמירדגמותואאיצומוםייתרבחהוירדסתאעקעקמאליממהיה,ןודינה
ẁיתרוסמהדוסימהלשתויכשמההאשונונייה׃תנייפאמהֿתיתוהמהותוהזתניחבמ

אלםילבוקמהםהיגְ☻ומוםירבדהעבטִמיכעמשמאליממו;אוהשתומכיתולגה
,ל״נכתטלחומותישרוש,תיאובנהלואגֿתוררועתהותּויתדבאשונהםדאהש,ראותי
תפסותבםאןיב–עודיהןבומב״תיתדהתודהיה״רוביצמדחאכדועבשחיי
תאוכותבףרציםדאשרבדהרשפאםאוליאו–הידעלבןיבו״ינויצ״רודיגה
,דחיםגתילאוטקאהלואגֿתוררועתהלשאשמהתאו״תיתדהתודהי״ַלתוכיישה
,״ותויתד״בןירשימבםנמאהרועמאהתאלתוררועתההתואשהרקמבקרהזירה
בכרותקראלא,וניעבםייקתמה,יתולגהֿיתרוסמההדּוסימתויכשמהבעגפתאלו
וזתומילשמווזמוזילואתונוזינהתויוכלמיתשתניחבב,ץוחבמאוהשֿךיאהילע
.וזבוזתועגונןניאךא,וזתא

תודהיה״םאםגש,תורחאםילימבאוההשוריפ,בוש,וזהנקסמ,]תישילשו[
לשהנמאנההמשגההןיינעלרתויבברוקמהעקרהֿרוביצ,העבטמ,יהירה״תיתדה
תרושבשאוהןוכנםאםגו–תרוסמבםימולגהתיחישמההלואגהיֵנכותלולכמ
תודהי״הלשהקיֵחמאלםא,חומצלללכהלוכיהניאףאתאזכשהנמאנהמשגה
ֿלכמ–וכותביתויִחןפואבםינכתםתוארמשמהדיחיהרוביצהאיהש,״תיתדה
לשתיגולויצוסהותרגסמךותבםייקתתואהלעתםגהרושבהש,ןכתייאלםוקמ
עגרבוב,ןכא.המואבויביבסלעונממטשפתתווידיẁלעאֵ☻ָניתשוא,הזלהרוביצה
תלבוקמהדוסימהתרגסממשרופאהיהילעבשעמשמאליממ–הרושבההלעתש
–וישכעדעהרושבהתאתקנחַמותרמשמהתיהרשא,״תיתדהתודהיה״לש
,ץוחבמ״תיתדהתודהיה״לאהרושבהתארבכאיבמאהיקרוהירהךליאוןאכמו
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הניחבמרשא,םעבשםירחאהםיגלפהלאץוחבמהתואאיבמאהישםשכשממ
.רתויהנממםהםיקוחרתינכות

–תיבקעוהנמאנתיחישמהמשגהלשוזתמיוסמהרושביכןייצלשי,םלוא
םיגלפבםאו״תיתדהתודהי״בםא(םייאלכֿךרדבתבכרומבושלבקתתשןכתייאל
יתולגהֿיתרוסמהדוסימהתאהבהביכרה״תיתדהתונויצה״שהמןיעכ,)םירחא
,ןיינעהלשועבטםצעמ,ןאכ.תעטוקמהתינויצהתוררועתההתרושבםעןשיה
םגרמוחהֿייחבוחורהֿתסיפתב,תללוכותיבקעתומלשלשהרושבבונאםירבדמ
הירשובמתאשובכלקרךרטצתץוחבמתאבומההרושבהיכעמשמאליממו–דחי

אוהשֿךיאשבכיהלידכ,הרשפלשרודיסםושבדועקפתסהללכותאלו,הילא
.םהלשםמוחתב

שגפמהתניחבמתרוסמהוהאובנהסחיאופאונלררבתנהלאהםירבדב
לכחתפתהלהכירצוכותמרשאו,הליחתכלמןהיניבבייחתמהידוסיהיגולויצוסה
.שוביכםשלהשירפלשסחי,םכסמחסונב,הזירהו–ךשמהבשםיסחיהתכרעמ
םנמאהתיהדציכרבכיתרבסהויתיארה,ליעלהזרוביחבףאו,םירחאםיבתכב
ונילעהשהנקסמהתאשיגדהלורוזחלקרבושחןאכו,השעמלתאזכתוחתפתהה
תאשונותרוסמהיכרעבהרועמהלואגהֿתאובנאהתרשאהמכלכש,הנורחאב
אשונהרוביצהלאהסחיתניחבמ–םוקמֿלכמירה,התרושבב,הכותבםתוא
–יתולגהםדוסימתרגִשב,םתאשלךישממהוא,וללהםיכרעהתאהליחתכלמ
םשפנלעו,םעהשפנלעהרחתמ׃ץוחבמהרחתמותדרמתמכעיפוהלאיההחרכומ
.םעהלשוללכב,דחוימבהזרוביצינבלש
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ז

תיאובנתולגתהלעקרכתינרותהתרוסמה

התועצמאברשאךרדהרוריבידילהשירפהןורקערוריבונתואאיבמןכמרחאל
קומעהןבומב,ילארשיהאיבנהלשוכרדלאיהךכבונתנווכ.הווהתמהשירפהתוא
םהםיררועתמשטושפאוהרבדה,םירחא״םיאיבנ״לצא.הזגוסמאיבנלשםלשהו
לכלשדחוימהוניינעווהרקמיפל,ישפוחןפואב,םנויגהוםנוזחתורירשיפֿלע
רבכשיפכ,ילארשיהאיבנה,םלוא.ליעלםצעבונַייצרבכשיפכו–םהמדחא
תמיוסמהרותלשהתרגסמלהליחתכלמאוהדומצותוהמםצעיפֿלע,ןכֿםגונרמא
והמוהשירפהןכתיתדציכ,תררועתמהלאשהו–הידיֿלעאוההֶנתומו,תרדגומו
.תאזכתרגסמבהביט

ונתיינפחתפב,הליחתכלמרבכונרמאתאזההלאשהלשהרוריבןוויכבוהשמ
ןיעכקרהליחתכלמהשירפהגשומתאונילעה,רוכזכ.השירפהןורקעתאררבל
שיילארשיהאיבנהלצאקר,תמאבו–״שדוקַּבתוררועתה״לשגשומהםוגרת
.םוגרתהיפגאינשןיבןויווִשלשהמֵלשותישממהדימ

לודגהבורהיפֿלערשאו–ינוליחתויהלוליפאלוכיה,ירכנה״איבנה״לצא
יפֿלעלוכיהשודקהגשומבותוררועתהיוהיזיכעמשמאליממ–הזכאוהםנמא
לעוליפא,לשמל,רמולרשפאשךרדכ(לאשומןבומבקריתועמשמתויהלבור
ידמלתוקוחרםיתִעלקרו;)ול״שודק״יטסיאתאהןיינעהיכ,יטסיאֵתאהףיטמה
ינָקוודהןבומַּבןאכשרפתהלהשודקהלכות)יזויגילרירכנאיבנלשםירקמבונייה(
,םלוא.הובגִמהרושבאשמואהנוילעתוכלמלועתלבק,םייתדםיכרעלתואנקלש
ירדגבםינפֿלכֿלעתמצמוצמהשודקהןאכתראשנוללהםירידנהםירקמבםג
.הללכבתירכנההאובנהתוהמתאונרבסהשיפכ,יפיצפסההניינע

רשא,תיתוברתהתואיצמהתכרעמלכ,ילארשיהאיבנהלצא,תאזתמועל
תכרעמיהירה,סחייתהלורוזחלאוהרומאףאהמצעהילארשאואבאוההכותמ
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תויהלהכירצתיאובנהתוררועתההו–חכתיהֱֹֿאהרותתשודקלשתחאתללוכ
לעהלעתִמה,תאזכןכותֿתאלמוהפיקמהשודקלשחתמךותמאופאןאכתאשינ
ילארשיהאיבנהתוררועתהםגםנמאש,תורחאםילימבאוהושוריפ,הזרבד.המצע
תרגסמהלעהלעתמהשדוקַּבֿתוררועתהוא,השירפלשתוררועתהאליממיהירה
היושעה,תיתורירשהשירפוזןיא,תאזםע,םלוא;הרוגשהשדוקהֿתכרעמלש
םצעמאלא–יהשלכתינכותהרדגהלאואאוהשרבעלכלאתולעתהלתישפוחהו
תרדגומאיהתראשנו,האָצומֿםוקמלאתינכותהניחבמהדומצאיהתראשנהעבט
.הֶזַלשןותנהונכותירקיעב

,הבןודלהפונשגינשהלאשהתרגסמבתימורטתחאהדוקנקריהוז,םלוא
איבנהלצאש׃תאזההדבועהונניינעלןאכהבושחהנממההובגרתויהברההמרבו
תאריכהלתעגמוהלעתמשדוקַּבֿותוררועתהשאיהתיתוהמדקומֿתדוקנ,ילארשיה
יפכ,יתוכמסההסוסיבתאאיהתלבקמםגהבו,תיהẁֱֹאההתוחילשוהתריחב
הפהווהמהאיהאיה,תאזהתדחוימהתולעתההךרד,הנהו.ליעלרבכונרבסהש
לשותדובעלבושהפקקָזינוםידקנהררבלידכו–ונתלאשלשדבוכהֿזכרמתא
.םולש]םושרג[

ימיירבדבןיחבמ,ליעל׳בהרעהב,ונרוביחתליחתבונרכזהשרמאמַּב,םולש
וא–הרכהידילהאבה,תרצויתינחורתוליעפלשםיגוסהשולשןיבלארשי
גוסה.תיהולאהתמאהםצעלשוא,תיהולאתולגתהלשיוטיבכ–תרכומה
,הזבותנווכו–רדגומוםיוסמןכותתלעב,הרישיתולגתהתלבקאוהןושארה
תועמשמלשינשדחהחותיפַּבאוהינשהגוסה.לבוקמהןבומבהאובנַל,ןבומכ
ואיכָלֲההשרדמהלשתדחוימהתינכטהךרדבםא–ןושארהגוסהןמתויולגתהה
שודיחהתייארךותמםינפֿלכֿלעךא–ללכֿךרדבתונשרפהךרדבםאוידגאה
אלבואןיעדויב,הליחתכלמרבכםולגהיהרשאוהשלכדוסילשתרזוחתולגתהכ
ישילשהגוסהוליאו.דומלתַל,ןבומכ,איההזבהנווכה.הנושארהתולגתהב,ןיעדוי
םצעלשתיצראֿתיסחיתואטבתהתויהלרומאה,הרותהלשילָּבקהשרדמהאוה

דחוימבהרואכלאוהחלשנםאםגירהש,הזללכמאצויאקוודוניאאיבנההנויוליפאחכ
תייוגתוחילשבלארשייאיבנןיבאוהדיחיםנמאו(–לארשילאלו,הֶונינלשםייוגַל
ֿםדוקראשנ,תורודְלותוחילשרקיעאוהש,לֵּכְ☻ַהẁרסומםוקמֿלכמ–)תאזכתדחוימ
חמוצהכותמרשא,תילארשיההרותהלולכממילרגטניאקלחכ,לארשיללכשהֿרסומלכ
.םילשהלאוהדעונהתואוהנוי
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םירחאהםיגוסהינש,רישיה,ןושארהגוסהןמתולגתההתמועל.תטלחומהתמאה
;החותיפלשהקיטקלאידהוהרּוסמההרותהלשתועצמאָּבםייולתוםייתרוסמםה
עיגהלהיושע״תיהולאההלימה״ןיאבוש,תרחואמהתודהיביכשיגדמםולשו
וזירה.הפיקעאיהתולגתההרחאתיתדהיווחלכ״׃יעצמאֿיתלבןפואבםדאָל
32.״םיהולאהתייווחדועאלו,םיהולאלשולוקתייווח

תידוגינהנווכךותמאלואתכמסאלשהנווכךותמאלונאםיאיבמהלאםירבד
תדימלשב–וננוידלאובמכקראלא,םהבתולולכהתונקסמהתאןקתלוםרקבל
,ןורקיעהוןויערהםצעבאיההראההטכ.אשונהיבגלםהמלבקתהלהיושעההראהה
םינושםינפואבתויהלהלוכילארשיביהֱֹֿאיוליגלשותלבקתרכהלדעתולעתההש
ןאכמהלועוניבגל.וללהםינפואהתאןיימלןויסינַּבאיההראהה,ןכֿומכו–
?ונרבידהילעשתולעתִהההפתבלתשמןכיהודציכ,הלאשה

רמאמ–)233׳מעבליעל,׳בהרעהבהארובוש(וילאסחייתמד״בשרשארמאמב32
Divine"חנומַּבםולשםושרגטקונ–תילגנאלםגרותותינמרגבבתכנש word"רשא
.הקסִּפהםויסבטטוצמהטפשמהתאםגֿומכ,תואכרמןיבןאכותואםגרתמד״בש
.רמאמהלשןושארהוקלחףוסב,292׳מעבל״נהרפסבהאר

הוושַה.תרוסמהתדמעםעדחאהנקבםולש]םושרג[ירבדןאכםילועןיינעלשופוגלטכ
שי״׃בתוכה,)׳כןמיס(׳אדומעב״יףד׳ארתבאבב׳,׳בקעיןיע׳לע׳ףסויץע׳שוריפל
יפמהווצמהוהרותהועמששםיאיבנראשוהשמכ,שממהאובנ,האובנינווגיתרת
בורמשאלא,הרובגהיפמרבדַעֵמָשאבנתמהןיאשיתירחאהאובנאכיאו,הרובגה
ימכחומכ,יניסמרסמנוליאכתמאהלאןיוכמותוכלהוםינידרמואושֵדַחמותמכח
יבררמא״׃)ארמגהףוגבםש(]ןתינהץוריתהוהזו=[״ינָשמדונייהו.דומלתהוהנשמה
.םימכחלהנתינוםיאיבנהןמהאובנהלטינשדקמהתיבברחשםוימ,הפיחןִמדימידבא
אלםימכחהןמ,םיאיבנהןמהלטינשיפֿלעֿףא׃רמאקיכה?אוהאיבנואלםכחוטא
.״הלטינ
רשא,םירואיבושודיחֿתפסותךות,ס״שהתודגאלשאלמטקלאוה׳בקעיןיע׳רפסה[
לשויבאאוהרבחמה(.יקינולסבספדנו,דרפסישרוגממ,ביבחֿןבבקעיברהידיברבוח
.)ז״טהרעהלתפסותבליעלרכזנה,ביבחֿןביולברה
שרפמ,)ףסויברהןב(לדנוזךונחברהידיֿלעבתכנתודגאהֿירבדל׳ףסויץע׳שוריפ
ד״בשרשאוירבד.19ֿההאמהלשהנושארהתיצחמבקוטסילאיבביחרשא,שרדמה
רשא,)תקיודמהקתעהב(ס״שהלע׳םייחתרות׳רפסםשבודיֿלעםיאבומ,ןאכטטצמ
ריעבןידֿתיבֿבאוןילופימכחמ,רוש)שריהיבצילתפנןב(םייחםהרבאאוהורבחמ
ןילבולבספדנורפס.ארתבאבבתכסמבןנדףדהלעהלאוירבדתאבתוכה,זלֶּב
].ךכֿרחאםינשהנומשרטפנאוהו,)1624(ד״פשתנשבהנושארל
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יהֱֹֿאהיוליגהתלבקלשךרדהיכלוכֿםדוקבלםישנ,הבושתלעיגהלידכ
ידכאלאהבןיא,הרּוסמההרותהלששרדמואתונשרפידיֿלע,יעצמאןפואב
ררבלםגאהיּולוא–הליחתכלמןותנהללכלשתונורקעיפֿלעםיוסמטרפררבל
לשושוריפו–םיוסמטרפלשויתוביסמלדעבמהליחתכלמונלןותנהללכהתא
,תטלחומתיהֱֹֿאתמאלשיוליגתלבקןאכשיםאםגש,תורחאםילימב,אוהרבד
ֿינויגהיוליגאלאהזןיאםוקמֿלכמ,לארשישודקלשותארשהבוודסחב
,תביוחמהתוחתפתההךכוךכשוא,בצמהךכוךכשוא,ןידהךכוךכש,יביטקייבוא
.יוליגַּבךרכיהלהיוארתויהלהיושעהתימנידֿתירסומתועמשמלכלרבעמ

ךכתושעליוארש,רסומהיללכלשםוחתבאוהיוליגהןכותםאףא,לשמל
יבגלו–ותמשגהלהיחתירסומהפונתםוש,ומצעלשכ,ובןיאםוקמֿלכמ,ךכו
םירחאםישנאואיוליגהלעבשהמבןיטולחליולתיוליגהראשנהמשגההֿתפונת
םכרדכםיּכַפמוםייוצמוללהםימילשמהתורוקמהםא.םימילשמתורוקממולואיבי
ירדגב,לוכהֿךסב,ןאכונאםיראשנאליממ,המואהייחלשתלבוקמההרגִשהךותב
,תיהֱֹֿאהארשהב,תטלחומתמאיוליגשהדבועהו–םילבוקמהדוסימהוהרגִשה
,הרעהַּבליעלוניארשהמתורמל–המואמהזןורקיעבהנשמהניא,רבדבברועמ
,לאשומןבומב,וניתורוקמבהנוכמתויהליושעהלאםיאנתביהֱֹֿאיוליגוליפאיכ
יהירה,ונדידל,הבןיינעןאכונלשירשאתולעתהה,תאזתמועלל.״האובנ״כ
הארנתמאבו–תיתרגִשẁיתלבתירסומהפונתלשתולעתה,רבדלשורקיעבו,אקווד
,יגָ☻ומהןכותהשודיחאקוודואלו,תירסומהפונתתושדחתהלשהזדוסייכ,רמול
.קייודמהןבומבהאובנלשהתוהמבכרהבעירכמהדוסיהאוה

ונאםילוכיוניתורוקמבםיעיפומההאובנהירבדלשםינושהםיגוסהךותמ,ךכ
םירכומםינידותוכלהלוליפאסחייתהלהאובנההיושעןכותהתניחבמיכ,תוארל
לשירסומהףקותהיכהרוקשאלא–)ב״ויכותבשואםידבעתוכלהןוגכ(ןיטולחל
,]תינש[,ןכומכ.ףקותהתאתויחהלהאובנההאבזאו,תואיצמבףפורתמתוכלהה
ךא;תומוצואתונברקכ,םיינרותתודסומלשיסחיהםכרעלתוסחייתמהתואובנשי
קריהוזש–תיטמגודההניחבהןמהכרעההתעיבקבונניאולאתואובנבשרקיעה
תוסחייתההןפואלשהרגִשהתצירפבאוהןרקיעאלא–הפיקעהןתועמשמ
תויוחתפתהתורשבמהתואובנשי,תישילש.רוביצַּבתודסומםתואלתירסומה
,תיתדבועההניחבהןמ,תירוטסיההתוזחהםצעאל,הלאבםגךא–תוירוטסיה

אלא,הנקסמירבדםניא״תּואיבנירבד״םתסשוניתורוקמבאוהרורביכ,לאשומןבומבל
.)׳אדומעב״יףד׳ארתבאבב׳לע׳תופסות׳וי״שרהאר(;״םעטאלב״םירבדםה
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הכורכהתירסומהתועמשמהתרדחהבששודיחהאוהבושחאלא,בושחהאוה
ךרדתארוהבאטבתמןנכותרשאתואובנבוהירה,בוש,יעיברגוסאל.םירבדב
דוסיהאיה,הרגִשהימוחתמאלש,תירסומההנווכההיכרמולךירצןיאו–תינידמ
ןוגכ,תונויזחבתואטבתמהתואובנההזללכמהרואכלתואצוי.הלאלשדסּומה
גשיההשאיההדבועה,םינפֿלכֿלע,ןאכםגךא;לאקזחילשהבכרמההארמ
שדוקהתפונתלשהתאלעהבםאיכ,ופוגל,הארמהםצעבאטבתמוניאיאובנה
,ףוסבלו.ונרמאשללכהירדגבאופאונאםיאצמנבושו–ונממתעפושהתימנידה
איהתעבוקםנמאןכותהתניחבמרשא,השמֿתרותלשלולכמַּבןכֿםגןידהאוה
דבעידבקיסהלםייושעםימכחרשאםייפיצפסהםינידהןיעכ,תדלשתכרעמ
םצעבאלאאטבתמיוליגהןיאתמאבםינידםתואבש,אוהלדבהה,םלוא;הכותמ
םינידהןכותתאקראלתללוכתירוקמההשמתרותרשאדועב,ןידהלשונכות
.ארקיעמםינידהבויחלשימנידהןעטמהתאםגםאיכ,ומצעלשכ

איהאיה–םעהלשתירסומהתויִחהתפונתתאתשדחמההרו☻ב,םנמא,הנהו
םויַּכונֵרּבַדבונאםיפוצוילארשארבדהאוהו,תולגהתפוקתבונלהרסחהתיהש
.האובנהשודיחלע

תולהנתההיסופדבונייחועקתשנתולגהתפוקתביכ,ליעלונרמאשהמ
תויִחהםרזש,תורחאםילימב,השעמלושוריפהיה,דבלב״תיטרקורויבה״
לע–יונישאללךלוהוךשמנ,דיחארושימבזאעַּבקתנוםצמטצנונלשתירסומה
רבדהו.ויבגלעואשינוועראתנשתוילאוטקלטניאהתויוחתפתהבןוויגהלכףא
הסיפתהףקיהתניחבמקראל–םדקתהלרשוכהתאשדחלידכולםיקוקזונייהש
םייחהךלהמםצעתניחבמםגאלא,תמיוסמתיפצתֿתדוקנמ,תילאוטקלטניאה
לדתשהלותונתשמהתוביסמהלעביגהלתלוכיהשודיחבםנמאהיה–וללכב

המגודו,ןומההתסיפתבהאובנהתוהמלשרקיעהםנמאאיהאיה–דיתעהתייפצאל
יבררמא״׃׳בדומעב״יףד׳ארתבאבב׳ְּבארמגהרמאמבונלשיהזינושלשומישל
ךא.״תוקוניתלוםיטושלהנתִנוםיאיבנהןמהאובנהלטִנשדקמהֿתיבברחשםוימ,ןנחוי
ידיֿלעואךרבתיֿםשהידיֿלעםיאיבנתאובנד,תושתואובנהןיא״ש,םשא״שרהמהאר
,תורחאםילימב,ונייהו–״דֵשידיֿלעאלאוניאתוקוניתוםיטושהתואובנלבא,ויכאלמ
דוסירשא,הבשהשודקהםרוגידיֿלעאדירגדיתעהתייפצמתלדבנתיתִמאההאובנהש
.תירסומהותפונתוותמגמבאוהֿאולהישעמהותוהמ
שוריפרביחוןילופימכחילודגמהיה–שלדיארזעילאלאומשברה–א״שרהמה[
.]1631תנשברטפנאוה.ס״שהלע׳תודגאותוכלהישודיח׳,בחרנובושח
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,שדחמתנקותמוהירטםעפבםעפידמתררועתמה,המיאתמתירסומהפונתבןנווכל
.ןיינעהיפל,ילאוטקלטניאןפואבםג

,אוהףא–לארשיֿתרותיפֿלעםייחהתרגסמב,תאזכשתירסומהפונתשודיח
הארשהבאוהיולתאלא,יתורירשתויהללוכיוניא–ילאוטקלטניאהשודיחהומכ
;ונרוביחלשםדוקקרפבונרבסהשיפכ,שדוקַּבתיהֱֹֿאתמאתוררועתהלשהעדותו
הלוכיאיהןיאםירבדהעבטמ,ןאכונלררבתמשיפכ,תאזכתירסומהארשה,םלוא
לצאעמתשמשהמ,ןכל.הרישיתויהלאיההחרכומאלא,הפיקעֿתידומילתויהל
תיהֱֹֿאהתולגתההןיאתרחואמהתודהיבש,לוכיבכיתוהמללככםולש]םושרג[
עוביקהיכלבקנםאאלא,ןוכנתויהללוכיוניא–הפיקעאלאתויהלהלוכי
,תאזתמועל.םלועלתודהיהלערבכרזגנםנמאתירסומהתויִחהרשוכלשןבואמה
יכעמשמאליממבל,אלמואירבתויִחֿרשוכלרוזחלאוהוננידיכונאםינימאמםא
,תולגהתפוקתלשתודהיהיבגלקרםצעבןוכנליעלדונתאבהבםולשםכסמשהמ
אלאוזןיאםאםג,שדחתהלהרישיהתולגתהההדיתעתלאגנהתודהיבוליאו
.״תרחואמתודהי״

לשהנומאָּב,הלואגלהייפיצהלשתיתרוסמההמגדַּבםגיוטיבלאבהזרבד
בשייתמדציכ׃אופאתויהלתרזוחונתלאשו–גלחישמהאובתארקלוהילאתביש
םע,״תרחואמהתודהי״בםגםייקתהלףיסומה,הרישיתולגתהלתוקיקזהןורקע
הדומצראשיהלםינפֿלכֿלעהחרכומתאזהתוקיקזהםגש,ליעלוניארשןורקיעה
?הרּוסמההרותהירדגל

ונשגדהרבכשהמלאיהתרשקתמו–ידמלהטושפאיה,הדוסיב,הבושתה
ֿםדוקולשיאלא,ןיַאהןמתיאובנהתולגתהלספתנוניאילארשיהאיבנהש,ליעל
ולהלגתמהזהןיינעהסיסבלעקר׃האובנהאושנבולשמישונאןיינעלוכ
אלאוניאהליחתכלמישונאהוניינעףאש,הייארהֿתקמעהםגהאבהמעו,הרושבה
יכ,אוהטושפךאךכלםאתהב.יהֱֹֿאםירבדֿלגעמב,הרושבהלשילרגטניאקלח
רדגומאצמנתיאובנתולגתהלבקלילארשיהאיבנהיושעוברשאןיינעה

שדוקהחורןורסחתמאב״׃ה״נש׳מע׳גךרכ,קוקה״יארהל׳שדוקהתורוא׳בהארבל
,תבאכַמהלחמאיהלארשיץראבו,הלחמוםומםאיכ,תומלשןורסחאלאוהלארשיב
קוספמעטקבהזוטפשמתאםתוחקוקברה[.״ֶאפֹר׳דינאיכ.אפריהלהחרכומאיהש
.]ו״כו״טתומשבהאר–

.312׳מעב,קרפהלשופוסבהרעההספדות,הכרואתאפמגל
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םעתוגזמתמה(התמשגהוהמויקתויעבוהרותהןכותידיֿלע,חרכהב,הליחתכלמ
ןיאםינפֿלכֿלעשעמשמאליממו–)לארשיםעלשותומדקתהוומויקתויעב
תאשמשלקראיההלוכיאלא,הרּוסמההרותהןכותתארותסלהלוכיותרושב
.הזהןכותה

לשןכותהדצמקראלהרותַּברושקראשנילארשיהאיבנה,ןכֿלעֿרתיךא
תינכותהתרגסמהךותמ.איבנאוההשענהברשאךרדהידיֿלעםגאלא,ותאובנ
יחאוהןיאשהעדותבהליחתכלמשרשומאוהאצמנלארשיֿתרותבוניינעלש
,תועוטקהֿתויסחיהתודמעבקר,חרכהב,תוצמתמויתויעברשא–רקפומםלועב
–םבִלמןהיבגלתודבִלםייושעויהיםדאהֿינברשא,תוינויגִשהואתויתורירשה
אוהו,תטלחומתמאלשןורתפויתויעבלשירשא,יהẁֱֹאםלועבאוהיחאלא
איבנה.לארשייֵהֱֹֿאלשתפקמהותילכתווקוחיפֿלעיואָרָּבןהלדעוימהןורתפה
בושקאליממאופאאצמנ,ינולפרבדבןיינועמהליחתכלמאצמנה,ילארשיה
חווטהוהזוהביטקפסרפהיהוז׃תיהֱֹֿאההמרבונורתפל,ןיינעותואב,הליחתכלמ
היעבבקרהצמתמוניאםנמאןיינעהרשאכו;ויבגלןיינעהתאםירידגמה
שוריפהיכרדברתפיהלהיושעה,הרותהשוריפלשאדירגתילאוטקלטניא
ירה–הרותהתלעפהלשתוינוציחהתוביסמבךרדסוליפלאוהעגונאלא,תורוגשה
ארובהקוחוהמ,דבלבילאוטקלטניאןפואב,לואשללוכישיאהןיאםגאליממש
םצעבקרהיולתותחלצהתראשנאלא,קוחהלאותעדתאןווכלידכ,ןודנב
תמאהẁתרושבלשיוליגהתאלבקלרשוכהולןתינואוהרחבנםנמאםאה,הלאשה

?התאשלו
םילקתנוונאםירזוח,התבושתלעהאבתאזההלאשהשינפל,םייתניב,םלוא

הנותנ,השירפלשתונוכנךות,שדוקַּבֿתוררועתהה.״השירפה״ןורקעבוזהדוקנב
עגונהןיינעבאָצומולשקבלררועתנשיאהש,הדבועהידיֿלעהליחתכלמןאכ
החנההיפֿלערשאו–הרותהשוריפלשןיינעוניארשא,לארשיםעלוהרותל
ותנבהבטימיפל״ובעירכהלדמעמשיאָלןיאםגוננוידאשוניפלתביוחמה
תויהלהיושעהלהנִמהואלשממהתולעמבתדסוממתוכמסוזיאףקותב,״תישיאה
ולשקבלתונוכנהותוררועתההשיאָּבתאצמנםנמאיכעמשמאליממו–ולהנותנ
רשאתודסוממההלועפהוהבשחמהיכרדלרבֵעמ,שדוקלשרבדבאצומהתא
םושאלו,לארשייֵהẁֱֹאתאןירשימבלואשלאוההנופ׃םתסבןהבתשמתשמהרותה

.יעצמאדסומואתוכמס
הליחתכלמתשרשומוזתוררועתההתיהםנמאשהחנההיפֿלע,ךליאוןאכמו
לע–ותרושבוותוחילש,ותריחבתולגתהשיאלהאב,תיהֱֹֿאהרעהוהריחבב
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יפֿלעחווטהוהביטקפסרפהלשףקיההותואאולמבו–ביוחמהיהֱֹֿאההרוקמ
.ארקיעמןיינעהלאהיההפוצאוהוברשא,לארשיֿתרות

ללכֿךרדבןוכנהיהיונרמאשםירבדהרדסיכרמולהארנ,הזרואיתב
קייודמתויהלחרכומאוהןיאךא,תימינפה,תיגולוכיספֿתיתוחתפתהההניחבהמ
תעדותלםַדקִתתולגתההשרשפאוזהניחבמ.היולגהֿתיתעדותההניחבהןמםג
)לאומשןוגכ(תודליהתפוקתב–דואמתמדקומתולגתהלשהרקמבו,״השירפה״
םלוא.ירוקמהֿישונאהןיינעהלשהרורבההעדותלוליפאםדקתוזשרשפא–
קרתאטבתמוזןיאשאוהןאכתולגתההלשהביט,ןיינעהעבטיפל,םוקמֿלכמ
תירסומהפונתססבלורשאללוכֿםדוקאיההאבאלא,והשלכילאוטקלטניאןכותב
.תמיוסמתילאוטקלטניאהמגמוזיאב,ןבומכ,םגּולו–

׃לופכאוהתולגתההלשינורקעההביט,תילאוטקלטניאֿתינכותהניחבמוליאו
יהֱֹֿאההרוקמלארישייתעדותעגמבתירסומההפונתהתאאיההאיבמ,תישאר
איהֿאיהרשא,לארשייֵהẁֱֹאלשומעטמתוחילשהתקנפשוגתאהלאיההקינעמו
;הליחתכלמשיאהלשונויגהֿףקותוותוררועתהֿתקדִצלשורדהןחבמההתיה
לעתרשגמה,ןיינעהאושנלתינויערהארשהבתוררועתההתאאיההמילשמ,תינשו
הביטקפסרפהלשאלמהקפואהןיבלהליגרהתישונאההבשחמהםוצמצןיברעפה
.׳התרותלשחווטהו

תולגתהלעונאםירבדמשיפֿלעֿףאיכ,שיגדהלורוזחלשיהזםוכיסב
ירה,תיהẁֱֹאתינויערהארשהןתמבותיהẁֱֹאתוחילשלשהקנפשוגןתמבתאטבתמה
אלםגו,םתסתיהֱֹֿאתוחילשלשהקנפשוגבןאכרבודמהןיאםנמאםוקמֿלכמ
לארשייֵהẁֱֹאלשומעטמתוחילשבאקוודםאיכ,תימתסתיהֱֹֿאתינויערהארשהב
תאריבסנוףיסונהתעו;לארשיẁתרותלשחווטהוהביטקפסרפהירדגבהארשהבו
׃הזלהקוידה

,ךכךותמקוידהעבונםירבדהלשתחאהניחביפליכרמולהארנ
םאיכ,טשפומבםתסאל,םיהֹֿאבלואשלשיאהןאכאָצָיםנמאהליחתכלמש
יֵהֹֿאכוראותבםלועהארובדחייתמהברשא,תמיוסמההביטקפסרפההתואמ
רשאהביטקפסרפהיהוזירה,שיאההָנענשמ,אליממו–לארשיֿתרותןתונולארשי
תילארשיההביטקפסרפהיכ,ףיסוהלרשפאתרחאתוארֿתדוקנמ,םלוא.הָנענהב
תוררועתהתאתֶלֶעַתמה,םלועבהנותנההדיחיהתמאבאיהאיהתאזהתמיוסמה
תוחילשתלבקוםיהֹֿאבהלאשלשהמגמב,חרכהבוהליחתכלמ,תירסומההפונתה
,םלועבהנותנההדיחיההביטקפסרפהםגאיהו–ותִאמהרישיתינויערהארשהו
תוררועתהיבגלהלאכשםיטלחומסוסיבוןחבמיתועמשמןפואבתרשפאמה

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 308

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



תולגתהההלוכי,ליעלונרבסהרבכשיפכ,תאזההביטקפסרפלרבעמ.תישונא
]םייקה[לוכיבכֿםוצמצהןמהתטשפהלכםעו;תירקמקרתויהלתיהֱֹֿאה
הנממתענמנוזהתטשפהלשבאקוודירה–תדחוימהתילארשיההביטקפסרפַּב
.תטלחומהתיהֱֹֿאהתועמשמַּבתימינפהתובלתשהה

לבא–הרישיתולגתהלעןאכונאםירבדמםנמאיכ,ןייצליוארתאזדבלמ
יוליגהרבדןיבתינכטהציחמםושןיאש,יתייווחהרושימבקרןיבהלשיהזרבד
ֿאיבנה״לשהרקמהןמלדבהב(עמושהשיאהלשובלואונזואןיבליהֱֹֿאה
.)םדוקיוליגלשינכטהדוביעהךרדבאלאולאבוניאתולגתההֿרבדרשא,״םכחה
״רישיה״ילארשיהאיבנהםגש,בלםישלשי,רחאםירבדֿרושימב,תאזתמועל
הרותהלשינויערהוירסומהלולכמהםוחתב,ונרמאשהמיפל,םצעביורשראשנ
ןפואבקרולהנותנרבדשדחלתלוכיהשדבלבוזאלו,םדוקמרבכהתלגתנש
עיגהלתלוכיהםצעםגאלאדל,הזלהםייקהלולכמהםעדחאהנקבהלעיש
איבנהםג,הזןבומב.ותועצמאבוא,לולכמהותואלדעבמקרולןתינתּולגתהל
לצאש,אוהלדבהה,םלואהל.״ףיקע״ו״יתרוסמ״,תמאב,אופאוהירה״רישיה״
םגאלו,תינכותותיתרגסמקראיהוז״תּופיקע״וא״תּויתרוסמ״,״רישיה״איבנה

איבנןיא״׃׳ב׳מע׳בףד,הליגמתכסמברמאנשהמאיהאיה,הזןפואבשודיחהתלוכידל
אוההניינע–ארמגהחסונכ,ןורקיעהלשתילילשההעיבקה.״התעמרבדשדחליאשר
;ותוללכבןורקיעהףקיהלןווכמה,ונלשיבויחהחוסינהןמלדבהב,דבלבםצמוצמוינכט
הקסִּפַּב,317׳מעב[,ארמגהרמאמלשתקיודמהתועמשמהלאןלהלרוזחנדועו
.הירחאלשםייתשַבו״רבתסמ״׃תחתופה
ולהנותנרבדשדחלאיבנהלש)ותושרו(ותלוכיֶש–ד״בשטקונרשא״יבויחהחוסינה״
ןיאש׃םצמוצמה,׳ילילשהחוסינה׳ןמלידבהל(–הרותהלשםייקהלולכמהתרגסמב
דמערשאאוה–)הזהלולכמהתמועלהריתסכבצייתירשארבדשדחליאשראוה
בתכנאוההרוביחה.)הזךרכ(׳לארשיתרותבהמגדהותמאהלע׳רוביחהלשודוסיב
םעדחיותאירקבו–ןנדרוביחהתביתכינפלםינשתחאוםירשעכ–ג״ישתףוסב
].תקתרמוהרישעהנומתתרייטצמ,ןאכ׳חְֿו׳זםיקרפ

םצעבאוה״רישי״איבנש,׳ח‐׳וב״ירבדמבברמאנשהמאיבהלילוארשפאהזרשקהבהל
רשאדועב,״טיבי׳התַנֻמתו,תֹדיחְבאלוהֶארמו,וברבדאהֶּפלאהֶּפ״רשא,השמקר
תקיודמהונתניחבמ,םלוא.״וברבדאםולחב,עָדַותאוילאהָארמב״–םירחאםיאיבנ
לאאָרֵאָו״יפֿלע׳העיפומרבכהשמלאתועדוותהַּבוליפאש,׳ג׳ותומשהאר,ונלש
התיה–םהרבאלאקרםצעבוא–תובאהלאקרו,״בקעילאוקחצילא,םהרבא
.תינושארתמאבתועדוותהה
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אוהןיאו,ישפוחוהירההעובקהתינכותהתרגסמהךותביכ–תינכטֿתיתבשחמ
.ותארשהתלבקליפיצפסםייניבֿרוניצםושלקקזנ

קרפבונרוריברשקתמןהברשא,תודוקניתשלרוזחלונאםילוכיבושהזעקרלעו
.ליעלונרכזהרבכש,הלואגהתוררועתהלשתודחוימהתויעבהלאהזה

תואתכמסאהלשקבל,״תיתדהתונויצה״לשהגהנמבאיהתחאההדוקנה
היהרבודמוליאכ,םיילָּבקואםיישרדמםיחותיפבוא,םיקוספבהלואגהיכלהמל
הרותהתנווכלשינשרפףו☻יחידיֿלע,תילאוטקלטניאהכרדהלקרקקזנהןיינעב
תראשנ,הנלבקתתשתונקסמהתאשמשללכותרשא,תירסומההפונתהשדועבו–
ֿרדעיהבשןולשיכלןודינהזהגהנמה.תיתולגהתודהיהתרגִשבאיהשתומכ
המלעתוינשרפהתונקסמלןאכןיאתמאביכ,וניאררבכשיפכ,תועמשמ
תונקסמהילעבשדועב,דבלבתילאוטקלטניאהכרעהרדגבןהתוראשנ׃הנלוחתש
םתואתולעהללכותרשא,תיאובנהֿתירסומהתושדחתההםצעלןיידעםיקוקז
םירבדהעבטמ–תאזהתושדחתִההוליאו.ארקיעמהלואגהךרדלעישעמןפואב
םישרדמואםיקוספלשתונשרפלעססבתהלהלוכיהניא–ונרבסהשיפכו
קרםישרדמהוםיקוספהרשא,הרישיתיהֱֹֿאהארשהלאיההקוקזאלא,םייפיצפס
לולכמלשתנווכמהוהכירדמהתרגסמהךותב,הליחתכלמוןיפיקעבהושמשי
.הרותה

ֿתלואגלשםיירוקמםידעיתבכרהלשתידוסיההעפותבאיההיינשההדוקנה
.םינושםירושימינשתאזההעפותלשיו–תינויצהתירסומההפונתהלעלארשי

תאםיביכרמ)לארשיֿתנידמבםויכלבוקמשיפכ(ליגרהודחאהרושימב
םינתינכםהםיזרכומךליאוהתעמשןפואבו,םרוקממינויגההםקותינךותםידעיה
תא.הירוטסיההךלהמותוביסמהתונובירְלףופכב,םיכלוהוםיחתפתמםייונישל
שיינשהרושימב.ליעלרבכוניצימתאזהתינסרהההבכרההתרוצלשהתייעב
םנכותלשבייחמהודימתמהףקותהתרימשךותםידעיהתאביכרהלםיסנמש
רתסנרבדהאצויבושןאכו–)י״חלתעונתב,לשמל,לבוקמהיהשיפכ(ירוקמה
׃לופכאוהישוקה.וכותמ

תרדגומתאצמנתינויצהתירסומההפונתהש,הדבועההעירפמ,תישאר
םיכרעלשםתבכרהלאופאתדגונמיהירהו,תינוליחההתטישבהליחתכלמ
ךילשהלהסנמיארִּפסוסשךרדכהילעמםקרופלאיההטונ׃הביטםצעמםיטלחומ
טלחומףקותתתלידכש,ךכבךילהתהאטבתמישממןפואב.וילעמובכורתא
ואןהשלכתוילנויצרתוירואתבםתואססבלםיקקזנינוליחסיסבלעהלואגהיכרעל
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הנויגהתויסחיבוילאמסמסמתמםתויטלחהֿחוכרשא,תימואלהקיטנמורינימב
דמעמםגטטומתמאליממו–הקיטנמורהלשהתורירשֿתויחטשבואהירואתהלש
.ארקיעמםיכרעה

לשתילמרופהתוינוליחהןמןאכדרפיהלםיסנמרשאכםג,]תינש[,םלוא
לע,תרוסמבםרוקממתעדמורֵשייהםיכרעהתאהילאםיאיבמותינויצההפונתה
,לשמל,רבדההשענשיפכ(וזָלשבייחמההפקותבתימורטֿתינורקעהרכהדוסי
ףוריצהןיאןיידע–33)םויהאנהכברהלצאוא,התעשב״םיאנומשחהתירב״ב
קראוהתרוסמבהלואגהידעילשבויחהיכ,ישוקההלגתמוזהדוקנב.רדתסמ
המשגהתפונתאלל–םיליבסוםייתרגִשתומשגתהיפוסיכבךמתנה,יטרואתבויח
ידיֿלעאופאןאכאלמלםיאבוזלשהמוקמתא.וכרוצלהנכומאהתשתישממ
,לגרומהיתולגההדוסימבהללכבתרוסמהתראשהךותו(תינויצההפונתהץומיא
לכ,םלוא.)תלבוקמה״תיתדהתונויצה״לשםייאלכהֿףוריצברבדההשענשךרדכ

לועפלהלחה׳םיאנומשחהתירב׳רעונהתעונת*33
הדסונאיהץראב.ר״תיבלשיתדםרזכ,ןילופבדוע
דעםינשהרשעֿתחאכהלעפו,ז״צרתחספב
העונתהלשהיפוא.הנידמהםוקרחאלהקרפתהש
טעמכ.םתוריסמבונייטצההיכינחוינָרותֿימואלהיה
ןוטלשהדגנהמחלמלוסייגתהח״ירבירבחלכ
.י״חללםטועימול״צאלםבור,יטירבה
תעבשו–׳םיאנומשחהֿתירב׳לעהבחרהירבדטעמ
רפסהףוסבואבוי–העונתהתקוחלשםיפיעסה
.׳בחפסנכ,)412׳מע(
ותולעםעו,תירבהֿתוצראב׳תידוהיהנגהלהגילה׳תאגיהנהוםיקהאנהכריאמברה*
תסנכל׳ץורל׳םילשוכתונויסנהשולשרחאל.׳ךכתעונת׳תאםיקהאוה,)1971(הצרא
חילצה–)ןאכוירבדתאד״בשבתכובדעומהינפלרצקןמזהיהןושארהןויסינה(–
הלספנןכמרחאלשתוריחבבךא,)1984(הרשעֿתחאהתסנכלרחביהלאנהכברה
חצרנאנהכברה.ןוילעהטפשמהֿתיבלשורושיאב,תוריחבהתדעוידיֿלעהמישרה
.א״נשתןוושחבח״יםויב,קרויֿוינבהאצרהאשנרשאכיברעשקנתמידיב
םיִּכִ☻ְל׳,)ג״לשת(׳הלוגסץרא,רגתאה׳׃םהיניבו,םירפסרפסמרביחאנהכברה
׳ןויערהרוא׳ורפסרואהארותומרחאל;)ם״שת,לארשיתנידמבםיברעהלע(׳םכיניעב
שוריפ׳׃םיאיבנלוהרותלושוריפיכרכןכו,)ג״נשת,הלואגוהנומאירקיעבםיקרפ(
.׳יבכמה
ד״בשןיבלוניבםיוסמרשקםייקתהץראבאנהכברהלשותוהשלהנושארההפוקתב(

,תונויצ׳׃תואצרההתינכתלחיתפַּב,׳םירבדימושיר׳רודמַּב,הזךרכבתאזהארו–
.)563׳מע,׳לארשיתנידמוהלואג
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לשבויחהתרכהםצעיבגלקראל,יאדיאןפואבהמאתוהאלתאזההפונתהשןמז
הזהבויחהלשתיבקעהותמשגהאשמיבגלםגםאיכ,םיירוקמההלואגהידעי

תרוסמהֿייחםצעלשהלואגהיבגלףא,ןיינעהעבטמ,ךכבךורכהלכלע(לעופב
םתואללגלגתהלבושםיטונםירבדהיכאצמנאליממ–)ללכךרדםיילארשיה
.םדוקמונרמאשאדירגםייטנמורואםיינתלכשםיסוסיב

תאץורפתתינויצההפונתהש,אופאיהירהךבסהןמאָצומלהדיחיהךרדה
התורירשייומידלרבעמלאאצתשונייהו,ןיטולחלםהמרהוטתוםיינוליחההירודיג
תאםישגהלוַצהםצעיבגלםג,ןכא–יהֱֹֿאההרוקמלשהרישיהעדותידילאבותו
םלשותהזבו–יטרואתהםבויחתרכהיבגלקרדועאלו,רתלאלהלואגהידעי
.ליעלהזרוביחבונרמארבכשיפכ,תמאבתיחישמהפונתלהתכיפה

$

306ẅדומעלתכיישהג״להרעה

הנשמ׳חקרפ,׳תויודע׳יפֿלע,ם״במרהל׳הרותהנשמ׳ב׳בהכלה,םיכלמתוכלהמב״יקרפ
לאקזחיל׳תילארשיההנומאהתודלות׳םגהארו;םשק״דרשוריפהארו–ג״כ׳גיכאלמו,׳ז
.׳וןמיסףוס,תולעהב]תשרפל[אמוחנת]שרדמ[הארו;390׳מע,׳חךרכ,ןמפיוק

׃הרעהַּבםרוכזיארדסִמיונישב–ד״בשןאכהנפמםהילאשתורוקמַּברומאהלשטוריפהנה[
לעאבנמוהרותהתריכזלעורפסףוסבהווצמ–ונשדוקיבתכבםיאיבנהןורחא–יכאלמ*
םיקֻחלארשילכלעבֵרֹחבותואיתיִוִצרשאידבעהשמתרותורכז״׃והילאלשואוב
אבינוילעש[ארונהולודגה׳הםויאובינפל,איבנההילאתאםכלַחֵלֹשיכנאהנה.םיטפשמו
ץראהתאיתיֵּכהואובאןפ,םתובאלעםינבבלוםינבלעתובאבלבישהו.]ןכלֿםדוקיכאלמ
.״םֶרֵח
לשודיקפתיכושוריפבםיעטמ–)1235ֿברטפנוסנבורפביח,יחמקדִודיבר(–ק״דר*
]ןורכז[לע]םדוקהקוספב[םכריהזמינאשיפֿלעֿףא״׃הבושתבבושלהרהזאהאוהוהילא
.איבנהוהילאתאםכלחלשא,םכתבוטל,ןכֿיפֿלעֿףא,רודורודלכבהשמתרות . אוהו.
.םשהלאבללכבבושלוידחיםינבהותובאהריהזי . אבהםויַלהבושתילעבויהישידכ.
.״םרחהיהתוהלוכץראה]תאה״בקה[הכיאלשידכ,]׳הםויב=[
עשוהייבר.אובלֿדיתעלוהילאלשודיקפתלעםיאנתםיקלחנתויודעתכסמלשהפוסב*
אבוהילאשרמואןועמשיבר,םינהוכהיסוחיירוריבבדקמתיודיקפתשםירובסהדוהייברו
.׃םירמואםימכחו״,תקולחמהתוושהלתנמֿלע . חלושיננה׃רמאנש,םלועבםולשתושעל.
.״םתובאלעםינבבלוםינבלעתובאבלבישהו,רמוגו,איבנההילאתאםכל
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היהתחישמהתומיתליחתבש,םיאיבנהירבדלשןטושפמהאָריי״׃רמואוםכסמם״במרהו*
׃רמאנש,םבִלןיכהלולארשירשיילאיבנדומעיגוגמוגוגתמחלמםדוקשו,גוגמוגוגתמחלמ
.״׳וגו׳]איבנה[הילאתאםכלַחֵלֹשיכנאהנה׳
דועייוניההאובנהשודיחשךכלעןמפיוקדמוע׳תילארשיההנומאהתודלות׳ורפסב*
הדיעמותומשגתהרשא,וזהתעהלשהאובלקהבומןמיסו–הלואגהתעלףאשנהקהבומ
,ומצעןברוחהלשישממקלחאוהףאהיהןברוחהתעלהאובנהןדבאשםשכ–הילע
,254׳מעבליעלד״בשירבדתאהארובוש(.לארשיןרקתדירילשםיקהבומההינייפאממו
.)׳יהרעהלםגםשבלֿםישו,״ןולדיח״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב
,לארשילשדוקהֿחורתבישלתּוזָחהתאבומ)׳ו,׳ךתולעהב׳,רבדמב(אמוחנתשרדמב*
,ןוראה׃וזנגנשםירבדהשימחמדחאהזו,הרונמההזנגנשדקמהתיבברחשכ״׃רומאל
אוה–ולכיהוותיבהנביווימחרבה״בקהבושישכו;םיבורכו,שדוקהחורו,שאהו,הרונמהו
].)א״יןמיסוהזםשו,רבובתרודהמיפֿלעתנקותמןושלה(.״ןמוקמלןריזחמ
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ח

האובנהתויוכמסןקת
םיינויערםינוקיתלתוכמסהירדגו

תוררועתההלשםייתוהמהתווהתההתונורקעתאןיבהלוניסינםינורחאהםיקרפב
הלואגהידעיתאתולעהלאיההעיגמםנמאדציכ–תעדומהותיבקעהתיחישמה
תיהֱֹֿאֿתיאובנהווצמֿתוחילשלשךרדב,היפֿלעותרוסמהךותמ,םייתרוסמה
,םלוא.תרוסמהתרגִשלשדוסימהדגנכתודרמתהֿתשירפךותאקוודו,הרישי
ינכותהדצהוליאו,תינכטהֿתיתוהמהתווהתההךרדלקרהכדעסחייתההזןויסינ
ורוריבלםגתשגלונאםינכומהתע.לפרועמהברהדימבןיידעראשנםירבדהלש
הניחבהןמהלואגבתרוסמהוהאובנהיסחיתויעב,םנמאו–הזהדצהלש

ךשמהבןוידהתמלשהלאשונהרקיעהתעתויהלונלתוראשנהןה,תינכותה
.ונרוביח

התונגראתהתייעביהירהתאזההמרבררבלונלשישהנושארההיעבה
׳גְֿו׳בםיקרפבהונראיתשיפכ,הליחתכלמתיחישמהתוררועתההלשתינויערה
הקימנידלשתוררועתההןאכהתלעלוכֿםדוקש,ןורקיעהםייקתמהזרואיתב.ליעל
תוררועתה;תרוסמבםיעוקשהתיחישמההלואגהיכרעלביבסמתשדוחמתירסומ
הבהאשנ,לגרומהיתרוסמהדּוסימבלבוקמהןמהנושהתיההביטםצעמרשא,וז
הנבההֿישרפהלשיפיצפסחוסינלםגהעיגהוהזהדּוסימהןמהשירפהתאאליממ
;תינכותהֿתינויערההניחבהןמהשירפהתאםיססבמה,םייתרוסמההלואגהיכרעב
ֿתנבהלשקפואהלכםגהנודינהתוררועתהלאצמנהזהיכרעהלולכמהךותב
התלעתההזהקפואהךותמו–לארשיֿתרותיפֿלעםלועלֿתוסחייתהוםלועה
,תיהֱֹֿאהֿתיאובנההתוחילשוהדועיילשהעדותהתלבקלםגהעיגהותוררועתהה
.תמאבתיחישמתוררועתהתניחבבהידעיתגשהוהדועיייולימלשורדכ
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,העבטםצעיפלו–תינטנופסחרכהבםנמאהתיהוזםירבדֿתוחתפתה,הנהו
ןויעהיכרדבהליחתכלמתודסוממתויהלולכיאלתוינויערההיתוכרעהםג
הפונתהומכ–ןהףאאלא,לארשיֿתרותלשהפוצרהתרוסמהתרגִשבתולבוקמה
התוכמסתדימרשא,תיאובנהרושבךרדבתולעלונודינ–ןהירוחאמשתירסומה
.המצעבהלשתימינפההתונימאםצעבקרםייולתתמאעובקלהתעיבתרשוכו

תודוסיהראשמרתויתינויערההכרעההלשהדמעמאוההשקהזרבדב,םלוא
אשמלתוררועתההםצע–תודוסיהראשיכ.ונרמאשתוחתפתהבוללכנש
תוירחאהותוכמסהתלבקףאו,םייחישמהםיכרעהלשתימנידההלעפהה,הלואגה
עודי,הלאלכ–34)״תונזלהיהישדעַוהתיב״מהשירפךרדוליפא(וזהלעפהל
תולגתהלשךרדבאובלאוהםנידש,אָנְדתמדַקמתילארשיהתרוסמבהיהלבוקמו
יכ,תימואלההעדותבםלענהשעמלש,אוהידמליעבט,םלוא.תיאובנהרושב
םיינויערםייונישבםגהכורכאליממאהתתאזהתיחישמההרושבהתיילע

תוחפלו,הלאשהאופאתררועתמןאכול.תיתולגההרגִשבלבוקמהתמועל,םימיוסמ
םייונישהםאה׃הליחתכלמּהָלֳאָשְלהיהרשפאֿיאםאדבעידבאיהתררועתמ
םנמאםיכמסומםהםגםולכ–םייחרכהכםדוקמםוניאררשא,הלאהםיינויערה
?תיאובנהרושבלשךרדב,ונתרותבןיינעהלשנקִתיפֿלע,אובלתאזֿלכב

קוסעלדיתעדועד״בשו,תישארהתונברהדגנכןאכשזמרהֿץקועןווכמ,ןוכנֿלא34
ירבדמחוקלטוטיצה.)ךליאו393׳מע(רוביחהףוסתארקל,היפלכיוארהסחיהרוריבב
׃רמואהדוהייבר,אינת״׃הנושלוזרשא,)׳אדומעז״צףד(ןירדהנסתכסמבארמגה
.תונזלהיהידעווהתיב,ובאבדִודןבשרוד . אטחיֵאריו,חרסתםירפוסהתמכחו.
.)ו״ט׳טהטוסתכסמתנשמבםגהארו(;״תרדענתמאהו,בלכינפכרודהינפו,וסֲאָמיי

םושרגלשותדובעלונתוקקָזיהעקרלעתצקמבההימתמתואריהלילואהיושעוזהעיבקול
םיינויערהםייונישהלעעיבצהלאקוודהברמ,הרואכל,םולששהדבועהחכונלוםולש
.בברעלןיאתמאב,םלוא.המצעתרוסמביופצהיפֿלע,חישמהתומיבםיבייחתמה
ונייהו–םייתכלהםייונישקרהשעמלםהירה,םולשרבדמםהילעש,םייופצהםייונישה
םייונישאלו–״הזהןמזה״לשתוכלההורסומהםויקךשמהלםיסחייתמהםייוניש
וא,םייטמגדוא,םייגולואדיאםייונישונייהו,הלימהלשקיודמהןבומבםיינויער
םולשלשותדובעלסיסבהשרחאמ׃הברדא.תיפוסוליפהואתיגולואתההסיפתבםייוניש
תעלבומהמגמךותמוליפאו–ובָזּכמתומלעתהךותיבציתבשלשהעפותַּבאוה
שיאהשהדבועבאקוודהיהיבציתבשלשונולשיכוובָזּכדוסישרחאמו–ורישכהל
והשלכינויעריונישילב,תיתולגהתיחישמההסיפתהתרגִשיפֿלעחישמתויהלרמייתה
םושלעהשעמלעדויוניאאוהםגו,ויתובקעבהזבךלוהםולשםאאוהיעבטךא–
.תיתולגההסיפתהלשהרגִשהתמועלתיחישמהתוררועתהבבייחתמהינויעריוניש
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יפֿלעהאובנהתויוכמסןקתלשתיללכההיעבלםגונאםיעיגמםנמאהזבו
.םימעפהמכןאכהונרכזהרבכרשא,הרותה

ןפואבתיאובנהרושבתונעטלםירוסמונאןיאלארשיֿתרותיפֿלעש,ןורקיעה
ידיֿלעאבומ,תינקִתןחבמֿתרגסמולאכשתונעטיבגלונלשיאלא,רקפומ
ןורקיעהתיצמתו;הרותהידוסיתוכלהמ׳חקרפב,ולש׳הרותֿהנשמ׳בם״במרה
אלאונלהאבהניאהרותהןתמרחאהאובנלונתוקיקזלכש,איהוירבדיפֿלע
לוכיאיבנהרבדןיאאליממו–איבנהרבדלעומשלהרותבוניֵוטצנשהמךותמ
.היפֿלעהזןיינעבוניֵרּוהשהמירדגבוהרותהירדגבאלאונילעלבוקמתויהל
ם״במרהידיֿלעםיאבומהלאירה,םינושהויטרפוןקתהלשונכותםצעלרשא
שארב,הנשמהשוריפלותמדקהבןכומכו,׳ידע׳זםיקרפב,הרותהֿידוסיתוכלהב
שרפלהארנהלאהםימוכיסהיפֿלעו–)ךליאו׳עדו׳ליחתמהֿרוביד(םיערזרדס
והירהלארשיֿתרותיפֿלעםייחהתרגסמבאיבנהלשודועיירקיעיכ,רמולו
תוביסמבבייחתמהיפלהמֵלשהוהנוכנהתילכתהלאםייחהןוקיתתאךירדהל
ואתונורקעבהשרפלואהנממעורגל,הרותהלעףיסוהלדמעמולןיאו,העשה
.עבקלשהרמויב

ןיינעםניא–הזרשקהברמאֹנבוש–הרותהלשםינוכנהתועמשמהוןכותה
ינויגהההשוריפוהנותנתינויערתכסמלשןיינעםאיכ,תירסומהפונתשודיחלש
לשןחבמלאוהרוסמאלא,םימשבשרבדוניאינויגהשוריפוליאו–הכותמ
תנתינהניאלארשיֿתרותש,איהןאכמתעבונההאצותה.תישונאֿתיתבשחמתויקוח
התועמשמלרבעמ,תינויגִשֿתיהולאהארשהלשהרמוייפֿלעיהשלכהיצזיטמגודל
םייונישהיכ,דחוימבאופאעמתשמונניינעיבגלו–תיביטקייבואהֿתינויגהה
.תיאובנתוכמסלםינותנםניאםדִצמםהש,אוהינורקעהםניד,ונרמאשםיינויערה

,השעמלרבדהתאןיידעהצממהניאהמצעלשכוזתינורקעהנקסמ,םלוא
.ומותדע

םתמגמבםייחהןוקיתללועפללוכיאיבנהןיאש,איההטושפהדבוע,תישאר
אליממו–תאזלההמגמהלשתינויערהסיפתולהיהתשילב,הרותהיפֿלעהנוכנה
תיטרואתתונשרפבהרועמתויהלהחרכומתישעמהֿתירסומהותרושביכעמשמ
ותרושבבימינפֿיתוהמדוסיכעיפותוץמואתרשא,הרותהתונורקעלשיהשלכ
,איבנהדיבתינשרפהתוכמסהרדעיהרבדבונדמלשהמלכםע,םנמאו.תיאובנה
תינָרותתונשרפירבדלארשייאיבנלצאונאםיאצומהשעמלשאיההטושפהדבוע
ןיבןוכנהסחיהתאונתואדמלמה,הכימבםסרופמהעטקהןוגכו–ריבכמל
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םתמחלמואזל,הרותב׳הלשתיתמאהותנווכיפֿלע,ירסומהוילמרופהןחלופה
אליממהבהיהםירבדהעבטמרשאחל,תומבבןחלופהדגנםיאיבנהלשהעודיה
קזחומשיפֿלעֿףא,הזרוגשגהנמלשותּולספתמגמבהרותהלששוריפםושמ
.וינהוכברקבוםעהברקבאָנְדֿתמדַקמרשככהיה

םהירהםיאיבנהירבד–םוקמֿלכמו,תועדהלכלשרמולךירצןיאםג,]תינש[
,םתעשלםתרושבלאדירגתרכזמכקראל,רתויבםיקהבומהתורוקמהדחאונלצא
35תורודלהרותהלשתיללכהתועמשמב׳הרבדלןמאניוטיבכ,אקוודורקיעב,אלא

.המודמתמאבאיהש,הריתסהלשןוכנהןורתפכהארנשהמלונאםיעיגמהזבו–
,הרותהשוריפיבגלתיאובנהתוכמסהרדעיהרבדברמֱאֶנשהמיכרבתסמ

–םימכחידיבדסוממשוריפלםירוסמהםיניינעָלסחיבאלאןווכמוניאתמאב
תועמשמבקראלןיבהלשיהזהגייסהתאש,ןכֿםגרבתסמ.הכלהירבדונייהו
היצזיטמגודלשהבחרהתועמשמבםגםאיכ,םיישעמהכלהירבדלשתמצמוצמה
–ןהשלכתועדותונומאםגאלא,תוליגרהשעתֿאלוהשעֿתוצמקראל׃ללכב
אליממויה,הבוחלשתועדואתונומאכתולבקתמויהש–ירמגלתויטרואתוליפא
העדואהנומאבקיזחהלואןימאהל,תיתכלההשעֿתַוצמלשאושנלךכבתוכפהנ
;)העדבקיזחהלאלשואןימאהלאלש,תיתכלההשעתֿאלתַוצמלוא(תינולפ
םיביוחמאהנרשא,ןהשלכתועדואתונומאונלרשבללוכיאיבנהןיאאליממו

ינבםילגעב,תולועבונֶמדַקאה,םורמיֵהֹֿאלףַּכִא׳הםֵדקאהָמַּב״׃׳ח‐׳ו׳והכימזל
.הנש . ת☻ֲעםאיכ׃ךממשרוד׳ההמו,בוטהמ,םדא,לדיִגִה״׃אלא,אל–״?.
.״יהֱֹֿאםִעתֶכֶלַעֵנצהודסחתבהאוטפשמ

לצאשםנמאשיגדמ,37‐34׳מע,׳אךרכ,׳תילארשיההנומאהתודלות׳בןמפיוקחל
ןיא,םוקמֿלכמלבא;תומבהדגנדחוימקבאמםיאצומונאןיא״םירפוסהֿםיאיבנה״
,ד״יקרפ,׳םיחבז׳הנשמהארו.םיכלמרפסיפֿלעהזכשיאובנקבאמלשומשורמטלפמ
.׳ח‐׳דתוינשמ
םקוהאלשדע״׃ןרוסיאתופוקתתאותומבהרתיהתופוקתתאתורקוסוללהתוינשמה[
םינושתומוקמבןכשמהתנֲחימיב;ורסאנ–םקוהשמ;״תורתומתומבהויהןכשמה
–םילשורילואב״׃ףוסבל,םלואו;ורתוהבוש–)הלישתפוקתבדבלמ(לארשיץראב
].״רתיהדועםהלהיהאלותומבהורסאנ

יכםירמואה,׳אדומעד״יףדהליגמתכסמבל״זחירבדלד״בשןאכןווכמ,ןוכנֿלא35
הכרצוהשהאובנ,אלא;םירצמיאצויכםיילפכ,לארשילםהלודמעםיאיבנהברה״
האובנ״יכשרפמי״שר.״הבתכנאל–]תורודל[הכרצוהאלשו,הבתכנ–תורודל
.״הארוהואהבושתדומלל"׃ועמשמ,״תורודלהכרצוהש
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.איבנהרבדתאםייקלוניווַטצִנשהווצִמהללגבותיאובנהותוכמסחוכמןלבקל
אוהטושפךא,םימכחהידיֿלעדסוממןפואברשאתנרבכשהכלהֿרבד,םלוא
קוזיחֿתפסותםושמהזבאהיאלםנמאיכםאו;ומויקלםחליהלאיבנהלוכיש
הניחבמןיינעההזבקזוחיםינפֿלכֿלעירה,תיטמגודואתיתכלההניחבמןיינעָל
.תירסומֿתינויער

אלהליחתכלמרשאםירבדבהרותהשוריפליפוסֿןיאבחרמשי,תאזדבלמ
״תיפוסוליפה״ואתינויעהתועמשמהונייהו–תיתכלההעיבקלאושנללכונתינ
יאשרםדאלכ,וזתועמשמ.ןיטישהןיבהתואהאלממהוהבהמולגה,הרותהלש
;וארובוהָּכיזהבש–״המכחהֿתאובנ״וא–המכחהחורבטימכ,הפ☻חלותוסנל
יכ,איבנכאקוודואלםאםג–תאזלהתושרָּבקלחולשישממֿאיבנםג,אליממו
.םכחכותדימיפלםא

תועמשמהתאלעהוא–הזגוסמתועמשמלשהפו☻יחבאיבנהתוברעתה
תאזהתינויעהתועמשמהתאהשועהניא–תישעמהותאובנבגא,וירבדב
ֿלעתבייחמתיֵ☻ענהתיהאיהשיפכמרתוי,תיטמגודואתיתכלההניחבמתבייחמל
םעחכוותהלםדאלכיאשרןיידע׃ןכֿלעֿרתיו;והשלכםדאידיבהתאלעהידי
םא–תרחאאיההרותהלשתיתִמאהתועמשמהיכתוארהלןויסינב,הנקסמהתוא
,םלוא.םלועלןכתיתאלתועדהיתשןיבתבייחמֿתיטמגודואתיתכלההערכהיכ
האובנבבגאֿךרדהללכנרשא,ןודינהגוסהןמהנקסמיכ,אוהםירבדהעבטמ
,דמעמוהרקוילשןורתילאיהםגהכוזאליממ–ןומאלהיוארכהרּכוהשתישעמ
.וזָלשהלולכמבםתסבאיהתללכנו,הרותהתועמשמלןמאנירוקמיוטיבכ

.תאזהךרדהלעאלאתמאבםיעָצּומםניאונרמאשםיינויערהםייונישה,הנהו
ץומיא)א׃םיינשקרםצעבםהירה,הזרשקהבונניינעלםיכיישה,וללהםייונישה
םימיהֿתירחאלשםיכרעהןיבלתיצראההלואגהןיינעןיבהדירפמההטישה
םייחהתנקתללארשיֿתרותלשתועמשמהזכרמתרזחה)בֿו;תיסיפטֵמה
תייחד,ךכמאצויֿלַעופכו–תיתכלממֿתימואלהשודקלשתרגסמב,םיישעמה
היווחלואיגולואתןויעלהרותהםוגרתבתועמשמהזכרמתאתואורהתוסיפתה
תידוהיההיפוסוליפהלשoתינונקההרקויהלוטיב,ןכֿםגאליממו,תיטסימ
.״תינוציחתורפס״ןיעכלתשרופמהןתכיפהו,הלבקהתורפסותיתרוסמה

הדרפהלרשא.םייתכלהםייונישתמאבםניאדחיםגוללהםייונישהינש,םלוא
ללוכם״במרהשיפֿלעֿףאירה,תיסיפטֵמהםימיהֿתירחאלתיצראההלואגהןיב
אלא,והשלכיונישונתָשיגבןיאףאםנמא,ותטישיפלו(׳הרותֿהנשמ׳ברבדהתא
,הכלהלשןיינעהזןיאש,אוהרקיעהםוקמֿלכמ–)ויתובקעבהשעמלונאםיכלוה
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היפוסוליפלרשא.ותנבהיפלוילאסחייתהליאשרםדאלכו,הדגאלשםאיכ
תויביטלוקפסתוטישןהירהאלא,תירוקמהדגארדגבוליפאןהןיא,הלבקלו
רשאב–ותנבהיפלןהילאסחייתהלורוזחליאשרםדאלכשדבלבוזאלו;תויטרפ
םגתויוצמםצעבאלא–תינויעהניחבמהרותהתועמשמלקרןהתוסחייתמ
תעצומה,ונלשהדמֶעהףא.ארקיעמןדמעמתאתוללושהתושיגהמצעתרוסמב
תבייחמתיביטנרטלאהמגדוזיאםהבעובקלאופאהאבהניא,הלאםיניינעב
תרמייתמאיהןיא]תמדוקההקסִּפַּב[ונרמאש״הזינגה״תאוליפא–יתכלהןפואב
דוחייבםיכשמנה,םיישעמהםיגהנבוליאו–טלתיתכלהתועמשמבןירשימבבייחל
יוארשהמלןיטולחלםתואונאםיריאשמאלא,ללכבםילפטמונאןיא,הלבקהןמ
מ.ןיאםאורוסיאםהבשיםא,ןידיפֿלעםהיבגלקספיהל

הליבקמהיצלוקפסלשךרדבםגהעיפומהניאםנמאונלשונתדמע,םלוא
סוסיבהוא–״הליבקמההיצלוקפסה״שיפֿלעֿףא,שיגדהלשיתאז.אמלעב
הזהיטרואתהסוסיבה.ןאכםילטבםניאתמאב–תועָצּומהתודמעהלשיטרואתה
סוסיבהשאלא.םדוקקרפבונַייצרבכשיפכ,ויטרפלררובמוןיטולחלאוהרָוּוחמ
םהיניעֿתראהםשלםא,םימכחלשאירטוֿאלקשלןיינעבושוהירהיטרואתה
ירדגב,ונדידל,תאזתמועל.תיתכלההערכהלשךרוצלםאואדירגתיגולואדיאה
איהתררועתמאלא,תיתכלהאלותיטרואתאלהנניאהיעבה,הזרוביחלשאשונה
,שדוקַּבונלהשדחתנש,תירוטסיההֿתישעמהֿתירסומהתורענתהלדעבמ,בגאב
תוינויערהוניתושיגלןומאונאםיעבותםאו–לארשיֿתלואגלשהתמשגהל
תפקתשמה,ןתִמאףקותבםאיכ,יטרואתהויביטלוקפסהןדִצמקרהזןיא,ןודינבש

,ןובשחלשופוסבתעבוקהאיהוזסוסיבֿתרוצו.ירסומהןדוקפִתלשתמאָלדעבמ
ןיאדבלביטרואתהֿינויערהסוסיבליכ.תיטמגודואתיתכלההאפקהםושילבםג
אליממרבכוזו–לארשיֿתלואגלשתירסומהתמאלערכהשילבא;ַעֵרכהרומאכ
.הכרדיפל,תוינויערההיתויעבתאםגעירכת

ןמםיקתונמכב״ויכו״הזינג״,״תינוציחתורפס״,״תינונקהרקוי״לשםיגשומהתגצהטל
יוארו–הבוהנממתיתוהמהריתסםושמהרואכלהבשי,תיתכלהתועמשמלשהמרה
]אבהדומעבהרעההךשמה[.רוריבלרבדה

תבשחהלעגונשהממדבל–(,םלועמשיאןעטאלתיתכלההווצמהלאםיגהנבשישמ
דומיללשהוצמהיולימםושמובשישהשעמכילָּבקואיפוסוליפןויעלשהשעמה
.)תמדוקההרעהבהבחרהברבכונרטפוזהדוקנךא;הרות

319הלואגַּבתרוסמוהאובנ

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



ẅםדוקהדומעהןמט״להרעהךשמה

םגןיאשעמשמאליממ,תטשפומתינויעהיצזיטמגודהבןיארשא,לארשיֿתרותלשתרגסמַּב
תוכלהידיֿלעקראופאתרצונ״היצזינונקה״.יתורפסההדוסילשתטשפומהיצזינונקלםוקמ
סחוימה״ינונקה״דמעמהלשב,תמיוסמתיתורפסתכרעמלסחיבתועבקנה,תומיוסמתוישעמ
״היצזינונקה״,לשמל.תיתכלהẁםורטותינטנופסֿתיתרוסמהשודקלשךרדבהליחתכלמהל
תביתכןקתתעיבקידיֿלעקרתבייחמתיתכלההמרבהעבקנארקמהתורפסתכרעמלש
תאאמטמ,ןקתהיפלבתכנש,ינולפרפסבעגמהםאה,ףסונהרוריבהתועצמאבו,םירפסה
תורפסהםאה׃והירהתינָרותתורפסלשתיתכלהה״היצזינונקה״ןחבמ,ךכלרבעמ*.םיידיה
םיאצומהזהגוסהןמתורפסהתמישרתאו–הרותדומיללשהווצמהירדגבתספתנןודנבש
תוכלה,דומלתוהנשמוארקמ״׃׳אדומע׳לףד,ילבבדומלתלשןישודיקתכסמבונא
םיגשומבתללכנהתורפסהירדג.דומלתוהנשמ,ארקמ׃יתיצמתרתויחסונבוא,״תודגאו
ןיטולחלהלוע,ונֵדִצמ,ןאכונאםיפיטמהלרשאהשיגה;תרוסמהיפלןיטולחלםירורבוללה
םיאבונאןיאםנמאהשעמלש,אופאיהירהתידוסיהתואיצמהו–וללהםירדגהםעדחאהנקב
.םוקמֿלכמתדסוממההכלההםצעאוהשהמ]תא[אלאןאכעובתלללכ

.םינפואהמכבגויסוהרהבהלדועהקוקזוזתידוסיתואיצמ,םלוא
,ב״יהכלה,הרותדומלתתוכלהמ׳אקרפב,ם״במרהש,ךכידיֿלערבדהךבתסמ,תישאר
,שוריפהילעאוהףיסומאלא,הניעב׳א׳ל׳ןישודיק׳לשתיתורפסההמישרהתאריאשמונניא
תורפסלשקיודמהףקיהה,םנמא,הנהו.״ןהארמגהללכב,סדרפםיארקנהםיניינעה״ש
,דומילהתַוצמהילעלוחתשןפואב,וזתרגסמבללכיהלם״במרהתעדלהיוארה,״סדרפה״
תורפסש,םייללכםיווקבתוחפל,ןאכמהֶלועםינפֿלכֿלעךא;וכרוצלכררובמונניא
שממ,לארשיֿתרותלשהתשודקוהתוהמרדגבודידליהירה,הלבקהותיתרוסמההיפוסוליפה
.)רתויהלענהשודקותובישחתגרדבוליפא,תמאבו(,לבוקמהןבומבדומלתַּכ

םאךא;ם״במרהםעתיתכלהתקולחמללכלונתָשיגתאהרואכלאופאהאיבמוזהדבוע
ןאכונאםיעלקנהשעמלשינפמ,הטושפוהרישיתקולחמםינפֿלכֿלעוזןיא,תקולחמהפשי
ארמגהירבדלעהארנכססובמם״במרהןמונטטיצששוריפה.הנכומתיתכלהתקולחמל
דצמתרוקיבבתלקתנוללהארמגהירבדבם״במרהתנבהךא**;׳אדומעח״כףד׳הכוס׳ב
׳הנשמֿףסכ׳בםיצבוקמתרוקיבהירקיע.רתויבתופירחותוטובםילימבוליפאו,םיברםיקסופ

–ואלםאואםיידיהתארפסהאמטמםא–ארקמהירפסתשודקלהזןחבמלשוניינעל*
.248׳מע׳דךרכ,׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳רוביחַּב19הרעהתאהאר

,הנשמוארקמחינהאלשיאכזןבןנחויןברלעוילעורמא״׃םשארמגהירבדםההלא**
,תוושתוריזגוםירומחוםילק,םירפוסיקודקדוהרותיקודקד,תודגאותוכלה,דומלת
,ןיסבוכתולשמ,םילקדתחישוםידֵשתחישותרשהיכאלמתחיש,תואירטמיגותופוקת
תויווה–ןטקרבד;הבכרמהשעמ–לודגרבד.ןטקרבדולודגרבד,םילעושתולשמ
.״׳אֵלַמֲאםהיתֹרצֹאו,שֵייַבֲהֹאליחנהל׳׃)א״כ׳חילשמ(רמאנשהמםייקל.אברוייבאד
רשאםירבד–ג״יהכלה׳דקרפ,הרותהידוסיתוכלהבם״במרהירבדמקלחםגהנהו
׃דימןאכםהילאסחייתמד״בש
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ןאכהטונ)׳הנשמֿףסכ׳הלעב(וראקףסוייברו,ג״יהכלה,הרותהיֵדוסיתוכלהמ׳דקרפלע
רשארקיעהושרושהאיהתידומלתההמכחה״קרםנמאש*,יחרזמוהילאברהתעדתאלבקל
ֿהשעמו)יפוסוליפה(רקחמהוהלבקהוליאו,״תומכחהינימראשמאבהֿםלועהייחלהכזנהב
.הרותהףוגמםניאו,״תידומלתההמכחלתוארפרפומכאלאםירקיעםניא״ב״ויכוהבכרמ

הברההרואכלוהירה׳אח״כ׳הכוס׳בארמגהירבדתנווכליחרזמוהילאברהלשורבסה
לשתחאתדדובמהרמימךותלקוחדלאבה,ם״במרהלשורבסהמתעדהלעלבקתמרתוי
לארשיתרותלכלשהכרעתלָזהוהתומדתטעמהל,תינכפהמתירסומתועמשמהדגאירבד
תסיפתש,םינושםינפואב,שוריפבםינעוטףא**ן״רהוא״בטירה,א״בשרה;הלוכתרכומה
רחארשאמתיפוסוליפהותייטנתורירשרחארתויהברההשעמלןאכתכשמנם״במרה
׳ל׳ןישודיק׳בארמגהירבדטשפלשהדבועלףוריצבו;חסונהלשתירוקמההנווכהתויורשפא
תסריגתאלבקלדואמהשקםנמאלוכהֿךסבש–יתכלההןויעהתניחבמ–רמולהארנ׳א
םוכיסהלעהכלההתאדימעהלשיאלא,ןוכנלאהכלההתאתפקשמכונניינעבם״במרה
.׳הנשמֿףסכ׳בוראקףסוייברידיֿלעעצומה

השעמבםיקסועה,הרותהידוסיתוכלהב׳ד‐׳אםיקרפ[–ולאםיקרפהעבראיניינעו״
תווצמהתמישרשארבתויונמה[–ולאהתווצמשמחבש–]תישארבהשעמבוהבכרמ
םָששישהבשחמבהלעיאלש,ָהולֱֿאםָששישעדיל׃הרותהידוסיתוכלהלשןחתפב
׃ותואןיארוקםינושארהםימכחשםה–]ונממהאריְל,ובֲהואל,ודחייל,ותלוזָהולֱֿא
..׳סדרפ׳ . ,רשבוםחלוסירכאלמתנשימאלאסדרפבלייטליוארןיאשרמואינאו.
םירבדשיפֿלעֿףאו,תווצמהראשמםהבאצויכורתומהורוסאהעדילאוהרשבוםחלו
,הבכרמהשעמ–לודגרבד׳׃םימכחורמאירהש,םימכחןתואוארק׳ןטקרבד׳ולא
ותעדןיבשיימןהש,ןמידקהלןהןייוארןכֿיפֿלעֿףא,׳אברוייבאדתויווה–ןטקרבדו
.״הליחתםדאלש

לשישארההברתרשִמל1498תנשבהנמתנ,היכרותימכחמ,)ם״ארה(יחרזמוהילאיבר*
שוריפהרבחמכרקיעבעדונאוה.הלוכתינמתועההירפמיאהלש–השעמלו,אטשוק
.1526תנשברטפנ.הרותהלעי״שרל

,)היליביסמםהרבאןבבוטֿםוייבר(א״בטירהודימלת,)תרדאןבהמלשיבר(א״בשרה**
יבראיבהן״רהירבדתא.דרפסילודגמםלוכ–וירחאשרודב)ידנוריגםיסנונבר(ן״רהו
תוארקנאברוייבאדתויווהשךכבאוהםרקיעו,ליעלןיוצש׳הנשמףסכ׳בוראקףסוי
תויווהשךכ,רקיעהאיהו,תררובמהנשמההתיהםינושארהםיאָנַתַלשםשמ׳ןטקרבד׳
׃ורמואבוירבדתאםייסמן״רהו–׳ןטקרבד׳תונוכמםהירחאםיאבהםיארומאה
.״בתכנאלשיאוולהו,הצרשהמבתכם״במרהו״
׳ןטקרבד׳וארקנשןהאברוייבאדתויווהש)הכוסתכסמב(אוהףארמואא״בטירה
אברוייבאדתויווה,אלא...;םלוכלמָדקירהש״,דומלתהאלךא,הבכרמהשעמתמועל
לשוקמועלודריאלשינפמםהלוררבתנאלש,םהלשתוקיפסוןיצוריתותוישוקםה
..׳ןטקרבד׳הילירק–העידיןורסחמהזהיהשיפלו,םינושארהםימכחַּכדומלת . .
.״רפכיםיקלאה,םירחאושריפשומכאלו,ןימאמהלכלןוכנותמאשוריפההזו
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ןותנהיתכלההבצמהתאונאםיררבמםאףאש,אופאאוהרבדלשושוריפטוריפרתיב
ילָּבקהויפוסוליפהןויעהיכתויהלהכלההתרזוחםוקמֿלכמ,ם״במרהתדמעלבלֿםישב
דומיללשהווצמהרדגבאוהןיאםינפֿלכֿלעו–הרותהדומיללשהווצמהרדגבונניאםנמא
רזעםרוגכ״סדרפיניינע״לעףאלוחלילואהיושעההווצמהןמלדבהב(המשלהרותה
רזוחבוש,הזיפלו;)הרותהרקיעלשדומילהתלעותל,םיקפואֿביחרמםרוגכוא,ינוציח
יתכלהֿ״ינונק״דמעמלכ,הליחתכלמ,תיתרוסמההיפוסוליפהוהלבקהתורפסמאופאטמשנו
.רכומ

תקולחמלרבעמןיטולחלאבןודינהאשונבונלשןיינעה,רבדלשותִמאל,]תינש[,םלוא
הנניאהרישיההיעבה,ונתניחבמ.הפוגל,הבעירכהלםיאבונאןיאףאו,ונראיתשתיתכלהה
רשקבהנודינה,תינויעההלאשהםצעבאיהתזכורמאלא,הרותדומיללשהווצמהירדגםהָמ
ןווכמאמשואםיישעמהםייחלןוּוכמהרותהרקיעםאה,׳אדומעח״כףד׳הכוס׳בשהרמימַל
.תיטסימהתוננובתהלויגולואתהןויעָלרקיעה

הטנםעהלשםיבחרנתילִעֿיגוחברקבילאוטקלטניאהויתייווחהגהונהש,איההדבועה
ףאו,ונראיתשתיתכלההתקולחמבהערכהלתדחוימתוקקָזיהםושילב–םירבדהתאעירכהל
ןמהסיפתהתמגמב–תיטרואתהתקולחמביהשלכתילמרופהערכהלאקוודקקזיהלילב
לוכיבכימדקקלחכ,הרותהלע״סדרפהתורפס״תאםישנאהוביכרההשעמל׃ינשהגוסה
תילארשיהתדהלשתוספָתיההתומדלכםישמילבמהבצועךכו–ם״במרהתטישכוהכותב
תעונתלימואלהתורענתההרשוכבלבחלהפיסומוהלביחתאזההאצותה.ונימידע,תולגב
ותועמשמב,יתוהמההבזכהֶלגתמךכךותמ;ונרבסהשיפכ,תמאלשתיחישמהלואג
,תאזההאצותהדגנקבאיהלונאםיאצויהברשאתרגסמהיהוזךאו–תירוטסיההֿתישעמה
.ונֵדִצמ,םיינויעההישרושלע

אקוודואל,תיטסימהותיגולואתההמגמהתּולספתאתוארהלונקבאמבייחךכלםאתהב
ֿתרמויםאהלאשלביבסמאל;יתוהמןפואבםאיכםהשלכםיילמרופואםייתכלהםיספלע
הדבועהדוסילעםאיכ,תקדצומאיההלבקהוהיפוסוליפהתורפסלשיהשלכהיצזינונק
–סוסיבילבםאןיבוססובמבםאןיב–לעופבתאזהתורפסלתנתינהתינונקההרקויהש
םירבדהםאו;הליחתכלמלארשיֿתרותלשהתִמאוהביטםצעיפֿלע,םוקמֿלכמאיהתכרפומ
וזלשרושימַּבאקוודואלאופאהזירה,ליֵעלדתיתכלההתקולחמלםירשקתמוםירזוח
,יתכלהẁםורטה,ינטנופסהֿינויעהרושימה,דחאדצמ׃םיפיקמםירושימינשבםאיכ,המצעב
,יעוציבהרושימה,ינשדצמו–תיאֵדיאההנובתהתניחבמתיתכלהההערכההתאןיכמה
איהרשאבקראל,ונרמאשהלוספההייטנהדגנםמוקתהלונאםילוכיוברשא,יתכלהẁרַתָּבה
וזשיפכהאדיאלדוגינבתלעופאיהרשאבםגאלא,םתסבתילארשיההאדיאלדוגינבתלעופ
.ונניינעבהנוכנההכלהלדעבמףא,הייוליגראשןיב,תפקתשמ

הנימאקפנתמאביאמל,לאשיהלורוזחלהלאשההיושע,ןאכדעונעגהשמ,]תישילשו[
רחא–הרותהףוגלעבשחיתאלואבשחית״סדרפה״תורפסםא,הזהינויעהרושימב,ונל
.יטמגודןפואבתבייחמתועמשמתאזההמרבםירבדלןיאםוקמֿלכמש

–הדגאהתורפסל,לשמל,המודב–הרותהףוגלעםיבשחנםירבדהםאש,איההבושתה
,םינושםינפואבובישחהלרשפאו,בייחמדמעמולןיאןאכללכנהןויערוןויערלכםאםגירה
םלוכתאתחקלשיתינויגההניחבמו,״םייחםיהֱֹֿאירבד״כםיבשחנדחאכםלוכםוקמֿלכמ
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םיבשחנםניאםירבדהםא,תאזתמועל.הרותהלשללוכהןויערהתאשרפלםיאבשכ,ןובשחב
תנבהלהליעומוהריבסשוריפֿתעצהכןאכבשחיהלןויערלכםנמאלוכיןיידע,הרותהףוגלע
דמעמולןיאםינפֿלכֿלעו,ארקיעמיטנוולרֿיתלבכןויערהתאתוחדלםגרשפאךא–הרותה
לשיוליעהםצעתוחפלש,ןבומכ,בושחונלשונתניחבמ.וילעמםיפסונםישוריפלאתכמסאכ
ומוקמתאהנַפיו,דועהֶּלועיאל–״סדרפה״תורפסביזכרמהןויערהאוהש–״סדרפיניינע״
.הרותהתנבהךשמהיבגלינויגהןותנכלבוקמה
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ט

תוחילשוןוזח,הכלה–הלואגהןקת

ונתוררועתהלשתינויערהתונגראתההתויעבםוחתבןיידעו,ןאכמךשמהב
רשא,״יחישמהןקתה״יטרפםהמ,איהררבתהלהתעהיוארההיעבה,הליחתכלמ
םירבדהםיבלתשמדציכו,ליעפהלושורדלונאםיאבתילאוטקאהותמשגהתא
״יפוסוליפה״וירסומהדצבןיינעונלןיאבושוזתרגסמב.תרוסמהעקרבהשעמל
–תינוגראהֿתידָסומהםתועמשמבוינכותהֿיכרעהםבכרהבםאיכ,םירבדהלש
.ינויגההםתוחתפתהרדסיפלתוארלהסננהלאתאו

םיברועמהםיירקיעתודוסיהשולשמ,וביטיפל,בכרומומצע״יחישמהןקתה״
תניחבמ,תלאגנהלארשיתוכלמלשינידמהןוזחבאוהדחאהדוסיה.הזבהז
ינשהדוסיה;ץוחיפלכ,םלועבהדמעמתניחבמוםינפבמינחורהויתרבחההנכות
היוארהרבעמהךרדבאוהישילשהדוסיהו;לארשיתוכלמלשטפשמהיטרפבאוה

תמייקתמהםתומשגתהביטפשמהוינידמהןוזחהלאתולגהלשםוגפהבצמהןמ
.תכלוהו

רדוסמ,ויתודוסיתשולשלע,הזהןקתהתאםיאצומונאןיאםוקמםושב,םלוא
ומישגהלםישקבתמאהנרשא,״ןקת״תניחבבותומלשביתטישןפואבונינפל
׳הקזחהדיה׳רפסוהירהתאזכתרדוסמהשגהןיעמלרתויבברקתמהרבדה.לעופב
וניאךא,רודיסהברקתמקרםשםג,םלוא;ם״במרהלש–׳הרותהנשמ׳וא–
תינקִתהשגהשינפמ,עיגמאוהןיאו–ונרמאשהאלמהתומלשהללכל,עיגמ
,ןכא.םירבדהעבטיפל,ארקיעמםוקמללכהלןיאותירשפאהניאתאזכשהפיקמ
ונילעהמו☻ןקתהתאשאוהיעבטךא,ךשמהבטורטורפרתיבונלררבתישיפכ
ןיינבהתכאלמרחאתוקחתהלאופאהסננןלהלו–םינושתורוקממתונבלוץבקל
.תבאושאיהםהמרשאתורוקמהרחאותאזה
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.טפשמהדצלעגונשהמברתויבטושפאוהןיינעה,יסחיןפואב
םצעבםהירה״ןקת״ו״טפשמ״שךכללגבלוכֿםדוקןאכטושפאוהןיינעה

הדימבש,אופאאוהטושפךאתמאבו;םיוסמלובגדעתוחפל–תופדרנםילימ
,וזהניחבמ,״יחישמהןקתה״שירה,הרותבונלןותנלארשיתוכלמלשטפשמהש
ידיֿלעםגלקןיינעהןאכהֶ☻ענ,תינש.ןכומהןמונינפלחסונמאליממהזבאצמנ
ןותנה,לארשיתוכלמלשטפשמהםצעבאיהאיה–הלוכלארשיתרותלכש,ךכ
ריבסנורוזחנשיפכ,ינידמהןוזחהירדגיפֿלעבייחתמךכשינפמקראל׃ל״נכונל
ידכהעבטםצעמוהליחתכלמםנמאהכורעלארשיתרותשינפמםגאלא,ןלהל
יטפשמהֿיחישמהןקתה,וזהניחבמ.הזלהיתכלממהטפשמהלשדיקפתַּבשמשל
–הרותהטפשמלםאתהבהלהנלולארשיתוכלמתאןגראל׃טושפ,אופאוהירה
לולכמתאונינפלךורעלהאבה,ם״במרהלש׳הקזחהדיה׳ש,ךכלעקרהוהזו
רתויבברקתמהוהשמכבשחיהלאליממםנמאהלוכי,ויתוכלהלהרותהטפשמ
.יחישמהןקתהלשךורערֶדֵסל

חותיפהלכםעש,הדבועהידיֿלעקרררועתמהזםוחתבםיוסמישוק
ןמענמיהלםוקמֿלכמהיהרשפאֿיא,לארשיֿתרותלשגלפומהינכטהֿיטפשמה
תכרעמלכמתלדלודמלארשיֿתרותהראשנתולגהיֵאנתבש,תיעבטההאצותה
הכלהמב,בייחמיתכלממטפשמכ,תישעמהלעפהלםואיתיללכושוריפלשהנכומ
םיראשנלארשייֵנידשןמזלכו–תיטרקנוקתירוטסיהֿתיתכלממתוחתפתהלש
ךרד,םלוא.םוגפןאכראשנ״יחישמהןקתה״םגאליממשירה,וזהניחבמםימוגפ
ידכהמיאתמתורענתה,אוהשקבתמהרבדה׃וינפלעהרורבהזםגפלשןוקיתה
הרזֲחהןגראתתשמו–תואיצמביתכלממטפשמכלארשיֿתרותתאליעפהלורוזחל
תפי☻חלשןיינעאלאוניאךשמההשירה,יליחתןפואבותינורקעהניחבמתאזה
רשא,תועובקהתויתכלההתונשרפהודוסימהיכרדב,השורדהתיטפשמהתומלשה
ןיַעבשהרותהינותניפֿלע,הלדומצבותישעמההלעפההיכרוצךותמעצבתת
.תועודיההיתומגמלםאתהבו

ןאכו–ינידמהןוזחהןקתלשותבכרהןיינעאוהךבוסמרתוי,תאזתמועל
העיבקלןיינעונניאתמאב,ועבטםצעיפל,ינידמהןוזחהשאוהישוקהלשודוסי
ולבקלןיאםגתמאב,הזןורקיע,םלוא.ןידֿיתבתערכהלהנותנאהתרשאתיתכלה
ףא,ןכאו–הזבהזםיברועמונלש״ןקתה״תודוסייכונרמארבכ.הכותחהרוצב
דציכ,בלםישלונליואררבכ,ןיינעהלשףיקמרתוירוריבלםדקתהללכונשינפל
.יתכלה]אוה[םנקִתרשאםיירקיעתודוסיםגםנמאללוכוללוכינידמהןוזחה
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;תוכלמהןוזח,ןבומכ,והירהינידמהןוזחברתויבידוסיםרוג,לשמל,ךכ
ףדרנגשומאלאאמ,תמיוסמהסיפתיפל,וניא)״הנידמה״וא(תוכלמהגשומ,םלוא
ןוזחהרקיעש,האצותַל,הזדצמםג,אופאונאםירזוחאליממו–טפשמתכרעמל
תרזחהב,רמואהווה,וא,הרותהלשתיתכלממההאָיחהַּבאלאםצעבוניאינידמה
ןוזחהםא,ןכֿלעֿרתי.לעופבםגלארשיֿתוכלמלשטפשמההתויהלהרותה
םיריזחמבושהלאםגירה,תוכלמהלשינחורהויתרבחהןכותהתאללוכינידמה
,יתכלממהרטשמההנבמב,לשמל,ומכ–הרותהטפשמבתויפיצפסתוכלהלונתוא
יפלכדמעמהתניחבמםג,ןכו;הריחבהתיבתוכלהבו,קשמוךוניח,החפשמינידב
ןחבמלהשעמלןותנאצמנאוהףא–לארשיֿץראתולובגכןיינעלשמלירה,ץוח
.יתכלה

אלאוניאינידמהןוזחהיאשונלשהזהיתכלההםוגרתהלכ,תמאב,םלוא
לשתוארהֿתדוקנמרבכםיספתנםהוברשא,הובגהםָּבלשִּבםירבדהיוטיב
ןוזחהלעונאםירבדמשכ,תאזתמועל.ןיַעבתנגראתמותמייקלארשיֿתוכלמ
לע,ןוזחהלשותומשגתהדצלרקיעבםינווכתמונאןיא,םתסבוליגרחסונבינידמה
ונאםינחובקרןיידעוברשא,ימורטהבלשלםאיכ,דבעידב,םייטפשמהוינחבמ
ןפואב,םירבדהלשםתמשגהתארקלונתואהליעפמה,תירסומהםיכרעהתכסמתא
יכ,ונלבושחהאוהינכטהֿיתכלההטוריפהאלהזבלשבו–הליחתכלמ,טשפומ
קקזיהלונאםייושעהמשלקררשא,תיללכהֿתיניינעה,תיתוהמהתינכתהםא
.ךשמהבישממהטוריפל

,תישאר.תודחאתובכשמםירבדהתופרטצהבריכהלונלשיוזהניחבמ
תאונאםיאשונש,רוביחהתליחתבהונרכזהרבכשדוסיהֿתחנהןאכתיחרכה
ןוצרהתאשהרכהההצוחנ,תינש.יחישמהןוזחהתאםישגהליביטקייבוסהןוצרה
ןפואב,המואהלשתירוטסיהההפיאשהםעתוהדזהךותמונאםיאשונהזה
תארבדבלבקלתעדמונאםימיכסמףאוהיפמהזןיינעבונאםייחהשעמלש
תאססבלוףיסוהלךרוצהררועתמ,ולאהתוחנההדוסילע,תישילש.התורָמ
הפיאשבעיפומאוהשיפכ,״ןוזחלשןקת״ב,יביטקייבואןפואבםירבדה

ידוהיהיהןזלקסנה[.ןזלקסנהיטפשמהףוסוליפהלשתענכשמהותלבוקמהותסיפתאמ
יתשלףשחנאוהךכ;םלועהתומחלמיתשןיבב״הראלרגיהש)1881(הירטסואדילי
לשתילסרבינואהירואתביכרהלשקיבו,תיאקירמאֿולגנאהותיפוריאה,טפשמהתוכרעמ
.טפשמהלשהקיטילופהןיבלטפשמהעדמןיבהנחבהבםגקסעןזלק.טפשמהתכרעמ
].1975תנשברטפנאוה
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הזהןקתהןתינדציכ,הלאשהתררועתמןאכו–תללוכתימצעתושֵיכתירוטסיהה
.רוריבל

ןויסינבאוהדיחיהירשפאהןורתפהש,תויהלהבושתההתיההכירצ,הרואכל
לש,יתיצמתהלוכהֿךסלשוא,״ףתושמההנכמה״לשתיביטיאוטניאהכרעהל
,ןודינהןיינעב–תיביטקייבוסהםתפיאש,בוש,ונייהו–המואהישנאתפיאש
תאזכשהלאשּול,לבקתמהיהשאוההזגוסמןורתפךא,םנמאו;תורודהךלהמב
,םלוא.םייוגבעדונשגוסהןמיהשלכתימואלתרוסמלעהָּבַסומתויהלהתיההלוכי
לשהדוחיי.ונלשתרוסמלתסחייתמהלאשהשכןיטולחלבצמההנושהשעמל
ןקתלעאקוודיתוהמןפואבוהליחתכלמתססובמהדִצמאיהש,אוהתאזהתרוסמה
הפיאשהלשתּורמהתלבקו;לארשיֿתרותלשןקתהונייה–ףיקמיביטקייבוא
ֿויצוסהדשֿרקחמםושהשעמלאופאהכירצמהניאונניינעבתירוטסיההֿתימואלה
הפיאשהש,רבדהעודיוטושפהשעמלשינפמ,ונרמאשגוסהןמגלפומירוטסיה
ןיינעביוטיבלאבשהמלםצעבהָהֵזהתיה,ונלשןודינבםג,תירוטסיההֿתימואלה
תאהנמאנםלגמהםגאוהאוה,הזיוטיבו–הרותהלשםייתורפסהםישוביגבהז
לאתורודהֿתרוסממלעופבהרבעוהש,תיביטקייבוסהֿהיחההפיאשהלשןכותה
במ.םויכונלשונשפנ

תיחישמההלואגהלשינוזחהןכותהתייעבלןכםאונאםירזוח,הזכןפואב
ןקתהלאתוקקזיההןמהנושינָרותהןקתלוזתוקקָזיהיכבלםישלשיךא–הרותב
הניחבמםגםאיכ,תידוקפִתהותיניינעההניחבהןמקראל,הרותהלשיתכלהה
ןמתלבקמאיהשדוסיהֿתוחנהבהליד–יתכלההןקתלתוקקזיהה.תינויגהֿתינבִמ
תאשונאיהרשאב,תבייחמאיהוזתרוסמשונייה׃תיביטקייבוסהֿהיחהתרוסמה
בויחהתלבקךותמתבייחמתינרותההכלההשו,המעתגזמתמותיהֱֹֿאתמאֿתרות
המויקוהכלהלתונעיהה,ולאהתוחנההיפֿלעו–דחאכהרותהבויחותרוסמהלש
לשינוזחהןקתלונאםינופשכ,תאזתמועל.הטושפוהרישיתינויגההנקסמםה
תוחנהןתואיפֿלעטושפורישיןפואבבייחלאוהםגםנמאךירצהרואכל,הרותה

שוביגהירדגםגש,ליעלהזרוביחבוניארשהמב,ןבומכ,רכזיהלרשפאהזרשקהבבמ
םיכותחאקוודםניאתיביטקייבוסהתרוסמהלשקיודמהןכותהםגוהרותהלשיתורפסה
,םלוא.תומגמותודמעילדבהותועדֿיקוליחלםוקמםהבשיושיםנמאו,ןיטולחל
יכרוצלםייפיצפסהםיטרפהלששוריפהיֵקוידםוחתלקרתכיישוללהםילדבההתובישח
ןיא,ןאכםיקסועונאהבש,תטשפומהֿתינורקעההניחבהןמוליאו,תישעמהלעפה
.הנימאקפנרבדב
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ךא–ןהיתשמךשמנותויהךותמןוזחהבויחו,הרותהותרוסמהבויחלשןמצע
וניאהרותבןוזחהלשיתורפסהשוביגהש,ךכידיֿלערבדהןאכךבתסמהשעמל
.יתכלההבויחהןיעכהמשגהֿבויחלשהמגמבללכךורע

גמ,׳הלואגתולעמב׳ירוביחברבכיתחתינוניתורוקמבהזהןוזחהלשובכרהתא

ייוטיבלשםיינורקעהתודוסיהינשמאוהףרטצמש,תיצמתבןייצאורוזחאןאכו

תוחטבהייוטיבו,דחאדצמ,)טויפַבוהליפתב,םיליהתב(םייביטקייבוסהוניפוסיכ

החטבההייוטיב,םלוא.ינשדצמ,)שרדמַבוםיאיבנב,הרותב(תיהẁֱֹאההמשגהה
היהאלםגו,תימנידֿתינוזחתועמשמםהלןכתיתאל,ןבומכ,םהףא–תיהֱֹֿאה
םהבשישהחנהיפֿלעאלםא,החטבהתניחבב,ארקיעמםוקמללכםהל
וניפוסיכשהדימבםג,ןכֿלעֿרתי;ונלשםייביטקייבוסהוניפוסיכלתונעיהםושמ
םדמעמ,םוקמֿלכמירה,וללהםייוטיבהיסופדבםישבגתמוםירזוחםייביטקייבוסה
תּוכנַחתההתואחוכמאלאםייקוניאדחיםגףוסיכהוהחטבההייוטיבלשינוזחה
אוהשבויחַּבאופאןאכםכתסמןקתהןיאלוכהֿךסבו–תרזוחתיביטקייבוס
.בצעמאוהשהפיאשבםאיכ,ליטמ

ןאכונאםירזוחבושףוסֿףוסש,תורחאםילימב,הרואכלאוהושוריפ,הזרבד
ינקִתהדמעמהףקותבאלהרואכלבייחמןקתה׃יביטקייבוסהדימֿהנקלםוקמֿלכמ
וסוסיבןיאימינפהונויגהתניחבמ;וננוצרךכשינפמןירשימבםאיכ,ולסחוימה
םאו;ונאציונממרשא,הריחבהשפוחלונתואאוהריזחמאלא,ןידברגסנוםייתסמ
,תויהלאופאלוכיהזירה,ומייקלםירחובוונאםירזוחםנמא,השעמל,תאזֿלכב
םגםהינשרשא,תינתלעותהיצזילנויצרילואוא,הזירפקןימיפֿלעקר,הרואכל
תויסחיבםיעוקתםהםיראשנאלא,טלחומלשהמרלםינפֿלכֿלעםיעיגמםניאדחי
רבדהןיא,ליעלהזרוביחברובידהתאוילעונבחרהרבכשהמיפל,םלוא.תורירשו
הריחבוהפיאשבףוסֿףוסןאכאוהרבודמה,ןכאיכ.הזכןפואבהשעמלרמגנ
הכותמםישדוקמהולארשיֿתרותבםימולגהםיכרעלןוּוכמבםיסחייתמה,ןוצרו
ןוצריכןכתייאלתילארשיההבשחמהןידיפֿלעו–תיהֱֹֿאהחטבהלשהקנפשוגב
תוחילשהורושיאהאשמלשהמילשמההעדותהתורשקתהילבםייקתיהזכש
.תואיצמבהחטבההתואיולימלתיהֱֹֿאה

ןודינהםירבדהֿרשקהבןוצרהםויקםצעיכ,רמולםגןתינתורחאםילימב
הזןיאיכ–ךכלעתעדהתנתינךַאֶשִמ–אוהושוריפאליממ,הסיפתהֿתומלשבו

.]׳הףיעסתאםשהארו,׳בךרכב–ונתרודהמבו[;ך״שתרייא‐ןסינ,׳םָלֻס׳גמ
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תּונֵכבעוטנותויהםצעיפֿלע,הובגמהשודקבוַצםגהזירהאלא,יתורירשןוצר
תוחילשהתעדותתרשקתמרשאכו;ונֵכותבטלפמֿאללשעמֿזועבותישרוש
םגיהירהאלא,ליעלונשגדהשיפכ,תוכמסתססבמקראיהןיאתמאב,תאזלה
.ררבלןאכםיאבונאשםיכרעהתכסמלינקִתהדמעמהתאתססבמותרזוח

הצממהכירעש,ונֵקרִּפלשותליחתבונרמאשהמרתויןבומהֶ☻ענהזעקרלע
ֿתישאר,תירשפאאיהןיא.העבטמתירשפאהניאתורוקמב״יחישמהןקתה״לש
םירבדהלשינוזחהדצהתוחפלירה,תעדלםייתניבןאכונחכונשיפכשינפמ,לוכ
,טשפומןוזחרדגבאוהראשנשןמזלכ–)ןוזחהתמשגהתעלהכלההןמלדבהב(
קראוהשמשמאלא,ןקתתניחבבללכאוהןיא–תילאוטקאהמשגהלדמועוניאש
םוקנזאוא,)הצרנו׳הונֵנָחְיםאשאהיּול,וא(הצרנםארשא,הריחבלאשונכ
–תורוקמהש,רמולםגרשפאךופההןוויכהןמ,]תינש[.הריחבהיפל,םישגנו
תאזכשהריחבקרםנמא–םייחלשתואיצמאקוודואלו,יתורפסשוביגתניחבב
אלרבכ,ךכמרתויושְרְדישהדימבירהש,ןוזחלשןיינעיבגלעיצהלםהםילוכי
ֿתוחילשםשתרשקתמרשאכקרו.הכלהֿתַוצמבםאיכ,ןוזחבםיקסועםהויהי
ןוזחבםאיכ,אדירגךשמתמןוזחבםשרבודמןיאבושו–השעמלתינוצרהמשגה
םיעיגמזאקר–ץוחלותורוקמלרבעמ,םייחבאצומֿחתפתארקללעופבאָ☻ינה
,הבוחךרדב,ןקתןיעכהשעמלקחודםאיכ,הריחבלהפצמדועוניאשןוזחלונא
.הכלההליחתכלמאוהןיאםאףאו

ונאןיאתמאבינוזחהןקתהתאש,אופאאוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב
הריחבהתושממתהךותמ,ונלצאאוהרצונשממאלא,ןכומהןמללכםילבקמ
םיכרעמהלוכםינפֿלכֿלעתכשמנוזתורצָויהש,תראשנהדבועה,םלוא.תוחילשהו
ונאםילוכירבכהתעו–םהמאיהתבכרומו,תרוסמַּבהליחתכלמהלםינמוזמה
.םפוגלםיכרעהםתואםהָמתוארלורובעל

םיכרעהתאונאםיבאושונממרשא,רתויבקהבומהוןושארהיפיצפסהרוקמה
דחוימהו–הרשעֿהנומשתליפתביאדווהירה,יחישמהןוזחהלשםיינקִתה
ןאכתולבקמהמואהלשתויחישמהתופיאשהןמהמכוהמכש,אוההזרוקמבש
ֿינקִתאשונכןתעיבקלשןיפיקעהֿךרדב,תיתכלההקנפשוגףאו,ינָרותרושיא
ביוחמאשונכםיכרעהודמעוהאלםנמא,תאזהןיפיקעהֿךרדב.הליפתלביוחמ
בויחלשתרגסמלןאכהתלעוהןיַעבשהפיאשה,םלוא;המשגהואהפיאשל
ןכומכו–הצוחנההמשגהלהארשההתלבקלהריתעהידיֿלע,המשגהẁתריתח
הנומאהוהפיאשהתחצנהל,ימויֿםויודימתמךוניחלשתרגסמלאיההתלעוה
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ונאםידמועשכ,םויכ.לעופבולאהניֶנָעֵתףוסֿףוסשדע,תחאכהריתעהֿתריתחו
הליפתהבויחמרבעמהיכעמשמאליממ,תלחוימהתונעיההלשהכותֿךותב
ךומסוטושפןאכוהירהתישעמהמשגהלשןוזחֿןקתבםגםירבדהתמלשהל
םהירההרשעֿהנומשתליפתמונלםילועהוונניינעלםיכיישהםיכרעה.ןיטולחל
36׃הלא

דחואמימואלףקיהב,הלואגהךילהתלשתנוּוכמותנגרואמתולהנתה)א
ידסחרכוזו״,הנושארההכרבבאטובמַּכ,תירוטסיההתוישרושהתעדותךותמו
;״םהינבינבללאוגאיבמותובא

;)״ונתוריחללודגרפושבעקְת״(תימואלתוריח)ב
עבראמדחיונֵצּבַקו,וניתויולגץבקלסנאָ☻ְו״(םלשומתויולגץוביק)ג

;)״ץראהתופנכ
הרהמדבעדִודחמצתא״(דִודֿתיבתוכלמלשתיתכלממההמצועהשודיח)ד

;)״ןיכתהכותלהרהמדבעדִודאסכו״,״ֶתעושיבםּורָתונרקוחימצת
׳התדובעלשהמגמבוטפשמהוהרותהתרגסמביתכלממהרטשמהשודיח)ה

,ֶתדובעלונכלמונברקוֶתרותלוניבאונבישה״(המֵלשהבושתב]הרזחךות[
וניצעויוהנושארבכוניטפושהבישה״,״ינפלהמֵלשהבושתבונריזחהו
;)״טפשמוהקדצבהואךלמ,׳ההתאךורב״,״הליחתבכ

םינשהתכרבךותמהלועהףוסיכַּכ,עבושבוהכרבבותמדאלעיחהםע)ו
;״םולשםיש״תכרבו

תוכלמוהניכשריעכ,ןיינבֿתראפתבהָלִתלעתרזחומהריבהםילשורי)ז
;)״ןויצלותניכשריזחמה״ו״ריעםילשורילו״תוכרב(

ריבדלהדובעהתאבשהו״(וכותלהדובעהתבשהוהריחבהֿתיבןיינב)ח
;)״ֶתיב

,ז״עלהןמםגרותמהויקלחה,ילילשהןבומבאליאדוובלבא–םולש)ט
גשיהלשיבויחהֿירבעהןבומבםאיכ,אדירגםיקבאמותומחלממהעיגררומאל
;)״הכרבוהבוט,םולשםיש״(חורבוףוגב,תערפומֿיתלבהותללוכהתומלשה

לעעיבצמאוהשךות,ןרדסכאקוודֿואל,הדימעהתליפתמתוכרבלעד״בשךמסנןלהל36
ןחסונתאאיבנ–)414׳מעב(–רפסַל׳גחפסנכ.ןיעטוקמלןהמטטצמואןתחיתפ
.ןאכםיטטרושמהםיכרעלרוקמתווהמהתוכרבהלשאלמה
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,תלאגנהתואיצמבםֵעַפלהרומאה,גשיההלשתיחצנהתועמשמהתעדות)י
ךרבמה״תכרב,״םלועןַינבונימיבבורקבהתואהנבו״לשףוריצהןמהלועשיפכ
דמ.״םיתמההֶיַחמ״תכרבו״םולשבלארשיומעתא

איהןיאםגו,ונניינעבדיחיהרוקמהןבומכהנניאהרשעֿהנומשתליפת,םלוא
תקהבומההמגודה.בכרומאוהםהמרשאםיירקיעהםיכרעהלכתאוליפאהצממ
שוריפבןאכרכזנוניא״לארשיֿץרא״יזכרמהךרעהשיהירהוזהניחבמרתויב
ןיבאוהעמתשמקרו,)״ונצראלץראהתופנכעבראמ״חסונהןמדבל(ללכב
.וילאמןבומכ,םילימה

ויוטיבלעאב,ָהיֶבחרמלע,לארשיֿץראבתיתשרותהונתונדאלשךרעה
,הברהבהאֿתוקפרתהךותול״נכתיכוניחותיתכלהתנוכתמב,ונכרוצליתועמשמה
׳הךלהדונ״׃םויבםימעפשולשללכֿךרדבתרמאנאיהףארשא,ןוזמהתכרבב
בלֿםישבדוחייבו–״הבחרוהבוטהדמחץראוניתובאלָתלחנהשלעוניהֱֹֿא
ןוזמהתכרבבהבתבלתשמוהמעתפרטצמוזהידוהרשא,תיטילופההניחתל
ןכשמןויצלעו,ֶריעםילשורילעו,ֶמעלארשילעוניהֱֹֿא׳האנםחר״׃אפוג
.״וילעמשארקנששודקהולודגהתיבהלעו,ֶחישמדִודתיבתוכלמלעו,ֶדובכ
ץראהאיהֿאיה–לארשיֿץרא–״הבחרוהבוטהדמחץרא״שרמולךירצןיא
איהו,םימחרהֿתניחתןאכתכפשנהכותלדִודתיבתוכלמתרטעתרזחהלערשא
.ארקיעמםוקלוזתוכלמהלוכיהבקררשא,תיתוהמההירוטירטהאיה

,ונדידלוכרוצידהבהצמתמוניאךא,הרשעֿהנומשתליפתבזמרנהרחאךרע
,ותֵרָּכיהרהמ)מעיביואלכו׃רחאחסונ(יביואלכו״׃םינימהתכרבבונלשי
םיביוארבוש׳ההתאךורב.ונימיבהרהמבעינכתורֵּבַשתורֵקַעתהרהמםידֵזהו
תויפיצפסתויעבלהתואםידימצמהםישוריפהוברוזהליפתלע.״םידזעינכמו
העבקנשהליפתרותב–תמאבךא;הרבחתנהליפתהשןמזבםעהינפבודמעש
התועמשמוהתנווכשאוהטושפךא–תוכרבהח״ילשןקתַּב,תורודל
,תוביסמלדומצאקוודואל,ינורקעחווטתולעבםינפלכֿלעויהתיביטקייבואה
׳הרותהנשמ׳בחישמהינמיסבונלעבקנשהמלאיהתפרטצמיעבטןפואבו
37.״׳התומחלמםחָליְו״׃)׳דהכלה,םיכלמתוכלהמא״יקרפ(ם״במרהל

.׳הלואגתולעמב׳,ל״נהירוביחבטורטורפרתיבהארהזןיינעלדמ

רידההש׳הרותהנשמ׳בם״במרהןושליפלעש–ליעלונרעהרבכשיפכ–ןייצנובושנ37
ותּואָדַוּוויתומישמבחילצמה–חישמהךלמהלערמאנ,הכלההתואב,חפאקףסויברה
׳אחפסנבם״במרהירבדטוטיצתאהאר.״ויביבסשתומואהלכחצינ״שםג–תחכומ
.409׳מעב,רפסַל
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ינפבונלהֶזחנוניא,ליעלוניארשיפכהלואגהירקיעמאוהש,םולשותוא׃רמולכ
ףאו–ודגנםיממוקתמהםיביואהתתרכהלתומחלמלדעבמקרםאיכהמ,ומצע
.יחישמהןוזחהלשופוגמןהולאהלואגֿתומחלמ

עבקנשיפכ,ןוחצינלעססובמהםולשלשןוזחהןמםגונאםינבנוזהניחבמ
,ץראבםולשיתתנו״׃הרותהןקתתארומשנשתעל,השמתרותבהחטבהברבכונל
.םכצראברֹבעתאלברחו,ץראהןמהערהיחיתַּבשִהו,דירחמןיאוםתבכשו
םכמהאמו,האמהשִמחםכמופדרו.בֶרָחֶלםכינפלולפנוםכיביֹאתאםתפדרו
הכימ,ךכלהמודב.)׳ח‐׳וו״כארקיו(״בֶרָחֶלםכינפלםכיביֹאולפנו,ופֹדריהבבר
,בשעילעםיביברכ,׳התאמלַטְּכםיברםימעבֶרֶקבבקעיתיראשהיהו״׃)׳ח‐׳ו,׳ה(
םימעברקב,םִיוגַּבבקעיתיראשהיהו.םדאינבללֵחַיְיאלושיאלהֶוַקיֿאלרשא
ןיאוףרטוסמרורבעֿםארשא,ןאצירדעבריפכִּכ,רעיתומֲהַבְּבהיראכ,םיבר
םגהזרשקהבריכזהליואר,ףוסבלו.״ותֵרָּכייביֹאלכויֶרָצלעדיםֹרָת.ליצמ
׃רחשהֿתוכרבבקהבומיכוניחיוטיבלאוהאבשיפכלארשילשןקתהןוזחתא
וניהֱֹֿא,׳ההתאךורב;הרובגבלארשירזוא,םלועהךלמוניהֱֹֿא,׳ההתאךורב״
.״הראפתבלארשירטוע,םלועהךלמ

םיכרעהלכלשםסופדבםגאופאתעבטומהלםיפוצונאשהלואגהתומד
תמועלינכפהמיונישםושמםהבשי–םדוקמונינמשםיכרעהומכ–רשא,וללה
.תולגבלארשיתומדהתיהשהמ

טוריפהתפסותמו–םיאיבנבוהרותבשהחטבההןמונלאבהךרע,ןכמרחאל
דחוימבשגדוהאלהזךרע.לארשיֿץראלשדועייהתולובגוהירה–הכלהב
אוהיכםא–תיממעהֿתיתרוסמההבשחמהתאדחוימבדירטהאלםגו,הליפתב
ֿץראונלהתשענשמ,םלוא;דצהןמםעהתעדתאביחרהוןיטולחלהביחהיה
דועייונלושענםיביוחמההיתולובגםגאליממשירה,ישממהמשגהֿךרעללארשי
ֿץראךרעלשישממהףקותהשבגתמםהמקרתמאברשא,שממלשהמישמו
ךרעאופאונלהָ☻ענהלואגןוזחלשןקתהיכרעלולכמבו–ומארקיעמלארשי
ֿץראלשםיכרעלדומצב.רתויבםיעבוקהוםיבושחהםיכרעהדחאלתולובגה
׃תשרופמהתיתכלהההווצמלםגיזכרמםוקמעדונ,הדועייתולובגלע,לארשי

זֹעבֹרבֶמולשּבלארשיךמעתאךרבליניעבהיהיבוטו״׃חסונהתאםגהאר,םנמאוהמ
.]א״יט״כםילהתבבותכהלעססובמחסונה[–״םולשו

תינויצההעדותבלארשיֿץראלתוסחייתההרקיערשאןמזלכש,ןייצלהזרשקהבןיינעמומ
תויהלוזתוסחייתההתיההלוכיםנמא,אדירגתובשייתההוהיילעהתומישמבזכורמהיה
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יכרעםעתפרטצמוזהווצמו,)ג״נג״לרבדמב(״הבםֶתבשיוץראהתאםֶתשַרוהו״
שדוקֿתוזחאיהוץראהרורחשלשןקתללכלםדוקמונאבהשתומחלמהותוריחה
.םותדעהיבחרמלכב,הב

הכלההןמוהרותהתוצממונלהאבהוונניינעלתכיישהתרחאםיכרעתצובק
–תיממעהתרוסמבהלואגהיפוסיכתעדותבהרתיהשגדהלשהעויסבאקוודו–
לוכֿםדוקךיישןאכל.תלאגנהלארשיֿץראביתכלממהרטשמהיכרעתצובקיהירה
ךרעודִצב.תעצבמה,תילהנִמהותילשמִמה,הנוילעהתושָרָּכהכולמהשודיחןוזח
ןוזחה–ךכלליבקמב.תוכלמהלשןוילעהיתצעומהויטפשמהדסומַּכ,ןירדהנסה
םירבדֿתכסמהתואל.ליעלהזרוביחבונרבסהרבכשיפכ,האובנהתושדחתהלש
;שדקמהֿתיבתדובעתאתעצבמהתושָרָּכהנוהכהשודיחלשןוזחהםגףרטצמ
םרוגַּכ,היִולהדמעמתושדחתהלשןוזחה–בושחתוחפאלךא,רחארושימבו
לארשיתלואג׳ביתרבסהשיפכו,תיתרבחהניחבמתיחישמה׳התוכלמתאססבמה
הבורקתודימצבוהכולמהךרעלתוכימסב38.)200‐199׳מע(׳הנידמהרבשמב
תאםלגמה,לארשיֿאבצלשןוזחהתאםגהזרשקהבריכזהליוארהיִולהדמעמל
.ונדמעםהילעשהרובגהֿיכרעלהמשגהֿדקומכשמשמהותוכלמהחוכ

תומיליתכלההןשוביגמוהרותהתווצממונאםילבקמשםיכרעתצובקדוע
ןוזחבאוהוזהצובקלשהרקיע.תלאגנהתוכלמהלשיקשמההנבמלתעגונחישמה
ךורכאהיהלואגהסוסיבשאוההזרשקהבבושחןויערו,לבויהרטשמלשושודיח
תיתחפשמהתוישרושהןורקעיפֿלעלארשיֿץראתומדאלשתשדוחמהקולחב
;ז״טהכלהלבויוהטימשתוכלהמב״יקרפ(שדוקהֿחורב,תירוטסיההֿתיטבשהו
תאזדבלמ39.)׳גהכלהםשב״יקרפו;׳אהכלה,םיכלמתוכלהמא״יקרפ
אוהשיפכ,תילאדיאהֿתילארשיההלכלכהתומדלשלוכהֿךסתאןאכןייצליואר
ךאתימנידותחתופמהלכלכונייהו–תונוממינידבהכלההתורוקממונלהלוע

328.‐327׳מע,׳בךרכ–ונתרודהמב.׳דימתמה׳תאצוהברפסהידומעלהנפהד״בש38

׃ןיגולידב,ם״במרהלשהלאוירבדמםיעטקהנה*39
וסנכיישתעב,תישילשהאיבב,אובלדיתעלןכו״׃בתוכאוהלבויוהטימשתוכלהב
םוקמלכבייחתיו,המוחירעיתבושדקיו,תולבויוןיטימשתונמלוליחתי,ץראל

רקיערבעשמלבא;תולובגהלשהרורבהעדותילבוליפאתימנידותיתועמשמ
הראשנתולובגהתעדותשדועב,ץראבונתייחתלשתיתכלממהתויעבלתוסחייתהה
לארשיֿץראלשךרעהלכםגעקשאליממשירה,ןיטולחלתשטשוטמףאו,הרורבֿיתלב
.ירמגלהנממםלענטעמכשדע,הנידמבתימואלההעדותב
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,םינטקםייטרפםילעפמוהמדאהֿתדובעלעתססובמה,תעדמתקפואמותנזואמ
לשחורב,טרפלוהמואלעפשהוהכרבהברימתאקיפהלוזתרגסמבתלדתשמהו
40.טפשמוהקדצ,תיתחפשמתופיצר,הווחא

הזןוזח.ןוציחהםלועלהסחיב,תלאגנהלארשיתוכלמלשןוזחה,ףוסבלו
,םיביואהתתרכהתומחלמלןאכונאםירזוח,דחאדצמ.םיקלחינשמףרטצמ
אלושיאלהֶוַקיאל״חסונב,תינָלדבהתודחייתההחורלףאו,םדוקמונדמעןהילעש
״בָשַחתיאלםִיוגַבוןֹּכשידדבלםע״וא,]הכימתאובנברומאכ[״םדאינבללֵחַיְי
םגםאיכ,ונתלוגסתרימשםצעםשלקראלהצוחנהתודחייתה–)׳טג״כרבדמב(
,דימוףכית,הפונאםירבועוילארשא,םייוגביכוניחהונדמעמםויקםשל
,ונינמשםירחאהםיכרעהןאכםימעטומוםירזוחינשהדצהןמוליאוזמ.ךשמהב
תכלממ״לשןוזחהונבםייקתמותילארשיה׳התוכלמהָוהתמםהידיֿלערשא
,׳וב״מוהיעשי(״םִיוגרואל״תויהלהיושעה,)׳וט״יתומש(״שודקיוגוםינהֹּכ
,׳בקרפבוהיעשיןוזחלתיתואיצמתועמשמתרשקתמהזלופכסיסבלע.)׳וט״מ
,םייוגהלכוילאורהנו,תועבגמאֵ☻ָנייוםירההשארבןּכייש,׳התיֵּברהרבדב

דומעלדיתעחישמהךלמה״׃רמואובשאוהםיכלמתוכלהבו.״תורשעמבוהושבכיש
.הנשוילדִודתוכלמריזחהלו . ,״הרותבהרומאההתווצמלככתולבויוןיטימשןישועו.
וסחייתי,לארשילכוילאוצבקתיוותכלממבשייתתשכ,חישמהךלמהימיב״׃ףיסומו
.וילעחונתששדוקהחורבויפלעםלוכ . עידומש,םהיטבשלאלאלארשיסחיימוניאו.
.״ינולפטבשמהזוינולפטבשמהזש
–635׳מע׳דךרכ–׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַל׳אחפסנתאהזןיינעבדועהאר*
תיטפשמהותדובעךותב,היתויועמשמבולבויהתנשבד״בשךרעשןוידמקלחאבוהוב
סחייתהםשןוידב.)רואהתארםרטודיֿבתכבתאצמנה(,׳ןיינקהינידתרות׳הלודגה
,תיתחפשמהתופיצרהןורקעלםג–׳לבויהרטשמ׳מקלחכ–המֿתבחרהבד״בש
.הקסִּפהףוסבןאכרמאנה

םיישעמיתלבםירוהרה׳בדועהאר,לארשיביוארהימואלהקשמהלשוהנבמןוזחלע40
,׳םילשוריןונכתלע׳בו,)ךליאו35׳מע׳גךרכ(׳ףתושמהקושלונתופרטצהלע
.)ךליאו514׳מע׳גךרכ(׳תירפכההרזֲחהלשהמגמהַחֵרכה׳׃ףיעסַּב

׳הרבדוןויצמהרותדומללורהניםיברםייוגשןכתיידציכ׃׳ה‐׳א׳דהכימהארזמ
׳הםשבךלנונחנאו,ויהלאםשבשיאוכליםימעהלכיכ״,רמואהווה?םילשורימ
.״דעוםלועלוניהֱֹֿא
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םלועהתאןקתי״חישמהךלמהו–ויתוחרואבתכללובקעייהֱֹֿאיכרדמדומלל
41.)׳דהכלה,םיכלמתוכלהמא״יקרפ(״דחיב׳התאדובעלולוכ

לדבהןאכונלררבתמבגאֿךרדבש,ריעהלשקבתמוזהריקסלשהמוכיסב
ןקתהתריקסב.ינוזֲחההנקִתןיבלתלאגנהתוכלמהלשיתכלההןקתהןיבףסונ
ןקתהןמןירשימבונלםיאברתויבםיבושחהויכרעמהמכוהמכש,וניארינוזחה
םינידםינפֿלכֿלעםניאוללהםייתכלההםיכרעהלכ,םלוא.תוכלמהלשיתכלהה
רשא,םייתָקוחםינידםהירהאלא,ומצעבםמישגהללוכיילארשיהטרפהרשא
םינוּוכמשכוליפא–וא;הילעםתואתלבקמה,תיתכלממהגהנההכירצמםתמשגה
רשא,תיתכלממהגהנהלוכֿםדוקםשהצוחנםינפֿלכֿלעירה–טרפהלאםינידה
יפכו–הליחתכלמ,היעבה.ונידתאםייקלטרפהלכויןהבשתוביסמהתארישכת
לוכֿםדוקוזירהאלא,הרישיֿתיתכלהאופאהנניאתמאב–םדוקמונרמארבכש
,םנמאו;המיאתמהתיתכלממההגהנההתאםיקהלהרשכהותונוכנ,ןוצרלשהיעב
תכיפהידיֿלע,הלתונעיהלםיאבונרקסשינוזחהןקתהיכרערשאהיעבהיהוזךא
הזלהינוזחהןקתהיכרעש,אוהרבדלשושוריפתישעמהניחבמ.תוחילשלהכלהה
איהרשאכשינפמ–םוקתשכהגהנההלעפתויפֿלערשאןקתהאקוודםניאתמאב
ןקתםהוללהםיכרעה,םלוא;יתכלההןקתהיפלןירשימברבכלעפתיהירה,םוקת
ךירדהלםגרומאהאוהו,הליחתכלמםוקלהגהנהההרומאויפֿלערשא,תומגמה
.תיתכלהההכרדתעיבקב,ףוסבלהגהנההתא

תוישעמהתויעבלתעגונה,תישילשהתינקִתהםירבדהֿתכרעמלרובענהתעו
השורדהתיתכלממההגהנההלשהתאלעהלץוחנהבלשההז–םייניבהֿבלשלש
יתכלההןקתהתאםגםישגהלאיהלכותםנמאןהברשאתוביסמהתרשכהלו
.ומצעב

׳אחפסנל3הרעהבתאזהארו,ם״במרהלשמםניאהלאםירבדשןכתיייכריעהלשי41
.409׳מע,רפסַל
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י

המשגההיכרד–הלואגהןקת

םיינויצההמשגהה♫יכרע1.

ןמונינפלםינמוזמהםיכרעמטושפבכרומאוהןיאיכוניארינוזֲחהןקתברבכ
לשהמרהןמ,םינכומהםיכרעהלשםמוגרתבאוהךורכאלא,םהשתומכ,ןכומה
לע.בויחבהמשגהֿתוחילשוןוצרלשהמרהלא,הכלהואהחטבהֿתנומא,ףוסיכ
,השעמלהמשגההיכרדןקתלשודוביעבשודיחהדצאופאשגדומהמכוהמכתחא
.םייניבהֿבלשב

ואתומיוסמתואובנבםהשלכםיזמרונלשיםאםגש,איהתואיצמהןאכ
תרגסמבבולישלכמןיטולחלוללהםהםיטשפומםינפֿלכֿלעירה,הלואגֿישרדמב
םהבתישעמתוקסעתהלכונילעהרוסאותענמנםגאליממו,תיטרקנוקֿתירוטסיה
יוסיכלכמםיפו☻חהשעמלונאםיראשנןאכש,ןכֿםא,איההאצותהחמ.ארקיעמ
קקזיהללכונואךרטצנןהילארשא,תודסוממתוינכטואתויכרעתואתכמסאב
רשא,תונורתפלןיטולחלקוקזועבטיפֿלעאצמנחטשהלכו,הרותהתורוקמב
ןיינעהיכרוצןיבןומיזהיפל,תיאובנהרושבישודיחלשתרגסמבקרואובי
.העשהתוביסמו

םוחתלונאםירבועםנמאןאכש,ריהבהלוףיסוהלםגןתינתורחאםילימב
תוכמסלרוסמהקהבומהםוחתההז–ןתוהמבאדירגֿתויטילופןהשתויעבלש
,וכרדכתויעבהתארותפלהשקתמיתרגִשהיטילופהדסמִמהשתמיאלכ,תיאובנה

,רפסַל׳אחפסנבם״במרהירבדתאהאר[.׳בהכלה,םיכלמתוכלהמב״יקרפחמ
.]וירבדמטוטיצהלשתישילשההקסִּפַּב,409׳מעב
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הליחתכלמש,איהדוסיהֿתחנהונניינעבשרחאמו;יוארכןרתפלךורעאוהןיאשוא
המישמהףקיהשירה,ארקיעמ,שורדהיתרגִשהֿיטילופהדסמִמהתאונאםירדענ
.םתּוחיתפאולמבםיררבתמ–הביטו–ןאכתשרדנהתיאובנה

ןאכםינותנונאןיאםגאליממשיהירהוזתוחיתפלשתיזכרמיאוולֿתועמשמ
בייחתמהואהליחתכלמןותנה,ינמזֿלעויתוהמ,יטמגדןקתלשתכרעמוזיאל
ונאםיקקזנאלא,ינוזחהויתכלההןקתבוניארשהמןיעכ,חרכהבידוחייןפואב
וישכעדעהלואגהךילהתשרחאמו;תוביסמברומאכהיולתה,תיטמגרפהרושבל
ֿיכרדלשןקתַּבםאאוהיעבטךא,oיטקלאידםאיכ,רישיוישרוש,עודיכ,היהאל
ןתָרוהשתעיבקלקראלקקזיהל–ונלרשפאםגו–ונלאֵציםנמאהמשגהה
לשתשרומְלםגםאיכ,וכותמ,ישרושההלואגהןוזחלשהמלשההסיפתבןתדילו
.המוגפהֿתיקלחההסיפתהתולעב,תומדקומהתופוקתהןמתעיבק

ֿתושירדתא,לוכֿםדוק,םייקךרעתולעבכןייצלרשפאתאזהתשרומהךותמ
לעהרורבוהטושפאיהםייתוהמהןוזחהיכרוצלןתמאתהרשא,תוינויצהדוסיה
׃ןהינפ

;ליעוהלתויושעהםיכרדהלכב,ץראלהיילעהלשןגרואמםודיק)א
םיכרדהלכבןכֿםג,תילארשיֿץראהעקרקהתלואגלשןגרואמםודיק)ב

ףסכבונלשונתמדאלשתרזוחהיינקלשבזכהֿךרדבוליפא–ליעוהלתויושעה
תאלבלביאלרבדהש,תירוקמהֿתינויצההמגּודהתמועל,ףיסוהלשי,דבלבו(
לשםתמדאתאונייהםינוקתמאבלוכיבכש,ביבסמלכתסמהםלועהתאוונמצע
;)ןידבהילעבםהשימתאמ,םירז

הבישךותדוחייבו,לארשיֿץראיחטשלכבתובשייתההלשןגרואמםודיק)ג
;המדאהֿתדובעותירפכהתובשייתההתרוצל

אסיגדחמתיברימהיילעתטילקלשהמגמבילארשיֿץראהקשמהחותיפ)ד
תייחתחופיטלשןורקיעהתאתאזֿלכבחינזהלילב,ךדיאמתיאמצעהדימעתלוכיו
;תיזכרמתיקשמתואיצמכתירבעהתואלקחה

ייחב,המואהלשהיחהתינושלהתרגסמַּכתירבעההפשהלאהבישהחופיט)ה
תונויצהיכ,ןייצלשיהברשאהדוקנ–דחאכשדוקהולוחהייחבוטרפהוללכה
ךרעהםצעתארואָלוינפבהתלעהםגםאיכ,עוציבֿךרדלםעהתאהתלעהקראל
,המֿםושמםולעאוהראשנתרוסמברשא,יחישמהןוזחהלשופוגב,הזהעירכמה
טמ.ןיטישהןיב,השעמלוילאמןבומותויהךותםגּולו

.340׳מעב,ףיעסהלשופוסבהרעההספדות,הכרואתאפמטמ
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תוחתפתהבםירושקה,םיינויצםיכרעהשולשלםייקךרעשי,תאזדבלמ
אסיגדחמי״חלוריאילא,הלרבעמםגםהיתורוקמבםירשקתמהותיטסינויזיברה
.ךדיאמלארשיֿתנידמלשל״הצלאו

לשוסוסיבתאעבקרשא,לצרהלשושודיחבאוהןושארה,הלאתשולשןיבמ
ידכ,תימואלֿןיבהתוינידמבתבלתשמה,תיתכלממםודיקֿתוליעפבהלואגהךילהת
.תויודגנתהתפידהלרשפאהוץוחנהלככתירבֿילעבברזעיהל

ךשמהבחתפתנשיפכףאו–תונויצבהליחתכלמהזךרעשדחתנשיפכ,םלוא
םינפֿלכֿלעשרשומךרעהראשנןיידע–לארשיֿתנידמבואםזינויזיברב,םירבדה
וטושפכאקוודואלהבשרפתנתירבהֿילעבןורקערשא,תדחוימהמגמןימב
תוסחẁלעברחאשופיחלשתועמשמבםאיכ,םייוגבהליגרהתינידמהותועמשמכו
תילכתבתדגונמההמגמ,ןבומכ,וזירהו;ודבאלאלשידכ,ובהנמאנתוקבָדיהו
ךרעהכזריאילשותטישבקר.וכותבםולגהתוריחהןורקעלע,הלואגהןוזחל
לעיעמשמֿדחןפואבעבקיהלידכ,אירבהלתונויצהלשתימואלֿןיבהתוינידמה
יפלותינובירהָלָּבְקַהלשסיסבלעתירבֿילעבבתּורזעיהלשיתוהמהֿינויגההדוסיה
ואתימינפההיגולואדיאהיהמלדבהילב,םיסרטניאֿףותישלשדיחיההדימהֿהנק
.ןיינועמהםרוגהלשתינוציחה

םינפֿלכֿלעאוההשרוש,םזינויזיברלץוחמהתלעש,וזהארבה,םלוא
ונאשינשהךרעהלשותועצמאבקרהרשפאתהאיהתמאבשינפמ,יטסינויזיבר
.״רדה״לשיאקסניטוב׳זהךרעהאוה–ןאכריכזהלםיצור

תמאבילואו,םיוסמןיינעבתיפיצפסהקינכטםושלםנמאןוּוכמוניאהזךרע
םיכרעהםעותונמליוארשיפכמרתוי,הרטמẁךרעלשתועמשמובתוארלןתינףא
קפסילבהאבםזינויזיברב״רדה״הךרעתיילעש,רמולרשפאםגהשעמל.םיינכטה
התואונינמרשא,״הראפתבלארשירטוע״המודקההכרבהלשתופנתסההךרדב
הדבועהםוקמֿלכמ,םלוא.םדוקהקרפב,הלואגהלשינכותהןקתהתורוקמםע
אבוזותוהמלםאתהבו–״ךיא״לשךרעאוהךרעה,הרטמֿךרעכוליפאש,תראשנ
תויהלךירצוניאםנמאהלואגהתמשגהבהשענרשאלכש,ונדמלל״רדה״הךרע
תאשלאוהךירצאלא42,ףוסבל,טשפומןפואב,״רתסנהדוהה״תילכתלןוּוכמקר

הנה.׳רתיבריש׳לשופוסבעוטנהיאקסניטוב׳זףוריצאוהתואכרמןיבש״רתסנהדוהה״42
/שפנָוםדרֵקפַה/שֶפֶראוהטקשיכ.../!רַצֵמורוצעמֿלכלע/רָגָת״׃תורושהמכ
,יקסניטוב׳זירעתאצוה,יקסניטוב׳זיבתכב׳םיריש׳ךרכַּבהאר(.״//רתסנהדוההןעמל
.)ה״ר׳מע,ז״שתםילשורי
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,ומצעהמשגההֿהשעמםצעךותב,וישכערבכרדההלשהטישהוחורהתאוב
.הליחתכלמ

תונויצהןיבםיכרדהֿתשרפלעאוהדמועתמאביכ;ולךורעןיא–הזשודיח
לכבםאיכ,ונרמאשתוינידמהאשונבקראל,המלשהתיחישמההלואגהתעונתל
תונוונתההעקרלעדוחייבו.ךשמהבהארנוףיסונדועשיפכ,םלוכםיכרעה
ֿתנידמבםיירוביצהםייחהתועפותלעםויכתכלוהותטלתשמה,התיחשמה
הלואגהֿשעמתאןווַכמה,ובםינדונאשהזהךרעהתובישחתטלבתמנ,לארשי
.׳וכוזועהֿתפונת,תויבקעה,בלהֿץמוא,שפנהֿתומֵלש,תמאה,דובכהךרדב

.יאבצההמשגההֿיִעצמאלשתישעמההלעפהבאוהישילשהךרעהוליאו
ינפמ,תירוקמהתונויצהןמןירשימבבואשלםילוכיונאןיאהזהךרעהתא
תועצמאב,תיתולגהחורהֿתונטקושפנהֿתולפשתמחמ,ויפנכוצצקתנםשש
ךרעהֿתארבהלהפונאםיקקזנבוש,ןכל.ןוזחהֿרדענ״הנגהה״ןורקעבשהלבגהה
,םלוא.תגיוסמֿיתלבוהטושפתּויאבצלונאםיעיגמךכו,״רדה״התועצמאב
תרסחןיידעהתיהתמאב,)ר״תיבב(םזינויזיברבהשדחתנשיפכ,הטושפהתויאבצה
ותטישבקרתשדוחמהתילארשיהתויאבצההלביקתישממתועמשמ.שממותּויִח
.הליעפתוריחֿתמחלמלשןכותהויתייווחהשודיקהתאהלהפיסוהרשא,ריאילש

רזוחןייד׃המגודלםויהתושדחךותמטקלירהו,ד״לשתןסינבא״ילרואאוהךיראתהנ
ןמרטפתמינזח;ןלוגבהשתההתמחלמללגבתורדרדיההיהתאלשרשבמוהקירמאמ
ךומתלוףיסוהלחיטבמךא,הכותבל״דפמהתבישיבךורכהםשהלוליחינפמהלשממה
תאהמישאמטנרגאתדעו;םעֿלאשמללארשיֿץראיחטשתאדימעהלעבותןיגב;הב
.ןוחטיבהרשלשובוריסינפמםָסייגאלרשא,םיאולימהסויגיאלשבל״כטמרה

׃ד״בשתרעהבםיטרפהרדסיפֿלע,תרוכזתלתודוקנהמכהנה[
יפלכןה,ןופצב׳השתהתמיחל׳הכישמהםירופיכהםויתמחלמרחאלשםישדוחב*
תמריבושיייפלכןהו,המחלמַּבהשבכנש׳תעלבומה׳יחטשבםיסורפויהשל״הצתוחוכ
ענמאלרבדהךא,תללוכהפקתמלבושםיאצויםירוסהשהיההמדנףאםיעגרל.ןלוגה
,םנמאו.׳תוחוכתדרפה׳לשםכסהתארקל׳שאתחת׳םיעגמםייקלהלשממהןמ
ןמתגסללארשיהבייחתהובםכסההםתחנ,םירבדהתביתכדעומרחאלםיישדוח
הרטינוקריעהתאםירוסלריזחהלו׳סונוב׳ףיסוהלףאו,המחלמבהשבכנשתעלבומה
אוהותורטפתהבתכמב.ל״דפמהםעטמדעסהרשכזאןהיכינזחלאכימ*.התביבסו
ורוהרשא–םיישארהםינברהתארוהףרחהלשממלףרטצהשךכב,הגשִמבהדוה
.הכלהכאלשוריוגשםירגםושירו׳ידוהיוהימ׳תייגוסלשבףרטצהלאלשל״דפמל
דועבםעלאשמםויקלהעצהתסנכלשיגהלהטילחה,ןיגבלשותמזויב,דוכילהתעיס*
הדוהיבלארשיןוטלשךשמהדעבהתאםאה״׃חרזאלכלאשייובו,םישדוחהשולש
.טנרגאתדעולשםייניבהח״ודשגוהובםויבהלאםירבדבתכד״בש*.״?ןורמושו
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ידילהאבריאילשתויאבצהרשאב,םוצמצלשהדימהראשנןיידעןאכםגשאלא
תויאבצבםירבדהלשםתמלשהתרו☻ב.תרתחמֿתמחלמלשתרגסמבקריוטיב
,ל״הצלשותועצמאבקרונלהאב,םייתמצעמםידממב,חוכֿתרידאותזעונ,היולג
.הנידמהתוחתפתהךשמהב

–המצעלשכ–רשאב,איהשתומכץומיאלתנתינהניאוזהרושבםג,םלוא
םירזוחונירההזההֶטעמהןמ.״הנגהה״הֶטעמבהלוכהצוצראיהתראשנןיידע
״הנגהה״גשומםוקמברשאכקרו;ריאיתרוסמורדההתועצמאב,התואםיררחשמו
,ריאילשרורחשהתמחלמיֵדועייבילארשיההמצעמהֿאבצתאבושונאםיביכרמ
יפכ,תילארשיההלואגהתויאבצלשתישממההרושבהתאונאםילבקמםנמא
.תויהלאיההכירצש

ונלםיאבהוונשמשלםייוארהםיכרעהתמישרתמייתסמ,רמולרשפא,הזב
רבכםהשהמשגההֿיכרעלונאםירבועו,םהילאדועםיפנתסמואםיינויצתורוקממ
43.האלהותונויצהןמןיטולחל

$

337ẅדומעלתכיישהט״מהרעה

אוהשגדומו,ללכתרוסמבםולעונניאםנמא–שדוקהןושל–תירבעההפשהלשךרעהםצע
םגםאיכ,םכותבתירבעהןושלהלשעירכמההנוטלשםצעידיֿלעקראל׃שוריפבתורוקמב

ףולאתאו,אריעזילאן״מאשארתא,רזעלאדִודל״כטמרהתאחידהלהצילמההדעווה
אל–ןיידהשמוריאמהדלוג–ינידמהגרדהישאריפלכ.ןנוגלאומשםורדהדוקיפ
תוירחא׳בןודלהדיקפתמהאוראיהןיאשהעבקהדעווה;תונקסמלכוקסוה
.׳תילאירטסינימ
םגד״בשקוסעי–׳הנידמהתגהנהותונויצהרבשמ׳–ךשמהבדימןאכאבהףיעסב
ךשמהתאובתוארלןתינו,םירופיכהםויתמחלמרחאלהווהתהשבצמהחותינב
לעו–ךכלעדועהאר.היתוכלשהלוהמחלמַלדחיישרוביחַּבבתכד״בשרשאםירבדה
].373׳מעבןלהל,53הרעהב–׳הלואגבתרוסמוהאובנ׳לשהביתכהידעומ

הכפהמה״–3ףיעסבקרהשעייתונויצַלרבעמשהמשגההיכרעםוחתלארבעמה43
הרוהןכלו,םייניבֿחותינןיעמאופאוניה)344׳מע(אבהףיעסה.)353׳מע(״תירבעה
טיטֶּפתואב2ףיעסלכתאסיפדהל–דיהבתכףדילושבםשרשהיחנהב–ד״בשןאכ
.טסקטהתרעזהתאןלהלדיפרגהןומיסהףילחמונתרודהמב.)הנטקסופדֿתוא=(
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ארקיו׳(תינושלהתרגסמהםויקלשתימואלהתועמשמהתניחבמןה–תנוּוכמתיכרעהסיפתב
ןמיס׳םייחֿחרוא׳׳ךורעןחלוש׳לע׳הרורבהנשמ׳,ו״מםירבד׳יֵרפס׳,׳הב״ל׳הבר
,ָהיֶנָכתלעתירבעהןושלבהמולגה,תדחוימההשודקהתניחבמןה*;)ג״יןטקֿףיעסא״ק
לעא״מרהתהָגה,׳אג״ל׳הטוס׳(תורחאתונושלבהתומכןיאשהרוצבםכותמתיֵרשּומהו
ןה;)ג״סןטקֿףיעסםש׳הרורבהנשמ׳ו,ז״טףיעסז״שןמיס׳םייחֿחרוא׳׳ךורעןחלוש׳
,ג״לשםירבד׳יֵרפס׳(ילארשיהםדאהתומלשבירבעהרובידהלשיזכרמהדיקפתהתניחבמ
בורבתסחוימה,תדחוימהתינכטהתוליעיהתניחבמןהו;)׳גהכלה׳אקרפ׳תבש׳׳ימלשורי׳
רמאמ,ירזוכה(תולגבוזןושללשהתעיקשתדימלערעצהתניחבמו,תירבעהןושללהבהא
.)ךליאוו״ס,׳ב

ןושלהךרעלשתאזהתיביטקייבואההסיפתהלכםעש,ןכֿםגאיההדבועה,םלוא
ונתָבישוןושלהתארבהלשןוזחלשרופמיוטיבתורוקמבללכֿךרדבםיאצומונאןיא,תירבעה
הארבהםינועטה,המואהייחבםירחאםיכרעיבגלונאםיאצומשךרדכ,ןילוחהייחבםגהילא
םושהבתולתלןיאשהארנךא,הומתל,ןבומכ,רשפאוזהעפותלע.תולגהתואיצממ
הלואגהןוזחןיבתובברעתהַּברבדהתארושקלןיאשםינפֿלכֿלערורב.תמיוסמתועמשמ
רובידהירהש,לוחֿתפשללוכיבכםיקוקזםניאש,םיתמהתייחתוםימיהֿתירחאיגשומןיבו
׳ימלשורי׳ו׳ירפס׳האר(אבהםלועהייחלקהבומםרוגכאקוודרכזומתירבעבימויֿםויה
ןילוחלשםיכרצלוליפאיוצרתירבעההפשבשומישהש,ןכֿםגרורב,ינשדצמו–)ליעלד
םואנומכ,לארשיתוכלמלשתויתכלממתועפוהבוליאו,)׳אא״מ׳תבש׳(רתויבםיקהבומ
הכלהםיכלמתוכלהמ׳זקרפ(הבוחאיהתירבעהןושלה,המחלמלאצויהאבצהינפלןהוכה
.)׳ג

הביסהןמעבנהפשהתייחתלשןוזחהתשגדהרדעיהש,אוהתעדהלערתויבלבקתמה
–םוקמבובודבבֿדבתולעלהזןיינעבולכיותמשגהוןוזחהתאלעהש,אדירגתיגולוכיספה
ירבעהרובידהלעהדפקהלשץמאמלהקיפסמתונוכנהתיהאלשךותמו–]תולגהךותבףא[
ףוצפצכ״,יולגןפואב,ולאתוביסמבתעמשנהתיהש,ןוזחהתשגדהמםגוענמנ,רתלאל
**.״ריזרזה

תובושחתויהלתויושעה,תורחאתודוקניתשבםגתוארלרשפאהמודתוביסמףוריצ
.ונניינעל

ךיראתהטלשללכֿךרדבש,םנמא,איההדבועה.ירבעהךיראתלסחיב,לוכֿםדוק,ךכ
–קראלאימויֿםויהשומישהןמוקחדנאלוילגרו,תולגבםגםיילארשיהםייחבירבעה
ֿתנידמהמקוהשמדוחייבו,לארשיֿץראב״ימואלהתיבה״לשותוחתפתהךשמהב–אקוודו
,ירצונהךיראתהלשודִצב,ןֵּכךרוצאללופיסוהלווטצנתויתלשממהתוינבתכהולארשי
ימיברבכףאו,תולגהתפוקתלכךשמבםג,םלוא.דחאכתוֻצמהוםיִוַצמהלשםלוזלזהברִמל
םייחבתובלתשההןמםגויסלעדיפקהללארשיֿינבושקתה***,״תורטשהןיינמ״וינשתיב

.ןלהלוןאכ,ד״בשהנפמםהילאשתורוקמברומאהטוריפתאאיבנהרעההלשהפוסב*

.245׳מעבליעל,8הרעהתאהארובוש–״ריזרזהףוצפצ״רשפל**

.םירצונהתריפסינפל312תנשאיה,םלועהתאירבלח״מת׳גתנשבלחהתורטשהןיינמ***
בתכםגךכו(ןודקומרדנסכלאלשותוכלמדובכלעבקנשדחהןיינמהשחינהללבוקמ
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שרופמבםהלבצוהאלירבעהךיראתהו–ירכונהךיראתהלשונוטלשןמיסבםילהנתמה
.תיתכלההשירדלרסיקהתנשןויצהשענףאןיטיגבש,ךכידכדע,הדפקהֿרבךרעכ

יחשימ.הפשלדואמהמודביכוניחויתייווחםרוגאוהךיראתהיכבלםישלשי,תאזםע
וליפאוםיילבבהֿםיילילאהםהיתומשבםישדוחהתאאוההנכמםאףאו–ירבעהךיראתב
;לארשיידעומתרגסמבאוהיחםוקמֿלכמ–רופיכםויבםצוניאוחספבץמחאוהלכוא
תוחפל,םידעומהךותבוליפאירה,יזעולךיראתביחלבא,םידעומהלכתאםייקמשימוליאו
עבטמאופאבייחמתילארשיתומלשלשןוזח.ירכנאוהתיתרגסמהותוכייתשהתייווחמקלח
.ךיראתהןיינעכהרואכלךכֿלכילושןיינעלעוליפאןוזחהתוטשפתהתאותיירב

םגתודחוימשובלתורוצלארשיֿינבלויהםנמא,בושיכ.שובלהןיינע–ךכלהמודבו
המקשדע,״תירבצ״,תדחוימשובלתרוצהתיהתשדחתמהלארשיֿץראבוליפאו–תולגב
ֿיתלבוםימוגפםימואיתקרויהולאהתודחוימהשובלהתורוצ,םוקמֿלכמ,םלוא.הנידמה
וא׳למיירטש׳הָנוכמה[תירטטהָורפֿתעבגמ׃ירכנהשובלהלשוצומיאעקרלעםיחאתמ
רענלשושארלעתלברוסמםירמכֿתעבגמ;לארשיֿץראלשברשהלאהאּבויש]׳קידופס׳
תולבויוא–םינשתורשעהמכלשתוהשאהתשדבלבו,םינימהלכמםיליעמ;הבישיֿרוחב
תאתולגלקרתדעונה,תילנויצקנופֿיתלבתירצונהפיכ;םייוגַּבהנפואהןמםתאצרחא–
,ךפהלוא;תעבגמלתחתמףרועהלעאיהתבברתשמשכדועהמו–ויוסיכידכךותשארה
יוגללכלואציםכחדימלתללכמ,״ינרדומ״אוהשיאהיכןייצלהאבה,״הגורסההפיכה״
היה,ובהנגפוהשתוימנידהלכםערשא,ל״נה״ירבצה״שובלבםגןידהאוהו;עיגהאלרומג
.לוזלזהותונלשרה,תוקרפתההלעקר,תישובלההניחבהןמ,םינפֿלכֿלעססובמאוה

השגרהרוצילידכםהבהיהאל,וללהםידחוימהםישובלהינימלכש,ןכֿםאאוהטושפךא
ֿתרגסמלשהתסאמהלרקיעבומרתםהאלא,הילעבלעםייחהֿתרגסמתאתבבחמה,החונ
ורכזרשא,ירוקמהֿדחוימהילארשיהשובלה,תאזתמועלו.דחיילודעונהתוארשא,םייחה
ונאםיראשנהרירבתיֵלב.דבלבתרכזמלהלאלכבךפהנ,ןיליפתַבותילטבןיידעונלרמשנ
םיטונאליממו,רכנבתררו☻ההנפואהןמתיטמוטואשובלֿתקתעהלםייתניבםירקפומאופא
ןוזח,םלוא–ולאהתונפואבתולמתסמה,תוירכנהתויתרגסמהםייחהֿתויווחבעקתשהלונא
.תאזלההניחבהןמםגהלואגיאדוובבייחמתילארשיהתומלשהלשהשודיח

םיפיסומשלככ(,וזותרעהבד״בשהנפמםהילאשתורוקמברומאהתא,ןיגולידב,ןאכאיבנ[
׃)ומצעבד״בשרמארבכשהמלעםה
ולאגנםירבדהעבראליבשב״׃ארפקרבםשבאנוהבררמואב״להשרפ׳הברארקיו׳ב*
ןהיניבאצמנאלו,ערהןושלורמאאלו,םנושלתאו,םמשתאונישאלש׃םיַרצממלארשי
..הוורעבץורפןהמדחא . ןומראבויחאלאףסויתועדוותהב,ב״יה״מתישארבב[ביתכו.

תליחתתנשב׃היעבןאכתמייקשאלא,)ז״כהכלה׳אקרפןישוריגתוכלהבם״במרה
רתויֿןוכנהויוניכ,ןכֿלעו–םינשהרשעֿתחאהזרפעֿןכושרדנסכלאהיהרבכןיינמה
ןיינמשםירובסהםנשי,תאזֿםע.סוקוולסתיביכלמלןיינמה׃אוההזהןיינמהלש
םנמאירהש,ףלאהתמודיקתטמשהבםירצמתאיצילםינשהןיינמאלאוניאתורטשה
.םלועהתאירבלםינשח״מתדועוםיפלא׳בתנשב–רוכזכ–תוריחלתודבעמונאצי
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]םמערבידףסוישאופאעמשמו[–׳םכילארבדמהיפיכ...]תואֹרםכיניעהנהו׳׃הערפ
.״שדוקהןושלב
.״׃ןלהלכ,ט״יקוספא״יקרפבבותכהשרדנ,ו״מהקסִּפבקעתשרפםירבד׳יֵרפס׳ב* . .
םאו;הרותודמלמושדוקהןושלבומערבדמויבא–רבדלליחתמקוניתהשכ׃ורמאןאכמ
םתֹאםֶתדמִלו׳׃רמאנש,ורבוקוליאכוליואר,הרותודמלמוניאושדוקןושלבומערבדמןיא
ןעמל׳׃]ךומסבבותכהםכבםיוקייזא[,םכינבתאםתואםתדמילםא.׳םברבדלםכינבתא
ןעמל]םכבםיוקי[–ואלםאו,]׳םכיתֹבאל׳העבשנרשאהמדאהלע[םכינבימיוםכימיוברי
.״ןהואלללכמו,ואלןהללכמ׃םישרדנהרותירבדךכש,םכימיורצקי
לעו.ןושללכברוביצתליפתללפתהלןתיניכקספנא״קןמיס׳םייחֿחרוא׳׳ךורעןחלוש׳ב*
׃׳הרורבהנשמ׳ב,ןידארמןהכהריאמֿלארשיברה,׳םייחֿץפח׳הריעמךכ

.שדוקהןושלבאקווד]ללפתהל[אוהרחבומהןמהווצמו״ . לכבללפתהלוריתהשהָמְד.
ןושלחיכשהלורוביצֿחילשדימעהלותידימתהעיבקבעובקללבא,יארקאבאקוודונייהןושל
..ןפואםושברשפאֿיאהז–ירמגלשדוקה . ץוחמוצרפתנשתושדחתותיכמיקופאלו.
וגלידשהריבעתררוגהריבעו,םימעהןושללהליפתהחסונלכתאוקיתעהו,הזבהנידמל
ןכםילשוריןורכיזחיכשהלםיצורשםשכו,׳ריעםילשורילו׳תכרבותוילגץוביקלשהכרבה
ונרמשיה״בקה.םנושלתאונישאלשתוכזבולאגייןפ,לארשימשדוקהןושלחיכשהלםיצור
.״ולאכתּוסרוקיפאתועדמ
ונינפלירהו,ןושללכבללפתהלןתינךיאארמגהההות,׳אדומעג״לףדהטוסתכסמב*
לכ׃ןנחוייבררמאד,תימראןושלבויכרצםדאלאשילאםלועל״׃רמואההדוהיברירבד
ןיריכמתרשהיכאלמןיאשיפל,ולןיקקזנתרשהיכאלמןיא–ימראןושלבויכרצלאושה
יכ(,זעלֿןושלבללפתהלתאזֿלכבןתינרוביצבשארמגההבישמךכלעו.״ימראןושלב
.)י״שרשוריפכ,תרשהיכאלמלשםעויסלתקקזנהנניארוביצהתליפת
ירפסוןילוחירבדתבשבאורקלןיאשקספנז״שןמיס׳םייחֿחרוא׳׳ךורעןחלוש׳ב*
ירופיסוןילוחתחישבתורקלרוסאדאה׃קדקדלהארנו״׃א״מרהריעמךכלעו.תומחלמ
ףיסומו.״]רתומ=[ירָש–שדוקהןושלבלבא,ז״עלןושלבםיבותכםאאקוודונייה,תומחלמ
;הרותֿירבדונממדמולו,השודקובשיומצעבןושלהד״׃םעטֿןתונב׳הרורבהנשמ׳הםש
.״תורקלירָש–שדוקהןושלבהבותכהםולשֿתרגיאםגהזיפלו
רדהלכ״׃רמואה,ריאמיברירבדםיאבומ,ג״לשהקסיפוניזאהתשרפםירבד׳יֵרפס׳ב*
םלועהןבאוהירה–שדקהןושלברבדמו,תיברעותירחשעמשתַייִרקארוקו,לארשיץראב
הזלבורקחסונבוירבדםיאבומ)׳גהכלהףוס(׳אקרפתבשתכסמ׳ימלשורי׳בםג.״אבה
.ןאכרומאה
ןאכו,תירבעההפשהלשהתלעמןיינעתוכיראבןודנ,׳ברמאמלשופוסב,׳ירזוכהרפס׳ב*
תוסחייתההתאלולכיאלהזטוטיצ(;׳רבחה׳ןיבלרזוכךלמןיבחישֿודהתחיתפמטעמאיבנ
׃)הפשהלשתינכטההתוליעיל

הבחרוהמלשרתויאיה]תיברעהירהו[?בָרעהןושללעהלעמתירבעלשיה׃ירזוכהרמא״
.וניניעבהזתאםיאורונחנאו,הנממ

איהו.םטועימבהרצוםתולדבהלדלדתנ,היאשונ]תא[אצמשהמהתואאצמ׃רבחהרמא
.תונושלבשהבושחההמצעב . הבו,הווחוםדאםעךרבתי׳ההברבידרשאןושלהאיהש.
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.שיאמהשאו,המדאמםדא,רָזְגההזלעהרוירשאכ,םהינשורבִד . תלבקוהרותהתודעםע.
ראשנשינפמ,תירבעתארקנורובעבורֶבֵעןושלאיהשו,םדאדעחֹנדערֶבֵעדע,רודרחארוד
רבדמםהרבאהיהרבכו,]לבבלדגמןיינבאטחרחאל[תונושלהלובלבוהָגָלַּפהתעהילע
ןושל,תדחוימןושלתירבעהולהתיהו,םידשכןושלאיהתימראהש,םידשכֿרּואבתימראב
.שדוקה ״..
,הדוהיברלצאאריזיברלשןורחאהורוקיבלערפוסמ׳אדומעא״מףדתבשתכסמב*
׃ויתרשמלרמואאוהשעמשו,ץחרמהתיבבאָצמ,וילאאבשכ.לבבמהצראותולעםרטב
ןושלבםרמואלרתומלוחלשםירבד״יכקיסהאוהןאכמ.״קרסמילואיבה,רתנילואיבה״
.]ץחרמהתיבבוליפאו,"שדוק

$

הנידמהתגהנהותונויצהרבשמ2.

הכפהמהיכרעלגעמלאםילבגומהתונויצהיכרעמ[–וזתובחרתהבךרוצה
ישרושההלואגהןוזחלשינכותהףקיההןמקראלעבונ–]םיינויצֿרַתָּבה
רבשמלםגאוהרשקתמאלא,ינויצהןוזחהףקיהמרתויבחראוהש,םלשהו
.המצעתונויצהלשימינפה

הפונתהלשתינויערההעדותההעקתשנדציכחתנלןאכרוזחנאל
ֿתנידמלשהתמקהםעהנוזחיכרעתונויצהלעולבלבתנדציכותינויצה
,דחוימבןייצליואר,םלוא.ןוירוגֿןבלש״תואמצעהתליגמ״יפלהקולחה
םהףא,םימייקםיכרעכןאכונינמש,םיינויצההמשגההֿיכרעוליפאש
–הברהדימברבכועקתשנתוחפלוא–השעמלםייתניברבכועקתשנ
יכרעןיידעוראשנהלאןיבמרתויבםינתיאה.הנידמבתירוביצההעדותב
תשגדהדוחייבו–תובשייתההועקרקהתלואגךא,הנגההֿאבצוהיילעה
.וחכתשנטעמכ–תירפכהתובשייתהה

דועופיסוהשןה,םימיהתששתמחלמבןוחצינהתוביסְמאקוודיכ,הארנ
דבלבוזאלש,רבתסמ.וללהלשםתועקתשהךילהתתאדואמומדיקו
העדותאללוזהמחלמבוררחוששםיחטשהתאהגהנהההלביקהליחתכלמש
״ףלק״כשמשלקרםייוארכהלומדִנםהןכלשו–תיבויחהפיאשלש
הארנכהמיכסהףאהזעקרלעיכ,ןכֿלעֿרתיאלא–םולשלעםיחוקימב
דעןודקיפכהדיבורמָשייקרוללהםיחטשהש,הקירמאםעשוריפבהגהנהה
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תאשמשללכות״םיחטשהתרזחה״רשאכ,תעהאובבךרעיישרדסהל
יכקפסלםוקמטעמכןיא.״םשוביכ״תכשמהמרתויינקירמאהסרטניאה
תוינידמבתיביטקייבוסהתוקֵבדהםצעמרתויףא–הזגוסמדסוממםכסה
לכךשמבש,העפותהדוסיבחנומהיהשאוהאוה–״חוקימלףלקה״
הגהנהההראשנ–םירופיכהםויתמחלמדעםימיהתששתמחלממ,םינשה
םיחטשהיבחרמבתפקמותיניצרתולחנתהלכתעינמבךכֿלכתיאנקותיבקע
לשךילהתהתאבציעש,םרוגהיאדוובאיהאיה,וזתיאנקתויבקעו;םישדחה
–תילארשיֿץראהעקרקהתלואגלשםיקהבומהםיינויצהםיכרעהתכיפה
םיכיבמםיכרעלםילוגדוםיכירדמםיכרעמ–היֶלעתידוהיתובשייתהו
.הזינגלםיקחדנו

.תיפוסהתיתעדותההלגרֿתטישפלתונויצההעיגהוזתוחתפתהידיֿלעו
היילעהךרעלתחתמםגסיסבהאליממטמשנ,תולחנתההיכרעןדבאםעיכ
אבהגהנההילוקישהנבמבוליאו,וללכבילארשיֿץראהםזילאדיאלתחתמו
תונויצהתאשובכלחרכההלשםימסקהֿלגעמקרהזהםזילאדיאהםוקמב
לוכיבכ–ותרימשתרומתב–רשא,יאקירמאהסרטניאהתושירדיפל
אופאןאכהכפהנןכא,תורחאםילימב.תויחלםיאקירמאהונלםירשפאמ
קהבומהויוטיבלעאברבדהו,אמלעב״טארנדוי״ןימלקרתינויצההגהנהה
.ךליאוםירופיכהםויתמחלממשםירבדהךלהמב

תרזחה״לתובייחתההתאןועריפלםינקירמאהוגיצהוזהמחלמב
דוקפִתוֿהגאדתכסמלהגהנההןאכמהלגלגתהיעבטןפואבו,״םיחטשה
םעןקבאמבתוימואלהתופיאשהתאהשעמלתגציימאיהןיאבושהברשא
תרזחה״תאםעלרוכמלדציכקרהתואןיינעמאלא,םיינוציחהםימרוגה
תאהגהנההדבאתשילבעצבתהלרבדהלכויםנמאשןפואב,״םיחטשה
,םלוא.ךדיאמתירבהֿתוצראיניעבהניחתאו,אסיגדחמ,רוביצבהדמעמ
קיזחהלתלגוסמהגהנההןיאתמאבשאוהטושפךא,וזדוקפִתֿתכסמב
תוינידמבהמולגהתּונדגובהתאןיבמםעהןיאםאףא,ןכאיכ.דמעמ
וילעתולטומהתויבויחהתומישמהתאןיבמאוהןיאםאףאו,תעצומה
תועצהלםיכסהלאקוודהֶמַדְמומצעלשכאוהו–הלואגהךשמהבדוע
,שוחבאוהשיגרמתוחפל,םוקמֿלכמירה–םולשילבוליפאו,״הרזחהה״
.העיקשוםוצמצלףחדנםאיכ,םודיקלןאכלבומאוהןיאלוכהֿךסבש

תונדגובהןמאנדיאהדתינויצההגהנההלשתונדגובהתלדבנוזהדוקנב
.הדועמתונויצהתאהווַלמהתיהףאםנמאש
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תושירדלשהמלשהעדותתונויצבהתיהאלםלועמוזאמ׃יאדווביכ
םידבכנםירקיע–הריקפהו–ריקפהלהנכומהתיהאיהדימתו,הלואגה
הדיגבַּבהליחתכלמתנגועמוזהתיה,לארשיֿתנידמהמקשכםג.ןָכותמ
המכחהו–44המואהתעדותמלארשיֿץראתריקעוהקולחהןורקעתלבקבש
ןעמלתדלומיחטשלערותיווהתרתהךות,ץראבתיברעהנידמדודיעלש
לשהאצמההנניאתמאב,ונֵדָמִעםיביואהתמלשהלשלוכיבכֿיוכיס
״ץנה״לשתיטילופהתשרומהתיצמתםאיכ,וישכעמ״םינוי״ו״םינלאמש״
45.ןוירוגֿןב

,הליחתכלמהיהרורבהלאהםירבדהידכךותםאםג,םוקמֿלכמ,םלוא
תרזחהלתוממוקתההךרדבאלאתוחתפתהַלאצומאהיאלףוסֿלכֿףוסש
תינויצתוקֵבדלשוהשלכףדועןאכהיהןיידעירה–םנקִתלםירבדה
יכוביסבתכבתסמהגהנהההתיההיתורטמםודיקםשלוהמשברשא,תיבויח
הֶוהתמהיהםנמאש,ךכלםרגשםגאוההזיבויחףדוע,תמאבו–הדיגבה
יכתופצלהיהרשפארשא,ינויצהלעפמליבויחירפהזיאלוכהֿךסבןאכ
לעפמלשומודיקבםגהכרבלתויהלועלביהלאוהלכויםנמאףוסבל
תולקתהלכםעש,םרגשיאדוובאוהאוה,הזבצמו.ןקותמההלואגה
תונעיההחתמו,םייתניבןוצרֿעבש,לוכהֿךסב,םעההיהםצעב,ןוטירהו
.םירצקםושאלל,ןיקתודימתמןפואבלעפהגהנההןיבלוניבתידדהה

לשיבויחהףדועהלכיכאצמנ,התעהווהתנשבצמב,תאזתמועל
שרשומה,ףוצרויבקעךילהתהזהיה,ןכאו–ומותדעןקורתהתונויצה
׃ימינפהונויגהב

תלאשןורתפ״ונייה–לוכיבכהנוילעהותפיאשיכםעלהָמדִנשמ
תומכהקולחהֿתנידמבףאהמושיגלרבכהעיגה–״תירבעהנידמבםידוהיה
תגשהלאלאגואדלולרתונאלבושיכתומַדלולהיהיעבטךא,איהש
,ןאכמךשמהב.הנממהזרצבנןיידעהמֿםושמרשא,הנידמבםולשה
ךותמלבא–״םיחטשלששוביכב״אוהךבתסה,םולשהתשקבךותמ
ֿתורטמבוא״םיחטשה״םתואביהשלכתיבויחהייִצרלשפנהֿתוריחרדעיה

תוימואלהרבשמ׳קרפַּבהאר–׳לארשיץרא׳לשהָּכרֶעתא׳לארשיתנידמ׳הקחדדציכ44
.177‐165,176׃םידומעבדוחייב,׳בךרכב,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב׳תינויצה

.םירבדהתביתכדעומינפלםישדוחהשימחכ,ד״לשתולסכברטפנןוירוגןבדִוד45
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המחלמהביטתאןיבהלתימינפהרשכהרדעיהךותמו,ללכֿךרדהמחלמה
ךפהנאליממ,שבכשםיחטשהףאלעםג,עלקנתויהלאוהףיסומהילארשא
לוכיבכחרכומומצעתאאוההאורשןפואב,היססּבואלהפיאשמםולשהול
שוביכםתסאליכתעדלרבכחכונשיפֿלעֿףא,המיהיוםולשהתאגישהל
היססבואהךותמו.הֶושב,ךכבולליעוהלולכויאל,םתרזחהאלו,״םיחטש״
םוקמבש,ליעלונרמאשהמןיבהלרשפאםגתמאב,תאזלהאצומהֿתרסח
תועצמאב–רסמתהלתונויצהוםעהואבםיימינפםיכרעיפֿלעתולהנתהה
.םולשהםשבתוחפלהזאהישדבלבו,ץוחבמםהמשרדיישהמל–םתגהנה

םנמארשפאש,הדבועהתאריהבמםירבדהתוחתפתהלשהזעקר
ר״דינקירמאהץוחהֿרשתאהוושַמהיומידבםינושםידדצמםויכלקתיהל
ןתינתמאבו–רוטאיכיספל,שוריפב,תילארשיההגהנהלוסחיב,ר׳גניסיק
םוגרתה,וזהגהנהיבגל,םויכןהֿןהר׳גניסיקלשoתיטסגוסהיכ,רמולםג
רחא,העיגההילארשאתינויגההתונקורתהב,תינויצההאדיאהלשיבקעה
.הלשמירוקמףוסיכםושדועהברתונאלעדומהםוחתבוחטשהינפלעש
הפהראשנאלתינויצהתוקֵבדליכ,ןכֿםגעמשמאליממהזעקרלע,םלוא
וליפאשרחאדוחייבו–ליעוהלתויהללכותשתלבוקמהמישמםושדוע
יכרוצבהָנֵּכהכרעהלשהדימֿהנקלכמוקתינםולשהתחטבהוהנגההיכרע
לשותכרעמבתובלתשההיכרוצלקרודבעושםהירהוםעהלשומודיק
אנ.ומשלךרעכהבשמשמ״םיחטשהתרזחהרדסה״רשא,ר׳גניסיק

לכויאלםעהיכאיהתעדוישיפֿלעֿףא,הגהנהלםויכבושחהזרדסה
.תכלוהותרבוגהנכסלונממרדרדיהלקראוהיופצוהמואמובחיוורהל
תולעללכויויפֿלערשאךרעםושהגהנהלרתונאל,תאזלכםע,םלוא
–ודבלמוהשמתוצרלוא,ובתוצרלאלש,רדסההדגנםמוקתהלהתעדב

קלתסהלרתענשהעשבןוירוגֿןבתשלוחמםגאנדיאהדתונדגובהתלדבנ,בגאךרד,הזבאנ
רחארזיחאלןוירוגֿןבשאיההדבועה.ז״ישתב,יניסב״תישילשהלארשיתוכלמ״מ
תוברעתההםויאתחת״ריזחהל״ץלאנומצעתאתוארלהמידאלא,יניסלש״הרזחהה״
ןמתוקרפתההאצומרחאונתגהנהלשרוזיחה,םויכ,תאזתמועל.תיסורהתיאבצה
לשתחקרמהֿשעגבהתואךביסשאוהאוה״םולש״לשוהשלכרדסהב״םיחטשה״
.הליחתכלמר׳גניסיק
תלואג׳בהאר,׳ץאוסעצבמ׳רחאלןוירוגֿןבלשתוינידמהויתודמעבתלופמהלע[
ןכֿומכו,274׳מעבהילעשךרועהֿתרעהבוז״נהרעהב,׳הנידמהרבשמבלארשי
.]315הרעה534׳מעב
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,תומלשבהילעתטלתשמהתונדגובבאופאהעוקתאיהתראשנלוכהֿךסבו
הזבצמב.המשלוהגיסנהתרהטלעקרו,דועםודיקלשירשפאירפםושאלל
ותגהנהלםעהןיבהרואכלןיידעתראשנה,תיאדיאהתופתושהלכםע–
םהולכויוברשארבדםושהלאינשלתמאבדועןיאםוקמֿלכמ–הניעב
יִדיִמ״ְּכ,ךלוהוקרפתמםהיניברשקהו,שממבהזלהזתונעיהלוךישמהל
46.״םישרֵחיֵרְתַאהָוֲהְד

ץרתלוןיבהלןויסינהאוהאוָשךאיכ,שיגדהלןוכנהארנףאהזעקרלע
,הָלכתִנהגהנהבןשיהרודהש,הדבועהיפֿלעאנדיאהדהגהנההֿרבשמתא
,השוריֿקבאמלונאםיעלקנםייתניבםאאוהיעבטךא–לוכיבכ–ןכלשו
םיקבאנהתוחוכהשןמזלכםכסומןוויכםושבןזאתהלםילוכיםירבדהןיאו
תדמועהזהץוריתהדגנכ.הזתאהזלטבלםיפיסומוַעֵרכהלועיגהאל
ןמםידחואמםינפֿלכֿלעםיראשנ,דחאכ,םיקבאנהתוחוכהלכש,הדבועה
ןורקיעהותואב,דחיםג״היציזופוא״ָבו״היצילאוק״ַּב,הצקהלאהצקה
תרזחה״לשרדסהםשלר׳גניסיקלשותכרעמבתובלתשהלשדחאה
עיצהלולןיאדחיםגהלאלכמשיאו–רתויםאותוחפםא–״םיחטש
הזהףתושמההנכמה.תאזלהתוקרפתההֿתמגממדבל,והשלכבויחרוביצל
ומצעאוהאלא–רבסהונניא,ונבצמב,השוריהֿקבאמיכלילעבריהבמ
לכויומשברשא,םֵדַקמבויחרדעיהלשתואיצמהחוכמ,ודִצמ,רבתסמ
וא,םויסלקבאמהתאאיבהלותירוביצהכימתולשוכרלםיקבאנהןמוהשימ
.תירבשמהותייווהמואיצוהל–תוחפל,אהיּול–

ףקיההאולמבםייקתמה–תיאדיאהתּורָקעבהזהףותישה,ןכֿלעֿרתי
ויהםיכירצהרואכלרשא,השוריהֿקבאמףאלעורבשמהףאלעימואלה
הזףותיש–שדוחמהאצמהֿחוכותוררועתהלםיעייסמםימרוגאקוודתויהל
עקרהןמאיהתעבונאלא,הרקמהנניאהֹפתורקעהיכ,לילעבחיכומףא
הגהנההֿרודלשוימיבהרומגתיבקעתונקורתהידילרבכאברשא,ףתושמה
םימיאתמםינותנםושוישרוילהארנכשירוהאלרודותוארשאו,ןשיה
אשונונניאםנמאהשוריהֿקבאמיכ,אופאאוהיעבטךאתאזרואל.ושדחל
תוררופתהב,ולךלוהוםייתניבאוהטשפתמקראלא,אָצומְלתומדקתהםוש
הלובחתלכתוכפוהה,םישפטלשתוימומרעותותיחשךותותרבוגותכלוה

.׳םישרֵחלשחישֿוד׳׃ףוריצַלבורקה,ימראףוריצוהז46
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.םדגנכרבעשלמםיגיהנמהלכינמאנתאףאתוממוקמולֶשֶכלתמכוחמ
תראשנתוממוקתההתואםגיכ,יעבטאוההזםג,בושןאכמךשמהב,םלוא
תראשנהמצעאיה׃התארבהֿאצומלתועמשמוהרושבלכתרסחםייתניב
דועבתממוקתמאיההדגנרשא,תיכרעתונקורתההתואבהעוקתןכֿםג
הווקתאופאתשבגמהניאאיהףאלוכהֿךסבו–תחמוצאיההכותמש
.שואיַלהפיסומוהיסומלרדנאהתאהריבגמקרםאיכ,יהשלכ

ץוחנה–יזכרמושדחהמשגהֿךרעש,ןכֿםאאוהטושפךא,הזבצמב
ןווכלידכובאהישךרעוהירה–הלואגהתמשגהךשמהםשללוכֿםדוקונל
הכדעשתונויצהלשךרדהֿןדבארשאו,ונראיתשץובהןמםעהתאצוהתא
בנ.וכותלונַכביסשאוהאוה

–שרדנהשדחההמשגההךרעהלעויוברשא–אבהףיעסַלד״בשרובעיםרטבו[
הבתכנ,רוכזכ.יחכונהףיעסלסחייתמהרפסהתמדקהמקלחןאכםיאיבמונא
אופאאוהףרוצמהעטקה;רואָלרפסהתאצתארקל,ט״לשתירשתבהמדקהה
].הצחמוםינשעבראלערוחאלהייפצךות,םוכיסתריקסןיעמ

ירבדהמכןכֿםגףיסוהלינאשקבמתיללכההמדקהלרבעמ,םלוא
בלביהשלכההימתילואריעהלהיושעאהתש,תמיוסמתחאהדוקנבהרהבה
תגהנהותונויצהרבשמ׳לעףיעסה(,׳יקרפב2ףיעסב]ןייעירשאכ[,ארוקה
.)׳המשגההיכרד–הלואגהןֶקֶת׳קרפַּב,׳הנידמה

תוארהלורוזחליתיסינקרפֿףיעְסותואבש,ךכבאוהןיינעהלשודוסי
לשותביתכתעשב,תינידמההניחבהןמ,ונלשהכפהמהתבייחתמןיידעדציכ
תעל,ןכלםדוקםינשהרשעֿשמחתבייחתמהתיהשםשכ,שדחהרפסה
–ינידמהעקרהיטרפ,הנהו.׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳לשהעפוהה
,חרכהבוםוקמֿלכמ,ןבומכםינתשמ–םייסיסבהויתונורקעמירשפאלדבהב
לשופוסבםיילושֿתרעהביתנייצויתרהזנםנמאךכלםאתהבו;םוילםוימ
לחךיראתה.ד״לשתרייאב׳טםוילהכורעובהלולכההריקסהש,ףיעסה
זאמומרזהרואכלו,ר׳גניסיקלשתויוצצורתההוןיברלשותלשממתפוקתב

.ד״לשתרייאב׳טלרוא׃טיטֶּפבשוללהםיעטקהםויסךיראתבנ
טיטֶּפתואבהזהףיעסהלכתאסיפדהלרָּדַסהתאד״בשהחנהדיהבתכיפדב,רוכזכ[
םיעטקברּומאָלהמודןלהלףרוצמהעטקהלשויפואשןוויכמ.)הנטקסופדֿתוא=(
].טסקטהתרעזהתאונתרודהמבףילחמהיפרגהןומיסהתאאוהףאלבקי,הלא

349הלואגַּבתרוסמוהאובנ

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



,עודיה״ךפהמה״רחא,ןיגבלשונוטלשבונאםידמועשכ,םיהלאםיברםימ
לעןתמוֿאשמהודיוויֵדֿפמקתריוואב,ט״לשתירשתתפוקתברבכףאו
םא,הלאשהיעבטןפואבאופאהררועתהילצאםג47.ןוטגנישָובםולשה
–םירבדהתאקודבלורוזחליוארןיא,רואלרפסהלשותאצוהתעל,התע
תניחבמםינפֿלכֿלעםנקתל,הנקסמהרקיעלןיידעםיקדצומואצמייםאףאו
.תאזהתעלשוריפבםנוכמלעםדימעהלויתדבועהסוסיבה

דע׃ףוסרבדלןיאןכֿםאשיבללאיתרמאהלאשביתנייעשכ,םלוא
ץורלוףיסוהלךרטצאםגךכו,ונקתלורוזחלךרטצאלעופברפסהעיפויש
דצמו.והשלכןמזבוילאעיגירפסהשארוקלכתובקעב,ידיביטע,וירחא
אלתמאב,תועמשמֿאשונהיניינעהעקרהתניחבמש,איההדבועהירה,ינש
.רקיעלכםירבדהונתשנ

לשםולשהילולעתםגןכא,ץוחהֿתוינידמלשהניחבהןמ,יתנבהבטימל
ימימר׳גניסיקוהנידמהתגהנהיסחילשיעבטורישיךשמהאלאםניאןיגב
םגןכאש,ןידהאוהתימינפההניחבהןמוליאו–אםירופיכהםויתמחלמ
,םירחאהםימוחתהלכבודיֿתלזאוולשםולשהילולעתלע,ןיגבלשונוטלש
תולסחתהלשרבשמהותואתורדרדיהךשמהלםדקתמיוטיבאלאוניא
הליחתכלמר׳גניסיקםעתוכבתסהלאיבהשאוהאוהרשא,תינוליחהתונויצה
ֿףיעסברבכיתראיתשיפכלוכה,תמדוקההגהנההלשהסיסגהירופרפלו
םיכובסוםיזוחאהלאםיכילהתבש,יתנייצרבכםשםג,תמאבו–ל״נהקרפה
.הֶושבודחאכ,אָתעשאיההְדןיגבלשהיציזופואהוהיצילאוקה׃דחיםלוכ

זאמהשעמלוראשנבצמהתונורקעלכשדבלבוזאל׃ןכֿלעֿרתיךא
יטרפתאהפחתנלםעטםושםגןיאתמאבאלא,םניעבםויהדעו
.םפוגלןיגבלשתדחוימהתורדרדיהה

ימכסה׳לע,תאדאסראונא,םירצמאישנוןיגבםחנמומתחםירבדהתביתכינפלשדוח47
יאהיצחיוניפלעוםולשהזוחתמיתחלןתמוֿאשמתחיתפלעםכוסםהבו,׳דיווידֿפמק
האלמהימונוטואקנעותםינששמחךותבשםכוסןכֿומכ.ובומקוהשםיבושייהויניס
לארשיתנידמו,)״תוימיטיגלהםהיתויוכז״ורכוהשךות(ע״שיילבחבםיניתשלפל
לבונסרפבוכזתאדאסוןיגב.תושדחתויולחנתהתמקהבתולבגההילעהלביקםג
,ט״לשתרדאףוסבןוטגנישָוב׳ןבלהתיב׳בםתחנםירצמםעםולשההזוח.םולשל
.ד״בשלשותריטפרחאלםישדוחהשולש

םויתמחלמ׳םשבד״לשתולסכתליחתביתמסרפשתרבוחהתאםגהזןיינעבהארא
.]׳גךרכב–ונתרודהמב[.׳םייניבםוכיס–םירופיכה
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ןיגבלשיגולויצוסהדוחייהתועמשמןדבאיכ,הזכםעטםושןיא
תלואג׳בןכֿםגויתחתינרבכש,ןשונןשיןיינעאוהוירחאמשםזינויזיברהו
תאשלוףיסוהלתאזהתיתרבחהתושֵיהלכותשידכ.׳הנידמהרבשמבלארשי
ןוצרתעדותל)א׃הלאםיינשלתוחפלהתיההקוקזיהירה,תדחוימתועמשמ
תאגיהנהלתונוכנל)בּֿוב,המואהלשםיכרעהרושימבהלֶשִמםיוסמיבויח
ןורקעבהתוישרושלבלםישב(תיטסישפהטישבהנידמביבויחההנוצר
הרבחלשתרגסמב,ללוכהימואלהלוקישהתופידעוא,״ימואלהטמירפה״
ויהאלדחאכהלאינש,םלוא.)תוידמעמתויגולואדיאבתלצופמותינוליח
דועב,ןיגבלשתישיאההגהנהבהיולתהראשנותייווהלכ.םזינויזיברלדוע
םאש,אצמנאליממו–תּונֵּכהוהנומאהאולמבטרקומדאקוודהיההזש
היהלוכיאלהזירה,ןוטלשהלעקבאיהלוםייקתהלדועךישמהםזינויזיברה
תאןוטלשלתולעהלקבאמקרםאיכ,והשלכיכרעןוטלשלעקבאמתויהל
ידכאלא,ולשמרדגומוהשמלהנידמהתאגיהנישידכאלו,שיאהןיגב
היטרקומדהשםיאנתהםתואב,ינידמהןוטלשהימענמלעהמֿםושמגנעתיֶש
עיצהלןוכנלאצמת)ָהיֶנְמַמְמלע,תנקורתמהתונויצהלשהיטרקומדהונייה(
.הדִצמ,ול

תוכזַּבקרםאיכ,והשמםשלאלןוטלשלןיגבעיגהםנמאךכלםאתהב
תוטטומתההלגרל48,״ונלהיהתןיצק–להלמִ☻״תניחבב,בוטהומשלש
דועןיאךליאוןאכמו–י״אפמלשהתומדבהנשיהתינויצההגהנההלש

,םוקמֿלכמ,ןבומכהנניא,היהתשהמכלכתדקויהיהתםאףאו,״םולש״להפיאשהב
״םולש״ןיבןיחבהלםנמאשיהזןיינעל.הברדאםאיכ,״םיוסמיבויחןוצר״תניחבב
ֿןיא,תיפוסתומֵלשאוהושוריפרשא,)ימֵשהללכֿךרדבו,ימל☻ִאהםגו(ירבעהןבומב
ילארשיֿודבספהןבומַּכםגץמוארשא,יפוריאהןבומב״םולש״ןיבל,תללוכותיפוס
םולשהתפיאשםג,םלוא.המחלמרדעיהבשטֵקְשַהֿתעיגראוהושוריפשו,אנדיאהד
תויהללוכיהניינערשאב,״םיוסמיבויחןוצר״כבשחיהלהלוכיהניאירבעהןבומב
לע.המינפםימיהֿירבדךותבתינידמהרטמאלו,םללכבםימיהֿירבדלשהרטמקר
לשםירותיוובועבטמךורכתויהלחרכומה,יפוריאהןבומב״םולש״המכוהמכתחא
והשמלןוצרתניחבבוילאהפיאשהןיאש,עמשמאליממתורחאםילימבו–הרשפ
רדעיהןעמל,ענכיהלורתוול,ונממקלתסהל,בויחהתאלולשלתונוכנקרםאיכ,יבויח
.הָמּויִאדחפִמוהמחלמה

האובנהרבדלבלםישו;׳וכו״הָכְלהָלמִ☻״׃אוהביתכהםשו,׳ו׳גוהיעשיבהאר48
.קרפהלשותליחתמ
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ירתסלרבעמ,וידעצמדעצםושליביטקייבואֿיתרבחרבסהםוש
לכב,ישיאהויתויופידעֿםלוסתומולעתוולשתישיאההיגולוכיספה
ןיבלאסיגֿדחמןוטלשהתאודיבםייקלןוצרהןיבונממתשרדנההערכה
.ךדיאמ,הנותנההעשביטרקומדהקחשמהתועיבתתאותנבה

ןיגבעיגהתאזֿלכבדציכלבא״,ריוואבךכבגאתרסנמההלאשה
הבוב״וא,תמאבדגובאוהםאה–״?עיגהשםוקמהלאתלבוקמהותימדתמ
תּונֵכבויבקעןפואבאוהךישממקראמשוא,חורֿהֵפרוליוואוא,״ןיידלש
ידכ(ילואו,םינָפלמהעודיהתילרבילֿתיטסינויזיברהקרסהֿתונטפטפתא
)״וישכעםולש״ו״הדובעה״תמכסהבםגהיהתףוסבלץורפתשהמחלמהש
הֶוסמבתורסייתהַלדעבמ,םישגהלו49דורנֶלַודַרנוקתאתוקחלהסנמוהירה
ועסמ)לידבהל(זאמ,רתויבתמכחותמהתונכתסההֿתלובחתתא,דגובלש
,ןבומכתניינעמו,אופאאיההפיוזהלאש–גתריחהֿיפלאהשמלש
,הילעבישהלוהשימהיהלוכיוליפאלבא;תונרקֿיבשוילשןילוחֿתחישל
אקפנםושהבהיהאלןיידע,בלותוילכןחובוןֶטָבירדחלכ☻ֵפוחהןמדבל

רביחרשא,)ומשבתרתכומה(תירוטסיהההמאופהלשהאשונאוהדורנֶלַודַרנוק49
.1828תנשב,׳ץיבייקצימםדא–תיאמצעהןילופהזוח–עדונהינלופהררושמה
תורוזשךא,14ֿההאמב,אטילתאשובכלםיסורפהםינבלצהןויסינלעתרפסמהלילעה
רוחבלעלתופמרופיסןאכלוגנ.ןילופתאתאכדמההיסורלאתוילאוטקאתוזימרהב
ןמותדלומתאליצהלתנמֿלע,תיטסטנפהלובחתלעופלאיצוהוהגהרשאיאטיל
׃ינבלצהשוביכה
לאעסמלםהיתורושבאציו–ותדלומיביואוושפניאונש–םינבלצהלאףרטצהאוה
לשותוישיאתאומצעלץמאמ,דורנֶלַודרנוקםשבריבארֶתֵסַּבחצוראוהןאכ.חרזמה
רחבנ,םימיל.ומשתאאשונאוהשכהרובגבםוחללךישממו–וקשנווידמםע–גורהה
וא.אטילשוביכללודגהעסמבושארבדמועו,םחולהרדסמהלשודקפמלהז"דורנֶלַו״
םרוגו,ואבציצמאמבלבחלחילצמאוהםיעותעתינימֿלכב׃ונרוביגלשותעשהאבזא
אטילו,םלענושטונומצעֿאוה,סמסמתמהנליולאעסמה.תונולשכותוסובתלןָוּוכמב
וספת״דורנֶלַו״לשםימורמהוילייח;תמאההפשחנזאקר...ינבלצהשוביכהןמתלצינ
.ןידהרזגעצובםרטבדבאתהאוהךא,תוומלוהונדוותוא

תפוקתבד״בשקסעוברשא–׳לארשיימיירבדלע׳ורוביחב[.׳ד‐׳אד״יתומשג
היטההתאהמֿתבחרהבחתינאוה–הלאםירבדםגבתכשתעבֿהב,הנורחאהוייח
ףוסםיתעירקסנליחרכהאובמכ,תוריחהיפלאלארשיהנחמעסמלשתנוּוכמה
].487׳מעתיתחתב,6ףיעס׳דקרפב,׳דךרכבתאזהאר.וכותבהערפליחתעיבטו
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,ץראהלעַעֵרכההלןיאתמאבשכהמכוהמכתחאלעו–השעמלהנימ
.םלועלשיאעדֵיאלהנוכנההתבושתתאשרבתסמו

ֿתונדגובלשהיצזילרומדה–לוכֿםדוק–קראוהראשנהלכ,הזבצמב
ןויגִשבםוקמֿלכמתוכורכהתופרוטמהתונכסהותיביטקייבואהסֶפֶרה
םיבררבכוחתינהלאתאךא;עירכהלןוכנולאֵצומןיגברשא,תוערכהה
.םיירפעלןבתןאכףיסוהלםעטםושןיאו,םידדצהלכמ,רוביצבםיבוטו
תגהנהלשינָתורוקההמוקמוינורקעההביטתנבהתניחבמ,ךכלרבעמוליאו
ירה,תועמשמםירבדלשיםאו–ונרמאשהמקראוהראשנשלכירה50,ןיגב
םויהדעהלואגהךילהתרדרדיהוילארשאבלשהאופאוהזשהנקסמַּבהז
.תשרדנההכפהמהיֵדעלב

איהןיאיכילהארנו,רפסהלשותמדקהלףאאיההפי–וזהנקסמ
.שדחמירוקמהוחסונבוהשמתכירעתא,המצעלשכ,הקידצמ

,תוכוסמ״הוחד׳ביאצומ
ט״לשתירשתבח״יְלרוא

״תירבעההכפהמה״3.

רומאה[–הזלההארבההֿדיקפתבםיאתמהךרעהתאםגש,איההדבועה,הנהו
,ןיַאמשי,ןיטולחלםויכשדחלךרוצונלןיא–]349׳מעב,םדוקהףיעסהףוסב
םנמארבכאוהשרוקממ,הליחתכלמותואםיא☻ונונאםיאצמנרבכהשעמלאלא
תונויצהןמרבעמהםצעבאוהרושקןיידעםינפֿלכֿלעשךא,הָנֵהָותונויצלרבעמ
ריאימ,יבצֿירואמ,בושונייהו–תעדומתיחישמהלואגלשהעונתלתינוליחה
.י״חלִמו

תעבונןודינהרשקהבהזךרעלשותובישחו–הכפהמלשךרעָלאיהונתנווכ
רשפאֿיא,םהלעדומונניאםעהרשא,םייתוהמההלואגהיֵבויחתאש,ךכךותמ
,טשפומןפואבוםמצעלשכקרםיכורעםהשכ,ליעיןפואבםעהינפבגיצהלןבומכ

הבריה–םימיהירבדלךייש,ירוטסיה׃עמשמב,׳תורוק׳מרוזגה–׳ינָתורוק׳עבטמַּב50
דעומברומאכקסעוברוביח,)׳דךרכ(לארשיימיירבדלעלודגהורוביחבטוקנלד״בש
.ןאכוירבדתביתכ
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םהוברשא,םייקהינויערהעקרלדוגינהךותמםגםגיצהלאוהחרכההןמאלא
.ךפההלאםעהתאליבוהליונבה,םייקההגהנההֿדסמִמלדוגינהךותמו,םירסח

ונאהפוּנַדןהבשתודחוימהתוביסמבקר,ןבומכ,השדחתנאלוזתינורקעתמא
,הלואגהתעונתלשהתעפוהתליחתםצעמםגהנוכנהתיהאיהאליממאלא,ליעל
ךותמקרתונויצהתאגיצהלהיהרשפאֿיאזארבכש–תינויצההתומדבףאו
תמועל,הכפהמכםגעיפוהלהכירצוזהתיהחרכהבאלא,אדירגימינפההבויח
תיתליהקההתגהנהוהנורזפֿרקפה,המויֿםויייחלע,תולגהתרגִשלשןותנהעקרה
רקפההואהגהנההדסמִמלשהדבועההעירכההפוקתהתואב,םלוא.תינלדתשהוא
ךרדלתונפִלהצרשימו,חרכהבםעהלעויתומגמתלטהלהטילשהתיהאליתולגה
דסמִמהםעתילמרופתושגנתהםושילבןכתושעלהיהלוכיתינויצההמשגהה
הכפהמהתא׃תילמרופהיצקנופםושאופאזאהתיהאלהכפהמהןורקעל.םייקה
הניחבמןהילילשהדצהןמןה,םייפיצפסההינכתוהיכרעלכלע,עצבלהיהרשפא
השעמידכךותללכבהלעי,ידָסומגשומכ,הכפהמהןיינעםצעשילבםג,תיבויח
לעתיגָ☻ומהניחבמגלדלוזתורשפאש,אוהיעבטךאתמאבילואו–תעדהלע
תינכפהמהתואיצמהלשינכותהשוטשטַלולודלדַלםגהמרגינכפהמהןורקיעה
.אפוג

,הכפהמהלשילמרופשוביגבחרכההרדעיהךותמיכןייצליוארדחוימב
רורבלוא,ןעבקלהיהלוכיםדאלכ׃תורדגומֿיתלבהכפהמהתומישמוראשנ
תנקורמותלבלובמהזרפה,דחאדצמ,הרצונתאזתובקעבו–וחורכ,ןָכותמומצעל
יכרעתרגִש,ינשדצמרשאדועב,םייתדהתרוסמהיכרעתרגִשדגנתודרמתהַּב
,ץראבםישדחתמהםייחהךותלהברהדימבהקתעוהתולגהלשםיירמוחהםייחה
.םהשתומכהלואגהלשםיינכפהמהםיכרצלרשקםושילבורקובמֿיתלבןפואב

לשהתתָחשהףאו,תינכפהמההתועמשממתונויצהלולידלשהזףוליס
יבצֿירואלשתיאובנהותוממוקתהדוסיבחנומהיהשאוהאוה,תאזלהתועמשמה
,תירבעההכפהמהוא,הכפהמהךרעיבצֿירואלשדחתנךכךותמו–הליחתכלמ
תאלעהלתשגדומהמסיסכותונויצהלשהתוהמביטקלאידהדצלתרגסמֿיוטיבכ
.יוארכ,תיבקעוהמלש,תישעמהמשגהלשאצומללכלותאבהוהעדותַלהזהדצה
תשרדנההכפהמהלשהנכותיכ,רמולםינפםנמאשי,תאזהתרגסמהןמםינפִל
קוחתויֱהידכ,ויטרפלררובמיתלבוידמלטשפומ,יבצֿירואלצאםג,ןיידעראשנ

שודיחהזהיהאליתייווחוירסומךרעכ,םלוא;שממבםייחֿתוכלהתכסמוא
.המצועלשהפונתבהחָורלםיקפואערוקה,םדאלמגשומםאיכ,ללכטשפומ
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רתויבישממהויזכרמהיכרמולהארנו,םינושתודוסימךרעהבכרוהוזהניחבמ
חסונםילכורֿםינוונחלש״יתיבהחורהֿגזמ״מיונישהתשירדבהיההלאןיבש
לעןגרואמ,עמשוממהלואגֿאבצלשתימואלֿלכתוררועתהידכלאטילוןילופ
םייחה״סיסבלע,תילארשיֿץראהעקרקבהריהמתּורָעתִהםשל,וידקפמֿויגיהנמ
שיגדהלורוזחלםגשיהזרשקהבגנ.יאלקחֿירפכקשמלש״םיידוסיהוםיירופה
–לעופבתוררועתההתאםלגלרומאה,עמשוממהיאבצהןוגראהדצתאדחוימב
קראלתררבתמיבצֿירואלשתינכפהמההסיפתבוזהדוקנלתעדונהתובישחהו
לכלןוויכןתונה]ןוילעיללכדוקיפ=[סומסילרנג״בךרוצהתעדותםצעךותמ
רוביצביהֱֹֿאשגרחתַפת״ש,״תילארשיֿצראתינחורהרוטטקיד״בוא״ףקיהה
תורשפאהתואהרועישלעדיעתאלאדנ,״תימואלתעמשמלליגרת״ו״םילכורה
הגהנההתאהבתוארלהמידשכ,םידבועהתורדתסהלעאטבתהליבצֿירואהארש

,ט״פרת,׳תיבבלכירפסליַול׳,לשמל,הארגנ
,׳תיבבלכ׳ב,׳השדחהםילשוריתונחב׳;׳י׳מע
אנדס׳ב,׳הווהתמהבושייַּב׳ו;ד״ל׳מע,ט״פרת
.׳ט‐׳ז׳מע,ה״פרתרדא,׳אעראד
בושייַּב׳ךותמרתויבחרטוטיצהנה[
תוכיפשווניצמאמלכיכהמוד״׃׳הווהתמה
ילארשיֿיצראהשוביכהֿעקרקבחומהוםדה
תאםעפלואגלידכהליחתֿןוּוכמבהשענ
ןיכהלו,םייוגהתמדאמםהשומכסיקווֶלאנה
.דומעלהחוטברתויהמדאםוריחתעלםהל
שודקעקרקשוביכםושמןאכהיהאל
.ותאָרפהוםעתלואגליבשבללוקמו
םיירופםייחלאקוודלארשיֿץראבורישכהל
.״םיידוסיו
הצראואברשא,ןילופילועםיריעזהםירחוסל,הללכהב,ג״צאןווכתמ׳סיקווֶלאנ׳חנומב
אוהםימילו,השרוובידוהיהרוזיאבתויונחהבוחרהיהיקווֶלאנבוחר.תיעיברההיילעב
.השרווטגםוחתבללכנ
ג״צאיבתכלכתרודהמברוקמהלעהעבצהםגד״בשלשויתוינפהלעףיסונןלהלוןאכ
םילשוריתונחב׳,41׳מע׳בךרכ׃׳תיבבלכירפסליַול׳–ןכבו.קילאיבדסומתאצוהב
.]43׳מעז״טךרכ׃׳הווהתמהבושייַּב׳,68׳מעבםש׃׳השדחה
׳דךרכ,׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳בד״בשירבדתאהארג״צאלעדוע*
.48ֿו46תורעהלםשבלםישו,ךליאו160׳מע

דסומלכבותכרעמלכב״׃רתויבחרטוטיצהנה[.׳ח׳מע,םש,׳הווהתמהבושייַּב׳דנ
ֿיצראהבושייה.ןאכונלצאןכֿןיאשֿהמ,ףועמילעבםילרנגתויהלםיכירצןוילעירוביצ
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תיללכהםירבִעהםידבועהתורדתסהםשדובְּכ״׃רומאל,תכמסומהתינכפהמה
הנ!״היוהםשכתויהלךירצלארשיֿץראב

יונישהיכהרהבהההאב,תשרדנההכפהמהלשתודוסיהרדסב,ןאכמךשמהב
,וכותבםייתסהלרומאוניאיאלקחםיצולחֿאבצלשרסומלינוונחהגזמהןמל״נה

.ילארשי . ןיאתוסייגלותיטרפההמזויהיפֿלעוילאמרצונ.הכרדהילבוילאמססות.
..ףקיההלכלןוויכןתונה]ןוילעיללכדוקיפ=[סומסילרנג . .
רוביצביה♪ֱֿאשגרחתפל,תחאההנידמבםייתרבחםילאדיאלםירגהמהתאךנחלםוקמב
םוקמב,תילארשיֿצראתינחורהרוטטקידלשהחוכבויוטיבהלשוחוכב,םילכורה
.ךכליאנפדועשישהעשב,ערפמלתימואלתעמשמלוליגרהל . ֿלתהןגרואההזםוקמב.
לכךרואל,םההילידיאלאטבמיֵלכ,םילעופהתונותיעתוברל,ימלשוריהויחאויביבא
.״]תיזחה=[טנורפה
].42׳מעז״טךרכלאיההינפהה,קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב

ורוקמ,תורדתסההלשהזכשודיק.ד״י׳מע,ה״פרתזומת,׳ןדס׳ב,׳ביבאֿלתרֶדֵסל׳הנ
ןאכל״׃ןכֿםגהארו;)ןלהלדומענהילעש(הכפהמבשתיהֱֹֿאהתוחילשהתעדותבןבומכ
לכוכלהןאכל.ינכפהמדמעמואתיטסילאיצוסהגלפמתריציםשלןוירטילורפךלהאל
..תרזופמהמואלהמדאהתוכלמומלחשולא . ןיאםתסירטילורפדמעמתריציליבשב.
ןכומ,ףחיוינעתויהלךלוהותּומיענהוםייחבשתויחונהלכתאחינזמוםקםלועבםדא
אוהשלאדיאןאכשישןמיס.רבדמבוימולעתאףורשלותוומותחדק,תויונערופל
גשומהשוטשט׳(״––תּוהẁֱֹאםעתלבוגש,תיפיזיסהדובעןאכשישןמיס.הזמהלעמל
.)]רוקמבתושגדהה[;׳י׳מע,םש,׳םידבועהתורדתסהב
דסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב[
לתרדסל׳.ז״טךרכלןהתוינפהה,קילאיב
תורדתסהבגשומהשוטשט׳,70׳מע׃׳ביבא
.68׳מע׃׳םידבועה
יוטיבתמבהיה׳ןדְס׳יכריכזהלםוקמהוהז
תונושארהויתונשבג״צאםיקהרשאתיאמצע
תליחתלה״פרתתליחתןיב(;לארשיץראב
ףוקעלתנמֿלעו,תורבוחשמחועיפוהז״פרת
תרבוחההארקנ,יטירבהקוחהתוארוהתא
רקיב׳ןדְס׳יפדלעמ.)׳אעראדאנדס׳׃היינשה
,וינווגליבושייהדסמִמהתאתופירחבג״צא
םגררבתהךכֿךותמו,ללוכןיכרעיונישעבת
ושפנבדקויוססותהיהרשאינכפהמהןוזחה
.ולש
,׳ןדְס׳לשןושארהןוילגהרעש׃הנומתַּב
].ה״פרתולסכב
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הזירהתמאבאלא,״תרזופמהמואלהמדאהתוכלמ״לשינכטהןיינעהםצעךותב
תשירדלשרתויינורקעהובחרהלולכמהךותב–יזכרמםגּולו–דחאדוסיקר
תוכלמורורחשֿתעונתלשתויתכלממלינלכרהלוטלטהורוזיפהתרגִשמרבעמה
ונ.תיחישמתילארשיֿץרא

ידכ,תיחישמתוכלמורורחשהגשומלשהזהףוריצבתועטלםגןיא,םלוא
ןיינעלשתועמשמהֿתמרבםימכתסמו,ךהונייהםצעבםהםירבדהשבושחל
םתסהניא)אניתשלפ׃ייוגההמשבםגו(לארשיץרא״׃אדירגימואלהרורחשה
ספותינאשםשכ–התואספותתוחפהֿלכלינא.הללָשָמשיש,תימואלהירוטירט
גשומהיפל,דבלבטלחומימואלהזיאכאל–וללשמןיאש,יממעהונלרוגתא
.יפוריאה . ןוזחבומכ,ילאירוטירטהוננורתפלשאסיגךדיאמםגהתואספותינא.
לכתחתץקהֿיקחודואציהכותמשו,תילסרבינואאליממאיהש,תיאובנהתודהיה
לכתלוגס׃ימלועהןוזחבםגאיהשומכו;םייו״ליבה–ףוסֿףוסוםלועבשםילגדה
ֿלכֿתּוהבגותירחשהֿץרא׃םייוגבהפיהםדאהלשםיישפנהוםייתריציהםיגשומה
היעבהנניאלארשיםעלשהלואגהתייעב,ןכֿםג,ךכלהמודבזנ;״םיעוגעגה
יהירהךכמרתויאלא–דבלבתומואדגנכהמואלשןיינע–אדירג״תימואל״
,לוכהֿךסַבוחנ;ירצונהדוחייבו,ייוגהםלועהדגנכתיתודהיתוברתועזגלשהיעב

.לצרההזחשרורחשהתעונת״׃רצקטוטיצהנה[.׳ו‐׳ה׳מע,׳תיבבלכירפסליַול׳ונ . .
..תיתכלממאלםגותיחישמהנניא . לששדוקהחורבָהיֶנומההניזמוהנוזינאיהןיא.
.״תיתִמאתימואלהייחת
].37׳מע׳בךרכלאיההינפהה,קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב

תאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב[.א״י׳מע,ה״פרתבא,׳ןדס׳ב,׳ילובמיסהלוגיעה׳זנ
].84׳מעז״טךרכ–קילאיבדסומ

׃ןיגולידבטוטיצהנה[.׳ה‐׳א׳מע,ה״פרתרדא,׳אעראדאנדס׳ב,׳הָלגתנשטנמומה׳חנ
.ימואלהטנמומהתא,וננוסאל,דימתונטלבה״ . םיגולידונישעוא,ונתעדונחסהו.
.םיריהמ . ,ירצונהטנמומהםעלקתנה,טלובהדוחהאוהֿאוהש,יעזגהטנמומהלעמ.
.םלשםלועםִע׃תרמואתאז איהשהאנש,תיכיספתיסראהאנשוינוילִמבונתואאנושה..
..םחלתליכאכתיעבטרבכאליממותורודלגרה . הגהנהההאטחשאטחהתאלבא.
.׃שטשטלןיאתינידמהתינויצה . םגהבש,תודהיהתאאלוידוהי׳םואל׳העדיאיה.
..הלשִמהירוטירטלערצוויהלהדיתעהלארשיתוימואלל]חוכהרגאמ=[ברֶזֶרה . .
תוקקותשהלשו,תונלבס,םולחלשיה♪ֱֿאהעפשהותואלכתאםויהדעולצִנאלו
.הלואגל . .״רקיהןוזחהותואלהאובבקרהרצונ,לצךארצונלארשיֿץראבו.
טוטיצה;ךליאו35׳מעז״טךרכ–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב
].38ֿו35םידומעמטקולמ
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איההתוהמאלא,תימואלרורחשֿתעונתםתסאופאהנניא״תירבעההסנסנרה״
שדוקהחור״יבגלםגתושדחתהֿתרושבבהתואבייחמהןפואב,תיטסימẁתיחישמ
טנ.״הלשמעקרקלעךולמלהָלועה,תּוירבעהלש

.ןויצתביש״,בוש,ךכלםאתהב . תכסמבושפנהייחבםגתידוסיהכפהמיהוז.
לוגִעכ״ןטקהולוגעה,רוגָשהםייחהֿןוזחדועהלןוכסיאלס;״םעהלשםיבצעה
לשםייּוויצ״ל,״ןוזחתרּבִד״ל,״ןיכרעיוניש״לאיההקוקזאלאאס,״ףסכהעבטמ

,רתויבחרטוטיצהנה[.ז״י‐ז״ט׳מע,ז״פרתןוושח,׳ןדס׳ב,׳תורפסהוהעונתה׳טנ
תעונת=[איהירה,םיקוחרההייוכיסוםיימינפההייוואמםצעבוהתוהמב״׃ןיגולידב
..הדוסיבתיטסימ,תיחישמהעונת]תילארשיהרורחשה . אשונהןמלודגוננויער.
המואתומדִלותוככדזהותוצראוםימעהמכןֵויבעקושמעזגַחותירבייחמוננויער.ותוא
,רוּכץוחנהזכשעזגַחותירםשלו;םלועבהלשִמיפרגואיגקלחלעתזכורמתינידמ
תרגסמבסנכליגָמחוכץוחנןאכ.דבלבםיפסכףסואלםתסטָרָּפַאאלו,תכתמהתכתהלכ
..שפנוֿףוגֿירוזפ,ימלועהרוזיפבםיאצמנשולאתאןוזח . תויהלהכירצהתיהאליכה.
,הלשִמעקרקלעךולמלהלועהתּוירבעהלששדוקהחורלםגהרושבהֿתעונתתונויצה
.״?תויתואהב״כבםייוטיבהֿשוכרתושדחתהתרושב
לשויטוטיצןה.ז״טךרכלאיההינפהה,קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב
].112ֿו110םידומעמםיטקולמבחרומהטוטיצהןהוד״בש

.וכלומףסוילשיתורפסהיוניכב,ט״י׳מע,ה״פרתבא,׳ןדס׳ב,׳המריפהוטאודה׳ס
ֿקרפותואבהדסונרשא׳םולשתירב׳תדוגאאיהג״צאלשורמאמתרתוכבש׳המריפ׳ה[
הארק,םהיתועיבתבהכמתףאוםיברעהםעהנבהלהפיטהרשאו,ןיפוררותראידיבןמז
ויההדוגאהיֵרָּבַד.תינויצההגהנההתאתושקהרקיבו,תימואלֿודהנידמתמקהל
םשארבו–הינמרגיאצויתירבעההטיסרבינואהלגסירבחםבור–םילאוטקלטניא
לשופצקאצוירמאמַּב.ןימינב׳רְֿוןמגרבוגוה,ןומיסטסנרא,רבובןיטרמ,סנגמהדוהי
–םירמאמהיפוליח–׳טאוד׳התובקעבבתכנאוהו,םינורחאהםיינשהלעדוחייבג״צא
.ןוירוגֿןבןיבלןמגרבןיב׳רבד׳יפדלעמזאםייקתהש
ֿתכסמבושפנהייחבםגתידוסיהכפהמיהוז,ונרמא,ןויצתביש״׃ןיגולידב,טוטיצהנה
..יה♪ẁֱאיוויצוהז.םעהלשםיבצעה . םיירטלורפםיסרטניאץראבםילעופהדמעמלןיא.
הוושסחיבםיברעהםִעונאןיאאליממ.םייקאוהםליבשבשםיהובגםידועייאלאדבלב
ונתמדאוונאהליבשבשתּוירבעָלאלא,םתסתדלומלאלסחיהוהז.לארשיץראל
.״םיללוקמ
].92׳מעז״טךרכ–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב

אבכוכֿרבןוזח״׃רישֿתורושהמכהנה[.ה״צ׳מע,׳תיבבלכ׳ב,׳הזחמבכםגאההזב׳אס
/הנטקוהלוגעםכייחתווקִתו/,ןוטקולוגעםכייחןוזחו.../,אביזוכֿרבןוזח׃םתיניכ
.״//...םכבִלבהלילצוםכְניעבהתָאּובָּב/רשא,ףסכהעבטמלוגִעכ
].107׳מע׳בךרכלאיההינפהה–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב
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,שממתושדחתהתואלתירבעהכפהמיכרע״הכיתַמה,״תלאוגתירבעתורפס
תּובחר״לאוהוניד,וביטםצעמ,הזהןוזחהבס.״וזתידוהיהמואבהסנסנרתפוקתכ
תילארשיהרורחשהתעונת״תאםייוגהינפבםגגיצהלתלוכיידכגס,״תּוקמעו
רשא,״הגלפההרודלשתועדהלובמךותבטררא״ןיעכ,״םיילובמיסההיתודוסיב
.תּוישונאה״תאשמשלאוהיושעתמאב . ןמרתוי,״תינחורהאָיחהלהנואמצב.
דס.ונלשונֵתּומלִאבאיההָנופםהילארשאםינושהםימסקִמה

תבוטלקראל,השעמל,ונלהצוחנוזתימואלֿןיבןוזחֿתמר,ינשדצמו
תאריבעהללכונשידכ,ונלשונניינעםשללוכֿםדוקאלא,המצעשלכתוישונאה
–אוהסחייתמהילארשא״האָליעהץראה״התואב–״ונלשרורחשהלאדיא״
ןוזחהֿםּור,וזהניחבמהס.םלועבוזץראלתעדונהתדחוימהתועמשמלדעבמ
דומעלוחוכרוצעלתלוכיידכםורוהזאלא,ומשלםורקרוניאונלץוחנה

ףקותֿןתמלשםורקרהזןיאיכאצמנ,ךכלונאםיעיגמשמו–וסתימלועהכרעמב
םגהזירהךכםעדבבֿדבאלא,]םלועֿיֵאבלכינפב[המגודלםייבויחלעֿיפוסיכל

תפסותַּבשטוטיצהתאךישממה(טוטיצהתבחרההנה[.׳ו׳מע,׳תיבבלכירפסליַול׳בס
םייוויצילבוןוזחתורּבִדילבתמייקתמאיה.הלוגַּבםויכןיכרעיונישןיא״׃)ו״נהרעהל
,שממתושדחתהתואלתירבעהכפהמיכרעתָכָתַהןיא.תלאוגתירבעתורפסלש
..םיצולחההיתולייחםילֵמעהליבשבש,וזתידוהיהמואב׳הסנסנרתפוקת׳כ . לוקאל.
.םידוהיםינוילִמןיבהלוגבםיכלהתמשֵאמדִודֿןגמוםיה♪ֱֿא . תואספוקהלוקאלא.
.עבטמהלפמלילצותושקשקמה . .״.
].37׳מע׳בךרכלאיההינפהה–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב

–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב[.ד״ק׳מע,׳הזחמבכםגאההזב׳גס
].113׳מע׳בךרכלאיההינפהה

–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב[.ג״י‐ב״י׳מע,׳ילובמיסהלוגיעה׳דס
].86ְֿו85׳מעז״טךרכלאיההינפהה

ז״טךרכ–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב[.ב״י‐א״י׳מע,םשהס
].85׳מע

ֿלע]יכ״נתה=[ילּביּבהעבצַּבלארשיץראתסיפת״׃ןיגולידב,טוטיצהנה[.ב״י׳מע,םשוס
תויהלבושלונאםיצורםא.שדוקהץראלשהשוביכתאהברהבהלהמרגהילגנאידי
..וזהרכהונלשוכרלםיחרכומונאירה]ץראהלש[םיירבעההילעב . רורחשהלאדיא.
ךרדינָשהֿוקכרבועאלא,דבלבונמעתורוניצךרדרבועוניאימואלהוראותבונלש
..תוישונאהלשהחומךרד,וזםלועתרכה . הרטמהתמשגהלםימָרגותויטילופתושיכרו.
.״וזהרכהםשבהכרעמַּבדומעלחוכרוצענםאקרץוחהןמונלואובי
].85׳מעז״טךרכ–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב
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תוירצונתויוכלמםיעבשלשםייקהרטשמבתושֲחכתהורזכאדרמ״לשםור
זס.״בקעיתאתולכואה

םיגשומהלכתלוגס״ברומאכםלגתמה,תיחישמההכפהמהןוזח,הזדצמ
ןוזח״,ישעמהוביטב,ןכֿםגוהירה,״םייוגבהפיהםדאהלשםיישפנהוםייתָריציה
״םילנויספורפםירפוס״ולונְּכסיאלדחיםגםידדצהינשמו–חס״אבכוכֿרב
oתּוירודאבורטםושמ״הבאהיש,האובנלאוהקוקזאלאטס,״תונויעריאצח״ו

,םייאובנםיפורֵצןתמםושמו,תיתילכתתיזכרמהאדיאלשהמשנהֿתעיבתלתיאובנ
,םעבֿדיחיהלשסומזיאוגאהןמתואצויהםיינרקכםהש,םיילאוטקלטניא,םייבבל
הרומתהָוַצמההעונתלודואמלכבתייצלẅהרושהעצמאבומצעתאדימעהש
.תימינפ . םירחאםייטרפםייחלתויורשפאẁתושֵיתחכִש;הָולשםוקמבתועזעדזה.

םיישונאֿםייתכלממהםייַואמהסכלפמוקםשלםייַוֲאַמהותוחוכהףותיש;םלועב
ע.״ימואלה׃יללכהסומזיאוגאהלש

לצאתאצויהניאףא,יאובניפואלעבןוזחבהכפהמהתושרתשהל,וזהשירד
םגתמאבאלא,ץוחיפלכתיֵנפומה,דבלבתיטרואתואתלכשומהשירדכיבצֿירוא
.ומצעב,השעמל,תיהֱֹֿאֿתיאובנתוחילשבהכפהמהתארשבמותואונאםיאור
ןתיאדמוע,לפאְּבףוטעשוג״כהזחמַּבעיפומה,״תירבעההכפהמהיֵה♪ֱֿא״

–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב[.׳ו׳מע,׳תיבבלכירפסליַול׳זס
].38׳מע׳בךרכלאיההינפהה

].א״סהרעהלתפסותבשטוטיצהתאהארובוש[.ה״צ׳מע,׳הזחמבכםגאההזב׳חס

הביַניעןתונינאשכ״׃ג״צאלשוטפשמהנה[.׳ח׳מעו׳ו׳מע,׳תיבבלכירפסליַול׳טס
ֿתודהילשדרמהתונותִעיהוזָּכ׃יַרבאלכבדעורינירה]הלוגַּבתידוהיהתונותִעב=[
׳עוצקמ׳לולאכשהביתכֿתונוכמכ,ןוזחאלל,םילנויספורפםירפוס––?תונויצה
.,תונויצה . םילאדיאֿןוימִטלןוזחֿאמצךלוהוךכלרשקתמרעונהןיאשאלפהמ.
,היסורבםזינומוקהאוה׳רחאהםילאדיאהֿןוימִט׳שרורבםירבדהךשמהיפלע.״?רחא
.לארשימםיבוטוםיברזאףחסרשא
תונכפהמֿרטנוקאלאהניאש״תולודגבךלהנלַא״תשיגדגנכג״צאסירתמ,ךכֿרחא
.״הפיכבםייתרבחהםיטילשה״לשתצווכמהםתבשחמלהמצעתאהמיאתמה,תינדחפ
ולאתונויערֿיאצחבלגודוניאשימ״יכ–)ומצעלערקיעב(–רמואוםייסמאוהו
.תומכסומַּבש . .״!תדלומַּבאיהםודסתקוח.׳ןיבמיתלב׳ו׳ןבומיתלב׳כקזחומוהירה.
].40ְֿו38׳מע׳בךרכלאיההינפהה–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב

תופפוחןהךא,ד״בשלשןהתושגדהה[.א״ל‐׳ל׳מע,ח״פרת,׳העשתוםיעשתיפלכ׳ע
קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב.רוקמַּבג״צאלשויתושגדהתאןקלחב
].214׳מעז״טךרכלאיההינפהה–
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וללהלשםדיֿרצוקרבדלע״םגאיבשויינזאבָתארקוךֵל״׃וילעהֶוצמ,״םויאו
ֿאשמתאונלאיבמואבםנמאיבצֿירואו–ביוחמהתוכלמהודרמהלעפמב
ךכלהמודבאע.״תירבעההכפהמהיֵה♪ֱֿאםואנ״,הָוטצנוברשאעזעזמההחכותה
הרישהירבדבקראלןויצתבישלשהכפהמבש״יה♪ֱֿאהיּווִצה״תעדותהעיפומ
רבכשהמררבתמךכךותמו–בעתיאזורפהותאצרהבוליפאםאיכ,יבצֿירואלש
ויתומישמלע,הזהינכפהמהןיינעהלכתאיבצֿירואאיבמםנמאדציכ,ליעלוניאר
,םהםירשפאתמוזהשודקךותמקררשא,תיהֱֹֿאהשודקבשםירבדכ,ויתודסומו
.התעדותבםירודחתויהלםהםיבייחםגאליממו

ךרעבכרוהםהמרשא,תודוסיהרדסבוזהגסִפלונעגהשמקריכןכֿםגרבתסמ
תאןוכנןיבהלידכוניֵבקעלערוזחלונאםילוכי,יבצֿירואלש״תירבעההכפהמה״
.ןודנהןיינעהתאלולכלידכובזחאניבצֿירוארשא,הזהםילימהףוריצםצע

לשגשומהֿםערלדֵהכולאבהזהםילימהףוריצש,קפסלםוקמןיאיכהארנ
המגודהירוחאמ,יאדוובו–געללחבתעהתוארסנמהיהש,״תיסורההכפהמה״
הכפהמה״לשהלבקההתאםגןאכעומשלרשפא״תיסורההכפהמה״לש
ֿתודוקנויה,תיסורההירחאו,תיתפרצההכפהמהשםשכ׃הלהמדקש״תיתפרצה
התעתפרטצמןכ51,ינרדומהםלועהלשםימיהֿירבדךלהמבתועירכמתינפת
ֿםא,אוהרבדלשושוריפ.תירבעההכפהמבשתינפתהֿתדוקנםגןמִעהיישילשל
םיימינפההיווההֿייונישלכלע,ירבעההייחתהלעפמש,תורחאםילימב,ןכ
,תמצמוצמםייונישֿתכרעמקרונניאםנמא,ובםיכורכהםיינוציחהֿםיינידמהו
,תימלועתועמשמלעבוהירהאוהףאאלא,יטרפהֿימואלההניינעבתמייתסמה

.ד״קְֿוד״צ׳מעדוחייבו,ךליאוג״צ׳מע,׳תיבבלכ׳ב,׳הזחמבכםגאההזב׳אע
106׳מע׳בךרכלאיההינפהה–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב[
].112׳מעברישהלשופוסלו,הזדומעלשוכשמהלדוחייבו,ךליאו

.]וזהרעהלתפסותהתאו[׳סהרעה,ליעלהארו;ט״י׳מע׳המריפהוטאודה׳בע

אלפה–םיעצמאהרהוטוםימדהתשודקללידבהל–אוההבקסומלינשהאלפהירה״גע
.ב״י׳מע,׳תיבבלכירפסליַול׳–״לארשיֿץראבירבעה
].43׳מע׳בךרכלאיההינפהה–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב[

תאוכפהו,ראצהרטשמתאורגימ,םיקיבשלובהוטלתשה)1917(תיסורההכפהמב*51
ןויוושוףותישלשיטסילאיצוסהלאדיאב)הכלהל(תלגודה,תיטסינומוקהנידמלהיסור
ינבתוכלמהרגומ)1789(תיתפרצההכפהמב*.םידבועהבםלוכשהרבחבםייללכ
.״הווחאוןויווש,תוריח״ב)הכלהל(תלגודההקילבופרכהזרכוהתפרצוןוברוב
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רמואהווה?תועמשמהתואיהמו.םייוגבםילודגהםייטרפהםייונישלליבקמב
ֿץראבתירבעהתושדחתהבשלאוגינחורזחאמתרו☻בהתואםתסקראל׃התעמ
תרושבהתוא–קוידרתיבםגתמאבםאיכ,םדוקמונדמעהילערשא,לארשי
יאובנההפקותידיẁלע,הכותמםיעפשומהםורהותוקמעהלכלע,ינחורזחאמ

.תעדומהתיהẁֱֹאההתוישרושו
)תיתפרצהו(תיסורההאָושההיכאצויאליממ,תועמשמהאיהתאזכםא,םלוא

אל,אצמנונניאיהֱֹֿאֿיאובנףקותןיעמרבדםוש׃הכותמהברהדימבםגתצרפנ
תירבעההכפהמהו–תוסגהֿתיִיוגה,תיסורההכפהמבאלותיתפרצההכפהמב
ןתנהזהלדבההתייווחל.ןהלרבעמתדרפומוהלענךורעֿןיאלאופאיהירה
ןאכש–דע״רעובהיַניסיֵהֱֹֿא,תירבעההכפהמהיֵהֱֹֿא״׃יוהיזַּביוטיביבצֿירוא
תידוסיהתירבעההכפהמהתעדותםעאנדיאהדתירבעההכפהמהתעדותתדכלתמ
םייוגלםירבִעןיבהברצונשהריחבהֿךותיחרשא,יניסלשהכפהמהוז,םדֶקמ
םשֿיאלשהכפהמםתסקרהיהאל,ץראהלאתירבעההרושבהתדרוהידיֿלע
.םוקיבהכפהמםאיכםלועב

,איהגשומהתועמשמבתימינפֿתינויגההאצות,הלאהםירבדהרואל
יתפרצהויסורהינכפהמהןיינעהןיבלונלשינכפהמהןיינעהןיבהיצאיצוסאהש
ללגב(תימלועהתובישחבהלבקההטנמוממ,הברהדימב,השעמלהגוסנותרזוח
תבייחתמההלבקהברקיעבזכרתהלידכ,)םייוגהתוכפהמלשתיסחיהןתּולַד
יונישיבצֿירואשרודםאש,לילעבונאםיעמושוזהניחבמו–ינכטהרושימב
הרוטטקיד,תללוכתיאבצהגהנהבתעמשמלשהמגמב״יתיבהחורהֿגזמ״מ
םייטרפםייחלשתורשפאלכלרבעמ,תינכפהמההאדיאבתילטוטתוהדזהותיאֵדיא
רעסהֿתפונתמךכלותארשהתרשעתמ״םיביוחמהםייונישלףופכב״ירה,םירחא
.ןודנבהמיאתמתיתייווחהמגודכוזתאונלאיבמוהירהותיסורההכפהמהלש
םירבדהתמלשהיבגלהמיאתמהמגודודידלוהירהיקצורט,ןכֿםג,הזרשקהב

רבדהזו׳׃חתופהקרפַּבםירומאםירבדה[.ה״ק׳מע,ז״צרת,׳הנומאהוגורטקהרפס׳דע
,הלוגַּבתוליהקליהקמכ,ררושמה.׳תירבהערק/הרוחשהקינורכ׳׃רוזחמַּב,׳גורטקה
׃תורושהמכהנה.ץראבשבושייהלעגורטקאשמאשונולארשיללכלאהנופ
./.חישמְּבםירפוכםג,םיה♪ֿאבםירפוכה/!םע,בודגביתונבוינב––״ אל..
יֵה♪ֱֿא,תירבעההכפהמהיֵה♪ֱֿא/.םתפשבתוכלמושוביכאלו/םנוזחתוכלמושוביכ
.״//.םֶהיֵה♪ֱֿאאל/,רעובהיַניס
].114׳מע׳גךרכלאיההינפהה–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב
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גוסלהמיאתמהמגודםגםהקֶדֶרויקצורטוליאוהע,תילאוטקלטניאתּורֵעבהשורדה
ליבשבאקוודואל״–קפסלהלוכיתידוהיההמואהשו–ץוחנהיאנידמה
וע.״ירבעיחישמןוזחליבשבםגאלא,םיסורהםיטייבוסה

הכפהמהתרותבתוידוסיתולקתיתשםגןייצלשי,ןאכדעונעגהשמ,םלוא
.יבצֿירואלשתירבעה

םילולכה,תיהֱֹֿאהֿתיתוחילשההעדותהויחישמהןכותהש,איההנושארה
דעםישטשוטמוםייאליטרעןיידעןאכםהירה,הכפהמהלשתיאובנההרושבב
.תינוליחהתונויצהתרגסמלשםיפיעצלדעבמ,דואמ

ןכותהםוגרתליבצֿירואקקזנןיידעשוניאריטסימהֿיחישמהןכותהתרדגהב
המבוליאו–תיפוריאההקיטתסאהילמסלשןיטולחלֿתטשפומההסיפתבהזה
ןיביבצֿירואןאכףרטנןיידעהשעמלשהארנ,תיהֱֹֿאהתוישרושהתעדותלעגונש
אבאתיבתשודק״תאוילעךישמהלידכובחתפנש,״תידוהיהשפנהךותִח״
,קֹמעההבאכבתודהיהןולקלןפודֿיאצוי,םירפוכה״תדעבותורבחןיבל,״ידוהיה
לקלקלידכ,תותבשילילבתורָגיסםינשעמה,תומו☻בתוירולבבםייוגַלםימודה

הנחמבםידיחיהםירבדמה״׃ג״צאירבדהלא[.ב״י׳מע,׳תיבבלכירפסליַול׳הע
םבורש,סוקימונוקאומוה–סוקיטילופומוה׃ונועתִהשהלאםה–טלחהבםיעיפשמהו
...שונאתריציבשדוקהחורתרפסמשהמלהבשקהותוקמעתהםשלרפסםיחתופםניא
ירשל,ךכבךרוצהיהל.הלודגההכפהמבתוערואמהלכעצמאביקצורטהשערשאכ
..ךרוצןיא–׳הנטקההכפהמ׳בןויצ . בלֿילודגדומעלםיכירצשםוקמְּבשאלפהמ.
.״!ףועמירסוחמוןיעֿירצםידמוע,טבמֿידחו
].43׳מע׳בךרכלאיההינפהה–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב

וזתידוהיהמואב״׃ג״צאלשוירבדהנה[.ד״י׳מע,ז״פרתןוושח,׳ןדס׳ב,׳ןוזחלהביש׳וע
יחישמןוזחליבשבםגאלאםיסורהםיטייבוסהליבשבאקוודואלםיקֶדֶרוםיקצורטשי
..יתכלממןויערשוביגלםיאונֶטַרשי.ירבע . עקביםיה♪ֱֿאלוקולוטיבהאנקתושי.
.)110׳מעז״טךרכ–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב(.״ונלצא
והנשמוהכפהמהלשתועדההגוההיה,ןייטשנורבדִודןבביילאוה,יקצורטןואיל*
ידיבוקיסקמבלסוחףוסבלושרוגאוה,יקצורטלעןילטסרבגןינלתומרחאל;ןינללש
ךכֿרחאןהיכוהכפהמבףתתשה,ידוהיאוהףא,קֶדֶרלרק*.)1940(ןילטסינכוס
וייחתאםייסו,הדיגבבםשאוהאוהןילטסלשהווארהיטפשמב.ןרֶטנימוקהריכזמכ
הנמתה–אוהםגידוהי–ואנֶטררטלוו*.)1939(ריביסבהדובעהנחמב
תוינידמ.הנושארהםלועהתמחלמבהתסובתרחאלהמןמזהינמרגלשץוחהרשל
םינמואלה.וייחבולהתלע–ברעמהתולשממוהיסור–םיחצנמהיפלכולשסויפה
].)1922(חצרנאוהרצקןמזרובעכו,״ידוהיהריזחבתוריל״׃תובוחרבורש
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ֿירואאבנתמרשאכםגש,ךכלהביסהיאדווביהוזזע.״ירבעהוניהלאלשויתואֵר
דעבמקראלא,ןירשימבןכהשועאוהןיא,״תירבעההכפהמהיֵהֱֹֿאםואנ״ביבצ
תיללכהשגרהםג,תמאב,הזיפלו;הזחמבתומדכםיהֱֹֿאהלשהיצזיביטקייבואל
,יחהלֵֿאָלש,תירבעההכפהמלרשקבםיהֱֹֿאהתאיבצֿירואריכזמשתמיאלכ,איה
.יגָ☻ומלשמלשףיעצלדעבמקרןאכאוהסחייתמ,לארשישודקל

,איההדבועהםא׃]ונניינעבג״צאלשהיינשהותָלקתןאכתררבתמ[,ינשדצמו
ֿתיסורהתינכפהמההמגּודהתארשהלתוקיקזהותאזהקוחירהתדימאקוודש
תא,יבצֿירואלעפןהבשתויטקלאידהתוביסמב,ורשפִאשןהןהתיטסיאתאה
הדבועהםינפֿלכֿלעירהחע,תיהֱֹֿאתוחילשלשהעדותלתּויִחהותועמשמהתרזחה
הכפהמהידועייםייתניבןאכוראשנךכידכךותשדבלבוזאליכ,ןכֿםגתראשנ
–דחוימב–אלא,שממבתישעמהםתועמשמיטרפלשרודיגילבמ,םישטשוטמ
השעמלתלדלודמםייתניבןאכהראשנתינכפהמההיצאיצוסאָלתוקיקזהםצעםג
.תואיצמהתויעבלהמאתהלכמ

ג״צאיבתכלכתרודהמב[.ה״כ׳מע,ו״פרת,׳הָלועהתּורבַגה׳ב,׳תואֵּפהֿידוהייַחא׳זע
שדחמג״צאעדוותמהזורישב.97׳מע׳אךרכלאיההינפהה–קילאיבדסומתאצוהב
םהיפלכוגעלוותושחכתהרחאל,לארשיֿץראב׳תואֵּפהידוהיויחא׳לא–הבהאב–
ךוראהטוטיצהוליאו,רישהלשופוסמםיחוקלםינושארהםיטוטיצהשבלםשוי.הלוגַּב
].ותליחתמחוקל

תּויִחתא–איהאקווד–תרשפאמה,יחהלֵֿאהןמקוחירהתדימלהמגודכ[הארחע
,םלענהרעשההתאלג!אכלמרוט׃הָרֶההלע!יבצẁיתבש,הֵלע״׃]תיהֱֹֿאהתוחילשה
הלודגהמיא׳(;״!ןורחאהלָלועהלכָאֵיםאםג,שֹנעיאלוףֵּכַּכםֵּלִאאוהוניֵהלא!דחאה
.)64׳מע,ה״פרת׳חריו
;׳חריוהלודגהמיא׳רפסהתאםתוחה,׳ךרדהתציפק׳רישהלשופוסמאוהטוטיצה[
אבצבלייחותויהב,הנושארהםלועהֿתמחלמתונשבהיהשהשעמרזחשמג״צא
׃ד״בשאיבהשטוטיצלתמדוקהתושחרתההאופאהנה.ןקלבהתאשבכרשאירטסואה
ךומסורגנֿהטנומב,יניצלוא׃םויכ(הני׳צלודבימלסומהתורבקהתיבבךלהמררושמה
םיעלסַּבקפודאוה;)וייחתאיבצֿיתבשםייסםש,יטאירדאהםיהףוחל,הינבלאלובגל
.יבציתבשילשֿתמאהֿחישמ,ירבעהידנֶפֶאדֶמֲחַמרבקיֵא–״׃רבקהרחארתו . ,יֵה/.
.,אָּכַדדעלפשוהש,הזםעלאנחלס/...!חישמיַתבשםיתמהןמםוק . ולחלס/.
אבצוםיה♪ֱֿאידיבהיונבהלעמלשםילשוריתזֲחוםימשהימשמאלפקרותוצרב
.הרעהבליעלןאכטטוצמַּכ–׳וכו״!יבציתבש,הֵלע/.ויפרש
.74׳מע׳אךרכלאיההינפהה–קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב
,יבצֿןבןוכמתאצוהב׳םימעפ׳ןועברָּבהאר–יבצֿיתבשלשורבקֿתרעמרותיאלע
].ךליאו13׳מע,ו״משת,25ןוילג
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ךורכה,ידָסומךופיהבהיהתיסורהותיתפרצההכפהמהלשןיינעהרקיעיכ

,תירבעההכפהמה,תאזתמועל;המינפהרבחהךותבהליעפתידדהתושגנתהב
,ןכל.תאזכשתושגנתהםושבהכורכהתיהאל,הליחתכלמיבצֿירוארבידהילעש
םינפֿלכֿלעהבהיהאלםנמא,תונויצהלשתינכפהמההתוהמלכםעש,וניאררבכ
לודלדבועבטמהיהךורכרבדהםאו;יטֵתיטנאההדסילשילמרופדּוסימלםוקמ
ילבךא,תאזלהתוהמהתאיבצֿירואשיגדהםאףא–ירה,תינכפהמהתוהמה
,רומאכ,ונממענמנשםגהמו(ילמרופהדּוסימַלסיסבהתאאוהֿםגהלקפסלתלוכי
)ומצעלשכיבויחההדִצמףאהכפהמהלשרפושמֿישממדוסימלסיסבהתאקפסל
תונשלידכםייתניבהבהיהאלולשהרֵתיהותשגדהףאםנמאש,אצמנאליממ–
ויבתכךותמףאאופאךלהוקחדנ״תירבעההכפהמה״גשומ.המואמבבצמהתא
.ומצעביבצֿירואלש

.ןכרעבםיזגהלןכֿםגםינפֿלכֿלעןיא,ולאהתולקתהלשןדבוכלכםעשאלא
םיינכותהםילדבהלףופכבו,השורדהתינכותההמלשהלףופכבש,תראשנהדבועה
הדימֿהנקכונלחקינםאירה,תירבעההכפהמהוםייוגהתוכפהמןיבםייתביסמהו
–םיאלמהותועמשמוונכותלע,ירוקמהֿילארשיהיחישמהןוזחהתאטפשמל
ןיבלהרוגשהתונויצהןיבשרפהַּביכ,קפסלםוקמֿקדסףאןבומכןיא]ירה[
לשודִצבתירסומהתמאהוקדצהלכויהיבצֿירואלש״תירבעההכפהמה״תרושב
המיבגלאלךא,רֶסֶחהדצלויהןהירה,ותטישבתולקתויהםאףאו;יבצֿירוא
.בויחלתינכפהמהשירדואינויערףקיהותוישרושתפסותתניחבמןמִעאצמנש
ֿתעונתלתונויצהןמרבעמהֿךילהתבש,תכלֿקיחרמךכלכהיההזיבויחשרפה
תמאב,תיהֱֹֿאֿתיאובנהמשגהֿתוירחאלשהעדותֿתלעב,תישרושֿתיחישמהלואג
יבצֿירואלש״תירבעההכפהמה״תרותש–ונרמאשיפכ–רמולונייהםיאשר
,תאזכתרגסמתניחבבו;הָנֵהָותונויצלרבעמשתינויערתרגסמתניחבברבכהתיה
הלהבינהאיהםוקמֿלכמ,הלשמישעמאצומםייתניבהלהיהאלםאםגירה
לכולארשיתוריחתמחלמלריאילשגוליפהתומדב,ישעמההאצומתאםגףוסבל
טע.ךשמהבןאכמעמתשמה

תוינכפהמהתויצאיצוסאהםנמאויההליחתכלםאש,ןייצלשיוזתוחתפתהבו
ךשמבירה,תילמרופהֿתידָסומההניחבהןמ,תואיצמלתונוּוכמֿיתלביבצֿירואלש
.העירכמתמדַקמתועמשמתולעבלולאהתויצאיצוסאהאקוודושענןמזה

םיכרעהתכסמ׳׃ףיעסַּב[,ךליאו289׳מע,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ירפסבהארטע
.]ךליאו464׳מע׳בךרכ–ונתרודהמב.׳תיג״צאה
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הלעהברשא,תמדקומהפוקתהתואםצעברבכויתותואתאתתלליחתהרבדה
הליחתהתינכפהמֿיתלבהתונויצהיכ.הליחתכלמ״תירבעההכפהמה״ךרע
יכרוצירחאתרגפמה,ץראלהלוגהןמרבעמֿתעונתרותבקראל,המצעבדסמתהל
,תילארשיֿץראהתיבושייהתואיצמהלעתטלתשמההגהנהרותבםגםאיכ,הנוזח
,השורדהתיחישמהֿתינכפהמהתושֵיהןמךפהַלתאזהתואיצמהתאהשועהןפואב
םגךלהורצונאליממ,הזכןפואב.תאזכשתושילשהתמוקתתאענומףאו
לשתינכפהמההשיגהןיבתילמרופֿתידָסומתושגנתהלעקרונלשתואיצמב
,אצמנאליממו–״ינויצולוברֿרטנוק״הףאו,ינכפהמֿיתלבהדסמִמהןיבלהלואגה
םאיכ,תלדלודמתויהלדועאלתינכפהמההיצאיצוסאלרבכןתינהדימהתואביכ
תיבושייהתרגסמהךותב,ישעמיונישלשהמגמבםירבדהתאןווכל׃הברדא
.המינפ

׃׳!תירּבַל׳ותאירקבוזהייטנליוטיבןתניבצֿירוא

׃תירבתֹרכללכונאלהזהמלןכםא
תירבעתדלומבםינוירִּבתירב
;ןויצבםיננאשהלכזֶגֹרְל
׃םידועִייולִמלאצנוָדחַיו

. . .
ָהיֶנָבֲאךֹּפשִלוםודסתאריעבהלו
פ//––דָיַּבשהזהאלפהחֹכְּב

ידילעיגהלינכפהמהןורקיעההיהלוכיאלןיידעוזהמלשהבםג,השעמל,םלוא
לוכהֿךסבהמלגתה״היצולוברֿרטנוק״השןמזלכ,תישממתילמרופתועמשמ
הדימב,וזהגהנה.רזהןוטלשהלשוקיֵחב,יתכלממדמעמתרסח,תיבושייהגהנהב
םשכ,הילעגלדלתינורקעהיהןתינןיידע,ןוטלשהןמםינפִלדמעמהלהיהש

דסומתאצוהבג״צאיבתכלכתרודהמב[.׳פ׳מעמטוטיצה;א״פ‐ט״ע׳מע,׳תיבבלכ׳פ
.97׳מע׳בךרכלאיההינפהה–קילאיב
א״באדסייצחוםייתנשכרובעכשןייצלןיינעמו,ט״פרתתנשעצמאבבתכנהזהרישה
שדחמג״צארשא,׳םינוירבהתירב׳תא–ןיבייעשוהיוג״צאלשםתכרבב–ריאמיחא
יפלכל״זחוטקנשיוניכהתאבויחלהלילשמךפוהאוהשךות,המשתאןאכעבוטו
עבטרשאתאג״צאחתיפךכבשרמאייםיירגוסןיב(.אמורדגנםידרומהםיאנקה
,ונחנאונבשונמק״׃ובתוכב,בנישיקםורגופרחאל,1903ֿברבכןהכבקעיררושמה
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,ךכלרבעמוליאו–םינָפלמתיתולגההליהקהיסנרפתגהנהלעגלדלהיהרשפאש
הגהנההןמאלו,ונממרשא,ומצעברזהןוטלשהםאיכ,ןידהֿלעבהתיהאיהאל
.יחישמהןוזחהתמשגהליצראהסיסבהתאאיצוהלהיהץוחנ,תינויצה

,הסרגוז.י״חללשתינידמההסיפתבהרורבהנבהידילרבדהאב,םנמאו
,דוסיהןמםעהתאךנחלורוזחל׃תוריחהתמחלמבהמולגההמגמהףאלעיכ
תאךכידכךותףילחהל,ןכֿםג,אליממו–יבצֿירואלש״תירבעההכפהמה״חורב
ילמרופקבאמםושבהשעמֿתעשבךורכרבדהןיאםוקמֿלכמ–תימואלההגהנהה
ןוכנהאלא,וכותמךרפומוהמודמהנוטלשלכרשא,תמייקהתינויצההגהנההםע
;ודימישממהויתִמאהןוטלשהתאשובכלידכ,רזהןוטלשבקרםחליהלאוה
הברהדימבךנוחמםייתניברבכאֵצֵיםעהשירה,הזהשוביכהעצובישמוליאו
םייתניבתפלחומותלטובמאליממרבכאצָמיתתינויצההגהנההףא–אליממ
ֿתיתגהנההםגםאיכ,תינכותהקראל–תימינפההכפהמהןיינעלכםגו–
.וילאמעצובמאופארבכאצָמיי–תילמרופה

ןויערהתאהקחדוהרזחוליאכ,הרואכלתיֵארנוזתיתבשחמתוחתפתה,הנהו
–םלוא;ימינפֿילמרופינכפהמקבאמלש)היצאיצוסאהתא,ןוכנרתוי,וא(
שגדוהםינפֿלכֿלערשאב,אוצמֿתעלוניזהלוונממןוזיהלהפיסוהאיה–השעמל
יהירה,תילמרופהֿתיתגהנההםגאלא,תינכותההכפהמהקראליכןורקיעהןאכ
ךכֿרחאוטנתאזהתמאהתא.תוריחהֿתמחלמלשהרטמַּבילרגטניאדוסיםנמא
ימילשתונתשמהתוביסמלהמיאתהלועדיאלרשאכ,חיכשהלוחוכשלםיבר
ינפללארשיֿץראמםנוטלשתאקלסלםילגנאהוטילחהשתעב,ח״שתבהקולחה
תוחפלו–השעמליכתראשנהדבועה,םלוא.הניינעתאהתצימתוריחהתמחלמש
ףא,תילמרופהֿתימינפההכפהמהןורקעתאי״חלוחתיפםנמא–ןיטישהןיב
קבאיהלוכרטצישופיצאלםאםגו;רומגןויערללכלואדירגֿהיצאיצוסאְלרבעמ
,הרורבהרכהב,םהלןבומהיהםוקמֿלכמ,ומצעינפבןיינעכימינפהןוטלשהלע
תיסיסבהרטמאיה,תגשומהלארשיתוכלמב,תוריחהימחוללןוטלשהתרבעהיכ

שאבםדבו/הדוהיהלפנשאוםדב.../–הקושעהונצראונאבלואגל/!םינוירבה
.)׳םינוירבהתירב׳ןונמיהלהיה,חסונייונישב,הזריש.״/!םוקתהדוהי
,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר,ריאמיחאא״באלעו׳םינוירבהתירב׳לעדוע
׳גךרכ,׳םירופיכהםויתמחלמ׳רוביחַל39הרעהבןכו;105׳מעב59הרעה,׳בךרכ
].632׳מע
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ּולו,םייניבהֿןמזברבכתמייקההגהנההתאקוחדלליחתהלשיהמשלרשא–
אפ.בגאֿךרדבתוחפל

,עקרהֿתואיצמלבלֿםישב,תירוטסיהתובישחלשדקומתיֵ☻ענוזהדבוע
תוריחהֿתמחלמלשרישיהךלהמהתאוקיספהח״שתתויוחתפתהרשאכש
תלוכיילבתאזו–הקומעהןתוהמבוגשוההמחלמהתילכתשינפל,ועצמאב
ֿתיבושייההגהנההשדועבוהכרדכהמחלמהתאדועךישמהלתיביטקייבוא
עירכמההלואגהֿלושכמהתשענ,העבקאיהשתוקרפתההֿרטשמלע,תינויצה
דגנ,ימינפהֿילמרופה,ינכפהמהקבאמהדוסישירה–רזהןוטלשהלשומוקמב
הלוכיוילעקררשא,ינויגההריצהתויהלאליממךפהנ,הלאהרטשמהוהגהנהה
היתילכתתמשגהלתנווכמההריתחהךשמהלשתינפתההתעמתונָּביהלהתיה
.תושדחהתוביסמההנבמלםאתהבתוריחהתמחלמלש

,וישכעדעהזהריצהחנזוהתינוגראהניחבמש,הנימאקפנןיאהזןיינעל
אלןיידע–!ח״שתירחאםינשששוםירשע–תובתכנולאתורוששהעשבו
ֿףא,תראשנהדבועה.םירבדהתמשגהלתישעמֿתירוביצהעונתםושוילעהתנבנ
רובעיֿלביאנתויתוהמחרכהןיידעאיהתאזכשתינכפהמתינפתיכ,ןכֿיפֿלע
יפכ,רבעבםעפֿיאמרתויםויה–הלואגהךילהתלשוהשלכיבויחךשמהל
יכ,איההליבקמהדבוע,ךכםעדבבֿדבו.ליעלאנדיאהדתואיצמהתאונחתינש
הניחבהןמקראלי״חלבםַדּוקוחתפתהםנמארשא,ינכפהמהןויגיההתכשמה
תּויִחהסיסבאיהאיה,תילמרופהֿתיתּוקבָאֵהההניחבהןמםגםאֿיכתינכותה

רוביחבונאםירבדמהילעש,תיחישמהתומלשהתושדחתהלתישעמהתועמשמהו

ןוויכותועמשמתתלםויכדועהיושעההדיחיההטישהאיהאיהרשאו,הזלה
.הבהשורדהתינכפהמהתינפתלתינכותהתרגסמהתאקפסלותימואלהונתייחתל

,י״חלבינכפהמהןויערהתוחתפתהלשתירוטסיההתובישחה,םלוא
חותיפשךכבקרתיֵצמתמהניא,האלהוי״חלמםגוחתפלוךישמהלתורשפאהו
לעתלטומהתימורטהֿתיטילופהםייניבהֿתמישמלןורקיעהתאקפסמהז
–הפקותתאוישעמההאָצומתאתרשפאמהו–תיחישמהתוררועתהה
תינוליחהתונויצהרבשמךותבהלואגהךילהתרבשמלשתונותנהתוביסמב
ֿינכפהמהןורקיעהשינפמ,רתויתכלֿתקיחרמאיהםירבדהתובישח.הנידמב

.370׳מעב,ףיעסהלשופוסבהרעההספדות,הכרואתאפמאפ
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הכפהמה״ןויערלשםיינכותהתודוסיהלאםגאליממןאכונתואריזחמילמרופה
.וברקבםתואאוהליכמרשאוךשמנאוהםהמרשא,יבצֿירואלש״תירבעה

.איההלופכ,ונלשרשקהב,הלאהתודוסיהתובישח
תרו☻ב,רבדלשודוסיבוםוקמֿלכמירה,ונרמאשתולקתהףאלע,תישאר

םייחםיהẁֱֹארבד–היתודוסילכלע–יבצֿירואלש״תירבעההכפהמה״

הלואגהלשהמשגההךילהתליוארהיגולואדיאהויתייווחהשוריפהיבגלאיה
רשא,״אבכוכֿרבןוזח״לשדוסיהיכןייצלםגשיךכלרשקבו;לעופבתיחישמה
רתויבשגדומהאקוודוהירה,ןאכדעוהונשגדהאלךאוהונרכזהקרהזקרפב
תיגולואדיאהתכסמהרקיעתאהשעמלליכמהזדוסי52.יבצֿירואיבתכלולכמב
לארשיתלואג׳בָהיתטריפרבכשיפכ,י״חללשםדוחייתיתשתבתחנומהתיהש
הכפהמה״תרותלששדוחמהץומיאהםעש,שיגדהלבושחו–׳הנידמהרבשמב
ןאכםיצמאמוונאםירזוחןיידע,םויכונלשתוביסמלתדחוימהמאתהב״תירבעה
תדמועותמייקתישרושההתִמארשא,תאזהתיפיצפסהתשרומהתאםגאליממ
.תורודלואָנְדֿתמדַקמ,השעמל

יבצֿירואמענמנרבדלשורקיעביכםאש,אוהינשהתובישחהםרוגוליאו
ֿלכמירה,״תירבעההכפהמ״בשילמרופהֿימינפהקבאמהדצתאןירשימבחתפל
אקוודואליבצֿירואלצאםייקתמאשונהלשוחותיפברימשאיההדבוע,םוקמ
״היצולוברֿרטנוקה״לשתרוקיבהךרדבםאיכ,הרישיהתיבויחההרושבהךרדב
.הָדָמִעינחורהקבאמהו]בושייהתגהנהבתמלוגמה[

דעהרושבהלשתינומהההָתּוטלָקיהךרדלעלושכמיאדוהתיהוזהדבוע
,תועמשמֿרסחהיה״היצולוברֿרטנוקה״דגנרישיהוילמרופהקבאמהשכ,וישכע
תמקהמשהפוקתבהיהשיפכ(לעופבולישבהאלןיידעותרשכהֿתוביסמשוא
הכפהמהץומיאלונאםירבועשמ,םלוא.)םירופיכהֿםויתמחלמלדעוהנידמה
לשתיתרוקיבההטישהשירה,ילמרופהֿימינפהקבאמהלשאצומהךרדאקווד

ֿאישנהואיבצמה,דרומה–אבכוכֿרבלאףסכנוג״צאקפרתמםהבתומוקמהלכמ52
ןבםואנוןגמרוזא׳׃םירישהץבוקב,׳ןיקירקיס׳רישהםויסתאטטצליואר–ומעב
ךותו,תויולגַּבשהעינכהעבטלדוגינב.םדוחלעםירבדהתאררושמהדימעמוב,׳םדה
ֿרבתרותאיהתמאו״׃ררושמהארוק,״םישבּכַלונלשמנ״הרוגשההרמִאהןמלעוג
./,ןנחויתירחאדעבלחֿשוגתרותאיהתמאו/!רתיבלֹפנִּבםגאבכוכ ונרשבב..
.״//...ונֵּפִסלעדמועםיזוחהלששאהֿדומעו/ןיקירקיסהימדוררועתהיִ☻בִּכה
.134׳מע,׳בךרכ,ג״צאיבתכלכלש׳קילאיבדסומ׳תרודהמבהאר
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סכנםגםאיכ,תנברדמהראהלשסכנקראלתויהלאליממונלתכפהניבצֿירוא
ֿתינויצההייחתהתורפסלכשדועביכ,רמולםגרשפא,השעמל.שממֿקשנלש
תינויצתורפסםושוליאו,דועתּויִחלשהארשהחוכתרסחםויכתראשנתינוליחה
ותטישבדוחייבו–יבצֿירואיבתכבירה,ללכבונימיבתרצונהניאבושהשדח
הבתָּכיהב,הנשםישימחינפלומכשממתקדצומוהירטםויכתעמשנה,תיתרוקיבה
לשותמישמווניינעלןוּוכמה,ילאוטקאֿיתוברתסוסיבלשרגאמםויכונלשי–
.רודה

ברהיבתכלשהליבקמההארשההםעבכרהבאובישםנמאיעבטךא,הזסוסיב
ינכותהםיקפואהבחורתניחבמרֵסָחהתאולףיסוהלידכהבאהירשא,קוק
ינפמ,קוקברהתארשהתאםגליציתמאבהזכשבכרהךא;שדוקַּבבֶגֶ☻התעדותו
אצומהושממהייחלהביטקפסרפהןוקיתוזהארשהלאצמיהליושעובקרש
.תיבקעוהרישיתיחישמהמשגהל

$

368ẅדומעלתכיישהא״פהרעה

לא,ןורטלברצעמהֿהנחממ,רומֿןיליןתנתאמ,ג״שתתנשמבתכמבשוריפבררבתמףאךכ
ונניארומֿןיליןתנלשומשלתוכימסב״לארשיתוכלמ״גשומבשומישה(.דדלאלארשיר״ד
לשותכירעבאציש,׳טאטיד׳ןותיעבהזגשומביבקעהשומישהןמררבתמשיפכ,ךרפומ
.)ט״צרתב,השרַוב–ןיליֿןמדירפזא–רומֿןילי

זומתב(׳תיזחה׳לשןושארהןוילגהתעפוהםעדדלאלרומֿןיליבתכןאכרכזומהבתכמהתא[
רמשנבתכמה.דיתעלתוצלמהםגֿומכ,שדחהןותיעהןמתומשרתהירבדובםי☻רפנו,)ג״שת
באזלבתכמהןתינףוסבל.ד״בשלותואהארהאוהםתסהןמו,תוברםינשדדלאידיב
טפשמההנה.70׳מע,)ג״סשתץיק(152ןוילג,׳המואה׳ןועברָּבותואםסרפאוהו,יקסנייבא
׃ןוכנֿלא,וילאןווכמד״בשרשא

הניאוןכותלכמהנקורתהתונויצה.תינויצהעונתונאןיאיכ,רתיתשגדהשיגדהלשי״
תרחאואוזהגלפמריזחהלונדיקפתמהזןיאותינויצהיציזופואונאןיא.םולכלרתויתבייחמ
םיצורונאןיאו,התמתונויצהונדידל.תילארשיẁץרא–תילארשיתוריחתעונתונא.בטומל
.)רוקמבתושגדהה(.״הזןנימֿרבלש]םינָּפֿשודיח,יופיצ=[היצזינָולַגברתויקוסעל

רמאמבתוכאוהג״שתלולאב.תועיבקברומֿןיליףתתשה׳תיזחה׳לשםיאבהתונוילגב
ןוגרעהתאואצמתתושידאהרפאלתחתמ״׃ןיגולידב,טוטיצהנה.׳לודגהןוגרעה׳׃רתכומה
.שָדָחֶללודגה . ..העורלהפצמםדאןאצ.הנומאלךפוהןוגרעה. . ,עיפותתמחולהתורחבה.
..ביזכתאלאיהו . המואהלשםויקהֿןוצרלכלפקתנםהבךא,םימחולהםויכםהםיבראל.
.״יוטיבידילוהואיביםהו,הלוכ
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םויאובב״׃םויסהטפשמהנה.׳המואלהגהנה׳םשברמאמרומֿןיליבתכד״שתרדאב
תוריחבבונומאתאםהלעיבהלםגלכויזאו,םימחולהידיֿלעופתאםעהךרביןוחצינה
.״תדלומבדיחיֿןוטלשכרכומירבעןוטלשםייקהיהירבכזאיכ;תויטרקומד

םירבדהבתוככרומֿןילייוהיז.420הדומעו168הדומע,׳אךרכ׳י״חליבתכ׳בהאר(
תאצוה,׳הנושארתבצ,י״חל׳׃ורפסלש׳בךרכףוסביקסנייבאבאזלשורקחמלעססובמ
.)ג״סשתביבאלת,ריאי

׳םימחולהתגלפמ׳גיצנכהנושארהתסנכלרחבנרומֿןילייכריכזנדועץרמנרוציקב
503׳מע,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בךכלעהארו(,רתויברצקןמזךותהקרפתהש
ףיטה,׳ינוי׳הףגאהןוויכלויתודמעתאןיצקהושיאהךלהןכמרחאל.)םש301הרעהו
ע״שיילבחמתוקלתסהלארק,תודהילותונויצלהקיזלכמלארשיתנידמלשהתורענתהל
תארומֿןיליםסרפ1974תנשב.ף״שאיגיצנםעתחאאלשגפנו,םשתיניתשלפהנידמתמקהו
].1979תנשברטפנאוה.)הנומקשתאצוהב(׳תולילע,תונויער,םישנא–י״חל׳׃ורפס

$

תינכפהמההקיטקטה4.

תיחישמהתוררועתההלשהמשגההיכרעתמישרבש,ןכֿםא,אוהרבדלשומוכיס
רטשמהוןוטלשהיונישל,ינכפהמהקבאמהךרעתאםגהתעונלץמאלונאםיאב
הזהךרעהלשוצומיא,םלוא.יבצֿירואלש״תירבעההכפהמה״חורב,המואב
ונינמשםיכרעלרשקבןתומכשבונלקתנאלרשא,יאווללשתודחאםינָפבךורכ
.]׳טקרפלשהיינשהתיצחמב[םדוקמ

ויה–םהבשהמשגההיכרעוליפאו–ונינמשםימדוקהםיכרעה,לוכֿתישאר
םאתהבו;יחישמהןוזחהלשועבטבואופוגב,ןירשימב,םלוכםירועמםינפֿלכֿלע
לשןיינעתוחפלוא,עבקלשןיינעֿתדימילעבםלוכויהםהירה,ןכֿםג,ךכל
רטשמהוןוטלשהיונישלינכפהמהקבאמה,תאזתמועל.הבורמתיסחיתויכשמה
לשתדחוימהתירוטסיההתוחתפתההידיֿלעקרםרגנוכרוצרשא,ירקמןיינעאוה
הכפהמה״שתעדהלעתולעהלהיהרשפאתינורקעו–וישכעדעהלואגהךילהת
,ןכל.וניאררבכתמאבשיפכ,ימינפֿילמרופקבאמילבוליפאםשגתת״תירבעה
ןמזהשעמלךשמייםאםג–רטשמהוןוטלשהיונישלינכפהמהקבאמה,בוש
תמצמוצמותיפיצפסהמישמלשןיינע,ותוהמב,םינפֿלכֿלעוהירה–הבורמ
.דבלב
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תמאב–םהבשהמשגההיכרעוליפאו–ונינמשםימדוקהםיכרעה,תינש
לשתויעבַלןירשימבסחייתהלילב,הטשפהתדימבםהילערבדלהעשֿיפלונלוכי
ןוטלשהוליאו–ינוטלשןיינע,השעמל,איהםתמשגהשינפמ,שממבםתמשגה
קבאמהןיינע,תאזתמועל.תיחישמהגהנהלשהידיבםויכיוצמוניאםמישגהל
הגהנהלןוטלשהתרבעהלשחתפמהֿתדוקנאוהאוה–רטשמהוןוטלשהיונישל
תויעבו;ונינמשםימדוקהםיכרעהתאיוארכםישגהללכותשידכ,תיחישמ
,ןעבטמתוידיימותוימורטאופאןאכןהירהלעופבקבאמהלשתישממההמשגהה
.רתלאלןררבלונלאוהחרכהםנמאשןפואב

ןוזחהלשועבטמואופוגמםתויהב–ונינמשםימדוקהםיכרעה,תישילש
–הטילשֿחוכתלעבתיחישמהגהנהלקרהרוסמםתמשגהתויהבו,יחישמה
םצעיפֿלע,םתעשאובב,המשגהלתאצלםהםייושעםגםנמאשעמשמאליממ
ןיינעאוהןוטלשהיונישלעקבאמה,תאזתמועל.ומצעלשכ,יחישמהםבויח
יונשתויהלאוהרומא,וכלהמםצעךותו,וביטםצעיפֿלערשא,יטקלאידויטמגרפ
ידכקיפסהללוכיוניאדבלביחישמהךרוצהיכעמשמאליממו–םעבתקולחמב
,םעהלשיביטקייבואךרוצםגתמאבאהייחישמהאצומהשילב,הערכהובתאשל
.תונותנהתוביסמב,ויפגאלכלע

ינכפהמהקבאמהויחישמהאצומהיכ,שיגדהלאופאבושחהזרשקהב
ןמ׃דחיםגתוניחבהיתשמםנמאםיביוחמםהירה,ונלשתוביסמב,ותרשכהל
,רתלאלקבאמהואצומהונלםיבייחתמ–תיחישמהֿתיבויחה–תחאההניחבה
םעהשדע,תועתמותושולתתושיגבךכֿלכקַתּושוךבתסנהלואגהֿךילהתשינפמ
ןוזחלהשעמלרבכםירכנתמהןוטלשורטשמלשתרגסמבםויכרגוסמאצמנ
,תירוטסיההֿתיתוהמהוכרדמםעהתאתוטהלאופאםימייאמהו,ירמגליחישמה
ותואהֶלוע–תילילשהֿתיממעה–היינשההניחבהןמוליאו.שממרזןוטלשןיעכ
םויכעוקשלאליממרבכתוטונףאתועתמהותושולתהתושיגהשינפמ,בויחה
,ןדבאדעםעהתאהשעמלןֵּכַסמהןפואב,ןמצעלשתימינפתונקורתהבוקותישב
.אוהשתומכתירמוחהותייווהרושימבוליפא

תיתיצמתתופירחלרומאכעיגהרשא,]וידחיתוניחבהיתשלש[הזףוריצב
ןפואב,וישכעונלםייקתמ,םייתניבהעראתנשםירופיכהֿםויתמחלמלשהדיגבב
דועאיהַעֵרכהוןחבמתעשקר״ש,ליעל׳דקרפףוסבונַייצשיאנתה,רתויבקהבומ
וניתויעבלכןורתפםג,םצעב,דציכלילעבתוארהלידכ,אמתסמהשורדה
תומלשלאהבושתלש(תאזהתידוסיההביטנרטלאבםנמאיולתתויטרקנוקה
הֶ☻ענםנמאהזכןפואבו–״תחאתינויגהתכסמב,)תילאוטקאֿתיחישמ,תילארשי
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תילאוטקאהמישמקראל,רטשמהוןוטלשהיונישלינכפהמהקבאמההתעונל
ֿךלהמלרבכתרֵשַּכתִמההמישמםגםאיכ,תינורקעהניחבמתביוחמה,הנושאר
53.לעופבףאהמשגה

ךרעלשישעמהונכותתאוישכעררבלאופאשגינהלאהםירבדלםאתהב
ןוטלשהיונישבתידָסומהותילכתתגשהלםיעצמאהוםיכרדהתניחבמ,הכפהמה
הפוגלתיחישמההכפהמהתמשגהללעפמהךשמהתארשפאישןפואב,רטשמהו

יתקפסהרבכשהמלאתוינפהבהברהרזעינ,תוליפכעונמלידכ,הזןיינעלו–
.םירחאםיבתכבךכבטרפל

ךא–תוכמסהתייעבבושיהירההזהרושימבתררועתמההנושארההיעבה
יכ,םמצעלשכ,םירבדהתמשגהםצעיבגלתוכמסהתייעבקרדועאל,םעפה
ֿתרמוידגנכ,יטקלאידךלהמבםירבדהתמשגהלתוכמסהתייעבדוחייבםגםא
לע.םייקה,לוספהןוטלשהלש,תיתִמאהתוכמסהֿתדימדגנכםגתמאבו,תוכמסה
םימיהתששןוחצינמ׳ו׳תושעלהמ׳׃םירוביחהינשביתדמעתאזההיעבהירקיע
׃ןלהלכאיהתונקסמהתיצמתו–54)׳הכפהמותונמאנ׳,׳גקרפב(׳אבהלו

,תורחתמותוליבקמתויוכמסיתשינפבןאכונאםידמועםנמאש,איהתואיצמה
.לארשיֿתרותבונלשהדימהֿהנקיפֿלעףקותתולעבןניהדחיםגןהיתשרשא
–הידועיילוהרותלותורּכנתהלכםע–אנדיאהדלארשיֿתנידמבםייקהןוטלשה
לשהֶוהדּוסימתניחבב,הרותהיפֿלעםג,תוכמסוףקותלעבםינפֿלכֿלעוהירה

תביתכעצמאבהצרפםירופיכהםויתמחלמשםידֵמלונאצמנוזהקסִּפלשהתישארמ53
וזכ,״ַעֵרכהוןחבמתעש״המחלמַּבןאכהאורד״בשירהש,׳הלואגבתרוסמוהאובנ׳
.׳דקרפלשהנורחאההקסִּפהתאבתכרשאכ,אובתםנמאששארמהפצש
רמגרחאלהזורפסתביתכלשגינד״בש׃ןלהלכהביתכהידעומחולתארעשלןתינ
רחאלהצרפהמחלמה.ג״לשתטבשבםתחנרשא,׳םילשוריןונכתלע׳רוביחבותכאלמ
םידמוערבכ–)339׳מע(׳נהרעהברומאכ–׳יקרפבירהש,׳טקרפתאבותכלםייסש
םתחנש(םירופיכהםויתמחלמלעורוביחתאד״בשבתכ,ןיבלןיב.ד״לשתןסינבונא
םעהםכלהשעהמ׳–ףסונרוביחתביתכבלחהו,סופדלותוארסמ,)ד״לשתולסכב
.ותביתכעצמאבעטקנו,ד״לשתטבשבבתכנשרוביח–׳?הזה
2ףיעסיכרמולםיילגרשי,656׳מע׳גךרכב,ל״נהרוביחלחיתפבםגונבתכשיפכ(
ד״בשרשאןכותהתאליכמ–׳הנידמהתגהנהותונויצהרבשמ׳–)׳יקרפ(,הזקרפב
ףיעסךכלשידקהלהטלחההו,׳?הזהםעהםכלהשעהמ׳תאובךישמהלהליחתרבס
.)אוההרוביחהלשותעיטקתביסאיהֿאיה,הזונרוביחב

.׳גךרכבונתרודהמבוספדנםירוביחהינש54
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,איהתוכמסונלשתוכמסהוליאו;לארשיֿץראבתירוטסיההֿתילארשיהתונובירה
ריזחהל,שדוקַּבונבתזחואה,׳החוריפֿלעונילעלטומהיתוחילשהדועייהףקותב
.עדּומב,םיביוחמהוידועייוונכותוותוישרושלאהזהדוסימהתא

ונאםיאשרוםיוּוצמםגםנמאשעמשמאליממ,וזתוכמסלשהניינעלםאתהב
,םלוא;ומוקמברחאסינכהלווהנבמתאתונשל,ופילחהל,םייקהדוסימהתאקלסל
לואגלוריבעהלונאםיבייחקראלא,הָביֵאבובדורמלםיאשרונאןיא,םינפֿלכֿלע
דִודולאומשהשעמןיעכו,תיטילופהתוחתפתההוךוניחהיכרדבויתחתמםעהתא
לארשיֿתנידמבםייקהןוטלשהיכבלםישלשי,תאזםע55.לואשלשותוכלמדגנכ
לשתיליצאהותוכלמהתיהשיפכמךורעֿןיאלרתויתוועמולוספתמאבוהירה
ילבמםגש,עמשמאליממהזיפלו–התשלוחמדבליפודהבאצמנאלרשא,לואש
אלונלשתוביסמביכאוהביוחמויעבטךאםוקמֿלכמ,הביֵאבתינדרמהמחלמ
ֿיטֵתיטנאינידמויכוניחקבאמלשחתמהֿתגרדמענמיהלתינכפהמההריתחהלכות
.יבצֿירואלשותרוקיבבתמעפמהחורהיפל,יאנק

תוממוקתהיבגלונינפבתדמועההעינמהלכםעש,בלםישלשיףאדחוימב
,רבדלשושוריפןיאםינפֿלכֿלעירה,הביֵאב,םייקהןוטלשהדגנתינדרמ
הזןוטלשרשא,יטרקומדהקבאמהירדגלקרונאםיקחדומאליממןכֿםאש
,ונילעלבקלםילוכיונאןיאהיטרקומדהירדגתאשאיההדבועה.ודגנכריתַמ
דחאומצעאוהאוה–היטרקומדהלשילֵרֲעהויטסילאודיבידניאהןורקיעהרשאב
תא.תנווכמתויהלונלשהכפהמההרומאודגנרשארתויבםיקהבומהתודוסיה
ןורקיעכאלךא,לוצינלירשפאןותנכקראופאלבקלונאםילוכיהיטרקומדה
רתומהמונלועבקישםהםמצעלשכהנידמהיקוחאלשעמשמו–םירדגעבוקה
תוירחאהתעדותולארשיתרותאלא,הדגנכתינכפהמהונתריתחברוסאהמו
ואהנידמהיקוחבריכנהדימוזיאבהנעבקתשןהןהונילעתלטומהתימואלה
.לעופבונקבאמבםהמעםילשנ

.רפסהףוסדעוו״טקרפמ,׳אֿלאומשרפסבםירבדהתולשלתשההלוגנשיפכ55
לע׳ורוביחףוסב,הבחרהבד״בשרקסדִודתוכלמלאלואשלשותוכלממרבעמהתא
״טילחהאוה״תחתופההקסִּפַּב–627׳מעבדוחייבהאר.)׳דךרכ(׳לארשיימיירבד
ֿתינדרמךרדבאלשהגהנההלאדִודלשותולהנתהרואיתתא–תואקסִּפשולשךלהמבו
ותדמעןּויפִאל.ד״נקתהרעהלםשבלםישו,)דרומלעכוילעלואשתזרכהףרח(תילילש
.״ןויצליואר״תחתופההקסִּפַּב,629׳מעבםשהאר–ותוכלמולואשדגנלאומשלש
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תאםדוקונטקנםאםגש,תורחאםילימבאוהםשוריפ,בוש,הלאםירבד
המגמונירבדמתעמתשמםאםגו,״תורחתמותוליבקמתויוכמסיתש״לשחוסינה
תוחפל–םינפֿלכֿלעירה,ותורמתלבקוויקוחבוםייקהןוטלשבהרכהלש
ẁןמזבתילאוטקאẁתישעמהניחבמאלםא,תירוטסיהẁתינורקעẁתינחורהניחבמ

ידכדעףא,םייקהןוטלשהלשותוכמסלעהָלענונתוכמסתאונאםימש–םייניבה
ןימהתערבכונייהוליאכו,ונלשונתכרעהיפלאיההלשהפקותירדגתריִזג
העודיהדימבהמודב(,םייקהןוטלשללעממוםינפִלרשא״םיללצתלשממ״
56.)רבוטקואלשהכפהמלראורבפתכפהמןיבהיסורב״םיטייבוסה״תוכרעיהל

השולשבותוניחביתשךותמונלשתואיצמבתבייחתמהזגוסמתוכרעיה
.הזתאהזםימילשמה,םינושםירושימ

םיחתומשתרוקיבהעבטמאיהתעבונו,תינורקעֿתינחוראיהתחאההניחבה
לשתורירשהךותמתבאשנהתרוקיבוזןיא.וישעמוםייקהןוטלשהלעונא
תירסומהלילשורתויבתינוציקתופירחלשהרקמבםגרשאו–תוישיאתופקשה
דָמִעינויגהתוכמסֿןויווִשלשהמרבראשיהלאיההיושעןיידע,ביריהלשתילטוט
יֵבויחלשןוילעההדימהֿהנקךותמהליחתכלמתבאשנהתרוקיבוזירהאלא–
וליפאש,עמשמאליממו;היפֿלעשדוקַּבתיהֱֹֿאתוחילשלשהעדותוהרותה
לבקתהלםינפֿלכֿלעןאכהלוכיהניארקובמהדצהלשותורמתאלבקלהמכסה
.הובגמותורמלעווילעטפשמתאצוהךותאלא

העיסוזיאונאןיאונֵביטִמ׃תישעמֿתיטילופאיההיינשההניחבה,ךכלליבקמב
תשקבמה,)הזבאצויכלכואתיתודיקפ,תינרצחהעיס,אהיּול,וא(תיטרקומד
ונאםיאבאלא,םייקהרטשמהלשותרגסמךותב,ןוטלשבהביריהעיסףילחהל
ךותענמיהלהמגמהלכםעש,עמשמאליממו–ארקיעמםייקהרטשמהתאתונשל
ונאםיאשנתמ,רבדלשומוכיסבוונורקעב,םינפֿלכֿלעירה,ינדרמקבאממךכידכ
ֿיאםשֿיאואוהשֿךיארשאןפואב,ולשויתוחנהלרבעמלארטשמהתאריבעהל
.םוקמֿלכמתינדרמתוממוקתהלשהדוקנוזיאמובענמיהלהיהירשפא

ןוטלשהתאםיקיבשלובהוספתשדעו–1917ראורבפבהכיפההןויסנותומוהמהרחאל56
ץלואראצה.תוביציֿיאולפרעתפוקתבהנותנהיסורהתיה–רבוטקואתכפהמב,לעופב
םישדוחהנומשב.שבוגםרטדועשדחהרטשמהךא,תינמזהלשממהמקוה,רטפתהל
קלחםמצעלולטנרשא,)׳םיטייבוס׳=(םינכפהמלשתוצעומתוברםירעבומקוההלא
–)םמצעןיבלםינכפהמהןיבםגםיקבאמךות(–ךכו,ולכישלככןוטלשהתויוכמסמ
.תללוכההכפהמלםיאנתהולישבהווכלה
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׃ונרמאשםירושימהתשולש,תאזדבלמו
לאסחייתהלתואשנתההשונייה–הרושבהרושימאוהדחאהרושימה

,וטפשל,ורקבלתוחילשהותוררועתההדצמונלתבייחתמהובגמםייקהןוטלשה
,תורחאםילימבו–יחישמהןוזחהתונורקעיפֿלעותפלחהלאיבהלוומעקבאיהל
.יאובנהתוליעפהֿרושימבתואשנתה,תילנויצקנופהניחבמ,אופאוזירה

והירהאלא,רוהטינוזֲחןיינעקרונניאיחישמהןיינעה,וניאררבכשיפכ,םלוא
ןיינעןבומכוניאבוש,ונימיב,הזהיתכלההןכותהו–יתכלִהןכותבולוכהרועמ
תינויגההרהבהוחותיפלשןיינעוהירהאלא,אדירגתשדוחמתיאובנהרושבלש
ינשהרושימהאופאוהזו[–םימכחידיֿלע,ןותניתרוסמרמוחלשתדסוממ
.]ונתוכרעיהל

ןונעִרל,תיתכלההֿתינשרפהתוליעפהשונלשתוביסמבןכתייאל,תאזםע
תוליעפהןמתקתונמאהת,תישעמהמגמביחישמהןוזחהלשטרופמהונכות
רתיביתדמעוזתודימצלע.ןוזחהלשותרושבאשמםצעבתאטבתמה,תיאובנה
ןיאונינפבתדמועההכפהמהךרוצליכיתשגדהשכ,׳תושעלהמ׳ירוביחבטורטורפ
אופאבחרתמהזכןפואבו.םיאָנַתẁםיאיבנלונאםיקוקזאלא,םיאיבנבםויכונליד
ֿירסומהויאֵדיאהוא,יאובנהרושימהןמאוהטשפתמו,ונלשתואשנתההחרכה
,תיטפשמהֿתיקוקיחה,תינברהתוליעפהרושימתאםגףיקהלידכ,אדירגימנידה
תיתכלממהמגמבתוילאוטקאתוכלה,רומאכ,עובקלהאבב–העבטםצעמרשא
הרבעהםושמםגםאיכ,םייקהדסמִמהלעתואשנתהםושמקראלהבשי–
.רתלאל,לעופב,תוידָסומהויתויוכמסמהמכלשהליטנו

תויהללוכיוניארומאהרשקהביתכלההרוריבהיכ,טוריפרתיב,רבדהאוהךכ
,תינכפהמההעונתהיבגלתבייחמתועמשמלבקלאוהחרכומאלא,דבלביטרואת
לכוישידכ,ןכֿלעֿרתי.דיתעללארשיתוכלמלשהבוציעב,התעמהישעמתנווכהל
ןמהתכמסהוהתארשהתאלבקתתיתכלההתוליעפהשץוחנ,בייחמתויהלרוריבה
התוחתפתהלחתפהןאכחתפנףאתמאב,הזכןפואבו–תיאובנהתוררועתהה
,תלאגנהתוכלמהלשןוילעהיטפשמהדסומַּכ,הלואגהֿןירדהנסלשהתמקהו
בפ.וישכעמ,ינכפהמהךלהמהםצעךותמרבכודמעמתאלבקלליחתמה

;ופוסבדחוימבו,׳לארשיתנידמו׳ירבעהטפשמה׳׳ירוביחתא–]׳גךרכב[–םגהארבפ
תאצוה,קזבבקעיתכירעב׳לארשיתנידמוירבעהטפשמה׳רפסבםגקתעוהרוביחה(
.)ט״כשת,קוקברהדסומ
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ינפמ,התעוננוידאשונלרבעמףאתגרוחונתניחבמותועמשמ,ודִצמ,הזרבד
הניחבמאשנתהלהאבתינכפהמההעונתהשדבלבוזאליכ,ןאכאצמנהשעמלש
תוכלמהלשתידיימההתיינבתלחתהידיֿלע,תמייקההנידמהתודסומלעתיטפשמ
–לעופבווישכעמרבכ–סנכיהלאיההליחתמםגאלא,המוקמבתיחישמה
תאביחרנודוערוזחנוזתיפיצפסהדוקנלע.ינָרותהֿיתרוסמהדסמִמהלשומוקמב
.ןלהלדחוימקרפברובידה

רשקהברבכ.תינכטהֿתיעוציבהתוליעפהרושימאוהישילשהרושימהוליאו
םצעדצמםגןאכתרשקתמםייקהןוטלשהלעתואשנתההש,ונרכזהיאובנה

םגםאיכ,יאדיאֿיאובנקרוניא–ןבומכ–הזקבאמ,םלוא.דָמִעקבאמה
,יתכלממדוקפִתןיעכאוהךירצמףאאליממו,יטילופויכוניח,ינכטֿיעוציב
לשהזהרושימבםגםאיכ,יתכלההרושימבקראל,תמאב,ןכל.ילהנִמֿילשמִמ
דסמִמלשותיינבתליחתינפבהליחתכלמרבכונאםידמוע,תינכפהמהתוליעפה
ןורקעלילעבררבתמךכו–תמייקההנידמהדסמִמלשומוקמב,שדחיתכלממ
.ונרמאשתאשנתמהתוכרעיהה

.וננוידאשונבתופסונתודוקניתשלןירשימבונתואםיריבעמהלאםירבד
תינכפהמההקיטקטבדסּומדוסייכ,ןאכונלררבתמשהמבאיהתחאההדוקנה

לארשיתוכלמלשתודסומהתאהגרדהבתונבלהמגמבוהירהונלתבייחתמה
אלתאזההדוקנהלע,םלוא;התארקלינכפהמהקבאמהםצעךותמתיחישמה
המכדעהריהבהללדתשנאלא,הזבלשבללוכןפואבודחוימברובידהתאביחרנ
.תויפיצפסתויעבבחותינהךלהמםצעךותמ,םיבלשםיבלש,רשפאש

הנבמהיבגלןאכדומללונלןתינשהמבאיההיינשההדוקנהוליאו
תנידמו׳ירבעהטפשמה׳׳ירוביחב.תינכפהמההעונתהלשינויצוטיטסנוקה
ןימבזכרתהלךירצהכפהמהתויעבלשיתכלההחותיפהדציכיתרבסה57׳לארשי
הבישיהדציכוניאררבכתמאבהזהקרפבףאו–ךכםשלםקותשתדחוימהבישי
האצותלו,דחאדצמ,תיאובנהארשהל,השעמל,החותפתויהלהכירצתאזה
,תינכפהמההגהנההלשהנבמהןורקעתאונלןתונהזףוריצ.ינשדצמ,תיארדהנס
תיֵרָעתִמה,תיתוחילשהרובחלשלגעמןיעכבאופאהיונבתויהלהכירצוזרשאב
תינידמהדקפִמףוריצהןמהאיצומותרזוחהותינברֿתינרותֿתידומילתרגסמב
וזהאצות.הבוהירוחאמשדומילהותוחילשהתודחאיפֿלעתלעופה,תיכוניחו
תבכרומה,לארשיתוכלמלשיוארהינויצוטיטסנוקההנבמלןיטולחלהמיאתמ

.ךליאו74׳מעתיתחתבהאר;׳גךרכב57
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דציכונאםיאורבושךכו–דחאוםיעבשלשןידֿתיבואיבניפֿלעלעופהךלממ
םצעתאףאהליחתכלמוןירשימבןיכהלםנמאהיושעתינכפהמהתּוינקסמה
.תוכלמהתודסומ

הכותבףסונדוסי.ךכבקרתמכתסמהניאונרמאש]היינשה[הדוקנה,םלוא
העונתלאוהסחייתמאלא,אדירגהדקפמב,ןבומכ,םצמטצמוניאונניינעשאוה

לגעמותוארשאו]תמדוקההקסִּפברומאה[לגעמותואמתחתפתמה,תינכפהמ
ןבומב,״יולטבש״לשןיערגוהירהרומאהלגעמה,וזהניחבמ.הנממקלחאוה
,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ברבסההיפלו׳טקרפבליעלונרכזהרבכש
אלאםצעבוניאהיִולהדסומיכ,בלםישנםאררבתירבדה58.)200‐199׳מע(
תאססבלוםעהתאךירדהלאבה,״םשהליֵח״ותיטסילאדיאתילִעלשרֶבֶח
תיאובנהתומֵלשהאשמב,תילטוטתוהדזהךותותיגולויצוסהניחבמ,תוכלמה
תינכפהמההעונתהרשאדיקפתהקוידבםנמאוהזירהו–הרותהלשתיתכלההו
.המצעלעתחקלולבקלהרומאהילעםירבדמונאש

םזילאדיאהדוסיתאדחוימבשיגדהלורוזחלונאםיכירצדועהזרשקהב,םלוא
.תילטוטהתוהדזההו

םיטושפךאםנמא,לארשיבוציעבולתדעונהתיתוהמהתובישחהו,הזהדוסיה
,תמאבו–גפהליחתכלמהיִולהדסומתאונלעבקרשאהרותהןידבםהםירורבו
םוקמֿלכמ,ותכלהכהיִולהדסומונבםייקתהללדחרשאכםגש,ןייצלרשפאףא
,תילטוטהתוהדזההוםזילאדיאהתשרומ,תוחפל,ונבםייקתהלהכישמהדוע
םג.תולגהימילכ,וללכבילארשיהםעהותינברהתילִעהלשתיללכהתומדב
תאזהתשרומההפיסוהןיידע,הנידמהתמקהדע,תינויצההייחתהתעונתב
תרבוגתותיחפךותותינויצההיגולואדיאהתרגסמלםוצמצךותםגּולו–םייקתהל
דפ.םייקלחֿםיינרמוחםיסרטניאבתוהדזהלאבינויצהןיינעהשהדימב,תכלוהו

ויָנָּבתאוריכהאלויָחֶאתאו,ויתיאראלומִאלוויבאלרמֹאה״׃׳י‐׳טג״לםירבדהארגפ
.לארשילתרותובקעיליטפשמורוי.ורֹצניתירבוֶתָרמִאורמשיכ,עדיאל . .״.

ואל״צאשיאןיבליסופיטלארשיֿתוריחֿםחולןיבלדבההתאןייצלהזרשקהבןיינעמדפ
ותמחלמםעתדכולמהתיהןושארהגוסהןמםחולהלשותוישיאשדועב׃ח״מלפהשיא
ח״מלפהשיאלשושפנבוליאו,חרזאםגהיהיסופיטהל״צאהשיאירה,תחאתומלשב
.ישיאםזיריירקליונפללחדימתדועראשניסופיטה

תצובק״תחתופההקסִּפב333׳מעבהאר,ליעל,׳טקרפב׳יולטבש׳לאתוסחייתההתא58
׳בךרכלאיה,ונתרודהמב,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳להינפהה;״תרחאםיכרע
.328‐327׳מע
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,״יטרקומדרטשמ״לשתררופמההיגולואדיאהיפֿלעהנידמההמקוהשזאמ,םלוא
–הרומגֿטעמכתויבקעלינויצהםזילאדיאהלשתוקרפתההתויטנועיגהאליממ
תויהלוכפהנולאהתויטנהו–תינוציחההבישחהותיאדיאההעדותהתמרבתוחפל
,ימואלהרבשמהתאםויכתונייפאמה,רתויבתונכוסמהותויזכרמהתועפותהתחא
.וכותבןותנםעהרשא

ולאצָמייםאאלא,ןכתייאלהארבהֿאצומםושש,אוהטושפךא,הזבצמב
םינותנונלשתוביסמבתוארלןיא,םנמאו–תיטסילאדיאתושדחתהבסיסבושרוש
גוסהןמתינכפהמתוררועתהיבגלרשאמדבלתאזכשתושדחתהלםהשלכםייניצר
תוררועתההיכ,אופא,אוהלוכהֿךסבםירבדהשוריפ.ןאכונאםירבדמהילעש
הלתויהללכותו,םייטסילאדיאהתורוקמלהירשקןורתיךותמקרתרשפאתמתאזה
ןכֿםג–תיטמגרפההניחבהןמןהתינויערהֿתינכותההניחבהןמןה–תועמשמ
דסּומדוסילוללהתורוקמהןמהתקיניתאךופהלםנמאחילצתשהדימבקר
.היפואלשתיתוהמהתרגסמלוהתייווהב

ֿתנידמלשםייחהֿתוביסמבדוחייבו–ןאכמתבייחתמהתישעמההנקסמה
היקנתויהלהלוכיהניאילכלכסרטניאלתורסמתהםושרשאכ,אנדיאהדלארשי
יהירה–איהשתומכהנידמהלשתינצבקהתויניצהתשרְּבתובלתשההֿתותיחשמ
ּווהיותינכפהמההעונתהתאואשירשא,ידוסיהןיערגהישנאתוחפלש,ןכֿםא
קרו,םמצעלשִמילכלכסרטניאלכמםירוטפתויהלוכרטציתמאב,הרקיעבהתוא
.ןיערגבתופתתשהלרֵשַּכתהלםהולכויהזיאנתב

יפֿלעםגםאיכ,ןוזחהתומדיפֿלעקראלש,עמשמתורחאםילימב
המןיבתּוהדזהלןאכונאםיעיגמ,הָוההתואיצמהיכרוצךותמתרזוחהותורשקתה
הגהנהלשתילִעהלאהתש׃ונימיב״תירבעההכפהמה״יבגליבצֿירואשרדש
המןיבל,״םלועבםירחאםייטרפםייחלתויורשפאֿתושֵיתחכִש״תאשונה,תיאובנ
הלחנוקלחםהלאהיאלש׃הליחתכלמםנידיפֿלעיולטבשישנאלםנמאעבקנש

תישיאהםייחהתושיםצעידכדעףאתמאבש,ונאםיאורבושךכו–לארשיםִע
הניחבהןמ,יולטבשלשתושדחתהםלגלתינכפהמההעונתהםנמאךרטצת
תלחתהםושמאופאהבאהיהזםוחתבםגאליממו,תיגולויצוסהֿתילנויצקנופה
הדוקנבףאש,ןייצליואר.וישכעמתיחישמהלארשיתוכלמלשהיתודסומתיינב
דסמִמהדגנכםגםאיכ,הנידמהדגנכקראלםירבדלתועמשמםנמאשיתאזה
.ןלהל,רומאכ,ךכבןודלבושנדועו,ינרותהֿיתרוסמה
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יפכתינכפהמההעונתהלשקבאמהֿתינכתםצעלונאםירבועןאכמךשמהב
לארשיתלואג׳בתינכתהתאיתילעהרבכםייללכםיווקבשריכזאו,ָהונראיתש
יתבתכשהמתאריכזאןכומכ59.)ךליאו318׳מע(,רפסהםוכיסב,׳הנידמהרבשמב
רקיערשא,ןואָטיבלביבסמהליחתכלמתוליעפהלשהזוכיררבדב,׳תושעלהמ׳ב
הכלהלהכלהמֿתנווכהוהשוביגבםאיכ,הכפהמהתרבסהבאקוודהיהיאלוניינע
,םימיהתששתמחלמרחאונלהחתפנשתורשפאהתאריכזא,תישילשו.השעמלו
םייטילופהםייחהךלהמבףאתוברעתהידיֿלעתינכפהמהתוליעפהתארישעהל
׳םימיהתששלשהמחלמהרחא׳ירוביחביתבתכשיפכ,איהשתומכהנידמהלש
.)׳קבאמהתויעב׳,׳גקרפב(

םייתניבהתלגתנשתינדגובההדמעהיכ,ןאכףיסוהלרשפאךכלרשקב
תחתופ,המחלמהתואבוררחוששםיחטשהבושיילסחיבםייקהןוטלשהתוינידמב
םגתמאבו–איההלוכיש׃תאזהתדחוימההדוקנבםגםיקפואתינכפהמההעונתל
הדיגבהתארפהל,המואבתועיפומהתויטנהשארבהמצעתאדימעהל–הליואר
.םייקהןוטלשהלשוחרוכלעבוליפאתויולחנתהלשןעוציבידיֿלע

–הרומחהיעבמםנמאםירוטפםניאוזהניחבמםיצרוקהםיקפואה
אללתולעפומהתויולחנתההתאלכסלחילצמושקעתמןוטלשהשהדימביכ
ןתעפשהףארשא,אמלעבתונגפהלךפהיהלןהתוטונאליממשירה,ורושיא
עדונהיוכיסהֿרסוחבקע,תּונֵּכהֿתימדתןדבאךותמ,תפפורתמתינידמהותיכוניחה
,הפורתשיוזהלקתליכרמולהארנ,םלוא.הליחתכלמוללהתולחנתההתונויסינל
אלא,הזמהזםידרופמוםיירקמ,םייעראדועויהיאלתולחנתההתונויסינשונייהו
אלרשא,השוחנהמגמבןייטצתףאש,תיתינכתתולחנתהֿתעונתבםירועמויהי
.ןוטלשהלשתידגנהֿתינדגובההמגמהןמתינשקעתוחפםינפֿלכֿלעאהת

,ךכללגבהברהדימבולשכנהפהכדעשרושיאהֿירסחתולחנתההתונויסינ
תונוכנההתיהתחנומםדוסיברשאב,םייניצרםהויהאלםנמאהליחתכלמש

םתושיחנבקפסליטהלהיהןתינןיידע,םירבדהובתכנשןמזב[.ד״לשתזומתףוסהפ
ד״בשירבדךא–ןורמושבוהדוהיבםישדחםיבושייםיקהלםיסנמה,םילחנתמהלש
ןויצֿתודוקנהמכהנה.ךכֿרחאהחתפתהשתואיצמלםתמאתהבםיקתרמהאבההקסִּפב
׃תרוכזתל

םגד״בשהנפמהקסִּפהךשמהב.ךליאו512׳מע׳בךרכלאיההינפהה,ונתרודהמב59
תששלשהמחלמהרחא׳רוביחַלו–ךליאו99׳מע׳גךרכ–׳תושעלהמ׳רוביחַל
.252׳מעךרכותואב,׳םימיה
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שמתשהלתונוכנהתאהלגי–ודִצמ–ןוטלשהשתמיאלכ,קלתסהלוענכיהל
,הזלהןיינעבחוכֿףדועבשמתשהלןוטלשהתונוכנ,םלוא.םדגנחוכֿףדועב
ֿתילארשיהתונובירהאשונכדועלעופוניאןוטלשהש,אליממ,אוההשוריפ
וא,םירכנתמֿםידוהילשרזןוטלשןיעכאוהלעופ–הברדאםאיכ,תירוטסיהה
ףאו,םיעלקהירוחאמרשאייוגהרזהןוטלשהלשינדגובֿידוהיןכוסתניחבב
ינידדגנדרמךותמ,המואהלוסיחתאןיכהלרזועה״טארנדוי״ןיעכהשעמל
וליפא,ןוטלשהלערבגתהלותוסנלתושקעתההשעמשמו–םיידוסיהלארשי
׃הברדאםאיכ,רוסאדרמכןאכבשחיהלהלוכיהניא,ידגנחוכלשםיעצמאב
היהתתודדומתההלשתיטקטהתוליעיהתדימשדבלבו,רחבומהןמהווצמוזירה
.הריבסםנמא

םישוחנתמאבויהיתולחנתההתונויסינרשאלככשרבתסמוזהניחבמ,הנהו
ֿתתיחפםאםג.םדגנכםמוקתהלןוטלשהתזעהתחפתןכ,ףוסהדעםתּויטלחהב
עירכיו,שקעתהלןוטלשהףיסוידועהשעמלםאףאו–תידיימהיהתאלוזהזעה
חוכהאולמבםדִצמוננוגתירשא,תולחנתהֿתונויסינהמכואינולפתולחנתהֿןויסינ
גוסמתונויסינהםא,ךלתוןוטלשהתזעהקֵחָדיתףוסֿףוסשרבתסמ–סייגלולכויש
יוליגךות,תרשרשב,הזרחאהז,דימתונשיהלםינפֿלכֿלעדועוכישמיהז
תונויסינהףאשינפמ,רבתסמרבדהו.וזךרדבתוחפלהמלשהםתונכוםתוניצר
וליפאו–הברדאםאיכ,דַבאֹתאלםתונכֿתימדתירה,תאזכתרגסמבולשכייש
דועאלתינידמהותיכוניחהםתעפשהאופאהיהתאדירגֿתונגפהתניחבב
.תללוכהתינכפהמההניחבהןמחוורתרבוצףאו,תכלוהותרבוגםאיכ,תפפורתמ

ולוכןורמושהךא–ןורבחבוןויצעשוגב–תונושארתודתיזאוצעננרבכהדוהיירהב
ידיֿלעתובשייתהתונויסינהמכושענא״לשתתנשלט״כשתתנשןיב.םידוהימקירהיה
,אדירגיתנגפהיפואואשנהלאתונויסינךא,׳םכשאובְמ׳םמצעלוארקשםיריעצתצובק
.ישוקאלבונופו
ינפליצחושדוחכ–ןוויסבו״טםויב,הנושארל,םכשדילעקרקלהלעהרומןולאןיערג
הזהשעמ.ל״הצילייחידיבחוכבםוקמהןמונופוישנאו–ןאכוירבדתאבתכד״בשש
לעיתלשממהרוסיאהתארובשלהרטמב,יצחוהנשלששקיעקבאמלהחיתפהתואהיה
תבכרהתנחתב(עקרקלןיערגההלעםימעפעבשדוע.ןורמושבםיידוהיםיבושייתמקה
דע–חוכבםישנאהונופםימעפששו–םיכמותיפלאיווילבןקלח,)׳היטסבס׳דיל
,הלשממהרושיאב,בושייםיקהלוהדבועעובקלןיערגהחילצהו״לשתהכונחבש
].)םימודקבושייה׃םויכ(םכשלברעממיאבצהנחמב
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וילעשגוסהןמתינכפהמהעונתקרםנמאש,ינשדצמ,ןייצלםגשיהזןיינעל
ןמתולחנתהתעונתלינוגראהוינויערהעקרהתאביצהלהלוכיןאכונאםירבדמ
.רומאהגוסה

תוביסמבתרשואמֿיתלבתולחנתהלשהעונתיבגלבושחינכפהמהעקרה
דועתראשנהעונתהשאליממאֵצָמייהזהעקרהידעלבשינפמ,לוכֿםדוק,ונלש
אלל,הנשיהתינוליחהתונויצהלשםייאדיאהתונורקעבםינפֿלכֿלעהעוקת
–הלשהתלועפלירסומףקותלכןדבאידכדעףאותיאדיאאצומֿתרושב
תויהלולכוילארשיֿץראיחטשש,וניעברשכההתאאיההריאשמםצעבשרחא
תחאלע.המצעתכמסומהתינויצההגהנההידיֿלע,ןידיפֿלעהרקפהלםיצקומ
תויטלחההתאהבאוצמללכותאלינכפהמהעקרהאללהעונתש,ןכֿםגהמכוהמכ
תאןקורלהֶטונה,ןוטלשהלשתינדגובהתושקעתההףדועתארובשלידכהשורדה
אופאאצוילוכהֿךסַבו–תישעמהםתועמשממםיינדרמהתולחנתההתונויסינ
ךרעילעבתויהלםייושעהםיקפואתינכפהמההעונתהינפלןאכםיחתפנתמאבש
.עירכמ

,הדבועהןובשחבןבומכןאכהאב,תישאר.לופכאוהוזהדוקנבםירבדהךרע
םימרוגהתאיתועמשמןפואבןגראלתלגוסמהאיהתינכפהמההעונתהקרש
תדימרשאו–הכותבתולגתהלדועםייושעהוא–המואבורתונדועשםייצולחה
לשורושיאתרגסמבןקרופולאוצמלןתינשהמלעהלועאהתםתוריסמוםנוזח
םימרוגהןמדבכנקלחיכ,]תינש[,ןכֿםגבלםישלשיךכבגא.םייקהןוטלשה
,הזכןפואבו–הלוגבירבעהרעונהתודותעברקבאקוודאצמיהלילואיושעוללה
הקיטקטהיפֿלעתולחנתההֿקבאמבתינכפהמההעונתהתוברעתהשעמשמ
תיצולחתורענתהלשדוחמסיסבתתלםג,תחאהנועבותעב,ילואלכות,ונרמאש
תאלכסלוםימיהֿתששיחטשבתילארשיהתוססבתההתאלעופבםדקלםגוהלוגב
.תרזוחהםתרקפהלשתומגמה

ֿםדוק,עירכמיבויחךרעתלעבןאכתויהלתוברעתההאופאהיושעוזהניחבמ
ֿלעונייהו,ףיקעךרעםגםירבדלןאכשי,תינשךא.ומשלוןיינעהםצעיפֿלעלוכ
העונתהלשהתובחרתהוהתורשקתהלאצומֿחתפהזבאצמנאליממשךכידי
יבגלםגםאיכ,תולחנתההםצעיבגלקראל–ינומהףקיהבתינכפהמה
תלואגלוהנבמוםעהבלתכיפהלשתללוכהתועמשמבתולחנתההלשהיצרגטניאה
םירבדהתאצות–תחאכתוניחבהיתשףוריצךותמו–וזהניחבמ.המלשהלארשי
בלשברבכלכותתינכפהמההעונתהש,החילצמהנודינההמגמהשהרקמב,איה
םיוסמעטקותואבתוחפל,המצעתאדימעהלןוטלשהלעקבאמהםצעלשימורטה
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ֿלעֿרתיו;לעופבםעהלשותגהנהבעבוקםרוגלשבצמב,ןודינהןיינעהירדגלש
םינומההתועצמאב,תודבועתעיבקבותוברעתהרשא,םרוגלךפהיתאיה׃ןכ
הדימהתואבתסנכנוםייקהןוטלשהתגהנהתאוישכעמרבכתכלוהותקחוד,ומִעש
.ומוקמב

תוכבתסההתנכסתאריכזהלורוזחלםנמאיוארתאזהתורשפאלרשקב
לכתינכפהמההעונתלתפקשנה,ןוטלשהלשהמילאהותיללכהתודגנתההֿתבוגתב
60.׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ביתדמעהילערשאו,חילצתוםדקתתשתמיא

םגתמאבדועיוארתורחאהתוביסהינימלכמדבלש,תעדהלעהלעמוזהנכס
תולחנתההֿעסמלדימתהנאצָמיתןכאםינפֿלכֿלעש,דחוימבדוקשלוזהביסִמ
ותוארשאו,הלוגהמךכםשלהלועהילארשירעונלשךלוהורבוגםרזב,תודותע
םצעלשקראל,רתיֿתשגדהלונאםירזוחהזכןפואב.רוצעלןוטלשהלכויאל
םגאלא,רבדלהרוסמההפיקמהעונתבתולחנתההֿעסמלשותוישרושלהשירדה
.הלוגהתודותעב,םנמאדחוימבףא,וזהעונתלשהחותיפלןויערהלש

,תויתוהמהתולבגִמהלאםגונעגהאליממיכאצמנ,ןאכדעונעגהשמ,םלוא
תואקספבהפםיכלוהוםיחתפמונייהרשאהזאשונלשוחתפלארקיעמתוצבורה
׃לגעמבןהתולעופוםייתשןהולאהתולבגמה.תונורחאה

לוכיתרשואמֿיתלבהתולחנתההןיינעלכש,ונרמאשהמבאיהתחאההלבגמה
רשפאֿיאןתואש,תוינומהתודותעלשעקרלעםנמאעצבתיםאקרליעיתויהל
עמשמו–םדספהבתולחנתההֿתונויסינרכשאצֵירחאןפואב.רוצעלהיהי
המגודהךותמתונביהלתודותעההנלכותאלןושארהבלשבוהליחתכלמתוחפלש
,לעופברבכםימייקתמה,םיינדרמהתולחנתההֿתונויסינלשתיכוניחההארשההו
תצרפתמה,תרכינםילחנתמתדותעלוכֿםדוקןיכהלךרוצשי׃הברדאאלא
וליאו.שממבאצומהלתתלליחתהלהיהירתומשינפל,הכותבםייתניבתקפאתמו
םימיהֿתששיחטשב,תרשואמֿיתלבהתולחנתההןיינעש,איההיינשההלבגִמה
ףאש,רשפאדואמדואמו,אדירגoֿילרוטקנוינוקועבטמוהירה,הרקפהלםיצקומה
אוהשֿךיאגהנתהלותוסנלהיהיןתינשוארוביצַּברואואריוללהםירבדהשינפל
םיחטשהשךכידיֿלעםא–ארקיעמןיינעהםייתסירבכ,תואיצמבםהיפֿלע
.שדחתתשהמחלמהיֵמדב,לטבתתורשפותםתאפקהש׃ךפהלוא,תמאבורקפוי
.הזבונרמאשרבדַלףאשממתהלקֵּפיסאופאאהיאלדחיםגםינפואהינשב

שולשהןמהיינשהתורשפאהתרגסמב–533׳מע׳בךרכב–רפסהלשופוסבהאר60
.הלואגהתעונתלשהינפבתודמועה
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,ל״נהיפיצפסהונחותינלרבעמ,השעמליכ,רמולןכֿםגשיתאזדגנכשאלא
ירקיעשךרוצםושןיאתמאבו–בחררתויעקרלעספתיהלםירבדהםייוארםנמא
תולחנתההלשדחוימהןיינעלאקוודםידומצוראשייונילעהשתוינוגראהתונקסמה
.םימיהֿתששיחטשבתרשואמֿיתלבה

דוקשלתינכפהמההעונתהתבייחםינפֿלכֿלעשוהירהעקרבשבושחהרקיעה
המכ,הלשובכלאיהתבייחםינפֿלכֿלע;ינומהףקיהלשותחטבהוותגשהלע
רשאןולדיחהןמותוטהלאיהתבייחו,ץראבוהלוגבידוהיהרעונהתא,רשפאש
יפֿלע,תיחישמהתויצולחבתיַחְלידכ,תמייקההגהנההידיֿלערקפומאוהוילא
לשותאייחהלםורתלםינפֿלכֿלעאיהתבייח,ןכֿומכ.הלשתדחוימההתטיש
תיצולחתולחנתהךכםשלחתפלהליוארו,רפכהלאתילארשיההרזחהןורקע
תארבהותולחנתההןיינעםצעתאתאזבתרשתשדבלבוזאלרשא,התגהנהב
לשיגולויצוסהסיסבהתא,בגאב,ךכידיֿלעםֵדקתםגאלא,םעהלשהנבמה
61.המואבתינכפהמההגהנהה

הניחבמהמודהתוליעפִּבתינכפהמההעונתהתאםיבייחמהלאהםירבדהלכ
אלוא,לכותאלוזתוליעפםאףאו–ליעלוניֵותהשהמלןיטולחלתיתוהמ
ֿתששבוררחוששםיחטשהתלצהלשדחוימהרשקהבאקוודדועךרעיהל,ךרטצת
ידילםנמאועיגיםימיהֿתששיחטששללמואההרקמבאקווד,ןכֿלעֿרתי.םימיה
תונויסינלהריבסתורשפאםינפֿלכֿלעדועהנרֵאשַתתוביסמהשןכתיי,הרקפה
ירכנהוופ״ילארשיה״ןוטלשלדוגינבוכרעייש,תולחנתההךרדבםליצהלורוזחל
ןכתיי,וללהםיחטשלרשקהבאלשתינכפהמהתולחנתההםג,ינשדצמ.דחאכ
לטרקהרשא,תובשייתההֿןילופונומתאףוקעלידכתולובחתוםיעצמאךירצתש
ֿךסַבו–ומצעלרומשלםויכשקבמתויפסכהןהיתויונכוסוהנידמה,תוגלפמהלש
,יאווללשתוליעפתכסמלןאכתשרדנתינכפהמההעונתהש,םכסלאופאןתינלוכה

שדחתנש,״לארשי״לשירוטסיהֿיתלבהויתָנידמהןבומהתאדחיילןאכתואבתואכרמהופ
ןוטלשהישנאלשתילארשיהתוכיישהתאלולשלידכאקוודואלו,תואמצעהתליגמב
םוילע׳ורוביחךותב,׳תואמצעהתליגמ׳לעד״בשלשותרוקיבבךכלעהאר[.הזלה
].33הרעהלםשבלםישו,329‐328׳מע׳גךרכ,׳ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעה

–)וירחאלךומס,רומאכ,בתכנןנדרוביחהרשא(–׳םילשוריןונכתלע׳ורוביחב61
ד״בשביחרה–)ךליאו514׳מע׳גךרכ(,׳תירפכההרזֲחהלשהמגמהַחֵרכה׳׃ףיעסַּב
תיתוברתותיתרבחתיתשתכוםעהייחתארבהכרפכהלאהבישהלשחרוכהרבסהב
.שדקמהושדוקהלשחורהוֿרמוחהלולכמלאהבישַל
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לשהמודיקבוץראלהלוגהןמרעונלשותמרזהב,רעונלשוכוניחוונוגראב
לשעסמלףוריצהתאךופהלםגלכותךרוצהתדימברשא,תיצולחתולחנתה
לולכמבבלתשהלןבומכהרומאוזתיֵולנתוליעפ.תמחולתיצולחתולחנתה
ןיאו–]ףיעסהלשהנושארהותיצחמב[–םדוקמונינמשתינכפהמההקיטקטה
תפונתךותמםא,םתועמשממםירבדהןוקירתניחבבקרהזאהייכרמולךירצ
וליאכ,יומידבעוקשלהילעבואוביתילוגסההתובישחתדימלשבויאוולהֿתוליעפ
.המצעלהקיפסמההרטמְּב–הזלהםקוסיעידיֿלע–ויהםיקסוע
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אי

״חישמהתומי״ל״הזהןמזה״ןמרבעמה

ףוסיכוןקתתניחבבתרוסמבםולגה,הלואגהןוזחדציכוניארםימדוקהםיקרפב
םייונישהםהָמוניארו,ילאוטקאהמשגהֿבויחלשאשמְלךפהנ,דיתעלחטבומ
,םלוא.תידָסומהתוכרעיההתניחבמותיגולואדיאההשיגהתניחבמךכבםיכורכה
סחיבוליאו,תימנידהםכלהמֿתמגמדצמקרהכדעוניארוללהםייונישהתא
ךותיחהלולכמב,םילואגהםייחהתוזחןיבלתרוסמהֿייחתומדןיבשםילדבהַל

,אדירגֿתידיתעה,תיתרוסמהתולכתסההתרגסמב,השעמל,ןיידעונראשנ,יטטסה
אובב,ואטבתיוללהםילדבההש,הטושפההחנהבלוכיבכונלידהיפֿלערשא
תוכלהלתוילאוטקאהלשתיתגרדהההרזחהב,םירבדהתומדקתהםע,םתעש
,םייעראהתוכלההוםיגהנמהלשליבקמהיתגרדההקוליסַבו,חישמהתומילוחדנש
ןמזב״תומוגפהתוביסמהלשללחהיולימלקרדחוימבועבקנואולבקתנרשא
.״הזה

ןיאבושוברשא,וננוידבבלשלונעגהםדוקהקרפהלשןורחאהףיעסב,םלוא
ךותמהבחרתההיעבה.קיפסהלהלוכי,אדירגֿתידיתעה,תאזההטושפההחנהה
אלו–ופוגליחישמהןקתהלשותמשגהברישילופיטלןאכונסנכנףוסֿףוסש,ךכ
היצזילנויצרוזיאלשםיפיעצִלדעבמ,תונויצבהכדערבדההָ☻ענשיפכדוע
,שדוקַּבןקתלשותמשגהאשמלשתימינפההעדותהךותמםאיכ,תקתונמתינוליח
.ושרושמ,ןוּוכמוףוצרןפואב

םלשותשכלקר׃םלשןאכהיהאלןיידעהזהרישיהלופיטלרבעמה,ןכאו
לעופברבכםוקלםנמאדומעתובשעגרהןמקרו,ונרמאשתילמרופההכפהמה
תינויצהרבעמהֿתנידמלשהמוקמב–םיידוסיההיתודסומלעתיחישמהתוכלמה
לשותמשגהלהרישיהשיגלעהאלמתועמשמברבדלהיהירשפא–אנדיאהד
ונעגהוילארשאימורטבלשותואבףא,םינפֿלכֿלע,םלוא.ופוגליחישמהןקתה
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תודסוממהמכלשםתנכהẁתלחתהל,תוחפל,ונאםיקקזנרבכ,םדוקהקרפבוננוידב
ןוניכלתונוכנהםויקינפלמףאו,דיתעלוישכעמךלוהוםדקתמןפואב,תוכלמה
רבכםנמאשעמשמ,הזבלשברבכ,אליממו–לעופבודימ,ילמרופןפואבתוכלמה
לוחלחישמהתוכלהרבכתוליחתמוברשאבצמלשהלחתהלתוחפלונאםיסנכנ
,חישמהתומיינפמקחדיהלאופארבכליחתמתולגהלשםוגפהןמזהו,תואיצמב
.תיתכלההניחבמםגםאיכ,)תונויצבהיהשיפכ(תישעמהניחבמקראל

,םיקוקזונאןיאתיתרוסמההסיפתהתרגִשמלדבהביכ,ליעלונרמא–הזיוניש
יכ,ינוציחֿיביטקייבואןמיסהזיאלואיסיפטֵמתוביסמֿיונישםושל,ותרשכהםשל
,םינפֿלכֿלע,םלוא;ומישגהלונתונוכנםצעלשימינפהֿיביטקייבוסהןמיסַלקרםא
תוכלהלשןנידואןתלוחתיבגל״סוטטסיוניש״לשתויעבהמכאוהררועמךכםג
םצעוא–ןליעפהלתונוכנהםצערשאתויתכלממתוכלהןתואלרבעמףא,תונוש
.ורקיעביונישהתאםימישגמהםה–ןתלעפה

ונילעהמו☻הכפהמהתנכהלשבלשברבכש,ונרמאשהממליחתמרבדה
המו☻ןכומכו,ןירדהנסהשודיחלשהמגמבתיתכלהההגהנההתאןיכהלליחתהל
החימצמהתיגולויצוסהתילִעָּכ,שדוחמההיִולהדמעמתאןיכהלליחתהלונילע
תאונילעהרשאכ,הנהו.המואבהתואתססבמותאזההגהנההתאתאשונהו
ֿתינכפהמהםתועמשמל,לוכֿםדוק,ךכבוּנַוַּכתהםנמא,הליחתכלמוללהתונויערה
םגךכבונעגהאליממאצויֿלעופכש,ןבומכ,אוהטושפךא,םלוא;תיתכלממה
.דימונרעהםנמאשיפכו–תיללכהֿתינָרותההניחבהןמתועמשמתולעבתואצותל

.ןירדהנסהשודיחלשהמגמהדצמרתויבתורורבןהולאהתובחרהתואצותה
הניא,תירבעהתוכלמהלשןוילעהיטפשמהדסומַּכ,ןירדהנסהיכעודי
ֿטפשמלעםגאיההנוממאלא,ןילוחהֿטפשמלקר–םייוגהךרדכ–תמצמוצמ
לוחהֿטפשמלשהיצרגטניאהלעו,״תיתדה״הניחבהןמלארשיֿתרותלששדוקה
ונמרהשירה,״ןירדהנסשודיח״ונרמאםאש,עמשמאליממו;שדוקהלשלולכמַּב
התוכמסל,לארשיֿתנידמב,םויכםירוסמה,לוחהֿיטפשמלעקראלונדיתאךכב
לשתורָרופמהתויוכמסהלעםגםאיכ,םיינוליחהטפשמהֿיתבו״תסנכה״לש
הרותהימוחתב,םעהלשםינושםיגוחבםויכםילבוקמהםינושהםיינברהתודסומה
.תולגהתוביסמבםגםמייקלהיהןתינרשאםייתכלממֿתתה

לשבקראל,ןיינעהֿתביוחמאיהתינכפהמהתועמשמהלשוזהבחרה,ןכאו
הדבועהךותמםגםאיכ,ןירדהנסהתויוכמסבםירבדהלשתידָסומהתוגזמתהה
ןיבלוציפלםוקמםנמאןיאםתכלהכםינקותמהלארשיייחבש,תימינפהֿתיתוהמה
לכש,רמולןתינףאתמאבו–תויטרפֿתויתדתוכלהןיבללוחלשיתכלממטפשמ
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לש,הזהדחאהןורקיעבםצעבהצמתמאוהאולה,םישרודונאשהכפהמהןיינע
טרפהייחןיב,ונתָמּואבשדוקהייחולוחהייחןיבתדכולמהתומלשהרשקשודיח
.תירבעהתוכלמהייחלללכהוטרפהייחןיבו,ללכהייחו

.היִולהשודיחןיינע,ךכלהמודבו
,המואבורזפתיהיִולהישנאשיהירההזהשודיחהלשתקהבומהאצות

לשושוריפךא–םהירוזיפֿתומוקמבםעהלשםיינחורהויכירדמווירומתויהל
םינברהלשםמוקמתאסופתלהשעמלואוביהיִולהישנאשוהירה,אליממ,הזרבד
השעמלואובישםהוללהםייִולה,ןכֿלעֿרתי.תרוסמבםילבוקמההארוההירומו
ימיזאמונלצאלבוקמהיהש,ןשיהסופיטהןמםימכחהֿידימלתלשםמוקמב
תדותעכוללהםירוגשהםימכחהֿידימלתלשםמוקמבושמשְישםהו–ינשתיב
הפולחתהתאהניזמותיארדהנסההגהנההתאהפיקמהםימכחהוםידימלתה
.הכותב

ֿידימלתןיבלשדוחמהייִולהסופיטהןמםימכחהֿידימלתןיבלדבההוהמו
סופיטהןמםימכחהֿידימלתש,ןבומכ,איההבושתה?ןשיהסופיטהןמםימכחה
יפֿלערשא,תיתכלממהתוילנויצקנופהתעדותתאהליחתכלמםירסחויהןשיה
ֿידימלת,ןכא.םייִולהֿינבמםכחֿדימלתלשותוהמבדסּומדוסייהירההרותה
הרותדומללהליחתכלמםיאבויהאלךליאוינשתיבימילשסופיטהןמםימכחה
יפֿלעביוחמַּכ,םינקותמהםייחהלגעמתומלשבוקיזחהלוםעהתאךירדהלידכ
תישיאהםשפנתנקתלקר,לוכֿםדוק,הרותדומללםיאבויהםהאלא,הרותה
אליממםישענויהםהירה,דבעידב,הנכותבוהרותהחורבםאלמתהבקרו–םהלש
.םמעלתימואלהמגמבםיכירדמםג

וליפאש,תראשנהדבועה,דבעידבשתאזהתוחתפתההתרגסמבםג,םלוא
ֿידימלתולעתהאלםינפֿלכֿלע,ינשתיבימילשתיתכלממהתואמצעהתפוקתב
םתגהנהוםתכרדה׃עקרבשיתכלממֿיתלבהוישיאהםכוניחֿשרושלעםימכחה
ֿייחןימללארשיֿיטרפלשםגוזימבקרדימתהעוקתהראשנתימואלהֿתינָרותה
יולימלםהםינתינ,יטרקנוקההווהבםירבדהםירומאשהדימב,רשא,םימוגפהרות
םימכחהֿידימלתואצמנךכו–המויקלתדחוימהקיזםושילבוהכלממילבםג
ֿתרסחותיאובנֿיתלבה,״תיטרקורויבה״ֿתיתרגִשהתונּבאתההתאםימלגמוללה
.הכותבהעקשתודהיהרשא,הלואגֿתורענתהלרשוכה

קריהירהתישיאהושפנתנקת,ותיירבםצעמ,ייִולהםכחהֿדימלת,תאזתמועל
אבינָרותהודומילו,המואהתורישבתיליחתהֿתיהֱֹֿאהותנמֲאהלשאצויֿלעופ
,תילארשיהתוכלמלהמודב.תיאובנ,תימואלתוירחאלשהמגמבהליחתכלמאופא
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םגםאיכ,הכלההלשיתרגִשהשוריפהךלהמבקראלתשרשומתויהלהרומאה
ייִולהםכחהֿדימלתלשותרותםגןכ,תיאובנההרושבהלשהָּכַפְמהתושדחתהַּב
םתמלשהמםגםאיכ,הדגאהוהכלההלשםינותנהתורוקמהןמקרתכשמנהניא
אופאוהזו–העשהתוביסמיפלםימיהẁירבדתנקתלתיאובנההרושבבתימנידה
תפוקתוינשתיבימימונלרּכומהותימעינפֿלעייִולהםכחהֿדימלתלשונורתי
תא,הלואגהרטשמב,סופתלרומאהאוההזהייולהגוסהןמםכחֿדימלת.תולגה
ונאברשאכו–םויכונלםירָּכומהארתאדֿארמהוברה,םכחהֿדימלתלשםמוקמ
הכפהמהתנכהלשהבורקההפוקתברבכיולֿטבשלשילאוטקאהושודיחלערבדל
רומאהףוליחהתלחתהלשהמגמלע,הרואכל,ונזמראליממשירה,הליחתכלמ
.תאזההבורקההפוקתברבכ

–]היִולהתדמעהוןירדהנסהשודיח[–וללהםירומאהםייונישהינש,הנהו
ֿלעםהבשי–הרּוסמההכלההינידםעדחאהנקבןיטולחלםהםילועשיפֿלעֿףא
תיבויחההניחבהןמקראל,היפואבוהרבחההנבמבינכפהמיונישםושמםינפֿלכ
לשלוכיבכֿתילילשההניחבהןמםגםאיכ,לארשיייחביתכלממהדצהשודיחלש
רבדהו–תיתולגהתרוסמבהתיהתלבוקמשיפכ,םייתדהםייחהתרגסמלכרוערע
ןהרשא,םולשםושרגלשוינויעדגנכתורהבההתמלשהל,לוכֿםדוק,ונתואריזחמ
.הליחתכלמהזרוביחלאצומהֿתדוקנויה

ֿלעתונקסמהותומגמהדציכונאםיאורתחאםעפבושיכ,רמולשיוזהניחבמ
דחיםגתוטישהיתשיפֿלעש,קראוהףתושמה.תונושןהתושיגהינימינשיפ
תרגסמהרוערעבהבהכורכתיחישמהתומשגתההרשא,הדוקנלונאםיעיגמםנמא
,יתוהמֿיניינעוינכותאוהרוערעהםולשםושרגלצא,םלוא.תיתרוסמהתיתדה
יושערשא,תקפקופמהרמִארבשלכבספתיהלידכורדגמםולשאצוישממו
,תישעמהניחבמתנקורתמתוחפלוא,הלֵטבהרותהיכהנממעמתשהללוכיבכ
אל–ינוגראֿיתרגסמקראוהונתטישיפֿלערוערעה,תאזתמועלזפ.אובלדיתעל
אמש,ששחלוהשלכםוקמםגןיאבוש,תמאבו–יגולויצוסֿיִנבִמםאיכ,ינכות
הניחבהןמםגתורערעתהבךורכםינפֿלכֿלעדועאהיהזהינבִמהרוערעה
.אררגֿךרדב,תינכותה

הכרכנרשא,תינכותהתורערעתההלכשינפמ,הזכשששחלםוקמדועןיא
ונלצארבכהשחרתה,הלואגהֿתוררועתהלםיצוחנויהשםייונישהםעעבטהךרדב
יונישלעונאםירבדמשכ,התע.המצעתאהתצִמףאו–תינוליחהתונויצהםע

.401׳מעב,קרפהלשופוסבהרעההספדות,הכרואתאפמזפ
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וזיאךותמםירומאםירבדהןיאבוש,תרוסמהתרגִשלשיגולויצוסההנבמבינוגרא
תורערעתִהַּבהבזכאהךותמ׃הברדאםאיכ,תרוסמהךותבתימינפתוממוקתה
דחמאלמהיתרוסמהןכותהתאדחאלורוזחלהמגמהךותמו,התיהשתינכותה
,הנוביונישאופאהזירהו–ךדיאמתיבקעהותישעמההלואגהֿתפונתתאואסיג
.רערעמאלו

רשא,״ימולָש״יפואתלעבהיעבלונאםיעיגמםגאליממךכלםאתהב,םלוא
הקסִּפבגצותרשא[היעבה.םוקמהלןיאללכומצעםולשלשותטישתרגסמב
,תיחישמההרושבההעיפומשכ–ותטישיפליכ,םולשםושרגלצאתמלענ]האבה
,תואיצמַּבהתרגסמבוהיפלעתויחלוהמישגהלתונוכנלשהעדותלעיגמרוביצהו
לשםיישפנהוםיינויערהםינותנהלכשיפֿלעֿףאיכ,לוכיבכאוהןידאליממירה
ךליאוהתעמ,םינפֿלכֿלעהנה,היפֿלעםירדגומותרוסמבםיססובמוזתונוכנ
אהישילב,רקפהְלםיעקפומםירבדהםיאצוי,לעופבתונוכנהתמשגהםצעיבגלו
ןוזחה׃תורחאםילימב,וא.והשלכקוחואינקִתןותניפֿלעםנווכלךרוצדוע
ןפואבו,דחאכונכותלעווישרושלעומצעתאןאכלטבמ,ותומשגתהב,יחישמה
היעבלכלתחתמעקרקהאליממובתטמשנומישגהלתורמייתההםצעםִעש
.ארקיעמ

שממהֿייחתכרדהלןקתונלוהירהיחישמהןוזחהש,ונתטישיפל,תאזתמועל
לע,תיחישמההמשגהלהסינכהשאהייכ׃ןלהלכהלאשהתררועתמ,וכותמ
ירה,וניעביתרוסמהןכותהתאריאשהלהרומא,הבםיכורכהםיינבמהםייונישה
הזהןכותהךותבףא–רוביחהתליחתבםגונרכזהרבכשיפכו–םינפֿלכֿלע
הניחבהןמקראל,תוינכותיונישẁתוארוהלשלטובמֿאלרפסמםגדועשיומצע
םוחתב,ךכמאצויẁלעופלשםיניינעבםגםאיכ,תוכלמהייחלששודיחהותינבמה
דציכ,איההלאשהו;)ןחלופהירדסלשןיינעה,לשמל,ומכ(ילוגסהןבומבתדהייח
?וללהםיינכותהםייונישהתניחבמונאםירדתסמ

תארבכונרבערשאכיכ.הטושפאיה,רבדלשורקיעב,וזהלאשלעהבושתה
םינוקיתהתגהנהשירה,תיאובנֿתיתכלממתרגסמבןירדהנסהשודיחלשרשגה
םעטןיאבושרשא,עוציבלשןיינעלקרתכפהנהלואגהייחןקתיפֿלעםיביוחמה
בלֿםישב,תיתילכתהתוליעיהילוקישיפלקרובלועפלשיאלא,טשפומבובןודל
ךיישרבדהןיאםג,םינפֿלכֿלע.השעמֿתעשבתונותנהתויגולויצוסהתוביסמל
תרשכהבהדיקפתתאהאובנההאלימשמיכ,הזלהרוביחהלשוניינעםוחתלדוע
,רקיעב,ןאכםידמועונאןיאבוששירה,תיתכלממהןירדהנסהןוניכוהכפהמה
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ןוקיתהךלהמלונאםירבועאלא,״הלואגבתרוסמוהאובנ״לשםיסחיהםוחתב
.םכותמםילואגהםייחהלשדסוממה

דועראשנםירבדהילושבהנה,רבדלשורקיעבבצמהאוהךכםאםג,םלוא
ךרוצלבלםישב–ונרמאשדסוממהןוקיתהךלהמבףאהאובנלדמעמםוקמֿלכמ
בלםישב׃ןכֿלעֿרתיףאו,תויגולויצוסהתוביסמלךלהמהתמאתהבןאכבשחתהל
תוזחהיהוזםאו.יונישהךלהמלשותטילקלהדמתהבתוביסמהתארישכהלךרוצל
ןוניכותילמרופההכפהמהתמשגהםע,דסוממהןוקיתהרותרבכעיגיםנמאשתעל
.ןכינפלרבעמהֿיבלשלשהפוקתבהמכוהמכתחאלע–תיתכלממהןירדהנסה

ןירדהנסלשםתּווהתהתליחתלדעוננוידבונעגה,תאזהתימורטההפוקתב
םיגוחהותדעהינברלשתלבוקמהתוכמסהךשמהעקרלע,שדוחמהיִולֿדמעמו
לוכֿםדוקתררועתמהלאשהו–ןשיהיתולגהסופיטהןמםימכחהֿידימלתוםינושה
?וללהםירחתמהינשןיבסחיההיהיהמ׃ילאוטקאןפואבו

םדוקמונרמאשהמלןאכהמודיוארהסחיהיכ,בישהלהארנוזהלאשלע
תלעבתויהלהלוכיהשדחהןירדהנסהןיאיתכלממהםוחתב.יתכלממהםוחתב
לשתומדב,תקפסמהתימואלההרכההאולמלהעיגהאלשןמזלכהאלמתוכמס
םייחהםוחתב,השעמל,ןידהאוהו–יתכלממהדמעמהאולמבתוכזלתלוכי
.ילוגסהןבומבםייתדה

ֿןמזבש,והירהיתכלממהםוחתבוזהשיגלשהשוריפ,תטרופמרתויהרוצב
,תינוליחהלארשיֿתנידמלשתוכמסההניעבתינורקעהניחבמתראשנםייניבה
המודיקוהלוהינתרגסמבקרםייתניבהלחתשדחתמהןירדהנסהלשהתוכמסוליאו
תשדחתמהןירדהנסהןיא,םייתדהםייחהםוחתבםג,ךכלהמודבו;הכפהמהלש
,השעמל,התואךפוההיהשרבד–הפיקמתינכותתוכמסדימהלתחקלהלוכי
םג,ןכא62.םייוצמהםיינברה״ךאלזייֵלק״הלולכמב,ינבר״לזייֵלק״דועלקר
ןפואבתנקותמאיהןיאשכתופיקמותואלמתויוכמסןירדהנסלןיאןידיפẁלע

.ןורדחאוה׳לזייֵלק׳ו,רדחאוהשידייבועמשמ–׳זייֵלק׳תרחאהגעבו–׳זיולק׳62
ושמישםהו,תסנכהיתבלדומצב׳ךאלזייֵלק׳ונבנ)18ֿההאמב(הפוריאחרזמתורייעב
לאגשומהלגלגתהןאכמ.ינולפברלשותושארבתונטקתובישיכואשרדמיתבכ
׳לזייֵלק׳התאקיזחמ–םידיסחלש׳הֶּבֶר׳וא–ברלכהב,תלצופמהתידרחההרבחה
קרתוכלהקסופותוארוההרומ,׳רצח׳ןימכוביבסתנגרואמהותליהקתאזכרמ,ולש
...רחא׳לזייֵלק׳לשומוחתבאובלאלשםירמשנה,וישנאל
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יפמשיאהכומסללכבאיהןיארשאכ,המכוהמכתחאלעוחפ;המוקמביתכלממ
ןיידעזאש–טפהקיפסמתיללכהרכהםגתאשונאיהןיאןיידעו,קספהאללשיא
הליחתמהןירדהנסקר,רתויהלכל,ילוא,םאיכ,ןירדהנסתניחבבללכבאיהןיא
.תווהתהל

ואעובקלןיידעלוכיהווהתמהףוגהןיאשעמשמאליממ,הזםייניבֿבצמב
םעטםגןיא,תמאבו–םילבוקמהתדהייחלשתינכותההרגִשַּבהמואמןקתל
ללכןיידעהתנתשנאלןכאתימואלהתואיצמהירהש,רבדםהבןקתלהסניש
הלוכיהווהתמהןירדהנסהשלכ.תיחישמהלואגֿתונגראתהלשןיינעל,הדוסיב
תינויערהנכהודומיללדקומכשמשלקרהזירהןודינהםוחתבםייתניבתושעל
.תאזההנקסמלםאתהבקרןכֿםאלהנלונאםיכירצוננויעךשמהתאו–דיתעל

םצמוצמההנכההדיקפתבםגשיהירה,ןאכמתכשמנה,הנושארההנקסמהֿתב
ובשירשאםרוגלךפהיהלתירָּבּועהןירדהנסהיאדוהֶטיתםוקמֿלכמ,ונרמאש
יתולגהגוסהןמהארוההֿירומבותוקֵבדתדיממתוטסלרוביצַלהנמזהםושמ
הלאשהו–יבקעההלואגהןוזחלשהבשחמהֿתטישלברקתהלידכ,לגרומה
םיחרקםייתניבוראשייםישנאהשרבדהשוריפןיאםולכ,עבטהֿךרדבתררועתמ
תקיספלשתיתליהקהךרדַבו,יתולגהתדהֿדסמִמבזחאמהתאירהש׃ןאכמוןאכמ
םינמזומםהויהיןיידעתינכותהניחבמשדועב,ודיספיםההרואכל,וידיֿלעהכלהה
?יהשלכהמיאתמהגהנהאללרבכתאזו,ואולמביתולגהרֶדֵסהתרגִשתאםייקל

ֿדסמִמְּבזחאמהלשתכלוהוהקימעמתופפורתהשיפֿלעֿףאיכ,איההבושתה
ֿלכֿלעירה,ןאכהיופצוהיוצרםנמאוידיֿלעהכלההתקיספךרדבויתולגהתדה

.א״יהכלה,ם״במרהל׳הרותהנשמ׳בןירדהנסתוכלהמד״יקרפהארחפ
ןידתיבהיהיש,אוהו;תיַּבהינפבאלאתושפנינידןינדןיא״׃ם״במרהירבדםההלא[
.שדקמַּבשהכשלַּבםשלודגה יבגלעבירקמןהכשישןמזבשודמלהעומשהיפמו..
.״]תיזגהתכשלב=[ומוקמבלודגהןידתיבהיהיש,אוהו;תושפנינידשיחבזמה
םדוקהנשםיעברארבכ,)׳אדומעו״טףדתבשתכסמב(ל״זחתרוסמיפֿלע,םנמאו
ילוא(–תויונחבהבשיו,הרָזעהלובגבשתיזגהתכשלבהמוקממןירדהנסהתלגןברוחה
].תושפנינידןודלמןָוּוכמבענמיהלתנמֿלע–)תיבהרהםורדבשיתוכלמהוָטסהוהז

ליעל,ז״טהרעהלתפסותַּבאבוההכלההלשהרקיע[;א״יהכלה׳דקרפ,םשהארטפ
תעמתשמההרבסהתאוניחד,ז״טהרעהלתוכימסב,הלעמלשיפֿלעֿףאו.]268׳מעב
םוקמֿלכמ,״תיטרקורויב״ןירדהנסתושדחתהתויהלהלוכיש,ם״במרהלצאןאכ
היהתאלרשא,ןירדהנסלשתושדחתהןכתיתאלש,ם״במרהתעדחרכהבתרבתסמ
.תואיצמַּבימואלףקיהבהתורמתאליטהלתלוכיידכתרכומ
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ערקהזיאללעופבועיגיואםינוּוכמויהיםירבדהש–ךרוצםגןיאו–רוסא,םינפ
תיּונָּבַרינימלכמקרהצוחנתילמרופתורענתהש,אוהןוכנה.קלחודח,יתִמא

ֿתונורקעלץוחמהליחתכלמןמצעתאתודימעמןהש–אסיגדחמ,תוימרופר
,לארשיץראב״תישארהתונברה״ןמ,ןכֿומכו–הרּוסמההכלההלשדוסיה
המגמבוימשרןפואבתמלגמוזש,איה״תישארהתונבר״בשהלקתה.ךדיאמ
תאונייה,ונתטישיפלונאםיממוקתמודגנרשאןורקיעהותואםצעתאתבייחמ
ןפואבתונָּביהלוהתרשלידכ,תינוליחהתונויצהתלגעלתדהותרוסמהתּומתָרֵה
בלםישלשיו–המלשההלואגל,הדִצמ,איהֿהתואשובכלידכאלו,הכותביתולג
63.ןלהלכםידחוימהםיטרפהרפסמלהזרשקהב

אוהךשמנוביטםצעמ,״תישארהתונברה״גשומש,הדוקנהןאכהבושח,תישאר
םעטמתיתכלממההרכההתקנפשוגב,םייתדעתונגראתהֿתונויסינלשתרוסמהןמ
,אוהםלגמןיידע,לארשיֿתנידמלשתואיצמבםג,םנמאו–64ירכנהןוטלשה
״תידוהיה״תדהתוסנכתהלשהמצעהשיגהתוא,דחיםגתישעמותיאדיאהניחבמ

,״תישארהתונבר״בד״בשןד–399׳מעבלדגומהחוורהדע–םיאבהםידומעב63
דימתגצומהנושארההדוקנה.דחיןלוכמתלבקתמההנקסמהתאותודוקנעבראוגיצהב
תישילשההדוקנה,הירחאלשהקסִּפבליחתמהיינשההדוקנהרבסה,האבההקסִּפב
תחתופההקסִּפבתיעיברהו,הירחאלשוזבו״ךכךותמ״תחתופההקסִּפב397׳מעב
תחתופההקסִּפהןמל,399׳מעבתנתינןוידהתנקסמ.הירחאלשוזבו״ףוסבלו״
.לדגומהחוורהדעו״תוביסהעבראלכמ״

ףחודהו,טדנמהןוטלשידיב)1921תישאר(א״פרתרדאבהמקוהתישארהתונברה64
,אוהםגידוהיה,ןוילעהביצנהלשידוהיהוצעוי(–׳ץיווטנבןמרונהיהךכלירקיעה
ףאןורחאהֿהזו,ןומאותודידייסחיוררשקוקברהןיבלוניברשא–)לאומסטרברה
תוביוחמבהרומחהקיחשהלחרבכהבהפוקתוזהתיה.״שיאֿבוטֿןב״והערתאהניכ
תונברהתמקהידיֿלעשהוויקןוטלשהו,ידוהיהםעלימואלתיבןאכדסיילתיטירבה
תרדסהלליבקמב(,יתדעֿיתדהגוצייהקיפאלבושייהלשתוימואלהתופיאשההנלעותת
אישנלוםילשורילשיתפומַלינייסוחֿלאןימא׳גחיונימותימלסומההדעהלשגוצייה
.)הנוילעהתימלסומההצעומה
ןוטלשהריכה1841ןמלרבכןכש,םינשיתודסומחתפלוןכדעלקרהיהךירצךכםשל
,׳ישאבםכח׳רותב–׳ןויצלןושאר׳ה–םילשוריידוהילשישארהברבינמתועה
התע.)ירצונהףושיביכראהלשהזלהמודדמעמב(תונוטלשהלומבושייהתאגציימה
היוצחאיהףאשםינברתצעומהמקוהםינברהגוזדיל,ישאריזנכשאברםגףסונ
ֿתויתדה(היתויוכמסוהצעומהתריחבילהונושבוג,םיזנכשאוםידרפסןיבתנזואמו
.התייהנוהמק׳לארשיץראלתישארהתונבר׳הו–)תומצמוצמה
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תדרפנתושֵיכ״תילארשיה״תויתכלממהתדמעהואדירגתיתדעתושֵילשהיכנוקב
תידוהיההדעההלגרוהםהילארשא,םיירכנהתונוטלשהינימלששדחלוגלגןיעכו
.היֶּבַגלע]םינוילעכ[קקזיהל

תונבר״ללוכיבכויהרשא,״הנדעהימי״תאהרואכלרוכזלםנמארשפא,תינש
.קוקברהתגהנהב,טדנמהתפוקתתישארבלארשיֿץראב״תישארה

תויטנהןמתדהתורענתהתא״תישארהתונברה״הלמיסהפוקתהתואב
;ארקיעמהלואגהךלהמבתישונאההמזויהתאלולשלוגילפהרשא,תוינרמשה
לשםייוטיבהדחאאלא״תישארהתונברה״התיהאלתמאבזאםגשיפֿלעֿףאו
דעםירוונסֿתכומותנקורמתינוליחהגהנהלואסיגדחמרזןוטלשלהלואגהתרקפה
תיתולגהתונרמשהלשאצומהֿעקרדגנכ–םינפֿלכֿלעירה,ךדיאמםוטמט
הרמויץמשףאותירסומתוננערתהלשהפונתֿיומידהזיאםגהבהיה–תיבקעה
.תיתכלממֿתיתדתוירחאתלבקלןושארדעצןימלשהָנֵּכ

תינחורהותומדתגהנהבותישאֵרהֿימיבבצמההיההזכםאםג,םלוא
דצמרבדםושירה,היתולבגמלעוליפאההעשהיכרוצרשא,קוקברהלשתרהוזה
–דועראשיהלהיהלוכיאלו–ראשנאל״תישארהתונבר״בשלוכיבכֿבויחה
השעמלדביאתינויצֿיטנאהתונרמשהםעינויערהקבאמה.תוחתפתההךשמהב
הפוריאבהדמשההבקעותוררופתהוביריהתוכּכַרתִהךותמ,ותועמשמתא
התעמהראשנ״תישארהתונבר״בש״אתוברה״יכאצמנאליממו–הנידמהתמקהו
אטבתמה,התוהמלשדוסיהםצעבקרםאיכ,ינויצההנורתיבאקוודואלתזכורמ
65.״םעטִמ״הקנפשוגיפֿלעתדהלשתיתדעההגהנהב

,תוחפל,וא(קוקברהתטישיפֿלעש,םרוגההתעמךכלעדועףסונ,ינשדצמ
שודיקהלכב,הנידמהתמקהםע,״םעטמהקנפשוג״התואהתּכוזףא)התוסחב
אלשהלרּכומה,יחישמהסוחייהלשבלוכיבכהלםיעיגמה66היצנגלודניאהו

הגוהנהתיהש׳םעטמבר׳תרשמלד״בשזמרמ–״םעטִמ״–תואכרמבשהלימב65
ריעבברלוהונימועמשוממוןמאנידוהיםהלורחבתונוטלשהרשאכ,תיראצההיסורב
האיבההרותבםתולדגאלרשא–הלאכשםינבר.)הברגאלללכאוהםימעפלרשא(
ןיבשסחיללארשיתוליהקבוכז–םייוגהןוטלשםעטמיונימהףקותקראלאםתרתכהל
.העשהוםוקמה,שיאהיפללוכה,לעוגןיבלךוחיגותונחלס

ינוליחהןוטלשהורטשמה׃ונייה,הקנפשוגהתאקינעמהףוגהלעאוהשגדהןאכ66
.אטחֿלכֿתליחמלושודיקל–״תונברה״לשהדִצמ–הֶכוזה,אנדיאהדלארשיתנידמב
רושיאהֿבתכוהזןכש,זחשומץחד״בשןאכןווכמ׳היצנגלּודניא׳חנומַּבוטקונב
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קראל,הנויגהחרכהיפֿלע,הכפהנ״תישארהתונברה״יכאצמנךכו–התבוטב
ןוטלשהלשתתרשמלשממםגםאיכ,הלואגהךלהמבםצמַצמֿיתדעםרוגל
.תדהלשהמוחתבינוליחה

ברהוןרוגברהלשילרוטקירקהףוריצבםלשומההיוצימלהעיגהוזתוחתפתה
67.התעוננמזב״םיישארהםינברה״גוזכףסוי

רשא,רומגהםינואהֿרסוחותונוונתההתאונאםיאורףסויברהלשותומדב
ֿתנידמבםייקלהמותֿיפלדועהסנמה,השיגהםייתסהלםירבדהעבטמהנודינםהב
יפל–תדהיניינעב–ןוטלשהםעקבאיתש,תיאמצע״תישארתונבר״לארשי
ֿתיתדהימונוטואיכוכיחבקרהיהרבודמהתמאבוליאכו,תיתולגההסיפתהתרגִש
המגמהתאגציילרמייתמה,ןרוגברהוליאו.ירכנןוטלשלשוקיֵחבתיתדע
,הנידמהלשתיתדהתועמשמהתנבהלדעבמתדהלשתיתכלממהותיתָלואגה
איבהל״תישארהתונברה״היושעןאל68,״םירזממהטפשמ״ב,לילעבונלהארה
התוהמףוריצךותמ–רשאכ,ירבעהטפשמהוקדצהתאוישונאהרשויהתא

–אטוחהלש״ורוהיט״ל–םתליחמוםיאטח״תקיחמ״לתילותקההייסנכבלבוקמה
םירמכהורכמםינשבתואמ.ויאטחןיגבולםייופצויהשםישנועהלוטיבלםגאליממו
הייסנכהדגנרתוללשויתופקתהלתוליעהתחאהיהשרבד,ףסכבתויצנגלודניאהתא
,היצנגלודניאקינעהלרויפיפאהקרךמסומםויכ.יטנטסטורפהםרזהדוסיילו,)1517(
.״םיבוטםישעמותיתדתוקידאררועלתנמֿלע״

רשעונהיכו,ג״לשתןוושחב׳זםויבםתנוהכלורחבנףסויהידבועברהוןרוגהמלשברה67
הידבועברה.ד״נשתתנשברטפנןרוגברה.םיידדההםהיסחיבהברתוחיתמךות,םינש
תרטעתאבישהלהרטמלהלהמשרשא,ס״שתגלפמלשהנורטפםינשהזמאוהףסוי
.הנשוילתידרפסהתודהיה

ךשמבתינברהותיטילופהתכרעמהתאוהנידמהתאהריעסה׳םירזממהתשרפ׳68
ינברןידֿתיבבוזרכוה,תוחאוחא,רגנלםירמוךונח׃םירבדהירקיעהנהו;םייתנשכ
הלעבמהשרגתהשאלבםתואהדליותינֵשַּבהאשינםמאשינפמ,םתודליבדועםירזממכ
ךא,ובִלֿריחבלדחאלכ,אשניהלםירמוךונחושקיבל״הצבםילייחויהרשאכ.ןושארה
–להקַּבאובלרוסאה,רזממלשונידכ–םהילעתאזרסאישארהינברהןידהתיב
.השקיתלשממרבשמלםרגרבדהו
ברהןיידעותויהב–א״לשתתנשבו,ח״כשתתנשברבכםתייעבלעדוותהןרוגברה
תליספךמסֿלעםרישכהלתורשפאלעהעיבצמהתעדתווחבתכאוה–ישארהיאבצה
ורוסלרזחךא,)אשניהלידכקר(ןילופברייגתהש,ןושארהלעבהלשוישודיקוותודהי
הידבועברהלשותודגנתהףרחו,לארשילישארברכודיקפתלותסינכםעדימ.יוגכגהנו
יטרפםגֿומכ,דוסבהרמשנוירבחתוהזרשא,דחוימןידֿתיבןרוגברהםיקה,ףסוי
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םיכפהנ–״תיתדהתונויצה״לשהיגולואדיאהו]׳תישארהתונברה׳לש[תיתולגה
צ.תדהתכרעמבלוכיבכֿימינפדוסילתינוליחההנידמהילוקישאליממהל

המ״תישארהתונברה״יבגלהיה״םירזממהטפשמ״יכרמולןתינ,ןכא
םהינשב׃הללכבתינוליחהתונויצהיבגלךכֿרחאהתיהםירופיכהםויתמחלמש
ועיגהולאהתויושֵיהרשא,תירסומהותינויערהלגרהֿתטישפםותדעהתלגתנ
ירחאיכוניארםדוקמשםשכו–תינויגההןתוחתפתהלשתּוצַמתִההךרדבהילא

,םיניידהןויעבאלא,האילמתובישיכומייקתהםהדימתאלהארנהלככרשא–וינויד
וכלהמבש–שדוחרובעכ.ןרוגברהלשותעדתווחבוםיבותכהםירמוחב,דרפנב
ןידהֿתיבטילחה–ןושארהלעבהלשותודהיתליספלתושדחתויודעםגולבקתנ
ד״ילרוא(ברעבוב.אשניהלאופאםהםירתומשו,םירזממםניאםירמוךונחשזירכהל
תופוחיתשןרוגברהדימעה–רערעלאוהדֿןאמידיבקפיסאהיםרטב–)ג״לשתולסכ
.ףתושמןיאושינסקטםייקו
םיינשלתונברהריתתאלםארטפתהלםייארבשמהלשואישברשא–ןיידהשמ
,הבראופאהתיההחמשהו,הנותחבדובכהחרואהתעהיה–םבלֿיריחבלאשניהל
.הלשממהיגוחבדוחייב
תאצוהב(׳תוחאהוחאהןיינעבןידהֿקספ׳–תרבוחןרוגברהםסרפג״לשתתבטב
תאו,ושדחתנשתויודעהתא,הרקמהתוביסנתאביחרהוטריפהבו–)תישארהתונברה
ירבדםיאבומתרבוחבםג.להקבאובלםירזממהורתוההיפֿלעשהקיספהתודוסי
.םהלעלוביאמשששחמ,םמשתמלעהךותרתיההלעםימותחהםיניידה
ברהלשוהשעמבקוסעישרמאמןיכהלד״בשלחה,ג״לשתףרוחב,דעומותואבךרעב
,רמאמהתחיתפ.הביתכהןמלדחוודיתאךשמאוהשאלא–םירזממהתשרפבןרוג
.417׳מעב,רפסַל׳דחפסנכואבוי,םיקרפישארלשהטויטןכו

תלאשבןרוגברהלשןידהֿקספתאטורטורפבחתנלונניינעמרבדהןאכןיא,ןבומכצ
ןידֿתיבולביכרהלברהץלאנונידֿקספךרוצלשהדבועהונלקיפסת,םלוא.״םירזממה״
אוהודידלםיכמסומםויכףאדועםיראשנהןידהẁיתבתפיקעךות,)!םולעו(דחוימ
החנההםצעלשבקרםאיכ,םהבאצמשיטפשמלוספהזיאיפֿלעאלתאזו–ומצע
תאואצמישםהילעהקזח,וללהןידהֿיתבירבחלשםתעדתרכהבטימיפלש,תימורטה
.הנוכנתּורזממהתנעט
תנעטתאש,התיהומצעןרוגברהלשתימורטהותעדיכ,אופאעמשמתורחאםילימב
,םלוא.דחוימהןידהתיבתאשארמביכרהאוההזיפלו–המיהיותוחדלשיתורזממה
השעמללטבמהיהש(יטפשמללכםושבססיבאלאוהוזותעדתאםגשאיההדבועה
םילוקישיפֿלעקרףקותהלןתנוהבקיזחהאוהאלא,)ארקיעמתורזממהןידתא
םורגתהנעטהתייחדֿיאש,עירכמהששחהםהיניבו–הרקמלםידחוימה,םייטמגרפ
.ינידמרבשמל
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ןכ,המוחתבתינוליחהתונויצלתינחורהמוקתדועןיאםירופיכהֿםויתמחלמ
המוחתב,״םירזממהטפשמ״רחא,״תישארהתונברה״יבגלםגרבדההתערבתסמ
אצ.וזלש

ירהו,ונניינעברכזיהלהיוארהתישילשההדוקנלונאםיעיגמאליממךכךותמ
ידמלתילושותישירחהרוצבםגּולו–םינושםינוויכמולתִנשתוקתַלתסחייתמוז

תיתדהגהנהללכלוזחתפתתםנמאןמזהךשמבש׃רומאל,״תישארהתונבר״ב–
לשףסכנהשודיחלהזהרָּבועהןמעיגנהשעמלשדעו,ולוכירבעהםעהלשהנוילע
.תיתכלממתרגסמבןירדהנסה

.ארקיעמויהתוכרפומולאהתווקתהינימלכשאוהטושפךאתמאב,םלוא
,ליעלהזדסומבוניארשתויחרכהההעיקשהותונוונתההללגבקראלאוהךכ
אלםעפֿףא״תישארהתונברה״ש,ליבקמהדצהןמלוקישהיפֿלעםגאלא
.ימואלןוטלשלעיגהלידכםימיאתמההבשחמהֿילכתאואהרמויהתאהבהאשנ
ֿתיתד״תּואָרדהנס״לקרהנווכהדימתהתיה,הלש״םייארדהנסה״תומולחבוליפא
הרקמב,התלוכירשאו69,בריבבקעייברימיבקדצברבכהלשכנשוזןיעכ,תיתדע
,ןכאו;הלואגֿתרושבהלרשבלאללבא,תולגהתאששאלקריהירה,רתויבבוטה

,היצרופורפהירדגמתגרוחכתואריהלילואהיושעםירופיכהֿםויתמחלמלהאָושההאצ
לשתּוילרוגהתדימבםגלזלזלןיאתמאבךא;םירבדהלשתובישחהיסחיתניחבמ
היוצמהןוימדהתדימלעףסונבתאזו–״םירזממהטפשמ״בוינפבונדמעוהשןחבמה
.תימינפהֿתיתוחתפתהההניחבהןמ,םינפֿלכֿלעםיעוריאהינשןיב
תונָקטילופלשתיניצותינדגובתומּכתסההּבּוחבתאשונ,הדִצמ,םירופיכהֿםויתמחלמ
המודב.סויבלפףסויזאמהתומכועדיאללארשיימיירבדרשא,ךרדֿתדבואתיטוירטפ
,ךרדֿתדבואתיתדתויטוירטפלשתיניצתומּכתסהּבּוחבאשונ״םירזממהטפשמ״,ךכל
תוטלתשההילולעתשירחא(םלועמהתומכועדיאלףאתירבעההכלההימיירבדרשא
ימינפערואמכללכםיבשחנםניא–טבנןבםעברילשוא–סודרוהלשoתיטסיטָטֶאה
.)םכותב
ברהלש״םירזממהטפשמ״יכ,תויהלאופאהחרכומתיתכלהההנקסמה,ךכלםאתהב
ידיֿלעהשענשיפֿלעֿףא,אדירגתחשומףויזןימכ–לטובמולטבםצעבוהירהןרוג
ינידלשהטישהתרגסמבללכקספנאלאוההשעמלרשאב–ומצעב״ישארהברה״
םא.תורודְלטפשמהלשהדיחיהתועמשמהוחקלהםגתויהלךירצהז,ןכאו;לארשי
םנמאםירשפאמלארשיינידיכלבקתישונייהו–תרחאהנקסמהםולשוֿסחהיהת
םמצעלארשיינידיכ,אליממאוהרבדלשושוריפ–תאזכשרקפהֿךרדןימיפלקוספל
.ארקיעמ,דחיםלוכ,ךרעהֿירְדענוםילטבהםה

.םש,ז״טהרעהלתפסותַבו268׳מעבליעלד״בשירבדבהארובוש69
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תונברה״ןויערהיהלגוסמהילארשאהפיאשהברימיפלףא–אופאהזדצמםג
היהביוחמםנמאתּונטקלשבןויערהןולשיכש,ונאםיאור–עיגהל״תישארה
.וכותמהליחתכלמ

טפשמהלשימינפהןידהאלםירבדהעבטמש,איהתיעיברההדוקנה,ףוסבלו
אוהאוה–לארשיֿתנידמלשירכנהקוחהםגּולו–ירכנהקוחהםאיכ,ירבעה
תאעבוקהאוהו,״תישארהתונברה״לשהדוסיבתינויצוטיטסנוקהניחבמחנומה
תפנתסמאיהםהילארשאןידהֿיתבתכרעמתאוהיתויוכמסירדגתא,הָיּוויהירדס
70.התִאמםיפנתסמהוא

רכומףקותולהיהיםימיוסמםיאנתבשםנמאןכתיי,הזגוסמירכנקוח,הנהו
רשאו,תמאבתירכנאיהשיהשלכץראב–םכותמ,םמצעלארשיינידיפֿלעםג
קוחיכאטישפ,לארשיֿץראב,םלוא.הבןידאוה״אתוכלמדאניד״יכאוהללכה
םלגמאליממ,וניינעאשונםצעיפלו,וביטםצעמרשאב71,םולכאלאוההזכש
תויהלןוטלשהתרמויתא׃לארשיינידלילארשיֿץראהןוטלשהתורכנתהתאאוה
אופאוזירהו–םהילאדחוימהוסחיםצעבםהילעןוילעףאו,םהמישפוח
.ומצעבןוטלשהותואבשתויקוחהֿיאותונדרמהדצלשתקהבומהתומלגתהה
םיססובמה,הינידיתבלע״תישארהתונברה״םגש,רבדהטושפךאךכלםאתהבו
םיכמתסמםטופישתרמויואםהישעמ,םנוגרִאשהדימב,דוחייבו–תאזכתרגסמב

,׳לארשיתסנכתונקת׳ונקתוה)1927(טדנמהתפוקתב׃הקיקחהתולשלתשהריצקתהנה70
םהיניבו,ןוטלשהיפלכבושייהתאםיגציימהםיפוגהלשםהיתויוכמסתאורידסהרשא
תוקיספלעםירוערעלןידתיבשמשתתונברהתצעומשעבקנםגזא.תישארהתונברה
הנקתהנקתוהג״שתתנשב.)ישיאדמעמיניינעבדוחייב(םיימוקמהםיינברהןידהיתב
אוהשברףוריצבםיישארהםינברהינשםהוירבחרשא,׳לודגהןידהתיב׳תמקהל
.הצעומהרבח
קרו,הנידמהתפוקתלטדנמהתפוקתמ–התייווהכ–הרבעו׳המרז׳תישארהתונברה
םיינברהןידהיתבתכרעמתאשדחמרידסהרשא׳םיניידהקוח׳קקּוחו״טשתתנשב
עבוקה׳תישארהתונברהקוח׳תסנכבלבקתהם״שתתנשב.תישארהתונברלהתָקיזו
)ד״סשת(תותדהדרשמלשוקוריפםע.תישארהתונברהלשהיניינעלכבתוארוה
.שדחהבצמבתישארהתונברהדמעמתאורידסירשא,קוחבםינוקיתםישרדנ

התבושתוהלאשה–לארשיץראב׳אנידאתוכלמדאניד׳ןורקיעהלשופקותתלאשל71
ד״בשלשרמגהתדובעךותמונתרודהמבונללכשתואבומהתאהאר–ד״בשיפב
.ךליאו512׳מעהזךרכב,תישילשההאבומהתאדוחייבו,הטיסרבינואב
טפשמהתופיצרףיעסםעסומלופ׳׃רתכוהרשאד״בשלשומושירתאהארןכֿומכ
.6הרעהלםשבלםישו–ךליאו521׳מעהזךרכב–׳ירוטדנמה
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וליפא,םוקמֿלכמוארקיעמתּולֵטבבםהםיאצויאליממ–הזלהסוסיבהלעםנמא
.תמאאוהומצעשלכםנידשהרקמב

–םנמאטוקנתתינכפהמההעונתהשןכֿםאיוארולאהתוביסה]עברא[לכמ
לשתיעמשמֿדחהדמע–הלםיפנוסמהןידהיתבו״תישארהתונבר״ָלסחיב
תטישתאחיצנהלוךישמהלםהםיאבאולהש׃הרכהֿיאידכדעףא,הרומגהלילש
ךלהמלשהמימתהותינטנופסההרגִשהךרדבקראל,תדהלשיתולגהךרעמה
ןוּוכמןפואברבעומואָ☻ינה,לוכיבכיבויחךרעתניחבבםגםאיכ,םייתדהםייחה
ידכאליממאופאלעופהו,םייתכלממהונייחלשתושדחתההםצעךותלתעדמו
תודסומהרשאבםג,רבדהבייחתמךכ,ןכֿלעֿרתי.הכותמוזתושדחתהףלסל
–תאזלהםתולֵטבלכםע–רשאבו,רומאכ,ןידיפֿלעםילטבתמאבםהוללה
ותוארשארטשמהתרגסמב,תּופֵקתלשתרכומהרמויבםהםיפטעתמםוקמֿלכמ
.וללכבךופהלונילעהמו☻

אקוודואלודמעמתאבאושלגרומהיתדהדסמִמהשהדימב,ךכלרבעמ,םלוא
תרגִשמןיידעךשמנודמעמאלא,תפלוסמהתילכתהןמוא,שרופמהףוליסהןמ
לערענתהל,לגרומהיתרוסמהתלוכיהֿרסוחםצעבקרתאטבתמותּומיגפו,תרוסמה
לשומוקמתאסופתישימןיאשןמזלכירה–הלואגבןנקתלידכתולגהתמיגפ
יכעמשמאליממ,הנכלעהרזחוהשןירדהנסלשאלמהןקתהיפלהזדסמִמ
תוכמסהלעבראשיהליוארהאוהאוהו,ןניעבתוראשנהכלההיפֿלעויתויוכמס
םג,ודיבתולגרומהתויתכלההםיכרדהיפלוםילגרומהםימוחתב,תרכומהתיתדה
.תינכפהמההעונתהלשהיניעב

ֿיתלבםיראשנה,לגרומהדסמִמהישנאםתואבקראלםירומאהלאםירבד
תונברה״ישנאבוליפאםאיכ,ונלספש״תישארהתונברה״תודסומבירמגלםייולת
ולשיאלא,״םעטמ״םדּוסיממקרךשמנוניאםדמעמשהדימב,םמצע״תישארה
ונאםיעיגמהזכןפואבו–אפוגתירוקמהתרוסמהתניחבמםגישרושףקותדצ
היתודסומלע״תישארהתונברה״לשתיבקעההליספהוליפאש,האצותלהשעמל
תונברה״ללוכ,םייקהיתדהדסמִמהםעינכותערקלאיבהלאקוודהחרכומהניא
.וכותב״תישארה

ןפואבםינפֿלכֿלעסופתלןיאוזהשיגיפלתווהתהלדיתעהבצמהתא,םלוא
תומכונכלעיתולגהדסמִמהתאםייתניבריאשהלהיהרומאתמאבוליאכ,יטטס

גוסהןמםימכחהֿידימלתש,ךכידיֿלעןאכחתפנתואיצמהיונישלחתפה.אוהש
הידיֿלעםיחפוטמתויהלותינכפהמההעונתהתאתווהלםידיתעה–ייִולה,שדחה
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םתואבשמשלידכןיטולחלםירשכםייתניבתויהלםצעבםייושעםהףא–
,ןכא.ןשיהסופיטהןמםימכחהידימלתידיֿלעםָיולימלונלגרוהשםידיקפתה
תובישיהןתואמהליחתכלמםיאצויתויהלםייופצייִולהגוסהןמםימכחהֿידימלת
רבדהיוצרםג;לגרומהגוסהןמםימכחהֿידימלתתאאיצוהלםויכתוכורעה
ךרדכ,תרוסמַּבשרשומןפואב,״םיכמסומ״םהויהיהליחתכלמש,ןיטולחל
תויהלםהלןיאםינפֿלכֿלעש,רמולךירצןיאו–ןשיהגוסהןמםימכחהֿידימלת
םימשֿתאריל,הרותהתעדלעגונשהמבןשיהגוסהןמםימכחהֿידימלתמםילפונ
.השעמלהכלה,ןרדסכתווצמהםויקלו

ואוביינכפהמהךילהתהתומדקתהםעוןמזהךשמבש,אופארשפאלוכהֿךסַּב
םוקמתאאלמל,ןיטולחלינויצולבאויעבטןפואב,םייִולהםימכחהֿידימלת
אליממוזירהו–ךלוהוטשפתמףקיהב,יממעֿיתדדסמִמכ,םינשיהםהיתובר
לאםג,יללכהֿיתרבחהויתכלממהםוחתהןמהכפהמהלשתובחרתההךרדהיהת
ןיידעהנתשיאלםנמא,הזהםוחתב.ילוגסהןבומביתדהםוחתהלשהיצרגטניאה
הנבמ,םינפֿלכֿלעךא;להונהלשותניחבמוליפאוא,תינכותההניחבהןמהמואמ
תועצבתהםעשןפואב,תינכפהמההמגמבךליוהנתשיתדהםויקלשהגהנהה
הליחתכלמןמוזמיתדהדסמִמהרבכאצָמייןירדהנסלתויוכמסהתרבעהוהכפהמה
דצהיבגלןורקיעותואיפלונבתכרבכשהמלהרומגהמאתהב–יונישהתארקל
.ליעל,׳תינכפהמההקיטקטה׳לעףיעסַּב,הכפהמהלשינוליחה

ד״לשתלולאבג״כלרוא

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 400

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



389ẅדומעלתכיישהז״פהרעה

הנקסמהםשךא;׳בא״ס׳הדינ׳בוהירה״אובלדיתעלתולטבתווצמ״שהחנהלדחארוקמ
יפל*.ותומםעתעקופםדאלעתווצמהתלוחתשקרעמשמאלא,ןכאלתמאבש,אקווד,איה
תוליפתותונברקינימלכאובלדיתעלםילטב,בוש,)ב״יז״כ,׳ז׳ט׳הברארקיו׳(רחארוקמ
יונישםושלהנווכההזבןיאהשעמלש,ררבתמןאכםגךא–תויָדוהוהדותןברקמדבל
דועאהיאלו,ץראהןמםיאטחולדחיףוסֿףוסש,תּוזָחהתעבהלקרםאיכ,יטפשמואיסיפטֵמ
לעתויָדוההםוחתבהשעמלםצמטציןחלופהשךכידכדע,תורפכוהחילסתשקבבךרוצ
ןיינעל,׳ההכלה׳אקרפ׳הליגמ׳׳ימלשורי׳בונלשיתישילשהרמימדוע.דבלבהבוטה
תּוזחהתעבההתואלקראיההנווכהןאכםגךא;אובלדיתעלםיבותכהוםיאיבנהירפסתּולֵטב
םיבותּכהרסומדומילוםיאיבנהתוחֵכותבךרוצדועאהיאלשןפואב,ץראהןמםיאטחומַתייש
תישעמההרותהש,ןורקיעהתשגדהידיֿלעשוריפבןאכתמצמטצמףאםירבדהתועמשמו–
.הנלטבתתאלםינפֿלכֿלעתוכלההו

םילטבאובלדיתעלש,לודגקסעונממהשועםולש]םושרג[שהמריכזהלרשפא,ףוסבלו
ומכ=[״םירופיכ״זאאהירשא,םירופיכהםויםגילואוםירופמדבל–םידעומהלכלוכיבכ
.)׳ב׳טילשמשרדמיפֿלע(]םירופ

,ןאכתולגלהמדמםולשםושרגרשא״תּוינָט☻ה״לכתמלענוהריווחמהשעמל,םלוא
שרדמהדוסי.תמאבהזשרדמלשותנווכוותוחתפתהרוקמלעתעדהתאונאםינתונךַאֶשִמ
ט״י׳הנשהשאר׳׳ילבב׳בּו,ב״יהכלה׳בקרפ,׳תינעת׳׳ימלשורי׳בהכלהלעבקנשהמבאוה
,ןברוחהרחאולטב,׳תינעתתליגמ׳בונמנרשא,םישדוחמהםידעומהלכשיפֿלעֿףאש,׳ב
אבהזדוסילע.םניעבםינפֿלכֿלעםימייקתמ–םהףאםשונמנש–הכונחוםירופירה
םירופהימייכונלחטבוהרבכירהש,תירקמהניאםירופתדמתהשדודיחהתאהנובושרדמה
םירופיכהםויםגתמאבו.]ח״כ׳טרתסא[״םָערַזִמףּוסָיאלםרכזוםידוהיהךותמורבעיאל״
ז״טארקיו[״םלועתַקֻחל״רמאנוילעםגירהש–ומשיפֿלעקראלו–םירופלהזבהמוד
ףנוסמהחסונה]תא[האר(;״רבועוניאםירופיכהםוי,םירבועםידעומהלכוליפאו״,]ד״ל
.)ו״מקרפ,׳רזעילאיברדיקרפ׳בונשרדמל

הדִצמאיהרשא,םירופיכהםוילשהרֵתיהותדמתהתועמשמיהמ,הלאשהןכֿםאתלאשנ
סחייתהלאיההחרכומאלא,אדירגםישדוחמהםידעומלסחייתהלדועהלוכיהניאיאדו–
םייניעהֿתריאמותינויגהההבושתהתאונאםילבקמהזלעו;הרותבשםירחאהדוסיהֿידעומל
רודונלםוקיוהשלכןמזבםאםגש,איההבושתה.ג״צןמיס׳אקלח,א״בשרהתובושתב
ֿחורךותמו,]׳ו׳בהכיא[״תָּבַשודעומןויצב׳החַּכִש״הניקהֿרבדובםייקתירשא,׳הַֿחּוכְש
ףיסויםירופיכהֿםויםינפֿלכֿלעירה,לארשיידעומללכלערודותוארובעיתאזהתורקפתהה
לוכהֿךסַּב.בטומלרודהרוזחיףוסֿףוסשדעו,אטחהדַעַּבמםגוילערפכלוובםייקתהל
,ריעהלרבדהשקבתמקרו–ןיטולחליסכודותרואוףחאוההזשרדמםגשאופאונאםיאור
תוארלונאםיחכונםגםנמא,לארשיֿתנידמבותינוליחהתונויצב,ונלשתורקפתההֿרודבהנהש

.הרעההלשהפוסבאבות,ךשמהבוןאכםינודינהתורוקמהלשםירבדֿתבחרה*
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ותועמשמכו,תואיצמבםשגתמםירופיכהֿםויוםירופלשתופידעהֿגוויזדציכ,לילעב
.קוידבשרדמב

׃םרדִסכ,וזותרעהבםהבןדד״בשרשאתורוקמהירבד,הבחרהרתיב,ןאכהנה[
,זנטעשיכירכתבתמהתארובקלרתומשארמגההקיסמ)׳בדומעא״סףד(הדינתכסמב*
יאמ״׃ןנחוייברתרמִאלןיינעתנתינ,״אובלדיתעלתולטבתווצמ״׃ףסויברלשותרמִאשךות
.״תווצמהןמישפוחהָ☻ענ,םדאתמשןוויכ–?׳ישפחםיתֵמַּב׳]׳וח״פםילהת[ביתכד
דיתעל״יכםיארומאהמכםשבאבומ)םשףסונהרוקמבךכלהמודבו(׳ז׳ט׳הברארקיו׳ב*
הניאהאדוה]ךא[תולֵטבתוליפתהלכ,לטבוניאהדותןברק]ךא[ןילֵטבתונברקהלכאובל
לוק,הלכלוקוןתחלוק,החמשלוקוןוששלוק׳׃]א״יג״להימרי[ביתכדֿאוהֿאדה;הלֵטב
םיאיבמ׳;האדוה]תליפת[וז–׳]ודסחםלועליכ,׳ה[בוטיכתואבצ׳התאודוהםירמוא
.״הדותןברקהז–]םש[׳׳התיבהדות

.״׳הרמאהנשארבכץראהתובשתאבישאיכ״׃אוה,והימריתאובנבהזהקוספהלשופוס
שרדיהלןתינו,ןאכוניארשהשרדמתאוהאובנהתארשפאמהבצמַּכשרפתהלןתינהזםויס
הזהבותכהלכשרדנ–םירחאםישרדמינשב–םנמאו;אטחהןמהבושתלשןוזחכםג
תומוקמהתרשעמדחאכו,הזהםלועבהרותלוקעומשלונזואתאהטיהרשאֿימלןתינהרכשַּכ
ההובגהלעמתומלשלןיאש,לוכיבכ,אוהֿךורבֿשודקהתמועל׳הלכ׳לארשיוארקנםהב
.)׳הב״כ׳אנהכברדאתקיספ׳,׳א׳ז׳הברםירבד׳,המאתהב,האר(.וזמ
יבר״׃שיקלֿשיר,ורבחוןנחוייברירבדםיאבומ,)׳דרוט׳עףד(הליגמתכסמ׳ימלשורי׳ב*
המ.לטבילןידיתעןניאהרותירפסתשמחולטבילןידיתעםיבותכהוםיאיבנה׃רמאןנחוי
בותכהו;ח״י׳הםירבדב,הרותןתמדמעמםויסב[׳ףָסָיאלולודגלוק׳׃]רמאנש[–?אמעט
ןידיתעןניאתוכלהורתסאתליגמףא׃רמאשיקלןבןועמשיבר.]קספאל׃שרפתמ׳ףָסָיאל׳
׃]ח״כ׳טרתסא[ןלהלרמאנו,׳ףָסָיאלולודגלוק׳׃ןאכרמאנ]ירהש–?ןיַנמו[;לטביל
םלועתוכילה׳׃]׳ו׳גקוקבחברמאנש–תולטבןניאןהףא[תוכלה;׳םערזמףּוסָיאלםרכִזו׳
.״׳ול
,התונשרפוהלבקהתורפסמהאב–״םירופיכ״–םירופלהמודםירופיכהםוישהזימרה*
–םירופְּכ,הוודחלוגנועלןקרופהֿתעלךפהייםירופיכהֿםויביוניעהיכרמולוגילפהףאםשו
הארו,)׳בדומעז״נףדב(א״כןוקית׳רהוזינוקית׳בהאר.ךכבןודלןאכסנכנאלד״בשךא
,׳הלִחתו׳ליחתמהֿרובידח״נתוא,׳הליליסיסר׳ןילבולמןהכהקודציברלשורפסףוסבםג
הלתנימעודיו–םירופומכ׃]ונייהד[׳םירופִּכ׳׃]ל״נהא״כןוקיתב[רמולֿונוצרד״׃ובתוכב
.״םירופיכהםוימרתויהברהןוצרימיאוהםירופיכ–לודגב]הלתנ[ןטק,ימב
הכרעףאהניֵיהָכסָמהחבִטהחבָט״׃רמואה–׳טקרפב׳בקוספתאשרודילשמשרדמ*
הכרעףא״.עשרהןמהלושורוושחאלהכלמהרתסאהניכהרשאהדועסהלע–״הנחלֻש
הלהתנקשבוטםשוהזו;אבהֿםלועבןחלושוהזהֿםלועבןחלוש,שרדמהשרוד,״הנחלֻש
רמאנש,םלועלןילֵטבןיאםירופהימיו,לטבילןידיתעםידעומהלכש״׃תומלועהינשברתסא
םויףא״׃רזעלאיברףיסומךכלעו.״׳ורבעיאלהלאהםירופהימיו׳׃]ח״כ׳טרתסא[
לערפכלםלועתַקֻחלםכלתאזהתיהו׳׃]ד״לז״טארקיו[רמאנש,םלועללטבוניאםירופיכה
.״׳הנשַּבתחאםָתאֹטַחלכמלארשיינב
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םדוק–שדוקהיבתכרחאלםישורפהיגוחברבחתנשןושארהרפסהאיה׳תינעתתליגמ'*
תינעתבםירוסאה,׳הצחמלֿםידעומ׳השימחוםישולשובםייונמו–ל״זחתורפסלוהנשמַל
ימיםשארבו(םייאנומשחתוחָמשותונוחצנםיחיצנמםידעומהבור.דפסהבףאםתצקו
ימיףוסמםהםידדובו–םירופו)רייאבד״י(ינשחספ–םייארקמםהםיינשךא,)הכונחה
םישולשכ,הלוגילקרסיקהרזגש׳לכיהבםלצ׳תדמעהתריזגלוטיבםוי,לשמל(ינשהתיבה
אובמבוהמדקהבםייניעֿריאמובחרנרבסההאר,דועו,תאזלכל.)תיבהןברוחלםדוקהנש
םילשורי,יבצֿןבקחצידיתאצוה,םעונדרולשתילטנמונומההתרודהמב׳תינעתתליגמ׳ל
.ד״סשת

רבדהםכוסמךכו;ולטבשדע,וכלהווקחשנ–םירופוהכונחטעמל–׳הליגמהידעומ׳
׃ד״בשןאכהנפמןהילאשתויגוסב

רמיֵתוליפאו״׃עבוקהאבאיברירבדםיאבומ,׳ארוטו״סףד,תינעתתכסמב׳ימלשורי׳ב
,אחארבבקעייברהרומךשמהבו,״ןוהיֵלימולטבאלםירופוהכונח–תינעתתליגמהלטב
דעומלשולוחוםישדוחישארוםיבוטםימיותותבשמץוח,ןינעתמלֹּכַּב״׃השעמלהכלה
.םילטב–הלאםיינשדבלמהליגמהידעומלכשעמשמו,״םירופוהכונחו

רבוסריאמיבר׃םיאָנַתתקולחמתאבומ)׳בדומעט״יףד(הנשהשארתכסמב׳ילבב׳בו
רחאלשרבוסיסוייברוליאו,תינעתתליגמידעומלשםפקותדמועתיבהןברוחרחאלףאש
תחאה–תודגונהכלהֿתוערכהיתשלעתעדויארמגהשןוויכמו.םפקותגפרבכןברוחה
תאתבשיימיהירה–ולטבאלאקוודשתעבוקההיינשהוהליגמהידעומולטבשתעבוקה
.״]ולטבש[יֵמויראשב–ןאכ,]ולטבאלש[םירופוהכונחב–ןאכ״׃ךכישוקה
םוי״יכהשרדהתאבומ–)ה״מקרפוהזרעגיהתרודהמב(–׳רזעילאיברדיקרפ׳ב*
–׳איהןותבשתבש׳׃]א״לז״טארקיו[רמאנש,אבהםלועלוהזהםלועבםירופיכה
םירופכהםויו–םירבועתודעומהלכוליפאו;אבהםלועל׳ןותבש׳,הזהםלועב׳תבש׳
.׳וכו״רבועוניא
אוה–)1310תנשברטפנ(דרפסימכחיבושחמ,תרדאןבהמלשיבר–א״בשרהת״ושב*
ימיוםילטבםידעומהלכש,׳החבִטהחבָט׳קוספַּבילשמרפסשרדמבורמאשהמ״לעלאשנ
.םילטבויהיאלםירופה . .׳וכו״תחאתואוליפאהרותהןמלטָּביישרמאישהזאוהימו.

ךרבתי]׳ה[םהילעחיטבהאלםידעומהלכש,ושוריפילהארנ״׃בתוכאוהותבושתבו
ןויצב׳החַּכִש׳׃]׳ו׳בהכיא[בתכשומכו,םינמזהןמדחאבםלוטיב]תא[אטחהםורגיאלש
אל׳׃]ח״כ׳טרתסא[בותכד,]ולטבייאלשה״בקה[חיטבהםירופהימיבלבא.׳תבשודעומ
אל,החטבהםואשע׳ףוסָיאל׳ו׳ורבעיאל׳.׳םערזמףּוסָיאלםרכִזוםידוהיהךותמורבעי
םכלתאזהתיהו׳]רמואה,ד״לז״טארקיובבותכהתועמשמ[׃םירופכהםויןכו.הרהזא
םויהש]ונייה[,םלועתַקֻחלהיהתשהחטבה]הניה–יוויצכאלוהדבועכ–׳םלועתַקֻחל[
..והורמשיאלוליפאורפכי . ,יוויצונייהד,איה[הרהזא–חספברומאה׳םלועתַקֻח׳לבא.
םתרמשו׳׃]ז״יקוספבןכו[,׳והוגָחתםלועתַקֻח׳׃]ד״יב״יתומש[בותכד,החטבהאל]ךא
].״׳]םלועתַקֻח[םֶכיֵתֹרֹדל]הזהםויהתא[
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׳אחפסנ
.279׳מעב22הרעהל

ם״במרוג״סר–?לארשילשןתלואגאיהדציכ

ם״במרה״ידיֿלעםיוסמןפואבתספתנהמֵלשהתיחישמההלואגהשבתוכד״בש
ןוויכמ.״יסיפטֵמהֿידגאהןואגהידעסבר״ידיֿלערחאןפואבו,״ילנויצרה
םירבדירקיעתנבהלתובישחהנשי–םהיניבשםילדבההו–םהיתושיגתנבהלש
,ןיגולידבורמואהתריצקבאופאןאכאיבנ.טעמךכבביחרהליואר,הזרוביחב
תאםהירואיתב–הזתמועלהז–ם״במרהלשמוג״סרלשמםירבדֿישאר
.וימיתאוחישמה

הנמתהולבבלרבע)922תנשב(םיעבראןבותויהבו,םירצמבלדגןואגהידעסבר*

ֿתמכחב,הכלהב,תונשרפב–עפושרבחמוחורֿלודגהיהאוה.ארוסתבישישארל

רוביחהאוה)תיברעבבתכנש(׳תועֵדַבותונומאָּברחבנה׳,ורפס.הבשחמבוןושלה

–תדהתונורקערוריבלהנופונויעו,תודהיהלשהיפוסוליפהםוחתבןושארהיתטישה

.םירזוםיינוציחהדימינקיפֿלעאלוהמצעֿהכותמ

שוריפךות–הלואגהןוזחובראותמו,׳העושיַּב׳׃רתכומרפסַּבינימשהרמאמה

תונויזחיפֿלעץקיבושיחבולישבףאו,הדגאישרדמתפסותב,םיבותכהלשביחרמ

׃ןיגולידב,)חפאקףסויברהםוגרתב(ויטפשממהמכהנה.לאינד

ןמ,לארשיינבלהקונא,ונטלַמיאוהשויאיבנידילעםמורתיורדהתי׳הונעידוה״

לובגלאונאיביו,הברעממוץראהחרזממונירוזפץבקיו,ובםינותנונאשהזלהבצמה

..ותלחנוותלוגסהיהנו,ובונניכשיוושדוק . תוערואמועראיו]הבושתב[בושנאלםא.

רטפינו]הבושתב[בושנםאו;]ןלהלדימםגהארו,ליעלוראותרבכש[ףסויֿןבחישמ

.םואתפדִודֿןבחישמונלהלגתי–םהמ

המואלךירדמווינפלחילשכ,]ףסויֿןב,אוה[היהי–ףסויֿןבחישמולםדקרבכםא

ףֵרָצמכו,׳יָנָפלךרדהנִפויכאלמַחֵלֹשיננה׳׃]׳א׳גיכאלמב[ורמואכ,ךרדהתאהנפמו

ילעבלתירובבסבכמכו,]המואהברקמ=[הנממתורומחהתוריבעהילעבתאשאב

תירֹבכוףֵרָצמשֵאְּכאוהיכ׳׃]׳בקוספב[וירחאורמואכ,הנממתולקהתוריבעה
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׃]׳אקוספב[ורמואכ,םואתפדִודֿןבחישמונֵאובי–]ףסויֿןב[אוביאלםאו1.׳םיסּבַכמ

תיבלעיגישדעםישנאומעךילומו,׳םישקבמםתארשאןודאהולכיהלאאוביםֹאתפו׳

..ודימונחקייוונגרהי–סולימראדיב]שדקמהםוקמ[היהםאו,שדקמה . .

תייחתזאהיהת,יתראיתשומכ,םייחהםעםייחהםינימאמהןמוצבקתירשאכו

םימקהשארב=[םשארבףסויֿןבהיהיו,הזינפלשרמאמביתראיבשומכ,םיתמה

ןויצ׳ההנביכ׳,ונראיתשומכושדקמתארדהתיוםמורתי׳השדחיזאו....]הייחתל

..ברחםוקמהבראשייאלשדעץראהלכהנביו....)ז״יב״קםילהת(׳ודובכבהארנ . .

..שדקמהתיבלעחרוזהניכשהרואהלגתיזאו . .ונתָמואבהאובנההברִתזא. . ורמואכ.

םכינקִז[םכיתונבוםכינבואּבִנורשבלכלעיחורתאךופשאןכירחאהיהו׳׃]׳א׳גלאוי[

.״]׳ואריתונֹיזֶחםכירוחבןּומ♪ֲחַיתמ♪ֲח

תוכלהלשב״יְֿוא״יםיקרפבטטרושמ,ם״במרהיפֿלע,הלואגהןוזחלשורקיע*

תניינעמךא–)׳הרותהנשמ׳לודגהורוביחםויסתאםגםיווהמה(,םהיתומחלמוםיכלמ

םינשרפסמובתכנרשא,׳גקרפףוסתארקל,׳ןמיתתרגא׳בוירבדלםגהאוושהה

.ןכלםדוק

וירחאו(ג״סרראיתשיפכהלואגהןוזחידימאיצוהלאבונוזחבם״במרהשקפסןיא

,ינשהקלחבט״כקרפמקלחךכלשדקומףא׳םיכובנהרומ׳ב.)ןלהלכ,ןואגיאהברםג

םיסִנהלע–הלואגהתואובנביאהברוג״סרלשםהיתונבהתאאיבמם״במרהשךות

שיתמאברשאדועב,תונטשפבותויחטשבןהתוקוליכריבסמו–עבטהןמתוגירחהו

׳וכו״תעדלעהלעילא״–׳הרהזא׳הןושללםגהזרשקהבבלםשוי.םילָשמכןניבהל

רשאכ,יכאלמתאובנב׳גקרפלש׳בקוספתאףסויֿןבחישמלעאופאןאכבסמג״סר1
ףכיתןאכאוהרמואשיפכ–דִודֿןבחישמלעבסומ)ינשהוקלחב(׳אקוספאקווד
,שרדהֿתונשרפךרדלע,׳בקוספתאג״סרןיבהדציכעיצהלןתינש,המוד.דימו
.)ןלהלד2הרעהב(ונירבדךשמהבתובישחהיהתוזהעצהלו
יכ,תאָרֵהבדֵמֹעהימו,ואובםויתאלֵּכלַכמימו״׃ואולמב׳בקוספטוטיצ,הליחת,הנה
רישכמוןיכמףסויֿןבחישמשג״סרשרפמ,ןוכנֿלא.״םיסּבַכְמתירֹבְכוףֵרָצְמשֵאְּכאוה
דימירה,דִודֿןבהארייואוביםנמארשאכו;דִודֿןבחישמאובתעתא–׳לכלכמ׳–
דומעיו–)םדוקג״סרראיתשיפכ,סולימראידיבגרהנירהש(–הייחתלףסויֿןבםוקי
םא,דִודֿןבלשותולגתהתארשהב׃עמשמ,׳ותואָרֵהבדמועהימו׳׃בותכַּכ,םיתמהןמ
.שממרישיהוחוכבאל
)האבההקסִּפב(קררמאֶנו–שרופמבןאכרומאוניאםנמאקוספהרבדלשהזכיוצימ
וזתונשרפש,2הרעהב,ןלהלהארנךא–הייחתלםימקהשארבהיהיףסויֿןבחישמש
.קוידבג״סרירבדתאתמלוה
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לשויטפשממהמכ,ןיגולידב,אופאהנה.דימואבוישםיעטקבםיימעפתרזוחה–

׃)חפאקברהלשותרודהמיפֿלע(,םיכלמתוכלהבם״במרה

הנובו,הנושארההלשממַלהנשוילדִודתוכלמריזחהלודומעלדיתעחישמהךלמה״

ןיבירקמ,םדוקמויהשכוימיבםיטפשמהלכןירזוחו,לארשייחדנץבקמושדקמה

..הרותבהרומאההתווצמלככתולבויוןיטימשןישועו,תונברק . ךתעדלעהלעילא.

םיתמהיחמוא,םלועבםירבדשדחמוםיתפומותותואתושעלךירצחישמהךלמהש

.ןכרבדהןיא2;םירמואםישפטהשולאםירבדבאצויכו . ׃ןההככםירבדהרקיעו.

ןיפיסומןיאו,םימלועימלועלוםלועלםינתשמהיטפשמוהיקוחןיאתאזההרותהש

..ןהמןיערוגאלוןהילע . .

בתכבשהרותיפכ,ויבאדִודכתווצמבקסועוהרותבהגוה,דִודתיבמךלמדומעיםאו

תקזחבהזירה–׳התומחלמםחליו,ּהקדִּבקזחלוהבךֵליללארשילכףכָיו,הפלעבשו

ץביקוומוקמבשדקמהנבו,ויביבסשתומואהלכחצינוחילצהוהשעםא;חישמאוהש

.3.יאדוובחישמהזירה–לארשייחדנ . .

שודיחםשהיהיוא,םלועלשוגהנממרבדלטבייחישמהתומיבשךתעדלעהלעילא

..ךלוהוגהנמכםלועאלא,תישארבהשעמב . תומילהזהםלועהןיבןיא׃םימכחורמא.

תומיתליחתבש,םיאיבנהירבדלשןטושפמהארייו.דבלבתויוכלמדובעִשאלאחישמה

לארשילאיבנדומעיגוגמוגוגתמחלמםדוקשו,גוגמוגוגתמחלמהיהתחישמה

אובינפל,איבנה[הילאתאםכלַחֵלֹשיכנאהנה׳׃רמאנש,םבִלןיכהלולארשירשייל

..׳]ארונהולודגה׳הםוי . ירבדבךיראיאלו,תודגההירבדבםדאקסעתיאלםלועלו.

.ולאםיניינעבםירומאהתושרדמ . ןתעדחופת׳׃םימכחורמא,ןיצִקהבשחיאלןכו.

..ונראיבשומכ,רבדהללכבןימאיוהכחיאלא,׳םיצִקיבשחמלש . .

הבוטהש,תורחתוהאנקאלו,המחלמאלובעראלםשהיהיאלןמזהותואבו

אלאםלועהלכקסעהיהיאלו,רפעכןייוצמםינדעמהלכו,הברהתעפשומהיהת

םימותסהםירבדםיעדויוםילודגםימכחלארשיויהיךכיפלו.דבלב׳התאתעדל

האלמיכ׳׃)׳טא״יוהיעשי(רמאנש,םדאהחוכיפכםארובתעדוגישיו,םיקומעה

.״׳םיסכמםָיַלםימַּכ׳התאהעדץראה

.אבהדומעבהרעההספדותהכרואתאפמ2

םירבדֿתפסות׳הרותהנשמ׳לשתונושהתורודהמבהספדנהלאםירבדלףוצרךשמהב3
ךֹפהאזאיכ׳׃]׳ט׳גהינפצ[רמאנש,דחיב׳התאדובעלולוכםלועהתאןקתיו״׃ןלהלכ
הניאוזתפסות,םלואו.״׳דחאםכשודבעל׳הםשבםָלֻכאורקלהרורבהפשםימעלא
םירבדהאראלשריעמףאאוהו,חפאקברהרידההש׳הרותהנשמ׳תרודהמבתמייק
.םתעדמאופאםופיסוהםיסיפדמהשו,וינפלהיהשדיבתכםושבהלא
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ẅםדוקהדומעלתכיישה2הרעה

ןוזחתא״םישפט״ַלאוהסחיימרשאכצִחתאם״במרהןווכמימוימלאןיבהלונילע,ןכבו
.ובהכורכםיתמתייחתםגרשא,יסִנההלואגה

תונומאָּברחבנה׳ורפסבירהש,ג״סרלאוהןווכתמששרפלןיאשהמדנןושארטבמב
–רחאםוקמב,םלואו.םיתמהיַחמומצעבחישמהששרופמברמואג״סרןיא׳תועֵדַבו
גרהייו״׃ןושלהוזב,ג״סרתאזבתוכןכא–)׳זקרפב(םירישהרישלולֿסחוימהשוריפַּב
ֿרחאו,תוחפשמתוחפשמ,לארשילכוהודפסו,רבדמהץראלאגורהאבויו,םירפאֿןבחישמ
ֿןבחישמהֶיַחְירשאדעלארשיולונימאיאלו,לאימעןבםחנמומשודִודֿןבחישמדומעיךכ
בותכהלכתּותִמאעדנהזלכתאהארנשכו;ןמזהותואבל״זוהילאהלגתיו,םהינפבףסוי
ףסויברהלשותכירעוומוגרתב׳םיקיתעםישוריפםעתוליגמשמח׳׃האר(.״םימכחתרוסמב
.)ו״טק׳מע,ב״כשתםילשורי,ןמיתיזנגתלצהלהדוגאה,חפאק

,)ג״סרתומינפלםינששולש(939תנשבדלונרשא,לבבינואגןורחא,ןואגיאהברםג
,העושיההיהתךיא״שרפמאוההבהכוראהבושתב,וזהדגאתרוסמהבחרהבאיבמורזוח
׳םינואגהרצוא׳בתאבומה(–ותבושתב.״םישדחםימשוםיתמהתייחתו,ףוסדעוהליחתמ
היהת,וגרהיהבףסויֿןבחישמיכ״בתוכאוה–)ךליאו72׳מע,׳בדומעב״נףדהכוסתכסמל
וזו,׳הרבדבוהֵיַחיודִודֿןבחישמאובדע,אמטרבדובעגנאלו,םויםיעבראתכלשומותלבנ
.״הֶיַחירשאםיתמהתייחתאוהו,השעירשאתויתואהתליחת

רפס,׳לבבורזרפס׳בהרוקמ–גרהנשףסויֿןבתאהיַחמדִודֿןבחישמש–וזתרוסמ
,תיעיבשההאמהתליחתבםישוביכהתוכופהתעקרלע,ןוכנֿלא,רבחתנרשאהדגאֿתונויזח
שדחמהתואשבוכסוילקרהרסיקה,)614(םיטנזיבהדימץראהתאשבוכיסרפהורסוכרשאכ
,הרצקהעשל.תברוצהבזכאוהאוגהווקתןיבםידדונתמ–ךוותב–םידוהיהוליאו,)630(
רהבתונברקוברקוהוהדובעההשדוחףאו,םילשורילעידוהיהנוממדמעוהףאםיסרפהימיב
...סולימראֿסוילקרהתומדבירצונררוצעיפוהבושךא,תיבה

]דִודֿןבחישמ=[לאימעןבםחנמרמאיְו״׃׳לבבורזרפס׳באופאונאםיארוקךכהנה
.םכלאגלינחלשרשא׳החישמאוהינא׃םימכחלוםינקזל . וישובלמוהזבנשיאותואואריְו.
.והוזביְוםייולב . .םילשוריירעשלאךליוהאנקליעמכטַעַיְו. . תאויַחיווהילאומעאוביְו.
..]םירפאֿןבחישמ=[לאישוחןבהימחנ –וילגרלעדומעיְוהימחניחיכ]םינקזה[ואריְו.
.״לאימעןבםחנמבונימאידימו

ֿאוה,םילשוריבאקוודגרהנש׳םירפאןבחישמ׳לשירוטסיההושרוששדאמןכתיי,בגא
הנתשהרשאכםדילעךכֿרחאגרהנו–םיסרפהידיבריעהידוהילעהנמתהשןיצקהאוה
,ןמזהןב,ירילקהרזעלאיבר.םילשורימםחידהלוםידוהילףרועתונפלוטילחהםהוםמעט
שיאהתאותונכב–תונברקהתדובעשודיחלעםגדיעמאוהשרחאל–וטויפבךכלעדיעמ
ורמואבו,)״ישארזועָמםירפאו״׃׳טח״קְֿו׳ט׳סםיליהתבםיבותכהיפֿלע(״שארהזועָמ״
.״שורקיומדעלסַחיחצלעו״–״שארהרש״ידיבךכֿרחאגרהנשו,״שארלוןיצקלםשוי״ש
לשותלועפםוקמוונמזתלאשןורתפל׳רשיילפארזע׳פורפלשבושחהורמאמבךכלעהאר(
׳בחפסנבדועהארו;ךליאו398׳מע,)ה״משת(ד״נ׳ץיברת׳׃ךותב,׳רילקיבריברזעלא׳ר
.)278‐277׳מע׳דךרכ,׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳רמאמַל
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דִודֿןבחישמלעהדגאהתרוסמסוסתלהכישמההאלהו׳לבבורזרפס׳מ,םוקמֿלכמ
םירזושהםיסנהוםיתפומה,תותואהרתיןיב–רודלרודמהרסמנאיה;ףסויֿןבתאהיחמה
וירחאםגוג״סרינפל,םינושםידוביעב,שדחמהבתכנאיהו–הלואגהןויזחתכסמתא
׳הלואגישרדמ׳רפסַּבתאזלכהאר.יעישתהתואב,׳חישמהתותוא׳רחואמהשרדמבלשמל(
.)83,323םידומעבדוחייב,1954קילאיבדסומתאצוה,לאומשןבאהדוהירידההרשא

אצוי–תוקהבומתויסִנתויושחרתהלתואובנהיקוספתאתמגרתמה–וזהשיגדגנכ,ןכבו
.תופירחבם״במרה

׳קֶלֵח׳קרפלהמדקהב–ותורחבבם״במרהבתכש,הנשמלושוריפברבכשדועףיסונ
לומגהןיינעבתותכעבראלשןתעדתא,)לולשלתנמֿלע(איבמאוה–ןירדהנסתכסמב
–״בורהםהו״,תישימחהתכהישנאתרבסםגתאבומףוסבלו;׳התווצמםויקלעיופצה
אוהלחוימה״יכםירבוסו–תומדוקהתותכהעבראםהבולגדשתודוסיוידחיםיפרצמה
.״ץראהוםימשהימיכויחיוותשיוםשולכאיו,ןדעןגוסנכייוםיתמהתאהיַחיוחישמהאוביש

בד׳פורפבתוכםגךכו,וירחאםיכלוהבוג״סרבוזהעדם״במרההלותםשףא,ןוכנֿלא
,ןליארבתטיסרבינואתאצוה,׳םייניבהימיבתידוהיהתוגהביחישמהןויערה׳׃ורפסב,ץרווש
הנשמ׳ב,םימיל,בתכובששיפכ(–ם״במרהםשבתוכוזהעדדגנכו.72׳מע,ז״נשתןגתמר
,לארשילתוכלמהאהתשיתלוז,התעאוהשיפכמרבדםושתואיצמַּבהנתשיאלו״–)׳הרות
׃האר(.״׳דבלבתויוכלמדובעִשאלאחישמהתומילהזהםלועהןיבןיא׳׃םימכחןושלךכו
רדס,ה״כשתםילשורי,קוקברהדסומתרודהמ,חפאקברהםוגרתבם״במרהשוריפםעהנשמ
.)ט״לק‐ד״לקםידומע,ןיקיזנ
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׳בחפסנ
.311׳מעב33הרעהלוד״בשירבדל

םיאנומשחהתירב

ץראב.ר״תיבלשיתדםרזכןילופבדועלועפלהלחה׳םיאנומשחהתירב׳רעונהתעונת

׳הקוח׳התארביחש–ןדמריאמ.ינבדבודךורבדמעהשארבו,ז״צרתחספבהדסונאיה

היהט״צרתתנשןמל.העונתהלשתוגההוחורהשיאלבשחנ–)דימןאכאבותש(

םוקרחאלהקרפתההעונתהשדע,׳םיאנומשחתירב׳לשיצראהדקפמהלגסיבצֿהשמ

התיהםנמאו;ר״תיבלמסהתיהש,הרונמהעקרלעתירבהֿתוחולהיההלמס.הנידמה

תובצייתהבךא–תינוליחֿתימואלה–ר״תיבתפונתלשחותיפוהָמָצֲעַהןיעמח״ירב

ירבדבהרובגהודרמהתשרוממהביאשךות,אקוודלארשיתרותלשהסיסבלעהנתיא

ל״צאלםבור,יטירבהןוטלשהדגנהמחלמלוסייגתההעונתהירבחלכטעמכ.םעהימי

התיה–ןייוודנרבהיח–ח״ירבתוכינחמתחאשםגןייצנםיירגוסןיבו(,י״חללםטועימו

.)בדֿןביתבשלםימילהאשינו,׳לעי׳יתרתחמההיוניכתאהמשכהצמיא,י״חלתמחולל

תעבשבבטיהםיפקתשמ׳םיאנומשחהתירב׳רעונהתעונתלשהחורוהיפוא

ולאו–ח״צרתואז״צרתתנשבןדמריאמרביחרשא,׳העונתהתקוח׳לשםיפיעסה

׃םה

,ותרות,ויה♪ֱֿאםשתשודקלעושפנתארוסמלןכומולארשייֵה♪ֿאלןמאניאנומשחה.א
.וצראוומע

תמקהלףאושוחישמהתאיבלהפצמיאנומשחה.ב
.לארשיתוכלמ

.שפנתוריסמלדעלארשימדחאלכבהואיאנומשחה.ג
תפומאוהוםימשםשלוישעמתאןווכמיאנומשחה.ד

.ויתודימבוותוגהנתהבלוכַל
םיאנקהוםיאנומשחהתלשלשתאךישממיאנומשחה.ה

.םעהרורחשתמחלמלסייגתהלןכומו
ריזחמו,ףיקתהינפבהענכהלותונדחפלזביאנומשחה.ו

.ילארשיהןואגהוהרובגהתרטעתא
.ויכירדמווידקפמתודוקפלתייצמיאנומשחה.ז
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–י״חלהלש׳הייחתהירקיע׳חוסינלעםגח״ירבתקוחהעיפשהתודוקנרפסמב

ךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בךכלעדועהארו–הירחאלםייתנשכושבוגש

.ךליאו553׳מע,רפסַל׳גחפסנבו,461׳מעב265הרעהב,)׳ב

ךמסומראותלרמגהתדובעלחפסנבהאר–)י״חללהתקיזלעו(ח״ירבלעדוע

,ד״לשת,תירבעההטיסרבינואלהשגוה,׳י״חלבתיכוניחהתוליעפה׳,תרמציבצלש

לשהרכזל(׳תעושיבהזולעא׳רפסהיקרפבהבחרהבהארןכֿומכ.ךליאו133׳מע

האר–לגסיבצֿהשמברהלעדוע.ג״סשתםילשורי,החפשמהתאצוה,)ץמרבהזילע

.107׳מעב62הרעה,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב
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׳גחפסנ
.םש36הרעהלו,330׳מעבד״בשירבדל

הדימעהתליפתתוכרב

עיבצמאוהשךות–הדימעהתליפתלשהיתוכרבבורלעךמסנד״בששןוויכמ
ןתואלשאלמהןחסונתאאיבנ–ןיעטוקמלןהמטטצמוא,ןתחיתפלעקר
ינקתמועטנשםיכרעלרוקמכןבישחמו,ןאכןהמהלודד״בשרשאתוכרב
.םתומשגתהתעלףסכנללפתמהרשאו,לארשיתורודבלבהליפתה

םיירגוסןיברומאהו(;׳לארשיתניר׳רודיסיפֿלע׳דרפסחסונ׳כתואבומתוכרבה
.)םשסרגנונניאםיעובר

׃׳תובא׳–הנושארהכרב

לֵֿאָה,בקֲעַייֵהֹֿאֵו,קָחְצִייֵהֱֹֿא,םָהָרְבַאיֵהֱֹֿא,ּוניֵתבֲאיֵהֹֿאֵוּוניֵהֱֹֿא,׳ההָּתַאּורָּב

תבָאיֵּדְסַחרֵכזְו,לּכַההֵנקְו,םיִבטםיִדָסֲחלֵמּג,ןיְלֶעלֵֿא,אָרּנַהְורּבִּגַהלדָּגַה

ןֵגָמ,׳ההָּתַאּורָּב.ןֵגָמּוַעיִׁשמּורֵזעֶלֶמ.הָבֲהַאְּבמְׁשןַעַמְלםֶהיֵנְביֵנְבִללֵאגאיִבֵמּו

.םָהָרְבַא

׃׳תורובג׳–היינשהכרב

/.לָּטַהדיִרמ׃)ץיקב(/.ַעיִׁשהְלבַרהָּתַאםיִתֵמהֵּיַחְמ,יָנֹדֲֿאםָלעְלרּבִּגהָּתַא

,םיִּבַרםיִמֲחַרְּבםיִתֵמהֶּיַחְמ,דֶסֶחְּבםיִּיַחלֵּכְלַכְמ/.םֶ☼ֶּגַהדיִרמּוַחּורָהביִ☼ַמ׃)ףרוחב(

לַעַּבמָכיִמ.רָפָעיֵנֵׁשיִלתָנּומֱאםֵּיַקְמּו,םיִרּוסֲאריִּתַמּו,םיִלחאֵפרְו,םיִלְפנֵמס

ּורָּב.םיִתֵמתיֲחַהְלהָּתַאןָמֱאֶנְו.הָעּוׁשְיַחיִמְצַמּוהֶּיַחְמּותיִמֵמֶלֶמ,ָּלהֶמדיִמּותרּובְּג

.םיִתֵּמַההֵּיַחְמ,׳ההָּתַא

. . .

׃׳הבושת׳–תישימחהכרב

ּורָּב.יֶנָפְלהָמֵלְׁשהָבּוׁשְתִּבּונֵריִזֲחַהְו,ֶתָדבֲעַלּונֵּכְלַמּונֵבְרָקְו,ֶתָרתְלּוניִבָאּונֵביִׁשֲה

.הָבּוׁשְתִּבהֶצרָה,׳ההָּתַא

. . .
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׃׳הלואג׳–תיעיבשהכרב

קָזָחלֵאּגלֵֿאיִּכ,ֶמְׁשןַעַמְלהָרֵהְמהָמֵלְׁשהָּלֻאְגּונֵלָאְגּו,ּונֵביִרהָביִרְו,ּונֵיְנָעְבאָנהֵאְר

.לֵאָרְ☻ִילֵאּג,׳ההָּתַאּורָּב.הָּתָא

. . .

׃׳םינשהתכרב׳–תיעישתהכרב

הָכָרְּב׃)ץיקב(/ןֵתְו,הָבטְלּהָתָאּובְתיֵניִמלָּכתֶאְותאּזַההָנָ☼ַהתֶאּוניֵהֱֹֿא׳הּוניֵלָעֵרָּב

םיִנָ☼ַּכּונֵתָנְׁשֵרָבּו,ּהָבּוּטִמּונֵעְּבַ☻ְוהָמָדֲאָהיֵנְּפלַע/הָכָרְבִלרָטָמּולַט׃)ףרוחב(/

.םיִנָ☼ַהֵרָבְמ,׳ההָּתַאּורָּב.םיִנָ☼ַהֵרָבְמּו,הָּתָאביִטֵמּובטלֵֿאיִּכ,הָכָרְבִלתבּטַה

׃׳תויולגץוביק׳–תירישעהכרב

תפְנַּכעַּבְרַאֵמהָרֵהְמדַחַיּונֵצְּבַקְו,ּוניֵתּיֻלָּגץֵּבַקְלסֵנאָ☻ְו,ּונֵתּורֵחְללדָּגרָפׁשְּבעַקְּת

.לֵאָרְ☻ִיּמַעיֵחְדִנץֵּבַקְמ,׳ההָּתַאּורָּב.ּונֵצְרַאְלץֶרָאָה

׃׳טפשמהתבשה׳–הרשעֿתחאהכרב

ּוניֵלָע♪ְמּו,הָחָנֲאַוןגָיּוּנֶּמִמרֵסָהְו,הָּלִחְּתַבְּכּוניֵצֲעיְו,הָנׁשאִרָבְּכּוניֵטְפׁשהָביִׁשָה

הָקָדְצבֵהאֶלֶמ,׳ההָּתַאּורָּב.טָּפְׁשִמְבּוקֶדֶצְּב,םיִמֲחַרְבּודֶסֶחְּבְּדַבְל׳ההָּתַאהָרֵהְמ

.)טָּפְׁשִמַהֶלֶּמַה׃הבושתימיתרשעב(/.טָּפְׁשִמּו

׃׳םינימהתכרב׳–הרשעֿםיתשהכרב

םיִדֵזַהְו,ּותֵרָּכִיהָרֵהְמְּמַעיֵבְיאלָכְו,ּודֵבאֹיעַגֶרְּכםיִניִּמַהלָכְו,הָוְקִתיִהְּתלַאםיִניִׁשְלַּמַלְו

,׳ההָּתַאּורָּב.ּוניֵמָיְבהָרֵהְמִּבםֵעיִנְכַתְוםֵליִּפְׁשַתְוםֵּלַכְתּורֵּגַמְתּורֵּבַׁשְתּורֵּקַעְתהָרֵהְמ

.םיִדֵזַעיִנְכַמּוםיִבְיארֵבׁש

. . .

׃׳םילשוריןיינב׳–הרשעֿעבראהכרב

ּוניֵמָיְּבברָקְּבּהָתאהֵנְבּו,ָּתְרַּבִּדרֶׁשֲאַּכּהָכתְּבןֹּכְׁשִתְו,בּוׁשָּתםיִמֲחַרְּבְריִעםִיַלָׁשּוריִלְו

.םִיָלָׁשּורְיהֵנּב,׳ההָּתַאּורָּב.ןיִכָּתּהָכתְלהָרֵהְמְּדְבַעדִוָדאֵּסִכְו,םָלעןַיְנִּב

׃׳דִודẁןבחישמ׳–הרשעֿשמחהכרב

.םּיַהלָּכּוניִּוִקְתָעּוׁשיִליִּכ,ֶתָעּוׁשיִּבםּורָּתנְרַקְו,ַחיִמְצַתהָרֵהְמְּדְבַעדִוָּדחַמֶצתֶא

].דִוָדְלןֶרֶקַחיִמְצַמ׃אוה,ןוכנֿלא,ירוקמהחסונה[.הָעּוׁשְיןֶרֶקַחיִמְצַמ,׳ההָּתַאּורָּב

...

415הלואגַּבתרוסמוהאובנ

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



׃׳הדובע׳–הרשעֿעבשהכרב

יֵ☼ִאְו,ֶתיֵּבריִבְדִלהָדבֲעָהתֶאבֵׁשָהְו,הֵעְׁשםָתָּלִפְתִלְולֵאָרְ☻ִיְּמַעְּבּוניֵהֱֹֿא׳ההֵצְר

.ֶּמַעלֵאָרְ☻ִיתַדבֲעדיִמָּתןצָרְליִהְתּו,ןצָרְּבלֵּבַקְתהָבֲהַאְּבהָרֵהְמםָתָּלִפְתּולֵאָרְ☻ִי

.ןּיִצְלתָניִכְׁשריִזֲחַּמַה,׳ההָּתַאּורָּב.םיִמֲחַרְּבןּיִצְלְבּוׁשְּבּוניֵניֵעהָניֶזֱחֶתְו

. . .

׃׳םולשתכרב׳–הרשעֿעשתהכרב

ּוניִבָאּונֵכְרָּב.ֶּמַעלֵאָרְ☻ִילָּכלַעְוּוניֵלָעםיִמֲחַרְודֶסֶחָוןֵחםיִּיַח,הָכָרְבּוהָבטםלָׁשםיִ☻

הָקָדְצּו,דֶסֶחְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְוםיִּיַחתַרּתּוניֵהֱֹֿא׳הּונָּלָּתַתָניֶנָּפראְביִּכ,יֶנָּפראְּב]דַחַי[דָחֶאְּכּונָּלֻּכ

לָכְּבלֵאָרְ☻ִיְּמַעלָּכתֶאֵרָבְלּוּונֵכְרָבְליֶניֵעְּבהֶיְהִיבטְו.םלָׁשְוםיִּיַחְוםיִמֲחַרְוהָכָרְבּו

.םלָ☼ַּבלֵאָרְ☻ִיּמַעתֶאֵרָבְמַה,׳ההָּתַאּורָּב.]םלָׁשְוזֹעבֹרְּב[,ֶמלְׁשִּבהָעָׁשלָכְבּותֵע
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׳דחפסנ
.68הרעהלו׳צהרעהל,397‐395׳מעבד״בשירבדל

׳םירזממהתשרפ׳לעדוע

ילוא,בטיהולהרחוד״בשתאםמוק׳םירזממהתשרפ׳בןרוגברהלשוהשעמ
חיפיותושדחםינפהלגיש,ברָּבתווקתהלתאוהתומדוקםינשבשינפמאקווד
.לארשיתרותלתונמאנבתיתכלממהגהנהלשהננערחור

תאבותכלד״בשלחהםרטבדוע,ג״לשתףרוחב–השעמתעשלךומסרבכ
אלא,וזהשרפלדחוימרמאמשידקהלןנוכתהאוה–׳הלואגבתרוסמוהאובנ׳
׃תוטויטיתשואצמנויתוריגמב.הביתכהןמודיתאךשמוךכבךישמהאלש
םיקרפישאראיההיינשהו,תרתוכאלל,ונניינעברמאמלהחיתפאיהתחאה
אופארבודמו–החיתפהתביתכלהמדקםיקרפהישארתכירעשןכתיי.רמאמְל
ליחתהלםינושתונויסנינשונינפלשםגןכתייךא–םלשוהאלש,דחארמאמב
.)םינמיסהמכיפֿלע,רתויהארנךכו(הביתכב

המכתטמשהךות,םיקרפהישארתאןהוהחיתפהתאןהןאכאיבנ,םוקמֿלכמ
ללכושבוגםרטדועו׳יפרגלטןונגס׳בומשרנםההטויטהבלשברשאםיטפשמ
.ארוקהלאהשגהל

רמאמְלהחיתפ

אללעהאנש–ילהמדנךכ–יהירה,גשומהלשלבוקמהןבומהיפל,״םניחֿתאנש״

דומע׳טףדאמויתכסמב,גשומהלשורוקמבקמעתנםא,םלוא.אונשהלשודִצמלווע

לשתופירח׃אוהןוכנההשוריפורתוי״תמכחותמ״איהתועמשמהתמאביכאצמנ,׳ב

ךותמהזרפהךרדבתכשמנאלא,שממלשםייאֵדיאהדימֿינקבתשרשומהניאשתקולחמ

םיחרופתודשח,םיישיאתונויגש,יאֵדיאשוטשטולובלב,תויחטשתוסיפת,חורֿתולד

.ב״ויכוריוואב

ךשמהןיינעב״םייתדה״ןיבלםעהלש״ינוליחה״קלחהןיבתקולחמה,הזיפל

לשתקולחמהרקיעבהנניא–תושיאהימוחתבדוחייבו–לארשיינידלשםפקות

בקעםמצעתרוסמהירמושברקבהשדחתנשהפירחהתקולחמה,םלוא;םניחֿתאנש
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,תאזכשהאנשלשתקהבומהמגודםנמאיהירהןרוגהמלשישארהברהלשוהשעמ

.תיתִמאהתקולחמהלשהמוקמבהריזהלעעגרכהטלתשהרשא

וזןיאש,יבללאינאהליחתכלמיתרמא,רבדבךורכהינויצסנסהןיינעהלכםע,ןכל

הדימֿינקוןכותלכרסוחךותמ׃הכותלףחסיהלםדאליואררשאתקולחמםינפֿלכֿלע

וניאהנממדורשירשאלכו–הילאמהרהמדעיאדוובעקשתוזירה,שממלשםייאדיא

להונהינידבףוסבלעבקיתוערכותרשא,תילרודצורפההכלההלשינכטהםוחתבאלא

ברהלשהקיטקטהידיֿלעםהלןמוזשדחוימהםידקתהןיינעב,ונתרותלשיטפשמה

.ישארה

יתאצמ,׳םייקרבכדוריפה׳רמאמַּב,ג״לשתתבטבג״י,׳בםוילש׳בירעמ׳ב,םלוא

–1ץיבוניברקחצייול׳פורפברהתאםג,תאזהתקולחמהלשהכותךותב,יתעתפהל

ןטקהילםגיוארתאזֿלכבאמש׃יתרמאויתרזח,תבהלשהלשתאזכתוטשפתהחכונלו

.םיננוצתצקךופשלוברעתהל

. . .

ברהתקולחמשיהירה–ןיטישהןיבםאושוריפבםא–רמאמהלשדקומהֿתדוקנ

אנדיאהדתירבעהתויתכלממבהרכההןיבתודָמֲעהֿגוליפםעתדכלתמ]וידגנתמו[ןרוג

איהךכבגאתעצומההנקסמהו;תאזכהרכהֿיאןיבל,הלואגהךילהתבתיבויחהעפותכ

]השעמהלש[ותלילשוליאו,הרכההןורקעמןבומאצוילעופאוהןרוגברההשעמש

תבייחמוזהשיג.הרכההֿיאלשןורקיעהןמ]תעבונה[,ךופהאצוילעופאלאהניא

לשהכרעמהתלהנתמהברשאתיאדיאהתרגסמהלולכמלכתמאבאיהאיהיכ,הבוגת

הכרעהבשןויגיההוםעטהתדימהמוליאו–והשעמתאללוששימדגנןרוגברהידיסח

.תואורהוניניעאולה,השעמהלשתאזכ

אקוודו–ןאכרפוסישהמלשב–׳ץיבוניברקחציֿיולברהתאדואמךירעהד״בש1
.וירבדלעביגהלותואהצירמהוזהכרעה
אבצבברכשמישהיינשהםלועהתמחלמבו,)1906(דנלטוקסבדלונ׳ץיבוניברברה
הברכוהטיסרבינואבהצרמכםששמיש,הקירפאֿםורדבעקתשהךכֿרחא.יטירבה
–תיטסינויזיברההעונתהרבח–תימואלהעדותלעבהיהאוה.הליהקהלשישארה
המכ׳ץיבוניברברהרקיבז״שתתנשב.׳הניתשלפ׳בהילגנאתוינידמדגנתוצרמנלעפו
עייסףאו,ותלוכילככםהלרזע,הינקבליגליגהנחמבתרתחמהירוצעתאםימעפ
תאצוהברואהארש׳ברישעמ׳ורפסבהלוגנוזהשרפ(;הרהנמךרדםהמהמכתחירבל
.)א״משתבןוחטבהדרשמ
ןיבהיהםימיהתששתמחלמרחאלו,א״כשתתנשבהצראהלע׳ץיבוניבר׳פורפברה
גיצנכםגשמישו,י״חלול״צאיאצוילשתסנכהֿתיבבברכןהיכאוה.תיבהרהלםילועה
.ד״משתתנשברטפנ.םילשוריתייריעבל״חג
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ֿיאואהרכהלצאןרוגברההשעמןיינעהמריבסהלללכהסנמוניאץיבוניברברה

–רשקהתאןיבהלינאחרוטשהמכלכ,ינאו;הנידמהלשתיבויחהתועמשמבהרכה

..ןיבמינניא . .

רמאמְלםיקרפישארתטויט

,אצומאללםירזממהןיינעךבתסנ׃]ןרוגברהלשוהשעמבשיש[םינעוטשתּולדַגה*

.ןיינעהתארטפוהשעמהשעוםקו,זועובאצמאוהו

?הבחררתויתירוביצהניחבמהשעמהלשתינויערהותינחורהתועמשמההמךא*

רבשמהתדוקנ.תוכלהואתודבועלשןשוריפלעתמיוסמתקולחמןאכהתלגתנאל.א

םגו;דחוימןידֿתיבץוחנשוא,קיפסמליגרהןידהֿתיבםאה׃תוכמסלשהלאשבהתיה

יפֿלעםאיכ,ינויערואיתכלההדימהנקהזיאיפלעהערכהלהדמעוהאלוזהלאש

יופצהיהשםושמןרוגברהידיֿלעלספנליגרהןידהֿתיב׃המודקהעדלשהדימֿהנק

ןיוצמהיהאלםיקהושרדאוהשדחוימהןידהֿתיבםגאולהלבא.דגונןוויכבעירכיש

,המודקהעדולהיהתםנמאש׃הברדאםאיכ,המודקהעדולאהתאלשהנוכתַּבאקווד

הדימֿהנקכןאכהדמעוהםירזממהרוהיטלהבוחהש,רמולכ;ןרוגברהכאקוודךא

.הכלההןמהֶלענרתוי,ןוילע

השיגיפֿלעוא2,״תושעלתע״לשןורקיעהיפֿלעדימעהלהיהרשפאתאזכהבוח.ב

הדמעוהקראלא,ןאכהשענאלתאזףא,]םלוא[.םירוהטםירזממשאוהללכשתיתכלה

.אדירגהקינכטכםאיכהדימẁהנקכאל,הכלההיפֿלעורהוטיםירזממהשהשירדה

ּורֵפֵה,׳הלתושעלתֵע״–םיליהתבט״יקקרפבז״כקקוספלעתבסומההשרדוז2
יברירבדכאוהבותכהטשפ.וכופיהףאטעמכו,וטושפידימותאצוהךות–״ֶתָרות
םא״׃)׳דרוטד״יףד(׳ההכלה׳טקרפ,תוכרבתכסמ,׳ימלשורי׳ביאחוירבןועמש
.הבקזחתהודומע–דואמהרותהןמןהידיושאייתנשתוירבהתאָתיאר . ?אמעטהמ.
לשושוריפתאםגהארו;״׳׳הלתושעלתע׳]זאאקוודןכבו[,׳ךתרותורפה׳]םא[
עובקתעשי״׃אוהבותכהטשפשףאםיראבמהשי.ךכלבורקה,םיליהתלי״שר
ושוריפברלושטלאדִודברה(״תרותורפהרשאםיעשרהבטפשמ׳הלתושעל
.)׳דִודתדוצמ׳
גייסתושעלידכהרותירבדלעןירבועש״,םשי״שרןושלכ,איהבותכהתשרדוליאו
–״המבבובירקהש,למרכהרהבהילאו]ירזֶעהֿיבאהרפעב[ןועדגןוגכ,לארשילרדגו
האר(;היטרפלעםירבועשםימעפ,הללכב,הרותלשהתרדאהוהמויקםשלשונייה
איהתפסונהמגוד.)׳אז״כ׳אטוזירפס׳ןכו,םשי״שרו׳אדומעג״סףד׳תוכרב׳ב
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םגשי,רבדבשםשהלוליחםצעמדבלירה,אדירגהקינכטכהכלההתעבקנשמ,םלוא.ג

היהייוארשידכ,םירוהטםהםירזממההדימֿהנקהזיאיפל?הָמְלהקינכט׃לואשל

תעדלשהדימהֿהנק׃איההבושתההזלע?םרישכהלהקינכטכהכלהבשמתשהל

השיגהתמועלןרוגברהלשתיתכלממההשיגהוא,הנידמהךרוצוא,רואנהרוביצה

.ץוחבמתויתכלממתושירדתרשכהלהקינכטהמצעהשועאיהןיאשתנשוימהתיתכלהה

תרשמןרוגהשענ–רואנהרוביצהתעדלשהדימהֿהנקיפל]השעמההשענםא[.ד

לשהדימהֿהנקיפל]והשעמתאןרוגברההשעםאו[3;הכלההלערנזואהתטלשהל

הכלההשהעשבתאזו,הכלההלעןיידהשמתטלשהל]איבהוהירה[–הנידמהךרוצ

.דחיןיידורנזואהלעתיחישמתוטלתשהלקבאמבאקוודאצמיהלהכירצ

ןהוכל,oגנילזיווקלודגובלםגאלא,oטסיליהינלקראלןרוגאופאהשענהזכןפואב.ה

.סודרוהלשלודג . .

. . .

׃ולאתויטילופתואצותןנשי,ל״נכתינורקעהתועמתשההןמדבל.ז

תולגבהדעלשתונברכ,תישארהתונברהלשoילָסָוהדמעמהותילכתדעאבוה.1

;ינוציחןוטלשלףופכב,הדע]שארבתדמועקר[אלאהמואהתאתגהנַמהניאש

,תויתכלממוזיאםשבתורֵשםגאלאתופיפכקראל׃עשפלעאטחףסוהןאכשאלא

לוכיבכ״יתד״ףקותאופאןאכןתינ.התרשלםאיכהגיהנהלתדעונהניאתדהרשא

םלגמאלא,חישמהינפמתונתשהלרומאוניאש,יחישמֿיתלבה,ינוליחהרטשמל

.אוהשתומכלוכיבכותוא]אוה[

.ל״דפמהלשיתוהמהאטחהותילכתדעאבומהזב–

,םתילכתדעםירבדהואבוהאלשךותמלבא,תיתולגתונברהתיהםנמאםדוקמ.2

לאםינפתושגנתהב,תוינוליחהותרוסמהןיבתקולחמהדקומםג]הב[היהשאצמנ

רתילופחדנםייתולגה–המצע]ןיבל[תרוסמהתודהיןיבגוליפרצונהתע.םינפ

םושמ,ללכבתכיהלםירומאםניאש,הפֿלעבשהרותהירבדתארפסַּבבותכלרתיהה
העשַלהרותירבדורפה–םימשםשלהנקתתושעלתעאבםאו״,הרותההחכתשנש
.׳אדומע׳סףד׳ןיטג׳בי״שרירבדכ,״הכירצה

רשאםירבדמהישארמהיה–םייאמצעהםילרבילהתגלפמיגיהנממ–רנזואהןועדג*3
רבחכשמישאוההשעמתעשב.םירזממהיאושינתא,הכלההחוכמ,עונמלאלשועבת
.)הלשממברשכןהיכםגואובישםינשבו(,תסנכבטפשמוהקוחקוחתדעו
אצמייאלםארטפתהלםייאו–ןוחטיבהרשזאהיה,ןלהלדימרכזנה,ןיידהשמ*
,רגנלםירמוךונחלןרוגברהךרעשהלופכההנותחב.םירזממהתייעבל׳םלוהןורתפ׳
.דובכהחרואןיידהיה

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 420
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לעהזבלבחדוחייב.תינוליחההנידמלןיטולחלענכניתכלממהדצהוליאו,תויתולג

.ל״דפמהיריעצ

םעהתאםמוקמהיה,תוינוציקלותוינוליח]תא[איבמןוטלשההיהּול,םדוקמ.3

תאגלפמכבשחיישאוהתרוסמהקבאמו,הזהךרוצהןמרטפנ]אוה[וישכע;ודגנ

.םעה
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