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ןתינשיפכו,ותריציךלהמלכבהנורחאהותדובעוניהד״בשלשהזורוביח
ד״בשהלחרשאכ–ועצמאבעטקנרוביחה,ןורחאהףדהלאףודפדבתוארל
תורמשמהףוליחלשתערכמההדוקנבודמועב–ובתומירשאוילוחתא
.דִודתיבתוכלמלאהֶלעמַבולואשלשותוכלמדַרומב,הכולמַּב

יקרפינשרחאל–םירבדהףוגבד״בשםיעטירשאתאןאכרמאנוםידקנ
,ויהשתויושחרתההיטרפרוריבבונניאןנדרוביחהלשוניינעש–אובמה
רשאכ,םנמאו.ונמעתורוקלשתקיודמהםתומדרוזחשבאלףאו,םמצעלשכ
לשהמשלתאזהשועוהירה,הבחרהבףאםיתעלו,םיטרפהרוריבבקסועאוה
ימיירבדלשםלשהוימינפהםנויגהתפישח׃איהש,תאזההדובעהתילכת
.םתועמשמוםהיתונורקעתנבהו,לארשי

רוביחלתויהלהתיההלוכיתוכיאותומדהמהלאשהתאארוקהןוימדלריאשנ
דעוזאמ–ונימיירבדיקרפתאשדחמךורעלד״בשהכזוליא,םלשוהוליא,הזה
.ןאכונויעךרדכ,םתועמשמֿןויגהלעדומעלו–הנה

אלאןוימדבקראלאלמלונאםילוכיםימיהירבדךלהמבםידחא׳םיללח׳,םנמא
םיוסמןבומבו–םירחאםירוביחבםהבקסעד״בששינפמ,שממלשםינכתב
לוכםדוקאיההנווכה.הזהרוביחהםעתחאהריקסבדמליהלאופאםהםייואר
רשפהוהרשפה׳–ינשתיבתפוקתבםעהימיירבדחותינבקסועהרוביחל
חתנמורקוסםהבםירוביחַלםג,ןבומכו–)הזךרכב(׳ינשתיבלשירוטסיהה
תוררועתההזאמ,םינורחאהתורודבונמעתורוקתא,וכרדיפֿלע,ד״בש
דוחייב(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳לעןאכעיבצנהלאןיבמ.תינויצה
,הפוריאבלארשיתרוזפחבטבקסועה׳םירבקהןיבתירבה׳לע,)ןושארהוקלחב
;םירופיכהםויתמחלמבוםימיהתששתמחלמבםינדהםירוביחהלעןכו
.)׳גְֿו,׳א,׳ב׃םיכרכבםירוביחה(

דקוממורישיקוסיעלהנושארלד״בששגינך״שתתנשברבכשןייצלשידוע
.)הזךרכ(׳וצראוםעהלשהירוטסיההתודחאל׳׃ורמאמב,לארשיימיירבדב
׳לארשיץרא׳ךרכלשהכירעהתשיגלעתרוקיבכבתכנאוההרמאמה
םשבתכרשאתאו–ז״ישתבספדנרשא,׳וךרכ–תירבעההידפולקיצנאב
,םינשהרשעֿששרובעכ,הברהבחרהבןאכחתיפובשאוה,תיצמתבד״בש
.הזונרוביחלש׳בקרפבדוחייב

׃הביתכהידעומלעתורושהמכ,ףוסבלו

–׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ורוביחתאד״בשםייסשרחאלש,רבדַלםיילגרשי
ותדובעלשיעיברהךרכהתביתכלונמזלכתאשידקהאוה–ד״לשתלולאב
זאדמערבכש(׳היָנקההיניד׳לעךרכה,׳ןיינקהינידתרות׳הלודגהתיטפשמה
םויסבו,הנשמהלעמלהכראהדובעה,ופקיהביקנעךרכוהז.)ותביתכעצמאב
תליחתשאופאחינהלריבס.ו״לשתןוושח׃ךיראתהתאד״בשםשרדיהֿבתכ
ךכלםגבלםשוי.ל״נהדעומהרחאלךומסהתיההזונרוביחלעהדובעה
1ֿח״יהרעהתאדועהארו–ו״לשתןוויס–ךיראתהןויצבםתחנ׳בקרפש
תעל,רוביחהלשופוסבונמשררשאתאםגומכ,302׳מעבןלהל,התפסותו
.ותביתכהעטקנרשא
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א

םימיהֿירבדגשומ

תועצומתורדגה1.

,יתואיצמןותנהזיאבהיולתהניאםימיהֿירבדלשגשומהתועמשמ
יפלקרעבקנונכות׃ודוסיביביטקייבוסאוהגשומה.יביטקייבואֿינוציח

שפחלונלןיאותרדגהתאו,הזלהגשומבדחיילןיינעהלהאצמםדאהשפנשהמ
תוטהלונאםיכירצקראלא,הליחתכלמןותנה,יתוהמהדימֿהנקהזיאיפלאופא
רשאב,תיגָ☻ומהונתנבהםצעלהבשקההתאקימעהלוינושלהונֵשוחלשןזואהתא
,הברהוילעלקהלרשפאו,דואמםדקלוןווכלרשפאהזהץמאמהתא,םלוא.איה
.ונינפלםינמוזמרבכםייוצמהםינושהרדגהֿתונויסינלונבלתאםישנםא

.תוירקיעתוצובקיתשלקלחלןתינוללהתונויסינהתא
לשםושיר״ןוגכ,תטשפומתיללכתועמשמבגשומהתאסופתלהטונתחאה

תושחרתהםוחתלכבםינמזהןמןמזבועריאשתוערואמלשרופיס״ואא,״םיעוריא
תוערואמהש,תינכטההדבועהםצעבאוהוזהסיפתיבגלרקיעהשהארנוב;״אוהש
ֿלכֿלעש,ףיסוהלםגיוארשרבתסמג.רכזיהלםייוארואצמנואוהשֿךיאוטלבתה

.Historyךרעָּב,1972,הקינטירבהידפולקיצנאא

בתכנהידפולקיצנאב׳הירוטסיה׳ךרעה[.תירבעההידפולקיצנאב׳הירוטסיה׳ךרעב
ידיברבחתנ–הברתוכיראבבותכה–׳היפרגוירוטסיה׳ךרעה.םותחונניאו,רוציקב
.]דליפרטבטרברהיטירבהןוירוטסיהה

ןולימבhistoryתורדגהבםגןייעו,1948,׳ןטקהסוראל׳ןולימבhistoireתרדגהג
1954.,׳םצמוצמהדרופסקוא׳
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ונייה–דףוצרךלהמלשתרגסמוזיאךותבךכוטלבתיתוערואמהיכץוחנםינפ
יזכרמאשונהזיאלתוסחייתהיפֿלע,היהשךלהמבדחיםיצבוקמכונלוספָתייש
,ןכאלםאש(וםתִמאתעדלעםירפוסמויהיתוערואמהשץוחנןכומכו–הדחוימ
.)םימיֿירבדלשגשומאללבא,אמלעברופיסואהשעמונלהיהי

תמכסמהרדגהבהרומאההשיגהתאשבגלונאםילוכיתאזלכרואל
,רבעשלמםיעוריאẁתולשלתשהלשהביטחםהירהםימיהֿירבדש,רומאל

הרואכלו;יניינעההדוחייב,תיתועמשמתמאתניחבבועדומןפואבתספתנה
םאםג,ןושלהירדִגיפֿלעםירשכויהישםישומישלםיאתהלוזהרדגהםנמאהלוכי
םינפשהלשםימיהֿירבד׃ןוגכ,רתויבתוינוציקהתוינכותהתויורשפאלדעהנֶחָתמִנ
ֿןפְשלצאםאוםדאלצאםא(תינולפהלחמלשםימיהֿירבד,הילרטסואב
לשוא,תיגולואגתוחתפתהלשםימיהֿירבדףאו,)בוהאתיבֿלותחואתונויסינ
ל״נה׳דרופסקוא׳ןולימאיבמשיפכ–וא,ףונַּבתכשמנתיטתסאתולכתסהוזיא
.םיעוריאֿתרישע,תינולפןיכסוזיאלשםימיהֿירבדוליפא–

ֿירבדתאןיחבהלידכונתרדגהבונמרעהשוללהםיקוידהלכףאלע,םלוא
ןתואלכשהלקנלעבלםישלםגלכונ,םירחאםיגשומינימלכמןוכנֿלאםימיה
ןהםא׃גשומלתויעבטתאזֿלכבןניא,הרדגהַּבונינמש,תוירשפאהףקיההֿתוגלפה
ֿתוינויגההתויורשפאבעושעשֿהשעמךותמקרהזירה,תעדהלעללכבהנילעת
ןבומבוליאו,אדירגותועמשמלשינכטהדצהןמגשומַּבתומולגה,תוילמרופה
םימיֿירבדסחיילםילבוקמונאןיאשרמולהארנתמאב–םיאתמוןוּוכמ–ינכות
תצובקדצמםנמאןעטנשיפכו,םיפסונםיקוידבםצמוצמםיניינעֿףקיהבאלא
.ונרמאשהיינשההרדגההֿתונויסינ

ועריאשתוערואמלשרואית״באלאםימיֿירבדלןיא,וזהיינשהשיגיפל
ץוביקלשולרוגואובצמלעתללוכהעפשהםהלםיסחיימשוםיוסמישונאץוביקל
ישונאץוביקלםיסחייתמה,רכזיהלֿםייוארםישעמרופיס״׃רחאחסונב,וא–ז״הז
תוארֿתדוקנח.״ידמלךשוממןמזלשוכלהמבועריאשו,םידחאםיצוביקלואדחא

.ל״נכ׳דרופסקוא׳ןולימד

.׳ימואלֿןיבהשדחהישילשה׳רטסבֵֶוןולימבhistoryתורדגהןיבהארה

׳תידרפסהןושלהלששדחהןולימ׳ַּבhistoriaתרדגהו
José(ינמלאהזוחלש Alemany(,1962.,הנולצרב

.תירבעההידפולקיצנאב׳הירוטסיה׳ךרעז

1962.,הינולוב,תנטקומהאצוה,ילרגניצלשתיקלטיאהןושלהןולימבstoriaתרדגהח
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יתטישםושיר״םהםימיהֿירבדשהרדגהבתעצומהשיגההתואתרגסמבתצקהנוש
דומיל״םהםימיהֿירבד,בוש,רחאחסוניפלט;״םיירוביצתוערואמלשךשמנו
ריבסמוםשורה,עדילשףנע״ואאי,״שונאיֵניינעךלהמ״ואי,״תומואלשןתחימצ
תורדגהםגשיובי;״םדאֿינבישעמלשףצרבםידעצכרבעבשתוערואמ
ךלהמלאקוודסחייתהלחרכומוניאםנמאינכותהונבומבגשומהש,תושיגדמה
אשונבםירבדהךלהמלםגסחייתהלאוהלוכיאלא,ללכֿךרדברוביצהיניינע
עדמלש,תונמאהואתורפִסהלשםימיהֿירבדןוגכ,ףיקעואינשמ,יקלחירוביצ
גי.דסומלשואינולפ

,השימגהטישסופתלאוהןוכנהיכרמולהארנ,ולאתיִנשתורדגהלגעמב
הלוחתהםוחתלועבטמךיישכונלעמשנהןכותלכףיקהלהיושעאהתרשא
–דחוימבםיגיוסמםינכתוליאבאקוודעקָתינשילב,םימיהֿירבדגשומלשימינפה
םילבוקמילוארשא–)תוכוראתופוקתוא״תללוכהעפשה״,תומואיניינעןוגכ(
ןיאםינפֿלכֿלערשאךא,גשומהלשםיקהבומהותלוחתֿיאשונכםנמאםה
תאטושפןקתלרשפאשילהארנוזהמגמבו.יּוצימןיינעלםהבהחנונתעד
לשהביטחםהירהימינפהֿינכותהןבומבםימיהֿירבדש,רומאלתמדוקהונתרדגה
,יניינעההדוחייבעדומןפואבתספתנה,רבעשלמתישונאםיעוריאֿתולשלתשה
.תירוביצẁתיתועמשמתמאתניחבב

יכ,ונלבושח)תורדגההתוצובקיתשלשוא(תורדגההינימינשלשתומיעה
םוחתה,תינושלהונתשגרהיפֿלעש,ךכלעתעדהתאתתלונאםילוכיודעבמ
לשיניינעהשרושהורקיעהאוהאוההיינשהתורדגההתצובקלש]םצמוצמה[
אלא,רומאכ,וניאהנושארההצובקהלשבחרומהםוחתהוליאו,ןודינהגשומה
םעטםושאללתובחרתהואינושלעושעשלשאצויֿלעופ–דבעידבשתוחתפתה
.״ןושללעלפונןושל״לשהשעמךותמקרםאֿיכ,הלשמדחוימ

ינכטהדוסיהשיפֿלעֿףאש,תורחאםילימבאוהושוריפ,ודִצמ,הזרבד
תויורשפאלּוהיינשההרדגהבשתינכותהתורשפאלףתושמהנושארההרדגהבש
ֿירבדגשומלשורקיעב,תמאבירה,הדבלמ–תויתועמשמףאו–תורחאתוינכות

.ל״נהדרופסקואןולימבhistoryתורדגהןיבט

.םשי

.םשאי

.ל״נהרטסבֵֶוןולימבhistoryתורדגהןיבבי

.ל״נהרטסבֶוןולימבhistoryתרדגה;תירבעההידפולקיצנאב׳הירוטסיה׳ךרעגי
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וניאתירוביצהẁתישונאהםיעוריאהẁתולשלתשהביתעדותהלופיטה,ונלשםימיה

ẁתויולשלתשהבהעדותהלופיטלשיג☻ומהרקיעהןמףנתסמהףנעתניחבבללכ

העדותהלופיטלשoטנמומה׃הברדאםאיכ,ןהינימלתוירשפאםיעוריא
,ןיינעמֿיתלבולפטםרוגןאכוהירה,ומצעלשכ,רבעשלמםיעוריאֿתולשלתשהב
תונמדזהמoסקלפרהךרדבאלאהלועוניאורצונוניאהזהםרוגהלשוכרעלכו
תונמדזה.תירוביצהẁתישונאהםיעוריאהתולשלתשהלשדחוימהאשונהלעותָלָחֶה
םתופרטצה–הזהםיוסמהןכותהוינכטהםרוגהתופרטצהלשוזתדחוימ
,םימיהֿירבדגשומלשדבוכהֿזכרמאיהאיה–הלאלשםתוגזמתהוםתובלתשהו
הגירחלכו,םייתסמאוהובואוהרזוחוילא,הליחתכלמגשומהדלונונממרשא
ֿיתלבםינפֿלכֿלעךא,תירשפאילואיהירהךכלרבעמלאגשומהתלחהלש
.תיטנוולר

ומשלבשחנהאשונכםימיה♫ירבדלשםדוחיי2.

יתעדותהלופיטהעודמ׃הזהדוחייהלשוביטווניינעהמ,הלאשהןכֿםאתלאשנ
דועב,המצעינפבתוהמכונלספתנתירוביצהֿתישונאהםיעוריאהֿתולשלתשהב
םיעוריאֿתולשלתשהםאףאו–תרחאםיעוריאֿתולשלתשהביתעדותהלופיטהש
אשונהתניחבמקראל,רחאןיממןיינעכונלספתנ–תועמשמתלעבותניינעמ
?הזהןכותהלערַבָעשלִּבֿתולכתסההלשהקינכטהםצעתניחבמםגםאיכ,ןכותהו
היוארתירוביצהֿתישונאהםיעוריאהֿתולשלתשהלערבעשלבֿתולכתסההעודמ
דועב,שממםימיẁירבדכונלתבשחנאיהו,״םימיירבד״לשדחוימהםשַל
בשחיהלרתויהלכלהלוכיתרחאםיעוריאֿתולשלתשהלערבעשלבֿתולכתסההש
לשךרעמלדבלביוקיחẁהשעמכוא,)םיוסמהאשונהלש(םימיẁירבדןיעכקר
ֿתישונאםיעוריאֿתולשלתשהלערבעשלבֿתולכתסהעודמו?ויבגלםימיֿירבד
םצעםאםג–״םימיירבד״יתועמשמןפואבארקיהלאליממהיושעתירוביצ
ֿירבדגשומתלחהשדועב–ךרעֿרסחהשעמלילואאֵצֵיהזהתולכתסההלעפמ
לשתיניצרתועמשמתרסחהתיירבעבטמאיהרחאןיממאשונלעםימיה
ֿתלעבהשעמליהירההזהאשונברבעשלבֿתולכתסההםצעםאםג,יניינעגוויס
?רומאכתועמשמ
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.ןלהלכלדבההםכתסמיכ,איהתרבתסמהבושת,ולאהתולאשהלכלע
שירשאכםג–רבעשלמםיעוריאֿתויולשלתשהבתולכתסהינימלכב,תישאר

הנּוויכו,דיחאונניאתועמשמהדוסיםינפֿלכֿלעירה–תועמשמתולכתסהל
.הרקמלהרקממםינתשמוזלשהתניחבו

ימיירבד״לתועמשמשיםא,ונרכזהשתובחרומהתואמגודב,לשמל,ךכ
שממםימיהֿירבדןיבלהיגולואוזהעדמןיבתפחרמוזירה,״הילרטסואבםינפשה
רבודמשכתיעדמאיהתועמשמה,ךכלהמודב.םדאֿינבץראכ,הילרטסואלש
הלחמתוחתפתהלשםימיהֿירבדבואתיגולואגתוחתפתהלשםימיהֿירבדב
היהתתועמשמהשןכתיי,םדאתלחמלשםימיהירבדב,םלוא;תונויסינֿןפשִּב
וליפאהיהתאיהילואוא(תיטפשמתועמשמאלאאהתאלשןכתייותיאופרֿתיעדמ
וליאו–)ךלמלשותלחמבאוהרבודמהרשאכ,שממםימיֿירבדלשתועמשמ
תונורכיזהיבגלקרתויהלהלוכיבוהאהתיבהֿלותחלשהלחמהימיירבדתועמשמ
תולכתסההלשםימיהירבד״תועמשמ,ינשדצמ.החפשמהינבלשםיישגרה
,תולכתסההתואימושירלשתיטתסאהתועמשמבקרתויהלהלוכי״תיטתסאה
ֿתישוגירםגילואוא,תישוגירתויהלהלוכי״ןיכסהימיירבד״תועמשמוליאו
ירדגמםינפֿלכֿלעאֵצֵיאלרשא(השעמֿרופיסבםירבדהםילעּומרשאכ,תיטתסא
לשתועמשמה;םינוויכהלכבםירקמהאופאהפםירזפתמלוכהֿךסב.)הטודקנא
ןיינעהתסיפתלשםרוגַּבתולתםושילב,דחוימהוניינעמקרתעבונםהמדחאלכ

םנמאהפהלגתמףארשא,םרוג–אקוודברבעשלמםיעוריאẁתולשלתשהכ
ונאםיעיגמאליממו–ודִצמיהשלכתדחוימתועמשמרסחוירקמוידדצוהשמכ
.ונרמאשהאצותלאופא

תּוינגברָּבקרןאכםייתסמוניאתמאבונתייעבןורתפ,]תינש[,ןכֿלעֿרתיךא
הסיפתבאשונהתושבגתהתאםיענומה,םיירשפאהתועמשמהינימלשרוזיפַבו
ןיאשתמיאלכו–ונינמשםירקמהלכבש,אוהבושחתוחפאל.תדחואמתיגָ☻ומ
שקעתנםאםגירה–ישונאץוביקלשםימיהֿירבדםוחתלםישלוגםירבדה
ֿתויולשלתשהלשתויתועמשמתואמגודןאכונלתויהלערקיעהתאדימעהל
וזתּויתועמשמונלאצתםוקמֿלכמ,םינושםימוחתמםימוחתברבעשלמםיעוריא
ןמקר״םימיהֿירבד״לשרופיסהתועמשמהפתעבונםלועל׃הפיקעדימת
ןיאםעפףאו,ולרבעמש,רתויהֶלעניתועמשמםרוגהזיאלונממךשמנהשומישה
.המצעלהקיפסמכונלבשחיהלהיושעאהתרשא,המשלתועמשמוז
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,שממםימיהẁירבדבוא,ימינפהֿינכותהןבומבםימיהֿירבדב,תאזתמועל
םצעב–ןיינעהעבטמו–דימתםנמאאוהתועמשמהרקיעיכרמולהארנ
׃רזוחינויגהךלהמבו;המשל,רבעשלמםיעוריאהֿתולשלתשהלשהתאלעה
לעאליממםירבדהתאןאכהדימעמוהלועהםגאיהאיה,וזתילוגסתּויתועמשמ
םימיֿירבדלשתויפיצפסהתואמגודהלכב,תּויתועמשמלשףתושמדחאןורקיע
.ןובשחבאיבהלהסננרשאםיירוביצֿםיישונא

רשפא׃הפיקעתועמשמןכתיתשאוהטושפךא,הזהםוחתבםג,םנמא,הנהו
,ץוביקהימיירבדבםימולגהםהשלכןויגיהואתּויקוחלעתוקחתהלותוסנללשמל
לשםכלהמתאןווכלהרטמב,אצמִמבשמתשהלותוסנלידכ,םלועהימיירבדבוא
םינותנהתועמשמשרמולוגילפהלןבומכרשפאהזדוסילעו;דיתעב,יוצרכםירבד
.תינידמֿתישעמואתיעדמֿתידומילאלא,הרקמהתוביסמב,הניאםימיהֿירבדלש
יכקפסןיא,המצעלשכהנוכנתויהלהלוכיתאזכשםירבדֿתגצהםאםג,םלוא
רקיעהיההזןיעכואהזכךאוליאכ–ללוכןורקיעלהבהמולגההשיגהתכיפה
רשאב,הלדהיצזילנויצרקרתויהלהלוכי–ללכֿךרדםימיהֿירבדלשתועמשמה
,םהֵמדומללידכםימיהֿירבדואצמוהאלהליחתכלמש,ירמגלרבדהרורבהשעמל
.םתואדומללידכאלא

.םיעדמינימראשןיבםימיהֿירבדלשדוחייַלונאםיעיגמףאוזהדוקנב,ןכאו
םגסוּפתל–םיצורםא–רשפא,)ןלהלררבנורוזחנשהמלףופכבו(תמאביכ

,היגולואוזלשמלומכ,םיעדמראשןיעכ,עדמכםימיהֿירבדלשתוהמהרקיעתא
םתווהתהלוםימיהֿירבדלףתושמ,יאדוובו.םדוקמונרכזהשהאופרואהיגולואג
לשםתווהתהדוסיבםגשרמולןתינויפֿלערשא,תונרקסהןורקעםיעדמראשלש
םאםג,םתואדומללןוצרהוא,המשלתעדהתוואתםצעבתחנומםירחאהםיעדמה
תוקפתסההיכ,קפסןיא,בוש,םלוא.םכותמדומללבושחרבדםושילואאצמייאל
השעמלםכתסהלקרלכותומצעלשכהזהףתושמהדוסיהלעקרםירבדהתדמעהב
ןוגכ,םהבשרתויבםיטשפומהואםיקחורמהףאו–םיעדמהלכביכ.ףוליסב
אלתונרקסהשהארנ–היגולויצוסוהיגולוכיספוא,הירטמונוגירטוהימונורטסא
אלדוחייבו(םירבדהלשתישומישהתועמשמהןמתקתונמוהדדובםעפףאהלעפ
,תעדמאלשואתעדמ,ןאכהמדקדימתאלא,)תוחתפתההלשםינושארהםיבלשב
ןאכולעףוסבלו,אשונהתנבהבהמולגהתישומישההאנההלשתורשפאהתשוחת
.תידדהוזתאוזומילשהודבבדבתונרקסהותאזההשוחתה

הייפיצלשסיסבםושהלגמתוחתפתההתישארןיאםימיהֿירבדב,תאזתמועל
התיהאלוזירה,תישעמתועמשמלהיינפוזיאןאכהתיהםא.תישומישהאנהל

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 288

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



,רבעבםיעוריאהֿתולשלתשהלשעדיהלוצינלשוא,שומישלשהמגמםושביאדו
תוכשמיהוהיווהלשהנותנתרגסמלשתואיצמהתשגרהםצעבקרהמלגתנוזאלא

הלועפהיכרעוהלועפהתומישמתאאיהתעבוקהתיירבעבטמרשא,רבעשלמ
אלא,תולגתסהבייחמוא,עירפמואעייסמ,ידדצ,יביטקייבואםרוגכאל–דיתעל
ֿירבדוכשמהזכשםרוגתניחבבקרו–בויחלכיבאַוןווַכמ,טילש,ינובירםרוגכ
.םנכותתאריכהלוףושחלידכ,םהילאתונרקסהתאםימיה

אלםישנאשרבתסמ.ןיבהלהשקאלףאהזהרבדהרקיעתאשהארנ,תמאבו
םיניינעלשתיפיטואירטסהרגִשוזיאבוכשמנםהייחשןמזלכ,םימיֿירבדלוקקזנ
.םיבושחםייונישאלל,םמצעלעתינורקעהניחבמםירזוחוםכותבםימייתסמה
לשתוחתפתהב,םיכלוהוםיכשמתמהםיניינעבםישנאהוכבתסנשמ,תאזתמועל
ןתינאלאליממשירה,םידמועוםימייקתמםיאשוניבגלםינתשמםיטרפילוגלג
תעדותורבעבםתוחתפתהשרושלתוסחייתהךותמאלאםיניינעםתואבלועפלםהל
אליממונינפלירהו–התיהשתוחתפתההתואךותמםהיבגלתוכשמתמהתיִצרה
,תינובירהיווהֿתרגסמכוינכותהֿישממהןבומבםימיהֿירבדבתוקסעתההתליחת
.ונרמאשיפכ,המשלוהמצעלשכהבושחה

ירסומםאיכ,יעדמאקווד♫ואלאשונכםימיה♫ירבד3.

,ןבומכ,הצממוניאםימיהֿירבדבתוקסעתהלהיינפהתליחתלשהזרבסה,םלוא
.ורוריבֿךילהתבונאםידמועןיידערשא,גשומהלשודוחייתויעבלכתא

תקהבומתודימצבםימיהֿירבדבתוקסעתההתאש,לוכֿםדוק,איההדבועה
,לארשיֿתרותבאלאהשעמלםיאצומונאןיאונרמאשןבומבתישעמהםתועמשמל
רבתסמ–ללכֿךרדבו–תורחאתויוברתבוליאו;ןלהלהארנודוערוזחנשיפכ
ונלןיאךא,תוחתפתההלשיגולוכיספוינויגהעקרכקרןוכנראשנונלשרבסההש
איהתואיצמה,ןיעבשםינותנהתניחבמ.ןיַעבשיתדבועןותנכויבגלהברתודע
רוריבלדוסיֿתחנהכםהלשםימיהֿירבדעקרתאךורעלםישנאואבאלללכֿךרדבש
ונתנשילבםגילוא(רבכולגרוהשךותמ–אלא,םהינפלדמועההשעמהֿךשמה
םהירה–רבעשלמֿתוחתפתהבתשרשומהםייחֿתייווחב)שוריפבתעדהתאךכלע
סחייתהלילבףא,תוחתפתההתואביתעדותהלופיטהםצעלןירָשימבןאכמוגליד
םה,םצעב,הלאקרשיפֿלעֿףאו,הכותמךשמיהלםירומאהדיתעהיבויחלאקווד
.השעמלהתועמשמתאםיעבוקה
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ןאכרצונףאהרואכלו,םימיֿירבדלש״רוהטעדמ״ןיעכאופארצונהזכןפואב
ןמזהךשמבואבהלאםגרשאב–םירחאםיעדמלםימיהֿירבדןיבףסונןוימדֿוק
,םייללכהםהיתונורקעתאתודחיימה,״תורוהט״עדיֿתוביטחבךרעיהל
תונורקעהויהישידכ,תויפיצפסֿתוישעמתויעבלםתמָ☻המקתונמב,םייטרואתה
,הזןוימדֿוקםג,םלוא.תונתשמתוביסמינימלכבתערפומֿיתלבהלעפהלםינכומ
אל״רוהטעדי״ןימכםימיהֿירבדתאלעהףאשינפמ–העטמאלאוניאתמאב
לש״רוהטהעדיה״.ןיינעהלשדחוימהויפואתא,תונשלהלכיאלו,ןבומכהתניש
דוחייתניחבבהיהאל–םירחא״םירוהטםיעדמ״מלדבהב–םימיהֿירבד
אוהראשנאלא,תיפיצפסהֿתישעמהםתמ☻המקתונמב,םיטשפומתונורקעלש
ךותםאןיב(םמשלםיעוריאֿיטרפףסואלשןיינעקר,רבדלשורקיעב,םנמא
םיעדמה״ןמלדבהב,ןכֿלעֿרתיו;)םהידעלבםאןיבוםיריבסמרושיקֿתונויסינ
תישעמהותמָ☻הלןיפיקעבוליפאןוּוכמ״רוהטהעדיה״ןאכהיהאל,״םירוהטה
םנמאאלא,)ללכהלאטרפהןמוא(טרפהלאללכהןמשוריפוחותיפידיֿלע
.ומשלאוהותובישחםצעבקר,רומאכ,ללכֿךרדבזכורמאוהראשנ

הבשחהלםעטהאופאתויהללוכיהמ,לואשלורוזחלםוקמהרואכלשיהזיפל
ןיפיקעבוליפארשאכםג,רבעשלמתוירוביצהםיעוריאהֿתויולשלתשהלשתאזכ
עבטמש,הארנתמאב,םלוא?עדיהלשישומישלוצינלתנוּוכמהנווכםשןיא
עקרהש,ונרמארבכשהמבונליד.ילנויצרםעטםושךכבשפחלרשפאֿיאםירבדה
רורבםינפֿלכֿלעאוהתאזכתוסחייתהלשהתוחתפתהליגולוכיספהויתוהמה
״תוריהב״לערבדלללכברשפאהזגוסמםיניינעבשהמכדע(ידמלטושפו
תמיוסמתוחתפתהֿתמרבש,בלםישלקרונלראשנךכלרבעמו–)״תוטשפ״ו
םיעוריאהֿתויולשלתשהלתימינפֿתיתוהמתובישחסחיילםישנאהואבםנמא
סחיילואבםגםהןכאוזתוחתפתהֿתמרבש׃ןכֿלעֿרתיו,םהינפלויהשתוירוביצה
םושמםירבדבהיהשהדבועהםצעלשב,םירבדליתוהמדוחייותועמשמ
.רבעשלמתירוביצםיעוריאֿתולשלתשה

אוה(ידוסי,יגולויצוסֿוכיספ,יתוחתפתהןורקיעםעדחאהנקבהלועוזהעפות
וילעודמערבכןכאםיברםיגוהרשא,)תירוטסיהההעדותהלששודיחהןורקֶע
וזהדוקנםכסלונאםגםילוכיםנמאויפֿלערשאודי,םינושםינפואבוהונייצו

תשולשלעםידחאםיטרפהנה[.סרפסַילרקוא,רלגנֶּפש,רֶדרֶה׃לשמלהאר,דחוימבדי
,רֶדרֶהדירפטוגןהוי*׃היפוסוירוטסיהבםגוקסעםהיאשונרתיןיברשא,וללהםיגוהה
.תורפסהותוברתה,הירוטסיההלשהיפוסוליפבםגקסע,תינמרגההיפוסוליפהילודגמ
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עדיינימלכתמועל)ימינפהֿינכותהןבומב(םימיהֿירבדלשאתוברהש,רמולו
וא–אדירגעדיבקרןיינעונלןיאבושהזםוחתבשךכבהשעמלתאטבתמ,םירחא
ךכמרתויהברהאלא–םתנבהואםימיהֿירבדתסיפתלשיתרכההלעפמהםצעב
homoןימלהֶ☻ענםדאהש,תירסומההדבועהןאכהבושח historicus,וניארשא
לשךרדב.םתעדותאשונלךפהנוםָלּועלומצעףפוכאלא,םימיהֿירבדתאריכמקר
רוזחלםגרשפא,ונניינעבלָחהיזעולהחנומהתועצמאבוןושללעלפונןושל
לשגשיההםצעבאקוודואלאיהתמאב,םימיהֿירבדלשאתוברהיכ,חסנלו
אלאוניאהירוטסיההתרכהלשהרקיעלכ׃ךפהלםאיכ,הירוטסיההתרכה
אופאוהזו–היתובקעבהכורכהוהדוסיבתחנומה,הרכההלשהיצזירוטסיהָּב
.]2ףיעסשארב[,םדוקמונלאשוילערשאדוחייהםוכיס

;ללוכגשומכי״הדוםייפיצפסםיאשונלשםימיה♫ירבד4.
תיתואיצמםיעוריא♫תולשלתשהכםימיה♫ירבד
תספתנםיעוריא♫תולשלתשהכםימיה♫ירבדו

הדוקנו–ומותדעהצמתמיגָ☻ומהונרוריבןיאןיידעוזםוכיסֿתדוקנב,רומאכךא
הלגתמההעפותהתואבאיה,תעדהתאתתלונאםיכירצהילערשא,תרחא
וליפאהלידרשאםימיֿירבדלשהרדגהלעונמכסההליחתכלמש,ונתאצרהב
דחוימוםצמוצמףקיהתלעבתירוביצםיעוריאֿתולשלתשהלשהביטחוזיאב
םאםגרשאאשונלאכםימיהֿירבדלסחייתהלונעגהםירבדהךשמהבוליאו,רתויב
המודתויהללוכיהאשונםינפֿלכֿלעוהירה,ליגרהןבומבעדמתניחבבאוהןיא
.ופקיהבףאאָמָתסמאלאותוהמתניחבמקראל,עדמל

ותוגה.ולשוישוחבהתואשוחיותרקחנההפוקתהךותלארודחישרקוחהןמשרדאוה
ינמרג,רלגנֶּפשדלווסוא*1803.תנשברטפנ.יבניֹוטלעורלגנֶּפשלע,לֶגֶהלעהעיפשה
עדונאוה.ונימידעוהקיתעהתעהןמל,תויוברתלשןתעיקשוןתיילעבןד,אוהףא
,סרפסַילרק*1936.תנשברטפנ.׳ברעמהתעיקש׳העפשההברורפסלשברקיעב
אוה.יטסילאיצנטסיסקאהםרזהלשקהבומגיצנאוה,הירציוושלרבעשינמרגףוסוליפ
.ירוטסיההוא,ירשפאהרדגבקרדימתראשנוםלועלשממתמוניאםויקהיכהרוה
לשו,חצנהוןמזהלש,םויקהותואיצמהלשתודחאכתשרפתמ–וירבדל–תּוירוטסיהה
].1969תנשברטפנסרפסַי.תוריחהוחרכהה
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לשהרוריבךרדםדקתנ]ל״נהתודוקנהיתשןיב[תאזההריתסהןורתפלא
.וננויעבהריתסהרואכלאצמיהלהיושעהבםגרשא,תישילשהדוקנ

םנמאאוהגשומהאושנ,ליעלונעצהשוונרקסשםימיהֿירבדתורדגהיפליכ
םצעבאל,םלוא–תואיצמבהתיהרשא,רבעשלמםיעוריאהֿתולשלתשהםצעב
תדחייתמותספתנוזשיפכאלא,הפוגלוהמצעלשכתאזהםיעוריאהֿתולשלתשה
ונתעדרשאתמיאלכש,אוהוילאמןבומהאצוילעופ,תאזםע.ונלשונתעדותב
ירה,הזןבומבםימיֿירבדתניחבביהשלכםיעוריאֿתולשלתשהדחיילםנמאתיֵנפִנ
םיעוריאהֿתולשלתשהתאתפפוחכתיביטקייבוסההתריחבתאאיההאוראליממש
הדידלאופאןיאאליממו–תיביטקייבואהניחבמתיטנוולרה,תישממהֿתירמוחה
תלחֶהןיבלתדחוימהתולשלתשההעדילשןבומבםימיהֿירבדןיבהנימאקפנ
.שממבהפוגלוהמצעלשכ,תאזהתדחוימהתולשלתשההלעגשומה

תעדותרשאתמיאלכש,ךכלחתפהחתפנהנממרשאהדוקנהיאדווביהוז
הביטחתניחבברבעשלמםיעוריאֿתולשלתשהלשיהשלכהביטחתדחיימםדאה
אליממשירה,םמשלונלםיבושחהםימיהֿירבדםעתונמיהלהיוארה,תיתועמשמ
התעמבשחיהלהיושעאהתשאיה,וזהתוספתיהב,הללכבהביטחהקראל–
ףאו,תוספתיההתואבללכנהטרפלכבםגןידהאוהאלא,םימיֿירבדלשאשונכ

ךכספתנהטרפהירוחאמ)דומעלהֶמדִנהוא(דמועהישממẁירמוחטרפלכב

הבשחמהעבטמעודיכיהירהתאזכשתיגָ☻ומתולצפתהלהייטנה.תיאדיאההמרב
תואצותהאלמלאדחוימבהנייצלוהילעדומעלםעטונלהיהאלו,תישונאהןושלהו
׃ןלהלכ,ונניינעלהנממתוכשמנהתודחוימה

אלערתשהלולצפתהלהשעמלהטונםימיהֿירבדגשומש,ןאכמאצוי,תישאר
תולעבכתמאבונלתובשחנהרבעשלמםיעוריאֿתויולשלתשהלשתוביטחלעקר
רשא,םייקלחםיטרפותוביטחלעוליפאםאיכ,ןהשתומכ,ןמשלהמלשתועמשמ
קרהאבםתובישחאלא,םמצעינפב״םימיירבד״כםייקתהלדמעמםצעבםהלןיא
ןבומכיהוזו.רתויתפקמותישממםימיֿירבדתכסמלשהיּוויהברמוחםתויהחוכמ
תאוליפאסיסבכלבקלונייהםיכירצונלשםימיהֿירבדתרדגהבשךכלהביסה
.רתויבהפיקעהותמצמוצמהםימיהֿירבדתביטח

םישקבמהשיםימיהֿירבדתורדגהבש,איהןאכמתאצויהתרחאהאצות,תינשו
לוכיבכאוהש,״םיעוריאהםושיר״ןבומ׃םינבומינימינשןיבםנמאןיחבהל
הפוקתבלוכיבכחתפתהשו״םמצעםיעוריאה״תאןייצמהיאַולֿןבומו,רקיעה
תוריהבבונתואהדימעמאיהרשאבקראלבלֿתמושתלהיוארוזהשיגוט.תרחואמ

1972.,הקינטירבהידפולקיצנאבHistoryךרעוט
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םימיהֿירבדןיבל)תיעדמואתירסומ(תיאדיאתושֵיכםימיהֿירבדןיבלדבההלע
תונמדזהונלהתיהרבכהזרוביחבףארשא–תיביטקייבואֿתירמוחעקרֿתושיכ
,וזהניחבמםגאיההבושחאלא–םהיניבינושלהשומישהבוברעבלוכיבכאוטחל
תאסופתלןויסינַּבהכורכהתינורקעהיעבלעונתואאיההדימעמםישמילבמש
יתטישהףו☻יחברקיעהתויהלןבומכחרכומהזכןויסיניבגל.עדמכםימיהֿירבד
רקיעהוליאו,״םמצעםיעוריאה״לשיביטקייבואהןבומבםימיהֿירבדלש
ירסומלעפמכ,״םיעוריאהםושיר״לשןבומַּבםימיהֿירבדלשלבוקמהיתרוסמה
.המילבלעלוכיבכיולתאופאראשנ,ומשלוומצעלשכבושחה

ןיאהשעמלשןוכנהארנ,ונרמאשתינושלהתולצפתההלכםע,תמאב,םלוא
אלא,שממםינושםינבומינשלתולצפתהידכדעםיעיגמכספתיהלםייוארםירבדה
ןוכנה.םדוקמונַייצשיפכ,ללוכוףתושמ,דחאןבומבןאכונאםיראשנםוקמֿלכמ
םיעוריאהֿיטרפםילֳעומהברשאהמרבאלאםימיֿירבדונלןיאםנמאיכ,אוה
םג,םימיהֿירבדגשומלשתינכותהתוהמהלבא;תינויערהסיפתלשתרגסמל
–תישממẁתירמוחםאיכ,אדירגתטשפומֿתינויערהנניא,תאזהתרגסמבוהמרב
,לשמל,״ומצעלשכןחלושה״תוהממתישממֿתירמוחתוחפאלםינפֿלכֿלעו
ינשונלןיאםָששםֵשכ.תיאדיאההמרב,ונלש״ןחלושה״גשומירוחאמרתתסמה
יהירה,לוכהֿךסַּב,תמאהו;ןאכםגןידהאוה–דחאםאיכ,ןחלושלשםינבומ
ןבומםושבםימיהֿירבדגשומלהנוכנהרדגהונניא״םיעוריאהםושיר״ש,אופא
״םמצעםיעוריאה״קר,התעדעוםדקמוזאמ,אקוודםהירהםימיהֿירבד׃אוהש

יפכםמצעםיעוריאהםאיכ,םתס״םמצעםיעוריאה״םהןיאםנמאשאלא–

.םושירבםיכרענאהיּולוא,םיספתנםהש
תאתשבגמההסיפתהתמגמיהמהנימאקפנןיא,וזתיגשומהנבהלםאתהב

ואתיעדמאיהםאה,םימיהֿירבדלשתמיוסמהביטחללכלםיעוריאהיֵטָרּפ
יטרפתאתולעהלןויסינבהנכתויהלהסיפתהתבייחךכןיבוךכןיב׃תירסומ
תרוקיבלהנותנאיהתראשנו–תיביטקייבואהתימינפהםתִמאיפלהלשאושנה
ללכתויהלהאצותהלכותאל,ןכאלםאש–תאזהתיביטקייבואהתמאהיפֿלע
םגרמואהווה,וא.ליעלוננוידתישארבונשגדהרבכשיפכו,״םימיירבד״תניחבב
גוסותואקרםנמאהזירה,םימיהֿירבדלשגשומהםצעיפֿלעש,תורחאםילימב
רוביצהלשרבעהֿישעמלאקוודודחוימבקקזנה,רוביצהיניינעבםירבדֿתגצהלש
ירה,המשלתירסומתובישחלשדמעמםנמאהלביקוזהטישםאו–םתִמאַל
רקחמןיינעלקראלןאכהבושחהאצמנןכאאיהשתומכתמאהיכעמשמאליממש
.ומצעלשכירסומהךרוצללוכֿםדוקווליפאםאיכ,יעדמ

293לארשיימיירבדלע

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



ינותנלששוביגהֿהשעמש,הנבההתואמעמתשמורזוח,ינשדצמ,תאזםעךא
ֿלעןאכחרכומםנמא,תיתועמשמהםתומֵלשתרירביפֿלע,םייביטקייבואהתמאה
םגו–הירדגותשקובמהתועמשמהביטלםאתהב,יביטקייבוסראשיהלםינפֿלכ
זט.תיעדמקראהיּולואתירסומאיההסיפתהתמגמםאהנימאקפנןיאוזהניחבמ

אוהדציכאה,לואשלוףיסוהלםוקמילואשי,וזהיינשתורשפאלרשאב
תיביטקייבוסתויהלאיהףאםנמאהחרכומםימיהֿירבדבאדירגֿתיעדמההמגמהש
ןויגִשיפֿלעקראל,תמאברבדהלפונדציכו,הינותנלשתּויטנוולרהרחבמב
ינפמאוהךכש,יאדו,איההבושתההזלעךא?תיתוהמהניחבמםאיכ,גשומה
יטרפבונניאתמאב,רבדלשודוסיבווקמועב,םימיהֿירבדלשיתוהמהןיינעהש
םהילאתירסומתוסחייתהבףוסֿףוסאוהיולתאלא,םמצעלשכםיירמוחםיעוריא
בושחתויהללוכיוניארבעשלמםיעוריאֿתויולשלתשהלשדחוימעדמםושו–
םתועמשמתרגסמרשא,םיעוריאיטרפלאוהסחייתמםנמאםאאלא,אופאונל

.הליחתכלמוינפלהעובקרבכתאצמנתירסומה
ונאםיראשנןיידעהברשאהמרלונתואהריזחמ,הדִצמ,וזהרהבה,הנהו
לשםימיהֿירבד׃תויפיצפסםימיֿירבדתוכרעמלשתורשפאלקרםידומצהרואכל
תויוסחייתההלשתויורשפאהבַרימיפל,ינומלפןיינעלשםימיהֿירבדוינולפןיינע
ֿירבדלשללוכגשומהזיאלםיוסמאָצומםושאלל–ןובשחבתואבהתוירסומה
ךותמשיפֿלעֿףאו–רומאכיללכעדמלאושנשמשלאהייושערשא,םימיה
יפכ,תואמצעֿירסחוםייקלחםימיֿירבדבםגןיחבהלםנמאלכונםינפִלותוכרעמה
ֿלגעמץרפנ,ןאכדעוננויעבונעגהשמיכאיהתמאה,םלוא.ליעלונרבסהש
.םינפואהמכבםוצמצה

לעונאםידמועשהעשמתררבתמרתויבתיתוהמהוהנושארההצירפהֿתדוקנ
קיפסמהירסומהןעטמהתולעב,״תויאמצעה״םימיהֿירבדתוביטחןיבהנחבהה
תוביטחןיבל,ימינפהןמוחתמהגירחאלל,ןמצעתאהרואכלתאשלתלוכיידכ
ֿלערורברשאוןמצעלקיפסמירסומןעטמןהלןיארשא,״תויקלחה״םימיהֿירבד

׃הארזט
–ראקטֶלאהדראודאיטירבהןקיטרואתהוןוירוטסיההתאמ,׳?יהמהירוטסיה׳רפסה[
תאצוהברואהארוםרירואידיבתירבעלםגרות–1961תנשבהנושארלספדנרשא
.)ורבחמתריטפרחאלםינשעברא(,1986ביבאֿלת,ןדומ
םרתו,הווהורבעןיביפוסניאגולאידהניההירוטסיההשהשיגהתאהבחרהבחתיפראק
לשךרהטעמבףקומהתונשרפלשהשקונןיערגאיההירוטסיה״שהנונשההנחבההתא
].״תקולחמבתויונשתודבוע

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 294

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



רתויתוכרעמבםיטרפןתויהמאלאןהלאבאל״םימיֿירבד״כןדמעמשןהינפ
ינפמםגאלא,םדוקמוניארשהמיפלקראלהבושחאיהתאזההנחבהה.תופיקמ
םעפֿףאםצעבןניאהרואכלתויאמצעהתוביטחהףאש,ררבתמהילאתוכימסבש
תומלשרשוכתניחבמאלודחוימהירסומהןנעטמתניחבמאל,ןמצעלתוקיפסמ
תוראשנו–ןהתוקקזנדימתאלא,םדבלםיימינפהןהיטָרפלשינויגהההנבמה
דע,תכלוהותבחרתמהםימיֿירבדתכרעמבתורשקתהל–השעמלתוחותפןה
תינויגהותירסומתודחאכ,ולוכםלועהלשםימיהֿירבדלכתאףיקהלאיההעיגמש
דחאגשומלונאםיעיגמםנמאאליממהזכןפואביכ,רמולךירצןיא.תביוחמתחא
לש,רתויבתודבכנהףאו,תודחוימהתוביטחהלכרשא,םימיהֿירבדלשללוכ
ויפינסתניחבבאלאודגנכיגָ☻ומהןדמעמתאםייקלתולוכיןניא,םימיֿירבד
לשיג☻ומהאושנהןכֿםגאליממונינפלירהו;ליעלונרמאשגוסהןמ,םייקלחה
הזרוביחבףאשיפכ,ללוכדחאעדמלםיאתמהףקיהב,העידיהא״ֵהב,םימיהֿירבד
.םישמֿילבמוכותלעלקיהלתונמדזההונלהתיהרבכםנמא

היינשההצירפהתדוקנ.תרחאךרדבםגהשעמלץרפנםוצמצהֿלגעמ,םלוא
לשתיתוהמהתודחאהלערוריבבםידמועםישנאהןיארשאכםגש,הדבועבתאצמנ
לשיובירםושהשעמלהבןיאךא,םינפִלוהכותמםיפינסהלשירשא(םימיהֿירבד
הֶארנשהמףאש,שוחבםהםיספותםוקמֿלכמירה,)תוישפוחֿתוינוציחתולבקה
ֿלעובשי,תודחוימםימיֿירבדתוביטחלשתוישפוחתולבקהיובירכהרואכלםהל
ידיֿלעםימיֿירבדלשתורגסמבסנכתהל,תישונאהטישלשתודחאםושמםינפֿלכ
קראלרובידלחתפהאליממאופאחתפנהזןּוויכמםגו–ןהילעתעדהתדמעה
לשאושנכ,ללכבםימיהֿירבדלעםגםאיכ,תויפיצפסםימיֿירבדתוכרעמלע
.תאזכתוסחייתהלשהעפותכףאו,תישונאתוסחייתה

תירסומתוהמכםלועהימיֿירבדלרישיעגמםושםנמארצונןיאוזהשיגיפל
וזאל,וזהשיגיפלםג,םינפֿלכֿלעךא;תללוכותחא)תיעדמםגךכבגאו(
תניחבבללוכגשומכםימיהֿירבדלע]ינרקסהןויעה=[ּהַמֵתַהררועתמשדבלב
ֿירבדלע)יפוסוליפהו(יעדמהּהַמֵתַהתוחפלםגררועתמאלא,יגולויצוסןיינע
םימיהֿירבדירוחאמש,״ףתושמההנכמה״ןיעכוא,עקרהẁתודחאכםלועהימי
גשומונלשיףאהשעמלשונאםיאורךכו–םהיניבתינורקעםימודה,םייפיצפסה
םוחתבש,וזתרגסמבןייצליוארדוחייב.םינפהמכבםימיֿירבדלשללוכ
הללכההבגאש,תובורקםיתעלםגהרוק,םימיהֿירבדלתיפוסוליפהתוסחייתהה
םיעוריאֿתויולשלתשהלשןיינעלרבעמףאגשומהחתמנאליממ,תינויגהה
םלועבתירוביצהתוחתפתההךלהמלימָתסֿללוכןויצלאוהךפהנו,אדירגרַבָעשלמ
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שארמהסיפתהתכלשהךות–הלוכהיווההלשהתוחתפתהךלהמלףאוא–
זי.ארקיעמינמזרודיגלכמתוטשפתהךותוליפאוא,דיתעלםג

םתסיפתןיבלםימיהֿירבדיטרפןיבהנחבהבןוידלשהזרשקהב,ףוסַבלו
תמּושְרןיבםימעפלתעצומההנחבההלעםגדומעלונליואר,תללוכהתיתביטחה
.תינויעהםתאצרהןיבלםימיהֿירבדלשאדירג

םישקבמהשיתירבעבו,״הירוטסיה״ל״הקינורכ״ןיבאיהתיזעולההנחבהה
,םלואחי.הירוטסיהלןויצכ״תודָלות״ןיבלהקינורככ״םימיהֿירבד״ןיבןיחבהל
םינפֿלכֿלעירה,חנומהמוקמבהדובכ–הנחבההםצעיכםאשרמולהארנתמאב
תוללוכרתויבתושביהםימיהֿירבדתומושרםג.תיתוהמההתועמשמבםיזגהלןיא
לשתוררועתההתדבועםצעמךשמנה,והשלכירוטסיהֿירסומחתמאליממןהב
הכרעהוהנחבהלשיהשלכהדימןכֿםגןהתוללוכאליממו–הליחתכלמןהימשור
םילימב.טוקנלםימשורהואררשאםיטרפהתריחבביטבתוחפלתמלגתמה,תינויע
השעמלןניא״הירוטסיה״ו״הקינורכ״ש,אופאאוהרבדלשושוריפתורחא
שיהקינורכלכשןפואב,םיברעתמםיגשומםהאלא,הזתאהזםיאיצומהםיגשומ
לשהדוסימאליממהבשיהירוטסיהלכשםשכ,הירוטסיההתוהממאליממהב
לשיתוהמהגשומבהפקוסעלונאםיאברשאכש,ונניינעלהנימאקפנו–הקינורכה
תידדצההנחבההירה,ליעלוהונרדגהשיפכ,ידוסיהינורקעהונבומבהירוטסיהה
.הדירומהניאוהלעמהניא״הקינורכ״ל״הירוטסיה״ןיב

ותדמעהשיתעדֿתוינעלילהארנ,תירבעלוזהנחבהלשהמוגרתלעגונשהמב
׃םינפֿלכֿלעךרפומאצוי״תודָלות״תמועל״םימיהירבד״]לשםיחנומהדמצ[לע
רורבלבא,ארקיעמ״הירוטסיה״לשהנויצלםיאתמ״תודָלות״םאאוהברקפס
םאןיבתאזו,יאדוובתידוסיֿתינורקעותיתוהמהניחבמםיאתמ״םימיהֿירבד״ש

.ה׳צורקוטדנבלשותוגהבוזהמגמלשינוציקהיגולויזרפהחופינהתא,לשמל,הארזי
תרות׳תארתיהןיברביח–יקלטיאיאנידמוןוירוטסיה,ףוסוליפ–ה׳ֶצרקוטֶדנֶּב[
ומגרותאלרשא(׳תוריחהלשהרופיסכהירוטסיהה׳תאו,׳היתודלותוהירוטסיההתביתכ
איההעידילכשןעטו,״טלחומםזיצירוטסיה״כהניכאוהותפקשהתא.)תירבעל
תאזגייסךא,הירוטסיההםעההזהיפוסוליפהשבתכףאאוה.היפואבתירוטסיה
ךכלעדמעה׳צורק.הירוטסיההלשהיגולודותמההניההיפוסוליפהשורמואב
לכ״יכעבק,ךכשןוויכמו,הווהבדימתםיעוטנרקוחהֿןוירוטסיההלשםיסרטניאהש
].1952תנשברטפנה׳צורק.״הווההלשהירוטסיהאיההירוטסיה

.תירבעההידפולקיצנאב׳הירוטסיה׳ךרע;רטסבֶוןולימבhistoryךרעחי
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הזרוביחביתרחבםנמאןכל.אלםאןיבו״הקינורכ״לשהנויצלםגאוהםיאתמ
תידוסיהֿתינורקעהתיגָ☻ומהתוהמליתנווכתהרשאכ,״םימיהֿירבד״גשומַּב
תלברסמה,״הקינורכ״ל״הירוטסיה״ןיבהנחבההש,הדבועהוליאו;ונרמאש
רשאכ,״םימיהֿירבד״רחאתררגנהניא,הירוטסיהלשיזעולהגשומהתאתלבלבמו
ןורתיקראיהוזהדבוע–ירבעהגשומהלשילרטינהֿירוקמהןבומבונאםיקפתסמ
.ןוּוכמהשומישל
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ב

לארשיימיירבדלשגשומַּבתוכורכהתודחוימתויעב

ץבעיובונבוד,ץרג׃תינוציחההשיגהתולספ1.

ֿלעויבגלונלשישהסיפתהדוסילעונכרעםימיהֿירבדגשומבליעלדחותינהתא
העינמהרואכלןיאתאזההסיפתהתרגסמבו–הפוריאלשתוברתהןמהארשהיפ
אלל,תיגָ☻ומהטישהתואלטושפירשפאאושנכהארנלארשיימיירבדתאםגש
ימיירבדלסחיבםגש,רמולונתנווכ,קוידרתיב.דחוימגייסוארוריבֿתפסותםוש
קלחוא–םיעוריאהתכסמתאךורעיואוביוהשימשהרואכלקיפסמלארשי
וניינעלםייתועמשמולםיארנםהשיפכ,לארשילועריארשא–םיעוריאהתכסממ
תונמיהליאכזאהיאוהאליממו,תיביטקייבואתמאלשהריבסהדימךות,ירסומה
.לארשיםעלשםימיהֿירבדילעבםע,ימיטיגלןפואב,ךכב

לכבהשעמללבוקמהגהונהיפֿלעםגאלא,גשומהירדִגיפֿלעקראל,ןכאיכ
לןיא–תאזהתדחוימהתוברתלרבעמםג,תמאבו–הפוריאלשתוברתבםימעה
ואםכלהמֿתופיצרִלתוכיישלשתירסומהעדותאלףאו,םימיֿירבדלשעדמ
תוחתפתהלרוסמהםימיהֿירבדלשעדיהלולכמיפֿלעאלא,םכותבהדמעֿתטיקנ
ֿלעו,איהשתיביטקייבוסתוארֿתדוקנלכיפֿלע,וילאףסּוישהמלכיפל,תישפוח
;ידמלענכשמועמשנןפואביטנוולרהוחותינואורופיסתאףרציואובישימלכידי
ֿךרדבםימעבםא,תרחאתויהלרבדהלוכידציכ,תוארלהרואכלםגהשק,תמאבו
.דחוימבלארשיבםאוללכ

העדותהועדיהתאש,השעמלהדבועההנורחאלהחתפתהלארשיבםג,ןכאו
לשתישפוחהתוצצורתההךותמלבקלונלחתהםיימואלהםימיהֿירבדלש
המודב,הזהןיינעהימוחתבםיעצומהםיירוקמהםירופיסהותועדה,םירקחמה
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ברקמאלףא,ףצפצמוהפהצופךכדגנכןיאתינורקעו–םייוגבלבוקמלןיטולחל
.םיקודאהלארשיינומאימולש

,עירכמורומחישוקוזתואיצמבהלגירתויבלקהןוּוכמהןויעהםג,םלוא
תורודבלארשיימיירבדלשםילודגהםירפוסהלכלצאןיַעלףושחאצמנה
אלא,תמיוסמתינקווַדהפקשהביולתה,יגולואדיאישוקקרונניאשו,םינורחאה
.אשונהףוגבךורכה,ימינפישוקאוה

תבייחתמה,תילאדיאהותייווהיפֿלע–לארשיםעש,ךכמליחתמישוקה
לככםעונניא–רודלרודמתופיצרבתכשמנהתישרושהֿתיתוברתהותרדגהמ
םאתהבתיללכֿתיתוברתותינויערתּונתשהלoיביטטֶגֶוןפואבםירסמתמה,םימעה
ןויערהתאםייקמואשונותויהברדגומראשנהםעאוהאלא,תוביסמהֿילוגלגל
השעמלםיכפהנתאזההרותהוםעהשןפואב,לארשיẁתרותלשתמיוסמהתוברתהו
ונניאתמאב,תאזהתודחאהלולכמוליאו.הכותמתידדהתמלתשמה,תחאתודחאל
–הליחתכלמובללוכואשונםגאוהאלא,וילעםירבועהםימיהֿירבדלא☻ומקר
תמיוסמהעדות–תדחוימהותייווהלשרתויבםיקהבומהתודוסיהדחאתניחבב
רשא)םימיהֿירבדמירקיעקלחלשתוחפלוא(םימיהֿירבדלשדואמתרדגומו
,םימיהֿירבדלשןיינעהםצעלתדחוימהשיג]אוהללוכ[ןכֿומכו,רבכוילעורבע
דמעמל,השיגהתואתרגסמב,םלועהימיירבדולארשיימיירבדתאהלעמהןפואב
.לולכמַּבםיבושחהםיכרעהדחאלש

חרכומילארשיהלולכמה]לש[תוארֿתדוקנמש,אופאאוהרבדלשושוריפ
ךכלהנכומההשיגלםאתהבוהשיגהךותמקרךרעיהללארשיימיירבדבלופיטה
,תינוציח,תרחאהשיגיפֿלעםהבלופיטלכוליאו,הרותהיפֿלעהליחתכלמ
ןהשלכתוראהותוגשהםאםג–1םינפִליוארֿיתלבכבשחיהלאליממחרכומ
.ץומיאלתויוארכואתופלאמכלבקתהלהנלכותוכותמ

ךותיחכ–םינפִליואריתלב׃וא–״םינפִליואר״יוטיבַּבד״בשטקונןלהלוןאכ1
הנקיפֿלע,ונימיֿירבדלולכמלשותרגסמךותבללכיהלןודנהרפסהיוארםאהנקסמה
.ואלםאוא,לארשיתרותלשימינפההדימה
תויהל(–םינפִליוארה,שדקוהשןברק׃ןוגכ,תונברקהינידבאוהיוטיבהלשורוקמ
השןוגכ,ךפהלןכו;ץוחבוטחשלרוסיאלחש–)הרָזעהםינפבשחבזמהלעברקומ
רואיב,׳חג״י׳םיחבז׳תנשמ׃לשמלהאר(;םינפִליואראוהןיארבכש,םומובלפנש
ליחתמהֿרוביד׳בדומעא״יקףד׳םיחבז׳לי״שרו,׳ההנשמלםשארונטרבמהידבועיבר
הבןודלןיאשיהשלכאישוקלעםרמואב,המודיוטיבבםגוטקנל״זח.)״ןהיתש״
.)׳אדומעז״טףדאעיצמאבבתכסמ(;״םינפִלהכירצהניא״ש,הבישיַּב
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–אדירגםיינוציחםיכרצלתמאבךרענינוציחהלופיטהרשאכרבדהאוהךכ
;ותנבהיפֿלעוולשויכרצללארשיימיירבדלעדומעלשקבמירכנםרוגשןוגכו
לארשיֿינבידיֿלעךרענינוציחהלופיטהרשאכ,אוהךכהמכוהמכתחאלעלבא
תינוציחהםתשיגלםאתהב,המינפילארשיהלולכמהלעעיפשהלהרטמבוםמצע
תיגולואדיאהתּונשםצעלשבאקוודואל,לוספוןכוסמאוההזכשןויסינ.םהלש
,אדירגםימיהֿירבדבתמיוסמהמגדוזיאלונממתפקשנההנכסהלשבוא
לולכמהדגנובתמלגתמהתודרמתההםצעבלוכֿםדוקםהותולסַפוותָנָּכַסאלא
ידכאליממהבאהירשכההלןתנייםארשא,תודרמתה–ותומלשבילארשיה
רבדההטייףאתוחתפתההךשמהבשןפואבו,ודוסימילארשיהלולכמהתאעקעקל
.ארקיעמלארשיימיירבדלתחתמעקרקהתטמשהלליבוהלאליממ

ימיירבד׳באוצמלרשפאולאהתונעטהסוסיבלרתויבתקהבומההמגדההתא
השעמלךפהנהזהרפסהש,הדבועלבלםישבדחוימבו–2בונבודל׳םלועםע
ןפואב,בצעלךישממובציערשא,לארשיימיירבדלשיטרדנטסהרפסהתויהל
הייחתהֿתורודלשותונויצהלשםיימואלהםימיהֿירבדתעדותתא,ילסקודרפ
.ץראבולדגש

םיחתפתמםעהתודלותביכסרגאוה.הנבלההיסורבדלונבונבודןועמשןוירוטסיהה2
םעהייחתדמתהלהיוארהךרדהאיהךכו–תופוקתהיפוליחב,םינושםיזכרמםיקתענו
בונבודהאראל,ןכל.לארשיץראבתויתכלממותואמצעבאקוודֿואלו–ולוכםלועב
תרימשתאתרתיימהיצפיצנמאהשרבסאוה;תידוהיהנידמבותינויצההעונתבחרכה
הריציותוברתתחירפתועצמאבהפוריאבםיידוהיהםייחהקוזיחלשןוזחדימעהו,תדה
דסוויירשא,ידוהיהםעלימונוטואזכרמבתינוליח
היההלאויתונויערסיסבֿלע.הפוריאחרזמב
תאםזיםגו,׳םיטסימונוטוא׳הישארמבונבוד
תגלפמ=(׳יטרפסקלופ׳תידוהיההגלפמהתמקה
הגירריעבחצרנבונבוד.1906ֿב,ןילופב)םעה
,תוומהתונחמלהליהקהשוריגלילב,1941תנשב
.תחאוֿםינומשןבהיהשכ
םלועםעימיירבד׳,בונבודלשירוטסיההולעפמ
אוה;תיסורבבתכנ,׳הזהםויהדעםדקימימ–
ומוגרתב,ג״פרתתנשבתירבעברואתוארללחה
–ןורחאה,רשעֿדחאהךרכה;קינפורקךורבלש
–היינשהםלועהתמחלמףסלארבחמהעיגמוב
.ש״תתנשבםסרופ
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השיגהןמשרופמןפואבאוהרענתמהליחתכלמש,אוהרפסהלשודוחיי
,״תיעדמ״הסיפתלשתרגסמלםריבעהלרעתסמולארשיימיֿירבדל״תיגולואתה״
אלףא–ןוידלשאושנכהלתשמשמאהתהאדיאםושאלרשא,״תיגולויצוס״
״ימואלםויקתמחלמ״וזיאלשינרמוחהןילמוגהֿקחשמקרםאיכ–ןיפיקעב
,]תינש[,ךכֿרחא.ךדיאמתוביסמהינותנלשתרזוחההעפשההו,אסיגדחמ,תרוויע
הרותבקוסעלרבחמהץלאנרשאכףאשררבתמ,תאזהתרגסמהןמםינפִל
םושןיבמאוהןיאםינפֿלכֿלעירה,ונוידאשונבידוסיֿיתדבועןותנכתילארשיה
םיפלתסמףאאליממהזכןפואבו–קוחרמוליפאהזהןותנבתיתִמאֿתינחורהנבה
םיקפואהֿבחורובגשנההשודקהחתמםוקמברשאב,םימיהֿירבדהשעמלולצא
תמרבקרונינפלםגיצהלאוהעיגמ,תמאבלארשיימיֿירבדבורר☻רשא,יהֱֹֿאה
.ומצעאוהותוישיאלשהחוטשהתיליכ☻ַמההגשהה

,תבייחמתילארשיהאדיאלכמרומאכרענתמרבחמהשיפֿלעֿףא,תישילש
,ץוחבמלארשיימיֿירבדתאטופשלורוזחלמםינפֿלכֿלעענמנאוהןיא,תימינפ
לשבויחבאטבתמהו,ומצעללגסלליאוהרשאדחוימהירסומההדימהֿהנקיפֿלע
םזילנויצרבורמ,]תיעיבר[,ףוסבלו.״תיפוסוליפ״םלועֿתפקשהו״העדהשפוח״
ינוציחהֿיביטמרונהףילחתַּכרבחמהלצאשמשמה,יאדיאֿיטנאו״יגולויצוס״
לשתוחתפתההֿןויגהתדמעהלאוהעיגמףא,לארשילשתימינפההמרונהםוקמב
םיזכרמלביבסמתוססבתההןורקעלש״תיעדמה״הנקסמהלעלארשיימיֿירבד
היהרשפארבכוימיביכםא–ולוכםלועהינפֿלעםיכלוהוםיקתענה,םייתפוקת
םנמאםיראשנלארשיימיירבדש,הנקסמהתאתיעדמרתויכוליפאתוארליאדווב
םזכרמבאקוודו,הלואגלעיגהל׃ימינפהירסומהםבויחלשןויגיהַלקרםידומצ
.דחאהילארשיֿץראה

ןמאנראשנהםדאםוש,תמאבש,לילעבונאםיאוראליממתאזלכרואל
רשכרואיתכ״םלועםעימיירבד״תאלבקללכויאלילארשיהלולכמהתומלשל
םהשלכםייתוזחואםייגולואדיאתועדֿיקוליחללגבקראל–ומעימיירבדלש
תעמתשמהדוסיהֿתחנהשינפמ,]תישאר[,לוכֿםדוקאלא,םירבדהתכרעהלסחיב
םאשןפואבו;ארקיעמיתרוסמהֿילארשיהלולכמהלשובויחתלילשאיהרפסהןמ
ֿישנאלוהשלכןיינעובראשייןיידעשםנמאןכתייירה,ןוכנאוהרואיתה
ןויערלש,תיפיצפסהֿתיבונבודה,תינויקיקההעפותהישנאלוא–אמלעבעדמ
,ילארשיןיינעםושובןכתייאלםינפֿלכֿלעלבא–תולגבידוהיהםזימונוטואה
.יבויח,ירוקמֿימואל
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יטרדנטסהרוקמהתניחבב,רומאכ,רפסהלבקתנןכֿיפֿלעֿףאשרחאמ,תינשו
ירה,טרפבתשדחתמהלארשיֿץראבוללכבתונויצהברקבלארשיימיֿירבדתרכהל
וניתורצלכתאידיחיעבקשםרוגַּכרפסהתאךכלשבתוארלםנמארשפאֿיאיכםא
תאהווַלמה,םוטפמיסכקרוצומיאתאתוארלשיםנמארבדלשורקיעביכםאו–
תאםגתוארליאדווברשפאםוקמֿלכמ–רתויםיבושחה,םירחאהערהֿימרוג
ֿתנידמלשהתומדבוציעלותמורתתאםרתו,עיפשהורזחשםרוגכהזהץומיאה
םעימיירבד׳לשםקלחאוהטעמאליאדו,וזהניחבמו.ודִצמ,אנדיאהדלארשי
תוישרושלשהעדותלכמקרפתמכםעההארנםנמאםויכשהדבועָּבבונבודל׳םלוע
׃דבלב״תדה״יניינעבקראלו,ארקיעמםיינכותהֿםייתוברתהוימיירבדבתיבויח
ךרעהףא,תנקורמתונטקותולדלשתרגסמבולעפמלהנתמחורהֿתולדגםוקמב
״ילארשי״םזילאירוטירטןימלרתויהלכלךפהנוותעדותמקחמנלארשיֿץראלש
המגמבשוריפבםכתסהלתונקורתהההָטונםגםנמאלוכהֿךסבשדעו–טשפומ
ימיירבדלודועהלהיהיאלתמאברשא,השדחתימואלתושיוזיאלרָבעמלש
1ֿחי.םולכאלוםיירוקמהלארשי

תינוציקההמגודהיבגלקראלתינורקעהניחבמםהםינוכנתמאב,הלאםירבדו
רשארפֵסַלוליפאםיאתהליושעםהמוהשמאלא,בונבודל׳םלועםעימיירבד׳לש
אוה,לארשיימיירבדבונלשישרתויברדהנהללוכהםוכיסהאוהראשנהכדע
3.ץרגלשםייניעהֿריאמושפנהֿםמורמורפס

לעפמתוכזבעדונךאארקמהרקחבםגקסעאוה.ןילופבדלונץרג)שריהךירנייה(יבצ3
תינמרגבבתכש,)ךרכרשעֿדחאב(׳לארשיימיירבד׳,ולשלודגההיפרגוירוטסיהה
ארקמותידוהיהירוטסיהדמילץרג.1875תנשבומילשהו,הנשםיתשוםירשעךשמב

רבעשינפל,י״אפמלשיתרוסמהןוטלשהלשהנורחאההפוקתבובתכנםירבדה1ֿחי
ינורקעֿיתִמאיונישםושהשעמלןיאןיידעהזהיונישהרחאםגךא;ןיגברמלןוטלשה
.ןגשתפַּבבתכנשהמיבגל
,דוכילהתעונתידילרבעןוטלשהו,עודיה׳ךפהמ׳הלח)1977יאמ(ז״לשתרייאףוסב[
,רוביחהתביתכבהאלהקחרהד״בשגילפהרבכהזדעומב.ןיגבםחנמלשותושארב
םוקמֿלכמ.)351׳מעבתאזהאר(,ו״לשתןוויסבםתחנןאכונאםידמועובקרפהןכש
,ודיֿבתכידומעברוחאלףדפדאוה–שדחהןוטלשהלעותעדתאד״בששביגרשאכ
.תאזההרעההתאןאכ׳לתש׳ו
ובףאֶש–׳םילעופהתעונתלתיטסינויזיבראלהעצה׳ורמאמתאםגשדועריכזהלשי
לטנש׳ןמזקספ׳ןיעמבד״בשבתכ–ותעונתלוןיגברמלהרֵתיהדהאתרכינאל
,רמאמַלחיתפַּבתאזהאר.׳ךפהמה׳רחאלםישדוחהעשתכ,ןנדרוביחהלעותדובעב
].680׳מע׳גךרכב
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ֿתרותבולארשיםעבלוכיבכאוהריכמשהרכההלכםע–הזהרפסהףא
יאדיאאשונכהרואכלםהםישמשמוזםתודחאבקררשא,תחאתודחאכלארשי
,לארשיֿתרותלשתמאלןמאנרפסהראשנםגךכבגאשיפֿלעֿףאו–ורופיסל
תאובהמילעמהניאלארשידוסיבשתיתדההאדיאהותודחאהתייארש,הזןבומב
,תינידמהמואכתילארשיההיווהבדחוימבהמשתאזהתיאדיאהתושֵיהרשאשגדה
השועורזוח,ומצעאוה,הזהרפסהםג,םינפֿלכֿלעירה–התרוכמבתשרשומה
׃ובוונממ,רתסלפוללהםירבדהלכתא

תא,יטנגלאןפואב,השעמלריבעמואוהקמוחותליחתמרבכ,תישאר
,הרותהלשתימינפההטישביהשלכתוישרושלרבעמותאצרהלשדוסיהֿתחנה
;תיטסינמוהֿתינוליח,תינוציחהסיפתלשתרגסמלא,שדוקַּבהיבויחוהתייווחלע
ימינפההדימהֿהנקתאץרגםגדבאמ,ונממרחואמהבונבודלהמודב,ןכמרחאל
ֿלע,ומוקמבטוקנלאוהאבו,םימיהֿירבדךלהמבהתוחתפתהתרוקיבלהרותהלש
,ףוסבלו;״תיפוסוליפםלועֿתפקשה״לשהדימהֿהנקתא,ץוחבמקתעומםעטיפ
תיזחתהלכו,ונמזלרבעמןוזחבתולעתהלידכץרגלםיליעומהרותהיבויחןיא
וזיאתאיצמליוכיסַּבקריהירההכותבםיעוקתםיראשנולשלארשיימיירבדרשא
יפל,תולגבםיילארשיהםייחהותדהלשהיצזילנויצרוהיצזיטתסאלתינקתךרד
ךירצןיא.ערלואבוטלםא,יתוהמהםָיונישאללםגּולו,וימילשינמרגהםעטה

םיפיטמהינושארמ–לקנרפהירכזלשודוסימ,ואלסרבבםינברלשרדמהתיבב
.1891תנשברטפנשיאה.תאזוכרדבומעךליהץרגףאו–תדַּב׳םינותמםינוקית׳ל
תחאתכסמבםעהימיירבדלכתאראתלןושאריצולחןויסינהתיהץרגלשותדובע
ירוביגתבהאםהבתרכינו,שגריעפוש,םייבבלוםייחוירואית.התובישחןאכמו,הפוצר
ץרגיבתכ.הילעםימקההיביואתאנשוהמואה
רשא,ץיבוניברסחניפֿלואשידיבתירבעלומגרות
העדונןכֿלעו,ולשמםהבעבטוףיסוהםג
רשא–׳לארשיימיירבד׳לשתירבעההרודהמה
תנשבהשרוובםלשוה,םיכרכהרשעב,המוסרפ
.׳ר״ֶפֶשתרודהמ׳כ–ס״רת
תועפשההתאד״בשםכיסרשאכשריכזהלםגיואר
תאןהיניבןייצאוה,ותודליבגפסרשאתויכוניחה
,הרשעֿתחאליגב,ץרגלשהירוטסיההתאירק״
תאזהאר(;״לארשיץראליתיילעימיםצעב
.)38׳מע׳אךרכ,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָּב
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תויהללוכיוניאץרגלשורפסםגאליממשירה,הלאהםינותנהתרגסמבש,רמול
.םינפִלונליואר

ימיירבדלשםתאלעהלםיינוליחהתונויסינבקראלהשעמלןידהאוה,םלוא
ונויסינומכ,תרוסמלתונמאנבותיתדחורבםתולעהלןויסינבוליפאםאיכ,לארשי
4.ץבעילש

תוצמלןאכלדתשמרבחמהש,אוהץבעיל׳לארשיתודלות׳לשלודגהןורתיה
תאוטי,לארשיימיירבדלשעדיַלרוקמכםיימינפהםיילארשיהתורוקמהתא
יפֿלעםאיכ,םיינוציחהדימֿינקיפלןדאוהןיאוללהםימיהֿירבדבתויוחתפתהה
ןורתיהןמדבלתאזו–המצעלארשיֿתרותלשתימינפההטישבהנמאנהותנבה
םאיכ,תיזעולבאיבמאוהןיאורופיסתאש,תינכותהתועמשמהלעב,ינָרּוצה
.הלואגֿןוזחותימואלתוישרושתעפושה,תיארקמֿתירבעןושלב

.ונולשיכתאאצומהתאםש,ץבעילשונורתיתאאצומהתאשםוקמב,םלוא
תולעהלישרושוירוקמןויערהזיאיפֿלעאשינאוהןיאםינפֿלכֿלעש,איהותלקת
קררבתסמונויסינאלא,םינפבמ,הרותהיפֿלעםהלתּואָיַּכ,לארשיימיירבדתא

הצראהלעו,)1847(תיסורההינלופבדלונ,תסחוימםינברתחפשמלןב,ץבעיבאז4
ירפסרביח,תירבעהןושלהדעוובלעפ,בקעיןורכזבהרומכשמישאוה.1888תנשב
עבשכהפוריאלרזחךא–ץראבידוהיהךוניחלתודוסיהיחינממדחאלבשחנודומיל
.בושייהלשינחורהויתדהובצממהבזכאךות,ותיילערחאלםינש

תארותסלץבעיחילצמק״דרשוריפלעךמתסהבש,לשמל,איהתפלאמתיבויחהמגודטי
לשירסומהםשורהללגבבאומךלמעשיֵממרוצמהתרסהלעהנושמהולבוקמהרופיסה
תקולחמהללגבאלאםירצהתליבחהדרפתנאלתמאבשאוההארמו,לוכיבכונבתברקה
.הבורעֿןבכבירקהועשימספתותוארשא,םודאךלמלשונבתלצהלע
םעדחי–הדוהיולארשייכלמ,טפשוהיוםרוהילשםתמחלמתשרפבאוהרבודמה[
רצבתהעשימ.׳גקרפ׳בֿםיכלמבבותכהלככ,באומךלמעשימדגנ–םודאךלמ
םירוצנהלשלשוכןויסינרחאל.וילעורצהשולשהו)ּךַרַּכאיה(תֶשֶרֲחֿריק,ותריבב
רשארוכבהונבתא]עשימ[חקיַו״׃קוספַּברופיסהםייתסמ,״םודאךלמלאעיקבהל״
ובֻשָיַווילעמועסיַולארשילעלודגףצקיהיַו,הָמֹחהלעהָלֹעוהֵלֲעַיַו,ויתחתך♪מי
.)ז״כקוספ(;״ץראָל
ךרומ׳ליטהרבדהו,ולשונבתאףרשעשימששרפמ–ל״זחישרדמתובקעב–י״שר
ףרשעשימששרפמ,ויחאוויבאםשב,ק״דרוליאו.וגוסנש,םירצההנחמב׳ירסומבל
תאשטנוףַצָקםודאךלמשךכלםרגרבדהו,ודיביובשהיהשםודאךלמלשונבתא
.אבצהתליבחהדרפתנו,הדוהיולארשייכלמ
ןלהלהאר–ק״דרלע(.177׳מעב,׳רבדאָצומ׳רודמַּב,׳בךרכבוזהשרפבןדץבעי
].)ז״מתהרעהלתפסותַּב,571׳מעב
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ידכ,רקיעב,ררועתהץבעייכהארנ.הָּלהלשותטישוץרגלשותעפוהעקרלע
תוינוציחהתויטנהדגנכ,הנוזחוהדובכלעו,היתויוכזלעתרוסמהתאדימעהל
ךא–תולגהתדמתהלעהדימעהלוהבלזלזל,םירזםיגשומותושיגיפֿלעהרקבל
ןמרחאוהשמתויהלהיושעםימיהֿירבדתביתכשותעדבהלעאלתאזםע
ךרדכ,םמשלקרלוכיבכו,אדירגםירבדהיטרפלעתינוליחהֿתיעדמהתוקחתהה
לשוחוכש,הדבועהםגהפסונתאזלע.הפוריאבןמזותואהצופנשהסיפתה
םימיהֿירבדלשםיכלהמהיטרפלשהיצרגטניאָּבדחוימבברהיהאלץבעי
רחאןפואבםאןיבוהרותהיפֿלעםאןיב,םיללוכםיינויגהםירבסהבואתוראהְּב
םצעלתרוסמבתולבוקמהתונומאהותועידיהולוכפהנלוכהֿךסַּביכאצמנךכו–
.ןמצעלשןתכרעהוןתכירעלןיַעבש״יעדמה״הדימהֿהנק

תיעדמםירבדֿתגצהללכלש,אופאאוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב
ֿלעינוציחהֿינוליחהיעדמהןורקיעהתאךא,עיגהלץבעיחילצהאלםנמאתיתִמא
הניחבמו,ותטישלתישירחלעֿתרגסמןיעכ,הכלהלתוחפל,ץבעיולץמיאםינפֿלכ
בושחשהמ,תאזהתוחרקהתייעבלרבעמףא,םלוא.ןאכמוןאכמחרקאוהאציוז
,לארשיֿתרותלשעקרקהלעתומלשבדמועהםדאיבגלש,אוהונניינעיכרוצל
םינפֿלכֿלעיואראוהןיא,ינוליחעדמלשוכרעאהירשאאהיש,עמשמאליממ
לשולעפמלהכרעההלכםעו–ונימיֿירבדלשהסיפתלהרֵשכלעֿתרגסמכשמשל
ןורְתפכבשחיהלאופאלוכיוניא,בונבודואץרגלשלעפמַּכ,אוהףאירה,ץבעי
5.וללהםימיהֿירבדלשתמכסמהםתגצהתייעבליואר

המֿןמזךרע,)1902(׳יחרזמה׳דוסייבףתתשהאוה
,ירוטסיההולעפמלרסמתהו,העונתהןואטבתא
םימיהירבדרפס–לארשיתודלות׳׃ריתכהותואש
שדחהבושייהדוסיידעותויהםוימלארשיינבםעל
ינשאנליוובוספדנז״סרתתנשב.׳לארשיץראב
ץבעי.׳םייוגבלארשי׳ו,׳וצראבלארשי׳׃םיכרכ
הרודהמהםוסרפו,ד״פרתתנשבןודנולברטפנ
–ךרכרשעהעבראב–ותדובעלשהאלמה
לשותכירעוותרדההב,ש״תתנשבקרםלשוה
.ןיולהשנמֿןימינב
.לארשיבומשתאאשונןורשַּבץבעירפכבשומה

ד״בשףיסוי–הירחאלשוזבו״הלעמל״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב–336׳מעבןלהל5
הסריגַּכבשחיהלמותואםגופהרֶסֶחהלעהעבצהב,ץבעילשולעפמיפלכותרוקיבלע
.תרוסמהיפלעתופַצלהיהיוארהלרשאונימיֿירבדלש

305לארשיימיירבדלע

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



תמאבןהמררבלונאםיכירצ,יוארהןורתפהותואתויהללוכיהמתוארלידכ
תאו–םימיהֿירבדלשתינקִתהגצהיבגללארשיֿתרותלשתויבויחהתושירדה
.םיאבהםיפיעסבתושעלהסננהזהרבדה

לארשיבםימיה♫ירבדלשהעדותהיטרפ2.

הלקהנניא,םימיהֿירבדללארשיֿתרותלשתינקִתההשיגהיהמ,ונגצהשהלאשה
.הזתאהזםימילשמהםיידוסיםימעטהשולשללגב,הבושתל

קהבומודחוימינורקעךרעכםימיהֿירבדלעליעלונרמאשהמלכםע,תישאר
השגדהםושבוניתורוקמבעיפומוניאטעמכהזהךרעהשאיההדבועה,הרותהלש
יושעהוהשמונאםיאצומםימעפלםאו–ומשלתשרופמתיתטישותירסומ
ֿךרדבואןיפיקעבקרהזירה,תאזכשתיתטישותירסומהשגדהןימלתומדיהל
ירה,תורוקמבםייקםימיהֿירבדלשגשומהםצעםאףא,ןכֿםגהשעמלכ.העלבה
תועמשמוזיאתקסהלןכומירסומואינויעןעטמםושםָשולןיאםינפֿלכֿלע
תאוליפאש,תפלאמהדבועכבשחיהלרבדהיושעהרואכלו–וכותמתיכרע
,וניתורוקממקיסהלהליחתכלמונלוכיאלגשומהלשתינכותהתועמשמה
לשיזעולהגשומהחוכמונלשישתאּבוימההעדותהיפֿלעהתונבלונצלאנאלא
.״הירוטסיה״

האצרהוזיאוניתורוקמבללכןכתיתאלוןיאש,עמשמאליממהזעקרלע
המכוהמכתחאלעו–םהיטָרְפִלםימיהֿירבדתכירעלשוהשלכןקתלעתינויע
התטישוהרותהתורפִסלשהיפואמללכןניאףאולאכשתואצרהש,ךכלבלֿםישב
ונאןיאהזגוסמהאצרהםושיכ,ןייצליוארןכלערתיםג,תמאב,םלוא.תיכוניחה
תחפסנהתורפסבאלםגםאיכ,הרותהלשתינקִתהדוסיהֿתורפסבקראלםיאצומ
המוחתבףאשדבלבוזאלו–״תודהיהלשהיפוסוליפ״בוא״לארשיתבשחמ״לש

םירבד(״ךָלורמאֹיויֶנֵקז,דֵגַיויבאלאש,רֹדָוֿרֹדתונשּוניִּב,םלועתמירֹכז״,לשמלכ
ןוּוכמןפואבונניינעבןודלללכאבקוספהןיא,םירבדהרשקהיפל,תמאבךא;)׳זב״ל
ללוכהחוסינהוהזשהמדנו.בגאֿךרדבודצהןמקרוילאאוהסחייתמאלא,ומשלו
,םימצמוצמוםייפיצפסרתויםהםירחאםיחוסינ.ןודינבונלשישרתויבתכלֿקיחרמהו
איצוהדיקֶזֹחביכ,םידבעתיבמםירצממםתאָצְירשאהזהםויהתארכָז״׃לשמלומכ
.הזמםכתא׳ה . .)׳ח‐׳גג״יתומש(״אוההםויבנִבלָתדגִהו.
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םגאלא,םימיהֿירבדלשםתכירעלילארשיןקתםושונלןיאוזתינרקחתוגהלש
יוארה,הרותהלשימינפךרעכםימיהֿירבדלעללכתעדויהניאהמצעוזתוגה
.תדחוימבלֿתמושתל

ֿירבדלשתשרופמ״היפוסוליפ״םושוניתורוקמבןיאשדבלבוזאל,תינש
םימיהֿירבדלשתללוכותפקמהאצרהםושםהבונלןיאםגתמאבאלא,םימיה
וזיאהרותהיפֿלעתמייקתמםינפֿלכֿלעהנהיכהילערמוללכונרשא,השעמל
ךישמהלונאםירומאהילאםאתהברשא,םימיהֿירבדםושירלשתמיוסמהטיש
ונברוחדעםימיהֿירבדלשםושירהקרוהירההזןוויכבונלשישהמלכ.םושרלו
קספנןכמרחאלו–ינשתיבלשוימיתליחתדע,רתויהלכל,וא–ןושארתיבלש
תשרופמתיבויחהחנהואהשירדםושאלל,םימיהֿירבדלשינקִתםושירלכונלצא
תישפוחתוקסעתהלכםגםאיכ,קספנינקתהםושירהקראל,ןכֿלעֿרתי.ושודיחל
ןפואב,תופיצרֿרסחוילוש,ירקמןיינעלקרהתשענוונלצאהעקתשנםימיהֿירבדב
םושללכונלהתיהאלטעמכםינורחאהתורודבתינוליחההלכשההתעפוהדעש
ינשתיבלשוימיתליחתמלארשיימיירבדלשתללוכתיתרוסמהעדותואתורפס
6.ךליאו

השיגוזיאלשתורשפאהםצעלעללכברֵּבַדלינורקעישוקשי,תישילשו
,עקרבשתידוסיההדבועלבלֿםישב,הרותהיפֿלעםימיהֿירבדומכאשונלתינקת
הבתולעלללכלכויאלהתִמאיפֿלעו–תיטמגדהנניאהעבטמלארשיֿתרותש
,תרחאאלו,ךכאקווד)ספתיהלםיבייחוא(ויהםימיהֿירבדש,תורוהלתעדהלע
.תחאתינולפהטישיפלאקוודךרעיהלםהםיבייחאבהלוןאכמשוא

,תראשנהדבועה–תאזלההרואכלֿתערכמהתואיצמהלכףאלע,תמאב,םלוא
יפֿלעהרואכלעמתשהליושעשיפכהנניאהרותהלשתימינפהתואיצמהש
הסננו;הליחתבונרמאוונמדקהשומכיהירהאלא,ונינמשםיילמרופהםימעטה
.תאזהונתנעטתאטרפלוססבלהתע

זאמםימיהירבדבקוסיעהוםושירהלארשיבעטקנהמלועודמ–וזהדיחלשהתגצה6
ירוטסיההרשפהוהרשפה׳ד״בשלשורוביחדוסיבהדמעשאיה–ינשתיבימיתליחת
314׳מעב–ןנדףיעסהתאתומתוחהתואקסִּפהיתשב,ןלהל.)הזךרכב(׳ינשתיבלש
.ל״נהרוביחבהברהבחרהבשרפנהןורתפ,הדיחה׳ןורתפ׳לשורקיעלד״בשסחייתי–
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םצעמאהתלארשיֿתרותשבייחמה,רתויבטושפוינושאר,דחאםרוג)א
ךכבוהירה,םימיהֿירבדבתוישרושלשהעדותלתימינפהקיזבהכורכהביט
ֿרתיואכ,תורודֿתרוסמבתאשינהתויהךותמ,לוכֿםדוק,ונילעתלבקתמהרותהש
יאנתב(רודלרודמתיתרוסמתוחתפתהבתינכותההניחבהןמאיהתיֵלתנםג׃ןכֿלע
בכ.)םייסיסבההיתונורקעלהנמאנתראשנתאזהתוחתפתההשהדימבו

תעבוליפאש,איההדבועםגםנמא,ונרמאשםדוקהםרוגלםאתהב)ב
תיבימימ(לארשיבםימיהֿירבדתוחתפתהלשתללוכההעדותהלוכיבכהדבאש
תובכשהברקבהרורבהרכהםינפֿלכֿלעהתיה,)תולגהלכךשמבוךליאוינש
הכלההרוריבותינרותהתונשרפהלשתולשלתשההרדסרבדבהמואבתועבוקה
.)םימיהֿירבדתוחתפתהלשתיטנוולרהתיצמתהלכםגזאהתיהןכאוזרשא(
םעפֿףאלארשיםעדביאאלהשעמלש,תורחאםילימב,אופאאוהרבדהשוריפ
אל,תירוטסיהַֿאהרבחלםעפֿףאךפהנאלו,תיטסירוטסיההותייווחוותעדותתא
.םיפטושהוייחתרגסמלסחיבאלםגםאיכ,המודקהותייווהלסחיבקר

ֿירבדגשומתאשוזאקוודואלאיהתמאבתפלאמהותעבוקההדבועה)ג
תוברתהאיהלארשיֿתרותש,וזםאיכ,זעלהןמםגרתלונצלאנונלשםימיה
תינבנהותבצומה–םויהדעםלועבהדיחיהתוברתהםגןכאו–הנושארה
חרוטילבםגּולו(תיטסירוטסיההיווחוהסיפתלע,תעדמושוריפב,הליחתכלמ
ילםכתאיתחקלו״׃׳ח‐׳ז,׳ותומשלשמלהאר.)יגָ☻ומדוחייברבדהתאםיתחהל
תולבִסתחתמםכתאאיצומהםכיהֱֹֿא׳הינאיכםתעדיו,םיהֹֿאלםכליתייהוםעל

קחציל,םהרבאלהתֹאתתלידיתאיתא☻נרשאץראהלאםכתאיתאבהו.םירצמ

רֹמשולרֶמָשִהקר״׃׳י‐׳ט׳דםירבדוא.״׳הינא,הָשָרומםכלהתֹאיתתנו,בקעילו
,ייחימילכבבלמורוסיןפויניעואררשאםירבדהתאחכשתןפ,דֹאמשפנ

׳הרֹמאב,בֵרֹחביהֱֹֿא׳הינפלָתדמערשאםוי.ינבינבלוינבלםתעדוהו
םימיהלכיתֹאהארילןודְמלִירשאיָרבדתאםֵעִמשַאוםעהתאילֿלֶהקַהילא
השמרבדיו״׃׳טז״כםירבדוא.״ןודֵמַלְיםהינבתאוהמדאהלעםייחםהרשא
םעלָתייהנהזהםויה,לארשיעמשותֵּכסַה,רֹמאללארשילכלאםִּיִולהםינהֹּכהו

.״יהẁֱֹא׳הל

,ךומסבןלהלאבומכ(ה״כףיעסןושאררמאמ,יולההדוהייברל׳ירזוכה׳]רפסב[האראכ
.)׳גתואָּבתונייוצמהתואקסִּפהםויסבטוטיצהףוס

המוליפא–הדגאודומלת,הנשמ,ארקמ״׃׳דהכלה׳בקרפ,׳האפ׳׳ימלשורי׳הארבכ
.״יניסבהשמלרמאנרבכ,וברינפלתורוהלדיתעקיתָודימלתש
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׃)א״יְֿו(ה״כףיעסןושאררמאמ7,יולההדוהייברל׳ירזוכה]רפס׳ב[הארו
ץראמיתאצוהרשאיהֱֹֿא׳היכנא׳,לארשיןומהלאוירבדםיהֱֹֿאחתפןכו״
רשאכרזוכהךלמךליתחתפןכו.׳םֶכֲאַרֹבוםלועהארובינא׳רמאאלו,׳םירצמ
,בקעיוקחציםהרבאיֵהֹֿאבםינימאמונחנא׳(–יתנומאלע]ןכלםדוק[ינתלאש
,רבדמבםָלכלכמהו,תוסמבוםיתפומבותותואבםירצממלארשיינבתאאיצומה
,םילודגםיתפומבןדריהוםיהתאםריבעהרשארחא,ןענכץראתאםָליחנמהו
.ותרותלעםיריהזמוירחאםיאיבניפלאהמכךכרחאו,ותרותבהשמחלשו . ׃)׳.
דמעמהםלצאררבתהרשא,לארשילהקלכובןיבייחוובבייחינאשהמיתובישה
.״ןיעההארמכאיהש,תכשמנההלבקהןכרחאוםהיניעתוארבאוהה

ןפואבוןווכמב,הליחתכלמתעבקנתילארשיההיווההשדבלבוזאל)ד
הדיחיהתוברתהןכֿםגוזירהתמאבאלא,תיטסירוטסיההיווחוהסיפתלע,שרופמ
ךבסבוםלועבהתואצמתהלחתפמהֿתדוקנודבוכהֿזכרמרשא,םויהדעםלועב
הווההֿתואיצמבםניא–הלשהימיֿירבדלהתוסחייתהףאו–העשלכבהיתויעב
,םימודקההימיירבדלשינקִתהרופיסהםצעבםאיכ,הנותנהעשלכבהלש
ינקתהדומילהֿרפסתניחבב,יכוניחההניינִבוהתורפִסלכדוסיתאםגהבהווהמה
,רענלכלשהבשחמהֿךלהותושגרה,ןוימדהתאוחורבבצעמושבוכה,ןושארה
אלא,ומצעינפבדמועוניאהזהינקתהרופיסה,ןכֿלעֿרתיגכ.רתויבךרהוליגמ
–הרותהלשתיתייווחהותינויערהתכסמהלכב,הליחתכלמ,וכותמאוההרועמ

ירוקמהומש–הנשםירשעכךשמבתיברעביולההדוהייבררביח׳ירזוכהרפס׳תא7
ומוגרתבםירבדהםיאבומןאכו–׳תלפשומהתדהתנגהלהיָארהוהחכוההרפס׳׃אוה
,הידגנתמםעסומלופךותלארשיתנומאתודוסיםיגצומרפסַּב.ןוביתןבאהדוהילש
רחאהקחתמורָתהרזוכךלמןיבל,׳רבחה׳,רבודהידוהיהןיבחישֿודכךורעאוהו
הבוטהלעבאוה״לארשייה♪ֿאשךכבוירבדתאםתוחוענכתשמאוהשופוס;תמאה
.)ח״כ,ישימחרמאמ(;״ותלוזרוצןיאווידעלבמַהולֱֿאןיאו,לומגהודסחהיה♪ֿאו
תוהשישדוחהמכרחאל1140תנשברטפנ,דרפסתולגיררושמלודג,יולההדוהייבר
.לארשיץרא–ויפוסיכזוחמלוכרדב,םירצמב

ירבדתעדותןיבלדבההןיינעבונתנווכתאריהבהלידכ]האבה,הראהתפסותהנה[גכ
םייטוירטפוםייטסירוטסיהםימעוליפאו,םירחאםימעבםתעדותןיבללארשיבםימיה
*׃יקסדוסליפלשונמזבםינלופהתויהל,לשמל,וסינשיפכ–דחוימב

תאזושעםהו–ינלופםזירוטסיהרענברידחהלםינלופהוסינשכ,הפוקתהתואבוליפא
,וזךא,חרכהב,םהלשהנושארהדוסיהֿתחנההתיהםינפֿלכֿלעירה–ברןורשיכב
ֿירבדתאדבעלםהילעהמו☻ןכלשו,תשרשומתיטוירטפהעדותלםיקוקזהםינלופםהש
.הבהאותובהלתהבםדמללוהמיאתמתיכוניחהשגהלםהימי
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ותואהפיקמוונממתכשמנ,הזהרופיסהלעתססובמ,הדִצמ,הרותהלכםגשםשכ
ןאכרצונןיאתמאבש,אופא,אצוילוכהֿךסַבו–דרפהאלל,וכותבהרועמתאצמנו
לשהעדותתרצונאלא,תיטסירוטסיההעדותלשוקהזיאוא,ימואלםזירוטסיהקר
תימורטֿתינויערהשיגבותללוכתיתוברתהיווהבדסּומדוסיאיהשםימיֿירבד
.תחאכהפיקמ

וניאםגתמאב,תמדוקההקסִּפַּבונרמאשםימיהֿירבדלשינקתרופיסותוא)ה
לשתיתוהמהֿתינכטהתרגסמב–ירופיסהונכותםצעבוליפא–רגוסמאצמנ
ךשומותרגסמהתאביחרמהןפואב,ךכלרבעמאוהגרוחאלא,אדירגםימיהֿירבד
.ודָמִעטשפתהלוחתמתהלהתוא

קרםצמטצמוניאלארשיימיֿירבדלשיארקמהרופיסהש,ךכלאיהונתנווכ
תושיהלשתיתוהזהתווהתההתליחתמ–ומצעלשכהזהאשונהרופיסםצעב
ףאו,םלועהתאירבתישארמ,ַעֵרפמל,תינרוחאאוהךשמנאלא–ךליאותילארשיה
,עקרהלעתילארשיההריחבהותווהתההתאאוהגיצמו,ץראהלעםדאתויהםרטב
,אוהונניינעלדחוימבבושחשהמ,םלוא.ללוכוףיקמיהֱֹֿאןוצרלש,עקרהךותמו
לשןיינעקרהניאתמאביהֱֹֿאהןוצרהעקרבלארשיימיירבדלשוזהשרשהש

םינושארםיאיבנבוהרותבשםימיהֿירבדתא׃ךופהאוהןוויכהלארשיםעב,תאזתמועל
וליבשבםניכהלךרוצןיאןבומכו–תּוילארשילשהווההֿיכרוצךותמדמולרענהןיא
o״םולוקירוק״תניחבבםתואדמולאוהאלא–תשדחתמתיכוניחהרטמהתואםשל

עובקה,הזהדומילהךותמו–אָנְדתמדַקמ,הליחתכלמןכומווילאמןבומ,ביוחמ
התשיגלע,ותוילארשילכאליממ]רענַּב[ובתעבקנ,נכותביונישלןתינֿיתלבהו
ךרוצםושאלל,םלועבתינידמהותיאֵדיאהתואצמתהַלוהווההתויעבלתביוחמה
.תשדוחמדוסיֿתונווַּכתהב

בורבןילופטילשהיה,הנושארהםלועהתמחלמרוביג,יקסדוסליפףזוילשרמה*
תיאמצעהןילופגיהנמכומצעלעזירכהאוה.םלועהתומחלמיתשןיבשהפוקתה
ןוטלשטלשו–הכיפהללוח1926תנשבךא,ןיעטוקמלהנידמבטלשו,1919ֿברבכ
רבשמבלארשיתלואג׳בהאריקסדוסליפלעדוע.1935תנשבותומדעיאבצ
.54הרעהב100׳מע,)׳בךרכ(׳הנידמה
,ןווכתמוהירה,ינלופהםזירוטסיההתרדחהךותרעונהךוניחלעד״בשבתוכרשאכ
תונשברטפנש(ץיבֶיקנֶיסקירנהלשויתוריצילהנתינשתנוּוכמהתובישחל,לשמל
רטעםהבםיירוטסיהםינמורלשתרשרשבתכרשא,)הנושארהםלועהתמחלמ
הנומאהחופיטךות,)17ֿההאמב(םהיתומחלמבומעינבתרובגלהליהת
)תירבעלםגרותםגש(הלאוירפסבשעדונה.תינלופההמואהתלודגבתיטסילאדיאה
.׳ברחבושאב׳׃אוה
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,ךליאוהאירבהתליחתמ,םירבדהרואיתבאיההכורכאלא,דבלביתָּביסרושיק
םידקמקרוניאשןפואב,ןמזבתשחרתמהתוחתפתהותולשלתשהלשאשונכ
ימיירבדלשרתויבחרהאשונהךותבםייפיצפסהלארשיימיירבדתאליתשמו
םדאהימיירבדלשאשונהםצעלכתאתינרוחאאוהךשומםגאלא,םדאה
ֿירבדֿםַדקלשימורטאשונןימךותמ,ןילובגֿשוטשטוהעדותֿימודמדב,ועיקבמו
.דחיםגעבטהוםדאהלש,הירוטסיהֵרּפוא,םימי

,םדאהימיירבדבלארשיימיירבדלשל״נההשרשההףאלע,ינשדצמ)ו
,רופיסהםצמטצמהרהמדעשתראשנהדבועה,עבטהלשםימיהֿירבדֿםַדקִּבףאו
,וניינערקיעלכלםנמאםיכפהנלארשיימיירבדשןפואב,ךלוהואוהדחייתמו
םדאהימיירבדוליאו,הכותמתקדצומוהילאמתנבומתדחוימהותובישחרשא
oסקלפרהךרדבאלאולםיבשחנםניאבוש)עבטהתוחתפתה,רמולךירצןיאו(

.דחוימבלארשיימיירבדלשםהיבויחוםתוחתפתהסוסיבלםהםיצוחנשהדימבו
דקומהֿתדוקנכןאכםילגתמוללהםידחוימהלארשיימיירבד,ןכֿלעֿרתי
הברקיעבזכרתהלתיהֱֹֿאההחגשהההאבתוחתפתההךלהמברשא,תימלועה

ךותמ׃ןכלעףארתיו.התועצמאב–םירבדהתובישחרקיעתניחבמ–לועפלו
ירבדתוישרושרבדבונרמאשהמדקההלכשררבתמיניסבהרותהןתמלשהסיפתה
הניאתמאב,עבטהלשםימיהֿירבדֿםַדקּוםדאהימיירבדלולכמבלארשיימי
הלגתמהניאאיהףאםנמאאלא,תמדקומדוסיֿתחנהואתרוסמןימכקרונלתנתינ
,יניסמרוחאלטבמויוליגןימב–דבעידבאלא,התועמשמוהדבוכרקיעב,ונל
תלבקוםירצמתאיציידיֿלע,ונתורשקתהסיסבלעלוכֿםדוקונאםידמוערבכשכ
םהםמוקמדוחייתאןיבהלםינכומ,לארשיימיירבדלונתוכיישתעדותב,הרותה
.םלועב

ימיירבדברומאכם☻יארקמהרופיסהרשאשגדהותואלכםע,םלוא)ז
רופיסהֿהשעמםצעלשתשרופמתיכרעהשגדהםושילבםגּולו(םמשללארשי
לארשיימיירבדתאריאשמארקמהןיאףוסֿףוסש,ןכֿםגתטלובהדבועה,)הזלה
םהלעבוקאוהאלא,םמצעלשיתרגִשהקפואלקרםיחותפואםָרָבֲעַּבםימכוסמ
לשתשדוחמתורבחתהלאיבהלורוזחלתוחתפתהההרומאוברשא,דועיישוריפב
תורומאןיידעוזתורבחתהבףאשאהיּולו–םדאהימיירבדולארשיימיירבד
דכ.םדוחייבלארשיימיירבדלראשיהלתּונוילעהוהגהנהה

לעםיאָּבינהכימווהיעשי[.ךליאו׳כקוספ׳בקרפעשוה,׳דקרפהכימ,׳בקרפוהיעשידכ
ךרדתאדומללידכוילאורהניםייוגלכו,לוכמאשינ׳התיברההיהיםימיהתירחאביכ
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ימיירבדלשיארקמהרופיסהש,הדבועלףרטצמל״נהיפוסהדועייה)ח
תיהֱֹֿאהחגשהלשהסיפתבםינפֿלכֿלעףוצר,םייתניבשהפוקתבףא,לארשי
וזהחגשהלשתויכרעה.ינשהטוחכםימיהֿירבדךלהמבתרבועה,תנווכמתיכרע
תיתביסםגאיההחגשההתלועפךרדו,דחיםגתימלועֿתירסומותילארשיאיה
הכ.הזתאהזםירבדהםימילשמשןפואב,תידועייםגו

דבלבוזאלש,החנההםגןאכלתפרטצמ,ליעל׳כהרעהבונטטיצרבכשיפכ
יוארו–ןכֿםגרשפאאלא,רומאהינכטהויכרעהסיסבהלעםינבנםימיהֿירבדש
,םדוסיבתוחנומה,תיהֱֹֿאהתויקוחהותויכרעהתאםכותמדומללורוזחל–םנמא
אליממ,הזכןפואב.ןהילאלגתסהלוןלבקלותונעיהביולתםדאהרשוארשאו
יתועמשמןָּפהזיאלקראל,לוכהֿךסַּב,הרותהיפֿלעםימיהֿירבדאופאםיכפהנ
שממםאיכ,האירבהתודסוממאדירגדסומלקראלףאו,םדאהתעדותלולכמב
הגהנההםדאהלעתדרויוהאבהיפֿלעוהכותמ,הברשא,תללוכהתרגסמל
וזתיהֱֹֿאהגהנהלשןירותסמהלכיכ,רמולןתינשךכידכדע–םלועבתיהֱֹֿאה
.םימיהֿירבדךלהמלשןירותסמהֿתדיחכונינפלםגרַתיהלהשעמלםיאב

יוטיבלאובללחהשןוכנהןורקיעה,תורחאםילימב,יאדואוהאוההזרבד
יהẁֱֹא״אוהלארשייהֱֹֿאיכםינורחאהתורודבתיליכ☻מהֿתינויעההסיפתב

םהילאסחייתמםדאהרשאתורחאתותדבםיהלאהןמלדבהב,״הירוטסיהה
קפסןיאו–״עבטהיהלא״תניחבב,םימיהֿירבדלשןיינעָלרבעמ,ןירשימב
דוסיבתחנומהאיהאיהתאזהתדחוימהתילארשיההביטקפסרפהתעפשהיכ
תונורחאהםינשהתואמלשתוברתבהבורמגושגשלהתכזשתינויערהתוחתפתהה
אלשיפכ,יפוסוליפוירסומןירותסמֿךרעל״הירוטסיהה״תאהכפהרשאוהפוריאב
וכ.םלועמםייוגהלצאןכלֿםדוקםימיהֿירבדויה

ןוזחםגאוביוהלעי,םימעלותחכותווטפשמחוכמו–םלועבטושפירשאורבדתאו׳ה
ןיבל–ורהטיישכל–לארשיןיבתרכיתשתירבלתסחייתמעשוהתאובנ.יללכהםולשה
ומעוםיהֱֹֿאןיברשקהקימעיתעבֿהב;המחלמלכתתבשהךות,םלועבםייחֿלעבלכ
].חצניֵ☻וראב

א״מוהיעשיוא,א״י‐׳טםיקוספ׳בסומעלשמלהאר,החגשהַּבתילארשיתּויּכרעןיינעלהכ
;הנוירפסוא׳בּֿו׳אםיקרפסומעהאר,תימלועֿתירסומתּויּכרעןיינעל;ךליאו׳חקוספ
הלועפהךרדןיינעל;סומעבל״נה׳בֿו׳אםיקרפההאר,תיתָּביסההלועפהךרדןיינעל
.ךליאו׳הקוספ׳יוהיעשי–תידועייה

ה׳צורקוטֶדנֶּב,סרפסַילרק,יבניט,רלגנֶּפש,לֶגֶה,רֶדרֶה,וקיוהטסיטבמ׳ג׃לשמל,הארוכ
.׳וכו
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לשתיתייווחהעדותבתמלגתמה,תאזהתיתייווההתרגסמהיבגל)ט
,םלועהימיירבדולארשיימיירבדלשןוּוכמיִהֱֹֿאךלהמבתשרשומתובלתשה
התועמשמיכ,ןייצלורוזחלבוששי,לארשיתרותלשןיטישהןיבמתרצונהו
ֿתינויעראלףאו,דבלבתיגולוכיספֿתיתייווחקריאדוובהנניאתידוקפִתה
אלא–ןמשלוןמצעלשכ,דחיבולאיתשלשףוריצהוא–דבלבתילאוטקלטניא
.תישעמהמגמלתאצויותועמשמההָלעתמולאהםייתשהךותמ

תורוקממונילעתטלתשמהםימיהֿירבדבתוישרושהתעדות,ונרמארבכשיפכ
תיגולואדיאהשיגבבולישךות,תללוכתיתוברתתועמשמתלעבאיה,הרותה
ךלהמלכלעןווַכמןפואבתטשפתמהתארשהש–תורחאםילימב–ונייהו,הפיקמ
תוישרושהתעדותש,רמולםגרשפאקוידרתיב.תירבעהתוברתבםיישעמהםייחה
תנווכהל,יגולואדיאןפואב,הליחתכלמהיתורוקממתנוּוכמםימיהֿירבדבתאזה

.290׳מעבליעל,ד״יהרעהלתפסותבהארובוש–סרפסַילרקו,רלגנֶּפש,רֶדרֶהלע[
םירחאהלעםיטרפהמכהנה.)296׳מע(ז״יהרעהלתפסותבהאר–ה׳צורקלע
׃ןאכםירכזנה
,ןוירוטסיהוףוסוליפהיהאוה.18ֿההאמהתליחתבילופאנביחוקיוהטסיטבמ׳ג*
,תומואהלשהירוטסיהבתררושהתוירוזחמבקסעאוה.ךלמהלשףרגוירוטסיהכשמישו
.ישונאהןימהינבלשללוכהירוטסיההגשומַּכתושונאהתאספתו,ןנוילכדעןתדילמ
ה׳צורקוטדנב״שדחמותואהליג״ךכֿרחאהנשםייתאמכ.1744תנשברטפנוקיו
.ויבתכלשתשדוחמהםתספדהלגאדוויתוסיפתתאסנלעהלעה,)ליעלרכזוהש(
18ֿהתואמההנפִמבתינמרגההיפוסוליפהילודגמהיהלֶגֶהךירדירפםלהליוגרואיג*
וזו,תללוכהותיללכהוז,הירוטסיההוהיפוסוליפהלשןתודחאלעדמעאוה.19ֿהו
תחתפמתירוטסיההפוקתלכשןעטלגה.םילדבההתאדימתתפשוח׃הזמֿךפהלאיהש
תאהריבסמאיהותועצמאבו,הלאקוודינייפואהגשומ,תמאהלעהלשמגשומ
םלוכקר׃לגהבישמךכלע?יתִמאהאופאאוההלאהתמאהיגשוממהזיא.תואיצמה
לגה.םהיניבםיניחבמהםילדבההםעדחיֿםגאקוודאלא,ללוכהםמוכסבאלו;דחי
רכזנה(יבניוטלעו,)ד״יהרעהברכזוהש(רלגנפשלעהעיפשהותוגהו,1831תנשברטפנ
.)דימןאכ
.הירוטסיההלשהיפוסוליפבקסערשאילגנאןוירוטסיההיהיבניטףזו׳גדלונרא*
םיכלהמהלשםתועמשמתאחנעפלהסינוםיינללוכםיקוחהבתולגלרתחאוה
דיתעהיוזיחמענמנאלףאו,וימידעוםדקימימ,תושונאהימיֿירבדבםיירוטסיהה
אוה,)םינשרשעכבונממרגובה(רלגנפשכוהומכ.ראיתשתוחתפתההיווקלךשמהב
.תויוברתותותד,םימעלשםתעיקשוםתיילעתודלותתא–יטופישרואיתב–ןחב
גייתסהו–״םדקימימןבואמדירש״כהתואראיתאוה–תודהיהתאדהאאליבניוט
םיירוטסיהםינויעתרדיסאוהלודגהורוביח.לארשיתנידממותונויצהןמןיטולחל
].1975תנשברטפניבניוט.םיכרכרשעֿםינשב––

313לארשיימיירבדלע

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



יֵכרעיפֿלע,שדחמדימתתעלכב,לארשיבםייתוברתהםייחהךשמהלכ
ינויסינהלכשַההֿרסומוהנובתהוהמכחהיחקליפֿלעו,טפשמהורסומה,הרטמה
ךשמהלשןוכנהלולסמב,ידעלבוףוצרןפואב,םייחהתאםדקלידכ,הבםימולגה
תישעמהמגמיכ,ןכֿםגונרמארבכו;יוצרה,יהֱֹֿאהידועייה,ילארשיהםימיהֿירבד
תרגסמַּבקרםימיהֿירבדבתוקסעתהַּבהיוצמאיהםנמא,תאזכתשרשומוהדומצ
.הדבללארשיֿתרותלש

תרגסמהלשםירבדהעבטמינויגהןפואבתעבונה,תיתוהמהנקסמ)י
לכבקוקזוזתרגסמבדיתעלרבעהןמןוכנהרבעמהשיהירה,ונראיתשתיתייווהה
תאתוארהלוםגרתלםתסקראלעדֵירשא,יהֱֹֿאתמאֿאיבנלשהכרדהלתע
םגעדֵיאלא,ךשמהַּבישממההשעמהיבגלרבעהיבויחלשתינכותהתועמשמה
יהֱֹֿאהדועייהורוקמהלשתומלשהוהשודקהחווטלכבוזתועמשמאיבהל
.ןיינעלםיכיישה

דמעמוםירצמתאיצילשםימיהןמתאזהתיתוהמההשירדהלשהתומייקתה
,הדבועהדוסיבלילעבתחנומהאיהאיה,ינשתיבלשםימיהתליחתלדעויניסֿרה
לשינקִתהרופיסהאּו☻נִל–םנמאהתשענו–תושעיהלהלכישאיהוזהפוקתש
רבסההקפסילבאוהאוה,ןכמרחאלהשירדהתואןולשיכו;ארקמבםימיהֿירבד
–הנהדעוזאמםעהלעהטלתשהשיתולגהםינואהֿרסוחותּומיגפהתעדותל
םייתניבשםימיהֿירבדלסחייתהלוךישמהלתורשפאהןדבאל,ןכֿםג,אליממו
,ךכלםאתהבזכ.תּואָיַּכלארשיתעדתאםהיבגלחינהללכותרשאיהשלכהרוצב
,הכוראםייניבֿתפוקתהתואבםימיהֿירבדבתילארשיהתוקסעתההתעיקשםג
םאיכ,םימיהֿירבדלסחיהתופפורתהוזיאלשירפכאופאהתוארלןיאתמאב
יוארכדומעלתלוכיהֿרסוחמאקוודתעבונה,הבוטבֿאלשהעיקשוזירה׃הברדא
רבתסמהזלהןולשיכבםולגהחתמהתנבהךותמאקוודו–ונשישסחיהֿםורב
.ודגנכבייחתמהיבויחהאָצומהירדגלעהתעדומעללכונםנמאיכ

׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳יַרוביחתאטורטורפרתיבהזןיינעלהארזכ
.]׳אךרכ[׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ו]הזךרכ[
ןושארןורחאלע׃רֶדֵסהלוּכי☻ב,התמדוקלווזהקסִפלתסחייתמוזהרעה׃בלםשוי[
].ןורחאןושארלעו
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לארשיבםימיה♫ירבדרופיסלשודוקפִתווביט3.

לארשיֿתרותלשימינפךרעכםימיהֿירבדלשןיינעהתאתוראתמונינמשתודוקנה
ךרעהתאןאכוניארךכלםאתהב.היפֿלעתחתפתמותיֵיֱחֶנהלארשיתוברתלשו
,תוברתהוהרותהךותמתבייחמהותּולֲחךרדדצמקראלםימיהֿירבדלשילארשיה
,לשמל,ומכ–תוברתבומוקמלשבהשעמלוילאחתפתמהסחיהדצמםגאלא
,ךלהמהיטרפתרכהלשהברהדימ,םימיהירבדךלהמבתוישרושהתעדותאשמ
ךלהמלסחיבםעהתעדותברצונשרֶצֶקהו,םהבםולגהלכשההֿרסומבתוננובתה
םתועמשמלשיאובנהשוריפהןַיעמולצאםתסנרשאכםימיהֿירבדלשףטושה
השעמלםיקסעתמונאםיאצמנהלאהםירבדהלכבש,בלםישלשי,םלוא.תימנידה
תוסחייתהלשאושנכםימיהירבד–טשפומףאו,ללוכגשומכםימיהירבדבקר

,רחאןיממהתיההליחתכלמונינפלונדמעהרשאהלאשהשדועב–תינורקע
יפֿלעתבייחתמה–השיגהיהמ,ןכםאו–תדחוימהשיגוזיאשיםולכ׃ונייהו
רופיסהעוציבםצעיבגלוא,םימיהֿירבדלשתישממההגצההיבגללארשיֿתרות

?ללכבםאוטרפבםא,םימיהẁירבדלש
תמיוסמתועמשמֿודבןאכונאםיעגונבושרשאב,בלֿתמושתליוארהזלדבה

.)עדומבדימתאלםאףאו(וכרדךרואלכלםימיהֿירבדגשומתאםצעבהוולמה
לשותועצמאבאלאםימיֿירבדונכתייאלוןיאהשעמלש,ךכמתעבונתועמשמהֿוד
ירסומךרוצםשלאלאםימיֿירבדלשישממרופיסןכתייאלתאזםעו,ישממרופיס
םאתהב.הליחתכלמםימיהֿירבדלשןיינעהףוגלתירסומתוסחייתהךותמווהשלכ
גשומעיגהםנמאתוחתפתההךלהמבש,ליעלוניאררבכשהמאוהיעבטךא,ךכל
תספתנהםיעוריאהֿתולשלתשהםצעלשלופכהןבומהללכִללצפתהלםימיהֿירבד
ירסומהןירותסמהֿךרעתומלגתהכוזתולשלתשהלשו,אסיגדחמ,רבעשלמ
רבכןכֿםגשיפכ,םלוא.ךדיאמ,ללכֿךרדבםימיהֿירבדךלהמלשיפוסוליפהו
תילארשיהתוסחייתההלשדבוכהֿזכרמ׃חכוויהלתונמדזההשעמלונלהתיה
יפכ,רבתסמ,ןכאו–אשונהלשיכרעהדצבקהבומןפואבוהירהםימיהֿירבדל
םימיהֿירבדלשהעדותהםלועלהאבלארשיֿתרותלשהתארשהבקרש,ונרמאש
םימיהֿירבדלתוסחייתההלשדבוכהֿזכרמ,תאזתמועל.יפוסוליפוירסומךרעכ
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אלאוניארכנהֿתונושלבםימיהֿירבדלןתינהםשהםצע׃ירופיסהדצבאוהםייוגב
יפֿלעתילארשיההסיפתהרוריבתאםילשהלונאםישקבמהתעו–חכ״רופיס״
.הזדצמהראה

םימיהֿירבדלשייוגהרופיסהםגשיפֿלעֿףאיכ,ןייצלורוזחליוארהזרשקהב
ןאכתאצויירסומהןיינעהתעדותירה,ירסומןיינעהזיאבדימתהשעמלהרועמ
לש,לוכיבכ,אדירגֿתיביטקייבואהתומדהירוחאמ,תמלעומוא,תמלענללכֿךרדב
,הארנלוכהֿךסב,םלוא.ריבסהלדואמהרואכלהשקתאזההעפותהתאו–רופיסה
תוברתוזירה.תירכנהתוברתהלשיללכהיפואהךותמתרבתסמהעפותהיכ
ףתושמירסומרושימבאיהתאצומהיהולאתאףארשא,העבטמתיטסיביטקייבוא
םג,היפואבתינוליחתוברתוזירהאליממו–אפוגעבטהךותב–המצעםע
םושבתאצויהניאתירסומההתושגרתהו,״םייתדה״ואםייגולואֵתההיקוסיעב
.בבוסהעבטהןיבלהניברשקנהירושימֿדחהסחיַלרבעמלאהרקמ

םגםאאוהיעבטךאתמאבתאזכשתוברתביכרמולונתנווכ,תורחאםילימב
,דבלביִוהוא,ירושימֿדחסחילהשעמלךפהנםימיהֿירבדלשרופיסהלאסחיה
תעדותםג.דיתעלתירקיעהותועמשמףאלעורבעברופיסהלשורוקמףאלע
לשחווטםושןאכםהלןיאתמאב,דיתעלתועמשמהחתמםגורבעבתוישרושה
יתייווחדמימהזיאלםירבדהתאריבעהלידכובאהירשאקחורואקמוע
עבטהןיבלםדאהןיבלעופבםייקתמהיתרגִשהסחילרבעמ–oילטנדנצסנרט
וליאכ,םימיהֿירבדלשרופיסהםגןאכאצויהזכןפואבו–ןיַעבשךרעהֿהווש
,םדאהןותנובשהווההרושימותואב,דחיםגדיתעשלורבעשלמ,וניינעזכור
.ףיקמהרושימהותואבםינותנהלולכממדחאקרןכֿםגרופיסההיהוליאכו

,םימיהֿירבדלשהעדותהבשיםאםגש,רמולרשפאוזתיתייווחתואיצמלע
םימיהֿירבדלועתלבקלשןבומב,הרכההלשיהשלכהיצזירוטסיההבשיםאףאו
תיתלחתהותיחטשהציזירוטסיהקרםינפֿלכֿלעןיידעוזירה,ליעלונרבידוילעש
תולילאןיבשסחיַּכוהירהשממלשהיצזירוטסיהןיבלהניבשסחיהרשא,ידמל
לועתלבקאללבא,לועֿתלבקשיתולילאבםג.תמאלשםיהֱֹֿאתנומאןיבל

ינמרגההמוגרתוא,היתורוצייונישלע,״הירוטסיה״׃הפוריאתונושלבורבךכחכ
ומכתיפוריאֿיתלבןושלבוליפאןידהֿאוהשהארנו,]הריצתגציימ׳ע[״עטכישעג״
דוסיבאוהגשומהרקיעו,ןמזהֿךשמלשםושירהוארופיסהאוהינפיה״ישקֶר״׃תינפיה
,םימיהֿירבדלשיברעהגשומהםג.רבעשלמםושירוארופיסוניינערשא,״יש״
.רופיסלשןבומבשמשליושע,ןמזןויצורקיעש,״ךיראת״
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השעמלאוהןיאש,ירכנהםזירוטסיהבןידהאוהו–דצהןמםאיכ,הלעמלמ
עדויןאכףא,ןכא.םויקֿתרגסמלשםזירוטסיהקרםאיכ,ךלהמלשםזירוטסיה
ןיאוזתרשרשב,םלוא;תרשרשבהילוחאוהאלא,וכותבםֵּכַתסִמאוהןיאשםדאה
םירזוחבושהזכןפואב.הבצמתאתנחובותדמועקראיהאלא,ותאֵ☻ַנמותעדות
וזירההעבטםצעךותמש,תירכנהתוברתהלשיללכהאצויהֿלעופהלאונא
–תיאובנֿתירסומאלו,תיעדמתוברת,תפסכנאלו,תננובתמתוברתהרקיעב
.םימיהֿירבדלהלשתוסחייתההךרדבםגףקתשמורזוחהזןורקיעו

אלאיחםדאהןיא,תילארשיהתוברתבולארשיֿתרותיפֿלע,תאזתמועל
וכותב,ותואאשונומצעאוהםגרשאואשינאוהוברשא,יהֱֹֿאהךלהמהתעדותב
םימיהֿירבדלשרופיסבםגףקתשתוזהעדותשאוהיעבטךאאליממו–ונוצרבו
תורחאםילימבהתועמשמו,אטישפאיהוזהנקסמ.לארשיֿשיאידיֿלערפוסמה
,אוהילארשיהרופיסהלשועבט,םימיהֿירבדלשירכנהרופיסהןמלדבהבש,איה
וינפֿלעאשונםגםאיכ,אדירגֿראתמאל;ירסומםאיכ,יטסיביטקייבואהיהיאלש
ֿדח״היווחבםצמוצמהיהיאלאוהו;וכותבםעפמהיתילכתהףוסיכהתא
שדוקַּבֿתופתתשההתייווחובאטבתתםנמאאלא,״תיִוה״וא,״תירושימ
.חצנהדעהאירבהרוקממ,ןמזהֿךלהמב

,תטשפומהללכהקרבושםאיכונלןיאןיידע,םמצעלשכ,הלאהםירבדב,םלוא
אושנוליאו–ילארשיםימיֿירבדרופיסביופצה,יתונמאהואיתייווחהביטהרבדב
סחייתמאלא,אליממאבה,ביטלשתאזכהלאשבקרםצמטצמוניא,יאדווב,וננויד
,םיבייחמתודוסילשטרופמרוריבלןכבו,ןקתלשטבמֿתדוקנל,רומאכ,אוה
8.תעדומהנווכהלםינותנה

רבדבהלאשתגצהידיֿלערוריבהתאליחתהלונאםיכירצש,הארנוזהניחבמ
.לארשיבםימיהֿירבדרופיסלשידוקפִתהדמעמה

הבושתםושילבראשיהלהנודינתאזכשהלאשיכ,רבתסמתורחאתויוברתב
תאתוחפלאלממםימיהֿירבדרופיסש,ריכהלןתינתויוברתהלכב,ןכא.תמיוסמ
תוהדזהךותםקמתהליגולוכיספהךרוצלאצומאוהןתונש,הזהדחאהדוקפִתה
–אליממשןיינעקרבושוהז,םלוא.ליעלונרמאשיפכ,רבעשלמךלהמהזיאב

וזהקסִפו–׳לארשיבםימיהֿירבדרופיסלשודוקפִתווביט׳׃ןנדףיעסהרתכוה,רוכזכ8
ןאכמו,רופיסהלשועבטווביטןודנהינפלשלדגומהחוורלדע׃רבעמתקסִּפהניה
.ידוקפִתהודמעמןודייהאלהו
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םיאצומונאןיא,הזלהדוקפתלעדומירסומךרעהזיאתוסחיימהתויוברתבוליפאו
.אלמתהלדוקפתהךירצהמגמוזיאבודציכ,העיבקלוהשלכעקרןהלאהיש
,ךכלרבעמ.דמעמרסחאוהדוקפתהךא,דוקפתןאכשי׃אופאתורחאםילימב
םינושםידיקפתתונושהתויוברתבאלמלםימיהֿירבדרופיסיושעשונאםיאצומ
האנהתמירג,תירסומהארשהתצפה,תיגולויצוסֿתיעדמהראהןתמומכ,םינושמו
לעבלשתישיאההריחבבןיטולחלםייולתהלאלכךא–הזבאצויכלכו,תיתורפס
דסוממ״ידוקפִתדמעמ״הזיאלאשונ,םינפםושב,ןכֿםאםניאםהםגו,רופיסה
.תוברתַּב

,םימיהֿירבדלהבתררושההשיגהיפֿלע,תילארשיהתוברתב,תאזתמועל
;ירמגלרדגומידוקפתדמעמםימיהֿירבדלשרופיסלשיאליממיכרמולהארנ
תעדותלסוסיבהוןכותהתאקפסלידכ׃רמואהווה?רופיסהץוחנהמםשל׃ונייהו

וקלחתאובםורתלידכ,תעדמבלתשהלםדאהרומאוברשא,יהẁֱֹאהךלהמה

.ןוכנה
9.הילארשקבתוררועתמהתויעבהמכוהמכלדימתלצפתמוזהרדגה,םלוא

הבושתהןמקלחו–10?ץוחנימל׃איההלאשה,״ץוחנ״ונרמאםא,תישאר
ובשרדֵסהךותמרבדהץוחנונתרותלשדוסיהֿתוחנהיפֿלעש,ךכביאדווהירה
תמגמתאובתרשלםדאלכוישןפואבומלועתאארבה״בקה׃ומלועתא׳הארב
,וישעמוותעפשהידיֿלעתיהֱֹֿאההמגמהתאםֵדַקמכםאודבלבילככםאארובה
ודועייתאאלמלםדאלכוישידכו–תורֵּפֿלכואואשונתניחבב,הנווכבותעדמ
ֿירבדךלהמ=(ךלהמהתאריכהלאוהבייחאליממשירה,תאזההיינשהךרדב

הנושארה.התעֿהזהבצוהשהרדגהַלתופכותהתולאששולשבד״בשןודיהאלהוןאכמ9
אובתתישילשהו,״ןכמרחאל״תחתופההקסִּפהןמלאבהדומעבהיינשה,דימןודית
.ףיעסהףוסדעו״ןאכמ״תחתופההקסִּפהןמ,322׳מעב

תוסחייתההתורשפאתחנומאלרבכ״ימל״הלאשַבו,אקוודלארשיבןניקסערבכןאכ10
בלתשמותויהלעשגדבלארשישיאלרופיסהתוציחנלעאופאתבסומהלאשה.םירכנל
הבושתהֿדצכו,תמדוקההקסִּפַּבשהרדגההלשעצמאָּכ–םימיהירבדךלהמבתעדמ
אפיֵסַּכ,ךלהמַליביטקאםרותותויהלעשגדבוא–הירחאהאבַבווזהקסִפבדימתנתינה
׃תחתופההקסִּפהןמל,הבושתהלשינשהדצבןלהלרומאכו,ל״נההרדגההלש
.״םלוא״
–״וזהניחבמ״׃תחתופהוז–הבושתהתמלשנהבהקסִּפהףוסביכדועבלםשוי
הלךשמהברשאהלאשהאיהש,״?רופיסהץוחנהמẁםשל״הלאשַלהבושתםצעבתנתינ
.תמדוקההקסִּפַּבשהרדגהההרמאנ

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 318

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



הזהךלהמהתאולץמאללכוישידכ,תמלגתמארובהתמגמוברשא,)םימיה
.ותמשגהלתוירחאלשדמעמבובבלתשהללכוישידכוולשינוצרוישיאןיינעכ

והירהםימיהֿירבדלשץוחנהרופיסהיכ,אוההבושתהלשהזדצמאצויֿלעופ
קר,םינפֿלכֿלע,לוכיבכונלהנותנה,תוחתפתהףו☻יחלשןיינעקר,ולוכ,הרואכל
הליחתכלמאוהשרופיסלןאכונאםירזוחךאהרואכלו–ונחרוכֿלעבוץוחבמ
אהיאלםנמאהזהםזיביטקייבואהיכםא,םייוגבוניארשהמןיעכ,יטסיביטקייבוא
.םימשתוכלמלועלשתירסומההלָּבַקהךותמהלעיאלא,ינוליחדוע

,הבושתהתויקלחמקרהשעמלעבונ,ומצעלשכ,הזהאצויהֿלעופה,םלוא
.ינשהדצהןמהתמלשהםעויפֿלעאוהךפהנטעמכו

ידועייוהמ״׃ַהֵמתודמועםדאהןיאהשעמלש,איההזדצמאתוברה
וזשינפמקרןוצרבתיהֱֹֿאההמגמהתאולץמאליושעאוהןיאףאו,״ונֶצמַאֲאַו
םנמאתאזההמגמהש,אוהץומיאָליאנתאלא–תיגיגכרה,תעדמ,וילעתיֵּפכנ
גוסמינוצראשמלתיליחתתורחביה,ןכאו;הליחתכלמונוצרבהיולגותמלוגמאהת
תמגמתאולץמיאאללארשיםע.לארשילשודוחיידוסיבתחנומהאיהאיההז
אלא,תיביטקייבואתמאכאוהשֿךיאולהתלגתהוזשינפמםימיהֿירבדבארובה
ובהֶּכַפמה,ישונאןוצרתניחבב,ינחורוינידמ,םיוסמןוצרובאשנאוההליחתכלמ
ומלגתנשתיביטקייבואהםייחהֿתמאוהמצועהֿףקותךותמקרו–הטמלמלוכיבכ
תמאהלשיאובנהיוליגלדעתלעתהללארשיםעעיגה,הליחתכלמהזהןוצרב
.ערפמל,הלעמלמותואתומילשמוהזהןוצרבתומולגה,תיהֱֹֿאהתוחילשהו

םימיהֿירבדךלהמאלאתמאבוניאםימיהֿירבדלשיהֱֹֿאהךלהמה,וזהניחבמ
ינושםושאללודרפהֿאלל,ןאכםידחאתמוםיגזמתמןכאםיינשה–לארשילש
ואליהֱֹֿאהךלהמהןאכךפהנםנמאךכו–הֵּלַּכדעולֵחָהמ,תילכתבואאָצומב
ךותמהווצמלשןיינעכאוהא☻ינושגרומאלא,ץומיאותולכתסהלשאושנלאקווד
תווצמוהטמלמישונאהןוצרהרשא,תאזהoתיטקלאידההעדותהו.ףוסיכוהר☻ב
הרדגההתאתעבוקהאיהאיה,תודחאלהבםידכלתמהלעמלמתיהֱֹֿאהתוחילשה
ךישמהלםדאעדישידכ,לארשיבםימיהֿירבדלשרופיסַּבךרוצהלשהמלשה
.יוארכרופיסהֿאשונבבלתשהלו

ףוסֿףוסאיההנווכהםאש,איהתידוקפִתההרהבהבהיינשהלאש,ןכמרחאל
םיארנונאשהלודגהתובישחהקוידביהמ,דיתעלךלהמבםדאהלשןוכנהובולישל
–אקוודברבתסמשיפכ–דוחייבו,תומלשבךלהמהתרכהלםיסחיימכןאכ
?רבעשלמויביכרמל
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,לארשיבםימיהֿירבדרופיסלשידוקפִתהבולישלתסחייתמה,וזהלאש
ןושארהקרפבונלאשרשא,הרואכלֿהמודההלאשהןמירמגלהתוהמבהנוש
ונלוכיםש.ללכֿךרדבתישונאהתוברתברבעשלמםימיהֿירבדתבשחהלסחיב
,ללכֿךרדב,תישונאהתוברתהרשאב–יגולוכיספויתוחתפתהרבסהבקפתסהל
.הברִקבםימיהֿירבדםרוגלשותיילעיבגלתבשוחמֿיתלבוהליבסםנמאיהירה
,תיתילכתתוברתבםימיהֿירבדרופיסלשדוקפִתַּבונאםיקסוע,תאזתמועל,ןאכ
ןונכתתרדענותיטסילנויצראלירמגלםאםג–דואמדעתבשוחמותילנויצרףאו
הלאשה,תמאב,ןאכירה,״?דציכ״הלאשההתיהםשםאו;ינוליחישונאֿילכש
.״?המל״איה

]תונייוצמהתואקסִּפַּב[וניאררבכשהמבונאםילבקמהבושתהתאיכ,רבתסמ
,רבעשלמםיעוריאהֿתולשלתשה.]308׳מעב[ונקרפלשםדוקהףיעסב,׳גתואב
וניתומישמִלוונייווֲאמלףאוא,ונאםינותנובשבצמַלרבסהקרהניא,ונדידל
םימיהֿירבדונלצאאלא–םייוגבםימיהֿירבדבאוהןידהשיפכ,תוינויגהה
ריאהלרומאהבייחמהןֶקֶתַהלשהלעפההẁרישכמולוביקהẁילכשממםהרבעשלמ
.ונטפשלהדימֿהנקכשמשלףאווניניעתא

תרשרשךותוא–תמיוסמהדוקנבש,איהונימיֿירבדלשאתוברה׃רוריברתיב
ייווֲאמלשאדירגֿתישונאהתוחתפתההםהבהמייתסנ–דקומֿתודוקנלשתמיוסמ
,״הטמלמ״,ליגרכולבוקמכ,הלועהתיהוזשיפכ,יתוברתהםדוחייבוניתובא
ֿתימואלהמישמלהחטבהורושיאלשהקנפשוגלבקלהתלעתהתוחתפתההו
יוארהזרשקהב.תיהֱֹֿאתינכתלשתרגסמב,תבייחמםייחֿתרותיפֿלע,תימלוע
,״הנוכנ״םייחֿתרותםתסאלונייהדו–תבייחמםייחẁתרות׃לוכֿםדוקשיגדהל
דחאירסומרושימב,הצריםאו,דבלבונויגהיפֿלע,הלבקלםדאלוליואררשא
וילעלבקללוכיםדאןיארשאו,הלעמלמהלחה,תבייחמהרותאלא–ומע
ךלהמבתורשפֿתרסחותדקויתואשניהךותמןכבו,ירסומחתמךותמאלאהתומכש
תילכתהתמשגהיבגלתמאהֿקוחלשוצומיאוותרכהלדע,תילכתוהפיאשןיב
.ךכךותמ

ֿירבדלשךלהמבתעדומהתואשניההש,אוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
םצעל,תביוחמתינויגהדוסיֿתחנהףאו,םדקומיאנתםנמאןאכיהירהםימיה
–תואיצמב,המיאתמתירסומתוסחייתהךות,דיתעלהרותהתלבקלשתורשפאה
אלא,הרותהתאםייקלםתסםיוּוצמונאןיאתמאבהללגברשאהביסהיהוזו
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הכותמרשאםימיהֿירבדתרגסמתאונלץמאלורוכזללוכֿםדוקונאםיוּוצמ
טכ.םיתִעהֿתורוקב,םיוסמךילהתלשוא,םיוסמעגרלשהשעמכ,הונלבק

ץומיאלשוזהווצמיכ,בלםישליוארןאכדעונעגהשמ,ןכֿלעֿרתיךא
,יליחתהןמזהֿקרפלקרסחייתהלהלוכיהניאםימיהֿירבדבתוישרושהתעדות
קרתכפהנהעדותההתיההזכןפואביכ–אלותו,יניסבהרותהתלבקלדערשא
ןאכןוּוכמהרבדה.דועאלו,הרדלוהמצעלשכ,תינושארההרותהֿתלבקלרבסהל
לבקתתוהרותהרוזחתםוילכשאלא,הרותהֿתלבקתאןיבנשקראלאוה,תמאב
ךשמהבםגו,ונמצעבבייחמןפואבהתאשלםיכישממונתויהל,שדחמונילע
תואשניההחתמותואםגשץוחנךכםשלו–לונירחאונינבלונתִאמהרבעהבו
אוהושוריפ,הזרבד.האלהוונתאמו,ונילאדעךשמייתילכתוהפיאשןיבךלהמַּב

.םיטפשמוםיקֻחםכתאיתדמִלהאר״׃קודטכ . םכתַניבוםכתמכחאיהיכ,םֶתישעַוםֶתרמשּו.
.םימעהיניעל . ואררשאםירבדהתאחכשתןפ,דֹאמשפנרֹמשוךלרֶמָ☼ִהקר;.
.יניע . .בֵרֹחביהֱֹֿא׳הינפלָתדמערשאםוי. לוק,שאהךותמםכילא׳הרבדיַו..
תאםכלדֵגַיַו.לוקיתָלוז,םיאֹרםכניא)ביבסמ(הנומתו,)הלעמלמ(םיעמֹשםתאםירבד
.םכתאהוִצרשאותירב . ולתויהל,םירצממ,לזרבהרּוּכמםכתאאִצויַו׳החקלםכתאו.
.״הלחנםעל
תדבועתאםעהחכשיםא,ליעוהללכותאלתקדוצהוהנובנההרותהלכש,דועםשקודו
םעהקפתסיתאזםוקמבו,תירבהתאומעתרוכוםירצממותואהֶלעמהםיהֱֹֿאהלוק
׳דםירבד(;ביבסמויניעלםיארנה,תוינבתהותונומתהינימלשםחוכייומידבעקשיו
.)׳כ‐׳ה
רשא(ריאיונבלשהווצמהרבתשרדלחסונֿתעצהב,םירבדהתביתכינפלםינשששכ[
הנודינההדוקנהלעד״בשדמע,)םיקוספהןאכואבוההכותמש׳ןנחתאָו׳תשרפתאארק
לשהמעטו,הרותהתלבקלשירוטסיההעקרהתאועגרהתארוכזלהבוחה–ןאכ
לשהנכותםע׳ןנחתאָו׳תשרפלשהרקיערֶשֵפל׳׃םושירָּבתאזהאר.וזההבוחה
בושידועןלהל.ךליאו״ןאכךא״תחתופההקסִּפַּב,556׳מע׳אךרכ,׳׳ומחנתבש׳
,6ףיעסףוס׳דקרפבתאזהארו,הבחרהרתיביניסרהדמעמןורכיזתווצמלד״בש
].ףיעסהףוסדעו,״תעדות״הלימַּבתחתופההקסִּפהןמל,512דומעב

.ג״יא״יםירבדלעי״שר,׳זןמיס׳בקע׳׳אמוחנת׳הארל
וַצמיכֹנארשאהָוצִמהלכ׳״׃רומאל,׳אקוספ׳חקרפבבותכהתאשרודשרדמה*[
.׳םויה . ןּורמשִת,םויהוַצמיכֹנארשא׳׃בותכןכש,השממיַניסבָתעמשםויהוליאכ–.
.םירחאל–׳ןויחתןעמל׳;׳םכינבוםתאןויחִתןעמלתושעל . אלו,ליעפעמשמב=[״.
.ןּויַחְת׃לעופהתרוצןיעמ,םייחופיסותוואיבת׃ליבס
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דמעמלדעקראל,םחתִמלע,םימיהֿירבדלשרופיסלונאםיקוקזש,רחאחוסינב
דימתםדקתמהןפואב,שממונילאדע,ןאכמךשמהבםגםאיכ,דבלביניסרה
הקסִּפַּב[וזהדוקנבשןורקיעהלעונדמערבכ,ןכאו–והנשמלרודמ,ךלוהו
אל.]308׳מעב[ונקרפלשםדוקהףיעסב׳אתואב]תנייוצמה

יהירהו,ונניינעבלאשיהלהיושעהתישילשההלאשלונאםיעיגמ,בוש,ןאכמ
רופיסרשא,תילכתוהפיאשןיבךלהמהתעדותש,תובישחההזרשקהביהמ׃תאז
?יהֱֹֿאךלהמלשהעדותאקוודהיהת,ונלקפסיםימיהֿירבד

׃אטישפשינפמ,הכותמהלטבםצעביהירה,תידוסיתחאהניחבמ,וזהלאש
,וילעלארשישודקלשותולעבתרכהלדעלארשיימיֿירבדלשךלהמהתולעתִה
רופיסהףוגבתיזכרמהדבועאיה,ךלהמהךשמהיבגלשדוקַּב׳התרותתלבקלדעו
תובישחוזהדבועלשיםא,הנימאקפנהשעמלןיאבושו–ונאםירבדמוילעש
האצותהלערובידהתאןאכביחרהלםעטןיא,ןכומכ.אלםאותידוקפִת
ונאםיכוז,ןוּוכמיהֱֹֿאךלהמכךלהמהתרכהםעש,דבעידבואליממשתידוקפתה
התיהאלםהידעלברשא,ןוחטיבלשהמצועתפסותבותמאלשהסיפתףקיהב
.תישונאהפיאשכתעדהלעתולעלללכהלוכיתילארשיהתילכתהתומלש

םעש,וזהניחבמונייהו,ךכלרבעמהלאשהתאררבלןיינעונלשי,םלוא
ךכלםאתהבאליממעבקנ,לארשיימיירבדבהמולגהתיהֱֹֿאהתוחילשהתולגתה
לעקרש,דבלבוזאל.םכלהמתנווכהבונתופתתשהלשינכותהדבוכהֿזכרמםג
תבייחמההווצמכונילעלבקתיונרמאשתמאהֿקוחש,רבדהרשפאתמהזדוסי
רחאתישונאההפידרהונלתכפהנתמאבךליאוןאכמיכ׃ןכֿלעֿרתיאלא,לעופב
–תטרופמוהמלשםייחֿתרותלשהתמשגהתַוצִמלידמלתוטשפומתוילכתרפסמ
רשאהמישמהלולכמתויהלתכפהנתאזהתטרופמהוהמלשההרותהתמשגהו
.הילעםיּבַסְנתויהלםירומאונימיֿירבד

תאקראלהבתללוכ]יהירה[,תאזההמרבשהמלשההרותה׃תאזלעףארתי
גשומלשרצהןבומב,ןתחטבהוןתמשגהיֵעצמאתאותוישונאהתוילכתהטוריפ

,״׳וגוםויהםכתאהֶוַצמיכֹנארשאיַתצִמלאועמשתַעֹמָשםאהיהו״׃קוספהלע*
׳ַעמָש׳]ומייקת[םא״–׳אדומע׳מףדתוכרבתכסמבל״זחתובקעב–י״שרשרפמ
].שדחֶּב׳ועמשת׳]זאֿוא[,ןָשָיַּב

לשףוצרהםושירהללכֿךרדבקספנשכוליפא,ןכאש,שיגדהלוףיסוהליוארןאכאל
תעדותונלצאהמייקתהןיידעםינפֿלכֿלעירה,ךליאוינשתיבימימ,ונימיֿירבד
תובכשהברקבוליפא,וללהםימיהֿירבדבתורודהֿתרשרשלתוכיישהלשתופיצרה
.רתויבתויממעה
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תלטומהכותמוהברשא,תיחצנהותימלועהתיזחתהתאםגםאיכ,״םיעצמאה״
דחוימודבכנקלחןבומכהלשי,תאזהתיזחתלםירבדהתכמסהו–המשגההונילע
תסיפתש,החיטבמהאיהאיה.ונרמאשינכותהדבוכהֿזכרמתעיבקבהלשמ
זחאמלהלעתתאלא,לחַּבגומתאלוסמסמתתאלםנמאםימיהֿירבדבוניתוילכת
אלש,לגעמהרגסנורזוחהזדצמו;םימיהֿתירחאבתיפוסהתומלשהןוזחבדימתמ
ירבדםגאלא,ליעלונרמאשיפכ,לארשיימיירבדלההזהֶשעניהֱֹֿאהךלהמהקר
םלועהימיירבדביהֱֹֿאהךלהמל,תעדמוהנווכב,םיהזתויהלםיכפהנלארשיימי

.המישמהתוריהבהברִמל–
ידוסיןורקיעלעםגדומעלוזהדוקנבונאםילוכיהלאהםירבדהלכרואלו
רופיסלכמותואהנשמהןפואב,ילארשיהםימיהֿירבדרופיסלשביוחמההנבמב
.אמלעבםימיֿירבדלש

תולשלתשהםצעלקרסחייתהללוכיוניאילארשיהרופיסהיכררבתמ
איהאתוברהו;ירסומההנכותתאםגליכהלאוהחרכומאלא,רבעשלמתוערואמה
אדירגרבעשלמןיינעכקראיבהללוכיילארשיהרופיסהןיאהזהןכותהתאש,ךכב
אוהבייחאלא–התיהשתוערואמהֿתולשלתשהבדוסיתניחבבקרונייהו–
תייוותהל,ומצערופיסהתמגמםצעתאיתויִחןפואברשקמהדוסיכםגותאשל
.דיתעהתנווכהוהווההתוברת

ֿירבדרופיסהשעמלןאכךפהנירסומהןכותהידיֿלעש,ךכלבלֿםישב׃דועו
םירגוסמה,לעפמלשועוציבואתכשמנהמישמתמשגהלשרופיסןיעכלםימיה
םיעדומתויהלםירומארופיסהירוביגרשאו,םיעובקהםהיעצמאוםתילכתירדגב
תורודבוומדקשתורודב,לעפמבוהמישמבםהיפתושיבגלםהבםיביוחמוםהל
שרופמב(ןאכךפהיהלםגחרכומרופיסהיכאצמנאליממשירה–םהירחאםיאבה
׃טפשמבןידֿקספןיעכל)ןיטישהןיבוא

ֿינקיפֿלעתוירחאֿיאשונםה,ובםתופתתשהםצעידיֿלע,רופיסהירוביג
םיפופכםהרשאו–םהילעםילטומה,םייהֱֹֿאהףאוםיירסומה,םיינכותההדימה
׃םייתשהןמתחאירה,התעמו–םתבוטבאלוםתעדמאלשהשעמלםאֿףא,םהל
אליממ,)ןכושעשהדימב,תוחפל,וא(יוארכולעפוםתבוחתאומייקםישנאהםא
םישנאהולעפםאלבא;רופיסהיעמושלתפומלשהארשהלוחבֶשלםהםיכפהנ
,שפנֿןויווִשב,טושפקפתסיםימיהֿירבדרופיסשרשפאֿיאאליממ,יוארכאלש
,ועבטמ,ןאכדעונרופיסהיכ,ונרמא.אלותו,םתלועפלשתודבועהתאצרהב
ֿןויווִשיכאֵצֵיאליממשירה,דבלבשפנהֿתוושהאצרהַּבקפתסיםאו–ןווכל
רופיסה.תּומיגפלרתיהֿחתפלתוחפלוא,תיבויחהקנפשוגלךפהייהזהשפנה
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–בלתרשלאוהדעונהתוארשא,הרותהלשהדימהֿינקיפֿלע,טופשלאופאבייח
ףסונקלחלומצעבךפהיהלורוזחלאוהשרדנםנמאיכ,אצויאליממךכידיֿלעו
.הרותהלולכמבםדקמו

היפוסוליפועדמ,האובנ4.

רשא,תולאשתרדסהלעמותרזוח,תמדוקההקסִּפַּבונעגההילאש,וזהנקסמ
רכויאלוארכּוידציכו,ןוכנהטפשמהוהמעדנדציכ?דציכה׃איהןהבשהנושארה
11?הרותבללכיהליוארתניחבברופיסה

,ליעלונרמאשהמלןאכונאםירזוחםנמאלוכֿםדוקש,איההבושתה
אובלםדאלכיאשרהליחתכלמו–תּויטמגדמלארשיֿתרותתענמנתינורקעש
ואיטמגודןקתםושלתופיפכאלל,ותנבהבטימכםימיהֿירבדתאונלגיצהלו
לכןיֵּבמש,ונאםיפצמםינפֿלכֿלע,תאזהתוחיתפהךותב,םלוא.אוהשילמרופ
גזמב,ןוכנםירבדהתאונלגיצישימםגאצמיי,תוירשפאהגציההֿיכרדינימ
םשכו–תיהֱֹֿאהשודקחתמו,תינויערהנובתותויבקע,תיתדבועתמאלשיאובנה
ואתיטמגודהניחבםושיפֿלעאל,תמאהֿאיבנתאריכהלונאםירומאללכֿךרדבש
רשבמ,הזהדחוימהאיבנהתאםגריכנןכ,ותִמאםצעיפֿלעםאיכ,תילמרופ
םיילארשיהםימיהֿירבדיכבלםישלשי,ןכא.םימיהירבדלשהנוכנההסריגה
לעבתכיהלהליחתכלמםימיהֿירבדתארישכהלידכקראל,תמאֿיאיבנלםיקוקז
ןוניסהןחבמו–יוארכםבתכלידכ,דבעידבםגאלא,ליעלונרמאשיפכ,רפס

,אבהדומעבהיינשה׃םייתשדועהזףיעסבד״בשגיצי,וזהנושארהלאשרחאל11
.״ןכמרחאל״תחתופההקסִּפַּב,327׳מעבתישילשהו,״ולאתא״תחתופההקסִּפַּב
ירבדןיבסחיהימוחתלאהאובנַּבןוידהןמרבועו☻רפתמתישילשההלאשבןוידה
.15ְֿו14תורעהבךכלעהארו–ארקמהתרוקיבוהיפוסוליפה,עדמהןיבלםימיה

לשץחלהֿתזיחאמחורהתאררחשמה,ירוטסיההטפשמהקר״׃ה׳צורקלצאהוושהבל
.רבעה . ,☻ַעַמהתוחתפתהלךרדהתאחתופותישעמההנווכהתורצוויהתארשפאמ.
.םיכפההֿיבוטיקל–שעמהךילהתםעו . .ערדגנבוטלש. . .״.
׃ךרכַּב511׳מעב–׃ךותמ(

תאצוהב,ה׳צורקוטדנבל
׃תילגנאלםגרותה׳צורקלשהזורוביח[.)ילופנ‐ונלימ

תפסותַּב,296׳מעבליעלהארובוש,ה׳צורקלע–
].ז״יהרעהל
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אוה,)ףוסבלןידהֿתיברושיאב(לארשיתורודלשךלהמַּבתושדקתההויתרכהה
,ונתרותםעהֶנמנהםימיהֿירבדרופיסוהזיא,הָקָזֲחהתעיבקלונדיבשילכהאוה
גל.הזכונניארשארופיסהוהזיאו,ויפֿלעתויחלונליואררשאו

יואררשארופיסהתאלעהםשלש,דחוימבןייצלורוזחלןכֿםגיוארוזהדוקנב
ץוחנהטפשמהעבטמיכ׃איבנלשוריפבונאםיקוקזםנמא,הרותלףרטצהלהיהי
ןיידואברלשטפשמאליאדוובו,ילכִ☻טפשמקרהזןיא,םימיהֿירבדתכסמבונל
םילודגטופשלררועתמשימבאוהרבודמהאלא,תוכלהיללכיפֿלע,דסוממ
ךשמהיבגלתירסומתוירחאתעדותלשהפונתהםצעךותמ,ונממםיכמסומו
ונאםירומא,אופא,םירבדהעבטמו–דלתונתשמתוביסמדגנכםייחהתנווכה
.תדסוממהניאשתוכמסמתירסומהארשהלבקלותמאןאכדומלל

תורחאהתולאשהתכרעמלאונתואהאיבמונלביקשתאזההבושתה,םלוא
.הרדִסַּב

ֿירבדםושירלשתמאהֿאיבנםאהיהיהמו׃וזבחותפלונאםילוכיולאתא
?עיפומונניאםימיה

תורודךשמבש,ליעלונרכזהרבכשהמלדואמבורקתאזההלאשבשןיינעה
םגםאיכ,םימיהירבדםושירלשתמאֿאיבנקראלונלצאעיפוהאלםנמאםיבר
ןוכנהםושירהשןפואב–לעופבםימיהֿירבדלשםתוחתפתהתנווכהלאיבנאל
שי,םלוא.םוקמֿלכמואליממונלצאקתושמראשנםימיהֿירבדלשךרדהֿהוותַמּו
יכרמולהארנ,םייתניב.םיהזםניאךא,םהםיבורקוללהםיניינעהיכבלםישל
רבכלארשיימיֿירבדלשישעמהםמודיקלתדסוממֿיתלבהרו☻בתאשלרשוכה
תמאֿתאובנלללכֿךרדבוניכזאלןיידע–תאזםעךא,ונלצאשדחתהלליחתה
אלותולגהוינשתיבימילשםייניבהֿתפוקתלסחיבאל,ונימיֿירבדתגצהלרשקב
הלאשהתלבקמהזהעקרהלעו;ונלשוניתורודבתושדחתההתפוקתלסחיב
המולגהתיללכהותינורקעהתועמשמהלעףסונב,תילאוטקאתועמשמונגצהש
?עיפומונניאםימיהֿירבדםושירלשתמאהֿאיבנםאהמו׃םינפֿלכֿלעהב

לשתומדקתההתעדותיבגל,םייולתונאםיראשנהזכהרקמבש,איההבושתה
;ונדילםיעיגמה,םימיהֿירבדתומדקתהלשםימוגפהםימושירהםתואב,ונתופיצר
ףקותלעבןקתאלתוחפלו,ןקתעובקלידכםהבןיא–םעבטמ–הלאשרחאמו

האובנ׳ןכֿומכו;]ךליאו581׳מע׳בךרכ[׳דףיעס,׳הלואגתולעמב׳יַרוביחהוושהגל
.ח״יהרעהלתוכימסב]271׳מע[׳גקרפ,]׳אךרכ[׳הלואגַּבתרוסמו

.׳זקרפ,׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳הוושהדל
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וזיאולבוצחלידכ,םמעקבאיהלץלאנםדאלכראשנאליממשירה,יביטקייבוא
.ולשתימצעהוחורלםאתהב,םימיהֿירבדבתילאוטקאהותובלתשהלהשיג

תוחפלו–חבֶשלםעטוליפאהבשיש,הרואכל,רמולרשפאוזהאצותלע
םישנאתווצמלךפהיישהנכסתמייקבייחמןקתלשותואצמיהבש,הדימהתואב
הברִמל,םוטמטואתיתבשחמתולצעךותמקרומייקלואוביםישנאשו,הדמולמ
ןיבהרירבה,ןיאםאןיבוןקתםָששיםאןיבש,רבתסמתמאב,םלוא.ןווינהתנכס
םאיכ,ורדעיהבואןקתהםויקםצעבאקוודהיולתהניאםוטמטלתיתבשחמתּורֵע
,תּורֵעלםייסיסבֿםיירסומםימרוגםשןיארשאכו–םייללכםייתוחתפתהםימרוגב
רשאמרתויךורעֿןיאלהלודגיאדוובאיהןקתהרדעיהבםוטמטהתנכסירה
ןפואבםגּולו,םייתניבםישנאהתאךירדמה,והשלכןקתתוחפלםששישתעב
תּורֵעהיֵאנתבוליפאירה,ונניאתמאבןקתהרשאכ,תאזתמועלו.יטמוטוא
.לובלבבלוכהֿךסבאיהתביוחמההאצותה,רתויבםיבוטה

לצא׃םייוגהברקבונניינעבליגרהבצמהםנמאיהירה,הדִצמ,תאזכשהאצות
הלועןיאףא12,)תיטסיסקרמהתּורָמּומהֿךרדבתצקמבֿםידהַיתִמהןמדבל(הלא
אובליושעםימיהֿירבדלתוסחייתהלשוהשלכןקתיכ,תעדהלעללכֿךרדב
קוחרהחווטבש,עבטמהלשינשהדצהקרםנמאהזירה,הזכןפואבו;ןובשחב
לובלבבםהידיֿלעםיא☻ינקרםאיכ,םימיהֿירבדלעםיטלושםהןיאתמאב
תנכוסמאיהשדבלבוזאל–האצותהתוא,ונלצא,םלוא.םכותבףוסבלםיקחשנו
״תּוידוהיהֿיא״םצעידיֿלע,תדחוימהנכסאיהתאשונםגאלא,םייוגבהכרדכ
,יטסילאודיבידניאהרקפההלאורדגמםעהתאאיצוהלהתייטנידיֿלעוהבש
םינפֿלכֿלעונלשתינקִתההייטנהםא׃ינשדצמ,תוחפל,וא.ותוהמתארתוסה
ידכךותשבגלרשוכהרדעיהירה,)תולגבוינשתיבימיבהמייקתהשיפכ(תמייקתמ

לשםשרדמתיבמ,׳ירוטסיהםזילאירטמ׳הנוכמההנירטקודַלד״בשןאכןווכמ,ןוכנֿלא12
ךרדבהליבומה,תודמעמתמחלמכהירוטסיההתאתספותההטישהוז,סלגנאוסקרמ
.תינויוושהרבחדוסיילוםילעופהדמעמןוחצנלתיטקלאיד
לעד״בשאטבתמשיפכ״תידוהיאלתד״׃וא(–״תיטסיסקרמתּורָמּומ״יוטיבלרשקב
.םירמומםירוהלןבוםינברינשלדכנהיהסקרמשריכזהלשי–)רחאםוקמבםזיסקרמה
יפֿלעיטסילאיצוסה׳םימיהתירחאןוזח׳לםיפאושהלשםהיתורושבשרוכזלשידוע
אלו,לארשיינבויהדואמםיבר–הכפהמהֿהשעמבןיבוהבשחמבןיב–סקרמתטיש
,הלודגההילשאָלופחסנםה,םתנומאטהלבו,םהבתדקויהבוטהֿתפיאשב.היסורבקר
.םודאהלגדהתאדחיםתאףינהל,תומואהיעשרלורבָחףאםיברו
.10הרעה37׳מעב,׳בךרכ,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר,סקרמלרקלע
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תאםגענומה,קותישלאליממךפהנםימיהֿירבדתומדקתהלשהמיאתמהסיפתךכ
יכ,םכסלןתינתמאבו–לעופבםימיהֿירבדלשךלהמַלתישעמהתוסחייתההםצע
רשוכהרדעיהו,השעמהםוחתביאובנהרשוכהרדעיהויההלאהתופוקתב
,םימילשמםימרוגינשקר,םימיהֿירבדלשתינויעההסיפתלסחיבתמאֿתאובנל
.דחאםימסקֿלגעמב,תקתַשמההלחמבהזתאהזוקיבדהווניזהרשא

ֿירבדבתמיוסמהסיפתלשהאובנותישעמהאובניכםאש,ררבתמךכבגא
ןפואב–ןהתודכלתמםינפֿלכֿלעןתועמשמבירה,ךהונייהםנמאןניאםימיה
,תויהלאליממתכפהנרבעשלמםימיהֿירבדתסיפתלשתינויעההאובנהםגש
הניאדיתעלתישעמההאובנהוליאו,דיתעלתישעמהאובנ,הלשאצויהֿלעוּפַּב
תינויעהאובנםג,אללכמואשוריפב,לוכֿםדוקהתויהםעאלאללכתירשפא
13.)ה׳צורקמםדוקונטטיצשיפכ(םימיהֿירבדתסיפתביהשלכ

דעונלשהייחתהֿתעונתבףאתרשאתמאיהאלא,תרתסנהניאוזהנקסמ
וניכזאלםוקמֿלכמ,הברִקבישעמהונרשוכלשתושדחתההתורמלרשא,וישכע
וזהדבוע.ונימיֿירבדלשהסיפתלרשקבתישממהרו☻בםושל,רומאכ,ןיידעהב
ֿתעונתלשתידיתעהֿתישעמהתוררועתההשםשכש,ךכךותמיאדוובתרבתסמ
–תּוקהבומרתיבףאו–ןידהאוהירה,דואמתלבלובמןיידעאיהתאזההייחתה
הכותבוהדגנכ,הנממרשא,םימיהֿירבדתכרעמלשתינויעההסיפתלעגונשהמב
.תללוחתמתאזההעונתה

תינויעההאובנהןיבלדיתעלתישעמההאובנהןיבידדההסחיהתרכה,םלוא
וניארבודמהרשאכ,רקיעב,תיגָ☻ומתועמשמתלבקמםימיהֿירבדתסיפתב
עבטמרשא,תמאלשתואובנבםאיכ,םתסִּבשתורושבבואתואובנבקרדוע
תרגסמבןתילכתֿחווטתאוןתסיפתתאאיבהלןהתורומאתיתוהמהןתרדגה
רשאכש,ךכלינויגההרבסההילואאוההזהידדההסחיה,תמאביכ;תיפוסֿןיא
הלגתנשדבלבוזאלירה,ותילכתביפוסֿןיאחווטלתולעתהללארשיםעליחתה
הזהדחוימהדצהןמםג,אקוודוםנמא,ולהלגתנףאהזלֵֿאאלא,םלועלֵֿאול
.םלשהםכלהמבםימיהֿירבד׃רמולךירצןיאו,םימיהẁירבדיֵהẁֱֹאותויהלש

לבקתהלהעיגמהםימיהֿירבדלשהסריגבונאםיכוזשהרקמב,ןכמרחאל
איההריבסהלאש,הרותהלולכמבללכיהלוףרטצהלהיוארה,תינקִתהסריגכ

.םדוקהףיעסהףוסב,ב״להרעהב13
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תויוחתפתההוםייתדבועהםייוליגהדגנכתאזההסריגהןידאהיהמ׃הרואכל
14?הדִצבןמזהךשמבשדחתהלםייושעהתוינויערה

הסריגב,ןבומכ,איהתכייש,תישאר.םישארינשלקלחתהלהכירצוזהלאש
ארקמהירפסד״כבהלולכהםימיהֿירבדתסריגונייה,רבכונלשירשאתינקתה
סחיבהלאשה.ינשתיבלשוימיתליחתדעםלועהתאירבמשהפוקתהתאהסכמהו
;אָנְדתמדַקִמ,השעמלהכָלה,תילארשיהתוגהבתכלוהותקחודתאזההסריגל
וּברהינפמענכיהלואהילערבגתהל,הילעבישהל,המעדדומתהלתונויסינה
ןמןויעב,ןכֿיפֿלעֿףא.הלאהםִיַרָפֲעַלןבתףיסוהלםעטןיאיאדוובו–רופסמ
דועו,ירמגלהנממםירוטפתויהלונאםגיאדוובלכונאל,ונאםיקסועובשגוסה
לשינשהשארהלאהנפנםייתניב15.ונניינעלקיפסישרוציקב,ןלהלהבןודנורוזחנ
ונלררבתתהזכןפואבשרבתסמשינפמ,םדקומלרחואמהתאםידקנו–הלאשה
.הללכבהלאשהןורתפלהמיאתמהתרגסמה

אוהסחייתמ–ומצעלשכ–יכ,יטרואתולוכאוההלאשהלשינשהשארה
תואסריגבןאכאוהרבודמה.םלועָלללכןיידעאבאלתואיצמברשא,אשונל
]תררועתמהניאוזהיעב[.דיתעבדלוויהלתויושעהךא,תומייקןניאןיידעשתוינקת
תואסריגיכונעטישילואןכתיי]רשא[,לארשיינומאיֵמּולשמםיברלשםדידל
ינפמםא׃הנייהתאלאמתסמםגןכ,תומייקןניאשםשכ–ולאכשתושדוחמ
ול,״התעמרבדשדחליאשראיבנןיאש״ללכהינפמםאהל,״ופִסֹתאל״לשרוסיאה

ותואב,תומותחותואופקכהאובנהוהרותהתאםישנאהםיאורםתסבשינפמםאו
.ולגרוהםהובשיתולגבצמ

.םולכאלולארשיֿתרותלשתמאָלוןהלאהיאליאדו–הלאכתונעט,םלוא
תומשגתהליאנתאוההשודיח–שדחתהלהדיתעוהדיתעהאובנהיכונַלבוקמ

םשוי,תאזםע;ןנדףיעסהףוסדעתכלוהותכשמנוזהלאשלעד״בשלשותבושת14
–״תוינויערתויוחתפתה״ו״םייתדבועםייוליג״–הלאשַּבםיטקננהםייוטיבלבל
םילדגומםיחוורונתינןכלע.׳היפוסוליפ׳ו׳עדמ׳׃ףיעסהתרתוכבשםיחנומַלםינוּוכמה
ןוידהלארבעמבבושו,)אבהדומעב(עדמלםימיהירבדןיבשתומיעָּבןוידהלארבעמַּב
.)333׳מעב(תוינויערתויושדחתהב

בלשבםשןייעלוגלדלץלוממאל.335׳מעבלדגומהחוורהרחאל,ףיעסהלשופוסב15
.התעןאכםיפכותהוירבדלעםיססבתמםשד״בשירבדשינפמ,הז

.׳ב׳דםירבדהל

.׳בדומע׳בףד׳הליגמ׳ול
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תמאהֿתאובנלשהשודיח,ליעלוניארשהמלםאתהבו–תושדחתההתואובנ
יבגלתמאהֿתאובנלשהשודיחתאםגרורגלאליממביוחמונברקבתישעמה
ללכהורוסיאה.תכשמנהםתומדקתהב,םימיהֿירבדלשםטפשמוםתגצהךשמה
ֿםיינויערואםייתכלהםישודיחבןאכרבודמןיארשאב,ןאכלןיינעםניאונרכזהש
תוראהםגּולו(תויתִעֿתוישעמתוראהבקראוהרבודמה׃הברדאםאיכ,םיינורקע
לעו–המשלוהחוכמ,הרּוסמהעבקהֿתרותיפֿלע,)ערפמלתויתִעֿתוישעמ
דצמקראל,תקולחמלםוקמהשעמלןיאהזגוסמהראהֿתואובנלשןתושדחתה
זל.התויחֵרכהדצמםג,תמאב,םאיכ,תושדחתההתורשכ

המואבהשדקתנוהלבקתנש,תאזכשהראהֿתאובנונלשייכהתעחיננ,הנהו
ךילהתדגנכאלאןכתיתאלתאזכשתושדקתהיכרמולךירצןיא.תמאלשהאובנכ
ןחבמבהדימעהףאלעשיוכיסהו–תינויערותיתדבועתרוקיבלשךשוממ
עבטמאופאוהירה,תיתדבועתּומיגפוזיאתאזֿלכבםָשראשיתדועתרוקיבה
הדבועםוקמֿלכמהָלגתמםימיהתוברבםא,ןכמרחאל.רתויבשולקםירבדה
הניאהיעבםושיכאוהטושפךאבוש–הליחתכלמהעדונאלרשאהשדח
םינפֿלכֿלעוא,האובנהםעדחאהנקבהלועהשדחההדבועהרשאכתררועתמ
ידיֿלע,האובנהתאתרשלקרםייושעהלאכשםייתדבועםייוליג.התרַתוסהניא
תיֵלגתמההדבועהרשאכקר,תמאבררועתהלהיושעהיעב.תשרפמהראהתפסות
,ןיחבהליאדוובשיהזכהרקמב,םלוא.הלבקתנשתיתדבועההסיפתהתאתרתוס
םימיהֿירבדגשומןיבתומיעָלונתואריזחמרבדהו–דימוףכיתהפררבנשיפכ
.עדמַל

״תיטסיביטקייבוא״השיגבםימיהֿירבדלםדאשגינרשאכםגש,בלםישלשי
התיהשיפכ,םיעוריאהֿתולשלתשהתאתעדלאלאןיינעולןיאלוכיבכש–רתויב
רוקחללכויאלאוהםלועל,םינפֿלכֿלעירה–העידיהתילכתםצעםשלו,תמאב
יסיפהרקחמהךרענשךרדכ,םפוגל,היביכרמלע,תאזהתולשלתשההםצעתא
ידיֿלע,ןיפיקעבקרםירבדהתארוקחללכויאוהאלא,קיודמהןבומביעדמהו
רשפאוללהםימושירהתריקחיבגל.״תורוקמה״תריקחוא,םהימושירתריקח
תריקחו–הרואכלרתויבליעיהוריבסהםרוריבלתוינויגהתוטישןנכתל
הריקח״היורקהאיהאיה,תאזכתרדוסמהטישבםימיהֿירבדלש״תורוקמה״
.םימיהֿירבדלש״תיעדמ

.׳חקרפ,]׳אךרכ[׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳הוושהזל
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עדמםושהשעמלוניא״םימיהֿירבדעדמ״יכ,רמולםצעבהיהרשפאהזיפל
גשומהןיאתמאבםאו;״תורוקמה״ןוימלשעדמקראוהאלא,םימיהֿירבדלש
,רתויתכלֿתקיחרמהרמוילאוהעיגמאלא,תאזלהתידוסיהותוטשפבעוקתראשנ
יעדמתאתומילשמהתוינויגההתוירואֵתללוכיבכֿהמודבשךכךותמקרהזירה
םגאבןכ,)תיעבטהתואיצמבםיררו☻הםיקוחהרבדבתונקסמותורעשה(עבטה
תוולִנה,תוינויגההתונקסמהותורעשההידיֿלעותמלשהל״םימיהֿירבדעדמ״
תודבועהתדמעהוםתונמיהמתכרעהלתוסחייתמהו״תורוקמה״ןוימלעחרכהב
תוירואֵתה׃רתויבהמודמקרףוסֿףוסוהירההזןוימד,םלוא.םכותמתועמתשמה
המלשההו–תואיצמהןויסינברזוחןחבמלתורוסמעבטהיעדמלשתוינויגהה
;ינויסינהןרושיאבםאיכתוירואֵתהםצעבןכֿםאהנניאוללהםיעדמהלשתיתִמאה
,קוספהֿףוסןהןהתוינויגההתוירואתה,תאזתמועל,םימיהֿירבדלש״עדמ״ַּב
ֿתכסמםושתמאבוניא)רריבשםירבדלסחיב(ףוסבלדמלמהזה״עדמה״שהמו
תוריבס,תויצלוקפסתכרעמקרםאיכ,תחכומותיאדווכבשחיהלהיושעה,תודבוע
.רתויואתוחפ

ןויעהיכרדב,תרתוסההדבועהתאלעהםצעש,אוהונניינעלןאכמאצויה
,תיתדבועההסיפתבעוגפלללכֿךרדבלכותאל,ונראיתשגוסהןמ״יעדמה״
תאזהתרוסמהשםגהמו–השדקתנוהשרתשהש,תיאובנהתרוסמהיפמתלבוקמה
ןחבמבו,םינפבמ,הכותמתבשונאהתש,תמאלשחורבהליחתכלמהיולתהמצע
.ץוחבמהחלצהבאמתסמרבכהרבעתרוסמהרשא,תמאֿתרוקיבלשםדקומ

,תנסוחמראשיתהשדקתנשהסיפתהשאוהןיד,ןכֿםג,המכוהמכתחאלע
לשןנויגֶהתרמוילעבכור–ידוגינקרתמאבאוה״יעדמה״יוליגהרשאכ
הסיפתהלשהתִמאֿתקזֶחוהדובכמםלעתמו,ןמצעלשכ,ולשתויצלוקפסה
ֿתיביטלוקפסהוא,״תיעדמה״המרבומעהרחתמהניאבושוזרשאב,הרּוסמה
וארשאתהלדועתויושע״תויעדמה״תויצלוקפסה,ןכאיכ.אוהומוחתלש,אדירג
ואינולפהחמומידיֿלע–תיביטלוקפסךרדהתואב,ןדִצמ,בושרתסיהלםג
היהאלו,ונניאהניינערקיע–השרתשנשהרּוסמההסיפתהךא;ינומלאהחמומ
הניינעאלא,םיחמומהתאנהל,ומשל,יביטלוקפסהתודבועהֿרוריבםצעב,םעפֿףא
הניאוזתמאו–םיברהתכרדהלתירסומהתמאהתועמשמבדימתראשנוהיה
ולהנתישםייביטלוקפסםירוריבלשתוכופהתבהמצעתאתולתלורוזחלהלוכי
.הביבסמ

ףתתשהלללכםילוכיםניא,םהילאתנווכמוזתמארשא,םיברה,ןכֿלעֿרתי
הסיפתהתלבק,םדידלו–אשונבםיחמתמהלשתויעוצקמהתויצלוקפסבםמצעב
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,ןיינעלשופוגלתינויגהתוענכתשהלשהלאשללכאופאהניאתמאב,תרתוסה
הנומאמ,תינורקעẁתיתעדותהָרָמֲהלשררגנאצויֿלעופקרתויהלאיההלוכיאלא
,תאזכשהרמהידעלב.יעדמֿלוכיבכוא,״יעדמרסומ״בהנומאליאובנרסומב
,השעמלןיאתיביטקייבואֿתינויגההניחבמםגש,אוהוניעבראשנהלוקישה
ֿתונעטלכםע,יביטלוקפסהיוליגלתיחרכהתופידעםוש,םימיהֿירבדלשהסיפתב
םוחתלתדרלאיהתענמנםאףאו–תלבוקמההקזחהתמועל,ותוריבס
םויהרשא,היצלוקפסבשקפסהתמועל׃הברדא.וכותבדדומתהלויביטלוקפסה
תופידעה,העבטםצעמאיהקפסהֿתחנהרשאו,הנניאאיהרחמוהנשיאיה
לשםילוגלגבורקיעןיאועבטםצעמרשא,רוקמבתססובמההקזחלאיההרורבה
ֿתרמויש,ןכֿםאאצמנלוכהֿךסַּב.תנמאנהארשהלשתופקתשהבםאיכ,תוקפס
םצעללגב,הבוהנממ,הינפֿלעתוחדיהלןאכהיוארתיביטלוקפסהםייוליגה
הניחבמםאםגו–הדוסיבתחנומה,תירסומהתּויטֵתיטנאהואתּורָזה,תּוקירה
הלעמםינפֿלכֿלעהזןיא,הרואכלתינויגהתורשפאוזיאילואהבשיתיתדבוע
.הרּוסמההסיפתהלשתמייקההתִמאתקזחתמועלדירומונניאו

השיגבקרםיססובמםיראשנה,םירתוסםייוליגלתסחייתמה,וזהנקסמ,םלוא
הסיפתלסחיבקיסהלןוכנהֶארנשהמםעםולכאלוהלןיא,תיטתיטנאואתינוציח
.הקיֵחבותרוסמלדומצבתחתפתמה

םג,ןכאו,תיטמגודהנניאלארשיתרותש,שיגדהלורוזחללוכֿםדוקיוארןאכ
,ןתִמאẁתקזחללגבקרונילעתולבוקמהתרוסמבתושדוקמהתויתדבועהתוסיפתה
ונאםיבייחשינפמאלו–ןתרוסמוןרוקמ,ןחסונלדעבמענכשמןפואבתפקתשמה
םושב,תינש.ונלכִ☻תרוקיבלדוגינבףאו,ונחרוכֿלעבןהבןימאהלאוהשֿךיא
לשיביטלוקפסהעדמהתאריאשהלהתיהונתנווכש,ונרמאשהממקיסהלןיאםינפ
.םיאיבנידיֿלעםימיהֿירבדימוכיסבקרלארשיייחבקפתסהלוםייוגלםימיהֿירבד

תוקוקזונלשתירסומההיווחהותימואלההיגולואדיאהש,םנמא,אוהןוכנה
ושמשירשא,םימיהֿירבדלםייאובנםימוכיסלשתכלוהותכשמנתורבטצהל
לארשיםעלשיכוניחהדוסיהֿןֶקֶתלופרטציוהרותַלךלוהוֿםדקתמךשמהכ
רבדההֶארנ,הברדאףאו–םינפםושבענומוניאהזןורקיע,םלוא.תורודל
ֿיתדבועהרקחמהםגונלצאלהנתיךכםעדבבדבש–תישעמהניחבמיחרכהכ
ה״בקהרשא)םימוגפםאןיבוםהםימלשומםאןיב(םילכהםתואב,יתרוקיבה
םילכברקחמהקר,ןכאיכ.תדסוממֿתינויגההרוצבתמאהרקחלונתושרלדימעה
,הליחתכלמםייאובנהםימוכיסליסיסבהרמוחהתאקפסליושעהאוהוללה
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אוהקרוחל,דבעידבםתונמאנתאםייקלוםתועמשמתאריאהליושעאוהקר
םייאובנהםימוכיסהרשא,הנבההועדיהלולכמלשבחרהעקרהתאשבגליושע
רקחמהש,קראיהאתוברה.תירסומהםתמגמבישעמהםשומישלולםיקוקז
אלא,תירסומהניחבמרקפומואימונוטואתויהלךירצוניאוללהםילכב
.התרשלןוּוכמוהילעהֶולִנ,הרותלדומצתויהלאוהךירצהליחתכלמ

ואםינפֿאשונתויהללוכיואךירצרקחמהיכןבומכושוריפןיא,ודִצמ,הזרבד
יכ.יתדבועהםוחתב,ותוכמסואותמגמתניחבמ,אוהשןפואהזיאב,לבגומ
ולאהיאלבוששירה,יהשלכתמאינפמ,אוהשֿךיארקחמהעתרייםא,יאדווב
לכותאל,בזכלאוביאוהלוכיבכהמשלרשא,המצעהרותהםגו–ללכבםעטםוש
תמאהתאש,רמולוננוצר,םלוא.וללגב,ובָזכִּבהתרטמתאאיטחתודמעמקיזחהל
םושלאלםינפֿלכֿלעשקבל״יעדמה״רקחמהבייחתלבגומֿיתלבהוהמלשה
תירסומההרטמהןמדבל,יהשלכתרחאתירסומהרטמםשלוא,ולשתימצעהרטמ
ךירצ,הרותהתרוסמבתולבוקמה,תויתדבועהתוחנההתאףאו;המצעהרותהלש
תובשחתהךותו,תלבוקמהןתִמאֿתקזחדוסילע,דבעידבקררקבלהזהרקחמה
תיתרוסמההקזחהםצעבםימולגהתוריבסהיֵדסיועונכשהתדימבהמיאתמתיבויח
ישושיגלעןָקרמהליחתכלמדומעלידכ,תמאהֿתקזחלעגלדלולןיאו–תאזלה
.םדבלםיישפוחההיצלוקפסה

וארזםעפףאאהיאלאוהיכעמשמאליממ,תאזהךרדהלערקחמ
תוטונהתורעשהואתוישוקולהנאצָמיתםאםגו–תירסומהניחבמיטֵתיטנא
אלףאו,המשלהריתסםָשאהתאל,תלבוקמתיתדבועהחנהוזיאהרואכלרותסל
,ןוקיתלהראהקרםאיכ,אמלעבתטשפומתיביטלוקפסתמאוזיאםשלהריתס
שדחתנשיתדבועהיוליגהרואל,ריבסההשוריפלעיבויחןפואבתרוסמהתדמעהל
לעתססובמה,תאזכשהראהיכ,רמולךירצןיא.תמאכהרואכלהארנהוםייתניב
,לוחהֿתמרבהרעשהכקרשמשלהליחתכלמלכות,אדירגיביטלוקפסרקחמ
,תשדוקמהתיתרוסמההקזחהתמועל,םייונישוםיחוכיוולתעדמוןוּוכמבהנותנה
תוריבסהךותמש,ןבומכרשפא,ןמזהךשמב,םלוא.הניֵעביסיסבןפואבתמייקתמה
תאזההראההםגךפהית,רוקמלהתודימצתורגתשהושוריפהֿתראהלשהקזחה

תמאהֿתקזחםייקתהלהיושעיתרוקיבהרקחמהםעתודדומתהךותקרש,רמולוננוצרחל
,הקזחהדבאֹתאליממ,ןכידעלב.תינובתוהרואנהקזחתניחבב,תולבוקמהתודבועהלש
הנומאךותמקרתאזתושעלולכויםהירה,תודבועבקיזחהלדועופיסויםישנאהםאו
תרותלהרזהתטישרשא,היופכואתיטמגודהנומאךותמקר,ןכֿםג,אליממו–אדירג
.ארקיעמלארשי
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לשהשדחתללכַמהסריגבהצומיאלשהרקמבו–תרוסמַּבלבוקמדוסילהמצע
הלעתתםגאליממשירה,תיאובנהארשהלשתונמאנהתמרבםימיהֿירבדרופיס
.רוקמלהוושהףקותהמצעאיהלבקתוהראהה

רוריבֿתפסותלםהםיקוקזו,תודבועלשןתושדחתהלערקיעבובסנהלאםירבד
.תוינויערתויושדחתהלרשקבתדחוימ

ןיאםא,הלאכשםישודיח׃םיירסומתונויערישודיחבןיינעונלןיאהזםוחתב
םילולכםהןיאולארשיֿתרותלשםייאובנהתונויערהםעדחאהנקבםילועםה
ררועתהלהיושעהיעב.היעבןיאו–םהםילוספאליממשירה,הליחתכלמםהב
.ןיחבהלבוששיהזןיינעבשהארנו–םייתָרָּבסהתונויערישודיחלרשקבקר

תורשקתהלשתדחוימהגצהוזיאבלוכֿםדוקםלגתהללוכייתרבסהןויער
הארנו–תידועייהניחבמוא)תינכטואתיגולויצוס(תיתָּביסהניחבמםירבדה
,םימיהֿירבדלשתיאובנההסריגבללָּכיהלםייושעהזגוסמםירבסהיכםאש,רמול
וללהםייאובנהםירבסההדצבש,תורשפאהםעןפואםושבשגנתמרבדהןיאירה
,היהילדבהה.םיליבקמואםימילשמ,םיפסונםירבסהםגרוביצבםיחורויהי
םירחאהםירבסההשדועב,תרכומתיכוניחהקנפשוגוא☻יםייאובנהםירבסההש
תישרדמואתינוציחתורפסןיעכקרושמשי)האובנַּבוצמואאלשןמזלכ(
.הבשחמהתרשעהותעדהלשהתבחרההברמל,המילשמ

םייפוסוליפםירבסהלעגונשהמבבצמהתצקמבהנושיכרבתסמ,תאזתמועל
תידועייתורשקתהלוא,ינולפיתָּביסרשקלקרםיסחייתמםניאשםירבסהונייה–
ֿירבדבתלעופה,תמיוסמתוידועייואתויקוחלשהרעשהלםאיכ,םיוסמןיינעב
.ללכֿךרדםימיה

םימיהֿירבדלשהיפוסוליפהםֵאאיהלארשיֿתרותיכםאש,רמולהארנןאכ
ארובהידיֿלעםינוּוכמכםימיהֿירבדתייארלשהטישהבשייכםאו,םלועב
השעמלשבלםישלשיתמאבירה,תומלשלשםיוסמדועיילותחגשהבםילהנתמו
ןפואב,היכרדוהחגשההתומגמלשתיטרואתהסיפתלהייטנםושהרותבןיא
אָ☻ייֶש,לארשיםעברחבה״בקהש,וזקראיההרותבהלגתמההטישה.טשפומ
םשלולהקנעוהשהרותהתועצמאבהמייקלבייחתיו,יוצרכתיתילכתםייחֿתפיאש
הרותהםויקשהדבועהםצעףקותב,תימלועהללכהבהפיאשהםלשותשדע,ךכ
הפיאשהתמלשהלדעלארשילשתדמתמהוהבוטהתומדקתההתאחיטבמ
,הרותהםויקדגנכ,תילארשיההפיאשהתחטבהלשתירבהוליאו,םימיהתירחאב
.קתניהלהלוכיהניאבוש
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םייחהבויחְלדעבמקרםירבדהתאאיההגיצמיכרמולךירצןיא,וזהטיש
ןפואב,ןיַעבםימייקה–וכותבםולגהימינפהןויגיההו,דחוימהילארשיהרסומהו
יהשלכ״תויקוח״לש״יביטקייבוארבסה״םושהבןיאךא–ונחורביחויתדבוע
ינוויהןבומב,םימיהֿירבדלוכיבכםילהנתמהיפֿלערשא,)תידועייואתיתביס(
ונריכיאלףאהזגוסמרבסהש,ןוכנהארנתמאבו–״יפוסוליפ״רבסהלשלבוקמה
,ךכבאקוודוניארבדהםעט.תיתִמאֿתילארשי,תיאובנהסריגםושבומוקמללכב
םימיהֿירבדךלהמלשיפוסוליפרבסהיכ,חרכהבלארשיֿתרותתללושלוכיבכש
השעמלםאףא(דוסיונלןיאתאזכתינורקעהלילשלשהחנהל.ןוכנתויהללכוי
,׳רכנוהלוג׳ב,ןמפיוקלאקזחי,לשמל,ריבסהלהסנמשיפכ,תקדצומהלילשהאהת
ֿתרותלאהישןכתייאלטושפיכ,ץרתלהארנרתויו–16)ךליאו23׳מע,׳אךרכ
אליממרשא,םדאהלרוגבתויטסיביטקייבואֿתוינללוכתוסיפתבןיינעלארשי
טביההןמתוחתפתמהנייהתיכןהבךיישןיאו,תויטסינימרטדתויהלןהתוחרכומ
םע,םלוא17.יופָצַלדעבמוליפא,וילעלטומהבויחהו,םדאלהנותנהתושרהלש
תמאלשהריבסתועמשמלעבםגהיהייפוסוליפהןויערהיכרשפאשרחאמ,תאז

הניאםינפֿלכֿלעלארשיֿתרותשירה–וכותמםימיוסמםיקלחבדחוימבו–
,םתעדתאםהבוביחריףאו,הלאכשםירבסהבועשעתשיםישנאש,םנמא,תענומ
.םיכרדהיֵדִצב

םינתינםהןיאםאםג–הזגוסמתונויערישודיחש,אופא,אוהםוכיסהןאכ
םירבסההןידכ,דצהןמשמשלללכֿךרדבםהםירשכםוקמֿלכמ,רָּכומץומיאל
שישיפכו,ןבומכ,דבלבו–םדוקמונרמאש,םייקלחהםיידועייהואםייתביסה

הנשמהתרתוכברדגומ–םילודגםיכרכינשב–׳רכנוהלוג׳ןמפיוקלאקזחילשורוביח16
,׳הזהןמזהדעוםדקימימלארשיםעלשולרוגתלאשבילאיצוסֿירוטסיהרקחמ׳׃ולש
תאןמפיוקרביח–ז״טשתדעוז״צרתמ–ןכמרחאל.ב״צרתתנשבםלשוהאוהו
.׳ינשתיבףוסדעוםדקימימתילארשיההנומאהתודלות׳׃הלודגהותדובעיכרכ
.359׳מעב33הרעהבןלהלהאר–ןמפיוקלאקזחיתודוא

לכה״יכרמואה)ו״טהנשמ׳גקרפ(תובאתכסמבאביקעיברירבדלד״בשןווכמןאכ17
הנה,שארמ,םיה♪ֱֿאהינפלעודיויולגלוכהםנמאשףאלע׃ונייה;״הנותנתושרהויופצ
רשאכתושעלםדאלהנותנתושרהו,תודהיבםזינימרטדןיא–ןכיפלעףאו–תאזֿלכב
תוירחאהאופאונממתעבתנאליממו–בטומלןיבבוטלןיב,תישפוחהותריחבבטילחי
.וישעמלהאלמה
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לארשיֿתרותלתדגונמאהתאלםהלש״היפוסוליפה״ש,דחוימבהפשיגדהל
.ימינפההנכותםצעיפֿלע,תירסומהניחבמ

תייעבלעםגתעדהתאתתלידכ,וניבֵקעלערוזחלונאםילוכיןאכדעונעגהשמו
תיארקמההסריגבתויתרבסההותויתדבועהתוחנההדגנכהרָבסהורקחמהישודיח

.םימיהֿירבדלש
תויאובנתואסריגיבגליטרואתהלוקישהךרדבונילעהשהמיכ,איההנקסמה

תויאובנהתואסריגלסחיבםגןיטולחלםיאתמ,ודלונאלןיידערשא,תודיתע
רשא,ישממהןויסינהשארוקהיניעמםלענאליאדוובו–ונינפלתויוצמה,תונשיה
וניניעתאהשעמלםנמאריאה,ארקמלסחיבהיעבהתוחתפתהךותמרבכונלשי
.דיתעהתואסריגלסחיבםג

תויתדבועהתואסריגלסחיבהיעבהשרבתסמיכ,ףיסוהלקרילואיאדכ
תויטמגודהללגבו,חורהֿראשרדעיהללגבקרהשעמלהכבתסהארקמהלש
.תירצונההסיפתבולאהתואסריגהופטעתנםהברשא,תינרמוחהֿתיתָנומאה
ֿתורוצלשתונושתויועמשמןיבןיחבהלתעדויה,תירוקמהֿתילארשיהתרוסמב
ותיצמתלדעבמקרגצומהרופיסןיבלותייווהכטרופמיתדבוערופיסןיבוןושל
םתכרעהןיבלםירבדהלשתיתרוסמההסריגהןיבדוגינםעפףאהיהאל,תיתוהמה
תויביטיאוטניאהרעשהֿתוגלפהואתיחותינתרוקיבךותוליפאו,תילכשהֿתיעדמה
ימנידההגשההחוכואץוריתהֿרשוכללגבאקוודואלהיהךכו;רתויבתוזעונ
תואסריגשינפמלוכֿםדוקאלא,םהבםינייוצמםנמאונמעינברשא,ףיקמהו
ןרוקמיפֿלע,םנמאתונוּוכמ–תיתורפסהןתרוצאהתרשאאהתו–ארקמה
ןתִמאלעןדימעהלהשקִיאלאליממו,תמאָללוכֿתישארותונֵּכהלכב,ןעבטו
.ןדגנכתושפטואןודזתנווכםָשאהתאלךאםא,הריבסה

;תינכותההשיגבתויעב5.
,םלועהימיירבדולארשיימיירבד
תולגהולארשי♫ץרא

תדמעהבתוכורכהתויעבהתריקסתאונמלשהיכרמולהארנ,הלאהםירבדב
ונלהלעההכדעיכשיגדהלשיךא;לארשיבםימיהֿירבדלשתינקִתההסריגה
ונלאשאלללכֿךרדבו–וידדצמןיינעהתאתובצעמהתובושתקר,רקיעב,ונרוריב

335לארשיימיירבדלע

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



הסריגהתעיבקלשוהשלכןֶקֶתלסחיב,תורישיתובושתונלביקאלו,ןיידע
לשדוסיהֿתמגמהרואכלהתיהוזאקוודיכםא(18תימינפהֿתינכותההתניחבמ
.)הליחתכלמרוריבה

ẁירדגרשאכ–םצעבש,לוכֿםדוקרמולולילכהלהתעהארנ,הזדחוימןיינעל
לשתדחוימהותשרופמההעידיהירה–ל״נכונלםיריהנרבכאשונהלשףקיהה
השעמלההזהזהןקתה.הדירומהניאו,טעמכ,הלעמהניאבושינכותהבוציעהןקת
לארשיבםימיהֿירבדלשתינקִתההסריגהו,הרותהתאםיביכרמהםיכרעהלולכמל
ותטפושוהנוידֿאשונתאהגיצמהוזאלאםצעבהנניא–תינכותההניחבהןמ–
ונרמאֶשִמ׃ןכֿלעֿרתי.וילעםהםילחשיפכ,הרותהיכרעלולכמלםאתהב,יוארכ
ןיאאליממשירה,דסוממֿיעוצקמאלו,יאובנןיינעאוהתינקתההסריגהבוציעיכ
וילעלחוישהקָזֲחאלא,ןווכמֿינכטןפואהזיאבוילעלחויינכותהןקתהשךייש
.יאובנההנחבההֿרשוכוהארשההםצעךותמ,אליממ

רשקהבםגתדחוימהראהלתאזֿלכבתויוארתודוקנהמכיכרבתסמ,םלוא
הנבההרופישםשלתוחפלירה,תינכטהנווְכהםשלאלםאו–הזלהינורקעה
19.העדותהןוניכו

ןיבלםימיהֿירבדלשתינקתהֿתיאובנההסריגהןיבסחיהלערבכונדמעהלעמל
רוזחלילואיאדכוזהדוקנבךא;הדִצבוהביבסמלהנתהלךירצה,יעדמהרקחמה
.ותעשבץבעיבאזהבךבתסהשתועטהעקרלעןיינעהתאריהבהלו

רקיעבןווכתהאוהשונייה–תיעדמהרקיעבהתיה,ונרמא,ץבעילשותנווכ
םינוּוכמםירבדהרשאכו–תיתדבועהםתִמארוריבםצעםשלםירבדהתאאיבהל
םג,הצוחנוהיוצר,הרשכהמגמןבומכוזירה20,״יֵתּווַעלאָלויֵנּוקַתל״םנמא
איבהלבייחתאזכשהנווכיפֿלעשגינשימ,םלוא.הזבתעצומההטישהתרגסמב

ובואובייכתרמואה,רוביחהלשהנשמהתרתוכלתרשקתמףיעסהלשוזהחיתפ18
ןמ׳ןיינעהןודנרבכשרחאל,ןכבו.לארשיימיירבדלש״ןכותַבוףקיההןמםינויע״
לחתאבהקרפהןמל;תינכותההשיגַּבתויעבִּבקוסעלד״בשהתעשגינ,׳ףקיהה
תאריאהלתנמֿלע–םתישארמםעהימיירבדןכותתכירעלשתירקיעההאצרהה
.תשרדנההשיגלםאתהב–םתוחתפתהתונורקע

,תואבהתואקסִּפהשולשב,תחאה.תודוקנשולשב,הזףיעסב,ד״בשןודיךליאוןאכמ19
חוורהדע–היינשַּב.םימיהירבדביעדמהרקחמַלותודבועהרוריבלבושתסחייתמ
ןמ–תישילשב.םימעהימיֿירבדלונימיֿירבדןיבסחיהןודיי–343׳מעבלדגומה
.תולגהןיבללארשיץראןיבונימיֿירבדבשסחיהןודיי–ףיעסהףוסדעל״נהםוקמה

.תווַעלאלוןקתל׃אוהומוגרתרשא,ידומלתֿימראיוטיבוהז20
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–םייתדבועההיטרפבםגתנמאנהרואכלאיהתיאובנההסריגהיכםאש,ןובשחב
–יעדמהרקוחלסחיבםגםאיכ,להקהיבגלקראלאיהתנמאנהרואכליכםאו
.רקחמהידיקפתןיבלתאזהתונמאנהתקזחןיבבברעלןיאיאדו,םינפֿלכֿלעירה
יפכ(תיאובנההסריגבקפתסהללוכייעדמהרקוחהןיא,תונמאנהתקזחףאלע
םגיטמוטואןפואבתלבקמההסריגַּכ,טושפהצמאלידכ,)ץבעיללכֿךרדבגהנש
םגןירשימבקודבלורוקחלאוהודיקפתאלא,ודִצמ,ולשתיעדמההקנפשוגהתא
תיאובנההסריגה,רקוחכ,ודידל.תיאובנההסריגהירוחאמשתודבועהםצעתא
ֿתיעוצקמה,תרזוחהותוליעפלאושנורשגםגםאיכ,ןיַעבשןותנקרהניא
היוארהותמורתאוהאוה,הזהיתרוקיבהלופיטהקרו–ומצעבולש,תיתרוקיבה
,רומאכ,ינשדצמ.ליעלונרמאשיפכ,הבוצייוהתמלשה,תיאובנההסריגהםודיקל
תאבהבםאיכ,תודבועהרוריבםצעבונניאתיאובנההסריגהלשהמגמהרקיע
תודלות׳בהרסחהאיהאיההזגוסמהראהו–ןדעַּבִמתעמשנהתיהֱֹֿאההרושבה
הלרשא,ונימיֿירבדלשהסריגַּכבשחיהלמרפסהתאםגופהןפואב,ץבעיל׳לארשי
.תרוסמהיפֿלעתופַצלונלהיהיואר

ףא,םינפֿלכֿלעירה,יתדבועוניאתיאובנההסריגבהמגמהרקיעםאםג,םלוא
םישלשיוזהניחבמו–יתדבוערוריבאללןבומכתירשפאהניאתיאובנההסריגה
הכותבםיאתמיעדמרקחמתללכהלדימתםנמאהקוקזתיאובנההסריגהףאש,בל
;הזבונפסוהשתויתרוקיבהתורעהלםגןותנב–םיאתמיעדמרקחמ.הדוסיבוא
.תינקתההסריגהלשינכותהבוציעהןיינעלתחאהרהבהֿתמורתוזירהו

ֿירבדרופיסשונרמאשהמבאיה,הבןנובתהלורוזחליאדכרשאהיינשהדוקנ
תופתתשהךותמםאיכ,ץוחבמהפקשהךרדבאלשרבחתהליופצילארשיהםימיה
.םינפבמתירסומ

.תיטקלאידהיעבבךורכהזרבד
םימיהֿירבדתסיפתלשדוסיהֿתוחנהמתחא,וניארשיפכ,דחאדצמיכ

האירבהתישארמ,ימלועֿיהֱֹֿאךלהמאוהםימיהֿירבדךלהמשיהירהתילארשיה
רופיסש,הרואכלבייחתמהיהוזהניחבמו–חצנַּבשתיתודחאהתומלשהדועיידע
יללכהךרעמבםירבדהתובלתשהתעדלעדימתךורעאהיילארשיהםימיהֿירבד
תופתתשההןורקעיכרמולהארנ,]ינשדצמ[,םלוא.םלועהימיירבדלשדחאה
תורשקתההרבדיכוניאררבכ.תאזההאצותהתאהשעמלענומםינפבמתירסומה
אלא,תילארשיההסיפתבוהשגרהבינושארדוסיונניאםימיהֿירבדלשתימלועה
תמגמםצעבלוכֿםדוקהמולגהתוילטוטהךותמ,סקלפרהךרדבקראוהלבקתמ
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ֿירבדלשינקתהרופיסהיכאופאאצמנו–לארשיימיירבדבתדחוימהתוהדזהה
,לארשיימיירבדלשרופיס,לוכֿםדוק,תינכותהניחבמ,םנמאאהילארשיבםימיה
תניחבבקרהיהיהזירה,םלועהימיירבדךותליהשלכתוטשפתהובאהתםאו
תחאלע.ומצעינפבאשונכאלו,לארשיימיירבדלשםמודיקואםתראהלשימשת
לארשיימיירבד,תילארשיההשיגהיפל,השעמלש,בלםישנםא,ךכהמכוהמכ
אוהשהמקרשןפואב,תמאבםלועהימיירבדםג,םמצעב,ףוסֿףוסםהםה
קרילואאוהךכשאהיּולו–םינורחאלםגיתועמשמוהירהםינושארליתועמשמ
ֿתיגולויצוס,תיתעפותהניחבמןכֿםגאקוודואלו,תירסומותיתוחתפתההניחבמ
.תיטקדיד

הבשהרוצלסחיבליעלוניאררבכשהמםעדחאהנקבהלועוזהנקסמ
ןיבשסחיהתייעבלתרשקתמותרזוחאיהו,הכדעוניתורוקמבםירבדהםיעיפומ
.םימיהֿירבדלשהיפוסוליפהןיבלילארשיהםימיהֿירבדרופיס

אשונלתשגינה–םימיהֿירבדלשהיפוסוליפהשךכבאיהתורשקתההֿתדוקנ
,ילוא,אוהיעבטךא–םלועהימיירבדבתיטסיביטקייבואתולכתסהךותמהלש
יפוליחוםירקמהיפוליחלשהיבוברעָּבהילגרוהידיתאאיהתדבאמףוסֿףוסש
הנקסמלאיההעיגמללכֿךרדבו,םינושהםילעופהםימרוגהלשתודיריהותוילעה
,תאזתמועל.יוליגלםינתינםניאםימיהֿירבדבדחאמםעטואתיבויחתילכתםושש
םויק–ןאכ.תרחאאליממאיההאצותה,ונרמאשתילארשיההשיגהיפֿלע
קראלו;ןיַעבשימורטֿיתדבועןותנםאיכ,רקחמלהיעבםניאםעטהואתילכתה
ֿתיתייווחדוסיֿתחנהכםגםאיכ,תיסיפטֵמהתיהֱֹֿאההחטבהבהנומאהתניחבמ
.תימנידֿתיתפיאש,oתילאיצנטסיזקא

,ןושלוהמואלכב,תורחאתילכתֿתויווחינימרשאדועבש,איהאתוברה
םעימויקןויווִשלהליחתכלמתורסמתמו,תויקלחותומצמוצמדימתןהירה
,םנמאןהתונודינאליממו–תימלועההיבוברעבןהמעתורחתִמהתילכתה
ֿתייווחירה–ןהיניבתועמשמֿתיארמאלל,ןדבאותידדההקיחשל,ןעבטמ
תוילכתלדעבמהתמצועֿתומלשבוהנכותבתגרוחותאשנתמתילארשיהתילכתה
ןעילבהל,ןתלַבלםגאלא,ןדִצבםייקתהלקראלשידכ,ןהלרבעמותורחתמה
תולוכיםנמא,הליחתכלמףאםאיכ,דבעידבקראלשןפואב,ןהירחאדור☻לו
הדימֿהנקכ,איההמודיקלסחיבןהלתעדונהתועמשמהתניחבמןודיהלוללה
21.טפשמוהכרעהלדימתמויוצמ

םהימיירבדלונימיירבדןיבשםיסחיהרבדבוזהקסִפבד״בשחסינהתואש״אתוברה״21
,תואבהתואקסִּפהעבראבהרומאתחאה;תונחבהיתשלןאכמתפעתסמ,םייוגלש
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תינקִתההשיגבשיפֿלעֿףאיכ,]דחאדצמ[,םיאורוונאםירזוחוזהאצותב
ֿילכשהדיקפתהםינפֿלכֿלעירה,תיפוסוליפהירואתונלןיאםימיהֿירבדלונלש
רתויבתעדהתאחינֵמויבויחןפואבאלמתמןאכאצמנתאזכהירואתלשםילשמה
.תרשפאמהתיהתיפוסוליפהירואתלכשיפכמרתויבוטךורעֿןיאל,תמאבו–

תונעלאיהתצלאנהנוידֿאשונםצעיפֿלעשלככ–תיפוסוליפההירואתהיכ
ֿלעירה–םימיהֿירבדךלהמבתנוּוכמהותעדומהתישונאהתופתתשההרחאןמא
.ספתנםעטתרסחותיגרטכתופתתשההתאהגיצמואיהתרזוחףוסבל,םינפֿלכ
דחאהנקבתולועתמכַסמהתילכשההסיפתהודוסיהֿתחנה,תאזתמועל,ןאכ
,תישעמההאצותלדעבמ,ןאכתעמשנףאדבעידבש,רמולןתינו–הנומאובויחל
.תמיוסמתיטרואתהסיפת

,׳לארשיתראפת׳לשםינושארהםיקרפבגארפמל״רהמהתובקעבךלנםא
אהיאלםדאהשןפואבומלועתאארבאוהֿךורבֿשודקהש,איההסיפתה]ירה[
תולעתהלדימתשקבמאהיאלא,ינושארהֿיעבטהובצמבקפתסמהליחתכלמ
הליחתכלמובזנגנשהמתאלעופהלאםותדעאיצוהלידכ,הלֲעמלהלֲעממ
האירבבםדאהלשודוחייאוהאוהלַעוּפַלחוכהןיבהזהיפוסֿןיאהחתמה22.חוכב
העפותהיכ,ונדִצמשרפנוהתעףיסונ,םימיהֿירבדלשתוארהֿתדוקנמו–
םימרוגהןיבירוביצקבאמותורחתהלשךרדבחתפתמהזהחתמהשאיההבושחה
תילכתלעוזתורחתִה.תיתילכתהםתוימצעילוציפלע,םינושהםיישונאה
םימיהֿירבדלשרֶשֵּפהאיהאיהיכרמולןתינףא–תישונאהתומלתשהה
הלוגסהתאש,)ל״רהמהלארוזחנבושהזבו(איההדבועה,םלוא.םתועמשמו
קרה״בקהקינעהתיהֱֹֿאהֿתיתוהזההתילכתתאגישהלותורחתהבדומעל
םיאשונוללהקר,השעמלו–היאשונלארשיֿינבל,לארשיֿתרותלשהתועצמאב
׳עלשןתגשהֿרצוקלדעבמ,םימיהֿירבדלשתימלועהתועמשמהתאאופא
.תורחאהתורחתמהתומואה

,שיגדהלורוזחלןבומכשיךא;תיטרואתהניחבמהסיפתהתיצמתיהוזָּכ
קרםישרשומויהיאלםנמאםירבדהש,אוההרומאההסיפתהרחאיולימליאנתש
,לַעפְּבםילועויהיאלא,הילאקרםיכפתשמויהיאלו,אדירגתיפוסוליפהירואתב
איהתאזהתישעמההיילעבהליעפהתוהדזההו–תישעמֿתירסומתואיצמב

תואקסִּפהנומשךלהמ–אבהדומעב״ינשדצמ״תחתופההקסִּפהןמלתשרפנהיינשהו
.342׳מעב,״וזהניחבמ״תחתופההקסִּפהףוסדע–

.361׳מעב37הרעהתאןלהלהאר,׳לארשיתראפת׳ורפסלעוגארפמל״רהמהלע22
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השיגבןויעהךותמתבייחתמהוהלגתמה,םימיהֿירבדלש״היפוסוליפה״איה
.ונניינעלתילארשיה

תילארשיהתילכתהםודיקתסיפתשיפֿלעֿףאיכ,ריעהלרשפאינשדצמ
ןורקיעללכֿךרדבהנניאםימיהֿירבדלשימלועהטפשמבןוילעההדימהֿהנקכ
תעבחנומהןורקיעההשעמלוהז,םינפֿלכֿלעירה,הונחסינשתאזההרוצבעדומ
ךלהמַּבתילארשיהןוחטיבהתעדותדוסיבןה,רתויבקהבומהןפואב,תחאהנועבו
23.לארשילםיאשונםימעהרשאהאנשהוהאנקהשגרדוסיבןה,םימיהֿירבדלש

דעצלכיבגלןוחטיבחרכהבהזןיאש,טרָפלהארנןוחטיבהתעדותלסחיב
ןמדבלש,איהתעמתשמההחנהה.הברדא.לעופבםימיהֿירבדלשךלהמַּבםיוסמ
ףאירה,ףוסבלתוחתפתההלולכמבערואמלכלשידועייהלקשמהודיקפתה
תועפשההלשךרעמהלולכמבודִצמיולתושרשומומצעידועייהדיקפתה
תוביסהתכרעמוליאו–הליחתכלמתואיצמהתאתואלממה,תוידדההתויתָּביסה
ךותמ,םירעושמֿיתלבםינפואינימלכבאלמתהלאיההחותפשדבלבוזאל,תאזה
איההנותנםג,ינשדצמ,אלא,הבףתתשמהםרוגלכלשהשעמהֿתריחבשפוח
תוחוכהןזאמלשיטמתמהןובשחהיפל,תיעבטֿתיקוחתוחתפתהלהליחתכלמ
,יפיצפסהרקמלכב,הזהתוחוכהןזאמב.הכותבםילעופהםיירמוחהוםיינחורה
םנמאםאקר,ותרותוותריחבףקותב,תואדוובויוארכעירכהללארשיםעלוכי
םאתהב,הנובתִבוזועב,תומלשבהיתושירדתאםייקמוהרותהידועיילעאוהדמוע
תמרבתיתביסהתוחתפתהַלאושנלאוהךפהנ,ןכאלםאוליאו–תוביסמהיאנתל
.רחאםרוגלככ,תתחפומםייוכיס

תוסחייתההתדימלעיגמלארשיםעןיאםנמאללכֿךרדבש,איהתואיצמה
אל,תובורקםיתעל,ךכבגאשאיההאצותהו,ונרמאשגוסהןמתמלשומהתיתרותה
אוהךבתסמםגאלא,וייוכיסתמרמתילנויצרופורפהדימבאוהדבאמשדבלבוז
ןיבל,חוכבוינפלםי☻ורפה,םיינרותהזועהוהמכחהיכרעןיביגולוכיספחתמב
קחרתמואוהףיסומףאשןפואב–םהלתונעיהלמותענומוובתזחואהתולצעה
לבנםע״לאוהךפהנותולדגןורתיםוקמבו,תעדמוןוּוכמבזועהוהמכחהיכרעמ
ךלהמבוכרדתאםינווַכמלֶסֶּכהוןויפרה,ןוחטיבהֿרסוחרשא24,״םכחאלו

הקסִּפהדע,תואבהתואקסִּפהשמחבאוביתילארשיהןוחטיבהתעדותלשהרֵּבסֶה23
ליחתיוניפלכהאנשהוהאנקהשגררבסה;אבהדומעב,״אתוברה״הלימבתחתופה
.הירחאלשתואקסִּפהיתשבדועךשמייו,המצעל״נההקסִּפַּב

״םכח״הביתהתרכזנםיימעפ.׳וקוספב״לקרפםירבד,׳וניזאהתריש׳תחיתפברומאכ24
השקהיוטיבהשאופאהארנ.הלילשבתחאובויחבתחא,לארשיםעלסחיבםירבדרפסב
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ותּוּפַרתִהיפֿלעהיהיוארשיפכמרתויהברהוליפא,םימיהֿירבדלשיפיצפסה
.הליגרהתישונאההמרהלשגשיההֿרצוקיפֿלעואתיליחתה

םויקבםיכורכהםיישקהןמהחירבהתייטנש,רמולולילכהלןתינ,ןכֿלעֿרתי
,הטושפהםייחהתרגִשבקפתסהלידכ,תילארשיההריחבהלשתוידוחייהתושירדה
ידיֿלעתחטבומה,םייחהֿתועמשמןדבאלשריחמבוליפא–25״ילמרונםעלככ״
איהו;םויהדעאָנְדֿתַמדַקִמתילארשיההיווהבעבקֿךיבסתיהירה–הריחבהיישק
םיישקהןמתוקרפתהלשתיתולגההעפותהירוחאמםגתרתתסמהיאדוובאיה
קרהשעמלרסמתהלידכ,ירמגלוליפא,יתכלממהֿילארשיהקבאמהלשםידחוימה
השענםנמארשאכףא–אדירגםייטרפםייחלשתילכתהֿתרסחותיסחיהתוטשפל
הריחבהןורקעברתיֿתוקבדתהלשםיארונהםיישקלדעבמוהֶטעמַלתחתמרבדה
.אובלדיתעלותיאדיאההניחבהןמתילארשיה

הרואכללחניוהפרתילארשיםעףאשןכתייםיוסמךלהמלכבםאםג,םלוא
ֿיאתויהללכויןולשיכהשתענומותריחבבהמולגהתילכתהתולדגירה,ןולשיכ
ךישמהלידכ,דועייֿןכותותירסומהפונתלשףדועםָשראשנדימת.יפוסםעפ
םינותנל,וימרוגלע,ומצעןולשיכהתאדבעידבךופהלידכףאו,ןולשיכלדעבמ
,אופאאיההאצותהלוכהֿךסַבו–ןקותמהךשמההוהארבההחופיטבםייבויח
רחארוביצםושרשא,םירוסייותלָבְסבךבתסהללארשיםעםנמאיושעםייתניבש
,םדוקמםלועהןמרבכקחשנהיהונולשיכידיֿלעשינפמ,םהילאעיגמהיהאל
ולויהיוירוסייףאיכתופצללארשיםעםינפֿלכֿלעלוכירבדלשופוסבלבא
.הכרבל

המצועלשןורתילארשיםעלאיהתעבוקהשעמלשאיהוזהאצותלשאתוברה
ןימלשהשגרהדמעמוא–״תּויּבונס״לשתמיוסמהדימףאו,תוליצאותינחור
,תיתוברתהותשרומואתימואלהותייווהםצעבקראל–״םיספתנותכִּבףסוי״
ואובלשתמיוסמהדקומהֿתדוקנבהלאתאולאיהתעבוקאלא,ןמצעלןהשכ

העפוה.םימיהẁירבדלשךלהמַּב,תיללכהẁתישונאהתורחתההתריזבףתתשהל

התעפוהלדוגינתילכתדגונמ–ויה♪ֿאלרכנתמהםעהיפלכ–השמיפמ,ןאכהזה
רשאכשותזחב,)׳ו׳דםירבדב(השמימואנתכרעמתליחתבהלימהלשהנושארה
וילעורמאי–וללהםיקוחהעמשִמל–זאירה,ויה♪ֱֿאיקוחתאהשעיוםעהרומשי
.״הזהלודגהיוגהןובנוםכחםעקר״׃םימעה

רקיבוחתינ–תונויצהלשהיתופיאשוהיכרעמדחאכ–״ילמרונםע״ךֶרֵעהתא25
,׳חקרפלשינשהוקלחב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהבחרהבד״בש
.ךליאו131׳מע

341לארשיימיירבדלע

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



תררועמםאיאדואוהיעבטךא–תפתושמתורחתהלשהריזבתאזכ״תנמושמ״
אקוודןיא,הזהרקמב,השעמלםאםג,״חפוקמהוָ☻ֵע״לשותקעזתאהדגנכאיה
.תישונאתוניגהֿיאםוש

לוכיבכןגוהֿיתלבהןורתיהוא,תילארשיה״תונלדגה״קראל,תמאב,םלוא
םיאבאוהשֿךיאיכ,רמולהארנ.םימעהתבוגתלןאכםיארחאהםה,הירוחאמש
׃ונייה,םהיבגלבצמהלשתיביטקייבואהתועמשמהתאםגשיגרהלםייוגהןאכ
םתוברתשדבלבוזאלו,םדידליגָרטןיינעםתסםהםימיהֿירבדשדבלבוזאלש
השעמלאלא,לארשילשעזגהותוברתהתמועלהמֿםושמםיתוחנכםיגצומםעזגו
קרםהםיכפהנו,םימיהֿירבדלשתורחתהַּבאשונכםדמעמתאםהםידבאמםג
.םכותמלארשילשיוליעההברִמל,םימיהẁירבדךותבטקייבואל

םהןיאםצעבש,בישהללארשיםילוכיש]הבושתַּב[הנימאקפנןיאוזהניחבמ
תועמשמהתאםגתוּלַעְלםהםיחּולשאלא,טקייבואלםימעהתאךופהלםיאב
םימעהיבגל.ותשודקבה״בקהלשתיללכהתינכתב,םמצעםימעהלשתיבויחה
ֿירבדביאמצעםרוגםינפֿלכֿלעםהןיאוזהנעטיפֿלעםגש,תראשנהדבועה
לשוניינערקיעיפֿלע,םהלרבעמשםרוגלשוכוויתלםהםירסמנאלא,םימיה
יאדויהירהוזתואיצמלעםימעהתבוגתתוחתפתהףאש,חינהלשיםאםגו;הָּלה
ןיאםייתניביכרמולךירצןיא,םימיהֿירבדלשתיהֱֹֿאהתינכתבדעוימדוסי
.לארשילעםייחהֿךלהמתאלקהלםוקמֿלכמהלוכיתאזהתיעבטההבוגתה

,תיגולואֵתואתיפוסוליפהנומאלשהמגדלךפהיתשאלב–וזםירבדתכסמ
תובלתשההתרגסמלשםיאתמינויגהםוכיסכהתוארלרשפאיכרבתסמ–רומאכ
התע.וניתורוקמבהמולגההשיגהיפֿלעםלועהימיירבדולארשיימיירבדןיב
,בייחתמוזתרגסמבםימיהֿירבדלשינקִתהרופיסהןמםינפִליכםאש,ןייצנוףיסונ
ולשישהמבקרהשעמלזכורמאֵצֵיםלועהימיירבדלעגונהרמוחהש,ונרמאשיפכ
הזבקרשרבדלשושוריפןיאירה,לארשיימיירבדלשךלהמַלסחיבתועמשמ
.םלועהימיירבדבילארשיהקוסיעהםצמטצהלםנמאךירצ

לשתירסומהותיתוחתפתהההניחבהןיבלידבהלםוקמשי,ונזמררבכשיפכ
הארנוזהיינשהניחבמ.תיטקדידהֿתיגולויצוסה,תיתעפותההניחבהןיבלאשונה
תועמשמילואולןיאיכםארשא,רמוחלשעפשםלועהימיירבדבשייכרמול
םלועהלשתימנידהותוחתפתהתומדיבגלםגאליממו(ונדידלהרישיֿתימניד
עבטלע,ה״בקהלשומלועתנבהםצעיבגלתועמשמםינפֿלכֿלעולשי,)ףוסבל
וזהניחבמ.וכותבםילעופהםימיהֿירבדלשםייללכהםיקוחהלעוהרבחהוםדאה
םנמאםהןיארשאכםג,םהבקמעתנו,םלועהימיירבדרחאבוקענשאופאבושח
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ונאןיאבוששתנתונתעדה,הזידדצקוסיעבו–םתסב״םלועהימיירבד״אלא
ֿתיעדמהשיגבונלידאלא,ונלשמתדחוימתינקתהשיגםושלםיקוקז
,רבתסמ,םלוא.םהימיֿירבדלםיטקונםמצעםייוגהשךרדכ,תיטסיביטקייבוא
קחורמאהיאלםלועהימיירבדבקוסיעהשיוארהןמ,וזהטישיפֿלעוליפאש
ןבומכםייושעדחיםגםיקוסיעהינשרשאב,לארשיימיירבדבקוסיעהןמןיטולחל
.םהינשלשםתנקתהברִמל,הזמהזתונביהלו,הזתאהזםילשהלוןיזהל

תבייחתמהתינכותההשיגלרשקב,הילעריעהליאדכשתישילשהדוקנ,ןכמרחאל
.תולגהולארשיֿץראןיבסחיהתייעבביהירה,לארשיבםימיהֿירבדרופיסבוציעב

אוהיולתאלא,יתוהמוניאונתניחבמהניינעיכרוּבסלהרואכלרשפא,וזהדוקנ
םויקווייחתאךישמהווצראמלארשיםערקענםיוסמןמזבשתירקמההעפותבקר
ןיינעםגןאכשיהזהירקמהןיינעלדעבמשהארנתמאב,םלוא;תולגבותילכת
תינורקעהםירבדהֿתמרבאשונבןודלונליוארםנמאןכלו–יתוהמינויערויתייווה
.הזהףיעסבונאםידמועהבש

ןויעריכ,בלונאםימָ☻ֶׁשִמרתויההובגהמרלטסומאצמנאשונבשירקמהדצה
השעמלםיעיפומץראלֿץוחבתירכנהביבסבלארשילשםייחהתורשפאותולגה
םגםאיכ,ץראהןמתירקמההריקעהתובקעב,דבעידבקראלוניתורוקמב
.לפוכמולופכןפואב,הליחתכלמ

תליחתףאו–לארשילשתוחתפתההתליחתשאיההדבועה,תישאר
יכ,ץראבתללוחתמהניא,םהרבאוחרתתפוקתב,ינחורהםדוחיילשתוחתפתהה
ערזהיהירֵג״יכהרושבה,ץראלםהרבאאבשרחאלףא,תינש.ץראלֿץוחבםא
םהרבאלשתודיריהו26,עמושאוהשםינושארהםירבדהדחאאיה״םהלאלץראב
האבןכמרחאל.תינשנותרזוחהעפותןה,הזמןרחלּוהזמםירצמל,בקעיו
םתבישוםתלואגלתרזוחדוסיֿתחנהכירצמהדובעִשַּבלארשיֿינבלשתועקתשהה
םּויִאה,ךרדב,רבדמבהרותהתאולביקו,םירצממרבכואצישמוליאו;ץראל
אוהו,הרותהםויקלשהשירדלםיקהבומהםיקוזיחהדחאאוהתולגהשודיחב
.תנקותמההלואגהשודיחלשהחטבהַלתוקהבומהתוּבורעהתחאםג

ןמoיביטטֶגֶוםעםינפֿלכֿלעונניאלארשיםעיכ,ונאםיאורהלאלכךותמ
ביוחמהוימורטהלוביקהֿילכאיה״הרוכמה״וא״תדלומה״רשא,ליגרהגוסה
דוסיםגיהירהךכךותמרשאו,ךשמנהיתוהזהומויקתורשפאוותווהתִהםצעל

.ג״יו״טתישארבב,םירתבהןיבתירבב26
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׃תיטקלאידאיההשיגהלארשיםעלצא.וימיֿירבדלשךלהמבוילאמןבומוטושפ
רשא,קיֵחואםחרןיעכוא,לוביקֿילכויבגלהנניאתילארשיֿץראההרוכמה
–ויבגליהירהאלא,ליבסןפואבוהרירבתילבהליחתכלמםהבאשינאוה
איהתכפהנןכמרחאלו,ץוחבמימנידבויחותעדומהפיאשלשךרע–הליחתכלמ
אמש,וניעתבבכהרמשלוהילעדיפקהלאוהרומארשא,הרקיהלוגסןיעכלול
תורחתןימבהלתברואוהדגנכתנמוזמה,תולגה,ּהָתָרָצבףלחותוונממףרָטית
טל.םדֶקִמ,ןהיתשןיב,לארשילעהרזגנרשאתילרוג

ילרוגהםויִאהףאלעו,לארשיתייווהברכנהלשימורטהומויקףאלע,םלוא
הדבועה,ןכמרחאלםעפבםעפידמהבםייקתמווזהיווהלעףחרמהתולגהלש
ינקִתהרסומהיפֿלעספתיהלהנלכותולאהתויוהמהיתששםולשוסחיכתראשנ
ֿירבדלשךלהמבלארשיẁץראלליבקמדמעמהזיאתולעבכלארשיֿתרותלש
,לארשיẁץראבקרוהירהםנקִתכלארשיייחלביוחמהםוקמה׃הברדא.םימיה
אלא,ערהלשותומלגתהו,שנועאיהתולגהשדבלבוזאלו;םתכישמֿדקומםשו
ינפבתואיצמלדועאלףוסֿףוסתכפהנהמצעאיהףאירה,תמשגתמאיהרשאכ
לאהבישלתנקותמהותרשכהולארשיקוזיחרתיםשל,ףֵרַצמרּוכלםאיכ,המצע
.התילכתוזרשא,ץראה

ימיירבדךלהמלתולגהורכנהימרוגתסנכהףאלעש,הֶלגתמהזכןפואב
–םלועבoילאירוטירטָרטסקאהףוחירהש,איההרותהלשדוסיהֿתחנה,לארשי
ידכהמיאתמהטישםינפֿלכֿלעונניא–רתויבםלשומהינחורהדויצהתרזעבףאו
לעב,רחבנהםעהוליפאאלא,םימיהֿירבדלשתימלועהתורחתהביוארכדומעל
ליגרםעלכלןותנהיעצמאָלתאזכהדימעםשלקוקז,תקהבומהתיתילכתההעדותה

לשהדמחנההחיתפבםיקפואֿשובישלשהדימשי–בגאבןאכריעהלרשפא–ןכלטל
דחאכ,דחוימהיפרגואגההיפואלע,לארשיֿץראתגצומהבש,׳לארשיימיירבד׳לץרג
.הכותבחתפתהשילארשיהםעהלשוביטתנבהלרתויבםיידוסיהוםינושארהםימרוגה

ףונהןיברכינהקומעהרשקלשחכתיאל,ולתושיגרםייניעשימיכ,רמולהארנ,ןכא
ןיבל–יניסירהלשףונהתאםגדחוימבתוברלו–לארשיֿץראלשיפרגואגהבצמהו
רבתסמ,םלוא.וימיֿירבדקוחוויגחתוניגנַמ,ותורפסוותוברת,לארשיםעלשיפואה
ירהשךרדכ–הטמלמירמוחבוציעלשןיינעםינפֿלכֿלעונניאהזרשקש,ןכֿםג
תאבציעירטסואהףונהשךרדכוא,ירציוושהיפואהתאהארנכובציע,לשמל,הירציווש
לשויפואבוציעלעעיפשהינקירמאהףונהשךרדכוא,םתהד״תוצקִשה״לשןייפוא
תאשקבלשישהארנ–הטמלמירמוחבוציעברשאמרתויהברה–ןאכ.הקירמאֿשיא
ןיבשגפמהתאשארמהבייחרשא,תימורטֿתירותסמהיטפמיסןימברשקהלשורבסה
םג,םישמילבמ,םנמאזמרנשיפכו(–ולהדועיההמיאתמהץראהןיבללארשיםע
.)ץרגלשוירבדב

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 344

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



.ותמחלמתאלהניאוההמשלוהנממרשא,תיפרגואגדקומֿתדוקנלונייה–
דוסיכהליחתכלמלארשיםעלהקנעוהאלםנמאתאזכתיפרגואגדקומֿתדוקנ
רשפאתוברתוניחבמו–םיליגרהםימעהךרדכו,ותורצוויהלשימורטẁירמוח
ֿלכמהקנעוהתאזכתיפרגואגדקומֿתדוקנ,םלוא;הלקתֿדצךכבשייכילוא
דוסיכירה,ימורטֿירמוחדוסיכאלםא,לארשיםעלםג,הליחתכלמ,םוקמ

שי,יאדווב,וזהניחבמו–ילאדיאẁידועייסיסבלע,ותורצוויהלשימינפẁירמוח
מ.ךורעולןיאשרועישבםייוגהתמועלקוזיחֿדצלארשיל

וזאל,תיפרגואגהדקומהֿתדוקנלשוזתידועייהקנעהיכ,רמולםגןתינ
גשומתאהמכוהמכיפאיהתקזחמ׃הברדאםאיכ,השילחמאיהןיאשדבלב
ויבגלאקוודו,לארשיםעלשויבגלףא–לארשיֿתרותברכומךרעכ״הרוכמה״
המיאתמהתופתתשההתורשפאליתוהמיאנתהרוכמהםנמאתויהדצמ–דוחייב
רבדהתועמשמיהמררבנהתעו;ומלועתאה״בקהארבשךרדכ,םימיהֿירבדב
.לארשיבםימיהֿירבדרופיסלשינכותהןֶקֶתהתניחבמ

םעעלקנרשאכםגשונייהו–ונרמאשהמברבכתזמרנאיהןכא,וזתועמשמ
ואהנטקהדימב,ךכידכךותאוהרסמתמםאםגו,רכנבםייחלוקלחואלארשי
וזהעפותאלםינפֿלכֿלעירה,תועקתשהתמגמב,וללהםייחהתרגִשל,הלודג
ןוּוכמהםכלהמלע,לארשיימיירבדבינקִתהןוידהאשונאהתתימצעההתייווהב
–טשפומֿיאדיאואילרטינֿיעדמםינפֿלכֿלעהיהיאלםגוזהעפותבןוידהו–
תודכלתההןוזחלשתיתרוקיבהתוארהֿתדוקנמקר,חֵרכהב,ןודייןיינעהאלא
.תילארשיֿץראהותרוכמולארשיםעןיבתרזוחהתינקתה

אליממ,ונרמאשיתָרוכמהןורקיעהיפֿלעש,ךכבןבומכאוהרבדהםעט
המקר׃קוידרתיבףא,וא(לארשיֿץראבלארשילַעֵרָאתִמשהמקריכעמשמ
לעבכבשחיהללוכי)ץראבשתילארשיהתיתכלממהתרגסמבלארשילעראתמש

ןיב״יעבטה״רשקהשובישלתמיוסמהייטנב,לשמל,תוארלילוארשפאהלקתהֿדצתאמ
תאשובכלקקזנלארשיםעשךרוצַּבילואןכו,תילארשיֿץראהותרוכמללארשיםע
קהבומןפואבקוזיחהֿדצהלגתמתאזתמועל.היבשויתאשירוהלוץוחבמותרוכמ
לשסיסבהלעראותיאלרשארבד,ץראלםעפבםעפידמרוזחללארשיםעלשורשוכב
.הרוכמלאדירגיביטטֶגֶוסחי
תּויתָרכמהתניחבמםג,דבעידבש,הארנודועףיסונףא,6ףיעס׳גקרפב,ןלהל
,תיתוהמהגרדב,ץראבתשרשומתוכיישלארשיםעלםצעבשיתימורטהֿתירמוחה
הקסִּפַּב427׳מעבתאזהאר[.םייוגבתּויתָרוכמהתועמשמםעתורחתהלהיושעה
״ןכאו״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב431דומעבבושו,״תויורשפא״הלימַּבתחתופה
].הירחאלשוזבו
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ףאוא(רכנבלארשילעראתמשהמ.םלועבתילארשיהתילכתלהרישיתועמשמ
איהותועמשמשוא׃םייתשהןמתחאירה,)ץראבתויוכלמֿדובעִשלשםיאנתב
תרזחהיבגלאשונערואמהש)הערהואהבוטה(העפשההידיֿלע–הפיקעקר
ךותמדוביאלאוהאצוישוא–הנכלעהמואהלשתיתכלממהותיצראהתומלשה
.ירמגללארשיימיירבד

ֿירבדטפשמיכםדוקמונרמאםאש,ריהבהלןכֿםגיוארתורחאםילימבו
תילארשיהתילכתהידועיילהנודינההעפותהסחייפֿלעךרענילארשיהםימיה
תינורקעהותוימָתְסִּב–הזהללכההפיתמאבירה,הרותהתושירדלולכמותיהֱֹֿאה
םיאנתב.ץראבתיתכלממתוריחלשםיאנתבתומייקתמהתועפותלסחיבקר–
הרואכלתנייוצמהעפותההיהתםאףאירה–תויוכלמֿדובעִשבוארכנב–םירחא
ינימלכבהרואכלתנייוצמהיהתםא,ךפהלםגוא(הרותהתושירדלכלהתמאתהב
ואהביטתאעירכהלידכומצעלשכהזרבדבהיהיאלםוקמֿלכמ,)לועֿתקירפ
יפֿלעקרערכויוללהםיאנתבהעפותהביט.תילכתַלרישיסחיהזיאבהדימעהל
ילארשיֿץראההסיסבםעהמואהתומלשלשןידַלהסחיהמ׃םייניבהẁתלאש
תושירדרתירשא,טפשמלישעמההדימהֿהנקלאופאןאכךפהנהזןידו–ביוחמה
.דבעידבויבקֲעַּבתוכרכנקרהרותה

ימיירבדבםייתולגהתוערואמהףאש,אוהרבדלשושוריפאליממ,הזכןפואב
ספתיהלםהםיאבאלא,לארשיימיירבדבתוערואמםתסדועםניאתמאבלארשי
ףאלע׃אקוודבילארשיẁץראהלארשיםעלשוימיירבדבתוערואמכקרןודיהלו
םלגתמה,םהלשאשונהףאלעו,וללהםימיהֿירבדלשoתילטנדנצסנרטהתילכתה
תמאביכאצמנ,לארשילשתיתדהֿתיתוברתהותינתֶאהתוהמהםצעבקרהרואכל
,תימואלתוהמב,הֵּלַּכדעולֵחָהמ,הלאהםימיהֿירבדלשדבוכהֿזכרמראשנ

ימיירבדלשישממהךלהמהךותמרבדהחכומםג,ןכאואמ.תיתכלממẁתיצרא
ֿץראההלואגלתועמשמולהיהאלורכנבםהבעריאשהמיכ׃לילעבלארשי
״להקהתונקת״ינימוא,היצפיצנמאיצמאמ,לשמל,ומכ–הינכתלואתילארשי
ואציו,תודָלותוךשמהאלל,ןודבאלוזבזבתההלאירה–אדירגםוקמהיכרוצל
במ.ארקיעמםימיהֿירבדרדגמרומאכ

.אבהדומעבןלהל,ףיעסהלשופוסלאהרעהההרבעוה,הכרואתאפמאמ

רואיתבבונבודלשויתוגלפהםויכונלתוארנרחשֿתורסחותוכרפומהמכ,לשמל,הארבמ
ירבדלשתועמשמהאישתאאוצמלאוההמידםהברשא,ינויצפיצנמאהקבאמהיטרפ
.םינורחאהתורודבלארשיימי
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ẅםדוקהדומעלתכיישהא״מהרעה

ךרכ,׳רכנוהלוג׳ב,ןמפיוקלאקזחילשותנעטדצמהישוקררועתהלילואהיושעהזרשקהב
ףאותינתֶאהםתוהזבוראשיישםירֵגלבקלםצעבהחותפתודהיהש,5קרפ׳ארפס׳א
הניחבמללובתילארשיםעשךכלהרותהלשתיטרואֵתתּונוכנידכדעףאו,תירכנהתימואלה
.ימואלֿןיבםירגלהקִּבתימואל

העפותרבדהןיאהשעמלשרבתסמ.דואמתמזגומאיהוזהנעטשהארנתמאב,םלוא
ללובתהלויהםייופצרשאבאלאלארשיבםירגולבקתנאלהכדעש,תיתוהמםאיכ,תירקמ
ופקותלסנכייהכופהתוחתפתהלשהנכסףוצתֶשִמוליאו,לארשיךותבתימואלהניחבמםג
ימיבאלודודימיבאלםירגולביקאלובאצויכ״ו,״חישמהתומילםירגןילבקמןיא״שללכה
לכשהארנ,ןכֿלעֿרתי.)׳בדומע׳גףד׳הרזהדובע׳(״םירורגםירגושענשאלא,המלש
איהש,תדחוימהותמגמתאהדעבמססבלידכאלאהאבאלוזהדוקנלןמפיוקלשותולפָטיה
דוסיאקוודואלו,ומצעינפב״יעבט״ֿינוליחםרוגהתויהלתילארשיהתוימואלהתאקתנל
האצותתייָלתהיכרמולךירצןיא,םלוא.לארשילש״תיתדההאדיאה״לולכמבביוחמויתוהמ
םייקללוכיןמפיוקןיאהתואףארשא,יתואיצמֿיתלבשקיהלשהקוחדתחאהדוקנבתאזכש
תרתסנןכאו–הייפכלשהשעמאלאהניא,שרופמידומלתרמאמלעןוּוכמגולידידיֿלעאלא
,ןמפיוקלאקזחילע[.ורפסלשםיבחרמהרתילכב,ומצעבולשויחותינידיֿלע,לעופבותמגמ
.]359׳מעב33הרעהבןלהלהאר

תיתכלממהתוריחהש,ם״במרהלשותסריגדגנכםגריעהלהזרשקהביאדכתרחאהרעה
תויהלידכ,תוחונרתילשןיינעכקרלארשיללוכיבכםיצוחנםימיהתירחאבימלועהםולשהו
,׳דהכלהםיכלמתוכלהמב״יקרפ,׳בהכלההבושתתוכלהמ׳טקרפ(המכחוהרותלםייונפ
תארותסלןווכתמם״במרהןיאש,הארנתמאב,םלוא.)ו״לקרפינשקלח׳םיכובנהרומ׳
תירחאבהרומגההתמלשהלדעתיתכלממהתוריחהש,לארשיתרותבתרכינהתיללכההשיגה
תדחוימהתיפוסוליפהותטישיפל–ריבסהלקראוההסנמאלא,ונליתוהמןיינעאיהםימיה
׳םיכובנהרומ׳ו,ב״יְֿוא״יתוכלהםיכלמתוכלהמ׳הקרפהוושה(;ונלתיתוהמאיהעודמ–
.)׳מקרפינשקלח

׃הנורחאההקסִּפַּבןאכהנפַמאוהםהילאשתורוקמַּב,ד״בשלשוירבדֿיולימהנה[
הבושתתוכלהברתיֿתבחרהבבתכשםירבדהתאהרצקבם״במרהבתוכםיכלמתוכלהב*
,םלועהלכלעוטלשישידכאל,חישמהתומילםיאיבנהוםימכחהוואתִנאל״׃וירבדולאו–
אלא,חומשלותותשלולוכאלידכאלו,םימעהםתואוא☻ַניֶשידכאלו,םייוגבודריֶשידכאלו
,אבהםלועהייחלוכזישידכ,לטבמושגונםהלהיהיאלו,התמכחוהרותַּבןייונפויהישידכ
.״הבושתתוכלהבונראיבשומכ
לעהאובנהלוחתשךכלםישרדנהםיאנתבם״במרהןד,ו״לקרפינשקלח׳םיכובנהרומ׳ב*
׃רמאנקרפהלשומויסב.אבנתייו,םדא
..םהבאצויכוסעכהואןוגיהתעשבהלֵטבםיאיבנהלשםתאובנשהתאאצומןכל״ . איהתאז.
תובצעואתולצעוזיא.תולגהןמזבהאובנהתוקלתסהלתידיימהותיתּומצעההביסהקפסאלל
.םיניירבעהםירוּבַלדבעושמויונקדבעותויהמרתויהשקבצמבםדאלתויהלהיושע . ןכו.
.׳׳הֵמןוזחואצמאלהיאיבנםג,הרותןיאםיוגַבָהיֶרָ☻וּהכלמ׳׃)׳ט׳בהכיאב(רמא . יכ.
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רשאכ,הלגייהרהמ,חישמהתומילונילאהאובנהתרזחלהביסהםגתאזו.קַתּושילכה
,׳םיכובנהרומ׳לץרוושלאכימלששדחהומוגרתבםירבדהםינתינןלהלוןאכ(.״חיטבה
.)ג״סשתביבאֿלתתטיסרבינואתאצוהב
ץראבןכושהלכ׃םימכחורמא״׃ב״יְֿוא״יתוכלה׳הקרפםיכלמתוכלהמתואבומהנה*
.ןילוחמויתונוועלארשי . ,ם״וכעהבורשריעבוליפאלארשיץראבםדארודיםלועל״׃ןכו.״.
דבועוליאכץראָלהצוחלאצויהלכש,לארשיהבורשריעבוליפאוץראלהצוחברודילאו
.״הרזהדובע
ֿךותבו–הנידמוהרבחיניינעב)רתיהןיב(ם״במרהןד,׳מקרפינשקלח׳םיכובנהרומ׳ב*
׃תונידמותורָבֲחתולהנתמןהיפלערשא׳תורות׳יתשןיבהאבההאוושההתאךרועאוהךכ

,הישעמתאעבקרשא,ּהגיהנמתנווכלכוהתרטמלכשיהשלכהרותאצומהתארשאכ״
.היניינעוהנידמהרודיסקרוךא . .םיינויעםיניינעלאהיינפםושהבןיאו. . הנווכהלכאלא.
גיהנמהתעדיפלהמודמרשואוגישישוןפואוהשזיאבהלאםעהלאםישנאהיניינערודיס
..םדאינבוקקוחאיהההרותהתאשעדת–אוהה . לכרשאהרותאצומהתארשאכוליאו.
.הנומאהןוקיתלםגוםיינפוגהםיבצמהןוקיתלתוגאודהיתוגהנה . לוכֿתישארתתלתפאושו.
ררועלוהניבודמלל,םדאהתאםיכחהלתפאושו,םיכאלמהלעוהלעתילֵֿאהלעתונוכנתועד
,הֶלעתיוינפלמאיהאיהההגהנההשעדת–תיתִמאההתרוצבהלוכתואיצמהתאדומללותוא
].״תיה♪ֱֿאאיההרותהשו

$

תוגהלשאשונכםימיה♫ירבד6.

תדמעהבתוינכותהתויעבהלעףיעסהתאםגונמייסו,ןאכדעונעגהשמ,םלוא
לוכיונרוריבןיאםצעביכרמולהארנ,לארשיימיירבדלשתינקִתההסריגה
התדמעהתויעב.ומצעלשכ,תינקתההסריגהתויעבלשהזאשונבקרתוצמתהל
ונניינעלליבקמהאשונהתאןהתוצממש,םנמא,ןכתיי–םימיהֿירבדתסריגלש
,םש׃םתסהסריגבםאיכ,תינקתהסריגברבודמןיאשםוקמב,םייוגהברקב
ימו–טוקנלןוכנלםדאהֶאורשהשיגלכיפֿלעתונביהלהסריגההיושעאליממ
ןפואב,וכרדכרופיסהתאתונבלורוזחלישפוח,תעצומההטישבהחונותעדןיאש
הסריגהתדמעהלשתויעבהרדגמםיגרוחםירבדהויהיאלםינפֿלכֿלעש
התטישואםייפיצפסההירבסה,היתודבועיטרפלע,םימיהֿירבדלשהמיאתמה
,ונלצאתבייחתמהתמיוסמהתינקִתההשיגהתרגסמב,תאזתמועל.תיפוסוליפה
אשונשמשלהלוכיהניאינקתדמעמתלעבכתלבקתמההסריגהיכעמשמאליממ
אשונלקרךפהיהלאיההחרכומאלא,תוליבקמתואסריגלשהמרבתורחתהל
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ונרמארבכשיפכו,הטמלהלעמלמ,תיכנאךרדב,תינשרפותיתוגהתודדומתהלש
.ליעלםצעב

תאטבתמ,דחוימבןאכדומעלונאםיכירצדועהילערשא,וזהדוקנבשאתוברה
,ללכֿךרדבםגוא(תינקתההסריגהםעונלצאתבייחתמהתודדומתההש,ךכב
ילעבלןיינעקרהניא)לארשיימיירבדלשתמאהםעתבייחתמהתודדומתהה
.םדאוםדאלכלעאיההלחתמאבאלא,דבלבעוצקמ

.תומילשמתוביסיתשךותמרבדהאוהךכ
לעונאםירבדמאליממ,תינקתהסריגלעונרּבַדבש,איההנושארההביסה

הסריגלערבדנאלםאףאו;תבייחמםייחֿתרותמקלחתויהלתפרטצמההסריג
אצָמינםינפֿלכֿלעירה,לארשיימיירבדלשתמאהםתסלעםאיכ,תינקת
תבייחמהםייחהֿתרותונלהנותנהמשלוהכותמרשאהיווההֿתרגסמלםיסחייתמ
םיקסועתמאבםינפֿלכֿלעש,אופאאוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב.ל״נכ
ֿירבדלתוסחייתההךרדכ,קתונמיטסיביטקייבוארופיסבםתסאלןאכונא
,ומעטיפל,ובןיינעתהלאלשואובןיינעתהליאשרםדאלכרשאו,םייוגבםימיה
,הליחתכלמ,ונלשתירסומהדוסיהֿתחנהיפֿלערשארופיסבונאםיקסועאלא
.ןווכמבותעדמ,וחוכמווכותמתויחללארשימםדאלכבייח

,םימיהֿירבדלשהרדגהבשארמונרריבשהמלןאכרוזחלונלשי,תינשו
יתועמשמההזוכירדצמתספתנהםיעוריאֿתולשלתשהאקוודןייצמגשומהש
ֿירבדרופיסשאוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב.םיוסמאשונלביבסמ
קראלךכבייחתמרבדה,ןכאו–ינויגההנבמלעברופיסועבטמאוהםימיה
עבטךותמםגםאיכ,דבעידבםימיהֿירבדבתוקסעתההםעטםצעךותמ
.הליחתכלמםימיהֿירבדלשםיעוריאהתוללוחתהבםדאֿינבלשםתופתתשה
וזיאיפẁלע,רכזיהלםייוארםתואםישועו,וללהםיעוריאבםיפתתשמםישנאה

לבקתמלוכהֿךסבשעמשמאליממו–םלעופבםיעיקשמםהשתינויגההמגמ
ועלבלעמושהלוכירשא,אדירגהשעמֿרופיסןימכאלףוסבלםימיהֿירבדרופיס
ףאןיינעהעבטמאלא,יִּכּותכומצעינפבוילערוזחלווננשלוא,אוהשתומכטושפ
ינויגההןויערהתאואלכשההֿרסומתאומצעלדבעלווניבהלעמושהשרדנ
.וכותמולעמשנה

,םלוא;םייוגבםימיהֿירבדלשרופיסַלסחיבףא,ןיינעהעבטמ,רבדהאוהךכ
לכלעגלדלאוהיאשרףאו,ארקיעמרגתאלתונעיהלאלשעמושהיאשרםגםש
רשא,רחאירופיסךרעמלכיפֿלעלכשהֿרסומולתונבלורוזחלידכ,עמששרופיס
ךותמתויחלםדאהבייחשרומאכאיההחנהה,ונלצא,תאזתמועל.ומצעבולהנבי
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רחאמו–וינפליוצמהלארשיימיירבדלש)תמאהֿרופיסוא(ינקתהרופיסה
ידכ,ולכעלוןויגיההםעדדומתהלםדאהבייחשירה,ינויגהןיינעאוההזרופיסש
ךותבליעפמויחחוכלםגךפהייאלא,ולצאןורכיזלשעקשמקרהזאהיאלש
.יוארכ,רופיסהעמושלשתדחוימהותוישיא

הפוגִמרחאןיינעלכלילארשיהםימיהֿירבדרופיסלשןיינעההמודוזהניחבמ
םגאוהשרדנאלא,ורכזלידכודמללםתסשרדנםדאהןיאש,לארשיֿתרותלש
׃השעמלהכלהומייקלתעדלידכ,וישוריפישוריפלדע,יאמצעןפואבובקמעתהל
,״םלועתומירֹכז״קרהנניאונלתעמשומההאירקה,ליעל׳כהרעהבונרעהשיפכ
השעֿתַוצמןיעכאופאוזירהו–״רֹדָורֹדתונשוניב״רמולםגאיהתכשמנאלא
םורתלולדתשהלאלא,ךשוחבםימיהֿירבדבתכללאלש,לארשימםדאלכלע
דומילתַוצממילרגטניאקלחכלבקתתש,הנוכנהנבהיפֿלעםתנווכהלישיאןפואב
.הרותה

ונרכזהשתמיוסמההנכסהןמץקועההברהדימבלטינםגאליממ,ךכבגא
םישנאתנומאלםימיהֿירבדלשינקתהרופיסהךפהייאמש27,)§׳מעב(םדוקמ
הווצמםגונלשיינקתהרופיסהםעאקוודש,הברדאונאםיאורןאכ.הדמולמ
ֿתרותלשתרגסמבש,ונרמארבכיכםאו;לעופבימנידןפואבדדומתהלתשרופמ
הירואתלשןבומב,םימיהֿירבדלשתללוכהיפוסוליפוזיאלםוקמונלןיאלארשי
,אצמנהלאונירבדבירה,םכותמיביטקייבואןפואבםקוחתאהריבסמהתינולפ
הרוצבםימיהֿירבדרוריבלששרופמהבויחלונאםיאבומףאםנמאםינפֿלכֿלעש
.רוריבמםינפִלרוריבוליפאו,תינויע

לשתרגסמלהשעמלהנפומאוהאצמניכ,םכסלורוזחלהתעהארנ,הזרוריב
׃ןלהלכתוירקיעדוסיֿתוחנהשולש

םתולעתהוםָיּוליעירפקר,העבטמ,יהירהונייחלשתועמשמהיכהנבהה)א
םחותיפבונייהו,םימיהֿירבדלשךלהמַּבתנוּוכמותעדומתופתתשהלשהמרל
תוביוחמיאוולֿתונקסמ.ןמזלשתכשמנתופיצרבםייחֿיכרעלשינויגההֿיתילכתה
תולעתההלשאצויֿלעופאלאםניאםמצעוללהםייחהֿיכרעםגשןהוזהנבהלש
סיסבלעאיהםימיהֿירבדבתופתתשההש,ןכומכ;הליחתכלמםימיהֿירבדל
;יפוסֿןיאתויהלרומאםימיהֿירבדלשןמזהךשמש,תישילש;ינָחצַנויתורחת
ליבקמהנבמלשהָאּובָּבאלאוניאאליממונייחתועמשמלשהזכהנבמש,ףוסבלו
.שונאיג☻ומלולאלשןמוגרתיפֿלע,ותילכתוארובהתמגמב

׃תחתופההקסִּפַּב326דומעבהאר;דיהֿבתכיפדבדומעהרפסמלןאכהנפהד״בש27
.״וזהאצותלע״
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דומעלידכ,שדוקַּבונלקנעוהשרישכמהאיהיניסמהרותהיכהעדותה)ב
ידיֿלעקרהשעמלשןפואב,ףוסבלהבתוכזלוםימיהֿירבדלשתימלועהתורחתהב
.ארקיעמםימיהֿירבדבתופתתשההןויגהלקופיסתתלתורשפאהתאצמנהרותה

ונרטפלידכובןיאהרותהרישכמבןמאנהשומישהףאיכהנבהה)ג
םגאלא,םימיהֿירבדבםילעופהםייעבטהםימרוגהותוביסה,םינותנהתעפשהמ
יפל–העיפשמו,וללהםימרוגהלולכמלהליחתכלמתפרטצמקרהמצעהרותה
םימיהֿירבדבהחלצהלםדקומיאנת,םנמא,ןכלו;םהמדחאכ–הבשומישהביט
שי,דבעידב,םלוא.םעבטלשהנוכנההנבהלםאתהבםהילאתוסחייתהבאוה
,םהםתכיפהךות–םתעפשהלדעבמ,התלוזםימרוגהלעונריבגהלידכהרותב
ארובהתילכתבםיידועייםימרוגלאדירגםייתָּביסוםייעבטםימרוגמ,ערפמל
םימיהֿירבדבונכרדןיבלגעמהםלשנהבשהדוקנהיהוזו–הכותבלארשיםודיקו
.הלעמלמ,ןמזלרבעמשדועיילתדמתמהותימורטהםתנווכהןיבלהטמלמ

תרגסמהתונורקעלםאתהבונימיֿירבדבםידחאםיקרפלעתוקחתהלהסננןלהל
.תאזה

ו״לשתןוויס
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ג

׃תודוסיהתחנהואובמהתפוקת
םירצמדובעִשדעתובאהןמ

ẅהליחתכלמרשאילארשיהדוחייה1.
,םימיה♫ירבדעוצקמוארקמה
םימיה♫ירבדועבט
ינרותםעכתילארשיההמואהתּומדַקו

לשםתסיפתיבגלתבייחתמההשיגהרבדבליעלונרריבשהמלכונרריבשרחאלםג
םדאהסנמםא,תויעבלשהמלשתעקפשדחמתררועתמ,םינפבמלארשיימיירבד
,תימינפהםתסיפתיפֿלע,הלחתההןמ,לארשיימיירבדלשםתכירעלתשגל
28.השעמל

ֿירבדתלחתהש,הטישַּבהרואכלאצמיהלהיושעתאזכהכירעלתחאתורשפא
יפכהלחתההתאטושפולץמאירבחמהֿלעבאלא,שדחמללכבגצותאלםימיה
.ארקמהירפסברבכמונלהנותנואיההיוצמש

.םימילשמםימעטינשךותמ,השעמלןכתיתאלוזתורשפא,םלוא
ונלידןיא,ונרמאשיפכשינפמהזירה,הצוחנהשדחההכירעהםא,תישאר

יפל,שדחמדימתםניבהלורוזחלונילעהמו☻אלא,םיּכּותְּכםימיהֿירבדןונישב
ואלאופאהצוחנונאםירבדמהילעשהכירעהםגו–ומצעלםדאלכלשותגשה

לשותרתוכתוילוחיפֿלע,שולשלרקיעבתקלחנהזףיעסבתונודינה״תויעבהתעקפ״28
;׳םימיהירבדעוצקמוארקמה׳אשונןודיי354דומעבשלדגומהחוורהדע.ףיעסה
עבטה׳לשאשונהןודיי,357דומעשארב)יומסה(לדגומהחוורהדע,ןכמרחאל
המואהתומדק׳׃ירקיעהקוסיעהֿאשונןודייףיעסהףוסדעוםשמו;׳םימיהירבדו
.׳ינָרותםעכתילארשיה
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ידכאיההצוחנאלא,עודיאוהשיפכ,רופיסהםצעתאדימעהלורוזחלידכאקווד
.ודִצמיוטיבעבותהוםדאלשדחתנשדחוימהשוריפהךרדרופיסהתאדימעהל

תללוכותשדוחמהגשהוזיאעיבהלךרוצהלעונאםירבדמםא–תינשו
הזהןחבומהםוחתבתשדוחמהגשהלונאםינווכתמרוריבבשירה,םימיהֿירבדב
ֿירבדרופיסתאובללוכה,ארקמהלעשוריפלשםישודיחלאלו,םימיהẁירבדלש
היבוברעבותואאוהאיבמאלא,תאזהתנחבומהתוארהֿתדוקנמקראלםימיה
,תיתדה,תיטפשמה,תירסומהתוארהֿתדוקנךותמםגונייה,תנחבומẁיתלב
.ןהיניביהשלכתעדומהנחבהאללודחיןלוכ–תיללכהֿתיארקמהו

םימיהֿירבדלשרופיסלהנוכנהתילארשיההשיגהש,ליעלונרמאםנמא,הנהו
.העבטםצעמ,רופיסהלשיתוהמקלחכ,הלוכהרותהתסיפתתאםגהבתללוכ
הנושוהשמאיהונרבידהילעשתביוחמההללכההיכתראשנהדבועהןיידע,םלוא
תאאיבהלאיהארקמהתמגמיכ.ארקמבהיוצמהתירוקמההללכההןמדואמ
לולכמבוהירהםימיהֿירבדרופיסו–תבכרומאיהםהמשתודוסיהלכלע,הרותה
לעונחנאונרבידשכ,תאזתמועל.בגאבםיאבומה,םיימינפהתודוסיהדחאקרהז
קרהיהשהמתאו,תורצויהתאונכפהלוכיבכשירה,םימיהֿירבדבהרותהתללכה
.םירבדֿתרגסמכורקיעכןאכונבצההמינפהרותהךותבתודוסיהדחא

.ץוחבמתאּבוימה,תירכנהבשחמתטישבאוהורוקמיכקפסןיא,הזיוניש
תיללכהעפותוזירהאלא,הרקמהנניאארקמבםיאשונהתייבוברע,תמאביכ

םיאשונןיבתיתטישהנחבהלעםייונבםהןיאהליחתכלמש,וניתורוקמבתינייפואו
םיאשונהלכינפלעתטשפתמה,תחאהרותםהםיעבוקאלא,קוסיעלשתועוצקמו
םהיתויופעתסהבוםשרושבוללהםהםידחואמםגםנמאשיפכ,דחיםיקוסיעהו
לוכיבכםידרפומה,תועוצקמוםיאשונןיבהנחבהה.תואיצמהייחב,השעמל
םירבדהעבטמיכרמולךירצןיאו–29״תינָויהמכח״יהירה,םמצעלתויושָרב
תמאהןיבלתיטרואתהתידומילההשיגהןיבםוהתתורכלתאזההמכחההטונ
.הקמועלתיתייווהה

תוברתהוהקיגולה,היפוסוליפהלולכמתאהארנכףיקמה–״תינָויהמכח״חנומהתא29
,הנה.הרותַלל״זחוהודגינשדוגינהלשב,תואכרמןיבד״בשןתונ–תיטסינלהה
]תא[וילעארק״אוה,תינוויההמכחהדומיללעותוחאןבידיֿלעלאעמשייברלאשנשמ
–)׳ח׳אעשוהי(׳הלילָוםמויובָתיגהויפמהזההרותהרפסשומיאל׳׃הזהארקמה
תכסמ(;״תינָויתמכחהבדמלו,הלילהןמאלוםויהןמאלהניאשהעשקודבואצ
.)׳בדומעט״צףדתוחנמ
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היושעתינוויההמכחהןיאםאםגש,תראשנהדבועהבוש,םוקמֿלכמ,םלוא
הבשחמהֿתוריהבתאתוברהלאיההיושעתאזֿלכב,תמאתוברהלהמצעלשכ
דומללונלןתינרבכו–הלרבעמאצָמיתשתמאלשהתורישל,הלועפהֿתנובתו
לבקלונייהםיכירצהשמֿתרותלשהתטלשהוהתלעפהלהקינכטהתאש,המגוד
דוקפִתהתאשדחלונאםירומאשכ–םויה,ךכלהמודב30.ןָידמֿןהוכ,ורתימ
,אוהןבומךא–יתולגההקותישבהרותהלולכמלדעבמונימיֿירבדלשיתויִחה
הניחבמ,בואשלונייהםיכירצםימיהֿירבדאשונלשתדחוימההעדותהתאםא
הבשחמהֿתטישב,ומצעל,ותויטרפבהזהאשונהראומובשםוקמהןמ,תילמרופ
ליעלוניארשיפכ,הזההראההֿרוקממ,אליממו;״תינוויההמכחה״לשתדרפַמה
לשדחוימהדוקפִתהתאשירשהלורוזחלןאכונאםיסנמםנמא,]׳בקרפתחיתפב[
.הרותהלולכמבםימיהֿירבד

ןמםגאלא,תישעמהֿתידוקפִתההניחבהןמקראל,ןכאש,ררבתמךכבגא
ֿירבדלשיכוניחהעדיהוהעדותהתאחפטלקימענוביטיֵנתידומילההניחבה
םגאלא,)תמאבםהשיפכ(הרותבבגאבשֿאשונכםהילאסחייתנקראלםא,םימיה
הניחבהןמרשאאשונכ,םהלשתדחוימהתוארהֿתדוקנמהרותהתאריאנוףיסונ
תימורטההשגרהה,םנמאו;ומצעינפבהשגדהלאוההכוזףאתינכטהֿתינויעה
אשונכםימיהֿירבדבקוסיעהלשתאזהתובישחהםויקרבדבתינויעההחנההו
.ונינפלשרוביחהלשותווהתהדוסיבתוחנומהןהןהדחוימ

ירה,תדחוימהתיעוצקמהותוארֿתדוקנמןיינעלונאםישגינתמאברשאכ,םלוא
וביטרשאקוסיעלךכידיֿלעםיקתעומונאםיאצמנאליממיכאוהיעבטךאש
.תיביטקייבואהןתקזחתעיבקוןנוימ,תודבועלשרוריבבלוכֿםדוקאוהיתוהמה
ֿירבדתסיפתלשתירכנההשיגהץומיאםעש,אוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
תטישתאטוקנלוץמאלונאםיפחדנםגאליממ,דחוימיעוצקמןיינעכםימיה
םדוקהקרפבםאו;לוכיבכאדירגיעדמוינוליחןיינעכ,עוצקמלתירכנהתוסחייתהה
המיכ,רמולשיהתעירה,הזהישוקהלערבגתהלונליוארדציכוניאררבכ
רשאכ,םימיהֿירבדלשימינפעטקלכבלופיטלסחיבקיפסהליושעםשונרריבש
רוריבותואןיאךא–הליחתכלמונלהנותנרבכלופיטהלשתיללכהתרגסמה

בושידועהזןיינעל.ח״יקרפלשהיינשהותיצחמב,תומשרפסבורתיתשרפברפוסמַּכ30
ֿלאםינוחםתויהב,לארשיהנחמבורתילשורוקיבראותירשאכ,ןלהלהבחרהבד״בש
.יַניסרהלומ
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לארשיימיירבדלשתרגסמהתאךורעלורוזחלונאםירומאשכ,ומצעלשכקיפסמ
.המצעבתאזהתרגסמהלשהתליחתמ,)םלועהימיירבדוא(

לשםוחתהלעקראלםצעבןאכטשפתמישוקהיכ,ןייצליוארוזהדוקנב
יעדמבףא–ללכֿךרדבעדמבףיקמקוסיעלכלםגאוהעגונאלא,םימיהֿירבד
םיעיגמףאםדִצמהלארשאב,ימונורטסאהויגולואגהעדמבדוחייבו,עבטה
,הלאשַּבןבומכאטבתמישוקה.םימיהֿירבדֿםַדקלשםוחתלןירשימבםירדוחו
ונלאצמנשהמםע,יביטקייבואהוינוליחה,יעדמהרקחמהבשייתהליושעדציכ
גמ?תישארברפסלשהאירבהרופיסב,שדוקַּבהליחתכלמרפוסמ

ישוקהלשונורתפשירה,עדמלתמאבהלאשהתסחייתמשדועלכ,םלוא
סחיבוא,האירבבןיינעםושולןיאתמאב,יעדמהרקחמהיכ.טושפאוההשעמל
ףא,האירבהרופיסוליאו–ונממהלעמלשהמבוולרבעמשורוקמלאעבטה
רקחמה׃תורחאםילימב.״יעדמ״ןובשחוֿןידלשתורמויםושולןיא,ודִצמאוה
דועב,םינפִלועבטהךותמשםיכילהתהוםיקוחהיוליגבקרןיינועמיעדמה
ואתוחנה,תודבועלשןתעיבקלללכבעגונוניאהאירבהרופיס,ךכלליבקמבש
לאשדוקַּבסחיהתאונלאיבהלקראוהאבאלא,הזלהםוחתבןהשלכתוירואת
תרגסמהיגשומתגצהךות–31ומוקמםלועהןיאוםלועלשומוקמאוהשימ
םיכילהתהוםיקוחהירוחאמםידמועה,לעממשםירקחנֿיתלבהםיכילהתהו
ֿךסַבו;םיילּוחםיגשומברוקחלודירפהלונלןתינםתוארשא,םיימינפהֿםייעבטה
,תידדההמאתהלשחסונֿינוקיתםושאופאךירצמםירבדהףוריצןיאלוכה
ינשבקוסיעהיחסונ.ךדיאמיעדמהרקחמבאלואסיגדחמהאירבהרופיסבאל
דוחלתישארברפסב,הזמהזםיקתונמראשיהלםיכירצוםילוכיוללהםימוחתה
וחורבםירבדהודרפתיאלםנמאתיתוהמהניחבמשדבלבו–דוחלעדמהירפסבו

םבישהב,םישרדמהמכב,ל״זחירבדלשחסונַּב)ןושלֿבוריקב(ןאכטקונד״בש31
׃איהםתבושתו–״?׳םוקמ׳ותואןיארוקוה״בקהלשומשןינַכמהמינפמ״׃הלאשַל
.)׳טח״ס׳הברתישארב׳בלשמלהאר(.״ומוקמומלועןיאוםלועלשומוקמאוהש״

תוריחלתומדקה׳בםעפיתלאששהמןיבלתאזההלאשהןיבשרפהַלבלאנֿם☻ויגמ
תונותנהתוחנההםעתודהיהתבשייתמדציכיתלאשםש.]׳אךרכ[׳תירבעההבשחמה
ֿתרותלשתונותנהתוחנההםעעדמהבשייתמדציכ,לאושוינארזוחןאכ;עדמהלש
הלאשהםעד״בשדדומתמ׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳רוביחַּב[.לארשי
170׳מע׃לשמלהאר.תומוקמהמכב–םיוולנההיטביהוהיתורזגנםעו–ל״נה
188׳מעו,186ֿו183םידומעבהדרפההֿתויבכוכןיב,ךליאו״בושו״תחתופההקסִּפַּב
].״הרואכל״תחתופההקסִּפַּב

355לארשיימיירבדלע

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



ולצאקוחדלוטלתשהלודרמתיאלינוליחהרקחמהיגשומש׃ונייה,קסועהלש
תאףאולצאףפֱאֶלִמרוסתאלוגוסיתאלשדוקהחורםגשו,שדוקַּבסחיהתא
.ילּוחהרקחמה

.םימיהֿירבדבלפטלונאםיעיגמשכבצמהאוההברהדימבהנוש,תאזתמועל
תיתילכתהעדותירסחםייחֿילעבבוא,םמודעבטבןיינעונלןיאבושןאכ

ונאםילוכיםנמאםהילעהנוילעההחגשההתלוחתתארשא–םיעדומתונוצרו
תלחּומהו,םהבהעבקנשתיתָּביסהתויקוחהךלהמלשתינוציחהנווכהכקרתוארל
ימיירבדבאוהרבודמהשכדוחייבו(אלא–אדירגםיליבסםיאָ☻ומלעכםהילע
יפלכהרוזשתיעבטהֿתיתביסהותוחתפתהרשא,אשונְּבןיינעונלשי)לארשי
,תידדהתונעיהותועיבתלששרופמודימתמoיטקלאידסחיבהנוילעההחגשהה
ינוציחםרוגכקראל,תוחתפתההֿךלהמלסחיב,הפהלגתמוזהחגשהשןפואב
יפיצפסןחבמלתדמועךלהמַּבותופתתשהרשא,ימינפםרוגכםגאלא,לעממש
יתועמשמהבוציעהידיֿלעםישרופמהויתותואתאובתנתונףאועגרועגרלכב
דמ.נְכותמדחוימטרפלכלש

תאקראלאטבלםימיהֿירבדרופיסהיהירומאםאש,איהתביוחמהנקסמ,ןכל
חתמהלכב,יתויִחהםנכותתאםגםאיכ]׳םימיה׳לש[םמודהיתביסהםָכָתֲח
תיתִמאתומלשכםתואםייקמוםעטםהלןתונאוהקררשאו,םתואאלממהימלועה
תינוליחותיטסיביטקייבואהשיגהתואויבגלןוכסתאלאליממשירה,תואיצמב
חרכהבאלא–לעממשהחגשהבןיינעהלןיאשויעבטהעדמלהקיפסמה,אדירג
איהךכ.רופיסבימינפםרוגכהחגשהלםגסחייתהללכותרשאהשיגלאוהקקזיי
םימיהירבדרופיסבאקוודואלםנמאאוהרבודמהרשאכ,דחוימבהנקסמה
ימיירבדלשרופיסַּבאלא,)תועדומתונוילעתוגשהוירוביגלןיארשא(םתסִּבש
לוכילארשיימיירבדלשןמאנרופיסןיאםנמאןכלש,וניאררבכו–לארשי
.יאובנתויהלאוהךירצאלא,ינוליחֿ״יעדמ״תויהל

–םדוקהקרפבתרחאתוארֿתדוקנמרבכוניארשהמלףסונרבסה,בגאֿךרדב,והזדמ
הריכמ,םימיהֿירבדךלהמבתדחוימהתולגתההךותמםאיכ,״עבטה״דצמאל,םנמאש
לשותוספתיהתדימךותמקרשרמולןתינו;ארקיעמהנוילעההחגשהבלארשיֿתרות
ןוטלשבלילעבהריכמוהרותהתרזוחםימיהẁירבדלשךלהמַּבטקייבואכוםרוגכעבטה
.ומצעעבטהלעףאהחגשהה
׳ירזוכהרפס׳מטוטיצהתליחתבהארובוש–הזןיינעבד״בשלשםדוקהולופיטתא[
תונייוצמהתואקסִּפהיתשתאןכו,309׳מעב״הארו״תחתופההקסִּפַּב,ל״הירל
.]311׳מעב׳ותואב
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ונניאקרפהלעדמועהרופיסהרשאכדחוימישוקרומאכתררועמוזהשירד,םלוא
איההמישמהאלא,ימינפןשירופיסלשהשדחהותראהברבודמןיאףאו,שדח
,ךכבןאכאטבתמדחוימהישוקה.םתליחתמלארשיימיירבדתאשדחמריאהל
ֿירבדלששדוקהֿתסיפתתאאיבהללוכיךרועהןיאאליממהלחתההֿתדוקנבש
דוסיֿתחנהכוזחורבהעבקלידכ,הליחתכלמהילאמתנבומוהטושפהשיגכםימיה
קוסעלאוהץלאנןיינעהעבטמרשאב–רמואאוהשםירבדלהנותנתרגסמכו
תישארתאראתלאוהךירצו,המצעשדוקהֿתולגתהלשהתעפוהםצעבןאכ
.המואבהתעדותלשתושרתשההתישארוהילאתועדוותהה

ויביכרמתאןיימלןתינו,לפוכמולופכאוהםהבךורכהישוקה,הלאםירבד
32.םימילשמםישארינשב

׃העבראהיפיעסו,תימינפֿתינכטאיההיעבה,דחאדצמ
הרומאהםירבדהֿתולשלתשהתארפסלאוביוהשימשןבומכןכתייאל,תישאר
אליממתרתסנהרותההתיהתאזביכ–ולשמהשדחהאובנֿחורוזיאב,שדחמ
הלתשלורוזחלידכ,םימיהֿירבדבהתרגסממהרקעלןויסינהידיֿלע,ארקיעמ
רופיסלשתרגסמלרבעוירופיסהשםגןכתייאל,תינש.שדחהאיבנהתרושבב
ובןיאותיירבעבטמ,רומאכ,הזכשרופיסיכ–ינוציחֿירקחמֿיתדבוע,יאובנֿיתלב
תארזחשלקראוהלוכיאלא,אשונבהמולגההיחהתמאהֿתרושבתאםייקלידכ
וליפא,הרושבהẁיומידםישנאבלבקתנהדעַּבמרשא,תירמוחהםיעוריאהתרגסמ
יכ,רמולךירצןיאו.רקשאוהיכ)םתסִּבש״תיעדמ״החנהיפֿלעםגו(תורשפאךות
תאםגריבעהלאיההחרכומםוקמֿלכמ,הנווכבאלשםאףאירה,תאזכשהחיתפ
לשהליגרהםויסהֿתייפיצלוןילוחלשהשיגלקרםימיהֿירבדלשךשמההלכ
.הידגרטוןדבאֿתייעת

,םפוגלםיעוריאהתולשלתשהםצעבקרםנמאאהירוריבהאשונםא,תישילש
,יארקמהרופיסהיטרפתאבהלשיהשלכהרוצםגהפןוכסתאלאליממשירה
יכ,)תרוסמהידיֿלעםהםיתמואמרשאב,וליפא,וא(״תרוסמהיפמ״,םהשתומכ
אלא,הנומאẁתרושבלשהעבהםושמהבאהיאלםא–תאזכשהאבהםג,תמאב

תואקסִּפהשולשבןותנדחאהשארה׃םישארינשב,ישוקהתאד״בשריבסיןלהל32
שולשךלהמבו,״ינשדצמ,םלוא״תחתופההקסִּפהןמל–ינשהשארהו,תואבה
תונבלד״בשליחתמ,)359׳מעב(״הנהו״תחתופההקסִּפהןמ,ןכמרחאל.תואקסִּפ
ףוסב,״ידוסיהרקיעה״םכתסמשדע–ל״נהםיישקהןורתפכ–יבויחהדגיההתא
תונותנ,ףיעסהףוסדע,םשמ.364׳מעב,״תדחוימתושיןימ״םילימַּבתחתופההקסִּפה
.הזהרקיעהלשתואצותשולשדוע
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בושאליממשירה,יתדבועתומיאלשהפולחתינויגההטישלקרתנוּוכמהיהתאיה
ונממשלחרתויךא״יעדמ״להמוד,ינוציחֿירקחמֿיתדבוערופיסקרהזאהי
ֿתפסותםגםשאהתםאוליאו;ץבעיב,ליעלונרכזהרבכשיפכו,ויתונקסמֿףקותב
ֿלעתינויגההניחבמהזאהיךכםגשירה,בגאבהנומאֿתרושבלהרמוילשהפיטע
רשפא,תיעיברו.תיתורירשתואנקלשםשורהתפסותבקר,רבדהותואםינפֿלכ
העודיתכרעמתניחבבהחינהלידכ,ירמגלהלחתההלעגלדלהסניךרועהשילוא
תערכמהפוקתלעגלדמאצָמייאוהשדבלבוזאל,זאלבא;עקרבתמכסומו
וילעהבוח,ומצעלעלטנשיאהשיעוצקמהדיקפתהףקותברשא,םימיהֿירבדב
שילחמםגאצָמייוהירה–אשונהםעדדומתהלותלוכיֿרסוחב–אלא,הריאהל
.דבכלשקביאוההתואשהנומאהתרקּויתאהשעמל

יתדבועֿיניינעםגםאיכ,ימינפוינכטקרוניאתמאבישוקה,ינשדצמ,םלוא
םגלכונםירבדהלשהזהדצהרוריבםעשהארנו–ץוחבמשגרומתויהלןתינו
.םכותמןוכנהםנורתפלעדומעלףוסֿףוס

הליחתכלמתשרשומההשיגיפֿלעקראל,תמאבש,ךכללוכֿםדוקאיהיתנווכ
תיביטקייבואתולכתסהלןויסינלכיפלםגםאיכ,לארשיֿתרותלשהיגולואדיאב
יפֿלעאוהךכ,תוחפלו(איהתביוחמהשגרה,םללכב,לארשיימיירבדלשךלהמַּב
גוסהןמ,אשונהלשהליגר״תירוטסיה״הסיפתש,)ולאתורושבתוכלשותשגרה
תאתוצמלהלוכיהניא,םייוגַּבלבוקמהאדירגיתָּביסֿיעדמֿירופיסהואינוליחה
.תעדהתאהעתמותבזוכהביטקפסרפבופלסלקראיההיושעו,ןיינעה

הניחבמםגםאיכתיביטקייבוסהניחבמקראל,וזהשגרהלעקרהלע
העפותהםצעלעיכ,רובידהתאביחרהלךרוצןיאיאדו,תיביטקייבואֿתיתדבוע
ואשיגדהלבושנםאםייַרָפֲעלןבתםיסינכמאהנקרו–םיבוטוםיבררבכודמע
םימיהֿירבדללארשיימיירבדןיבקראללידבמה,הנושמהודחוימהלכתאטרפל
םימעהלכלשםימיהֿירבדללארשיימיירבדןיבםגםאיכ,רחאםעלכלש
,בחרהופקיהלכםע–ינושהלשהזהיולגהםצועהלכםע,םלוא.דחיםירחאה
,איההדבועה–ונָמייאלרשאםייתוהמהויטרפעפשווקמועוומור,יטמרדהוזוע
חנעפלהחילצהאלאיההכדעשדבלבוזאל,הליגרה״תירוטסיהה״הסיפתהיכ
תממורמהסיפתמוליפאשורדלןיא,ןבומכ,תאזרשא(ינושהלשןירותסמהתא
וליפא,םלוהיוטיבולתתלואוראתלללכבהחילצהאלםגאיהאלא,)שדוקַּב
״תירוטסיהה״הסיפתה׃הברדא.רתויבתובוטהתונווכההזןוויכבהלויהשכ
הנויסינידיֿלע,תומדהתאטעמלקר,דימת,הכדעהזןיינעבהחילצההליגרה
דוגינב–םיליגרהםימעהימיירבדלשהמרבוםיחנומבללכהֿןמֿאצויהתאראתל
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םאאוהיעבטךאו.ןייעמהלשתוחונהֿיאתשגרההברִמלו,היולגהןיעהֿתיארמל
םוקמבשכ,הלחתהבדימדימתהָלגתמםנמאהדימהֿינקשובישולוליחהתלקת
תירוטסיהההסיפתהתצלאנ,לעממהלוגסללארשיתריחבלשטשפומהגשומה
ארקיעמהזהגשומההלגתנםדעבמרשא,םיישממהתוערואמבלוכֿםדוקקוסעל
.הטמלמ,ץראהלע

ילוא,הזלהםימסקהֿלגעמתאץורפלןתינדציכַּהֵמָתְוםדאדמועשכ,הנהו
לשיתִעההמוקמוהניינערוריבברקחמהתאחתפיםאהבוטהצעולהיהת
.המצעבתאזהההימתה

הסיפתלהנוכנההטישהתאןאכונאםישקבמיכונרמא,ןיינעהתניחבמ
–םיתִעהֿתורוקבםוקמהתניחבמוליאו,םתליחתמלארשיימיירבדלשתשדוחמ
תרוסמהןמדבל,תאזההלחתההתרכהלתורוקמונלןיאבושיכאיההדבועה
,ונינפלםיאורונאשלארשיםעותוא,ןכֿלעֿרתי.ומצעבלארשיםעלשתינרותה
םויקלשתיגָ☻ומתורשפאםגוא–רבעשלמימויקןורכיזםושהשעמלולןיא
ורוריב,ןכאו;הרותהיפֿלעתיהֱֹֿאהותריחבןויערבותוכיישמקתונמב–דיתעב
ֿתדוקנמםג,לילעבריהבמ׳רכנוהלוג׳בןמפיוקלאקזחילשריהזמהיטילנאה
דציכ,)רקפתמםכחֿדימלתלשםילובלבבהפוטשףאו(תינוליחֿ״תיעדמ״תואר
עובקלהפיסומו–העבקשאיהאיהקרםנמא,ל״נהיהֱֹֿאהןויערבתוכיישה
ונדמעוילעש,םימיהֿירבדבלארשילשידוחיילרוגותוא]תא[–טלפמאלל
33.ליעל

הכדעהשענש״ירוטסיה״ןויסינלכש,ןכֿםגאיההדבועה,תאזםע,םלוא
תרשוקמהתושֵיכלארשיםעלםעפֿףאסחייתהאללארשיימיירבדלעתוקחתהל
וסחייתהדימתאלא,ונרמאשןויערב,דרפהאללויתוהמןפואב,הליחתכלמ
יהֱֹֿאהןויערהרשא,לוכיבכהליגרוoתיביטטֶגֶותינתֶאתושיכלארשיםעלתונויסינה

ןתינםדוקימתאךא,ןמפיוקלשורוביחךרואלבושוֿבושםי☻רפנהלאםירבד*33
.)ותליחתברקיעב(9קרפבו,)ופוסברקיעבו(4קרפבןושארהךרכבאורקל
,)1889(הניארקואבדלונ–הגוהוןוירוטסיה,ארקמרקוח–ןמפיוקלאקזחי*
רוטקודכךמסוה,ימדקאהםלועהלארבעךכֿרחא.תובישיהמכבדמלותוריעצבו
הלוג׳ורפסיכרכינשתאםילשהךכֿךותב;הצראהלע1927תנשבו,ןרֶּבתטיסרבינואב
תנשבו,תירבעההטיסרבינואבארקמלהצרמכןמפיוקשמישהנידמהםוקרחאל.׳רכנו
הנומאהתודלות׳)םיכרכהעבראב(העיריהבחרורוביחתאםילשהאוהז״טשת
תוברתלתירוקמתילארשיהמורתוניהםזיאתונומהשהעיבקהתאססיבוב,׳תילארשיה
תנשב.ארקמהירפסמהמכלשוריפםגןמפיוקבתכהלאוירוביחדבלמ.תישונאה
.ומלועלךלהאוהד״כשתתנשב.תודהיהיעדמבלארשיסרפבהכזח״ישת
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ןפואברשא(תאזההשיגהשרמולהארנו–הילארבעמודבעידבקרהלדמצנ
,)רתויבקהבומההאטַבמתויהלעיגמ,ותורקפתהב,ןמפיוקאקווד,ידמלילסקודרפ
המ.ונרמאשיפרגוירוטסיההןולשיכהדוסיבתחנומהאיהאיה

לוכיבכהרישכהוטעמאלהמרתהמצעלארשיתרותיכ,תודוהלשיוזהדוקנב
רופיסהידיֿלעהרותההתשעתאז.תדרפַמההשיגההתואתווהתהלעקרהתא
םויבאלאהווהתנאלשדוקַּבלארשיםעלשישממהשוביגהש,הביוצמהינורקעה
הטושפתינתאהניחבמוליאו34,)״יהֱֹֿא׳הלםעלָתיֵיהִנהזהםויה״(הרותהןתמ
.דבעידבהרותההנתינהזהםייקהםעלקרו–ןכלםדוקףאםייקלארשיםעהיה
יפֿלעםגלוכיבכשאצמנ,םימיהֿירבדרקוחלןיינעהרבעומםא,ךכלםאתהב
םגו–ורקחמלינוליחאשונאלאהליחתכלמהזהרקוחלולןיא,המצעהרותה
תארוקחלםינפֿלכֿלעלוכיאוהןיאףוסֿףוסשירה,הרותהןתמלאוהעיגמשכ
המולגהתיהשאדירגתיתָּביסהתויקוחלןותנבו,הזהינוליחהדוסיהןמאלארבדה
.וכותבהרואכל

יארקמהרופיסהתאהצממהאיהונרמאשםירבדהֿתגצהאל,תמאב,םלוא
ענמינאלםאקרהזירה,ונרמאשהנקסמַלהיפֿלעעיגהלרשפאםאו–תומלשב
.הרומח״תיטפואתועט״לםישמילבמררגיהלמ

תושילארשיםעהיהאלהרותןתמינפלםג,יארקמהרופיסהיפל,השעמליכ
תרוסמבתיתוברתהותייווהתניחבמדחוימאוההיהזארבכאלא,הליגרתינתא
תרוסמלסחייאלאוהללכֿךרדבםאףאו–תובאהלשתידועייהֿתיהֱֹֿאההריחבה
תובורקםיתעלונלהרקהרותהןתמרחאםגשךרדכ(הברתילאוטקאתועמשמוז
יפל,המואהתייווהבונישהרותהןתמוהשמלשותאובנשהמ.)רתויבתוכשוממו
ףקותתתלקרואבםהאלא,ינורקעֿינויעריונישםושהיהאל,יארקמהרופיסה
תינורקערשא,ימואלֿיתד,ינויערןכותל,ויטרפלֿשרופמודואמרהבומ,ימניד
הדגאהאופאהכשמנםניחלעאלו–םדוקמרבכםייקהיהםייללכהויווקבּו

.׳טקוספז״כקרפםירבד34

ידיֿלע,תלפרועמהסיפתבןאכאצויץרג.ץבעיוץרגםיקמוחםניאוםיקמוחוזהלקתמהמ
אלא,ירוטסיהחותינךותמהשעמלשיגמאוהןיאלארשיימיירבדתישארתאשךכ
רשאםירבדב,אובמתניחבב,אוהשתומכיארקמהרופיסהינפלעהלילקתוא☻ָניהךותמ
יארקמהרופיסלדומצראשנץבעי,ינשדצמ.הדגאֿתונורכיזכםגםספתליאשרארוקה
.ןאכלואןאכלולשמתישממהרהבהםושילב,יתמֵכסןפואב
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הנתינשינפלףאהלוכהרותהלכתאתובאהרבכומייקםצעבש,רמולולילכהל
35.םהינבל

םאו,הלעמלמתונעיהלהאיבהשהטמלמתולעתִהלעםדוקונרבידםא,ןכא
תירוקמהתולילאהואתוינוליחהןמתוחתפתהלשםיוסמךילהתביעבטחרכההיה
,ונלצאומייקתההלאירה,שדוקַּבםיהֱֹֿאהתולגתהותיהֱֹֿאההריחבהתומשגתהלא
התווהתהשינפלרבכ,ינורקעהוןושארהבלשבתוחפל,יארקמהרופיסהיפל
תאליחתהשחרתמ–תיתחפשמותישיאתולשלתשהלשךרדבו,השעמלהמואה
,תּולגתהַלהכזווצהתעימשלהלעתהשםהרבאךרד36,ותעדמםידשכֿרואמעסמה
,תיהֱֹֿאהריחבלשהעדותיפֿלע,דועייהתרבעהבולחהשבקעיוקחציךרדו
.תרוסמב

,ט״יקרפ׳לארשיתראפת׳ב37,גארפמל״רהמהלשוחוסינונניינעלםיאתמ
יכרדבקבדתהלידכ,תיעבטההיצטֶגֶוהןמתולדבתההעגרתאדחוימברתאמה
רבכםאיכ,תטרופמההרותהןתמתעבאקוודואל,תידועייהֿתיהֱֹֿאההריחבה
םההתורודהלכ,םהרבאדעתורודהלכו״׃הלימהתווצמתאותלבקבוםהרבאב
ךרבתיẁםשהרחבו,םהרבאאבשדע,עבטהןמםילדבנויהאלו,עבטהתחתויה

ב״פהשרפ׳הברתישארב׳בןכו,ןישודיקתכסמתאתמתוחההנשמהםויסבתאזהאר35
,׳הברוהילא׳קלחַּב)םולששיאתרודהמ(׳והילאיבדאנת׳בברטוריפבו,ד״יהקסִּפ
.׳םוקמהךורב׳׃ליחתמהֿרוביד׳זהשרפ

א״נהרעהבןלהלטטוצמקוספה.א״לא״יתישארבב,חֹנתשרפףוסבבותככ36
.371׳מעב

תעדונותוגהלו,ורודימכחילודגמהיה,גארפמ–אוויל)הדוהי(ברהונרומ–ל״רהמה37
םהבםיגוראו,לארשיתבשחמבתוסמותושרדםהםיבושחהויבתכ.תורודלהברהעפשה
,הלואגַבותולגַּב,םלועבותוחילשבולארשיםעלשודוחייבםיקסועהתונויגהוםינויע
ויתושרדתוססובמהברהםימעפ.םדאהןמתושרדנהתוירסומהתודימבוהרותהתולעמב
,תימינפֿתינחורהנבהךות,שרדמבודומלתבםהיתודגאול״זחירבדלוישוריפלע
,שיאָלתידוחייותינשדחזאהתיהשךרדב–תיפוסוירוטסיהםיתעל–תללוכותיתטיש
.וירחאםיברלךרדֿהרומךכבהיהרשא
ןיבשםיסחיהךרעמלעוהדומלתוהרותתלעמלע׳לארשיתראפת׳׃םיברהוירפסןיב
לע׳׳התורובג׳;לארשיֿתלואגו,הבושת,תולגלע׳לארשיחצנ׳;וייחֿתרותןיבלםעה
.תובאתכסמלעשוריפ–׳םייחךרד׳ו,הדגההוחספהגח,םירצמתאיצי
דסונש(ל״רהמםרכבושייה.הזהםויהדעגארפבותבצמו,1609תנשברטפנל״רהמה
.לארשיבומשתאאשונ)היכ׳צמםילועידיב
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ךרבתיֿםשהןיבלידבמעבטההיהאלשדע,עבטהןמםתואאיצוהו...וב
,תוירבהןיבוךרבתיֿםשהןיבתלדבמאיה,תירמוחאיהש,עבטהיכ.תוירבהןיבו
ןמםתואאיצוהווברחבש,ךרבתיֿםשהםערוביחהיהוילאו,םהרבאאבשדע
ריסהלהוויצזאו.םדאהוךרבתיֿםשהןיבדועהמיטאולדבהןאכהיהאלש,עבטה
ינפמ,ךרבתיֿםשהםעשישרוביחהותירבהאיההלימהו,המיטאהאיה,הלרעה
.עבטהןמותואךרבתיֿםשהאיצוהש . .״.

תאאיצומיארקמהרופיסהיכ,אוהרבדלשושוריפתורחאםילימב
לשהפוקתוהיווהןימלאתילארשיההנומאהתווהתהלשתיסיסבהתולשלתשהה
תושֵיקרונלאוהאיצממרבכהמינפםימיהֿירבדךותבוליאו,םימיהẁירבדẁםַדק
יתוהמינושבהליחתכלמאטבתמהזהדוחיירשאו,הדוחייֿרקיעבהנכומתילארשי
ֿירבדלשםיאשונכעיפוהלתוסנמה,תורחאה–תומואהוא–תיּושֵיהלכמ
.םלועבםימיה

,תוחפשמהוםייטרפהםישיאהשךכבתאטבתמםימיהֿירבדֿםדקלאהאצוהה
םושךותבםילעופםניא,ךילהתהאשמתישארתארופיסהסחיימםהלרשא
ןפואבםישרופםהאלא–הדגנכםאוהמשלםא–הנותנתימואלתואיצמ
לועפלובלתשהלםהםיעיגמםאףאו,וחמצםההכותמרשאהרבחהןמישיא
המשלאל,בוש,םינפֿלכֿלעהזירה,יהשלכתרחאהרבחלשםיסחיהתכרעמב
יכרמולךירצןיא.הלהצוחמ,השדחהרבחתריצילשהמגמבאלא,הדגנכאלו
ןיידעהלןיאאליממ,התילכתלהעיגמהניאהתמגמשןמזלכ,הזגוסמהלועפ
;תיביטקייבואהניחבמתרכומתויהלהיושעאהתרשאתירוביצתועמשמםוש
םושהלןיאםייתניביכ,ליעלוניארשםימיהֿירבדתרדגהיפל,עמשמאליממו
המגמהשהרקמבקרו–הזלהגשומהתרגסמבםשריהלואספתיהלידכאָצומ
חתפתהלוליחתהשםימיהֿירבדלהמדקהכ,ערפמלרכזיהלתוליעפהלכות,חילצת
.דבעידב,הכותמ

,תטרופמההרותהתלבקלשארמתנמוזמכןאכהעיפומהתושֵיה,ךכלליבקמב
רבכשיפכ,יכ–המואאליממםנמאיהירה,המינפםימיהֿירבדלשםמוחתךותב
תריזב,תנווכמוהליעפ,תיתוהמתופתתשההשעמלןיא,ליעלונרוריבבונלעמתשה
הליחתכלמהנושוזהמוא,רומאכ,םלוא.תומואלשןתרגסמבאלםא,םימיהֿירבד
ידיֿלע,דחאדצמ,הרקיעבןהלאיההמוד,ןכאיכ.היתויחאלכמינורקעןפואב
הפוצרתונדאלשהעדותלהנותנהתינתאתושיףאו,תמייקתינתאתושירבכהתויה
,םלוא;ימלועהקבאמבתיתכלממתופתתשהםשל,יצראסיסביבגלםימיהֿירבדב
תימואלההתעדותאלותינתאההתואיצמאלירה,היתויחאמלדבהב,ינשדצמ
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ןותנהיצראהסיסבהלעמ,דבעידבתושבגתהלשירפהלצאןניא]ןהיתש[,תאזה
ותומשגתהירפקרהלצאןהירהאלא,הליחתכלמירמוחןפואבהמויקלרבכ
ףאוא,שדוקַּבימורטןויעראקוודו–דיתעל,טשפומימורטןויערלשתמדקתמה
דגנכימואלהדועייהםויקלעשדוקַּבהתרכנשתירבלשימורטןויער׃טוריפרתיב
.הרותלשהמויק

רֵ☻ַּבתִנשןויערףאו,ימורטןויערבןאכרבודמםאש,שיגדהלשי,ןכֿלעֿרתי
תיללכההרבחלרבעמהליחתכלמותואואשנהלאו,םייטרפםישנאלהליחתכלמ
ונאםיליגרשהממבטיהרבדהתאלידבהלשיםינפֿלכֿלעירה,ולעפםההבש
.םימיהֿירבדבתונויערלשםכרדבםויכריכהל

םירחאלהפטהידיֿלעןויעררשבמואבינולפש,העפותהתרכּומללכֿךרדביכ
תוחתפתהךרדלע,םימיהֿירבדךלהמב,תקחתהלתורשפאהתרצונהזכןפואבו–
וילארשא,ומצערוביצהלשתוחתפתההיכרדדגנכ,רוביצַּבותלבקךרדוןויערה
םימיהֿירבדןיבןיחבהלתרשפאמה,תּויִנשתרצונ,תורחאםילימב.אבומןויערה
,תאזתמועל.ךדיאמםייללכהםימיהֿירבדןיבל,אסיגדחמ,ומצעלשכןויערהלש
תובאהישעמלעארקמהלשתירוקמהתרוסמבש,אוהינייפואדוסי,ונלשןודינב
ותרכשתירבהואםהלהתלגתנשהרושבהרבדבםדִצמיהשלכהפטהלרכזןיא
הלאתאףאו,הפטהֿתייטנלשיומידלםינמיסםיעיפומתרחואמההדגאבקר.הילע
תטלשהלשןיינעוא,תינטנופסתיכוניחהעפשהלשםייומידכקרשרפלהשעמלשי
38.ץוחיפלכ,שממהפטהלםיזמרכאלו,םתגהנהיכרדב,תיבהẁינבלעןויערה

קרםאיכ,םירחאלדעונוניאתמאבתובאלרשבתנשןויערהיכ,איהאתוברה
–םדהןמםהישרויוםהיכישממ–םהיאצאצלשימואלהשוביגלוםמצעםהל
תועמשמןויערלןאכןיאהליחתכלמיכ,םירבדהעבטמ,עמשמאליממהזכןפואבו
המואהםג,ךכלהמודב.םתוהזבםידחוימה,םידעוימהויאשונמדרפנבםויקו
הלדעונש,הזהימורטהןויערהחוכמאלאםויקהליחתכלמןאכהלןיא,התווהתנש
תדחוימתושֵיןימלןאכונאםיעיגמםנמאש,אצוילוכהֿךסַבו;וירפתאאשנרשאו

ושערשאשפנהתאו״בותכהלע–ל״זחתובקעב–י״שרלשושוריפתאלשמלהאר38
שכרשתוחפשלוםידבעלסחייתמםירבדהטשפשבתוכי״שר.)׳הב״יתישארב(״ןרחב
תארייגמםהרבא,הניכשהיפנכתחתןסינכהש״׃שרדהתאךכלםידקמךא,םהרבא
י״שרלשורוקמל(.״םואָ☻ֲעוליאכבותכהםהילעהלעמו,םישנהתרייגמהרשוםישנאה
;׳רחארבד׳׃ליחתמהֿרובידו״כקרפ׳בהחסונןתניברדתובאתכסמבלשמלהאר–
ויהש,בקעיוקחצילעףאהזהשרדהבחרומםש,׳דד״פ׳הברתישארב׳לבלםשויו
.)׳םירויגםירייגמ׳

363לארשיימיירבדלע

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



ןיארשאימורטןויערו,ימורטןויערבהליחתכלמתשבוגמותשרשומה,המואלש
–המואההתואלשהשוביגמדבלוהשלכיבויחלרוגלשתורשפאהליחתכלמול
.דֵרפֶהאללתואיצמב,הזבהזםהינשםירועמה]ןויערותושֵי[

תושיקרו–התומכתרחאהתיהאלוםלועבדועןיא,תאזכתדחוימתושֵיןימ
ימיירבדלשאשונַּכ,הליחתכלמ,ונתרוסמבאופאהעיפומהאיהתאזכתדחוימ
ותייווהינפẁלעקרו,תאזהתדחוימהותייווהךותמקררשא,אשונהוהז.לארשי

םימיהירבדלשםימיוסמהתוערואמהלכהליחתכלמםיללוחתמ,תאזהתדחוימה
.םירבדהךשמהב,יניסבהרותהתלבקםצעתאםגתוברל,וללה

המכוהמכאליממתוררבתמ,הזהידוסיהרקיעהלעונאםידמוערשאכו
.ונניינעלןירשימבתובושחה,תואצות

ֿירבדלתילארשיהתוכיישהתרגסמבש,ונרמאשרבדהררבתמורזוח,תישאר
לאתגרוחאהתרשא,יהשלכתושֵיבתּוהדזהלאָצומילארשיהשיאלןיאםימיה
,םימדוקםייתִעתורוקלשןורכיזאשיתולארשיֿתרותלשינורקעהאשמלרבעמ
ואתינתאהיווהלשיהשלכתרחאהרוצבואתוינוליחב,תולילאבןיידעםיעוקשה
קרהליחתכלמםיכשמנםיילארשיהויתונורכיזוותוהדזהלכאלא–הליגרתימואל
ומ.םינפִלותדחוימהתינרותההיווההךותמ

,ארקיעמתילארשיהתוהמהתאעבוקה,הזדוחיילעונאםידמועשמ,תינש
תילארשיההריחבהןורקע,הנושארהתיהֱֹֿאהתולגתההןיינעיכעמשמאליממ
רקחמלשאושנתויהלללכםינותנםניאבוש,לארשיֿתרותלשהתעפוהתישארו
ןיעכ,הליחתכלמםיעובטםהרשאב–םימיהֿירבדבתיתדבועתוקחתהוא
ונאםירומאוימיֿירבדתארשאאשונהתרדגהםצעב,תימורטֿתיתוהמהמויסקא
.רוקחל

לארשיימיירבדבלכתסהלאבשימיבגלקראל,תביוחמוהנוכנוזהאצות
יפכ,שבתשמירכנהרקוחהףא.ץוחבמירכנלכתסמלכיבגלםגאלא,םינפבמ

לוכיםימיהֿירבדךשמהבש,היולגהוהטושפההדבועהידיֿלעםירתסנםניאהלאםירבדומ
תּוהדזהלזחאמולשמשלהנלכותרשא,בורלתועפותאוצמלילארשיהשיאהםנמא
ֿתרותלשהלּועמםירחאתוטמתשהתונויסינלואתּוינוליחל,תּולילאלתוילארשיתויטנב
לשתומלגתהקרםינפֿלכֿלעםנמאןהירהולאהתועפותהלכש,אוהץוריתה.לארשי
הדבועה,עקרָּבשתילארשיהדוסיהֿתוהמיבגלשדועב,דבעידבתוטמתשהתונויסינ
תינָרותֿתימואלתודחייתהקרםאיכ,ימינפֿילילארכזםושהליחתכלמהבןיאיכתראשנ
תונויסינהינימלכלששארמתשרופמתיתוהמהלילשךות,הבדימתהלבויחו
.תובאהושרפונממרשא,ילארשיֿםורטהבצמהלאלגלגהתרזחהלדיתעבםיירשפאה
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תוארֿתדוקנמלארשיימיירבדתאסופתלאוההסנמםא,ליעלונרמאש
הזהרקוחהףאו;םירחאםימעלשםתוחתפתהןידכ,הליגרתיביטטֶגֶוֿ״תירוטסיה״
ןתינשהמיפֿלעש,הדבועלובלתאםישלבייח–תמאתוארלאוהשקבמםא–
םאיכ,אדירגהמואקרונניא,ותייווהתליחתםצעמ,לארשיםעירה,תעדלונל
וימיֿירבדםיעקפומןיינעהעבטמואליממשןפואב,תידועייẁתיתדẁתינויערהמוא
אשונאוהש,םירדגומהֿםייתִעהתילכתהוןוויכהידיֿלע,תירוטסיהההיצטֶגֶוהןמ
.וכותבשארמ

תייעביכעמשמאליממ,הזלהיסיסבהינושַלבלםנמאםַ☻ויםא,ךליאוןאכמ
,הזבאצויכלכוםייתביסהותווהתהיכרדתייעב,ינושהלשתירוטסיההתווהתהה
תועפותןיאישונאהןויסינהעבטמיכ–תעדהלעתולעלללכבםגלכותאל
ֿתישיאתולגתהלשהתועצמאבאלא,ארקיעמתוירשפארומאהגוסהןמתוינויער
אקוודואללוכֿםדוקןאכונאםיקקזנ,וניתועידיירדגיפֿלעשרחאמו;תיאובנ
תחנומההרושבלםאיכ,תמייקתירוביצתושֵילאהפטהבהאבהתיאובנהרושבל
הנומתהלאחרכהבונאםירזחומםגאליממשירה,תושילשהתווהתהדוסיב
ẁםדקותיתחפשמֿתישיאתרגסמבקרהליחתכלמתכשמנההרושבלשתיארקמה
.ןובשחבאובלהזןודינבהיושעההדיחיתינויגהתורשפאלאכ,תירוביצ

לכיפֿלעש,איה]ל״נהרקיעהךותמתררבתמה[תישילשהדוקנ,ןכמרחאל
תניחבמקראל,לארשיימיירבדלהשיגהתייעבתרתפנאליממ,הלאהםירבדה
השורדההביטקפסרפהתניחבמםגםאיכ,דוחייהתישארלשהעפוההרקחמ
תגצהבהירוטסיההןולשיכשרבתסמ.ךשמהבדוחייהתועפותלשןתסיפתל
תוערפתהוזיאבןאכרבודמןיאםנמאשןבויםא,ונוקיתלעאוביולאהתועפותה
םיירוטסיההםימעהדחאבהמֿםושמהלחרשא,תוחתפתההיכלהמלשהנושמ
,הביטבהנושהיווהתמרבהליחתכלמדמועהםעבאוהרבודמהאלא,םיליגרה
.הזעקרלעןיבהלותוסנלשיתונושמהויתויוחתפתהתארשאו

תיעוצקמהתוחקפתההקראלםצעבש,רמולוףיסוהלםגהארנ,ןכֿלעֿרתי
ֿיאםירבדהעבטמאלא,לארשיימיירבדלשרקוחלכיבגלתבייחתמהאיהתאזה
התואבהמולגה,תיהẁֱֹאהתמאהתחנהרחאםגךשמיהלאלשיבקעהרקוחלרשפא
אלשואןימאהלהליחתכלמרקוחהלוכי,םנמאיכ.ונרמאשתילארשידוחייֿתריחב
,לארשיימיירבדלעתוקחתהלאוהאבשמךא,לארשיֿתרותלשהתִמאבןימאהל
ותנומאבהנימאקפנןיאבוששירה,ל״נכימינפהֿיביטקייבואהםדוחייבהרכהךות
החנהקראלאיהלארשיֿתרותלשתמאה–ורקחמאשונב.תימורטהֿתישיאה
ֿתיתייווהותיגָ☻ומ,תימינפדוסיֿתחנהםגםאיכ,תיביטקייבוסהניחבמתחור
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,םתוחתפתהיפֿלעתומיאלתדמוע,םימיהֿירבדךלהמתאתנווַכמה,תימניד
םנמאשתמיאלכךכו–םתודעידיֿלעהשעמלתרשאתִמותרזוחףאאליממו
היהיוארשהמלכףאלע,הסיסבלעדימתםיכשמנו,םיכלוהוןיידעםהםירבגתמ
.הידעלבםהמתופַצל

תרוסמַּבתמא♫רבדכתובאהירופיס2.

יפֿלעןכֿםאונאםיליחתמלארשיימיירבדלשתוימינפהתועפותבוננויעתא
תרגסמבהליחתכלמתמייקה,הנימבתדחוימותרחבנתילארשיהמואלשהחנה
תלבוקמה,ארקמהתרוסמךותמונאםיריכמוזהתייווהרקיעתארשאושדוקֿתירב
רוקמהןמתיתדבועההנומאהתביאשיכ,ףיסונהתע.התִמאתקזחבשארמונילע
םאיכ,ישוקםושהשעמלתררועמהנניאףא,ןדידןודינב,״אדירג״ֿיתרוסמה
הליחתכלמםדאלאהתאלקרםא,תוניחבהלכמאיהתרשאתמותבייחתמ׃הברדא
.דגנכשהיופכהעד

,תילארשיההמואהומכהביטבתדחוימתושֵילשהתעפוהםצעיבגל,תישאר
ישונאהןויגיההעבטמיכרמולהארנ–ונינפלהיוצמאיהשיפכ,הדוחייֿתוברתלע
ֿתיתייווהואתיגשומתופתושבאצמיהללכותתאזכתושֵיש,תעדהלעהלעיאל
,הליגרתושיןיידעהתיהאיהםהברשא,םימדוקתוחתפתהיבלשםע39תינָתורוק
םירבדהעבטמןאכונאםיפחדנ,אופא,וזהניחבמםג.יִוההֿיתוהמהדוחייהתרסח
םימיהֿירבדלשםמוחתךותב,״יעדמ״םושירהלןכתייאלרשא,תווהתהֿתישארל
.ירוביצֿםדק,יתרוסמןורכיזקרהלראותירתויהלכלאלא,המינפ

הרוצבאלללכוללכונתרוסמבעיפומםנמאהזההלחתההןורכיז,תינש
ןאכתפנתסמףאתאזהתויתואיצמהו–תיתואיצמהרוצבםאיכ,תיתימֿתידגא
.םימילשמםישארהשולשל

לשתמאןהתונרוקשדבלבוזאל–תובאהלשתוישונאהתויומדה,תישאר
רכזםושהבןיאוזןתומדשרמולהארנםגתמאבאלא,רודרודמןחוכהזבו,םייח

–׳תורוק׳מרוזגה–׳ינָתורוק׳׃עבטמַּב,תוברםימעפ,האלהוןאכמטקונד״בש39
,׳יתורוק׳,המודהרוצתאבומןשושֿןבאןולימב.םימיהירבדלךייש,ירוטסיה׃עמשמְּב
.״םעתודלותבהרקש,ירוטסיה״׃עמשמב
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היהרשפאש,םיווקםושןכֿםגןהבןיאזמ.ןוּוכמיתונמאואיתורפִסבוציעלש
.אמתסמהמואהתובאתאםהבבצעלםיאבויהיממעהןוימדהיעושעשיכרוּבסל
תישיאהתּויִחלדעבמ,׳ארקמתונויגה׳בדדלאתוארהלאילפהשיפכ,הברדא
תינויערתועמשמלשתּויִחםגהיוצמולאהתויומדהןמתחאלכלשתדחוימה
דואמתמכחותמאלא,ללכהטושפאלו,ָהיֶרּואיתבתשרופמאל–40תדחוימ
לעתולעהלדואמדעהשקירהו;ןיטישהןיבמ,שפנהוםישעמהךותמהלגתמו
ילבהלאכשהסיפתֿקמועותוגהֿקמועתולעהלהיהלגוסמיממעהןוימדהש,תעדה
.המיאתמתרוסמבהליחתכלמרבכבצועמאהיש

ֿלעבאקוודירה,רויצהירוחאמרתתסמההגוהֿןמאחיננםא,בוש,ךכלהמודב
תויִחתולעהלהיהלגוסמאלשיאדו)גולואדיאםאיכ,טסינָמורהיהאלש(תוגהה
,תונושתויומדלשהזכעפשבהמכוהמכתחאלעו,היווהַּבתאזכשתינושאר
,המכוהמכתחאלע.חוסינהיכרדלשתאזכתוינגֿבַרבותונויערלשהזכרשועב
רשא,םיגוהֿםינמאלשהרושאלאדחאהגוהֿןמאםשהיהאליכחיננםא,ןכֿםג
–תפתושמתיתונמאותינויערתחאהמגמב,דחיםלוכרוצילחילצהלםיכירצויה
האצמהןניאתורומאהתויומדהיכ,הרבסלרוזחלאופאונאםיחרכומלוכהֿךסַבו
.שממלשתודבועבוםייחבתססובמה,תרוסמלשרופיסםאיכ,ןוימדלש

)רימשקחציורומֿןיליןתנםע(י״חלזכרמירבחתשולשמדחאהיה)בייש(דדלאלארשי40
ךרעודסייהנידמהםוקרחאלו,י״חלימוסרפבבותכלהברהאוה.ריאילשותליפנרחאל
תוכלמ׃ראשנוהיהםנוזחרשאתרתחמהיאצויתאוביבסזכיררשא׳םָלֻס׳ןואטבהתא
,ןכמרחאלו,הרותהתוישרפל׳ויתונויגה׳תאםסרפללחהאוה׳םָלֻס׳תורבוחב.לארשי
רבכזאמספדנורזחרשא(׳ארקמתונויגה׳אלפנהרפסַלוירבדוסנוכ,ט״ישתתנשב
היפרגויבוטואָל׳בחפסנבהאר,דדלאלארשיתודואֿלעםירבדֿתבחרה.)םימעפשמח
.65ְֿו61םידומע,׳אךרכ,׳ייחךלהמ׳
׃תובאהירופיסלדדלאלשותמדקהמ)ןיגולידב(םיטפשמינשהנה
רשאתואֵדיאתניחבבםניא,תוארביהלהבשחמבולעש–לארשיוא–תובאה״
.ןתָאּובָּבאיהתואיצמה . ודריןכןויערבולערשאכ;םתואיצממרתויםלשוניאםנויער.
..ימנידוירוטסיהםדוֿרשבכ,םלועל . היגולותימ,םיבורקהםימיב,שיאלאשייכו.
ידירשוןוימדירפםהתובאהשתנעוטההטישה,לשמךרדֿלע׳׃ולתרמאו?יהמ
ירקבמלש׳םייעדמה׳םישוריפה׳׃ולתרמאו׳?והמשרד׳׃שיאלאשיםאו.׳היגולותימ
.״׳םינבלןמיסתובאישעמ׳רמואהשרדמהאוהטשפ׳–׳?טשפו׳.׳ארקמה

ןמםלעתהלונתנווכבןיאיאדווב,תויומדהלשןוּוכמהיתונמאהבוציעהתשחכהבזמ
.רופיסהלשובוציעוונוניסברוריבְּבהיוצמהתיתונמאההמכחה
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עקרבתובאהירופיסלשתנייוצמהתובלתשהבםגתּויתואיצמההלגתמ,תינש
הבושחדוחייבחמ.םירחאתורוקממונלעודיודִצמהזשיפכ,הפוקתהלשיתִעה
תחפשמלשןיערגךותמתימואלתווהתהלשןורקיעהיכ,הנקסמהוזהדוקנב
היניינִקתובחרתהידכךות,תכלוהותססבתמו,תכלוהותדדונה,תירבעםיעור
והירה–םירצמדעוןרחוםידשכֿרּואמ–ןענכיבחרמב,תיקשמההתייסולכואו
יכ,אצויםגךכו;ןיטולחלתעדהלעתלבקתמוהמיאתמתורשפאוזהפוקתב
אצמנםנמאהמינפםימיהֿירבדלשתרגסמהךותלאתימורטהתרוסמהןמרבעמה
ֿיתלבטעמכוהמלשתופיצרבםגםאיכ,ריבסןפואבקראלונינפלןכומןאכ
.היֶבָטקִלתשגרומ

תוחתפתהלשישרושהןויגיהבםגתויתואיצמהאיהתקהבומ,תישילשו
.רופיסה

רוביגַּבןענכלעסמהרופיסתאתחתופהניאתרוסמהש,הדבועהלשמלתפלאמ
היהאלמלא,ללכהלץוחנהיהאלהרואכלשרבד–חרתבםאיכ,םהרבא,הלש
תעבוקםנמא,תיעבטהתוחתפתההתניחבמש,ונאםיספותדבעידבקרו;תמא
לשותוררועתהתורשפאםצעלםגתוריבסהויתואיצמהעקרהתאתאזהתמאה
.ומצעוניבאםהרבא

תורשהלידכדבעידבהבשישיאדו,בקעילשתלתפתמהותומד,ךכלהמודב
ֿשדוקב,םנויגהבןויערחא(–דבעידבו,הרותבהמולגהםייחהֿתמכחלעםישוריפ
ףא–)בקעייֵצְלַחמאצישםעהלשויפואבהשעמלהכלהםתופקתשהבוםרוקמ
הרותהתנווכיבגלוללהםישוריפהםהםייתִמאוםינוכנםנמאיכרמולקפסןיא
םוקמםושבונלועבקנאלהלאהםישוריפהיכ,תראשנהדבועה,םלוא.הליחתכלמ
תומדלשןיטישהןיבמ,אמתסמקרםהםיעמתשמאלא,תשרופמהיגולואדיאכ
האבתאזכשתינקתתומדהתיהאלםלועליכתנתונתעדהו–תינקִתתומדכבקעי
היכרעתטישלקרםאֿיכ,תואיצמַלהרותהןאכהקקזנאלולהאצמהללכל
.ןכידעלבםניבהלםיטונונייהשיפכ,םיילמרופה

תכרעמלכש,)םדוקמונרמאשהרואכלֿךפההףאלע(רמולןתינ,ףוסבלו
יתוכאלמןפואבתכשמנוזהתיהּול,הרותלתרתוימםצעבהתיהתובאהירופיס
–תובאהירופיסתכרעמשבלםישלשייכ.הרואכלהניינעלםיאתמהןויגיההרחא
תארוסמלהאבאיהןיאשונייה,תיּפֶאםגאיהןיאאלאתיתימהנניאשדבלבוזאל

,ט״כשתביבאֿלת,׳ריבד׳תאצוה,ןוששֿןב.ה.חתכירעב׳לארשיםעתודלות׳הוושהחמ
39.׳מע׳אךרכ
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–רחאםעלכלשתווהתההֿתודגאביוצמהןמלדבהב–אלא,ומשלרופיסה
.תבייחמהיווהֿתרגסמכתירבהתאעובקל,תינויערהמגמבהלוכֿלכאיההפוצר
םשהתיהאלמלאירה–ועבטמבשוחמוילכשאוהש–הזכשדוקפִתםשלוליאו
רתויהברהשיאדו,הליחתכלמהזדוקפתבתשמשמהתמאכ,תובאהירופיסתרוסמ
דמעמבוהשמבהרישיתוזחאיהלשתדוכלמַּבדכליהלרבחמהֿלעבלהיהטושפ
זחאיהלםנמאהָעתִנשךרדכו(ארקיעמתינכפהמתינפתכ,יניסרהלשיאובנה
.)טמםישמילבמ,ותטישיפל,ןמפיוק

ירופיסש,תביוחמהתידוסיהתומשרתההןמםלעתהלםגןיא,ינשדצמ,םלוא
אלא,קיודמהיתוהמהןבומבםימיהֿירבדלשםושירםינפֿלכֿלעםניאןכאתובאה
ןיבתינכותההנחבההיפֿלעקראלתאזו–תימורטתרוסמלשםושירקרםהירה
םאיכ,ליעלהילעונדמעש,תויתחפשמואתוישיאתולילעןיבלרוביצלשויתורוק
תועידיתאצרהןיבלתוטרופמתועידיתאצרהןיבתינכטההנחבההיפֿלעםג
הללכהבוגזמתנשתועידי,ךפהל,וא,הפוצרהנומתידכמתולילדוראשנש
תרדגהלאףרצלהתעונליוארהזקוידשרבתסמ,םנמאיכ.תיתונמאֿתיתיצמת
ונאםיליגרםימיהֿירבדגשומלדעבמש׃ונייה,םדוקמונילעהשםימיהֿירבד
רבועינכטהשגדהשכוליאו,טרופמיתדבוערופיסלאקוודתופצלללכֿךרדב
תודבועהשוא,םיילמסֿםייתיצמתיוטיבֿיכרדבןתללכהלאתודבועהטוריפמ
ספתיהלםירבדהםייושעןיידעתורחאהתוניחבהלכמשכםגירה,תולילדןה
תאןיימלונאםיטונםוקמֿלכמ,ונעצהשםימיהֿירבדלשהרדגההתרגסמב
לשהדגאהםוחתבאלא,םטושפכםימיהֿירבדלשםוחתבאקוודואלרופיסה

,תובאהירופיסיכרמולךירצןיאו;תמאֿתדגאכםגאהיּולו–םימיהẁירבד
,הזהינשהםוחתלןפואלכבםנמאםיכיישכונלםיארנ,ישיאהםנכותאלמלאםג
.ןושארהםוחתלאלו

737.‐736׳מעדוחייבו,ךליאו709׳מע׳גרפס׳אךרכ,׳תילארשיההנומאהתודלות׳טמ
קרפלאיההינפהה.334׳מעבליעל,16הרעהבהארובוש–ןמפיוקלשהזורוביחלע[
טפשמההנהו–׳תילארשיההנומאהתישארוהאובנה׳–ןושארהךרכהתאםתוחה
איה–]םרמעןבהשמ=[–םלועבולארשיב,ןושארהחילשהֿאיבנהתעפוה״׃םייסמה
.״תילארשיההנומאהתודלותתישאר
רודמב,׳תילארשיההנומאהתודלות׳לעד״בשלשתרוקיבהתורעהתאםגהאר*
].531׳מע,׳אךרכ,׳םירבדימושיר׳
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לש״יעדמ״וא״ינָתורוק״רוריבלןאכגילפהללכונאלםירבדהעבטמ,ןכל
אלמתהדציכוא,תובאהירופיסבינולפטרפשחרתהקוידביתמואדציכ,תודבוע
תאזההכאלמהלא.ארקמהיפֿלעונינפליוצמהרופיסהיטרפןיברעפההשעמל
ינפמקראל–ךופההןוויכהןמבושתאזריבסנורוזחנהתעו–גילפהללכונאל
,יתוהמהםביטינפמםגאלא,תינכטההניחבהןמ,תובאהירופיסלשידגאהםביט
םושוירחאריאשהלהטנאלםירבדהעבטמרשא,ירוביצֿאלהויתחפשמהֿישיאה
המלרבעמ,רופיסהיטרפתאםילשהללכונםהיפֿלעשםיינוציחתורוקמלארשג
.תרוסמהיפֿלעונלשרפתנש

םינווכתמונאןיא,ונינפלשהזרוביחלשותמגמםצעיפֿלעםג,ןכֿלעֿרתי
.תויטרפתודבועלשןרוריבלגילפהל–רחאקרפבאלוהזקרפבאל–ללכןאכ
ןתינןיאשןפואבתידגאםירופיסהֿתרגסמתויהלשדוסיהֿתחנהלןותנב,םלוא
תמייקםינפֿלכֿלעתראשנםירופיסהלשתיתוהמהםתִמאתקזחירה,וצרפל
׃תרוסמבםנמאאוהםירופיסהרוקמש,החנהלונתואהריזחמוזהנקסמו–תדמועו
ֿלעםהבםינימאמווללהתובאהֿירופיסתאםילבקמונאש,הזןבומבקראלונייה
אלא,וניֵדָעועיגהוורבעוהםההתועצמאברשא,ארקמהלשהבותכהתרוסמהיפ
םרושיאיפֿלע,שדוקַּבםירבדהתאםשרֶשכ,ומצעהשמףאש,ימורטהןבומבםג
תילמרופֿיתלבתרוסמב,רודלרודמרבעוהשעדיךותמםתואלביקאוהםג,יניסמ
.םדוקמ

ויהםיחרכומםנמאדציכהריהבמותרזוחתאזהתימורטההרבעההךרד
תרבתסמותרזוח,ןכֿםג,המצעאיהוליאו–ּהָבַּגַאםהיטרפבללדיהלםירבדה
ןיידעהיהאלאליממ,התרוסמבתורפוסמה,תוירוביצֿםדקהתוביסמבשךכךותמ
.שבוגמוטרופמינָתורוקןורכיזלםוקמ

הרוחאםגתכשמנוזתרוסמרשאהדימבש,אוהיעבטךאבוש,ינשדצמ
הלשיםאו–דואמהיטרפבתלדלדימיהירה,תובאהתפוקתינפלמלא,ןמזב
ושרפתובאהרשא,הרבחהלשתיללכהתרוסמהןמםתבאושיהירה,םיטרפןאכ
ףאֿלעשדע,תוּבעתהלםירבדהםיליחתמךליאוםרבאיבאחרתמ,םלוא.הכותמ
–הרקיעבירמגלתמלשומוהריהב,תיאמצעהנומתונאםילבקמםיטרפהֿעוטיק
דע,שממםימיהֿירבדלשהנומתלטעמכןאכונאםיעיגמלוכהֿךסַּבשןפואבו
םימעפלחכשיהלוליפאהפיושעהאצרההֿתטישבותוהמַּבינושהשךכידכ
.ונֵניעמםלעיהלתוטנלו
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הנכותוהניינע,םרבאלשותשירפ3.

אלאתובאןירוקןיא״שיפֿלעֿףאירה,תובאהירופיסלשםנכותםצעלרשא
ותועמשמו–םרבאיבאחרתבהשעמלרופיסהליחתמםוקמֿלכמנ,״השולשל
חתופה,םידשכֿרואמעסמהץולחותויהךותמקראלתררבתמחרתלשתיבויחה
תוקקזיההךותמףקותרתיבםגתררבתמותרזוחאיהאלאאנ,ונימיֿירבדתא
.ןרחבוראשנשחרתלשויאצאצלאןענכץראמםהרבאתיבלשתינשנותרזוחה

תוחפשמבםהינבתּונתחתִהלודגנתהקחציוםהרבאיכתזמרמתאזהתוקקזיהה
ללגבקראל–המינפםתחפשמברקבתונתחתההתאופידעהו–תוינענכהםוקמה
,ןכֿםגאלא,תיתוברתהֿתיתרבחהואתיגולויבה,תיתחפשמההפדעההםצע
תחפשמבןיידעהאצמנאמתסמרשא,תישגרהותינויערההברִקהללגב,לוכֿםדוקו
חנומהיהשאוהאוהרשא]עסמ[,םידשכֿרואמחרתלשועסמלא,ןרחב,רוחנ
לעשרבתסמ,תורחאםילימב.ןענכבקחציוםהרבאלשתדחוימהתודחייתההדוסיב
ןיידעםשודר☻םוקמֿלכמ,ויבאֿתיבמוותדלוממווצראמםהרבאתשירפףא
,םניחלעאלו–ןּוויכותועמשמהלונתנוותשירפתאודילוהשםייבויחהתודוסיה
תאוחתיפוומייקשתובאהתשולשתאקראלונימיֿירבדדוסיבונאםינומ,אופא
.הדגנכןמאנרזעושמישוהוניזהשתוהמאהעבראתאםגםאיכ,השירפה

,הרואכלםיעדויונאןיא,האבאיההמלוהמלעו,השירפהןיינעהיההמ
–רבדךכלעתרמואהניאהמצעהרותה,םינפֿלכֿלע.המואמ,תילמרופהניחבמ
הרוצוזיאב,ללכֿךרדבוא,תירופיסֿתיתדבועואתינויעהאצרהםושבאלתוחפלו
היההשירפהדוסייכרפסלתעדויםנמאהדגאה,ינשדצמ.תרדגומֿתיגשומ
דחאלֵֿאקרשייכו,לבהםהותביבסוויבאילילאיכריעצהםרבאלשותנבהב

.׳בדומעז״טףד׳תוכרב׳נ

ואצֵיַו,ונבםרבאתשאותָלַּכיַרָ☻תאו,ונבןבןרהןבטולתאו,ונבםרבאתאחרתחקיַו״אנ
.)א״לא״יתישארב(;״םשובשֵיַוןָרָחדעואֹביו,ןענכהצראתכללםידשכרּואמםָתִא
.ארקמהחסוניפלתוררועתמהתוישוקהמכלעדומעלונליוארהזרשקהב
].381׳מעב,ףיעסהלשופוסלאםירבדהֿךשמהרבעוה,וזהרעהלשהכרואלשב[
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ֿלכמ,הזרופיסש,רמולטושפהארנ,םלוא41;תמאבםלועהתאגיהנמה,טשפומ
.ןיינעהתאתוצמללוכיוניא,םוקמ

הכפהמוזיאלערקיעהתאדימעהלרופיסההטונהרואכלשינפמ,תישאר
םאךא;תיעוצקמההתוהמבאדירגֿתיגולואֵתותיטרואתֿתינויע,תיתדבועֿתיתָרָּכה
גלדלהתיההכירצהבותכההרותהעודמןיבהלדואמהשק,רקיעההיההזםנמא
ןיאבנ,ןמפיוקלאקזחישיגדמשיפכ׃הברדא.הלימבוליפאוריכזהלילב,וילע
םאו–השמלשוימילדעתולילאָלתודחאהתנומאןיבללכחתמםושהרותב
אליכאיההדבועה,תינש.ומעללכֿךרדבקדצהשירה,שרופמהחסונלקרסחייתנ
לשםתטישלכאלא,הרותבשרופמיוטיבםושידילאבוניאןַנְדרקיעהשדבלבוז
והזיכקפסןיאו–היגולואתֿתרסחותיטרואתֿיתלבאקוודאיהתובאהירופיס
קרהיהרקיעהלכםא,תישילשו.םתויִחוםחוכלשרתויבםיקהבומהםינפהדחא
וזאלשירה,ויבאחרתלשתרוסמלדוגינב,םרבאלשיגולואתההרכההֿיונישב
חרתלשותגהנהבםידשכֿרואמעסמַלריבסרשקהלכמןיינעהאָצּומשדבלב
׃ינויגהסיסבלכהשעמלרסחאצמנומצעםרבאלש״לךל״וצהםגאלא,אקווד
שורפלואומוקמבקבאיהלםרבאהיהלוכיאדירגתיטרואתהנומאןיינעלירהש
םיקהלידכ,םירחאםילילאידבועןיבלאדודנלךרוצםושולהיהאלו,רבדמל
.ומצעלשדחםעםָשאקווד

,ללכבונתלאשבהרואכלתקסועהרותהןיאתילמרופהניחבמםאםג,םלוא
הרותהשהמךותמ,דואמדעהרורבהבושתהיבגלקיסהלתאזֿלכברשפאיכהֶארנ
.המּותיפלהחי☻מִכובגאֿךרדבוליאכתרפסמ

תייעבאיהםרבאתאהדירטמהתקהבומההיעבהיכהדבועהתפלאמ,תישאר
וניא,לֵֿאהתַוצמיפֿלעויבאתיבמוותדלוממאצירשא,הזםרבא.תועמשמה
אוהאלא,״תויצטידמ״ואתויוננובתה,םיפוגיסואםינויעםושבונינפלהלגתמ
ףאובליחתהאוהשקוסיע–שוכרלוכֿםדוקולףסואוןיטולחליצראראשנ
׃םיקופקפםושםרבאבררועמוניאףאומצעלשכהזקוסיעו.ןרחבןיידעותויהב
לכלעאהיהמולהשקקרו,תושעלוילערשארבדההזיכוילאמולןבומורורב

)םולששיאתרודהמ(׳והילאיבדאנת׳בו,)תימראב(ג״יח״ל׳הברתישארב׳בתאזהאר41
הארדוע;)תירבעב(׳בקעילתמאןתת׳׃ליחתמהֿרובידה״כהשרפ,׳אטוזוהילא׳קלחַּב
׳הברתישארב׳ןכו,7׳מע)ןייטשנזייא(׳םישרדמהרצוא׳ב׳םהרבאהשעמ׳שרדמב
.ט״להשרפתליחת

734.׳מע׳גרפס׳אךרכ,׳תילארשיההנומאהתודלות׳בנ
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,שוכרהתאתשרלערזו,ויתובאםעבכשי,ישיאןפואב,אוהרשאכהזהףוסיאה
ךשמהםשלערזולחטבומםא,ינשדצמ.וירחאולאהיאל,ונממיתוהזךשמהב
ףקותרתיבררבתמהזעקרלעו;םהרבאלשותעדהחנ–תיתוהזהשורילש
,לודגיוגל☻ֶעֶאו״׃הליחתכלמ״לךל״וצהתאססבלהאבשהחטבההןיינע
בוכרבִנו,רֹאָאלֶלקמויֶכרבמהָכֲרָבֲאַו.הכרבהֵיְהֶו,ֶמשהָלדַגֲאוכֶרבאַו
42.״המדאהתֹחְּפשִמלכ

אלא,תורתסנותוקומעםושםרבאולשקיבאלםצעבש,תורחאםילימב,רמולכ
יעבטןפואבםיבייחתמםהשיפכ,םייחהתאיתועמשמןפואבםייקלקרשקיבאוה
ערזלאלךא,ערזלאוהקקזנ,וילאמןבומויעבטןפואבבוש,ךכםשל;םכותמ
אלו,תויכשמהתעדותאשונהערזלםאיכ,םישמילבמקפסמעבטהשיפכ,םתס
,תורחאההמדאהתוחפשמלכלרבעמורודלרודמםאיכ,םתסדחארודבקר
תיצמתלכןכֿםאיהוזו–יתשרותהשוכרהףוסיאותואלעתורחתהלתויושעה
.םידודנלתאצלוותדלוממשורפל,םיכסהו,םרבאהווטצנהמשלרשאהרטמה

ֿירבדלשיתוהמהםניינעתיצמתםעהינפֿלעאיהההזןכא–וזתיצמת,הנהו
רחאךשמנםרבאקראליכ,ונתשרפבררבתמתמאבו;ליעלוהונרריבשיפכ,םימיה
קלחהארנכולהיהאלרשא,טולםגאלא,עמששיהֱֹֿאהוַצהיפֿלע,הזןיינע
םרבאךליַו״׃ומצעןיינעותוארחאםינפֿלכֿלעךשמנאוהףא,וצהתעימשב
קראלאמתסמש,קיסהלןתינבושןאכמ43.״טולותאךליַו,׳הוילארבדרשאכ
אוהשֿךיאהיהרושקםניינע,חרתתחפשמלשםימדוקהםידודנהלכםגאלא,טול
,חרתתחפשמלשהניינעביטןיבןיחבהלהארנכןתינוזהדוקנבו–הרטמהתואל
לשותטישבוותסיפתב,ותוישיאבהזעקרלעהלחשתוחתפתההביטןיבל,הללכב
.דחוימבוניבאםהרבא

ירה׃תרדגומֿיתלבהשגרהךא,תוחונֿיאתשגרהונאםיאורחרתתחפשמלצא
ֿלכבשתפלאמההדבועהךות–ןרחבשרשומסיסבהארנכהלשירשאהחפשמוז
ואאיההץראבהרבחהראשןיבלהניבתוכיישםושלעםיעמושונאןיאתאז
,תוכלמֿריעאיהשםידשכֿרּואלעיגמ,םשמאצויחרתו–םשהטילַשההכלממה
–עסמלבושאופאאצויאוה.חונמאצומוניאםשףאוססבתהלהארנכהסנמ

וזהקסִפבםירומאהםירבדַלו.׳ג‐׳בב״יתישארבב,״לךל״יוויצהרחאלדימבותככ42
,׳הקוספב״יקרפ,׳וּֿו׳בםיקוספג״יקרפבהאר–ד״בשירבדרדסכ–התליחתמ
.׳ו‐׳אםיקוספו״טקרפ

.׳דב״יתישארב43
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תכללומצעולשתשרופמהמגמבםגו,ודיבםידשכֿרואמםיוסמחקֶלשכהארנכ
רזוחאוה׃ןתיאורורבהיהאלולשםישודיחהןוצרשרבתסמ,םלוא.ןענכהצרא
קרו–הזלשויאצאצלשתיסחיהםתעדֿתחנהלףאו,ונברוחנםע,ןרחבעקתשמו
היווהלאדירגתיתחפשמהםתייווהמרָבֲעַמדסיילםיחילצמוםיכישממטולוםרבא
גנ.םימיהֿירבדבתימואלֿתינָתורוק

ןפואב,תוריהבהֿיאידירשתאונאםיאורןיידעטוללצאףא,םלוא
אוהטול׃ויתובאמשרישינחורהןעטמהלעםיוסמרואךופשלילואיושעה
ובןיאךא,תיתרבחֿתירסומתוניגהלתשגדומהייטנםע,חילצמהנקמֿשיא
םניאויצלחמםיאצויהםייוגהו,תמיוסמתינויערתוא☻ָניהואתדחוימתולדגםוש
לשתולבונ׃רמולוליפארשפא–ליגרהגוסהןמoתויביטטֶגֶותויוחתפתהאלא
44.םמצעלשמתיתועמשמהעפשהילעבםימרוגאלו,תינָתורוקתוחתפתה

םיקוספו׳ט‐׳אםיקוספט״יקרפ,׳ו‐׳הג״יתישארב׃האר,וזהקסִפבםירומאהםירבדַל44
.ח״ל‐ו״ל

תוגלפומהתויוחתפתהה.)ד״כ‐׳כ,ב״כתישארב(אָרֵיַותשרפףוסהאררוחנלסחיבגנ
,םראתרגסמבתויטבִשתויוחתפתהקרהארנכויהןהילאועיגהרוחניאצאצרשארתויב
תגרדלהרואכלהלעתהףאםיוסמןמזברשא,הָכֲעַמלסחיבוליפאןידהאוהיכרבתסמו
.]׳הכעמ׳ךרעָּב[תיארקמהידפולקיצנאהאר׃״הכולמ״
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לוכֿםדוקאיה,ותמגמווניינעלע,ןוצרהתעדות,םרבאלצא,תאזתמועל
אוהרקיעהיכהארנ.ודוחיירקיעךכבקראלךא–תרדגומוןיטולחלהרורב
תחתפתמהאישהתאצותבו,תאזההעדותבתוטלבתמהתויפיצפסתודוקנרפסמב
45.ןכותמ

הרכהלםרבאעיגמרשאב,היצטֶגֶוהתחינזלשןורקיעהןאכטלבתמ,תישאר
םהשיפכ,אפוגםייחהךותמםחפטלןתינשךרדכ,םייחהֿיגשיהחופיטםצעיכ
תונבלידכתכללוםוקלאופאאוהבייחו,ןודבאםאיכףוסֿףוסועמשמןיא,םיאב
.םיאתמהםוקמב–ןוּוכמִּבהֹנָבוךולהוייחתא

ולןוּכסתאלתועמשמֿייחםשלשןכֿםגןיבמםרבאיכ,ררבתמךכבגא,תינש
םוקמבגשגשלםיסנמה,טבשואהחפשמ,דיחיייחבתמכתסמה,ויתובאֿתיבתרגִש
ףאוא–ביבסשישונאהברֿברעהםעןויווִשב,םוקמלםוקממהדידנךותוא,ינולפ
ןהיכרוצללצנלתעלכבתומייאמה,ביבסמשתולודגהתוכלממהןיב׃רתויעורג
רשא,לודגיוגל,ומצעאוה,תויהלוילעהמו☻אלא–46ןנָשבִכבלילכעילבהלוא
.ולשותלודגבןהךרבתהלידכ,וילאןהיניעתאהנאֶ☻יתתוכלממהלכ

ירופיסבשיתדהדצהרואלדוחייבו–אליממררבתמבושךכךותמ,תישילש
ואתיתחפשמה,תיטרפההיצטֶגֶוהתּוקיֵרתאקראלןיבהםרבאיכ–םרבא
,תומייקהתולודגהתוכלממהלשהיצטֶגֶוהתוקירתאםגןיבהאוהאלא,תיטבשה
.םלועהימיירבדלשאשונתויהלרבכועיגהףאהרואכלרשא

וערזידיבאהיםנמאש,לבקמםרבאשהחנההןמלוכֿםדוקתררבתמוזהנבה
התואתפקתשמןכֿומכ.תולודגהתוכלממהלעףאתולעתהלותורחתהַּבדומעל
הלתאצומהניאםרבאלשתיתכלממהתולעתההתפיאשש,הדבועהןמהנבהה
.ןהילעתוטלתשהואתומייקהתוכלממהתחאלתופרטצהלשןויערםושבןקרופ

׃ןָכותמתחתפתמההאצותהתאןהירחאלו,תודוקנעבראד״בששורפיןלהל45
עבשךלהמתכראתמתישילשה–ןלהלדימןאכתונותנתונושארהתודוקנהשולש
תחתופהוז,תישילשהלשהנורחאההקסִּפַּבתשבגתמתיעיברההדוקנהו–תואקסִּפ
ןמתחתפתמההאצותה.תבקועההקסִּפַּבראבתהלהכישממו,377׳מעב״תינשו״
תאצויההפונת–םהרבאל׳ההלגתמהכותמרשאשדוקהתפונתביהירה,ןלוכתודוקנה
,״וזתולעתהתגרדב״׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּברומאכ–הדיקעהלאותירבהלא
.378׳מעב

רפוסמכ,שאהןשבכלםהרבאתאךילשהדורמנשתרפסמההדגאלד״בשזמורןאכ46
ןלהלדועהארו.)םשהנורחאההינפההטעמל(41הרעהבליעלונייוצשתומוקמַּב
.ד״נהרעהבךומסב
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גוסמוהשלכןויערבהליחתכלמהיהךורכםידשכֿרואלןרחמעסמהשרשפא,םנמא
ועסמדוסיבתחנומהתיהשאיהאיה–הזהגוסהןמעקרלעהבזכאיכןכתייו,הז
ֿלכֿלע,םלואדנ.ףוסבלםרבאלשתדחוימהותוחכפתהדוסיבוהרזחבחרתלש
תאםרבאולאצמאלתמייקהכלממםושלשהתייווהםצעבקראלש,רורבםינפ
תולבוקמהתויוברתהתרגסמבללכבונורתפתאאצמאלםגאוהאלא,ונורתפ
תרפסמהניאהרותהשםנמאאהיםאםגיכ.ונמזלשתוכלממהוםימעהברקב
עמתשמהזכןיכרעֿיונישירה,םרבאבלחשיתדןיכרעֿיונישלערבדםוששרופמב
וניאבושםרבאשהדבועהםצעךותמ,ונממהלעמלןיאשרוריבבו,וילאמולצא
אוהאלא,וינפלועדונרשאתוצראהימעלככ,םילילאבריכמוניאוםילילאֿדבוע
,תורשפאללתטלחומתואנקבותווצמתאוילעלבקמוובקֵבד,דחאלֵֿאבקרריכמ
זמורמקראצויהזגוסמיונישיכהדבועה.םדוקמםלועבעדונאלןכֿםגשיפכ
שמשלקרהיושע,ותווהתהיכרדלשוהשלכטוריפלעםלשומגולידךות,הרותב
.יונישהותולגתההתוירוקמלוזמרהלשותִמאלתקהבומותיתּויִחתודע

םנמאאדירגיגולואתההסיפתהֿיונישםאםגש,ןאכונאםידמוללוכהֿךסַּב
םנמאםינפֿלכֿלעירה,ליעלונרמאשיפכ,םרבאלשותשירפןיינעתאהצממוניא
אקוודואל׃הזכשהסיפתֿיונישבםג–יזכרמןפואבףאו–השירפההתיהתדסוימ
רשא,דחאכישעמֿירסומוינויעיונישםאיכ,רקיעבירואיתֿינויעהסיפתֿיוניש
הווהמהוהעבטמאדירגẁתיתולּכתסִהה,תילילאהתוברתהיכויהותועמשמוושרוש

לשתילכתוםעטלכןהמתענומאליממ,תומייקהתוכלממהלשןנכותוןסיסבתא

לכרשאותימנידהותמגמבםלועהתאהֶיַחמה–דחאהלẁֵאָלהיינּפהקרו,שממ

ססבלאופאהיושעאיהקר–םולכוילעתועדויןניאןיידעתומייקהתוכלממה
שקיבשיפכ,יחצנẁיתוהזדֵמתֶהותופיצרחוכתלעבתויתכלממואתוימואלןימ

.גישהלםרבא

םירבדשישןכתיייכ,תיארקמההידפולקיצנאב״םהרבא״ךרעבתַעַּבומההעדהתאהארדנ
ֿרואבדורמנלשותוכלמדגנדרומכםרבאלשותוספתיהלעהדגאהירוחאמשממלש
תרוסמ,םהרבאייחלעהקיתעתרוסמתמייקהתיהשתורשפאהםשתילעומ[.םידשכ
–והיעשיתאובנבםגתאטבתמאיהשןכתיירשאו,הרותבובתכנהיטרפלכאלש
הכןכל״׃)ב״כט״כ(ורמואב–דורמנלשונשבִּכמםהרבאלשותלצהֿתודפלאןווַכמה
.׳וגו״בקעישובֵיהתעאל,םהרבאתאהדפרשא]׳ה[,בקעיתיבלא׳הרמא
ןידמםהרבאתלצהתאולתףארשא,ל״זחירבדבתאצמנרבכקוספהלשוזכהנבה
)בותכהשוריפֿשרדךמסֿלע(קחצילדלוויהלדיתעהבקעילשותוכזבןשבִּכַּבֿהפירשה
תדוצמ׳ישוריפתאהזןוויכבהארןכֿומכו,׳בג״ס׳הברתישארב׳בלשמלתאזהאר–
].והיעשיבקוספַל'ארקמתעד׳ו׳דוד
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םנמאהתיהשאיהאיהוזתיזכרמהדוקניכוילאמןבומ,ןאכדעונעגהשמ
ותדלוממםרבאלשותשירפןיינעלתיצמתהֿיוטיבודבוכהֿזכרמ,דקומהֿתדוקנ
יכריעיווהשימשקעתיםאםגו.םלועהימיירבדבותועמשמןיינעלוויבאתיבמו
הרותהףוגבוליאו,הרָבסהיפֿלעםירבדֿתומלשההברהונתנקסמבשיףוסֿףוס
שודיחכללכםירכזומםניאתולילאהרדעיהודחאהלֵֿאהתרכהש,תראשנהדבועה
ןושארהםדאמתקתינֿיתלבתרוסמבהרואכלםיכלוהוםיכשמנםהאלא,םרבאלש
קראל,תרוסמםרבאלהתיהםאףאש,בישהלןתינםוקמֿלכמךכםגירה,חֹנךרד
.ךהונייהםירבדהןיאםינפֿלכֿלע–תיתדההשיגבםגאלא,יתפיאשהןיינעב

.לופכאוהרורבהלדבהה
הנקסמַּבקפסליטהלםוקמןיא,תולילאהריכזמהרותהןיאםאםגיכ,תישאר
ךכלעתכמוסאיה,הברדאאלא–עודיהתאםילעהלהסנמאיהןיאםינפֿלכֿלעש
דע,םלועהלכש–הרכזהךירצוניארשא,הזהעודיהעקרבהעטיאלשיאש
וזיאםרבאלהתיהםאףא,ךכלםאתהב.תולילאבעוקשהיה,וירחאםגומכםהרבא
ובקר,ןכאו–הייקנתרוסמוזהתיהאלםוקמֿלכמ,םדוקמהמיאתמתיתדתרוסמ
יפכ(םלועהארוב,תמאהיֵהֱֹֿאםעירקמהשגפמהתאקרֿאלהנושארלונאםיאצומ
ֿרתיהנ.ודבל,ויכרדבתכללתודחייתההתאםגםאיכ,)חֹנבוםדאבונאםיאצומש
םרבאלשושודיחהיהאל,תיתחפשמהתיתדהתרוסמהיבגלשחיננםאףא,ןכֿלע
,ונדידלו–יאדוובילטוטושודיחהיהביבסמתררו☻התוברתלסחיבירה,ילטוט
השירפהיֵטרפךכֿלכאליאדוובאולה,םימיהֿירבדלןיינעהתועמשמתניחבמ
םנמאםלועהיבגלשהדבועהםצעומכ,םיבושחהםהתיתחפשמהואתישיאה
.תלבוקמהתוברתהתטישלכמהנושארתנוּוכמהשירפםרבאלשותעפוהבהתיה

ריכמקראלםרבאש,בגאךרדבקרהכדעונרכזהשהמלבלםישלשי,תינשו
תאוילעלבקמםגאוהאלא,ודבלויכרדבתכללדחייתמועבקךרדדחאהלֵֿאהתא

ינשהנהו,׳גקוספלאםגונתונפהלד״בשןאכןווכתמןוכנֿלא[.׳בד״כעשוהיהוושההנ
.״׃׳הםשב,םעהלאומואנתאעשוהיחתופםהב,וללהםיקוספה . ובשָירהנהרבֵעב.
םכיבאתאחקאָו.םירחאםיה♪אודבעיַו,רוחניבאוםהרבאיבאחרת,םלועמםכיתובא
.וערזתאהֶּברַאָו,ןענכץראלכבותואךֵלואָו,רהנהרבעמםהרבאתא . .״.
רבעבובשי,חרתןוגכ,וניתובאש׃וידחיםיקוספהינשלאופאםימיאתמד״בשירבד
וילאמֿןבומְּכעמתשמשףאלעךא;םהמלדבנםהרבאוליאו,םירחאםיה♪אודבעורהנה
אלא,שרופמברמאנאלהזרבדירה,םירחאםיה♪אלדבעאלשךכבםהמלדבנאוהש
ןמהמיאתמה,תרחאץראלאאיההץראהןמ׳הידיֿלע׳חקלנ׳ורקענםהרבאשרמאנ
יפכ–׳התדובעלתודחייתהלשםייחבםהימיירבדלכןיינבל–וערזלוולםתסה
].)׳חֿ׳זםיקוספ׳טקרפ,הימחנרפסברּומאָלדועהוושה(.ומואנבעשוהירבודוךלוהש
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תולעתהה.ןהמהלעמלןיאש,תמלשומתואנקבותוריסמב,עדומןורקיעכותווצמ
תיתדתרוסמםושבהלולכהתיהאלםוקמֿלכמאיהיכרמולךירצןיא,וזהגרדל
תיעיברההדוקנלונתואאיבמהזהדוסיהרוריבו–םרבאלהעיגהיכןכתיירשא
םרבאתשירפתאהמילשהוהססיבשהעדותבדועטרפלםיכירצונייהרשא
.תירוקמהותביבסמ

ֿיונישהזיאבןאכרבודמןיאםנמאש,לילעבהריהבמהאיהתאזההדוקנה
יפֿלע,תמאברשא,ימנידֿירסומןיכרעֿיונישבםאיכ,אדירגיגולואתֿיתָרָּכהןיכרע
ןכאןכֿלערשאו–ינויערואיתוארבסהםושביוצימלןתינאוהןיא,ועבטםצע
םיאורםירבדהלשםנכותתניחבמ.ליעלונשגדהשיפכ,ורופיסתאהרותהתפקוע
גישמאוהשגשיההו,םרבאלשותשירפדוסיבחנומהןורקיעהיכוזהדוקנבונא
ֿןורקע׃הברדאםאיכ,תיטטסתמאלשהרכהוזיאבםתסאלתמאבאוה,הב
תאעיקשמותוילילאהתויוברתהתאןייפאמה,יטטסהיווהעקרלשהסיפתה
וליאו,םרבאשרופונממרשארקיעהאוהאוה–תועמשמרדעיהבןתוליעפ
הרכהידכדע,םייחהלשימנידהןורקיעבתואשניההאוהגישמאוהששודיחה
תיהẁֱֹאהווצמםגםאיכ,האירבביהֱֹֿארקיעקראלאוהומצעהזןורקיעףאיכ
ביוחמאלא,תויוהולאלשיובירםושהבןכתייאלהניינעעבטמרשא–הרישי

ףיסוהלידכ,הווצמבםרבאקֵּבַדימךליאוןאכמו;דיחיודחאיהֱֹֿארוקמקרהב
.ודימודבאֹיאלהתרטמוותרטמשידכוםותדעהבאשנתהלו

קרןכארשא,שדוקֿתפונתלתישונאהתואשניההתכפהנוזתולעתהתגרדב
לשתורשפאאללבויחכתלבקתמותווצמו,ותווצמלעדחאהלֵֿאההלגתמהכותמ
אבהאוהאוה–]יִהֱֹֿאהוישונאה[הפונתהיפגאינשלש,בוש–הזיוהיז.רוערע
ויוטיבלעאבהםגאוהו,םהרבאםעתרוכםיהֱֹֿארשאתירבהגשומבויוטיבלע
דועשרשפאֿיאםיהֱֹֿאםעתירבביכןיבמםהרבא.קחצילשותדיקערופיסב
יכןיבמאוה׃ומצעלתישונאההמרבתדרפנתיטנסרטניאתודחייתהולראשית
םצעתאףאהנעמלבירקהלןכומאהישדע,םלשךכֿלכתויהלאוהבייחוזתירבב
קרשינפמו–הליחתכלמתירבברשקתהלתואינאוההמשלרשא,תישונאהותרטמ
.תּכזִלוותָוצִמֿותרטמבדימתהליוכיסולשיתומֵלשלשתאזכהגרדידיֿלע

תכרענאמתסמיכ,ףיסוהלםגןתינםרבאלשותשירפתודוסילשהזרואיתלע
םלועהתוצקינשבתומצעמֿתוכלממויהתומייקהברשאתואיצמהעקרלעאיה
ודדנהלאהתווצקהינשןיבוליאו,הזמםירצמבוהזמתרּפהלע,יתוברתה
תודיינלוחֿתועבִגןימכוא״שרגנםָיכ״,םיממעירבשוםיטבש,תוחפשמופלחתהו
םהןיאתאזםעו,עבקֿתובשייתהאוהתימינפהםתפיאשרקיעשךות–רבדמב
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תומצעמהֿיקבאמללגבןה,םוקמםושבישממןפואבשרתשהלודימתהלםיחילצמ
ֿםגםישדחתמה,םידוונהץחלללגבןה,םבגלעשדחמדימתםיללוחתמוםיאבה
םירזוחה,םימדוקהםיבשייתמהברקמןהץוחבמןה,םיאבוםיפיסומודימתןכ
.םמוקממםירקענו

ונרמאשםידוונהבורתאתוושהלהיהרשפאֿיאםינפםושביכהארנ,הזבצמב
ונאםיריכמשיפכ,םיקירץראֿיבחרמבהנקמֿיעורוארבדמֿיארִּפםיוודבןימל
ֿךותבםידוונבהיהרבודמהשרבתסמאלא,תורחאתופוקתמוםירחאתומוקממ
םגםיגופסהםידוונו,ןמזהלשתוברתהימרזלכשגפמלדקומהֿרוזאלשוכות
הנושמהףוריצהןמםישנאאופאהלאויה.הזלהדקומהֿרוזאלשיתוברתהומעטב
םיעפשומםתויהלכםע,תאזםעו–ונדחיםגלכה,ריעֿינבוםיאלקח,םיעורלש
ןיבלםתוברתןיבעירכמינורקעלדבההיהשהֶארנ,תולודגהתומצעמהתוברתמ
רבעמש,ףתושמֿינייפואוהשמלאיהןאכונתנווכ.תומצעמהינבלשתוברתה
–ורוקממאשנואיבההזהרוזאבשהרבחֿסיסרלכרשאינכותהֿיתוברתהדוחייל
ואםיניתנ,תרחאואתחאהרוצב,םתייווהעבטמויהתומצעמהינבשךכלונייהו

הבםיישפוחםיפתושויהאלםהךא,תיצוביקהיווהםהלהתיה׃תוכלמהידבע
ינב,תאזתמועל;ןוגראףקותבםיפתוש,רקיעב,םאיכ,הָוחאואןויערףקותב
ךא–תיתָוחארקיעבהתיהתיצוביקהםתייווהו,םיישפוחםישנאויהםייניבהֿרוזא
.שממהבהיהאלללכֿךרדב,וזתיצוביקהיווה

,םימיהֿירבדךותבםייחֿתועמשמשקיברשא,םרבאיכןיבהללקיתאזרואל
,תולודגהתומצעמהלשןתמגודבתאזכשתועמשמולאוצמל]היה[לוכיאלאליממ
׃יתודבעהןעבטללגבםגאלא,ליעלונרמאשיפכ,תילילאהןתומיטאללגבקראל
סיסבלעןמצעולדיגווחפיטש,תומצעמהוליאו,תועמשמֿרדענאליממאוהדבעה
,ינשדצמ.םולכẁאלהםשל,יתורירשוינקירןפואבןמצעולדיגאליממ,הזיתודבע
ֿתרסחהתיהאיהףא–הליחתכלמהבןותנאצמנםרבארשא,תישפוחההיווהה
הרדִגרדעיהםגןכאו,התושממרדעיה,התוסיפרוהתולדללגב,העבטמתועמשמ
לעהלעוךשמנםרבאו,םימיהֿירבדלשיחהלֵֿאהםרבאלהלגתהרשאכו;הנוגרִאו
תכשמהבהיהןורתפה.ל״נהןדבאהֿיכרדיתשןיבןורתפהולאצמנאליממ,וכרד

ẅ׳זנאלוקהדלטסיפלצאהוושהונ
המןיעכ,םיינוריעםירוגמלשזוכירןימהתיהאלהקיתעהריעהש,)יעיברקרפ,׳גרפס(
תוזוחאיקשמבררוגתמהרוביצלןוטלשוןחלופלשזכרמקרהתיהאיהאלא,ונימיבש
.ביבסמתויטבשואתויתחפשמ
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ןמ,תיחצנהתולדגהוהמצועהלאתעדמתנוּוכמה,תיתילכתההשיגהותרגסמה
,תומצעמהלשיתודבעהסיסבהלעדועאלךא–ולשוערזלא,תולודגהתומצעמה
קוּבדלםרבאלשישפוחהוערזתווחאלשתינוצרהתולעתההסיסבלעםאיכ
הנושארהתיתילכתהֿתינויערההיווהַלדוסיהאופאחנוהךכו–ארובהתַוצִמב
.םדאהימיירבדב

)הדיחיהםגתמאבו(הנושארהםעפבש,ןכֿםגאוהושוריפאליממ,הזרבד
יכ.תילנויצרהעבטמאיהשתיתוברתהיווהלדוסיהןאכחנוהםדאהימיירבדב
לשותשירפביתדהדבוכהֿזכרמרבדבונרמאשהממעורגלןיאםינפםושב,םנמא
ןֵּכיתייווחףאו,רקיעביתייווחחרכהבאופאהיההזהדבוכהֿזכרמו–םרבא
ונשגדהשיפכ,רישיילולימרואיתלתלוכיֿרדעיהידכדע,תמלשומהדימבקומעו
ֿלעירה,ילנויצרדסּומדוסיהפונרכזהםאש,שיגדנוןכֿםגגייתסנ,ינשדצמ.ליעל
,ינוויהגוסהןמ,״יעדמ״ֿיטרואתםזילנויצרםושלהנווכההזבהתיהאלםינפֿלכ
ֿלכמ,םלואזנ.ונרמארבכןכֿםגשיפכ,ללכברכזםושוניתורוקמבולןיארשא
תשירפבשתּויטמגודהתרדענוהמלשהתּויתייווחהלכםעש,תראשנהדבועהםוקמ
םינפםושבוזהתיהאל,תאזלהתּויתייווחבשתיהֱֹֿאההשודקהלכםעו,םרבא
הפיקמתימלועֿלכותיצראהמכחהגופסהתויתייווחםאיכ,תינשגרתויתייווח
תלפוכמהוהלופכההמכחהםגו–םכחותמימלועֿלכויצראןוצרךותב,תבשוחמו
.ונרמאשתינויערההיווהביתוהמדוסי,םירבדהעבטמ,אופאהתיהתאזה

ךרדהלאותביבסמםרבאתשירפיכ,ןייצלוףיסוהלןאכבייחתמדוע,ףוסבלו
תַוצִמבתוקבדתהלשןורקיעהםצעבקרהמצמטצנאלתאזהתדחוימהתינויערה
וצראמתכללקרםרבאהווטצנאלהליחתכלמ.טשפומב,םימיהֿירבדלשםיהֱֹֿאה
ותוא47׃״ָּךֶארַארשאץראהלא״תכללהווטצנאוהאלא,ויבאתיבמוותדלוממו
ובשרתשהלהלכיאלתיצוביקתושֵיםושרשא,תומצעמהןיבםייניבהֿרוזא
הרוכמלךפהיֵלרֵשכ,הזהרבדהםצעןיגב,השענ,יביטטֶגֶוסיסבלעםימיֿךרואל
ותירבב,תיתילכתהמגמב,ןוּוכמבותעדמובטולשלוותואתשרלאובירשאםעל
תרָּכיהלתירבהרבכהלכיוילערשאיצראהדבוכהֿזכרמעבקנךכו–לֵֿאהלש
.שממֿןכותבוהשעמל

.׳אב״יתישארב–״לךֵל״וַצהקוסְפב47

איהיכעמשמןיא,םזילנויצרהתאהחתיפתינוויהתוברתהיכםאש,ריעהלםגרשפאזנ
.םהרבאדסיִישתוברתַּבםירבדהףוליחו;הברדא;העבטמתילנויצראקוודהתיההמצע
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תוטלתשהלשהמגמםרבאוילעלביקםנמאהזבש,בלםישלשיבוש,תמאבו
ינויגהוינתלכ☻ןפואבתעדהלעתולעלהרואכלהלכישיפכ,תיגטרטסאֿתיתכלממ
,לודגןוזחֿלעבלכלשובלב,תומייקהתויטילופואגהתוביסמהעקרלע,ירמגל
,םלוא.הפוקתההתואבתומצעמהןיב,וערזלץראֿרדעיהלשהקוצמבףרטנהיהש
םצעיפֿלעאמייקֿרבשומימלתנתינהמגמההתיהאלהשעמלש,תראשנהדבועה
םעפֿיאוסינרשאםימרוגהלכוחיכוהשיפכ,אדירגשוביכהֿחוכויעקרקהבערה
תירבהתרגסמקרו–תירבהלשהתועצמאילבתאזהםייניבהֿץראלעטלתשהל
לשירסומסיסבתפסותםגןויערָלהקפיסרשאאופאאיהאיהםהרבאלהתרכנש
.םשגתהללוכיאוהוילערשא,שממ

$

371ẅדומעלתכיישהא״נהרעהךשמה

,םרבאתאדילוהחרת׃חרתתֹדלותהלאו״׃רמאנ,ח״כְוז״כ,םימדוקםיקוספינשב,תישאר
רּואבותדלומץראבויבאחרתינפלעןרהתמיו.טולתאדילוהןרהו,ןָרָהתאורוחנתא
התיהאיהאלא,ןרהתדלוהםוקמקרהתיהאלםידשכֿרואש,הרואכלעמתשמןאכמ.״םידשכ
םינפֿלכֿלעו;חרתיאצאצלכלש–תוחפל–וא,םירכזנהםישנאהלכלשםתדלומֿץרא
,ט״כקוספב,ךשמהבןכש,ומעאציאמתסמו,םידשכֿרואבויבאםעהיהרוחנףאש,רבתסמ
םש,םישנםהלרוחנוםרבאחקיַו״׃םידשכֿרואבתוהשהעקרלע,םרבאםעדחיאוהרכזומ
ד״כקרפבוליאו–״הָּכסִייבאוהכלִמיבא,ןרהתבהָּכלִמרוחנתשאםשויָרָ☻םרבאתשא
םיאצומ,]וָ☻ֵעמבקעיתחירבב[ג״מקוספז״כקרפבו,]רזעילאלשותוחילשעסמב[ו״טקוספ
.ןרחבםהרבאיחארוחנתיבתאונא

לשתדלומהֿץראתעיבקלרשקבהרומחהישוקלםוקמשי,דימוףכיתהארנשיפכ,םלוא
ךותמו–ןרחבהליחתכלמםוקמהתעיבקתרבתסמרתויהברהשינפמ,םידשכֿרואבחרתתיב
,]א״לקוספב[םידשכֿרואמעסמברכזנאלרוחנש,]ח״כקוספב[שוריפלן״במרהעיגמךכ
,]ט״כקוספב[שרפמארזעֿןבאףא.תיבבראשנאלא,ללכבםשלעיגהאלאוהתמאבשינפמ
הארנל״נהםילוקישהרואל,םלוא*.וירחאאציילואוא,ויבאינפלןרחלאצירוחניכןכתייש

האר,ט״קהרעהלתפסותבןלהלןתנית–ןמחנןבהשמונבר–ן״במרלעהריקס**
.423ֿו400םידומעב
םגרביחו,הרותהישרפמיבושחמאוהארזעֿןבאתחפשמלריאמןבםהרבאיבר*
.)ונידימדבא׳םיאיבנ׳ירפסמקלחלושוריפ(׳םיבותכ׳הירפסלורשעֿירתלשוריפ
ןונגסב,ונוכמלעותדמעהוטשפהרוריבלןוּוכמורשיהןויגההךרדבךורעושוריפ
.ןושליניינערוריבלעשגדבושטולמ
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רתויהברהאלא,שוחינלשתורעשהבךרוצונלןיאתמאבוזהדוקנביכ,יתעדֿתוינעל,יל
יכ,תיתדבועהביסללגבאקוודואלא״לקוספבטמשנרוחנםֵשש,הטושפההחנההתרבתסמ
יפכו–״ןענכהצראתכלל״עסמהךשמהבללכנאלרוחנש,תירשקהההביסהללגבקרםא
.׳רוחנ׳ךרע,תיארקמההידפולקיצנאבאבומש

וַצהשינפמקראלו–תדלומהֿץראםוקימרבדבהישוקהאיההרומח,רומאכ,תאזתמועל
ינפמרקיעבאלא,ןרחלועיגהרבכרשאכ,הרואכל,םרבאלןתינ״תדלוממוצראמלךל״
יתדלומלאויצראלאיכ״׃)׳דקוספ,ד״כקרפב(ודבעלםהרבאתַוצִממונאםיעמוששהמ
הלאהםירבדהרואל.)׳יקוספ,םש(םיירהנםראברוחנריעלאוהןווכתמשהעשב,״ךלת
ותבצחמרּוצש,)םייגולואיכראהםיאצממלםגםיאתמה(ל״נהן״במרהשוריפדואמרבתסמ
ףארוחנוםהרבאםאןיב,ךכו–םיירהנֿםראב,ןרחבםאיכםידשכֿרואבהיהאלחרתלש
ֿרואבודלונםינבהתשולשםאןיבו,)םידשכֿרואבדלונשאוהןרהקרו(םשהשעמלודלונ
.םהיבאאצומץראלץוחמ,םידשכ

דבלבוזאליכ,איהםירבדהתועמשמ,הזהשוריפהתאונאםילבקמםא,םינפֿלכֿלע
םדוקףאםידודנהֿךרדתאאוהליחתהתמאבאלא,םידשכֿרואמעסמהץולחהיהחרתש
חווראלםשםגךא,םידשכֿרואבולזמתאהסינותירוקמהוצראמהליחתבאציאוה׃ןכל
םהרבאקרו,םשראשנוותיבלהרזחבעלקנךרדבשאלא,ןענכהצראתכללהנפזאו,ול
.]374׳מעבהפמהתאהאר[.ךישמהו–שורפלוףיסוהלוַצהתאעמש

התיהםידשכֿרואםנמאיכהסריגהתאםילבקמה)ארזעֿןבאומכ(םינשרפשי,ינשדצמ
בותכהוַצה[–ןענכהצראתכללושורפלוצהתאעמשםגאוהםשו,םהרבאלשותדלומץרא
.הרותברחואמוםדקומןיאו–]עסמַלהאיציהרחאלםיקוספינש

רַדַהתִא״קרחרתוליאו,םהרבאםאיכעסמהץולחהרואכלאוהחרתאל,וזהסיפתיפל
.)ב״יקןמיסא״יקרפ,חֹנתשרפלע׳המלשהרות׳שמוחבאבומכ(״םהרבאְדהיֵתּוערדבְעֶמל
תחתתורצלםרבאעלקנםידשכֿרואבשונייהו,הזןיעמוהשמלךשמנן״במרהףא,ןכֿלעֿרתי
,םרבאלעןגהלידכםשמתאצלחרתררועתהלצינֶשִמו,הדגאברפוסמכ,דורמנלשונוטלש
לכםעש,תראשנתיסיסבההדבועה,ךכםג,םלוא.ךלמהלשותמחךשמהמדחפשינפמו
ןאכאצמנקרםרבאאלא,םייבטוקםידוגינםינפֿלכֿלעהלאןיא,םרבאוחרתןיבםידוגינה
אלאדועאלו״׃שרדמהרמאמכו,הבךילומחרתרשאךרדבתומלשותוינוציקרתילךשומ
תאחרתחקיַו׳׃רמאנש,הָוַטצִנאלשדעלארשיֿץראתארוחבלחרתלשותעדהמיכסהש
.)א״יקןמיס,םש,׳המלשהרות׳(״׳ונבםרבא

היה.רוסחמבוינועב,הבודרוקבוימיבוריחו,)1089(דרפסבשהלידוטריעבדלונאוה
,ןושלהֿקודקדב,הרישתביתכבודיחלשםגך״נתללודגהושוריפדבלמו,תונורשכךורב
םירשקבדמעארזעֿןבאםהרבא.היגולורטסאבוהימונורטסאב,האופרב,היפוסוליפב
םישימחןבותויהב.תופסותהילעבמםתונברםעםגןכו,יולההדוהייברםעםיקודה
.1164תנשב,עודיאלםוקמבהילגנאברטפנו,תוצראהמכבםידודנלע״באראצישמחו
.1488תנשבילופאנבהנושארלספדנושוריפ
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תירבהלשבוצייהותורהבתההךרדבתונויסינה4.

לשותשירפתודוסירוריבבונילעהשהמלערוחאלטבמבלכתסנוהתערוזחנםא
״היפוסוליפה״לכ,יתיצמתןפואב,םהבתמכתסמםצעבשרמולהארנ,םרבא
ותייווהתוחתפתהוותווהתהלינויערהסיסבהלכו–לארשיֿתרותלשתיתוהמה
ונאםירבועךליאוןאכמ.ונינפלאופאןאכןכומרבכאצמנלארשיםעלשתדחוימה
.םכותמדומלללכונשהמהארנו,תאזהתווהתההיטרפל

םאיכ,םיטרפהרוריבםצעלונתנווכאהתאלשרמאנושיגדנבוש,הזרבדב
ֿםדוקןייצלןתינוזהניחבמו–םהבהכורכתויהלהיושעהתינָתורוקהתועמשמַל
.שושיגהןמיסבןיידעןייפואמראשנתובאהישעמלשםרופיסךלהמלכש,לוכ
ךרדהןיינעלםג,התחטבהותירבהלשהרוריבםצעןיינעלםג׃לופכאוהשושיגה
48.ןושארהשושיגהתאהפרוקסנםדוקו–השעמלהתמשגהלהנוכנה

׳התחטבהו,ותכירדמ׳התַוצִמשכץראלאבםרבאש,רוכזנהזןיינעלעקרכ
לשטושפהףקותהתא.הווצמהתאהמילשמםלועבךרובמולודגיוגלוכפהל
׃המינפץראלאבםרבאשכונאםיעמושןיידעתאזההחטבהבוהווצמבהנומאה
ןיבמ;וחוכתאךירעהלידכ,וחורֿןוימדבומעדדומתמוינענכהתאהאוראוה

ףיעסהלכשדקוי–התחטבהותירבהרוריבל–ןאכרומאהןושארהשושיגבןוידַל*48
תירבהתמשגהלתישעמהךרדהןיינעל–ינשהשושיגבןוידה.ותרתוכבםגרומאכ,הזה
396׳מע(׳ץראבתושרתשההותוזחאיההתונויסינ׳׃רתכומה,אבהףיעסבךרעיי–
,תיגולונורכאהתאלשןאכד״בשלשותריקסלםרוגןוידהיאשונבלוציפה.)ךליאו
יתשב–םיימעפןודיהלאופאהדיתעתובאהתשולשייחבםיעוריאהתועמשמו
.ל״נהםינפה
םירשקתמ,אבהףיעסהוןנדףיעסהלשםנכותוםהיתורתוכיכרמאנוףיסונדוע*
,״םלוכבדמעו,םולשהוילעוניבאםהרבאהסנתנתונויסינהרשע״שךכלעל״זחשרדמל
.תונויסינהתרשעתאתטרופהנניארשא,)׳גהנשמ׳הקרפ(תובאתכסמבהנשמהןושלכ
ךל׳בםיינש״׃ךכתונויסינהתרשעםיטרופמ)ג״לקרפ׳אהחסונ(ןתניברדתובאתכסמב
דחאו,םירתבהןיבדחאו,םיכלמהםעדחא,וישניתשבםיינש,וינבינשבםיינש,׳ל
טוריפהתאלשמלהאר;הדיחיהןיינמהתטישוזןיא.״הלימתירבבדחאו,םידשכֿרואב
הנויונברלשושוריפבםגהאר,׳ל‐ו״כםיקרפ)רגיהתרודהמ(׳רזעילאיברדיקרפ׳ב
הידפולקיצנאבתונויסינהרשעוטרופןכו,)ליעלתרכזנההנשמב(תובאתכסמלידנוריג
תונויסינהונודייאָּבַבוהזףיעסביכרמולןתינ,םוקמלכמ.׳םהרבא׳ךרעָּבתיארקמה
.םלוככֿםבור,םהרבאםהבהסנתנש

383לארשיימיירבדלע

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



ךא,ללכוללכהלקהמישמכולתיארנהניאםנמאהערכההיכונאםיעמושןיטישה
׳התַוצִמתלבקלעותעדֿתרימגלישחומתואולביצמםרבאו,תרבוגהנומאה
יוגהרבדב,םתסקראל–החטבההםייוקתןכא׳התרזעבשהנומאָּבתוקבדיההו
ץראבלעופבתשרשומםנמאאהתותולדגשיוגןיינעל,שממבםגםאיכ,לודגה
ןיבסיסבםרבאולםיקמתאזההטלחההדוסילע.הלחנלולהיהתרשא,תאזה
חנ.ץראהתאףיקהלועוסנלךישממאוהו,יַעהולאֿתיב

הלונתינששדוחמהףקותהורושיאהחוכמ,תקזחתמףאהטלחההיכרבתסמ
תרהבתמםגאיה,בושוטנ;םירצממלודגשוכרבוםולשברוזחלםרבאחילצמשכ
לשאל,בוברעהןמדועשושחלולןיאו,טוללשותופתושמםרבארטפנשכדואמ
ס.תוירמוחהויתועיבתלשאלוםיינחורהויליּפרע

תאםיכלמהתעבראתמחלמב,םרבאובדמעשףסונהןויסינהרחא,םלוא
תונכסלסחיבהיהלקהקופקפה.ולקיצהלםיקופקפהורזחשהארנ,השימחה
?ץראהתאתודקופהםירידאהתומחלמלושחנבדומעלורוזחללכויםאה׃ץוחבמ
לא״׃תרזוחההחטבההידיֿלעהרהמדעענכתשהלםרבאהיהלוכיהזןיינעב
ולהיהדבכרתויהברהךאאס;״דֹאמהברהרכש,ךָלןגָמיכֹנא,םרבאארית
ךלוהיכֹנאו,ילןתתהמ״׃םינפבמתויכשמההתקספהלשהנכסלסחיבקופקפה
רשאכדדועתנורזחאלא,קופקפַלםרבאשבכנאלוזהדוקנבםג,םנמאבס״?ירירע
שרייאל״ש,םימשהיבכוכדגנכ,בושולחטבוהוהצוחה׳הלוקידיֿלעאָצּוה

םרבאלא׳האָרֵיו.ץראבזאינענכהו,הֶרומןולֵאדע,םכשםוקמדעץראבםרבארֹבעיַו״חנ
,הרהָהםשמקֵתעַיַו.וילאהֶארנה׳הלחבזמםשןֶבִיַו,תאזהץראהתאןתאערזל,רמאֹיו
.׳הםשבארקיַו׳הלחבזמםשןֶבִיַו,םדֶקמיַעהוםָימלאֿתיב,ה♪האטֵיַו,לאֿתיבלםדֶקִמ
.)׳ט‐׳וב״יתישארב(.״הבגֶּנהַעסָנוךלָהםרבאעסיַו

.םירצממםרבאלַעַיַו״טנ .ויעָסמלךליַו.בהזַבּוףסכַּב,הֶנקִמַּבדֹאמדבכםרבאו.. . דע.
.הלִחתַּבה♪האםשהיהרשאםוקמה . ארקיַו,הָנֹשאִרָּבםשהשערשאחבזמהםוקמלא.
.)׳ד‐׳אג״יתישארב(.״׳הםֵשבםרבאםָש

התארשאםוקמהןמהארּויניעאנאָ☻׃ומִעמטולדֶרָּפִהירחאםרבאלארמא׳הַו״ס
דעערזלוהנֶנתאל,הֶאֹרהתארשאץראהלכתאיכ.המָיָוהמדקָוהבגנָוהנֹפָצ,םש
ערזםגץראהרפעתאתונמלשיאלכויםארשא,ץראהרפעַּכערזתאיתמשו.םלוע
יֵנ♪ֵאבבשיַואֹביַוםרבאלַהֱאֶיַו.הנֶנתאליכ,הבחרלוהכראלץראבךלהתה,םוק.הֶנָמִי
.)ח״י‐ד״יג״יתישארב(.״׳הַלחבזמםשןביַו,ןורבחברשאארממ

.׳או״טתישארבאס

.׳בו״טתישארבבס
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,׳הבםעפהםגןימאהרשאכ,םלוא;״יֶעֵממאֵצירשאםאיכ,]רזעילא=[הז
רוריבלה״בקהומעסנכנףאויתוהימתתאבשיילידכוגס,הקדצלרבדהולבשחנ
.החטבההתומשגתהלהשורדהתינָתורוקהתוחתפתההלשרתויטרופמ

49.םימילשמםיּפגאינשמבכרומהיהםרבאלןאכהלגתנשרבדה

וקב,״תוחונמימלע״םשגתהללכותהחטבההיכתופַצלולןיאש,תישאר
.היילעלשדחאףוצר

יפכ,״עבטהןמואיצוהל״וםרבאברוחבלה״בקההיהןכומלוכיבכםאףאיכ
תויתילכתהןיינעלקרויהםירומאםירבדהירה,]ל״רהמהירבדמ[ליעלונטטיצש
ֿלכֿלעשרבתסמךא,דבעידבעבטהלשויתועיגפלעתורבגתההחוכותעדומה
עבטהיקוחלתּופיפכהןמםגםרבאתאררחשלןכומה״בקההיהאלםינפ
ֿחוכש,םרבאלןאכעמתשנוזהניחבמו–םייתניבשרבעמהֿיכילהתב,הליחתכלמ
אשמלותושדקתהבוותנומאֿםורב,ומצעאוהוחורבםלגתנשיפכ,לודגההפונתה
וסיסבלע,אוהשתומכ,רודלרודמליעיןפואבדימתהללכויאל,תיהֱֹֿאההווצמה
חוכמ,ךלוהושדחתמלושיחלותדמתהםשלאוהקוקזאלא,טשפומב,ימצעה
תוגשההחווטבחורֿתפונתבאוהרבודמהםאו;הטמלמעבטהלשישממהוצחל
תויהלךרטצידֵמתֶההֿחוכלשלושיחהץחלשירה,םרבאינפבולעוהשתומישמהו
.המיאתמהדימב,לפוכמולופכןפואבביאכמוהשק

לשוערזקקזוהעבטהלעתורבגתההחוכלשתויכשמההםצעםשלםג,ןכא
וילעשרבדהוהזו–ומצעעבטהלשרבגומהוצחלבאכלשעייסמהחוכַלםרבא
אלוערזלץראהלשתישממהּהתָשָרוהלהחטבההיכולעַדּוהרשאכםרבארֵ☻בתנ
םתֹאונִעוםּודָבֲעַו,םהלאלץראְּבערזהיהירֵג״שרחאאלאםשגתהללכות
שֻכרבואצֵיןכֿירחאו,יכֹנאןדודֹבעירשאיוגהתאםגו.הנשתואמעברא
–ובאכלכםע–שורדהץחלהלשונומיזףאש,אצמנוזתוארֿתדוקנמדס.״לודג
,םימתבותמאב,םרבאהצרםנמאםארשא,סנםאיכ,רעצלשןיינעקרוניא
וילעולבקלווילאםגתוּפַצלהיהךירצאוהירה,ולהפיצשיפוסֿןיאהבוטהֿלומגב
עוזעז,ןכאו;אשנתהלשקיבאוהוברשאיעבטֿלעהסנהלולכממיתוהמקלחכ
םהםה,ואָרומלכםע,וילעףאהמכסההתמיאו,הזהיתוהמהיאנתבהרכהה
.ןודינהרשקהבונאםידמולהילערשא,םירתבהןיבתירבהלשהנושארהאתוברה

.ןהירחאלשתואקסִּפהשולשבינשהו,תואבהתואקסִּפהשולשבןאכןותנןושארהףגאה49

.׳ו‐׳דו״טתישארבגס

.ד״י‐ג״יו״טתישארבדס
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תולשחתההיכרוצללגבקראלש,הדבועהדצמאיההיינשהאתוברהוליאו
םגאלא,המֿןמזלתוחדיהלתיצראההחטבההתמשגההחרכוהערזהלשתימינפה
.ץוחבמםיאנתהלשהלשבההיכרוצללגב

ירומאהןוועואסיגדחמימינפהלושיחהשכאלאשבכיהלתנתינץראהןיא
וערזחרכויןכאיכרֵ☻בתמםרבאו–הזדגנכהזהקיפסמהדימבומלשויךדיאמ
לשוערזלעאופאלטומהזדצמהס.תאזלהןוזיאהֿתדוקנגשותשדעםגתוכחל
יאנתםגםאיכ,ליעפהיתילכתהןוצרהחוכלשתולשחתההיאנתקראלםרבא
תוביסמבףא,תילכתַּבהאלנֿיתלבןפואבקובדלוףיסוהלחוכהלשעדומהלושיחה
םנמאםרבארשאכקרו–רודלרודמןוצרֿתעשלתוקפאתהבתוּפַצלחֵרכהלש
הנהו״׃]היהנורבדהםק[,הזהףסונהיאנתהלשהמיאהֿתטלעתאםגוילעלבקמ
.ומעתתרכנתירבהו50,״הלאהםירָזגהןיברבערשאשאדיפלוןָשערונת

לשבגשהוהמיאהרצואלכשרמולךירצןיאו–תתרכנאיהרשאכ,םלוא
–התתירכיֵאנתב,לילעבושרופמב,ןאכרבכםולגןכאדיתעבירבעהלרוגה
ישממהֿיצראהלומגהיפיעסבדואמהריהבותשרופמתירבןכֿםגרבכוזירה
תאיתתנערזל,רֹמאלתירבםרבאתא׳התרכאוההםויב״׃הידיֿלעחטבומה
תאויזִנקהתאויניֵקהתא׃תרפרהנ,לֹדגהרהנהדעםירצמרהנמ,תאזהץראה
ישגרִגהתאוינענכהתאוירֹמאהתאו;םיאָפרהתאויזִרפהתאויתִחהתאו;ינֹמדקה
וס.״יסוביהתאו

תאזֿלכבש,םרבאלררבתמורבדהרזוחןיידע,ןאכדעונעגהשמםגשאלא
,חורֿךרואוןוצרהלושיחלשםיאנתבידאליכ׃ךכבהצמתמתירבהןיאדוע
,םייחלשםיאתמןכותבןוצרהוחורהיולימלש]ישילשה[יאנתהםגץוחנאלא
׃רֹמאלםיהֱֹֿאותִארבדיווינפלעםרבאלֹּפיַו״׃זאוא.״םימתהֵיהויַנפלךֵלַהתִה״
היהו,םרבאמִשתאדועאֵרָקיאלו.םִיוגןומהבאלָתייהו,ךָתִאיתירבהנהינא
.םהרבאמִש . תירבלםתֹרֹדלירחאערזןיבוֶניבויניֵּביתירבתאיתֹמִקהַו.

ץראתאירחאערזלוליתתנו.ירחאערזלוזסםיהֹֿאללתויהל,םלוע
םיהֱֹֿארמאיוחס.םיהֹֿאלםהליתייהו,םלועתַזֻחאַלןענכץראלכתא,יֶרֻגמ

.ז״יו״טתישארב50

.)ז״טו״טתישארב(״הָנֵהדעירֹמאהןֹוֲעםֵלָשאליכ,הָנֵהובושייעיבררודו״הס

.א״כ‐ח״יו״טתישארבוס

םיהֱֹֿאאיההזרשקהב״םיהֱֹֿא״לשיאוולהֿתועמשמרקיעיכ,קפסןיאיתעדֿתוינעלזס
.גיהנמלשןבומב

.דחיםגלעופבוהנומאב–שדוקַּבןוחטיבֿרוצ׃הזרשקהב,יתעדֿתוינעל,ונייהחס
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ערזוהתא,)תאזהשַעַמהתירבתאונייה(רֹמשתיתירבתאהתאו׃םהרבאלא
תאז״׃הנושארהתישעמההווצמהולתעבקנףאוזתונמדזהבו–״םתֹרֹדלירחא
..רָכָזלכםכללּמִה,ךירחאערזןיבוםכיניֵבויניֵּבורמשתרשאיתירב . טס״.

םרבאקיפסהםצעבשררבתמהרהמדעךא–אישלונעגהשבושאופאהמדנ
.ןלהלהארנשיפכ,המשגההיכרדבתוישעמהויתויעתִמתחאבםייתניבךבתסהל
רגהןבלאעמשילעתירבהלוגלגבקפתסהלויומידוונויסינבןאכאוהרבודמה
אלאותִאמידדצֿדחןפואבקרךשמייאלרשא,םלשערזמתושאייתהךות,תירצמה
.יַרָ☻תנמאנהותשאלששרושהֿרהוטמםגהנהיי

םג,לוכהתורמלותאזֿלכביכ,וברוזחלםהרבאר☻בתמתאזהתועטהןמ
הנממיתתנםגוהתֹאיתכַרֵבו.המשהָרָ☻יכ,יָרָ☻המשתאאָרקתאלתשאיַרָ☻״
ר☻בתמשםע,םלוא.״ויהיהנממםימעיֵכלמ,םִיוגְלהתיהו,ָהיתכַרֵבו,ןבל
,םוקמֿלכמ–ןכתושעלהסנמףאו,ןימאהלאוההצוריאדוובו–ךכםהרבא
ובלברמאֹיַו,)ותנומאןויסינוומצעלעקחצונייה(קחציַווינפלעםהרבאלֹּפיַו״
.דלָויהנשהאמןֶבְלַה . סעוכוניאה״בקהש,איהונניינעלוזהדוקנבאתוברהו;״.
קוחצהרכזתאחיצנהלאוההווַצמ׃הברדאםאיכ,םהרבאלשוקוחצלעללכ
יתירבתאיתֹמִקֲהַו,קחציומשתאָתארקו״,הרשלדלָויירשאןבהלשומשבהזה
.ותֹאיתכרֵּבהנה,יתעמשלאעמשילו.וירחאוערזלםלועתירבִלותִא . יתירבתאו.
.הרשלדלתרשא,קחציתאםיקָא . ע.״.

ירוהרהםצעש,וזתפסונהדוקנבןכֿםאהפתרשעתמותרהבתמתירבה
תודיממו,םהםייעבטךאיכ(ערםהבןיאםיגלפומההידועייתורשפאבקופקפה
,תירבהלשהזדחוימהרקמב,םלוא;)תמאלואיבהלוומדקלידכ,םדאלשותאירב
תירבהןמתוחפוהשמלעומערשפתהלואובעוקשלידכקופקפהןתינאל
ידכו–לוכהףאלעהמלשהתירבבקוּבדלווילערבגתהלידכאלא,המלשה
תירבהלשהמלשהתמאלעויסֿתפסותותפומותואכ,דבעידב,ךכֿרחאורכזל
אע.םיאבהקופקפהירקמב

.׳י‐׳אז״יתישארבטס

.א״כ‐ו״טז״יתישארבע

ותדיללעהיינשההחטבההתשרפלאיההינפהה[.ו״ט‐׳טח״יתישארבםגהאראע
העמִשלרשאהחטבה,הרשוםהרבאלהואבםישנאהתשולשידיֿלע,קחצילשהיופצה
הזהקוחצלעו–״?ןקזינֹדאו,הנדעילהתיהית♪בירחא״׃רומאלהברקבהרשהקחצ
,הנושארההחטבההרחאלםישדוחהשולשכםירבדהושחרתה,ןוכנֿלא.ה״בקהדיפקה
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ןיינעבאקוודואלו,םיהֱֹֿאהםעןיידתמםהרבאתאונאםיאורבושןכמרחאל
–ללכֿךרדבה״בקהלשויכרדתנבהלסחיבאלא,ןירשימבתירבהןכותלעגונה
לעחוכיוולאיהונתנווכ.םשגתהלתירבההכירצהכותברשאהיווההתרגסמכ
תטשפתמםירבדהתועמשמיכרבתסמו–בע״?עשרםעקידצהֶּפסִתףאה״,םודס
.םינוויכהמכב

ליעלוניארשהמןיבלהזהחוכיווהלשותחימצםצעןיברשקהרכינ,תישאר
ונתשרפךלהמב.״םימתהֵיהויַנפלךלהתה״׃תירבהלשישילשהיאנתהרבדב
רשאןעמלויתעדייכ״התיההזהיאנתהתלבקלשתינכותהתועמשמהיכ,ררבתמ
׳האיבָהןעמל,טפשמוהקדצתושעל׳הךרדורמשווירחאותיבתאווינבתאהֶוַצי
ונתשרפהמידקמךכלךומסב,]תינש[,םלואגע.״וילערֶּבִדרשאתאםהרבאלע
וניאבושהזה]ישילשה[יאנתהיולימש,הנקסמַלוהדבועהֿתנבהלןכֿםגתזמרמו
ֿךרואלשוחותיפואםיוסמיתילכתןוצרלשולושיחומכ,יביטקייבוסןיינעקר
ןאכרבודמאלא,]תירבהלשםינושארהםיאנתהינשרוכזכויהולֵאש[,חור
,התועצמאברשא–יביטקייבואןכותתלעב,תמיוסמתוגהנתהֿתטישלשהטיקנב
ייוגלכובוכרבִנו״םגאלא,״םוצעולודגיוגלהיהייָהםהרבא״שדבלבוזאל
אשונכםגאלא,האנקלשאשונכקראלםהלשמשללכותוכרדשןבומב,״ץראה
.יוקיחלש

׳התחטבהב,םדוקוניארשהמבםגיכררבתמורזוחהזעקרלע,]תישילשו[
״המדאהתֹחפשמלכבוכרבנו״,לֿךלתשרפלשהתישארב,הליחתכלמםרבאל
אליממאיהש,דבלבתיטסיביטקייבוסהפיאשידיֿלעקראלםרבאךשמנתמאב–
רשא,םרבאלשהפיאשה׃הברדאאלא,םלועהראשיפלכתידוגינותיִיִכונָאקר
ֿלכמ,םירחאלרבעמחילצהלהתנווכלכםעירה,קופיסהלתתלהאבהחטבהה
,הביטימההייטנההבהמולגהליחתכלמאלא,םירחאלתדגונמאיהןיאםוקמ

רמאנהתעוליאו,״תרחאההנשבהזהדעומַל״דלווייונביכםהרבאל׳הרמאזאןכש
].הדיליחריהעשתרובעכונייה,״היחתעכ״

.ג״כח״יתישארבבע

יכהקסִּפהשארבד״בשבתכאקוודטפשמהןיינעלע,ןוכנֿלאו[.ט״יח״יתישארבגע
רשא,םהרבאלע׳הרבדדגנכירהש;תירבהיאנתןיבלןנדחוכיווהןיב״רשקהרכינ״
טפֹשה!ךָלהָלִלָח״׃׳הלאםהרבאןאכרמוא,״טפשמוהקדצתושעל״ותיבלהווצי
רמוא,)אבהדומעב(״תישאר״תחתופההקסִּפַּב,ןלהל.״?טפשמהשעיאלץראהלכ
].שוריפבד״בשתאז
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;ולוכםלועהלכלםג,תימצעההחלצההבגא,בוטהֿךרדלשהמגודהתאאיבהל
התולגתהבתאזההביטימההייטנהתאונאםיאורםנמא,םודסלעחוכיווַּב,התעו
.תוירחאתעדותכאלא,דבלבהליבסהייטנכקראל,תשרופמה

אנֿהדרֵא״׃רמא׳הו,דואמהָדבָּכהרומעוםודסתאטחשתונמדזהבאברבדה
–הזרוריבדע.״הָעָדֵא–אלםאו,הָלָּכ–ושעיַלאהאָּבההתקעצְּכַה,האראו
וילעלביקש,םהרבאלשוניינעםוחתלאוהסנכנועבטםצעמ,תישונאהניחבמ
ךרוצאופאהאורלוכיבכה״בקהו;םלועבטפשמהוהקדצהלשהמגודהתאתאשל
הע.שארמםהרבאלוילעעידוהלתוניגהבשהבוחו

.םינפהמכבתוארלרשפאםהרבאיבגלרוריבהלשותובישחתא
המויקתובישחלתישעמהמגדהכ,ומצעןעמלרוריבהולבושחיאדווב,תישאר
,רמולןתינוזהניחבמו–וערזלעווילעלביקאוהש,טפשמהוהקדצהךרדלש
יהֱֹֿאיאנתוהווצמבשןיינעלקרדועאלןאכולתכפהנטפשמהוהקדצהךרדש
תניחבב,תינש.דבעידבתלכ☻ומתּויאדכוהנובתבשןיינעלםגאלא,הליחתכלמ
ןיינועמםהרבאהשענאליממ,תימלועתועמשמבטפשמהוהקדצהךרדלשאיבנ
תוארהֿתדוקנמ,טילקרפוןידֿלעבכםגאלאדימלתוףיקשמכקראלרוריֵּבַּב
ןיינעהבושחבוש,תישילשווע.הלעמלשטפושהםעתוניידתהַּבתיצראה
תטלשהב׳הלשוכרדיטרפלעדומעלידכ,תידומילֿתינובתהניחבמםהרבאל
םהרבאלשתינויערהתורהבתההאופאהפיסומולאהתוניחבהלכמזע.וטפשמ
.הזהןויסינבםג,דועתרשעתמו

השעמהםאםגו–םימייתסמתונויסינהןיאןיידע,תויורהבתההלכםע,םלוא
ךכידכךותירה,הנומאתנגפהלםיאי☻ַּבשאישיאדוובאוהקחציתדיקעלש
שואֵיותוקפסירוסיילשרתויקומעלפשתעדהלעתולעהלהשקםגיאדווב
ליבומםהרבאהיהרשאכחרכהבובורסייתנדחיםגקחציוםהרבאשהזרשאמ
תינייפואותניינעמהזרשקהב.הנכאיהותולעהלהווצמהיכהחנהיפֿלע,ונבתא
יברמאֹיו״׃הדיקעהתובקעבתיהֱֹֿאההחטבהההרשעתנהברשאתפסותה
;ֶדיחיתאנבתאָתכַ☻ָחאלו,הזהרבדהתאָתי☻ערשאןַעַייכ,׳הםֻאנ,יתעבשנ

.א״כח״יתישארבדע

.ךליאוז״י,ח״יתישארבהע

;ךָלהָלִלָח;עשרָּכקידצַכהיהו,עשרםעקידצתימהלהזהרבדַּכת☻ֲעֵמלהָלִלָח״וע
.)ה״כח״יתישארב(״?טפשמהשעיאלץראהלכטֵפֹשֲה

.)ב״לח״יתישארב(״הרשעהרובעבתיחשאאל׃רמאֹיַו״זע
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,םיהתפשלערשאלוחַכוםימשהיבכוככערזתאהֶּברַאהָּברַהוְכֶרָבֲאךֵרָביכ
חע.״ויָביֹארעשתאערזשַרִיְו

תיטמרדתוחצנתהלשדימתמךילהתבהזכןפואבאופאורבעםהרבאייחלכ
דימתםיררועתמוםירזוחה,הלאשהינמיסןיבלהשודקבותנומאוונוזחיגשיהןיב
םהבםיכורכםיגשיהםתוארשא,םימולעהץקֿןיאהיקחרמלסחיבשדחמושפנב
,קחצילצינֶשמוליפאובושיילעאבהזהיטמרדהקבאמהןיא,םנמאו–םעבטמ
.וימעלאףסאיהלומצעתאניכֲהַוםימיַּבםהרבאלשואובםצעלדעו

ונאםיעמושןיידע,״לֹּכַּבםהרבאתאךַרֵּב׳הַו״שירחאו,וזהנורחאהעשבםג
רשא[ודבערזעילאל׳התעובשרופיסךותרשאכ,הנומאלדעבמהלאשהינמיסתא
רבדב(רזעילאלהטושפהארוהןתמבקפתסמםהרבאןיאתאזֿלכב,]אוהרפסמ
–הארוההתאםייקיש,ותעובשתאאוהשקבמאלא,)ןרחמקחצילהשאתאבה
הבאֹתאלילוא,תורשפאבןודלורוזחלםהרבאןכומדוע,דבעהעבשנשמףאו
רשאקופקפףוסֿףוסםגוהירה,ודִצמ,הזקופקפ׃ןכֿלעֿרתי.וירחאתכללהשיאה
ןאכונלשיבושוזהמלשהלדעבמםגשאלא–םילשהלםהרבאץלאנףאומע
ֿלכֿלע,םלוא;המוגפותחטבהתאאיצויאלש׳הלעהקזח׃לכשהֿרסומוהערכה
ןיבלםיטשפומתומלשורהוטילוקישןיבירה,תכללהשיאההבאֹתאלםא,םינפ
םתוחוברשאםָתוחהוהזו–ץראהלשהתושממהפידע,ץראהלשהתושממ
טע.ונוזחוותשירפתאווצתאםהרבא

לשגשיהבהכורכהבשקופקפֿתיילוחלכרשא,תאזהתויוסנתההתרשרשתמועל
תוחתפתההךשמהתאןייפאמהרבדה,הדִצביהשלכתינכותתורהבתהתפסות
.תופסונתוינכותתויורהבתהלשןרדעיהבוהירהםהרבאירחאשתובאב

׃הבהכזותיהֱֹֿאתּולגתהלקקזנששולשואםיימעפונאםיאצומקחצילצא
בערהיהשכהיינשםעפפ;״׳הולרֶתָעֵיַו״,הקברלשהתורקעלעולרצשכםעפ
אפ;םהרבאלויתוחטבהשודיחךותעָנמ׳הךא,המירצמתדרלבשחקחציו,ץראב

םייוגהתאנקלדעבמויתוחלצהתפונתמהארנכאֵרייתנקחצירשאכתישילשםעפו
לכבבפ.הנשיההחטבההלשףסונשודיחךות,״אריתלא״,ודדועורזח׳הו,ץראבש
םניאתוישוקהוםיישקהךא,קפסֿיצוויכלשתויונמדזהאופאונאםיאורבושהלא

.ז״י‐ז״טב״כתישארבחע

.׳ט‐׳אד״כתישארבטע

.א״כה״כתישארבפ

.׳ה‐׳או״כתישארבאפ

.ה״כ‐ט״יו״כתישארבבפ

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 390

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



לשתרגסמב,תורדגומתיִוהתויעבלםידומצםאיכ,ףועמֿיקוחרודועםיינורקע
ןניאתולגתהַּבתוגשומהתובושתהםגו–הנותנֿתֶשֶרּומתינחורותיצראהיווה
תויפיצהותרגסמהתונוכנתאתורשאמותורזוחקרםאיכ,המואמדועתושדחמ
רזוחאוהו,קחצילשותעדהחנהזב.ותוכזבוםהרבאלשוחוכמ,הבתומולגה
גפ.״׳הםשבארקיַו,חבזמםשןביַו״׃רפוסמוילעםגרשאכ,ודִצמתירבלףרטצמו

.בקעיבבצמההמודוניאוהזלהמוד
הדבועהןמעמתשמשיפכ,תשרּומתרגסמבהליחתכלמןותנאוהףאהרואכל

ותחפשממהשיאםשולתחקלידכ,ומאוויבאתַוצִמיפֿלעםראֿןדפלאצויאוהיכ
איההדבועההשעמל,םלואדפ.ץראהתאתשרלובושלתנמלע,ןענכתונבמאלו
הווצמהםצעב–וָ☻ֵעדחּפמםגםאיכ,הווצמהיפֿלעקראצויאוהןיאש,ןכֿםג
–םהרבאלשותטישתרפהךותוליפאו,הלתמאדצםגהליחתכלמהיההמצע
םשבארקוחבזמםשהשעוולהואםהרבאהטנםשרשאםוקמַלבקעיעיגמרשאכו
51.ובלמרבדהחכתשנוליאכו,תעדהתאללכךכלעןתונאוהןיא,הנושארב׳ה

דחא״בולהלגתמו׳הרזוחזאו–חונמולןתונןורכיזהןיאהלילהםולחבקר
אוהםולחההפ.״תומדאילעםדאםעפֿיאםלחרשארתויבםיאלפומהתומולחה
ותחטבהתארשאמורזוחקר׳הןיאןאכשםושמ–ינושארוליאכו,ימנידולודג
ינא״,שדוחמיוליגןיעכותחטבהתאאיבמאוהאלא,קחצילהשעשיפכ,םהרבאל
תאעילבהראווצדעףדרנהבקעישרחא–״קחצייֵהֱֹֿאויבאםהרבאיֵהֱֹֿא׳ה
׳הרזוחֶשִמ,השעמל,םלוא.עגרהלשתודרטהבורבהזהןורכיזהאשמתופיצר

ב״יקרפבםהרבאלערפוסמהלאןווכמד״בשו,לאתיבןבומכאוהרבודמהםוקמה51
איהןיארשאכ,המצעהרותהלשהרופיסךלפתאד״בשןאכספות,ןוכנֿלא.׳חקוספ
קרו–״םשןֶלָיַוםוקמַּבעגפיַו״׃)א״יח״כ(בותככ–רבודמםוקמהזיאבהליחתהלגמ
ירבדלםגבלםשוי.לאתיבםֵשַּבםוקמלבקעיארוק)ט״יקוספב(םולחהרחאל
םשםוקמהלעבֵסֵהבקעייכובתוכב,)אבהדומעב(״םלוא״תחתופההקסִּפַּבד״בש
.ולשמשדח

.ה״כו״כתישארבגפ

.׳ה‐׳אח״כ,ךליאוג״מז״כתישארבדפ

–אטרכתאצוהבו[;ז״מ׳מע,ט״ישתםלוסתאצוה,׳ארקמתונויגה׳,דדלאלארשיר״דהפ
.47׳מע
םימעפולקקזנאוהו,דדלאלשויבתכוותוגהיבחרלכברתויביזכרמהיהםלוסהביטומ
ךליאוט״שתתנשמךרעשןואטיבהלשןושארהןויליגהתא.םיברםירשקהברופסןיא
םֵשַּבדדלאריתכה–לארשיתוכלמלשלאדיאבולגדרשאי״חליאצוילשםנואטיב–
].׳םָלֻס׳לומשרצוקךכֿרחאו,׳בקעיםָלֻס׳
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,םדוקמרבכחטבוהשהמאלאוניאהחטבההןכותםגירה,תופיצרהתאולריכזמו
יכֹנאהנהו״,תונערופהןמשאייתהלוללאיכ,בקעיתאדדועמוףיסומקר׳הו
דעבָזֱעֶאאליכ,תאזההמדאהלאיִתֹבִשֲהו,ךלתרשאלכביתרמשוךָמִע
.״ךָליתרַּבִדרשאתאיתישעםארשא

ẁתדיֵצלשתפסותןאכשיםוקמֿלכמ,תינכותתפסותהפןיאםאםג,תאזםע

דבוכהֿזכרמכתשמשמה,ןאכשיהלודגאתוברדועםג,תמאבו;ךרדלןוחטיב
בגשהוםצועהלכתאןיבמובקעירזוחםולחהבגאש–םולחהלשיטתסאה
םלוסהרבדהז׃הכותמטילפכהפעלקנאוהרשא,קחציוםהרבאתרוסמבםימולגה
הנבהה.ובםידרויוםילועםיהֱֹֿאיכאלמו,המימשהעיגמושארוהצראבצומה
ןכא״׃וציקהבבקעיתאתספותההנקסמהדוסיבתחנומהיאדוובאיהאיה,תאזה
יכהזןיא,הזהםוקמהארונהמרַמאיואָריּיו.יתעדיאליכֹנאו,הזהםוקמב׳השי
.״םימשהרעשהזוםיהֱֹֿאתיֵּבםא

.םלחשםולחהתאבטיהלכעלובכעתהלברןמזולןיאבוש,וציקהב,םלוא
םיקיפסמןוחטיבותודדועתההלגמוהשדקלןמשהילעקצוי,הבֵצמלןבאם☻אוה
םייתניבאוהטרופןויערהןכותתאךא;ולשמשדחםשםוקמהלעבסהלידכ
רשאהזהךרדַּבינַרָמשוידָמִעםיהֱֹֿאהיהיםא,רֹמאלרֶדֶנבקעירַדִיַו״׃תוטורפל
יל׳ההיהויבאתיבלאםולשביתבשו;שֹּבללדגבולֹכאלםחלילןַתָנו,ךלוהיכֹנא
רֵ☻ַעילןתתרשאלכו,םיהֱֹֿאתיבהיהיהָבֵצַמיתמַ☻רשאתאזהןבאהו;םיהֹֿאל
ופ.״ךָלּונֶר☻ַעֲא

שרופמורורביכםאו;ןָרָחבהנשםירשעכעקתשמובקעיךלוהןכמרחאל
ֿלכֿלעירהזפ,הבישהןויערלדימתתנוּוכמותלועפהתיהךכידכךותשרבדה
אלא,תאזהעקרהֿתנווכמןירשימבולצאהלישבמהבישהןיא,ףוסבל,םינפ
ןיאו–השדחתולגתהיפֿלעתינכפהמתוררועתהל,תחאםעפבוש,איההקוקז
הנהו,ןבלינפתאבקעיארַּיַו״׃תנברדמתינוציחהביסלשהעויסמהרוטפאיה

םוק״–הכוראהותחירבֿתדידנמובושב–בקעיתאה״בקההווצמרשאכרגסנלגעמה
״יחאוָ☻ֵעינפמחרבבילאהֶארנהלֵֿאָלחבזמםשהשעוםשבשו,לאתיבהלע
הקסִּפַּב398׳מעבו,״אלא״תחתופההקסִּפַּב394׳מעבןלהלתאזהארו,)׳אה״ל(
.״בלםישלםגשי״תחתופה

,תונורחאהתואקסִּפהשולשברּומאָלתסחייתמוזהינפה[.ב״כ‐א״יח״כתישארבופ
].ןהינפלשהקסִּפהףוסןמל–םצעבו

.ו״כ‐ה״כ׳לתישארבהארזפ
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תדלומלויתובאץראלאבוש,בקעילא׳הרמאיו.םושלִשלומתכומִעונניא
חפ.״ךָמעהיהאו

לשדודיעהרואכלונלןיאבושןאכש,אוההז״ךָמִעהיהאו״לינייפואהרבדה
לוכיבכ,הרצךותמתטקננההרירבִלדודיעםאיכ,תיבויחףוסיכֿתליפתלתורתעיה
אופאליחתמערהץחלהלשונומיזסנְלתוקקזיההךרוצו–הילעבתבוטבאלש
ףאםצעבילואםעפהשאהיּולו(ומצעתובאהדחאלצא,וזהעשמרבכםשגתהל
תארישכהלידכ,ומצעבקעילשתבשוחמהותינכותיפֿלעלגעמהךכרשקנ
האצותה,ץוריתכםאןיבותמאבםאןיב,םוקמֿלכמ.)וישנתאענכשלוותאיצי
בקעילדועםיקיפסמםניאיבויחהןוצרהוהווצמהםצעש,הזבתוחפלהוושאיה
ויבאיהֱֹֿאהטונבקעילצאש,העפותבםגלמתסמןורקיעהותואו–םמצעלשכ
ךותמםאיכ,תלגרומהתיבויחהךרדבקראל,תיתוהמהניחבמוליפא,ספתיהל
,״קחצידַחַפוםהרבאיֵהֱֹֿא,יבאיֵהֱֹֿאיֵלול״׃תילילשה,הָפוכההמיֵאהתשגדה
טפ.״קחציויבאדַחַפבבקעיעבָשיַו״וא

,הליחתכלמומשירוחאמתרתתסמוהדילמבקעיבהעובטה,וזהייטנלע,םלוא
העשמבקעיתאהוולמהקהבומהשגרהאוהדחפה.ףוסבלרבגתהלאוהדיתע
הזירההליחתכלמ.ץראבעקתשהלורוזחלאוההכוזשדעוםראןדפמאוהאצויש
רזוחאוהצ.ודִצבו–״ךָמִעהיהאו״בשדודיעהףאלעבקעיבןנקלראשנשדחפ
םהרבאיבאיֵהֱֹֿא״׃השיגפהברעותליפתבווָ☻ֵעםעותשיגפלתונכהבאטבתמו
לכמיתנֹטָק!ךָמִעהביטיֵאותדלומלוצראלבושיַלארֵמֹאה׳ה,קחצייבאיֵהֹֿאו
.דבעתאָתי☻ערשאתמאהלכמוםידָסֲחה . אֵרָייכ,וָ☻ֵעדימ,יִחאדימאנינֵליצַה.
.ותֹאיכֹנא . ריבעהשמ–שממתהלהשיגפהתעשהבֵרקשמ,ףוסֿףוס,םלואאצ.״.

.׳ג‐׳בא״לתישארבחפ

.ג״נְֿוב״מא״לתישארבטפ

,הזםיהֱֹֿאהנחמםָאָררשאכבקעירמאיו.םיהֱֹֿאיכאלמובועגפיַווכרדלךלהבקעיו״צ
.םשן״במרהשוריפהארו,׳ב‐׳אב״לתישארב–״םִיָנֲחַמאוההםוקמהםֵשארקיַו
בתוכן״במרה*.׳גֿו׳בםיקוספםההלא,הנושםיקרפתקולחב,םירפסהןמקלחב*[
וצפחזוחממקוחר,קובילחנדילהיהאוה,הזההזחמהבקעילאהארנשהעשביכ
הזחמהתרטמ.״םודאץראךכירחאו,באומוןומעינבלובגרובעלולשיןיידעו״,ץראָּב
.״םָתִארשאמותִארשאםיבריכועידוהל,ויביואלובגבאברשאכ״ודדועלאופאהתיה
].ט״קהרעהלתפסותַּב,423׳מעבןלהלהאר–ןמחנןבהשמיבר–ן״במרלע*

םיקוספםההלא,הנושםיקרפתקולחב,םירפסהןמקלחב[.א״י‐׳טב״לתישארבאצ
].ב״י‐׳י
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ודבלםשראשנאוהקרו,הזמקוביַלרבעמלאושוכרוותחפשמלכתאבקעירבכ
תלֲעדעומִעשיאקבָאֵיַו״–הנורחאהםעפבוָ☻ֵעלשורָ☻םעונובשחתאךורעל
52.ויניעבבוטכהרואכלובתושעל,ודיבוָ☻ֵעלשהזרשהיהףוסבלו,״רחשה

הז–(בקעי׃רמאֹיו?ֶמשהמ׃וילארמאֹיַו.ינָתכַרֵּבםאיכֲחֵלַשֲאאל׃רמאֹיַו״
אל׃רמאֹיו.)םינפלאםינפומעדדומתהאלוויחאתאבקעקרהכדערשאבקעי
..לכּותַוםישנאםעוםיהֱֹֿאםעָתיִרָֹשיכ,לארשיםאיכמִשדוערמָאֵיבקעי . .
בצ.״ישפנלֵצָנִתַוםינפלאםינפםיהֱֹֿאיתיאריכ,לאיִנְּפםוקמהםשבקעיארקיַו

רשאכשמשהולחרזיַו״׃קבאמהןמםלשבקעיאציאלןיידעהשעמלשאלא
שגפמהםשרמגנאלןיידע,ךכלםאתהבגצ.״כֵרילעעלוצאוהו,לאּונּפתארבע
.דגנלהָכלֵאְוהָכֵלֵנוהָעסִנ׃)וָ☻ֵע(רמאֹיו״׃הביקעבבושאלא,הערכהבישעמה
.עֵדֹייִנֹדא׃וילארמאֹיַו . .יטִאְלהָלֲהַנתֶאינאוודבעינפליִנֹדאאנרבעי. . דע.
;הריעֵ☻וכרדלוָ☻ֵעאוההםויבבשָיַו״זאו–״הריעֵ☻יִנֹדאלאאֹבָארשא
.הָתֹּכֻסעסנבקעיו . םילגתמודחפהידיר☻םירזוחםכשהשעמבםג,בושודצ.״.
.ץראהבֵשֹיְּבינֵשיאבהליתֹאםֶתרַכֲע״׃שדחמ . ילעופסאנו,רָּפסִמיֵתְמינאו.
בקעיל׳ההלגתהבוש,םעפהולרצב,םלואהצ.״!יתיבוינאיתדמשנוינוּכִהו
חרבבילאהֶארִנהלֵֿאָלחבזמםשהֵ☻עַוםשבֶשו,לאֿתיבהלעםוק״׃רמאֹיַו
דבלבוזאליכחכונשירחאו;ןכתושעלאופאררועתהבקעיוצ.״יחאוָ☻ֵעינפמ
םעסנב,השעמלםגאלאזצ,״ונתוחאתאהשעַיהנוזכה״ןורקֶעבוקדציולוןועמשש
ינבירחאופדראלו,םהיתוביבסרשאםירעֶהלעםיהֱֹֿאתַתִחיהיַו״,לאֿתיבל

תובקעב,וָ☻ֵעלשורָ☻אוהבקעיםעקבאנה״שיא״השתוטשפבןאכטקונד״בש52
,׳גז״ע׳הברתישארב׳באנינחרבאמחיברירבדבאוהורוקמרשא–ונקוספלי״שר
.׳גהקסִּפח״עהשרפבבושו

םיקוספםההלא,הנושםיקרפתקולחב,םירפסהןמקלחב[.׳ל‐ב״כב״לתישארבבצ
].א״ל‐ג״כ

].ב״לקוספוהז,הנושםיקרפתקולחב,םירפסהןמקלחב[.א״לב״לתישארבגצ

.ז״י‐ב״יג״לתישארבדצ

םתוחאהנידתאוררחשרשא,יולוןועמש,וינבלבקעיירבדויההלא[.׳לד״לתישארבהצ
השוכרתאםיזזוב,םכשֿריעיֵרכזלכתאוותואםיגרוהםהשךות,רומחןבםכשדימ
].ד״לקרפתליחתמרפוסמהלככ,ףטהוםישנהתאיבשםיכילומו

.׳אה״לתישארבוצ

.א״לד״לתישארבזצ
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קבאמבםלשוהאלרשא,םשהֿיונישתאםיהֱֹֿאםשומעשדיחזאוא–חצ״בקעי
םאיכ,בקעידועמשארָקִיאל,בקעימִש,םיהֱֹֿאולרמאֹיו״׃ושעלשורשםע

הֵרּפ,יַדַֿשלֵֿאינא,םיהֱֹֿאולרמאֹיַו.לארשיומשתאארקיַו,ֶמשהיהילארשי
יתתנרשאץראהתאו.ואֵצֵייֶצלֲחמםיכלמו,ָּךֶמִמהיהיםִיוגלהקּויוג,הֵברו
טצ.״ץראהתאןתאירחאערזלו,הנֶנתאלקחצילוםהרבאל

שודיחהבגאלבא,ינכותשודיחאופאהיהאלתירבהלשהזהשודיחבםג
המגפנרשא,תירבבתוקֵבדהךרדלשתוביציהֿתמגמהנקותיטתסאהֿילמסה
.םייתניב

ואתוקפסלעםיעמושונאןיאבושךליאוןאכמש,ךכבויתותואתאןתונרבדה
דעוחורתאתואכדמווילעתורבועהתושקהתויונערופהףאלע,בקעיבםידחפ
,עָבָשהרֵאּבאֹביַו״׃ןוחטיבבאוהעסונ,המירצמבקעיעסונרשאכםג.לאש
רושיאלקראלא,םהשלכתוקפסדגנכאלו–״קחציויבאיֵהֹֿאלםיחבזחבזיַו
ינפל,הרוֹשבּורובידבהנורחאהםעפבהלגתמו,םיהֱֹֿאהוילארזוח,הזהןוחטיבה
,בקעי׃רמאֹיַוהלילהתֹארַמבלארשילםיהֱֹֿארמאֹיַו״׃השמלהדיתעהותולגתה
יכ,המיַרצמהָדרֵמאריתלא,יבאיֵהֱֹֿאלֵֿאהיכֹנא׃רמאֹיַו.יננה׃רמאֹיַו!בקעי
ודיתישָיףסויו,ה♪ָעםגלַעַאיכֹנאוהמיַרצממעדראיכֹנא.םשמי☻ֲאלודגיוגל
ששחרתונאלבוש״לארשי״תוהמתרגסמבשונאםיאורךכבגאק.״יֶניֵעלע
םרבאדועוארקנאלרשא,הרשוםהרבאמלדבהב(״בקעי״וליפאשיאָלאורקל
,ץראבהרובקלותרזחהלעולעבשיייכףסוימבקעישרודשכוליפאו–)יַרשו
עומשלונימידרשאקפסהֿץמשתאףאךכבעומשלרשפאֿיאבושיכהמדנ
קוזיחםצעםשלקרהאבהשירדהאלא,רזעילאמםהרבאלשהעובשהתשירדב
ונלאצמנוזתוחתפתהלרתויבקהבומהיוטיבהאק.ףסוילשיכוניחהובוציי
םושדוערתונאל,ויתורצלכרחא,ןקזהבקעילצאשדבלבוזאליכ,הדבועב
רוזחלךכֿלכביטיהאוהו–ךכידכדעןהבלשחתנאוהאלא,תוקפסלםוקמ
תוזחלהיהלוכיוליפארבכאוהותומשרעלעשדע–םלוסהםולחתאןיבהלו
53.הפמלע☻ורָפכ,תורודלםלרוגדיתעלכתאוינבל

.׳הה״לתישארבחצ

.ב״י‐׳יה״לתישארבטצ

.׳ד‐׳או״מתישארבק

.א״ל‐ט״כז״מתישארבאק

ומותיחתארקל,ט״מקרפברפוסמכ53
.תישארברפסלש
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ץראבתושרתשההותוזחאיההתונויסינ5.

לשתישעמההמשגההישושיגלעתוקחתהלידכ,וניבֵקֲעלערוזחנבושןאכמ
,םירבדלתרגסמכ,לוכֿםדוקלבקלונאםיכירצוזהניחבמו–54תובאה
רזגנאלא,תירבהלשהרישיהמשגהלתשגלתובאהןמענמנהליחתכלמש
תירבב,ליעלוניארשיפכ,הכוראםייניבֿתפוקתאוהשֿךיאריבעהלותוכחלםהילע
.םירתבהןיב

הדבועהתכשמנ,היתובקעבהחתפתהשםייחהֿתייווהמו,תאזההריזגהןמ
המ,ארקיעמףלוסמרבדהאצויהשעמלש,תערכמהתיתוהמהתועמשמהתלעב
הדוסיביהירהלארשיבתיחישמההייפיצהש,בושחלםישנאהולגרוהללכֿךרדבש
תמאה.הדבאשהמלשודודתוכלמלשבוטהבצמהלארוזחל,יטנמורעוגעגקר
דודתוכלמשינפלברןמז,ונאםיעמושתובאהירופיסלשןיטישהןיבמיכ,איה
ףוסיכ–םירצמלהדיריהואהרותהןתמםצעינפלמףאו–םלועבהתיההמלשו
תאשממבםיקהלליחתהלידכ,אובישלאוגהלא,ידיתעולוכוינושארֿיתוהמ
חישמהתייפיצויחישמהןוזחהיכ,אופאאצמנךכו;היהתשהמלשודודתוכלמ
הליחתכלמםולגה,יבויחẁידועיי,ימורטדוסי,לארשיֿתרותב,השעמלםהירה
בק.םדילוישםֵדוקןוסאהזיאבךרוצםושילב,ּהָיּוויהֿתורוקמםצעב

יוליגבושיאדוובוהירה,תעדהתאדבעידבוילעונאםינתונשמ,ודִצמ,הזרבד
לוכיּולש,רמולךירצןיא,םלועבלבוקמהיפֿלעשינפמ׃תיאליעֿתיהֱֹֿאהמכחל
התיה,חטבומהדועייהיפוסיכלשתישעמהמשגהלדימתשגלםהרבא]היה[
ךא,תיסחילודגגשיהבוליפאילוא–הרהמדעהלוכתזבזבתמותיצמתמותפונת
אופאהתיההכירצהמשגההֿתפונת.וכותמםימיֿרצקויפוסגשיהבםינפֿלכֿלע

ןאכדעשרחאל,׳ינשהשושיגה׳םניהןאכונודיירשא״תישעמההמשגההישושיג״*54
שוביגבוםיינחורםירוריבבהיהורקיערשא,׳ןושארהשושיגה׳ןודנ–םדוקהףיעסב–
.383׳מעבליעל,)אשיר(48הרעהתאהזןיינעבהארובוש.ןוזחה
וירבדלד״בשןווכמ–״ליעלוניארשיפכ״׃ובתוכב–הזהטפשמהלשופוסב*
.הירחאלשוזבו״וליאו״תחתופההקסִּפַּב,386׳מעב

שיווארבנשןהמשי,םלועהתאירבלומדקםירבדהשש״׃׳ד׳א׳הברתישארב׳הוושהבק
.תוארָּבִהלהבשחמבולעשןהמ . ולעחישמלשומשושדקמהתיבולארשיותובאה.
.״תוארָּבִהלהבשחמב
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לשףוסיכהֿחתמלשתכשוממהוהנטקהשאהלעהליחתתושקתהלולשבתהל
רבכונדמעהילעש,דובעִשהלזרברּוּכלשהלודגהשאהןמדבלתאזו–המצע
רבכהילעףארשא,תוינוציחתוביסִמ,תונלבסביפואהלושיחתשירדמדבלו,םדוק
תובאהונודינלוכיבכש,האצותַלםיפרטצמהלאהםילוקישהותושירדהלכ.ונדמע
הנקסמהלאעספכךאהרואכלןאכמו–תטשפומהפיאשלשהפוקתלהליחתכלמ
,אוהלארשיֿתרותלשהתוהמעבטִמלוכיבכש,תולגהֿילֵצעמםיברברקבתחוורה
םנמאאהיתאזההפיאשהדוקפִתרקיעש,הבהמולגהתיחישמההפיאשהעבטמו
.המשגהבאלו,ףוסיכהוהפיאשהםצעבקר

.לופכןפואב,ובּוונממהזהבלהֿרוהרהרתסנתמאב,םלוא
החטבהלןתינאלהשעמלש,הרותהלשטושפהרופיסלונאםידע,תישאר

לאוגהאלא,תיפוסֿןיאהטשפהבךשמיהלןפואםושבתובאהיפוסיכלותיהֱֹֿאה
ןאכונלשיםאו–השמלשותומדב,הדועיההעשב,לעופבעיגהינקִתה
,טלחומבאלםינפֿלכֿלעהזירה,תטשפומה,הליבסההייפיצהדצליהשלכהיינפ
תוררועתהלשיאנתלעותיערארבעמֿתפוקתתעדלעקר,רתויהלכל,םאיכ
תמאב,ונרמאשהמלכףאלעשאיההדבועה,תינשו.הדגנכתינקִתותיטקלאיד
יכ,תטשפומוהליבסהייפיצבללכוללכתובאהלערבעמהֿתפוקתהרבעאל
איהתאזההדבועהםגו–לוכהתורמלורתלאל,םיישעמהמשגהישושיגבםא
ןורקיעָלסחיבםגםאיכ,תובאהתטישםצעלסחיבקראל,תפלאמקפסילב
.דיתעהיכרוצלםתטישבםימולגהםייחהֿתמכחלו

תוכחלחֵרכההתורמל,רתלאלםיישעמהמשגהישושיגתודואלעהלאםירבד
םהרבאינבלשתפסכנהוהלודגהתוכלמהתמקהתאליחתיש,לאוגלשואובל
ןיבהנחבההידיֿלעתרתפניהירה,הריתסםהבשיםא–שממבבקעיוקחצי
לשהתרשכהלםידעצןיבל,המצעתאזהתוכלמהםצעלשהתמקהלםידעצ

אליממו,םעןיידעהיהאלתובאל.יתכלממהלעפמהתלחתהלעקרהẁתורשפא
גילפהלםהמענמנףאבצמהעבטמו,רתלאלתימואלהלועפלועפלםהמענמנ
תטלחומוהרורב,םלוא.םהשלכםירדגומֿםיישעמםייתכלממםידעיבואתומישמב
ֿימואלהדועייהתאאשיירשא,םעהלשהשרשההוהחמצההתמישמםהלהתיה
,תאזההמישמהיולימלו–ירמגלורקיעברבכרדגומה,יהֱֹֿאהֿילארשיֿץראה
תנטקִּבהרואכלתכשמתמוהרופאהךא,םינפבמךורעֿןיאלתיטמרדהוהריהזמה
הזרבדב.העיגהםתלוכישהמכדע,רתלאלישעמןפואבלועפלונפםה,ץוחבמ
וכזםהדימתאלךא,ךרדהתאתיהֱֹֿאההרושבהםעפבםעפידמםהלהריאה

397לארשיימיירבדלע

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



לעתולעהלוחילצישהמבתסנתהלוראשוהםהםימעפל;תאזכתשרופמהארשהל
.״םישושיג״כונלהארנהזהשעמהקרפלכש,תומדהןאכמו–םמצעבםתעד

אבומַכו[ח״נהרעהלתוכימסב,ליעלרבכוניארוללהםישושיגהתלחתהתא
הליחת,הזכרמבןושארסיסבםרבאולםיקמץראבםיוסמרויתירחארשאכ,]הב
.םדֶקמיַעהוםָיִמלאֿתיבןיב–האלהתצקםשמהרבעהב–ךכֿרחאו,םכשב
.ה♪האטֵיַו״(דחיםגינחורויבושייאוהסיסבה . שיו;)״׳הלחבזמםשןֶבִיַו.
איההנווכה,דיחיןושלבלהואבןאכאוהרבודמהשיפֿלעֿףאיכ,בלםישל
תעדהלעתולעלילואיושעשיפכמבחררתויהברהףקיהבתוססבתהליאדווב
םהיתרשמוטולוירשםרבאמבכרומה,םצמוצמיתחפשמעסמלשיומידהיפֿלע
ןבטולתאוותשאיַרשתאםרבאחקיַו״׃שרופמברפסמארקמה.אדירגםיישיאה
אופאהזהיהו–55״ןָרָחבושערשאשפנהתאו,ושָכָררשאםשוכרלכתאוויחא
ףאו,תינידמותירוביצהמרבתיפרגומדותיקשמתועמשמלעבץוביקהליחתכלמ
רשפאתורחאםילימב.תימואלֿתינָתורוקואתיתכלממֿתירוביצהמרבאלןיידעםא
אשונרבכוהירהומצעבאוהרשאץוביקןיידעהזהיהאלםנמאש,רמולוחסנלםג
היהלוכישץוביקםינפֿלכֿלערבכהזהיהךא,ומצעלשמתירוביצהיווהלש
תבייחתמוזהנקסמ.ץראבשםיינידמהםיסחיהוםייחהתמרבםרוגכבשחיהל
יפכ,השימחהתאםיכלמהתעבראתמחלמבםרבאלשודמעמיפֿלעדוחייב
56.תוחתפתההךשמהבררבתהש

םידדונלשלהואֿתייטנתניחבבןאכהתיהאלתוססבתההיכ,בלםישלםגשי
ןמ.עבקלשדוסיוהמגמהבויההליחתכלמשרבתסמאלא,דבלבםרבעמֿךרדב
ולשיןיידעו(וילארזוחאוהךא57,הבגנהעוסנלותכללםרבאךישממהזהסיסבה
קוזינילואןמזהךשמבםאףאוגק;םירצמלועסממבשאוהרשאכ)רוזחלהמלא
ץפשמובקעירזוחםינפֿלכֿלעו,בקעייבגלםגתועמשמולשיןיידעירה,סיסבה
–לאẁתיב–הזכסיסבתניחבב,ותייווהםשתאוילעעיבטמףאו,ותואשדחמו
.ליעלוניארשיפכ,תורודל

,ץראברויתהךשמהבאיהםרבאלשהיינשהותלועפתטיש,סיסבהתמקהדצב
׃תשרופמתיהֱֹֿאהארשהתלבקמףאוזהטיש.״הבגנהַעוסָנוךולָהםרבאעסיַו״

.׳הב״יתישארב55

.הירחאלשוזבו״םלוא״תחתופההקסִּפַּב,403׳מעבןלהלהארהמחלמהלע56

.׳טב״יתישארב57

.ט״נהרעה,ליעלהארגק
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םגםרבאעיגמךכבגאו–דק״הנֶנתאליכ,הבחרלוהכראלץראבךלהתהםוק״
רשאאֵרמַמיֵנ♪ֵאבבשיַואֹבָיַו,םרבאלַהֱאֶיַו״׃םיפסונםיסיסבלשםתמקהל
שֵדָקןיבבשֵיַו,בגנההצראםהרבאםשמעסיַו״וא,״׳הלחבזמםשןֶבִיַו,ןורבחב
הק.״רָרגִּברָגָיַו,רּושןיבו

וק״ץראבבערהדבכיכ,םשרוגלהמיַרצמםרבאדרֵיַו,ץראָּבבעריהיַו״,םלוא

םגשלתשמהוםהרבאבהנשנורזוחה,רזומורזרופיסבונאםילקתנךכבגאו–
ידכ,םהיתויחאקרויהוליאכ,םירזםיכלמלםהיתושנןוכיסונייה,ונבקחציב
זק.ןוהתוברהלףאוםשפנתאליצהל

וניתורוקמבאל,שממלשרבסהםושיתיאראלוללהםירופיסהתועמשמל
םגאלא,תובאהתוגהנתהםצעדצמקרהנניאםתורָזו–םירחאתומוקמבאלוונלש
הממםיעזעוזמםיאצויוםיקולםיכלמהשיפֿלעֿףאיכ׃םיכלמהתוגהנתהדצמ
םדמעמבםהםיריכמםוקמֿלכמ,קחציוםהרבאלשהשיבמתוגהנתהכםהלהֶארנש
.בוטקרםהלםהםילמוג,הברדאםאיכ,םתואםישינעמםהןיאוהלאלששדוקמה
םרושֲאלםיצַמתִמכוללהםירופיסהתאלבקלןיאםינפֿלכֿלעש,אופארבתסמ
ללכלםירבדהתאםילשהלםייושעויהיש,םיידוסיםיטרפ׃םהבםירפוסמהםיטרפב
תוסנלילוארתומ,ןכֿיפֿלעֿףאךא;ןאכםירסחיאדווב,הריבסתיתואיצמהנומת
םיעטוקמהםירופיסלדעבמוליפאונלרייטצהלםייושעה,השעמֿירקיעםכסלו
.םהשתומכ

וספתנץראבםיאנתהתרמחהלשתומיוסמתוביסמבש,אוההארנהרקיעה
אלהשלוחה.םירצמלהדיריידכדעגילפהףאםהרבאו,השלוחלקחציוםהרבא
יכרבתסמךא,תיהֱֹֿאההחטבההןמוהשלכינורקעשואֵיבםינפםושבהאטבתה
רשאהשלוחהוהרמוחהיֵאנתב,החטבהַלןיפיקעֿאצומםהלושקיבתובאהינש
םיאיבנםתויהןורתיב,דחאדצמ,םהלאצמנהזכאצומלסיסב.םינותנויהםהםהב
יניעבתשדוקמהרקּוילשדמעמםהלושכרםהךכביכהארנו–תיהֱֹֿאהרושבלש
רדסההזיאלעיגהלוסינםההזדוסילעש,הארנינשדצמ,םלוא;םירזהםיכלמה
םשגתנּול–תרחאואתחאהרוצברשא,םיכלמהםעםייחֿףותישוהברקלש
ולצינתאזההמשגההןמ.השודקהתייָנזהלהשעמללגלגתמהיההזירה–רדסהה
םיצורמויהםיברועמהםידדצהלכשהארנו,סנב,הקברוהרשןכו,קחציוםהרבא
.הוושבהזהסנהןמ

.ז״יג״יתישארבדק

.׳א׳כ,ח״יג״יתישארבהק

.׳יב״יתישארבוק

ו״כ,ךליאו׳א׳כ,ךליאו׳יב״יתישארבזק
.ךליאו׳ו
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,ונייהו,םהלסחיילשישתירסומהתועמשמהלעהלאשםיררועמהלאםירבד
םיאצוי,תובאהתרוסמלשהשודיקןורקעךותמיכ,אוהםשוריפםאה׃הרואכל
היהיוארךכםנמאש,תיהֹֿאֵותינכותהקנפשוגןיעכ,םיקדצומאליממםירבדה
תניחבבאלאםהןיאאמשוא,ואצמנםהןהבשתושקהתוביסמבגוהנלתובאל
,הברדאו,תובאהלשוליפאםיאטחלעהפחמוזןיאש–הרותהתונֵּכלשיוליג
שדוקמרוקמשכוליפא,ונממקוחרלואטחהתארקבלדמלנשידכםתואאיההלגמ
?המגודולשמשמתובאההשעמכךכֿלכ

וקלחנםינשרפהתועדוליאו,בתכבשהרותבתשרופמהבושתןיאוזהלאשלע
אליממ,ונרמאשהלאשהירדגבדומעלונאםיראשנםא,יתעדֿתוינעלךאחק;הב
ןויסינהיה,סנהאלמלאיכ,גילפדןאמתילירהש׃חרכהב,טושפרבדהאצוי
ףא,שארמהלוכהרותהתֶלֶּפַמבותונזבןאכםייתסמקחציוםהרבאלשהמרעהה
םהרבאיכעדו״׃רומאלן״במרהירבדםהםיעירכמוםיריאמ,ןכבו–הנתינשינפל
ןפדחפינפמ,ןוועלושכמבתקדצהותשאאיבהש,הגגשבלודגאטחאָטחוניבא
שייכ,ולרשאלכתאוותשאתאוותואליצישםֵשַַּבחוטבלולהיהו,והוגרהי
–הליחתבהילעהָוַטצִנש,ץראהןמותאיציםג.ליצהלורוזעלחוכםיהֹֿאב
השעמהלעו,תֶוָממונדפיבערבםיהֱֹֿאהיכ,אָטחרשאןווע–בערהינפמ]האיצי[
עשֶרההמשטפשמהםוקמב׃הערפדיבםירצמץראבתולגהוערזלערזגנהזה
יק/טק.״אטחהו

.ט״כקןמיסלעהרעהַּב,ב״יקרפ,לךלתשרפלע׳המֵלשהרות׳שמוחהארחק
םהרבאלהיהרתומםאהלאשַלרשקברקיעב–ןאכלוןאכל–תונושתועדםשתורקסנ[
ן״במרהירבדדגנכ.ךכבבלושמהרשלשהניינערשאכ,בערהינפמהמיַרצמתדרל
אבומ–םירצמלםהרבאתדיריתאאטחכטפושה–הקסִּפהךשמהבדימןאכםיאבומה
םהבהסנתנשתונויסנהתרשעמדחאכ,בויחבתאזהאורה׳רזעילאיברדיקרפ׳שרדמםג
].םלוכבדמעו,םהרבא

יבושחמהיה–דרפסבשהנוריגריעהןמ,ןמחנןבהשמיבר–ן״במר[.׳יב״יתישארבטק
,ףיעסהלשופוסב,הכרואתאפמ,ןתניתוילעהריקסה.הרותללודגןשרפו,םיקסופה
.423׳מעב
תנשבהלגתהשן״במרהלשישיאהומתוח׃הנומתַּב

יושעםתוחה.וכעקמעבןאסיכלתדיל1972
ותעיבטו)ןימימ(ומולצתהארנןאכו,הקוציתשוחנ
ןב=[ר״בהשמ״׃קוקיחההזו;)לאמשמ(רמוחַּב
].״קזחידנוריג]שפנַחּונ=[נ״נןמחנ]יבר

הפוליגהמרעההךרדלשןוכיסהתטיקנבאקוודש,רמולאיה,הרואכל,תרחאתורשפאיק
םהםנמאיכררבתמדבעידבירהש,׳הבםנוחטיבוםבִלֿץמואןורתיתאקחציוםהרבא
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תוניידתהבןאכונניאתמאבהרותהתנווכרקיעיכ,רבתסמתאזלכםעשאלא
םשורהאלא,תיטמגרפההניחבהןמויתואצותלעאלףאו,השעמהלעתירסומה
םהרבאתאונאםיאור׃סנהלשoטנמומבאוהםירופיסהןמונלראשנהירקיעה
ךא–ושעייאלרשאםישעמב,תעדהֿלובלבוהנכסבורמ,םיכבתסמקחציו
אלא,םאטחלעתובאהםעקדקדמונניא,הרותןתמינפלשהזבלשב,ה״בקה
חוורתקפהךות,בוטהךרדלםתואריזחמולישבהלמםתוטשתאאוהענומ
םאיכ,לומגהקוחאקוודואלםנמאש,רמולהארנו;תוטשהותּולבַנהןמוליפא
ףאלע,תיהֱֹֿאההריחבהתשודקבםולגהתידועייההלצההסנלשקוחהיוליג
.רקיעבהרותהידיֿלעהפןוּוכמה,לכשההֿרסומאוהאוה–ולרבעמואטחה

.ן״במרהתנקסמתאחרכהבתרתוסהניא,הדִצמ,וזהנקסמ,םלוא
לשתיבויחההעפותבאוהםירופיסהןמונלראשנהיולגהוירקיעהםשורה,ןכא

ןימליונפחטשהתראשהוםיילושלרועיכהתעדותלשהתקחדהךות,הלצהה
,םנמאו.׳ושָשֹּבתיאלוםימורעםהינשויהיַו׳ןיעכ,תירסומתומימתלשהריווא
,תישארברפסלשךשמההלכבםגהרואכלרור☻ִלתראשנתאזהתומימתהתריווא
ידמםששוגפלונאםיפיסומדועש,םירחאהםירעוכמהםישעמהינימלכלדעבמ
תומימתהתררו☻השעמלש,ןכֿםגאיהתמאה,תאזםע,םלוא.םעפבםעפ
דמולהלוכירבדלשוקמועבוליאו,םירופיסהלשחטשהינפלעקרתירסומה
רזוחכםגוהירה,רעוכמהשעמתומימתבתישארברפסרפסמרשאכש,שיגרהל
איק.״וללהלשםתומימתתא,האר,אנהאר״׃גולגללשדהןימב,שחלבםשהנועו

תאךירעהלםתמכחחוכמםאיכ,ומירעהםהדחפךותמאל,ןכבו–וחילצהוולצינ
לעךומסלץמואהךותמו,ןוכנהעגרבןוכנהרבדהתארמולהנובתךותמ׃הנוכנבצמה
.)הבהמולגה׳החורלעו(וזםתמכח
הפיקמהמכחםתסםאיכ,ץמואםינפֿלכֿלעןאכןיאתמאב,הזןורתפיפל,םלוא
ֿינבללכשהֿרסומאלו,םיכאלמלשןיינע,ןכבו–תירסומהערכהלוקופקפלרבעמש
ויהםהויבגלרשא,והשלכקופקפקחציוםהרבאלןאכרתונםא,תישונאההמרב.םדא
ןדבאלשןוכיסןיבלסנואבןדבאלשןוכיסןיבםתערכההתיהירה,עירכהלםיכירצ
.היינשהתורשפאבורחבםהו–סנבקרהלצהההיולתםינפואהינשברשאכ–סואימב

,וָ☻ֵעתשורי,ריעשרהשוביכרוסיאלםעטםשםינתונל״זח[.ו״ט׳א׳הברםירבד׳האראיק
בקעיוהקברהערלֿולצינךאיהשרדמהראתמךכֿךותב;קחציויבאתאדביכאוהשךכב
דע–הכרבהתבינגלשהשעמַבוןונכתַּב–וָ☻ֵעלשתאזההבוטהותנוכתתאאקווד
,םירבדההנה.ויחאלשהשועמהותומימתיפלכ,עוגפהוהמורמה,וָ☻ֵעתקעזהתלעש
׃ןיגולידב
,תוהכויניעךיבא,ינב׃ולהרמא...?הנבבקעיתאתבהואהתיהשהקברהתשעהמ״
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–תומימתלדעבמףא,תישארברפסבםגאטחהתעדותאופאתמייק,השעמל
–םירבדהתארסומה,יהֱֹֿאהרפוסהתמרבירה,םמצעםילעופהלצאאלםא
רפסהש,ןיטישהןיבמןאכתנוּוכמהתמאהלעדומעלןייעמהלוכי,ףוריצהךותמו
םגאלא,הארשההֿתברוהפיה,תיבויחהתוחתפתההתאקראלונלראתלאב
הנחבההרדעיהותרדגומהאטחהתעדותרדעיהלע,הרותהרדעיהדציכ׃תאז
החכותאללרקפההישעמתאםייתניבוברהוופיסוהקר,לוספוןוכנןיבתבייחמה
,אטחהןמהאצותכ,םירצמללארשיֿינבףוסבלולגלגתהתמאבשדעו,שנועילבו
58.ןלהלטורטורפרתיבדועהארנשיפכון״במרהריבסמשיפכ

ונעגההילאש,תמיוסמהרופיסהתדוקנלרבעמלאהברהונגלפהרבכהזבךא
קרונאםידמועןיידעוזהניחבמש,ריכזהלרתוימהיהיאלילואו–ונתאצרהב
תאךא,לישבהלותגגִשלןתינאל,רומאכ,םש.םירצמלםרבאלשותדיריהשעמב
ןאצוליהיַו,הרובעבביטיֵהםרבאלו״׃ךכםגםייתניבוזהאשנםיבוטההיתוריפ
חקלאלהזהרשועהלכתאביק.״םילמגותֹנֹתֲאותֹחָפשוםידבעוםירֹמֲחורקבו
בושףאו,הבגנהםרבארזחףוסבלוגיק,וינפלעמחלישרשאכםגםרבאמהערפ
היהשהמלעהברהרתייאדווב–״בהזַבוףסכַּבהֶנקִמַּבדֹאמדבכ״,לאֿתיבל
דיק.םדוקמול

ןלהל,ןנדףיעסהתאתומתוחהתואקסִּפהיתשבתאזההנחבההלשהמוכיסתאהאר58
.422דומעב

.שבוליחאשםיאנ]םידגב=[םילכןתוא]תא[ךתואתשבלמינאו . דּומָלהיהןהבש.
התִארשאתודומחהוָ☻ֵעידגבתא[בקעיתאשֵּבלַתַו׃רמאנש,ויבאתאשמשל]ליגר=[
ידיםיידיהובקעילוקלוקה׳?ולרמואקחציהמ,ולצאבקעיסנכנשכ,ךכיפל.]תיבב
וָ☻ֵעאבו;ולאציוותואךריב,]ולםירכומה,םירקיהוָ☻ֵעידגבתאששימשיפל[,׳וָ☻ֵע
,ינב׃ולרמא...!וָ☻ֵערוכבנבינא׃ולרמא...?התאימ׃ולרמא,ויבאלצאסנכנו
המהארואוב׃רמואוַחֵוצוָ☻ֵעליחתההעשהתואב!תכרבתאחקיַוהמרמביחאאב
ידאל!׳םילָהֹאבֵשֹיםתשיאבקעיו׳)ז״כה״כתישארב(ובבותכש,הזהםתהילהשע
].״)ו״לז״כ(׳יתָכרִּבחקלהתעהנהו׳,יתרוכבתאוליתרכמשלעילקחצש

הָחָקְלרשאכ,הרשרובעבםרבאלביטיהםירצמךלמהֹערפ׃ונייה[.ז״טב״יתישארבביק
].השאלהתאשלדמעוותיבלא

.׳כב״יתישארבגיק

.׳ג‐׳אג״יתישארבדיק
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–ץראבולסופתלםרבאקיפסהשחטשהטועימורשועהיובירבקע,הזבלשב
ןמזברבכלוחלהקיפסהרשא,םידבעהוןילטלטימהשוכרתדרפהלבלֿםישבםגו
םרבאהנקמיעורןיבתובירמחתפתהלולחה–ויחאןבטוללםרבאןיבוהשלכ
תועמשמללכלחתפתהלויהתויושעולאהתובירמהשהארנו,טולהנקמיעורןיבו
ודרפנזאוטק.דחיםגטולוםרבאדגנכ,ץראהיבשוי,יזירפהוינענכהברקבתינידמ
ונרכזהרבכשיפכ,םהיניבוקליחרשא,ץראבתו☻רפתההימוחתבםגטולוםרבא
ירה,םייתניבוזהדרפהבהתיהרשאתלעותהלכםעש,ןייצלשיךאזטק;ליעל
ינבלשםתושרלדועייהחטשימוחתמקלחתדרפהלדוסיההבחנוהאובלדיתעל
דעתאזההדרפההלשםיערההיחיפסיחיפסמונרטפנאלןיידעו–ןומעובאומ
59.הזהםויה

תעדותתאםרבאלצאהטימשהאלםימוחתהתדרפהםג,םוקמֿלכמ,םלוא
,ןורבחרוזאב,ארממינולאבתבשלאבוםייתניברבעאוהזיק.טוללסחיבהווחאה
הכורכהתיהוזתוזחאיהיכהארנו,ה״קהרעהלתוכימסבריכזהלונמדקהשיפכ
העיגהךכידכךות.ארממולוכשא,רנע–םדקמםוקמהילעבןיבלוניבתירבב
,השימחהתאוחצינרשאםיכלמהתעבראידיֿלעיבשבלבוהטוליכ,העידיוילא

רבעבטולינבתלחנילבחתאשובכלאלש,םירצמילועלעלטוהשוַצַלאיההנווכה59
וצראמלןתאאליכ,המחלמםָּברָגתִתלאובאומתארַצָתלא״׃ןלהלכ,יחרזמהןדריה
לאוםֵרֻֻֻצְתלא,ןומעינבלומָתבַרָקְו״׃בושו;״הָשֻרְירָעתאיתתנטולינבליכהָשֻרְי
׳בםירבד(;״הָשֻרְיהיתתנטולינבליכהָשֻרְילןומעינבץראמןתאאליכ,םָּברָגתִת
דע,םהרבאינביפלכטולינבלשםתונייועבאוהןיינעהךשמה.)ט״יְֿו׳טםיקוספ
׳חקרפתליחת׳בֿלאומשבהאר(הברהכמםתוכהלטפשוהיוךלמהדִודוחרכוהש
רשא״ןומעובאומלעאבנתמהינפצשדעו,)׳כקרפ׳בֿםימיהֿירבדבו,ב״י‐׳יםיקרפבו
באומיכ״׃וינישֿרועבטולטלמנהנממרשאהאושהםהילעאובתש,״ימעתאופרֵח
תורודב׃םירורבונימיבןיינעהיחיפסו.)׳ט‐׳ח׳ב(;״הָרֹמֲעַּכןומעינבו,היהתםֹדסִּכ
הטילחה1920תנשב,ןדריהרבעתאםגבשיילשעמוחורתפונתהתלעאלהייחתה
םידוהילחטבוהש׳ימואלהתיבה׳ימוחתמהזהבחרנהלבחהתאעורקלהינטירב
הלרתכרשאתימשאההתינדריההכלממהובהדסונ)1946(ףוסבלו,רופלבתרהצהב
.ןומעינבתבראיהןאָמַעב,ןומראו

.ךליאו׳הג״יתישארבוטק

.״םֹדסדעלַהֱאֶיַורָּכִּכהירעבבַשָיטולו,ןענכץראבבַשָיםרבא״׃ב״יג״יתישארבזטק
].״רבתסמ״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,384׳מעבליעלד״בשירבדתאהארובוש[

ארקמהאיבמ,באומוןומעללארשיןיבםימיהתוברבהווהתהשדוגינהףאלעשןיינעמזיק
.ט״כט״יתישארב׃םהרבאלהשענשדסחןיעכםודסמטוללשותלצהתא
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םרבאתאהררועהעידיה.טוללשובשומרוזא,רכיכהירעלשםיכלמהםהיניבו
ףדרמה.ובורקתאליצהלוםיחצנמהרחאףודרלידכותירבֿילעבויכינחםעתאצל
לאמשמדעלועפלוקיחרהוישנאוםרבאיכ,לודגיעצבמגשיהויההלצההו
םעהושוכרהלכתאםגםאיכ,טולתאקראלםמעוריזחהםהו,קשמדל]ןופצמ=[
הצרעהודובכםרבאלבסההזגשיה.היבִשַּבוכלהרשא,םיסבומהםיכלמהלשמ
םימרוגדצמםגםאיכ,יבֶשהתרזחהברישיןיינעםהלהיהשםיכלמהדצמקראל
הנכשרשאםילשוריךלמקדציכלמומכ–תרחאהביבסבוליפאו,ץראבםירחא
.םרבאלשותרזחךרדב

,הבהכזשוזהרקּויבתושעלןוכנלםרבאאצמהמונלבושח,ונדידל
.ץראבולשתודידיהירשקתכרעמתאביחרהלידכהבשמתשהיכאיההבושתהו
,םייובשהוישנאתאקראלולריזחהשךכידיֿלעהנקאוהםודסךלמלשובלתא
,רנעםעותירבתא,ינשדצמ.ושוכרלכמהמואמומצעלתחקלםגבריסאלא
םקלחתאןתנאוהםינפֿלכֿלעםהלשךכידיֿלעקזיחאוהארממולוכשא
.דחיםגחורבורמוחבהרצובשתודידיאוהרשקקדציכלמםעוליאו.חוקלמב
שוטשטבשםייתפשֿסמןאכםלשלםיכסהםרבאיכרמולהארנ,חורהתניחבמ
ֿףוריצהזירהו–״ץראָוםימשהֵנֹקןוילעלאל״ןהוככשמישקדציכלמ׃םיגשומ
יהֱֹֿאהיהשומצעלֵֿאהותואלןהוכקדציכלמהיהוליאכעמשיהליושעהםילימ
טילבהלידכהמואמהשעאל,םייטמולפידהויסחיב,םרבאיכרבתסמחיק.םהרבא
ֿלע,תירמוחההניחבהןמהברִקהֿיומידתאןיזהףאו,הברדאםאיכ,לדבההתא
ךק/טיק.איבהשחוקלמהלכמרשעמקדציכלמלןתנשךכידי

קדציכלמש,םששגדומהלדבהלבלםישו,ןוילעלאךרע,תיארקמההידפולקיצנאבהארחיק
וזןושלאוהץמאמשכ–םרבאוליאו,םתס,״ץראָוםימשהֵנֹקןוילעלא״לערבדמ
.)ב״כְֿוט״יםיקוספ,ד״יתישארב(״ץראָוםימשהֵנֹקןוילעלֵֿא׳ה״לערבדמ–ומצעל
ןכלו,׳ןוילע׳ינענכהלאהרכזומםיינוציחתורוקמביכאבומתיארקמההידפולקיצנאב[
יכףיסונו(.׳ןוילע׳ארקנהלאָלןהוכ׃שרפתי,״ןוילעלאלןהכ״׃קדציכלמלערומאה
תונורחאהםילימהיתשתוכפוה,״ןוילעלֵֿא׳ה״׃רמואה,םרבאלשונושליונישב
].)ירקיעהתוה♪ֱֿאהםש,׳הלשוראותל

םרבאלקדציכלמלשותצרעהייוליגםעונרחאללכֿךרדבםיכשמנםיינשרפהוניתורוקְמטיק
.תמאֿעבטמכטעמכםיגשומהןוימדתאםהםילבקמו,הזלשותודידיימולשתרחאו
אוההרקמאליכסרוגיוליברו,תקולחממםינפֿלכֿלערוטפרבדהןיא,םלוא
תישארב׳(קדציכלמלשוניילעתודדייתההרחאדימהאבםירצמדובעִשלשהרושבהש
תזמרנםרבאלשוגָ☻ומביטלקדציכלמלשוגָ☻ומביטןיבלדבההתעדות.)׳וג״מ׳הבר
תועטןייצמוחֹנןבםֵשלקדציכלמתאההזמה,׳בדומעב״לףד׳םירדנ׳בשרדמבםג
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,ךלוהואוהעלקנוכותברשא,ךובמבךבתסמםהרבאתאונאםיאורןכמרחאל
.עלֶקהףַכבִּכ

וילארשאערזהונממענמנןיידעו,ןענכץראבםרבאלערבכורבעםינשרשע
ילוא,יתחפשלאאנאֹּב,תֶדֶּלִמ׳הינַרָצֲעאנֿהנה,םרבאלאיַרָ☻רֶמאֹתו״.הפיצ
רמאֹתַו״,רָגָה,החפשההתרהשמ,םלוא.״יַרשלוקלםרבאעמשיַו;הנממהֶנָּבִא
לַקֵאָו,התָרהיכאֶרֵּתו,קיחביתחפשיתתניכֹנא,ךילעיסָמֲח,םרבאלאיַרש
הלישע,ךדיבךתחפשהנה׃יַרשלאםרבארמאֹיַו.ניבויניֵּב׳הטֹּפשי;היניעב
הרזחרגה.הכראאלהחירבהשאלא.״היֶנָּפמחרבתַויַרשָהֶּנעתַו.ךיָניעבבוטה
דיולֹּכַבודי,םדאארפהיהי״יכוילעאָּבינ׳הךאלמרשא,לאעמשי,ןבהתאהדליו
תעדלעףאןבהתאולץמאלהטנושואֵיבםהרבא.״ןֹּכשיויָחֶאלכינפלעו,ובלכ
םהרבאלהדלירשאתירצמהרָגָהןבתאהרשאֶרֵתַו״.קחצידלונזאךא–ןכ
תאזההמאהןבשַרייאליכ,הנבתאותאזההמאהשֵרָג׃םהרבאלרמאֹתַו.קֵחַצְמ
לאםיהֱֹֿארמאיו.ונבתֹדואלעםהרבאיניעבדֹאמרבדהעַרֵּיַו.קחציםע,ינבםע
עמשהרשָךילארמאֹתרשאלכ,ֶתָמֲאלעורענהלעיניעבעַרֵילא,םהרבא
.״ערָזלאֵרָּקִיקחציביכ,הלוקב

ידכךותוליפא,ףוסֿףוסיכ,קלחודחןורתפהזבהיהאלהשעמל,םלוא
לשיהשלכתרוסמלאעמשיאשנ,החפשהומאלשהתועצמאבוליפאו,הקחרה
ןבתאםגו״׃שוריפבעידוהףא׳הו,םהרבאתיבבלבוקמכ,םיהֱֹֿאינפתייאר
יפכ(וזהמחנ.המחנכםהרבאלבשחנרבדהו–״אוהערזיכ,ּונֶמי☻ֲאיוגלהמאה

;םהרבאלונממהנוהכההרבעוההללגברשא,קדציכלמלשויתוכרברדסבתמיוסמ
׃ז״כקרפ׳רזעילאיברדיקרפ׳בהחרקןבעשוהייברלשתינגלגלהותרמִאתאםגהארו
טולרַ☻עמלכוהרומעוםודסרַ☻עמלכתאחקל׃םלועברֵ☻עלןושארליחתהםהרבא״
.חֹנןבםֵשלןתנו,ויחאןב . תסחוימ׳רזעילאיברדיקרפ׳לש׳רגיה׳תרודהמב[.״.
.]םילקןושלייונישב,ריאמיברלהרמִאה
.תישרדמתרוקיבמתורוטפןניאהזרשקהבםהרבאלשתורחאתולועפםגש,ריעהליואר
הזבש,ויכינחתאאוהקירֵהללכביאַמלה,הנעטבוילעאברזעלאיברםשבוהבאיבר
;״םינשרשעוםיַתאמםירצמלוינבודבעתשנ״ןכלו,״םימכחידימלתבאירגנאהשע״
םישנאהתאקיזחהלמםרבאלשותוענמיהלשנועותוא]תא[סחיימןנחוייברוליאו
ףאו(״הניכשהיפנכתחתסנכיהלמםדאינבשירפה״ךכידיֿלעש,דָמִעהיבִשהֿילוצינ
.׳אדומעב״לףד׳םירדנ׳האר׃)םודסלשהמוחתלםריזחה

.ד״יקרפ,תישארבהאר–]התמדוקבווזהקסִפב[ןיינעהלכיבגלךק
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אלא,תישעמההתאצותב,התיהאל)״יַרשָהֶּנעתַו״לעושוריפבן״במרהןייצמש
םהרבאערזתונעְלםדאארפאהישןבהלןתנו}רגהלש{הינועלא׳העמשו״
םירבדהֿתכסמלכבהדיחיהתיבויחההעפותהו–אכק״יוניעהינימלכבהרשו
םע.עירכהלתלוכיהוהארשההםהרבאלןאכהתיהתוחפלש,אופאהתיהתאזה
תיבבהשוריֿקבאמםייתניבענמנ,הרשתשירדכ,רבדמללאעמשילשותקחרה
ירסח,םירחאהתובאהרשאגשיה–קחצילשוערזלהיונפהראשנץראהו,םהרבא
בכק.ןלהלטרפנודוערוזחנשיפכ,ובאנקתהלקרולכי,הערכההֿחכ

המגודארקמהונלאיבמלאעמשיורגההשעמיכוביסלשהזרופיסבברועמב
.תודידיירשקלשםתועצמאבץראבםהרבאלשותוססבתהתטישלתפסונ

דציכ,בגאבןכֿםגוניאררבכתמאבו,ררגברוגלעיגמםהרבאתאוניאררבכ
הזהרקמב.תוחאכותשאתגצהלשהמרעהבבושהיהךורכןאכססבתהלונויסינ
ינפמתאזכתנכוסמהמרעהלקוקזהםוקמלאובלץלאנםהרבאשרפסמארקמהןיא
תיבויחההביסהןמקרהרואכלןאכלאבםהרבאאלא,ךכבאצויכוהשמוא,בערה
איהארקמהתנווכיכקיסהלםוקמילואשיו–ץראבותוטשפתהתמגמםצעלש
םשהתארנאלו,תושפנתנכסבהתיההכורכתאזההנווכהםצעםגםנמאשזומרל
לשהתועצמאבאלא,ןהבןותנהיהםהרבאשתוביסמב,וזהנכסלערבגתהלךרד
אלםעפהו–סנבתאזההנכסהןמםהרבאלצינבוש,םינפֿלכֿלע.היָנזהתנכס
אלא,ףסכףלאדועו,״תֹחָפשוםידבעורקבוןאצ״חוורבאציאוהשדבלבוז
גכק.״בֵשיניעבבוטַּב,ינפליצראהנה״׃ולרמאםגררגךלמךלמיבא

.םדבלחוורהוסנהידיֿלערבדהרמגנאלםעפה,םלוא
םנמאהשרדנוזתירב.תירבםינפֿלכֿלעשרדלבא,הרשתאררחשךלמיבא

התעו;הֶ☻ֹעהתארשאלכבמִעםיהֱֹֿא״׃ותנכסוםהרבאלשוחוכתעדותךותמ
השעתמִעיתישערשאדסחַּכ׃יִדכֶנלויִנינלוילרֹקׁשִתםא,הָנֵהםיהֹֿאֵּבילהָעבָשִה
םעטבתאזההבידאההאדוההירוחאמ,םלוא.״הבהתרגרשאץראהםִעוידָמִע
וליאו,יטמולפידתואטבתהחסונלשהברהדימםגתרכינהשירדהלשיתִמאה
םימהֿתוראבמתחאסופתלךלמיבאחלשידמליולגרתסֶהךותמיכהארנהשעמל
יאבצםּויאלע,ואבצרשלוכיפלשותומדב,הרורבהרוצבולזמרףאוםהרבאלש
דומעלהיהלוכיאלםהרבאשרבתסמ.דיתעלתֵרָּכיתאלתירבהשהרקמל,רתלאל

.׳וז״טתישארבאכק

.ךליאו׳טא״כ,ךליאו׳אז״טתישארבהאר,התמדוקווזהקסִּפתוערואמלסחיבבכק

.ךליאו׳א׳כתישארבגכק
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ובֻשָיַו״ואבצרשלוכיפוךלמיבאומקזאקרש,העובשבהתרכנתירבהו,םויאב
עטנשךכידיֿלעקוחרחווטלותנומאתאןיגפהםהרבא.״םיתשִלּפץראלא
םייתניבו–״םלועלẁֵא׳הםֵשבםָשארקיַו״,עבשֿראבב,תירבהםוקמבלשא
דכק.״םיברםימיםיתשלפץראבםהרבארגיַו״,ולהנקשהחוורהןמהנהנ

רמא״׃רדסההןמןוצרֿעבשאצויוניא׳דד״נ׳הברתישארב׳בשרדמה,םלוא
ינבתחמשבההשמינאשייח–ינוצרילבתו☻ָבּכעבשתתנהתא,ה״בקהול
םיגרוהםהןכדגנכ,ייח–ינוצרילבתו☻ָבּכעבשולתתנהתא;תורודהעבש
התא;וינבתשולשולואשו,ןושמשוסחנפוינפח׃ןהולֵאו,םיקידצהעבשךינבמ
ולֵאו,תונָּכשִמהעבשינבמןיבירחמוינבןכדגנכ–ינוצרילבתו☻ָבּכעבשולתתנ
עבשולתתנהתא;ןיֵרתםימלועתיבו,ה♪ישוןועבגובונ,לגלגודעומלהוא׃ןה
60.״םישדוחהעבשםיתשלפהדשברזוחינוראןכדגנכ–ינוצרילבתושבכ

הכק.הלפכמהתרעמבהשעמהךכלהמודו

התיהאלא,הרכִזלדובכתבוחיולימלשןיינעקרהיהאלהזירה,הרשהתמשכ
שוכריםהרבאשךכידיֿלע,תורודלתּומקמתִהתבוחיולימלהתואנתונמדזהםגוז
תורודלתובאֿירבקתֶבֶצמכשמשללכותרשא,תיתחפשמרבקֿתזוחאץראבול
הווחמידיֿלעבושאלאזאתירשפאהתיהאלתאזכהשיכר,םלוא.וירחאםיאבה
םגש,הארנוכק.םתונובירבוםתוכזבהרכהוםירכנהץראהיבשויםעתודדייתהלש
םירכנהברקבולרכוהשךכידיֿלעיתודידיהרשקלסיסבםהרבאלאצמנהזהרקמב
ידכםגךא;״ונֵכותבהתאםיהֱֹֿאאישְנ,יִנֹדֲאּונֵעָמש״׃השודקלשוהשלכדמעמ

׃שרדמהירבדלםירבסההנה60
םהרבארחאלןכש,ןענכץראשוביכדעתורודהעבשהתהשוהםהרבאינבתחמש*
׃םירתבהןיבתירבבםהרבאל׳הרבדכ,הבישהדעתורודהעבראדועופלחבקעיוקחצי
׃םהתורודהתעבראישנא,בקעיןביולתלשושב,לשמלךכ.״הָנֵהובושייעיבררודו״
.השמוםרמע,תהק,יול
ינפח׃)םרדסכאלשןאכםייונמה(םיקידצהתעבשםיתשִלפידיבוגרהנךכהנה*
וזהמחלמב;א״י׳ד׳אֿלאומשברומאכ,רזעהןבאתמחלמבוגרהנילעינבסחנפו
גרהנןושמש.)ב״י׳זוהימריבהאר(הלישןכשמברחםגהכשמהבו,תירבהןוראהבשנ
ףוסברפוסמַּכ,ןוגדשדקמתאםהילעוומצעלעוליפהב,הזעבםיתשלפיבשבותויהב
וגרהנ,עושיכלמובדניבאןתנוהי,וינבתשולשולואש.םיטפושרפסלשז״טקרפ
.א״לקרפ׳אֿלאומשבבותככעובלגהרהבםיתשלפםעהמחלמב

.ךליאוב״כא״כתישארבדכק

.ךליאו׳בג״כתישארבהכק

.׳דג״כתישארב–״םֶכָמִערבקתַזֻחאילונת,םֶכָמִעיכֹנאבשותורֵג״׃הארוכק
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תירסומהניחבמ,אוהותוכזתאססבלוביטיהלידכםגו,תודידיהתארערעלאלש
וליאדכאלא,המורתואהנתמלבקלאלשולבטומיכםהרבאלהָארנ,תיטפשמו
תאראתלידכרובידהתאביחרמארקמה.אלמףסכבשקיבשהרעמהתאתחקל
תרעמשהדבועהתאשיגדמאוהו,טורטורפב,וירדגלע,הזהחקֶמהֿהשעמ
םגאלא,אלמםולשתבותיזוחהמכסהבקראלםהרבאלהָנקִמלהמקהלפכמה
.״וריערעשיֵאָּבלכבתֵחינביניעל״,יולגויבמופיטפשמהשעמב

החטבההתוכזבתיהֱֹֿאהלחנלונלהנתינץראהלכשתואיצמהעקרלע,םלוא
חינהלהשק,םייטרפהנקמֿיזוחלשםתוכזבאקוודואלו,שוביכהףקותבו,דועייהו
ןיאשתומוקמהשולש״שישהדבועָלתירסומתועמשמוזיאסחיילאבארקמהיכ
תרעמרשאו,״םכדֶיבןהםילוזגרמול,לארשיתאתונוהלןילוכיםלועהתומוא
קרןאכהאבארקמהלשרובידהתבחרהיכרבתסמזכק.םהמדחאאיההלפכמה
הניחבמ,השעמẁתעשבםהלהסחוישתועמשמהלדוגיפלםירבדהתאראתל

׳רזעילאיברדיקרפ׳בשרדמהגילפמתאזהתיטמגרפההשיגהדגנכו–תיטמגרפ
שוביכהָשקוהוהָחדנתחֿינבםעםהרבאםכסהלשביכ,קיסַמו)ו״לקרפ(
דִוד]היה[לוכיאלש,״םיחסִּפהוםירוִעה״םהםההזםכסהירבדש׃םילשורי
הלעישימלכ,וישנאלדִודרמא״ןכֿלעו,םריסהשדעםילשוריתאשובכל
,םהרבאתעובשתירבתואםהילעבותכש,וללהםימָלצהתאריסיוהנושארב
61.״שארלהיהי

יתבינשףוסבלוברחרשאכשךכבהארנכץוענ׳תונכשמהתעבשןברוח׳לרבסהה*
דקומלשןברוחךכבהיהירה–)״ןיֵרתםימלועתיבו״׃ןאכשרדמהןושלב(–שדקמה
׳תונחת׳בוכשמהו,רבדמבדדנשדעומלהואבותליחתרשא,לארשיבהניכשהתארשה
,ןוכנֿלא,ברחהלישןכשמשןייצנובושנתאזםע.ןרדסכאלש,ןאכתויונמהתונושה
.תמדוקההקסִּפַּברומאכ–םיתשִלפידיב
תירבהןוראתאובשםה,רזעהןבאתמחלמבלארשיתאםיתשִלפוחצנרשאכ*
רבדלשופוסבשדע,םהיהולאבוםהבםיטפש׳ההשעהזןמזקרפבו,םישדוחהעבשל
דע,הנשםירשעםירעיתיירקבןוראהןכשזאמ;לארשילובישהלםמצעבוטילחהםה
.)׳זקרפתליחתדע׳דקרפמ׳אֿלאומשבתאזלכלעהאר(.םילשורילדִודוהלעהש

תאוהלפכמהתרעמתא,ףסכבםייונקהתומוקמהתשולשמםיינשךכרשוקשרדמה61
וארקנו(–תחינבלשםהיאצאצויהדִודימיבםילשורייבשוישושרודב,םילשורי

םוקמו,םכשבףסויתרובקםוקמםהםירחאהתומוקמהינש[.׳זט״ע׳הברתישארב׳זכק
בותככ,אלמףסכבונקנ–הלפכמההדשכ–םהינשםגרשא,הירומהרהבשדקמה
].המאתהב,ד״כד״כ׳בֿלאומשבוט״יג״לתישארבב
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ונאםיאצומםהרבאלשישעמהולעופתועמשמבתיטקלאידההיבוברעלזמר
.תישארברפסבםהםיעיפומשיפכ,וייחםוכיסלםינורחאהתוערואמבםג

רשאאהתיכעמשמו–חכק״לֹּכַּבםהרבאתאךַרֵּב׳הו,םימיבאבןקזםהרבאו״
תוטישורתכוה,םינפֿלכֿלע,םייתניבירה,םימיהתוברבםירבדהתאצותאהת
ה״בקהחיטבהםגםנמאשיפכו(,תמלשומתיסחיהחלצהבםהרבאלשותלועפ
התאו״׃םירצמדובעִשלשהרושבלתוכימסב,םירתבהןיבתירבב,שוריפבםרבאל
רזוחףא,שממןורחאערואמכ.)טכק״הבוטהביֵ☻ברֵבָקִת,םולשביתֹבאלאאובת
םהרבאףסֹיַו״׃דילוהשםינבלסחיבםהרבאלשותערכהךרדתאןייצמוארקמה
.הרּוטקהמשוהשאחקיַו . םישגליפהינבלו.קחצילולרשאלכתאםהרבאןתיַו.
,המדֵק,יחונֶדועבונבקחצילעמםחלַשיַותֹנָתַמםהרבאןתנםהרבאלרשא
לק.״םֶדֶקץראלא

תאךילוהוהבושתלאעמשיהשעש״יפֿלעֿףאו,םהרבאתמשכלדימ,םלוא
ןיטולחלראשנלאעמשיןיאםינפֿלכֿלעירה,)אלקי״שרירבדכ(״וינפלקחצי
הָכֲאֹּבםירצמינפלערשארּושדעהליִוֲחֵמ״וא(םדֶקהץראב,ויחולישֿץראב
–םהרבאתמשכל–אלא,ודבלןיטולחלקחציתאריאשמאוהןיאו,)בלק״הרושא
קחצירשאדועבוגלק;דחי״הלפכמהתרעמלאוינבלאעמשיוקחציותֹאורבקיַו״

היָנתהַלתואֵנםהרבאשרופיסהתאצרהךות–)׳סובי׳הארקנםריעשםושמקרםיסובי
םאיכסוביריעתאםישרוילארשיןיאשהעובשונָמִעתרּכ״׃תחינבומעונתהש
–ךכלעתורבגתההו–ןועריפלהעובשהלשהתשגהרופיסב.]ריעהינבלש[״םנוצרב
םבולישב,׳ו‐׳דא״י׳אֿםימיהֿירבדבו׳ח‐׳ו׳ה׳בֿלאומשברומאהתאשרדמהַחֵתַפמ
תאדִודאבצמעונמלםיסוביהוחילצהםחוכמרשאםיחסִּפהוםירווִעהרבדב,דחי
.״שארליהיַו״–׳הנושארביסוביהכיהו׳היורצןבבאויץרפרשאדע,םילשורישוביכ
.)ה״לקרפמאיההאבומה,׳רזעילאיברדיקרפ׳לשרגיהתרודהמב(

.׳אד״כתישארבחכק

.ו״טו״טתישארבטכק

.׳ו‐׳אה״כתישארבלק

ךשמהבדימןאכטטוצמה,םהרבאתרובקלעקוספהוהז[.׳טה״כתישארבלעי״שראלק
].ג״לקהרעהֿתיינפהב,הקסִּפה

.ח״יה״כתישארבבלק

.׳טה״כתישארבגלק
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םִאיִ☻נרשעםיֵנש״ומקלאעמשיינבלירהדלק,רָגָהלש״יִאֹריַחַלראבםע״בשי
הלק.״לפנויָחֶאלכינפלע״ו,״םָתֹמֻאל

םיאצומונאןיא,ישעמהדצהרקיעבםגןכינחורהןיינעבומכ,בוש,קחצילצא
62.םישודיח

םאו–ולקםיתשילפךלמךלמיבאלךומסב,יברעמהבגנבתבשלףיסומאוה
ךא63;׳הרבדךכמענומותואירה,בערהתמחמהמירצמתדרלותעדבםעפהלע
,ררגבובשומםוקמב,םישניקסעלעהמרעהבךבתסמוםינפֿלכֿלערזוחאוהםג
אוהםגהכוז,תאזההמרעההןמםולשבאוהאצוישכ.ליעלונרכזהרבכשיפכ
ןאצהֵנקִמוליהיַו;דֹאמלדגיכדע,לֵדָגְוךולהךליַו,שיאהלדגיַו״׃׳התכרבב
.הברהָדֻבֲעו,רקבהנקמו . ודגנ.םדחפוםיתשִלפהתאנקבאוהםגלקתנזאו–״.
,תויושגנתהותובירמלועיגהםירבדהאלא,יטמולפידץחלבקרםיתשִלפהוטקנאל
תאםקשמאוה.ןחתַפמורזוחקחציוקחציתוראבתאםימתַסמםיתשִלפהשכ
םעו,תגסלםעפבםעפידמץלאנךא,תאזהתוק☻עתִהַּבתועגפנהםהרבאתוראב
ךלמיבאחכונזא.הגיסנידכךותוליפא,ולובגוויגשיהתאביחרמואוהרזוחתאז
אוהשרוד–םהרבאימיבומכ–בושו,תאזהךרדהלעותראפתהיהתאליכ
אופארזוח.םיכסהלץלאנקחציףאו–יאבצםויאב,תורודלהעובשוםולשֿתירב
ינפמסנכיללוכיהיהאלו,םיתשלפץראבאובלהצרדִודךַלָמשכ״׃ריעמושרדמה
זלק.״קחציתעובשתירבתואםהמחקלשדע,קחציתירב

,390׳מעבםשהארובוש–קחצייבגלו,םדוקהףיעסברוכזכרקסנינחורהןיינעה62
.הירחאלשוזבו״תמועל״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב

ךכלעודמעל״זחו,הזןיינעבקחצילםהרבאןיבלדבההלאזמורןאכד״בשלשוחסונ63
רצחםוחתללארשיץראתלבקהךותו,הדיקעהתשרפלרושיקךות,תופירחםילימב
׃היעשוהיבררמא–]׳גו״כתישארבבקחציל׳הרבד=[׳תאזהץראברוג׳״׃שדקמה
ףא,תלספנאיהםיעלקַלץוח]האצי=[ְתאציםאהָלועהמ;המימתהָלוע]התא=[תַא
לשושוריפתאםגהארו,׳גד״ס׳הברתישארב׳(;״ָתלספנ–ץראלץוחָתאציםא׃תַא
.)׳בקוספלי״שר

יפמרגההרשבתנ–רּושךרדלע,רבדמבםימהןיֵעב–םש,רוכזכ[.א״יה״כתישארבדלק
.הירבדיפֿלעארקנ,יאֹרֿיַחַל,ראבהלששדחההמשףאו,לאעמשיתדיללע׳הךאלמ
].ד״י‐׳זז״טתישארבבהאר

.ח״יְֿוז״טה״כתישארבהלק

.ו״כקרפתישארבולק

–שרדמהירבדיפלע–״קחציתעובשתירבתוא״[.ו״לקרפ׳רזעילאיברדיקרפ׳זלק
׃העיבתַלותמכסהלעתואל,ךלמיבאלןתנותואש,קחצילשורומחגֶתֶממקלחאוה
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ןיאהשעמל,קחצילשהחלצההירקמלכםעש,אוהתאזההנומתהשוריפ
דצמךא;ויבאלשויגשיהירדגלרבעמלאיתועמשמןפואבגורחלחילצמקחצי
ןמרבדםושדיספמאוהןיאםגםוקמֿלכמ,הגיסנירקמולצאשיםאףא,ינש
לשהפוקתאיהקחצילשותפוקתיכרמולןתינלוכהֿךסבו–ויבאלשםיגשיהה
םינפלירה,םירבדהתרגסמאיהתאזכםאםג,םלוא.םוקמבהכירדוםיגשיהרומיש
,רומישלשהפוקתקרהנניאתמאבקחציתפוקת,חטשהינפלתחתמו,תרגסמהןמ
.הדיריתלחתהםגהבשיאלא

חלק.םינבהתוצצורתהבאיהוזהלחתהלשהתומלגתה

ֿזירז,הבוטחורלעבובלֿבוט׃קפסילבדוהארוחב–וָ☻ֵעאוההדילמרוכבה
.ותאמשרדיישלככ,ןהבךישמהלוויתובאיכרדתאםייקלןכומוךרדֿרשי,השעמ
ויבגלןניאתובאהיכרד׃ותשלוחיוטיבאיהאיה,תאזההנורחאהותלעמ,םלוא
ןיא,רבדלשוקמועב,ודידיבגלוליאו,תעדֿתספהלשןיינעםאיכ,תימינפהשירד
םגתוומלוםייחלךכבגאזב,ומשליעגרההשעמבולוכֿלכעוקשאוה׃הנימאקפנ
תומימתלהשעמלאוהלגלגתמ,עגרלרבעמשהמבוניינערסוחךותמו,דחי
ךא,דואמדעבגשנוקומעאוהבקעיויחא,תאזתמועל.תושפטידכדע,תיחטש
יוטיבהלתתלהעיגמהניאו,ותלודגתאהגישמתעדומהותרכהןיאהליחתכלמ
,םייתניב,אופאולצאםיכפהנבֶגֶ☻הוקמועה.תינכותההניחבהןמםיאתמיוסיכו
תמכחותמההנובתהקרו–תרדגומֿיתלבךאתמכחותמתישיאהיציבמאלשטהלל
אלמתהלוןבלתהלבקעיתעדותהדיתערבדלשופוסביכתוזחלהיושעהקברלש
קרקחציוםהרבאןוזחיבגלאוהוָ☻ֵעשדועב,יפואהםעתומלשלעיגתשדע,דוע
תיחטשה,הכופהההחנהלםייתניבספתנ,ודִצמ,קחצי.וכותבהֶלָכוםותסיובמ
תויבויחהויתונוכתבםתסהןמהזירה,ונוזחלאָצומםששיםאש,תפלוסמהו
.ןכוסמתקזחבאוה,הרואכלתיכונָאהותאנקב,בקעישדועב,וָ☻ֵעלשתויולגה

אופאץלאנדִוד.״םיתשִלפץראתאןישרוילארשיןיאשהעובשתירבונמעתורּכ״
תאדִודךַיַו״׃׳א׳ח׳בֿלאומשבבותככ,םיתשִלפדימהזהץפחהתאעורזבתחקל
.״םיתשִלפדימהמאהגֶתֶמתאדִודחקיַו,םֵעינכיַוםיתשִלפ
].)ה״לקרפמאיההאבומה,׳רזעילאיברדיקרפ׳לשרגיהתרודהמב(

ח״כ׃]תואבהתואקסִּפהשולשלתוסחייתמןלהלדתוינפהה[;ךליאוב״כה״כתישארבחלק
ו״ללען״במרהשוריפהארו;ךליאו׳או״ל,ךליאו׳אח״כ,ד״לו״כ,ךליאו׳אז״כ,׳ח
לחהןרחבבקעיתויהברבכיכחינמו,בקעיווָ☻ֵעלשםתלחנילבחבקסוען״במרה[.׳ו
ובושםעקר.ןענכבורתונותיבינבוותחפשמךא,יחרזמהןדריהרבעבזחאיהלוָ☻ֵע
ץראהתאוָ☻ֵעהניפ–קחציתכרביפֿלעותשוריץראוזשינפמו–ןענכלבקעילש
״ירוחה״דימהיוארהותלחנתאןדריהֿרבעבולשבכו,לודגהריגהעסמב,תמאב
].ב״כְֿו׳הםיקוספ׳בקרפםירבדברומאכ,ריעשרהבבשויה
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התיההאצותהו,תעבורמהגרדב,ומצעדגנ,קחצילשותיבקלחנהזכןפואב
.ןוּוכמךשמהילבזבזבתהלהנודינ,ןיַעבהיוצמה,קחצילשותשוריש

ֿלע,ארקמברפוסמהיפל,ונלראתלונאםילוכיתאזההאצותהתוחתפתהתא
חותיפבקוסעלדימהנפאל–ולשתרדגומֿיתלבההיציבמאב–בקעיש,ךכידי
תונויסינךות,ומוקמבבשיאלא,)ושעלםתסהןמיוארהיההרקיערשא(השוריה
,שפיטהויחאתאמ,דיתעלהשוריהתוכזתאומצעלאוהשֿךיאריבעהלהמרועלש
השעמהֿתוזירזלכםע,ודִצמ,וָ☻ֵע.ולהמיאתמהתיהאלתולדגלשהשורירשא
תוננתסההתיההצוחנםשרשא,ןענכץראבהשוריהחותיפבקסעאלןכֿםג,ולש
םודאץראבותלועפלםיאתמרכולאצמאוהאלא,תיטמולפידהמכחותבשוחמ
תועלביהלדעבמהילבחלעתוטלתשהלשםיריהמםיגשיהולהרשפיאש,הלילדה
חוכשלוָ☻ֵעהיהלוכיאלןיידע,םלשוהאלהזךילהתשןמזלכ,םלוא.היטבשב
אי☻ַלועיגהוילעםירעהלתונויסינהרשאכו;ןענכבשותשוריתוכזתאםגןיטולחל
ןכומהיהאלרשא–בקעיש,ךכידכדעוָ☻ֵעלשוזגורהלע,הכרבהתבינגלש
חטשהתאםייתניבולתונַפלווינפמחורבלץלאנ–יולגבוָ☻ֵעדגנבצייתהלןיידע
בקעיידיֿלעתחנזומםייתניבהראשנןענכץראש,היההזרבדלשושוריפ.לילכ
טלק.םדבלהקברוןקזהקחצילשקרהלועפהרשוכלהרוסמ,דחאכוָ☻ֵעו

םנמאהזהןמזהךותב.ןָרָחבבקעיראשנשםינשהםירשעלכךשמנהזבצמ
ךא.ליעלוניארשיפכ,ותאצבדימ,הליוארהןכותבאלמתהלבקעיתעדותהליחתה
בקעילשהמלשהותרכהתלשבהךילהתיכוניאררבכו–הלחתהקרהתיהוז
;ןרחבותייהשהכראתהאליממ,םייתניב64.ובושלרבעמףא,הברהדועךשמנ
ויתובאלשתיתחפשמההזיחאהחותיפבףתתשהלותורשפאקותישםע,ךכבגאו

ןוברִדהןיינעלןהו,ותרכהתלשבהןיינעלןה,בקעיתעדותל״יוארהןכותה״ןיינעלןה64
,םדוקהףיעסבבקעילעד״בשירבדתאהארובוש–)ןלהלדימרומאה(ןָרָחמהאיציַל
.ףיעסהףוסדעו,391׳מעב״המוד״הלימַּבתחתופההקסִּפהןמל

ןיידע,בקעיתאצבירהש–יברעמהבגנבותזיחאתאקחצידביאהזבלָשביכםגןכתייטלק
׳יח״כתישארבהאר(ןורבחבקחציאצמנובושבשדועב,עבשֿראבבהחפשמהתאצמנ
יכרשפאשינפמדוחייבו,ןבומכתביוחמהנניאוזהנקסמ,םלוא.)ז״כה״לתמועל
םעתירבהשםשכ–ורדעיהבףאקחצילםוקמהתאהחיטבהררגתוכלמםעתירבה
םיחבזהםג.עבשֿראבבםתויהבףא,םשםתזיחאתאתובאלהחיטבהןורבחישנא
ינשבשרפתהלםייושע)׳או״מתישארב(םירצמלךרדבעבשֿראבברבעבבקעיחבזש
החוורהירפכןה,ינמזהונדבאףאלע,םוקמלתרמשנההקיזהתשגדהכןה׃םינפואה
.ותזוחאםוחתאוהשםוקמברבעבבקעילהתיהש
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ומצעלשוכרתריבצותיבתיינבלקרםישדקומתויהלויצמאמולכיאליממ,ןענכב
םשולשמשלולכוישידכ,ןענכל,ףוסבל,הלאלשםתרבעהתעדלעםגּולו–
לשהתצירפיכ,ןכֿםגוניאר.תישארבמוליאכ,ץראבותוזחאיהלשדחדוסיכ
oהביטקאהיכהשגרההתלשבהלקראלבקעילצאהתיההקוקזתוהתשההתרגִש

ֿרסוחלשילילשהןוברדלםגהיהקוקזאוהאלא,הנכומהבישהתמשגהלתאזה
התע.ןהיבאתיבתאבוזעלוישנבלתרשכהלןכומכו,ןבלםעדועךישמהלתלוכי
ותוקתניהךילהתתלשבהלםגתעההתואלכהכיחבקעישןכתיייכ,ףיסוהלרשפא
.םודאץראבהָּלהלשהרומגהותועקתשהוןענכמוָ☻ֵעלש

וצהתאעמשףאבקעיו,דחיומייקתההלאהםימדקומהםיאנתהלכרשאכ
יוארהזרשקהבו–תכללהנפוםקוהירה,שוריפבץראלרוזחלוםוקליהֱֹֿאה
65.תודוקנהמכלעריעהלונל

,תוטשפבוישנתאומעךילוהללוכיאלבקעישהדבועההתוא,תישאר
רישכהלקקזוהאוהאלא,דָמִעןהייחתונשלכךכלולוקיפסהאלהארנכרשאב
השעמםגףרטצמתאזההדבועהלאםק.ותאצתארקלשממ,דחוימבןתעדתא
םירבדהינשאמק.)ךכבהתנווכאהתרשאאהתו(לחרידיֿלעםיפרתהתבינג
המודב–הליחתכלמותיבבבקעילשותטילשבםיוסמןויפרלםיזמורהלאה
בקעילשותיבבוזהלקתהפירחהדציכןלהלהארנדועו–םהרבאכאלשו,קחציל
םירבדהתכסמביתוהמרבסהֿדצהלשישםגןכתיי,וזהפָרחה,םלוא.םינומתרשע
הלגתמוניאםנמאקחצילשותטילשןויפריכ.ןוידלןאכונלתררועתמה,תללוכה
ידמלתרבתסמהותועטוהנקזמותייארתוהַּכתִהרשאמרתויבושחרשקהםושב
שי–בקעילשותטילשןויפר,תאזתמועל.וינבלשתומגמהוםירָׁשּכהתכרעהב
םגונבלֿתמושתתאןאכהנימזמה,תידוסיהנוכתבאוהושרושיכחינהלםוקמ
.םירחאםינוויכמ

לצאםגאלא,הביקעיכרדבבקעיגהנוָ☻ֵעדגנכקראלש,הדבועבאוהרבודמה
,ותטישלםאתהבולהנענםאיכ,הזלשהביקעהיכרדדגנבקעיםמוקתהאלןבל

יכרדבגוהנלותנוכת,ותיבבבקעיתטילשןויפר–תואבהתודוקנהתרשרשבןוידה65
הצראבקעיתרזחו,וללהםימרוגהינשןיברשקה,)ןתורשכתדימבןויעו(ןיפיקע
,״םלוא״תחתופההקסִּפהםותדעךלוהוךשמנ–תישארבמלוכהןאכליחתהל
.417׳מעב

.ךליאו׳דא״לתישארבםק

.ט״יא״לתישארבאמק
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וזהדבועבמק.רתסבהחירבולןיכהםאיכ,יולגבונממדרפנאלףאףוסבלו
הבוגתלזועהוהפיקַתהתּומלשהרדעיהש,ליעלונרכזהרבכשהמלןבומכתפרטצמ
בקעילצאויה,הזןורסיחלשויולימלהאבההביקעהתטישו,תצרחנוהיולג
,הזףוריצלונלשרשקהַּבתשקבתמהבלהֿתמושתו.תיתוהמהנוכתהליחתכלמ
הרותהיכםאש,תירסומהתועמשמהתלעבהעפותהתניחבמלוכֿםדוקתשקבתמ
לשהקנפשוגב–וזהנוכתמבקעילאגנףוסבלשרבדהתאגשיהכהגיצמבתכבש
,הרותהלשיאַולהẁםשורתארשאמורזוחשרדמהירה–לארשילומשתבסה
קרהבהיה׃הברדאםאיכ,הלקתהנוכתהתואבהתיהאלםינפֿלכֿלעםייתניבש
גמק.תוביסמהיֵאנתלםאתהב,היוצרתוליעילסיסב

–קחציוםהרבאלצאוניאררבכשומכ–בקעילצאםגשןייצלשי,תאזםע
וליפא,ןיפיקעהֿיכרדלסחיבבתכבשֿהרותהםשורםעםלשראשנשרדמהןיא
ןורקיעבהעיגפןהבתאצמנדבעידבםא–ףילחתןיאלןהתוליעיהשעמֿתעשבשכ
.םלשהילארשיֿץראהדועייהןורקעומכ,יתילכתםאיכ,יטקטֿירסומקרוניאש
׃שרדמהרמוא,דעלגהרהתאודגנרובעלאלש,ןבלםעבקעיתרכשתירבהדגנכ
,בקעיתעובשתירבחוכינפמלוכיהיהאלו,םראץראבאובלהצרדודךַלָמשכו״
דמק.״םהיתובֵצַמרֵּבַשתרֵּבַש׃השמרמאוילעו,איהההבצמהתארבששדע

תרתפנןאכתררועתמהתירסומההיעבהיכ,הרואכלםכסלאופארשפא
ומוקמב,ינָתורוקהםירבדהרושימב,ןיפיקעהֿךרדלשהדובכ.םימסקֿלגעמב

.ךליאו׳כא״לתישארבבמק

אולהו,אוההיבאיחאיכו–]ב״יט״כתישארב[׳אוההיבאיחאיכלחרלבקעידגיַו׳״גמק
,אוההָאָמַראבאוהימ,ןיִא׃היֵלהרמא?ילאבְסְנימ׃הלרמאאלא?אוההיבאתוחאןב
יֵיּוגסִליקידצלירָשימ׃היֵלהרמא.תואמרבאנאויחא׃הלרמא.היֵלתלִכָיאָלו
שֵּקִעםעורָבָּתִּתרָבָנםע׳׃]ז״כב״כ׳בֿלאומשבבותכַּכ[,ןיִא׃הלרמא?אָתּוימַרב
הלרמא׃תירבעלםירבדהםוגרתהנה[.)׳בדומעג״יףד׳הליגמ׳(–״׳לָּפַּתִּת
.וללכותאלו,אוהיאמראבאשאלא,ןה׃ולהרמא?יליאשניתםאה׃]לחרלבקעי[
יחאיכבקעייפבהרותההמשןכלעו[,תואמרב]ולהוושיננה=[ינאויחא׃הלרמא
?תואמרבגוהנלםיקידצלרתומםאהו׃ולהרמא.]ונייחאהיהשףאֿלע,אוההיבא
].׳וכו,ןכ׃הלרמא

יכעבקןבלרשאהָבֵצַמלוםינבאהלגלאיההנווכה[.ו״לקרפ,׳רזעילאיברדיקרפ׳דמק
הזהלגהתאילארֹבעאאלינאםא,הָבֵצַמההָדֵעוהזהלגהדֵע״׃םלועתודעלושמשי
לעולעבשנבקעיו–״הערלתאזההָבֵצַמהתאוהזהלגהתאיַלארֹבעתאלהתאםאו
,לקיונישב,םיאבומאתכמסאכםינתינההשמירבד.ג״נ‐ב״נא״לתישארבברומאכ,ךכ
].)ה״לקרפמאיההאבומה,׳רזעילאיברדיקרפ׳לשרגיהתרודהמב(.ד״כג״כתומשמ
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–המקףילחתהלןיאףאתיביטקייבואואתיביטקייבוסהביסִמש,םימעפשי׃חנומ
,תוערתואצותתאזהךרדהרורגתהשעמלםאףא,קחציוםהרבאלצאוניארשומכו
ןתואףאךופהיו,תוערהתואצותהןמונדועיייהֱֹֿאףוסבלונֵלאגיםוקמֿלכמ
ןורקיעבשןיינעלדעהעיגמןיפיקעהֿךרדלשהעיגפהרשאכ,םלוא.הבוטל
ןמטלמינאלםוקמֿלכמ,השעמֿתעשבףילחתהלןיאתמאבםאףאירה,יתילכת
םאםג,חלָסיתאלוףוסבלקדצותאלהעיגפהו,ןיינעלתוכיישהתוערהתואצותה
וזירה,אלואאיהתינורקעהעיגפהםאןיביכ׃ןכלערתי,דועו–ךרוביּהָגֵ☻יה
אוהדועייהןוזחו,השלוחẁךרד)ל״נכ,המחלמהתולובחתמדבל(םינפֿלכֿלע
ומק.הלקקָזינאלו,םיקזחתויהלםַלשִתורַּבגִתונחורש

ותביקעהתיהרשאכםג–בקעילצאשהארנ,וניבקעלעהתערוזחנםא,ןכאו
ֿיכרדתטישםצעהיהםוקמֿלכמ–יתילכתןיינעבהעיגפאללו,דבלבתיטקט
.ויתורצלכלדוסיולשןיפיקעה

ךירצהיהאלאוה,וָ☻ֵעתאבקעיבקעאלמלאש,אטישפהלעגלדנוזהקידבב
גשיהידיֿלעקראל,וינפלעןזאתמהזשנוע׃ןבללשותורישבתונעתהלוחורבל
,ןכֿלעֿרתי.האלולחרלשןתוכזידיֿלעםגםאיכ,קחצילשותכרבוהרוכבה
היהשןונעירָּבהכוזהיהאלקחציתיבשירה,חורבלבקעיץלאנאלמלאשרבתסמ
אלא,דחיםגתירמוחותינחורהניחבמםיקזוחמתוחוכבבקעילשותבישבךורכ
םגש–ליעלונמדקהשהמלאיהןאכונתנווכ,םלואזמק.הרגִשבןוונתהלהיהיופצ

להשעתתולֻּבחתב״׃ןיינעהעבטמםגיהירההמחלמבואקבאמביכאטישפהמק
.׳וד״כילשמברמאנַּכ,״המחלמ

,ןוכנלא[.׳בדומעג״כףד׳ריזנ׳ב״הרֵבעבהאבההָוצִמ״תייעבבןוידההוושהומק
׳הםיטפושבבותכהתאארמגהתשרודןוידהךלהמבשךכלדחוימבד״בשןווכתמ
.לעיםישָנִמךַרֹבְת״׃ד״כ )י״שרשוריפיפֿלע(תרמואו,״ךָרֹבְתלהֹאָּבםישָנִמ..
רתוי–וגרוהלתנמֿלעהלובחתכ,ארסיסתליעבלהמצעהנתנש–לעיאיההכורבש
].הווצמםשלאלש,ןהילעבלןהיתוחפשתאונתנש,האלולחרהרשמ

רודבהכפהמלשהתורגתשִהבהמולגהתויקוחהרבדביבניטלשונויערהוושהזמק
.הילאמתנבומותגשומםייחֿתרגִשלךפהיהלהטונןוזחהשכ,ישילשה

(
.

לשתונושתורוציתשתוארלונאםילוכי–םהירוענב–וָ☻ֵעבםגובקעיבםג,םנמאו
הקיטקלאידהקרו,ינסרהןפואבהמצעתאםסרכלורוזחלהליחתמה,תאזכשתורגתשִה
.בקעילשודִצמ,הכפהמהתאהליצמותרזוחהאיההזהסרההלש
.]313׳מעבליעל,ו״כהרעהלתפסותהףוסבהארובוש–יבניוטלע[
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אלאוניא)ךשמהבויתורצלכתאולםרגרשא(ותיבבבקעילשותטילשןויפר
תאטרפנהתעו–ןיפיקעֿיכרדבאובלםאיכיולגתויהלאלש,ותנוכתמאצוילעופ
.תאזהונתחנה

יביטקייבואהרופיסהןיבשרפההידיֿלעלילעבהלגתמםימרוגהינשןיברשקה
ןאצתּורּבעתִהתאתנוּוכמהלובחתבבקעיבֵסֵהויפֿלערשא,ג״מ‐ז״ל׳לתישארבב
התואלערסומבקעישהסריגהןיבל,ףוסבלותרישעהש,ולהמיאתמההרוצבןבל
קרראשנוהלובחתהתמלענהברשאו,ג״י‐׳דא״לתישארבב,וישנלתוחתפתה
.הקוחרץראלהזהיהֱֹֿאהתואהרחאתכללוםוקליותיפהץקועויִהֱֹֿאהאלפה
ןבומכהזירה,תיבהֿיסחיבןיפיקעֿתטישלשוזתשרופמהעפותלרבעמםג,םלוא
םגו,ותלובחתתאריתסהלבקעיןאכץלאנםאש–״ּהָיוסיכוסָּפליא״לשןיינעקר
עבקאלהכדעםגשעמשמאליממ,יותיפםשלהלובחתףיסוהלורוזחלאוהץלאנ
ריאשהאלא,ולשותִמאםעהאלמתונכלשםייחֿתרגסמ,ותיבךותבוליפא,בקעי
.תיכוניחהטילשםהבהלןיאוםהמתרדענותִמאֿתומֵלשרשאםימוחתותיבב

ןיִהֵהאלהליחתכלמשאלאתאזןיאיכאוהושוריפאליממ,ודִצמ,הזרבד
ןכומהיהאוהו–ארקיעמתיבהוילעטטומתיאמש,תיבבותִמאתאשרפלבקעי
ואובב,לילעבוילעלביקםגםנמאשיפכ(הזכשגיוסמתיבןימוליפאוילעלבקל
,אלפןיאאליממהזיפלו.)האלבלחרלשהתפלחההשעמרחאןבלתיבבדובעל
,יעיברואישילשרודלשתנווַנמההרגִשההעלגתמותרזוחםנמא,בקעיינבלצאש
אלו׳התולגתהאלםלצאםישגופונאןיאבוש׃ומצעבבקעילצינהנממרשא
השעמתאונאםיאצומאלא,)חמקותאווצבףסויירבדמדבל(תשרופמןוזחֿתפיאש
תאןכוןק,ותריכמהשעמתאוףסוילשותונלדגווקוניפתאטמק,ההלבבןבואר
ךכֿרחאהתפתמוםיררוסםינבהנממדילומ,תינענכהשאולחקולההדוהי
אנק.השֵדקל

,דועונניאובושבבקעיש,תראשנהדבועהםוקמֿלכמ,הזכןפואבםג,םלוא
–ויתובאקחציוםהרבאויהשיפכ–תלוכיֿלדולודגןוזחלעבשיא,לוכהֿךסַּב
ברשוכרמבכרומה,המכוהמכיפיתועמשמורבגומירמוחשיומעאיבמאוהאלא
☻רפתהלםייושעה,םינב)רשעֿםינשךכֿרחאו(רשעֿדחאמדוחייבובנק,םידבעו
יפכ,ןוזחוחורילודגויהאלםנמא,ונרמאשיפכ,הלאםינב.םינוויכהלכבץראב

.ה״כ‐ד״כ׳נתישארבחמק

.ב״כה״לתישארבטמק

.ז״לתישארבןק

.ח״לתישארבאנק

,םירפסהןמקלחב[.ז״טב״לתישארבבנק
].ז״יקוספוהז,הנושםיקרפתקולחב
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,תישארבמלוכיבכליחתמורזוחותויהלכםע–ומצעבקעיםגו;םהיתובאויהש
המצועהתוא,ןוזחהוחורהתניחבמ,םנמא,ובןיאאוהףא–ןובזיעשרויאלו
.קחציתאהנייפאשתיעמשמֿדחתויטלחההתואוםהרבאתאהנייפאשתינושאר
לשוזמהפיקתתוחפהשעמלהניא,ושפנבבקעישריש,היובחהתויטלחהה,םלוא
אלםאםג,תוננערהתדימתאוזתופיקתלריזחהתישארבמליחתהלובוש;ויבא
הרצונ,ונרמאשתירמוחהתורבגתההתפסותב,לוכהֿךסַבו;תוינושארהתמצועתא
ולכיקרקחציוםהרבארשאהמרב,ןוזחֿאשונחוכלשהכישממתושֵיהשעמלםש
.דיתעלםהיניעתאהילאתאשלוללפתהל

גנק.ןענכלויתועיבתמוָ☻ֵעלשיפוסהקוליסבהיההזהחוכהלשוגשיהתישאר

לשתוסכמםינפִלתוסכבתאזהתודדומתההתאשיבלהםנמא,וכרדכ,בקעי
בקעיוילאחלש,ריעשבבשיו,השעמלשרפרבכוָ☻ֵעשיפֿלעֿףא.היטמולפיד
תוסנלבטומש,החנהךותמיאדווב–ותארקלתאצלובושלוהָריגו,םשלםיכאלמ
תאצלררועתיוָ☻ֵעשרבגומהיוכיסבןכתסהלםוקמב,םולשלשהשיגפלואיבהלו
הברה,אבווָ☻ֵעהנענשמ,ןכֿלעֿרתי.המחלמםשלאקוודו,םינפֿלכֿלעותארקל
וקלסלחילצהםנמאשדע,תודידיוהטרחתועבהוהענכהתוחמבותותפלבקעי
תידוסיהתועטהתאהלגמ,שרדמהתובקעב,ן״במרה,םלוא.םולשבםודאלהרזחב
בקעיהיהףוסֿףוסירהש׃הזגוסמהשיגהוםילוקישהלכבשםגפלֿםעטהתאו
היהאלודִצמאוהשלילעבחכומוָ☻ֵעלצאוליאו,תיתמחלמתודדומתהלםגןכומ
ןכבו–)ענמנהיהאלםגםתסהןמ,ןכומהיהּולרשאב(,תאזכשתודדומתהלןכומ
,אוהרבדלשושוריפתורחאםילימבדנק?ומצעתאליפשהלבקעיהיהךירצהמל
השעמלירה,אָצומהלשינָרּוצהובוציעתאהיטמולפידהןאכהרישכהםאםגש
רשא(תוחוכיסחילשהערכהםאיכ,םיסומינותושגרלשהערכהןאכהתיהאל
השעמלַעֵבָ☻רבכהיהוָ☻ֵעשדועבו,םהמקלחםהשפנהתוחוכיסחיםגםנמא
ללוכהוחוכו–)גוסייאלאוהןענכמםעפהשותטלחהבשוחנבקעיהיה,ריעשב
.עירכהשאוהאוהבקעילש

םיקרפתקולחב,םירפסהןמקלחיפֿלע[.׳ח‐׳וו״לןכו,ז״טג״לדע׳גב״לתישארבגנק
].׳דקוספלאיההנושארההינפהה,הנוש

.׳ריעשהצראויחאוָ☻ֵעלא]וינפלםיכאלמבקעיחלשיַו׳[״דנק . םימכחהוהוסָפתרבכו–.
ינזאבקיזחמ׳׃]ז״יו״כילשמבבותכהיפֿלע,׳גה״ע[׳הברתישארב׳בורמא,הזלע
הכ׳,ולרמואוולצאחלשמָתייהו,ךלהמ]וָ☻ֵע[היהוכרדל׃ה״בקהולרמא–׳בלכ
,םירפסהןמקלחב.׳גקוספב״לקרפלושוריפבן״במרהןושלוז[.״!׳בקעיךדבערמא
].׳דקוספוהז,הנושםיקרפתקולחב
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השוביכהשעמבונלשיבקעילשרבגומהוחוכףקותלינשיוליג,ןכמרחאל
ןהבוקפתסההכדעשתוטישהתמועל,וביטבינכפהמאוהשגשיה–הנקםכשלש
םייומידבבקעילצאףטועמולוכאצמנהזהגשיההםגיכםא–קחציוםהרבא
.השלוחלשתונגפהו

םע,הליחתכלמש,ההומתההעפותלרבסההילואאוהאוה,הזגוסמדחאיומיד
לעדימונלרפסמארקמהןיא,וָ☻ֵעםעותשיגפרמגםעוץראלבקעילשואוב
הנופבקעיתאונאםיאוראלא,ןורבחל,ויבאלאלוכֿםדוקתכללבקעילשותיינפ
בקעיךישממשכםגונק.ומצעלבושייםשולםיקמוהירהו,תוכוסל,ךופההןוויכב
םכשלאוהאבאלא,הנורבחדימהנופאוהןיא,הברעמןדרילרבעמלאעוסנל
ואחנקלאֿתיבבבשויואוהההתשמבושךכֿרחאזנק.ומצעלהדשתקלחולהנוקו
רפסמ,קחצילשותומתארקלומכ,ףוסבלקרוטנק,רדעֿלדגמלהאלהֵמולהואהטונ
רשא,ןורבחאיה,עבראהֿתירק,אֵרמַמויבאקחצילא״בקעילשואובלעארקמה
ינשותואורבקקחצילשותומםעש,רפוסמךכלךומסבסק.״קחציוםהרבאםשרג
לכתאו,ויתֹנבתאווינבתאוויָשָנתאוָ☻ֵעחקיַו״זאו,דחיבקעיווָ☻ֵע,וינב
,ןענכץראבשכררשאנָינִקלכתאו,ותמהבלכתאווהנקמתאו,ותיבתושפנ
.וָדחיתֶבֶשמברםשוכרהיהיכ;ויחאבקעיינפמץֶרֶאלאךליַו . רהבוָ☻ֵעבֶשֵיַו.
.ריעש . הווהילואאלא?בקעירזחשינפלריעשבוָ☻ֵעבשירבכאולהואסק.״.
תתלבקעיששחןיידע,הרמגנשיפכוָ☻ֵעםעבקעיתשיגפהרמגנרשאכםגש,רמוא
תאךישמהלוויבאםערוגלאבהןבהאוהאוהש,הווהתנשבצמלהיולגהקנפשוג
,וניעבןשיהבצמהתאןיעתיארמלריאשהלףידעהאוהאלא,ןענכץראבותשורי
,ותומתארקלוא,קחציתמשכקר.תערכומהנניאןיידעןענכתשרומלוכיבכש
םאוָ☻ֵעלחופיקחֵרכהבדועהזהיהאל,הקולחלםינפֿלכֿלעהדמעותשורישכ
בקעיזעהזאקרו–וצראלםריבעהלהיהלוכיאוהרשאןילטלטימבןתינוקלח
בסק.יולגבןורבחבויבאתזוחאבתבשלורוזחל

ישעמלבקעילשותיינפםצעלכש,אוההשוריפ,הנוכנוזתורשפאםא
,ינושארהשעמןיעכאלאהשוריֿחותיפתניחבבויהאלש,םייאמצעהתובשייתהה
.האריוהשלוחֿתעדותלשדצםג–המצועהֿתפונתיוליגםעדבבדב–םהבהיה

.ד״לתישארבהנק

.ז״יג״לתישארבונק

.ט״י‐ח״יג״לתישארבזנק

.ו״ט‐׳אה״לתישארבחנק

.א״כה״לתישארבטנק

.ז״כה״לתישארבסק

.׳ח‐׳וו״ל,ט״כה״לתישארבאסק

וזתורשפא–.ד״יז״לתישארבהארבסק
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לשהנווכםושהליחתכלמהבהתיהאל,םכשלתדחוימההיינפהםג,תאזדבלמ
קפסםושילבו,אלמףסכב,הדשֿתקלחלשהיינקםשהתיה׃הברדאםאיכ,שוביכ
יפכ,םינכשהםעהלועפֿףותישוםולשייחלשןיטולחלתנֵּכתונווכךותמ–
גסק.םדִצמןימאהלוריכהלומיד,םהףא,וללהש

ירה,הנידבהלָבנהֿהשעמתארומחןבםכשהשעשכםג,ןכמרחאל
אל–ואבשמףאו,וינבואובישדעשירחהלץלאנומצעתאבקעיהארהליחתכלמ
לעןתמוֿאשמללוכיבכסנכיהלורתענאלא,המרדיבהבוגתלםינכומםמצעואר
תאוינבולהינשתעבבקעיבשחהמ,םותסרבדהראשנו(םולשבתואנןורתפ
,ריעהתאושבכוהמקנההשעמתאבקעיינבועציבשכםג,ףוסבלו.)ןתמוֿאשמה
.ץרָאהבֵשֹיבינֵשיאבהליתֹאםֶתרַכֲע״׃בקעילשבצמהֿתכרעההתיהדוע . ינאו.
םירבדהלכלדעבמ,םלואדסק.״יתיבוינאיתדמשנו,ינוּכִהוילעופסאנו,רָּפסִמיֵתמ
תַּתִחיהיו״׃וזףאוזאלו–בקעיֿינבינפלהשבכנריעהשתראשנהדבועה,הלאה
שי,ןכֿלעֿרתיהסק.״בקעיינבירחאופדראלוםהיתוביבסרשאםירעהלעםיהֱֹֿא
תואריהליושעשיפכ,אדירגהזיבֿתטישפבששוביכקרזאהזהיהאלש,רמולםינפ
וסק.תורודלויהויתואצותרשא,אמייקלששוביכםאיכ,ד״לתישארבמ

רפוסמשהמב,ומצעבקעילשורודבףאתואצותהתורכינםגםנמא,השעמלו
׃שוריפבארקמבונל

רוזאבתבשלרזחרחאובקעילשםייאמצעהתובשייתההֿישעמתרושירחאיכ
דע,םכשךרד,םורדבןורבחמת☻רפתמותזיחאתאונאםיאור,ןורבחבויבאירוגמ

ה״לתישארבבי״שרלשישרדמהונובשחםעחרכהבתשגנתמהניא]ןאכהגצוהש[
,הזיפלרשאו(םינשהרשעֿםיתשקחצילשותתימלףסויתריכמהמדקויפלרשא,ט״כ
.)רכמיהלףסויאציםשמרשא,ןורבחבבקעילשותבישיבםגאופאןידהאוהאליממ
.תוברםינשהכשמנקחצילשהסיסגהימודמדתפוקתיכ,אוהירשפאהץוריתה

.א״כ‐׳כ,׳אד״ל;ט״י‐ח״יג״לתישארבגסק

.]קרפהתליחתמ,םירבדהתולשלתשהלכתאהארו[;׳לד״לתישארבדסק

.׳הה״לתישארבהסק

ירבדמאוהקוספה[.תיארקמההידפולקיצנאבםכשךרעו,ב״כח״מתישארבהארוסק
ינבתאםיה♪ֱֿאהבישיותומירחאיכוחיטבמאוהשרחאל.םירצמבףסוילבקעי
דימיתחקלרשא,יֶחאלעדחאםֶכְשךליתתנינאו״׃ףיסומאוה,ץראהלאהחפשמה
ינבלשםתבישישהרבסהתאבומתיארקמההידפולקיצנאב.״יתשַקבויברחבירֹמֱאה
םירצמילועוכרצוהאלשךכלהביסהאיה)םירצמתולגןמזלכךשמב(םכשבלארשי
.לארשייטבשלכסוניכלםיאתמהםוקמַּכהבאקוודרחבעשוהישו,םכשתאשובכל
].426׳מעב״תישאר״תחתופההקסִּפַּב,ןלהלךכלעדועהאר
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ןפואבלעופודרויךכֿרחאונאםיאורףאהדוהיונבתאזסק.ןופצבןתודקמע
אקוודהתיהאלוזהלועפש,רמולםינפשייכםאוחסק;הנמִתבוםלודעביאמצע
הדוהיתאףוסבלונאםיאצומםוקמֿלכמ,תובאהלשהדימהֿינקיפלתינקִת
אל,םיגשיהםשולויהםאשחינהלהביסונלןיאו–ויבאתיבבבוששרשומ
ונרעהרבכ,תאזדבלמ.בקעיֿתיבלשהזיחאהלולכמבהלאםגףוסבלוללכנ
אהי,םלוא;הזההזיחאהםוחתבהראשנעבשֿראבםגיכענמנהןמאלש,ליעל
םוחתאצמנ,ןתודֿןורבחוקלשרָעזִמהֿתורשפאיפלףאירה,אהירשאכרבדה
תובאהידיבזכורשהמלכמםינפֿלכֿלעבחרנבקעיֿתיבלשהזיחאהתוטשפתה
ןענכץראתאהשעמלספותבקעיאצמנ,הזהרעזמהֿוקיפלוליפא.ןכלםדוק
הרואכלו–תילאיצנטופהזיחאבתוחפלזאיכ,שממןוטלשבאלםא–הזכרמב
.הקזחהצואתב,הפוצרתומשגתהלשךרדלעםהרבאןוזחאופאהלע

םירבדלשישעמהםמודיקב״רופחד״הארנכותויהלכםע–בקעישאלא
ולהיההשקשרבתסמ–ושפנבקומעעבטומהתובאהןוזחלםאתהב,הנומאב
רבכשיפכ,ךשמהבתולדגלשהמרבויתושירדתנווכהל,ןוזחהלשעָּבומהבוציעה
;המוקֿתכימנמוהמילעמתוריהזלשתננסמבלעפמהתאריבעהלותייטנבוניאר
המצועהתעדותלכםע,וינבםגםאאוהיעבטךאילוא,הזעקרלעשונרמארבכו
םתשרומֿןוזחלשתרדגומהעדותלםינפֿלכֿלעוכנחתנאל,םהלהתיהשדובכהו
לשתוריהזהֿתוטיש–תוביסמהיאנתלומיאתהו–וקיפסהוברשאבלשלרבעמ
.םהיבא

התיההשורדרבכבקעילשםיגשיההתמרלרבעמיכרבתסמ,תורחאםילימב
,היולגהמכחבלוכֿתפיקמםאֿיכדבלבתימומרעדועאל,תררחושמהפונת
אלא,תאזכשהפונתבוכנחתנאלשדבלבוזאל,םינבהוליאו–תזעונותינרדוח
תאזכהפונתלשהתושדחתהתאםהברצעםגםהיבאלשדמעמהותוישיאהןורתי
המ״,טושפ,םהלהיהאל–דיתעלתיבויחהניחבמו–םהםחוכמ,ןכל.וידעלב
לשםוסרכקרםאיכ,תומדקתההבןיאשהרגִשבאופאועקשוורזחםה.״רמול
לשהשעמםושריכזמארקמהןיאבושךליאוהנמִתוןתודִמ,םנמאו–המצע
ידיֿלעתוררופתההלערבגתהלןויסינוןוממישקרםאיכ,בקעיֿתיבבתומדקתה
.רתויבםידבכהםהיעשפתליחמךותוליפא,םינבהתטיֵלפזוכיר

.ח״לתישארבחסק.ז״יְֿוד״י,ז״לתישארבזסק
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66.ףסוילשהריכמההשעמדמועתאזהתוחתפתההזכרמב

תונורשכֿתבר,ישיאםסקתלעבותיליצאתומדכארקמבונאםיאורףסויתא
אופאושעולאהתונוכתהלכ.תובאהןוזחלתנמאנותינתפאשףאו,תחלוצו
תמשגהבויחאלשגיהנמהוהרוכבהשרויתויהל,יעבטהדמעומלףסויתאהרואכל
רשוכהרדעיהבויחאמהנושהיהאלףסויםגשהארנ,תמאב,םלוא.ןוזחה
ןיביתוהמרשקםגשיילואו–ןוזחהתנווכהלתיבויחהמזוילשהרושבל
השעמלויהאלותונתפאשווירשכףאשהדבועהןיבלויבאקניפשקוניפה
יכ,אקוודבתובאהןוזחלשותמשגהךרוצל,תיאמצעהגהנהלשתונתפאשוםירָשּכ
ןמדזמתיבֿלעבליבשב,ןכוסואהֶנשִמלשתישיאתונתפאשוםירָשּכקרםא
ןפואבהגהנההתאלבקלרשכומףסויןכֿםאהיהאלרבדלשותִמאל.והשלכ
–ךלמהֿךרדל,םירפושמםיספלע,תחטובוהנומֲאדיב,ךלהמהתאהלעיש
וליאו,הגהנהלתדָעוהוותונתפאשמוגייתסהויחאםאאוהיעבטךאךכלםאתהבו
םהםתאנשתאריבגהורזחקרשןפואב,ויחאלעהנולתִלהבוגתההכפהנולצא
לשךשמהלהווקתהולהדבאשמ,בקעיוליאו;ושעשהמןכֿםאולושעםה.וילא
לשתיסחיהתּוינוניבהינפבקרדמעוהאוהו–ףסוילשותמרבםגּולו–הגהנה
לשםיפסונםילעפמלעגונשהמבםינואֿרסוחושואיבעקשוהירה,וינברתי
הגהנההליבשב,תוחוכהתארמשלוזכרלאלאולראשנאל.תילאוטקאתומדקתה
תומצעתההתישאריהוזילואו–אבהרודבילוא–חמצתשכל,המיאתמה
ונדמעהילעש,תורצהךותמ,בקעילשתיתרכההותעדותתומלתשהבתרבגומה
.ונקרפלשםדוקהףיעסהףוסב

ןועמשספתנרשאכו–בערהרובגבםא,אוהיעבטךאתמאב,הזעקרלע
לשרזוחהןוכיסלותודגנתהבדומעלחוכבקעירצאאל–םירצמבהבורעֿןבכ
ןועמשתאלואגלותוסנלידכ,םירצמלםתחילשידיֿלע,םהמעןימינבלשףאו,וינב
ןאכהתיהתמאב,ןוכיסהדצלהערכההטסק.ךכבגאבערהתונכסמלצניהלףאו
הלכירבכשחינהלרשפאאלא,תוביסמהייוכיסלקשמיפל,הריבסותינויגהקראל
תונעשיההרשא,תיפוסה׳התעושיבתרבגומהןוחטיבהתייטנםגהלעייסל
וידיבדוערתונשהמלכתניחבבוןורחאטלפמכבקעילהראשנהילעהליבסה
.ךכןיבוךכןיב,תושעל

.ךליאוח״יז״לתישארב66.ךליאו׳אג״מתישארבטסק
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ותצעיכויחףסוידועיכבקעילעדונשכ,ןכמרחאלהמכוהמכתחאלע
םירבדהתולשלתשהםאיכ.וילאםירצמלהחפשמהלכתדרוהלןהותנמזהו
הלכישיאדוּויאדוובעק,ףסוילבוטהוידועייההדִצמהתארנהנמזההתאהרישכהש
ונוטלשרהוזןיבלןענכבתונותשעהןדבאובערהןיברשאאעק,בקעילךכתואריהל
ןפואבו–תונעיהלםאיכהרירבאליממולהתיהאל,ףסוילשתשדוחמהותונמאנו
הדיריהש׃ליעלשרדמהןמדומללונמדקהרבכשהמונאםיאורוםירזוחהזכ
ידועייךרוצלשןיינעקרויהאלתמאב)היתובקעבךורכהדובעִשהו(םירצמל
ֿתיתביסךרדבםגוכשמנםהאלא,הלעמלמתיהֱֹֿאֿתידועייהריזגויביטקייבוא
67.םדאֿינבכןהבוכבתסנתובאהש,תויעתהותושלוחהןמתינויגה

,תרדגומהשעמֿתרותןיידעםהלהתיהאל,ןוזחבוהריחבבםתלודגלכםע
,רודלרודמתללוכהמכחבםהידעצתאןנכתלםהלןתינהיהילואהיפֿלערשא
ֿתפונתלשהליגרהoתיביטטֶגֶוהתויקוחַל,תישעמהניחבמ,ולגלגתנםהאלא
תופחסיהותוביסמהםעקבאמהןולְדֶחלשתיפוסהגרדלדע,הדיריוהדימע,תישאר
הברשא,תחאתערכמהדוקנתוארלםגרשפאםנמא,הזךילהתב.ןהידיֿלעהטושפ
םלצאיכ׃םלועבללכֿךרדבלבוקמשהממוניתובאלצאתוחתפתהההתיההנוש
הנומאב–הברדאםאיכ,ללוכשואיבםינואהֿקותישוהדיריהבלשםייתסנאל
ישעמאצומהלתתלםינואהֿרסוחללגב,הליבסםגּולו,תרבגומותשדוחמ
אלחטשהינפלע.יובחוימינפקרהיה,ועבטםצעמ,הזלדבה,םלוא.םייתניב
לכתסמלכו–םירחאםישנאתורוקלשןלרוגמוניתובאלשתורוקהלרוגהנתשנ
יאדווב,םירצמלותיבלכובקעיתאצםעםירבדהתאךירעהלהסנמהיהש,דצהןמ

״שרדמהםלוא״םילימַּבתחתופההקסִּפַּבליעלאבוהששרדמהלאןאכןווכמד״בש67
תתירכלשבתורודהעבשבץראהשוביכתייהשהלערבודובשרדמההז–407׳מעב
תאםגהארובוש,ןכֿומכ.60הרעהלםגםשבלםישו–ךלמיבאלםהרבאןיבתירבה
ואבוהשן״במרהירבדתאו,״השעמל״׃תחתופההקסִּפַּב402׳מעבליעלד״בשירבד
.ןכלםדוקתואקסִּפעברא

.׳ח‐׳הה״מתישארבעק

–״המיַרצמהָדְרֵמאריתלא״׃העגרהלקקזנבקעי,םנמא–.׳ד‐׳בו״מתישארבאעק
הדבועהרבדלשופוסב,םלוא;ותעדבךכחו,הנכסהתאםגהאר,ודִצמ,אוהשעמשמו
יעבטהויבויחהןפואבאקוודואל–תלפונותערכהו–עירכהלאוהשרדניכתראשנ
לעבהיהתכלשהלשתינלוחהךרדבאלא,תיתָּביסהנווְכהךותמדועייַלהריתחלש
דגונמהךלהמְּבםייתניבשתועקתשההףאלעו,סנהךרדבףוסבלדועייהתומשגתה
.דועייהןוויכלהרואכל
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לעץקהאבשךרדכ,םהרבאןוזחלעםגץקהץיקהםנמאהנהשחינהלהיהביוחמ
.ץראבשהלחתהלכ

$

400ẅדומעלתכיישהט״קהרעהלתפסות

ןשדח,םיקסופהיבושחמהיה–דרפסבשהנוריגריעהןמ,ןמחנןבהשמונבר–ן״במרה[
ברוקמהיהו,אפורכדבעאוה.רתסנהתמכחבולדיו,הרותללודגןשרפ,דומלתבראבמו
תרדאןבןועמשיברםהיניב–הברהםידימלתדימעהן״במרה.ןגראךלמ,ןושארהבקעיל
לכבודרפסתוליהקבוטשפ,ויתוארוהוותעפשה,עמִשו–)ה״אר(יולהןורהאיברו)א״בשר(
.תגלפומהוונעלשםתוחבהיהעובטולעפמווכוליהלכךא,לארשיתוצופת

ותעיריתאביחרמו,טשפהקמוערוריבלרתוחאוהללכךרדב;הברתוריהבבבותכושוריפ
אוההברהםימעפ.דחאכהקומעוהפיקמ,תינויערהשיגב,וללכבןיינעהלאןודנהקוספהןמ
.)״תמאהךרדלע״(דוסהתרותיפֿלעםינויעםגשוריפַּבבלשמ

תמאהתדלעיבמופחוכיווללודגלהק,ןגראךלמרצחב,הנולצרבבסנכתה1263תנשב
ולבאפרמומהידוהיהןיבל,)ךלמהתדוקפבךכלביוחש(ן״במרהןיב–תורצנואתודהי–
,הייסנכהתמחתאררוערפסבםירבדהןכותםוסרפךא,ינאיטסירקסבוהחוכיווַּב.ינאיטסירק
לעחורבלץלאנהשמיברו,רומחשנועעבתיעיברהסנמלקרויפיפאה,ןידלדמעוהן״במרה
.ושפנ

דרוי,)1267(ז״כםיפלא׳התנשלשץיקַבו,הצראתולעלאוהטילחמ)73(גלפומהוליגב
לעןנוקמוםעפנושערנ,המיילשוריעיגמאוהלולאבהעשתב.וכעלמנבץראהףוחלאן״במר
םיפסאנה,םילשוריבאצומאוהםידוהיןיינמכקר.הבררושהארונהןברוחהלעוהבוזעה
תיבכםויהעודיהןיינבבהליפתוהרותלםוקמדסיימאוהזאו,םיעָּבַצינשלשםתיבבהליפתל
האיבהואובלעהעומשה.הרותַלושוריפתביתכתאםילשהםגןאכו,ן״במרהתסנכ
,וכעלן״במררבעןמזרחאל.םילשוריבבושייהתאהקזיחותלועפו,םיפסונםיבשייתמ
.הרותהבץיברהו

רבקולבוצחלןווכתהאוה.הצראותולערחאלםינששולשכרטפנןמחנןבהשמיבר
תונושותוברתורוסמיליפרעבךא–ונבלבתכמבאוהבתוכךכ–תובאירבקלצא,ןורבחב
].עדונאלורבקםוקמיכתודוהלשי
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דובעִשַלתובאהןמרבעמה6.

יגשיהלכלשתימדנההרקפההוםירצמלבקעיתחפשמלכתרבעהלשהזבלשב
,ןתרהבהתאתושקבמה,תודוקנהמכוהמכונילעתופכותותואב,ןענכבתובאה
תאונמייסהבשוזתאלוכֿםדוקןהמונללידבנוסופתנ,תונעיהלידכ68.היבוברעב
,םינואֿןיאותונוונתהבםייתסמהןוּוכמה☻ַעַמהתייעבונייה–םדוקהףיעסה
תעדלע,תוביסמהםעהליבסהתופחסיהבאקוודאטבתמהתורבגתההןוויכתמועל
.אובישיהֱֹֿאהסנבתחטובהוהנובתהֿתקומעהנומאה

הנתינ☻ַעַמהתונוונתהש,ליעלונרמאשהמדצמדחוימןויעלםגיוארהזדוגינ
ילואהיההיפֿלערשא,תרדגומהשעמֿתרותתובאלהתיהּול,ענמיהלילוא
הלאשהו;רודלרודמ)תכשמנו(תללוכהמכחב,םהידעצתאןנכתלםהלרשפאתמ
ןתינםאה?תאזכתללוכהמכחתעדהלעתולעהלללכבןתינתמאבםאה׃איה
ואהשוריבתרבעומותכשמנתויהלםגלכותתאזכהמכחשתעדהלעתולעהל
המכחהןיבלתאזכשתישעמותללוכהמכחןיבסחיהוהמ,ןכםאו?ךוניחהיכרדב
זאמונינפלחכומתורודַלדעבמהתוכשמיהוהתּותמאתִהרשוכרשא,הליבסה
?לילעב,לארשיימיירבדלכיפֿלעובקעי

גוסהןמתישעמההמכחהןויעריכ,רמואואופאזעאהבושתלשהמגמב
יתוהמןפואבאוהשרדנםגתמאבאלא,תעדהיפֿלערשפאתמקרוניאונשרדש
גוסהןמ,ימלועֿימואלינָתורוקןוזחלשךרדלעונילעשהעשמ–הידיֿלע
ֿתרותלכש,ומצעהזרוביחבףא,ןכֿםגוניאררבכהשעמל.םהרבאלשדחתנש
יפֿלעתרדגומהשעמֿתרותאלא,םצעב,הניאתמאב–השמתרותוא–לארשי
,וזהרותונלביקשִמםגש,אוהןוכניכםאו69;ונשרדשיפכשממ,תללוכהמכח

׃ןלהלכ,ןוידֿתודוקנשמחלשתרשרשבד״בשקוסעיהזףיעסב68
.426׳מעב,״ישוקה״הלימבתחתופההקסִּפהףוסדעוןאכמ–הנושארההדוקנה
״הזכןפואב״תחתופההקסִּפהףוסבםייתסמוךליאוםשמליחתמהיינשההדוקנבןוידה
הדוקנהתאהווהמה–םייניבֿןוידוכותל׳לתשנ׳427׳מעבשאלא,431׳מעב
הקסִּפהןמלתיעיברההדוקנההנודנןכמרחאל.71הרעהבםשרומאכ–תישילשה
תחתופההקסִּפהןמל–תישימחההדוקנההירחאלו,432׳מעב״התעךא״תחתופה
.ףיעסהףוסדעו435׳מעב״םלוא״

.313׳מעבליעל,׳טתואָּבתונייוצמהתואקסִּפהתאלשמלהאר69
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ינפמםיחטבומםהןיאןיידעו,תעלכבהומייקיםנמאשםיחטבומתורודהןיאןיידע
ימיירבדםיחיכומםוקמֿלכמ–תומלשבהמויקֿיאמעובנלתויושעהתולקתה
,תורודַלדעבמ,תאזהתישעמההרותהלשהתוכשמיהוהתּותמאתִהרשוכש,לארשי
.הליבסההמכחהלשהרשוכמםינפֿלכֿלעןתיאתוחפוניא

ירה,הנותנאיהרשאכםג,תללוכהתישעמההמכחהשרבתסמ?יאמאלא
היושעה,תרגסמקרםאיכ,ינָתורוק☻עמלשרישיילכםצעבהניאאיהףא
המכחהלשהתמשגהםשל,עוציבהֿתודסומותוטישה,תומגמהתופיצרתאדסמל
ןוכנןפואבםגרתלרשוכַּבהילעבתאןחָיאוהֿךורבֿשודקהשהדימב–לעופב
.עגרלכבםתנתשִהיפל,תוביסמהיֵאנתבהתרטמתקפהיבגלהתועמשמתא
םוקמֿלכמ,תללוכהתישעמההמכחהונלהנותנרשאכםג,אופאתורחאםילימב
יאנתקראיהאלא,הנובנהתוליעפהותופיצרהתחטבהלןורתפההמצעבאיהןיא

םושבונכתייאלהלארשאב(תאזכשתוליעפותופיצרלשהתחטבהתורשפאל
,לעופהלאתורשפאהלשהתאצוהיבגל,םלוא;)הידעלבתיתִמאתּועיבקֿתטיש
בעק,םינוכנהםינבהסנוהנוכנההאובנהסנלהמצעתאזההמכחהםגדימתהקוקז

ןאכדעונעגהשמו–הליבסההמכחַּכואתללוכהתישעמההמכחהרדעיהכשממ
תאותיבבתענומהתיהתמלשומהרותשןכתיייכםא,בקעילצאםגש,רמולהארנ
,ובהיהאלתאזכהרותלשהמויקוליפאירה,םירצמלהדירילשתוחתפתהה
.תאזכשתוחתפתהלשהתורשפאינפמהּבורע,חרכהב

םנמא☻ַעַמהןוויכשבצמלםינפֿלכֿלעןאכונעגה,ךכןיבוךכןיב,ןכבו
בצמב.ידיימאָצומרסוחוקותישלשעגרל,אוהשֿךיא,בקעיתיבבלגלגתה
דועייהקוחוסנהלעובהיתכלשהךרדבתורבגתההֿאָצומבקעילאצמנשכ,הז
השיגבוהשלכינכפהמיונישתניחבבןפואםושברבדההיהאל,חטבומה
ןמרבעמןיעכ–״םייחהֿתייפוסוליפ״לואהמשגהלשתוטישלתינורקעה
לשותנשמב,בזּוטּוקלשתיטסימההטישהלאןוילופנלשתיטסילנויצרההטישה
שרדנשדחוימהרשוכהלאתולעתהלוכהֿךסבוזהתיהאלא–70יוטסלוט
ןוחטיבֿתייפיצלשםייניבֿתעשלםגןכומתויהל׃םירתבהןיבתירבבםהרבאמ

ןוילופנלשותלפמתא)רתיהןיב(יוטסלוטרזחש׳םולשוהמחלמ׳ירוטסיההןמורב70
לשןדוגינלאיהןאכד״בשתנווכ,ןוכנֿלא.1812ֿב,היסוראבצדקפמ,בוזוטוקידימ
,םשפנֿיכלהתאםשורוןחוביוטסלוטרשא(םיאיבצמהינשלשםלועהֿתוסיפת

ףד,׳ןטקדעומ׳(״אתלימאָילתאלזמבאלא,אתלימאָילתאתוכזבאל,יֵנוזמויֵנב,יֵיח״בעק
.)׳אדומעח״כ
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לושכמלואימינפקותישלעבטהיאנתיפֿלעהעיגמ☻עמהֿךרדרשאכ,הליבס
.וקלסלתנמוזמתורשפאםשןיאש,ןוציח

–וליעפהלהעשההעיגהיכחינהלןכוסמדימתש,אוההזהרשוכבשישוקה
;וצימחהלהיהיאטחרשא,יבויחשעמלשאָצומדועםששיתמאבאמש
רשאכ,םילטבשעמֿייומידבופקעלתוסנלוא,ונממענמיהלםגןכוסמ,תאזםעו
הלאהםינוכיסהינימינשןיבהנוכנההנחבההךרד,םלוא.ותעשילעתיֵּפכנתמאב
המ.םימיהֿירבדבהערכהלשרחאגוסלכבשרדנשהממהשעמלהנושהניא
התיהבקעילשותלודגו;תוביסמהיֵאנתלתנוּוכמה,תמאֿתאובנאוהץוחנש
תאתאזםעעומשלורשוכוםירצמלהדיריהינפמותעיתרלשםירבדהֿףוריצב
.המיאתמהסיפתוהנובתלשהוושקמועב,״המיַרצמהָדרֵמאריתלא״וצה

לכב,ללכבםעטאופאםשהיהםאה,הלאשבאיההיינשההדוקנה,ןכמרחאל
רבדלשופוסבםא–ןענכבתורודהעבראךשמבתובאהלשתוזחאיההֿיצמאמ
ומייתסנםגםהאלא,ךכומייתסנשדבלבוזאלו,ומייתסנשיפכםיצמאמהומייתסנ
?םירתבהןיבתירבב,שארמםהרבאלהנתינשהעדוהלםאתהבךכ

וליפאש׃לכשהֿרסומ,ןכֿםא,ןאכונלשילוכֿםדוקש,בישהלהארנהזלע
,םהרבאלהעדּוהש,דובעִשהותולגהתרושבומכךכֿלכתררובמןולשיכֿתייפיצ
שישןמזלכ,יבויחהֿיתילכתה☻ַעַמהתייָלתהלתקדצומהביסםינפֿלכֿלעהנניא
לכ,ןוּוכמבתילכתהלארותחלותוסנלונילעהמו☻דימתאלא–תושעלונדיֿלאל
לחָמיתוזשוא,ןולשיכהתריזגלשהתנבהבוניעטתאזֿלכבאמש,רשפאשהמכ
,יבויחהןויסינהתורֵּפונלורמָשיידועםוקמֿלכמשוא,הנפקענואהנֶחדִנשוא,ונל
.הריזגלדעבמםג

.םירורבםה,דובעִשַלדעבמםגורמתשנש,תובאהלשןויסינהתורֵּפ,םנמאו
רבעמו–רמולםינפשיםירקוחֿםינָתורוקהמכוהמכלשםתעדל,תישאר

םניאארקמהירופיסיכ–וילאמרבדהןבומםגםנמאםייפיצפסהםהישוחינל

׃ברקהלוהינבופקתשהשיפכ,)םיעוריאהרחאלהנשםישימחכ
חילצהףאו,םיפידעתוחוכב,ילנויצרןפואבהפקתמהלשהיגטרטסאהתאלהינןוילופנ
תאךכבחיטבהאוה–הרואכל;הבקסומבללסנכיהלוונידורובבירזכאברקבעיקבהל
ךותמ,ונודירובבותסובתםעםילשה,םיירוטסיההויגיגהתנקסמכ,בוזוטוק.ונוחצנ
ירוטסיההחֵרכהַּבותנומאהתיההזעךא–המואמתושעלוידיבןיאהזבלשבשהנבה
;ןוילופנתגיסנלשסנַלןיתמהטושפאוהתועובשהמכךשמב.יסורהםעהןוחצנלש
תופירשמהָנֵשֲעה(הבקסומב׳תושעלהמהיהאל׳תפרצתואבצל׃עריאםנמאךכו
.סירפדע–םתואףדרוויתוכמתאםהבאילפהבוזוטוקו,ריעהתאובזעםה.)קנעה
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םירקוחהםתואו,ץראהשוביכוםירצמתאיצילשתוערואמהךבסלכתאםיצממ
םירצמיאצויויהםירוטפץראבםינושתומוקמבש,הנקסמלםיזמראופאםיאצומ
םירבדה.םיבורקםישנאידיֿלעםדוקמרבכוקזחוהתומוקמהרשאב,שוביכמ
אל,לשמל,םכשש–ליעלונרעהרבכשיפכ–רשפאו,םכשלדוחייבםימיאתמ
תילארשיהזיחאאלא,םירצמלבקעיתיבלשותדיריםעדוביאלןיטולחלהכלה
געק.לוכהףאלעםייתניבתמייקםשהראשנילוא,יהשלכהרוצב,יהשלכ

,הנושארתרמתשמהאצותתניחבבאופאןהירההזגוסמתונושתויורשפא
ינימלכ,םלוא;תובאהלשהשעמהֿןויסינלסחיבתעדהלעתולעהלילואןתינש
לכתורסחותולפטקרתמאבןהירה,תונוכנהנאצמיתםאףא,ולאכשתורעשה
תובאהלשתוזחאיההתונויסיניכאוהבושחורורברתויהברה.העירכמתועמשמ
ֿץראתניחבבקראל,הילאתוכיישוץראבתוקֵבדלשתרוסמםינפֿלכֿלעורצי
ẁייחלשץראכ׃ןכֿלעֿרתי–דעקםינותנםייחוםירוגמלשץראכםגאלא,דועיי

,ןענכֿץראאופאהכפהנתורחאםילימבו–םינותנקבאמֿייחותוזחאיהֿייח,דועיי
.לארשיֿתיבלהרכמẁץראלםגםאיכ,דועייֿץראלקראל,תורודהתעבראךשמב
ידכךא;ןלהלוררבלךישמנדועו,רתויבקהבומהוידוסיהירפההשעמלוהז
71.תרחאתערכמהדוקנבםגןודלםדוקונאםיכירצ,תאזתושעללכונש

תובאהלשםתוליעפתועמשמםצעלקודהןפואברשקתמונרמאשרבדהיכ
.תובאכ

המלהמודהתיהאל,םהלשתורודהתלשלשב,תובאהתוליעפש,בלםישלשי
רודמתומישמלשתּויכשמהוםיכרעלשרבעמבללכֿךרדבתוארלונאםיליגרש

–תובאהתרוסמךותמתוברתלשהשוביגרבדב–תאזלה׳תערכמההדוקנב׳ןוידה71
.430׳מעב״הנהו״תחתופההקסִּפהףוסדע,ךליוךשמיי

,׳אךרכ,)ט״כשת,ביבאֿלת,ריבד(ןוששֿןב.ה.חתכירעב,׳לארשיםעתודלות׳הוושהגעק
.תיארקמההידפולקיצנאבםירצמתאיציךרעןייעו;58‐56׳מע
יכרמאנ,)טמלמםהרבאידיבבתכנש׳המואהתישאר׳רודמַּב(׳לארשיםעתודלות׳ב[
רבדהו–ןברוחאלל,בושיילשתופיצרלעתועיבצמםכשבתויגולואיכראהתוריפחה
הרורבתודעהנממהלוערשא,תללוכהתיגולואיכראההנומתהעקרֿלעגירחכטלבתמ
הידפולקיצנאב.לארשייטבשתשילפלשהפוקתב,רהבתוינענכהםירעהסרהל
םהמשיו,המיַרצמודרילארשייטבשתייסולכואלכאלשהרבסהתרכזומתיארקמה
].תעהתואלכןענכבובשיש

תאםהלתתלתובאָלותירבתאםיקהשולרמאב–השמל׳הירבדב[.׳ד׳ותומשדעק
].״הבורגרשאםֶהיֵרֻגְמץרא״׃םגהתואהנכמוהירה–ןענכץרא
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תומישמםהילעםילבקמוםיכרעלםיכנחתמםישנאש,איההליגרהתואיצמה.רודל
ךכםעבלושמב–םאיכ,ןבלבאמתיכנאהתויכשמההוהעפשההתלשלשבקראל
תובאהרשא,תיללכההרבחהלשתושירדהוהעפשההלשתיקפואהתרגסמבםג–
.הנממדרפנֿיתלבקלחאלאםניא,םהלשיכנאההרבעההוקלע,דחיםגםינבהו
ירה,תיתרוסמכתיארנההרבחבוליפאש,איהללכֿךרדבתואיצמה,ךכמהאצותכ
רבעמַּב,תוליעפהוםיכרעהתכסמתאעבוקהםרוגה,םיגשומהקוידיפֿלעותמאב
;תוברתהלולכמםאיכתרוסמהאקוודואלאוה,המינפרודלכךותבורודלרודמ
ימגִדלשתרשרשאיה,גשומהקוידיפל,תרוסמש,ךכבאיהלדבההתובישחו
םייוארכםילבקתמה,םימיוסמםישנאלםסחיילרשפאש,םייפיצפסםישעמוםיכרע
תוגהנתהתאםירידסמה,״תודסומ״לשטשפומלולכמאיהתוברתשדועב,יוקיחל
.םמצעחוכמוא,ןיַאהןמלוכיבכהרבחה

הליחתכלמונלשי,רמולתונמדזהונלהתיהרבכשיפכו,ונלשןודינב,הנהו
וא,ןיַאהןמהווהתמהניאונתוברתש,םלועבהנימבתדחוימהעפותבןיינע
אלא,דבאםרכזש״םינומדקםימימ״תכשמנותמייקהרבחלשהיצטֶגֶוהיליפרעמ
םיוסמםדאלש,תדחוימוהעודי,תיאובנֿתישיאתוררועתהךותמאיההווהתמ
ונאםיאבאליממו;וערזלםלועֿןוזחתאשלידכ,תמייקהרבחלכמשרופה
תומישמוםיכרעתארשהםוש,ללכםשןכתיתאלו,ןיאךרדהתליחתבש,האצותל
קרןובשחבםשהאבאלא–יגולויצוסוא״יתוברת״–״יתרבח״,יקפוארדסב
לשתינחורהתּויתוכמסהףקותלדחוימבהדומצותקהבומֿתיתרוסמ,תיכנאהארשה
.תישיאהםתוהזבתובאה

םהיתופיאשו,וכזתובאהםאש,האצותהתאהעבקוזתידוסיתואיצמ
ךורכרבדההיהירה,תורודהךלהמב,הזלהזמ,םהיניבםנמאורבעםהיתונומאו
,ומדוקלשיתוכמסהדמעמבריכהםנמאשדחרודלכש,תיכרעההסיפתבאליממ
,תופיאשהתאךישמהלידכ,תעדמוזתוכמסלשהלּועתאוילעלביקו,אוהרשאב
ותואבןריבעהלו,םיבייחמםיכרעתניחבב,הידיֿלעתוגצוימהתומישמהותונומאה
.םיאבהתורודלןפוא

הרותןאכהתיהאלןיידעיכםאש,אוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב
ןורקיעהתאתבייחמהו–יניסבהשמידיֿלעךכֿרחאהלבקתנשוזןיעכ,המֵלש
,ןאכחתפתהלרבכליחתהםוקמֿלכמירה–הנכותמשרופמקלחכיתרוסמה
תוברתהוהרותהתאדחיימה,קהבומיתרוסמסוסיבלשןורקיעותוא,הליחתכלמ
רחאלםאש׃תאזלעףארתיו;ןתלוזתויוברתבַעֵרוחאילב,םויהדעתילארשיה
רוזחלתורשפאהידיֿלע,ןקותו,הזןורקיעםלשוה,המלשההרותהתלבקםע,ןכמ
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לשיביטקייבואההדימהֿהנקיפֿלעתיתרוסמהרמוילשםיוסמטרפלכרקבלו
ֿהנקםושםָשהיהאלדועתמאבתובאהתפוקתבירה,המלשההרותהתרוסמ
,הפיאשש,המצעלשכהדבועהםצעבקרהיהעבקשרבדהו,יביטקייבואהדימ
.בקעימואקחצימ,םהרבאמתרוסמבהרבעוהתינולפהמישמואהנומא

.תוליבקמתויועמשמיתשלתלצפתמ,הדִצמ,וזהאצות
קוסעלוניֵּברהש,תובאהישעמלשתינָתורוקהותירסומהתרוקיבלתעגונתחאה

אלתמאביכרמולוםכסלהארנ,וילאונעגהשהזבלשב,התע.םדוקהףיעסבהב
ואהרישיתרוקיבלכמרוריבבתענמנבתכבשהרותהםא,אופא,אוההרקמ
הלוכי,תובאהיבגל,רומאהגוסהןמתרוקיבש,יאדוובאוהםעטה.תאזכתשרופמ
תובאהןמזבוליאו,שארמונחנהרבכשיפכ,ותִעלֿאלשםוכחתלשירפקרתויהל
םישעמהולכי–םישעמהלשתימינפהֿתיתוהמהתירסומהתועמשמהתניחבמו–
.טלחומןפואב,בוטקרףאו,בוטקרתויהלוללה

,יביטקייבואהדימֿהנקןיֵאבּו,תובאהלשתרוסמהךלהמבשםושמ,אוהךכ
יתוהמהירסומההדימהֿהנקלםהמדחאלכלשתוליעפהןורכיזםצעהשענאָליממ
הכפהנוזתרוסמשהדימבו;םהירחאםיאבהתורודהיבגל,דיחיהֿירשפאהוהצממה
יפכ,הרותֿןתמרחאשתורודהיבגלףאותרותולארשיתוברתמקלחלחרכהב
תרוסמהתואלשתטלחומהֿתיבויחהתועמשמהשירה72,ןלהלריהבנורוזחנדועש
תורודהלשהרותהותוברתהךותלםג,םימדוקהתורודהןמ,אליממהרבעוה
תאזֿלכבתרצונדועםא,הזעקרלעש,ןכֿםגאצוי,אופא,אליממ.םירחואמה
עבטמ,תויהלהלוכיוזירה,םייתניבובחרוהשונתייארֿיקפואיפֿלע,תרוקיב
הרותהךותלעלביתשתרוקיבאלו,הרותליאוולẁשרדמלשתרוקיבקר,םירבדה
.המינפ

וזירה,תובאהתרוסמלשרבטצמהךלהמבש,איההיינשהתועמשמהוליאו
.תוברתלתרוסממהכלהוהכפהנםנמא

תינפתהלשרבשמהֿתדוקנךא,םלשוהאוהקוידביתמרמולהשק,הזךילהת
,ןכבו–בקעילשוינברודתונקדזהםעהלחאיהרשאב,תיעמשמֿדחוהרורבאיה
וזהדוקנלע.םירצמלהדיריהתעשב,םצעבוא,םידכנהרודלהזרודןיברבעמב

ךבדנתובאהתרוסמלשהתויהתאשיגדיובושיאוה,יניסרהדמעמבד״בשןודירשאכ72
תדגואו,םיחצנֿףקותוזתרוסמלתעבוקתירבהרשאכ,יניסבתתרכנהתירבַלדוסי
תאזהאר.תללוכהלארשיתרותמילרגטניאקלחכהמודקההתמדקהתאהכותב
.הירחאלשתואקסִּפההנומשךלהמבו,״רמולהארנ"תחתופההקסִּפַּב507׳מעב
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לשףקיההלודיג,תישאר׃םימעטינשלשתופרטצההךותמרוריבבעיבצהלרשפא
המירזבקרםייולתםישנאהדועויהאלתמאבשןפואב,תרוסמהֿיאשונרוביצ
לשתיקפואתרגסמבםגםירועמושענםהאלא,םיינחורהםהיכרעלשתיכנאה
הלרכּומרשא,תרוסמהףקיהתובחרתהשהדבועה,תינשו;םיכרעםתואתעפשה
.בקעיםעהעטקנ,בייחמחוכ

תובאהתרוסמהלחההליחתכלמשםשכ׃וניארשהמךותמןבומהזרבד
הפיסוהןכ,םהרבאלהתיהשתיהֱֹֿאהֿתיאובנההרושבהותולגתההחוכמרשקתהל
,תיהֱֹֿאהתויולגתההידיֿלעהתחימצךשמהלשדחתמףקותלבקלתאזהתרוסמה
םאו;האובנההלדחוןוזחהםתסנבקעיירחא,םלוא.בקעילוקחצילונשנוורזחש
ןירשימבולביקםתוארשאםיבויחוםיכרעיאשונדועתויהלולכיבקעילשוינב
דועולביקוליאכ,ןכבו–וברקבדועהֶּכַפמהאובנהרשוכשהעשב,םהיבאמ
לשותועצמאב,הרובגהיפמןירשימבםגלוכיבכםאיכ,תרוסמבקראלןוזחהתא
ףאו,תרוסמלשןיינעקרןיטולחלןוזחההיהרבכםינבהינבלצאירה–איבנ
בויחהםצערשאתרוסמםאיכ,באהלשותוכמסחוכמתבייחמהתרוסמדועאל
ףסונב,תורחאםילימב.״בקעיוקחצי,םהרבאמ״,תינומדקתרוסמברבכיולתהלש
םיטשפומתונורקעבהנומאהםגאופאןאכהאברבכאדירגיכנאהרבעמהלע
אליממ,ונרמאשירוביצהףקיההלודיגםעםירבדהףוריצךותמו–םידסוממו
.לילעבלישבמ״תוברת״ךותלרבעמהתאונאםיאור

–תיכנאהתרוסמהתטישש,אוהושוריפ,טוריפורוריברתיב,הזםוכיס
לשתורודהתרשרשבםיכרעהרבעמתאהעבקרשאויאובנסיסבלעתבייחמה
–העקםיטבשהתובא)רשעֿהשולשוא(רשעֿםינשדעו,בקעיוקחציםהרבא
ןיידעתוברתכוזלשהתייווהבםגרשא,תוברתלשדסּומדסיִלתמאבהכפהנ
לע,תיאובנֿתיכנא,תיליחתתרוסמהתוא,היכרעבויחלדוסיֿתחנהכ,הלתשמשמ
בויחהןיארבכךליאוהתעמש,הזלדבהבקרו–הכותבשבוגמהודחוימההנכות
םאיכ,הרישיהֿתיאובנהו,דבלבתיכנאהךרדבקררבועתיליחתתרוסמהתואלש
.תדסוממהֿתירוביצהותיקפואהךרדבםג

ךותמרבתסמונויגהו,ןפודֿאצוירומאכוהירהתוברתלשהזכסוסיב,הנהו
אבהליחתכלמש,הדבועה)א׃ליעלונשגדהםרקיעתאש,םימרוגהמכףוריצ
;תיתילכתẁתינויערהיווהלעתססובמה,הנימבתדחוימתוברתדסיילםהרבא

.םירצמץראבלםידלונהינבינשהתעו״׃]ףסוילבקעיירבדהלא[העק . םירפא,םהיל.
.)׳הח״מתישארב(;״ילויהיןועמשוןבוארכהשנמו
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״יגולואדיא״ואיטמגודהיהאלםהרבאלשיתילכתהןויערהש,הדבועה)ב
תוצמתהלןַתינאליכעמשמו–תיהֱֹֿאֿתיתייווחהנובתבםכחותמםאיכ,ותרוצב
תורבטצהל,תורודלותרבעהםשל,קקזנאלא,תרדגומֿתיחטש,תחאהרושבב
לשותשירפתודוסיבש,הדבועה)ג;םיאתמיתייווחשוביגלשתכלוהוהקימעמ
תיצמתהלכםצעבהתיההמולגרבכ,ךשמהבולולגתהשםיהֱֹֿאהירבדבו,םהרבא
לשהתיצמתכשמשלהדעונש,בייחמהֿיתדהוּפקותלע,ןויערהלש״תיפוסוליפה״
שבגתהלתאזהתיצמתההקיפסהרשאכשעמשמו–היוצרהתיתוברתההיווהה
,התשענוזירה,תובאהלשתורודהתרשרשב,תעדהתאהחינמהדימב,קמועל
רשא,לארשיֿתרותלשילויהשוביגןיעכִל,תובאהẁתרוסמלשתרגסמַלדעבמ
,תיתילכתֿתינויער,תיתוברתהיווההתואלעופבתונביהלליחתהלרבכהלכיוילע
.הליחתכלמםהרבאלשותריחבתרטמהתיהש

רבעמהש,ןייצלידכוניבקעלערוזחלונאםיבייח,ןאכדעונעגהשמ,םלוא
תויווחהותובשחמהיספלעםשגתהלםינפֿלכֿלעהיהלוכיאלתוברתלןויערמ
הרותלשתוטשפתההוהקמעהה,תושבגתההךלהמיספלעוליפאוא–אדירג

תולהנתההתיההצוחנרבעמהתורשפאל.דבלבתויווחותובשחמרדגבתראשנה
תידדהתונעיהלשלגעמב,לעופבםהבםימשגתמהרותהואןויערהרשא,םייחלש
ֿתינויערתוברתךותלרבעמבאוהרבודמהםאו;שממלשתואיצמןדסדגנכ
תמשגהלתעדמםינוּוכמתויהלאליממויהםיכירצםגםייחהשירה,תיתילכת
לשתיתוהמההתרדגהםצעיפֿלע,ןהילאמתונבומולאתושירד.ןיַעבתילכתה
םאיכ,טשפומבתוישגרתויוסחייתהואתונומאלשתכסמקרוזןיאש–תוברת
ןויערהשרבדהוהזרשאו–תירוביצתרגסמב,תואיצמבתלעופהםייחֿיכרעתכסמ
.יוגלתויהלהפיאשַּב,ועבטמוילאןוּוכמהיהימהרבאה

ידיֿלעקופיסואצומתובאהונתנולאהתויתביסמהתושירדהתפסותל,ןכאו
הלעאלו,רתלאלהמישגהלולדתשהםגוווטצנםהרשא,תילארשיẁץראהםתוליעפ
הפיאשהיכרעקראלהליחתכלמש,המרגתאזהתוליעפהתכסמ.התוחדלםתעדלע
,תובאהתרוסמבבייחמןפואבוכלהוושבגתהשםהםייללכהֿםיטשפומההנומאהו
היחהתוריסמהיכרעםג,תבייחמתרוסמהתואב,וכלהוושבגתהםמעדבבדבאלא
,ץראהףונלתיתואיצמהתוכיישהיכרעןכומכו,לעופבםירבדהלשםתמשגהל
ולעפנשםישעמהתונורכיז,הכותבושדקתנשתומוקמהוהבושכרנשםיניינקהיכרע
.הלאבאצויכלכו,הבתושרתשההילותפנרסומוהב

הרצונשתוברתהלשתיפוסההתדילותינושארההתָרוהםאםג,הזכןפואב
,תישעמההתלוחתבוציעל,הרוּביעךלהמלכירה,המינפץראבויהאלםנמא
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התואב.תאזההניחבהןמהתומדוהנכותתאעבקוץראבםינפֿלכֿלעשחרתה
המל,תילארשיההרותהותוברתהיבגל,לארשיֿץראאופאהכפהנאליממ,הדימ
ןה,םלועבתוימואלתויוברתלשןיּוויהיבגלללכֿךרדבתשמשמהרוכמֿץראש
ֿץראשהמלעףסונב(דבעידבשירסומהֿיכרעהןבומבןהימורטהֿירמוחהןבומב
ונלשהרקמבשרחאמו;)דועייֿץראםג,דחוימב,ונלשהרקמבהתיהלארשי
תרוסמלרכוהשבייחמהףקותהתועצמאבתאזהתוחתפתההתכסמלכהשממתנ
היוטיבלעאובלתמאבהיושעונדידללארשיֿץראלשתּויתָרוכמהיכאצמנ,תובאה
ֿןיאלהלועהתירסומתועמשמב״תובאẁץרא״לץראהונלתויהלשגשומַּב
ועק.םייוגבהזגשומלשותועמשמלעךורע

לשתילארשיֿץראהתוליעפהתועמשמש,רמולורוזחלונלשיבוש,התעךא
תאאליממוחינהםהירהתאזהתוליעפהידיֿלעש,ךכבקרהצמתמהניאתובאה
ֿץראבתשרשומוהָנֵּכתוברתלשהתווהתהלישממהֿיתייווההויתואיצמהדוסיה
הכלהוהרשקתנםגםנמאךכבגאש,איהתפסונתועמשמ.ושקיבםהשיפכ,הדועְי
החפשמקרםשהתיהןיידעםירצמלהדיריהתעשבםאשןפואב,המצעתוברתה
רבכ,אבהרודב,ןכמרחאלדימירה,אדירגתרוסמודועיייאשונ,שפנםיעבשלש
תשרשומֿתילארשיֿץראותידועייתרוסמהתוארשא,לארשיֿינבלשםַעםשהיה
זעק.תימואלתוברתלולהתיה

,patria(,״תובאץרא״לשירכנהגשומבועק vaterland, ojczyzna(–]תינמרג,תיניטל
יפכ,הארנכ,אוהירוקמהוןושארהןבומה.םינבומינשןיחבהלרשפא–]תינלופו
הילארשא)ריעהוא(ץראהונייהו,ֿב׳זנאלוקהדלטסיפראתמש
רסחאוהראשנהידעלבש,תובאהלשימוקמהןחלופבותבוחידיֿלעםדאהרושק
,ןושארהןבומהלשתינוליחתוחתפתהאוהינשהןבומה.םלועבדמעמרסחוהזיחא
תלשלשבםייתרבחהוםיינחורהוישרושידיֿלעםדאהרושקהילארשאץראהונייהו
ץראההתואבתוחתפתהַלהדומצאליממתראשנה,רבעלשמםיימוקמהתורודה
,השעמל,אופאאוהגשומהשוריפ,םינבומהינשב.הלרבעמהתויכשמהתאתדבאמו
.ליעל]343׳מעתיתחת[,5ףיעס׳בקרפבונרמאשומכו–לולּבשַלףֶדֶצהןיעכ
תוישרושהדקומתאלוכֿםדוקאיהתנייצמשםע–״תובאץרא״,ונלצא,תאזתמועל
ךרדו;תממודֿתימויקהפילקםינפֿלכֿלעוזןיא–םדאהקנויהנממרשאתינחורה
ימנידהןבומבתעמתשמוהבוֿהנממתרזוחוזירה״תובאץרא״לשומצעגשומותוא
,׳הוציפלהכותבהמייקתנש,תובאהלשהמשגההתרוסמתובקעברשא,ץראלש
.ונדועייתאהבםדקלוךישמהלונאםיבייח

דֹאמבומצעַיַוובריַווצְרשיַוּורָּפלארשיינבו.אוההרודהלכוויָחאלכוףסויתמיַו״זעק
לארמאֹיַו.ףסויתאעדיאלרשא,םירצמלעשדחךלמםקיַו.םָתֹאץראהאלָּמִתַו,דֹאמ
הנאֶרקִתיכהיהו,הבריןפ,ולהמכחתנהבה.וּנממםוצעוברלארשיינבםעהנה׃ומע
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ונינפלתחכומםירצמבלארשיֿינבלשתימואלתוברתללכלםירבדהתלשבה
.תויארהמכב

לארשיֿינבלשינתאהדוחייהש,איהרתויבהרורבהוהטושפהעקרהֿתחכוה
ךרדיפֿלעהרואכלתופַצלהיהרשפאשיפכ,םירצמבשטשטינאלםינפֿלכֿלע
,ףסויימיב,הליחתכלמשםשכ׃הברדאםאיכ,הליגרהתיעבטהתוחתפתהה
םירצמהןּולכּויאליכ,םדבלותִאםילכֹאהםיִרצמַלוםדבלםהלוודבלולומי☻ָיַו״
לוכידוע,ונמזב,השמםגןכחעק,״םיָרצמלאיההבֵעותיכ,םחלםירבִעהתאלֹכאל
םיַרצמתבעותתאחבזנןה,וניהֱֹֿא׳הלחבזנםיַרצמתַבֲעותיכ״׃ןועטלהיה
םָשרמתשנאלמלאשרמולךירצןיא,ןכֿלעֿרתיטעק.״?ּונֻלְקסִיאלוםהיניעל
ודחיילןתינשםעםשאצמיהלהיהלוכיאלםגאליממשירה,ינתֶאהדוחייה
םירבדהעבראתוכזב׃שרדמהטרפמשיפכו;הלואגל–ךכֿרחא–וא,דובעִשל
אלוםתומלַ☻תאופלִחאלו,םנושלוםמשתאונישאלש,םירצממלארשיולאגנ
ףק.)תוירעבםיצורפויהאלו(הלימהולטיב

אליממךפהנהזירה,םעהברֶשִמו–רמתשהינתאהדוחייהקראל,םלוא
םהרבאלשתדחוימהתרוסמהםגאלא–יממעףקיהב,יתוברתוא,ינתאדוחייל
תאהכפהשאיהאיהו,יממעֿיתוברתדוחייותואךותבהרמתשנבקעיוקחצי
,הדבועבהיוטיבלעהאבוזתורמתשה.תימואלתוברתל,אליממ,תאזהתוברתה
הסחייתהאיהאלא,המצעדוסילעהאבאלהנושארבהשמלא׳התולגתהש
קחצייֵהֱֹֿא,םהרבאיֵהֱֹֿא,יבאיֵהֱֹֿאיכֹנא״׃תרכומדוסיֿתחנהלהליחתכלמ
תניחבבאבאל,וילערֵ☻בתנהשֹמש,הלואגהךרדןורתפםגו–אפק״בקעייֵהֹֿאו

.)׳י‐׳ו,׳אתומש(–״.ץראהןמהלעו,ונבםחלנו,וניֵאנֹשלעאוהםגףסונוהמחלמ
לעףסונהיהיהמחלמהנארקתיכ׃]רמאיששרפלןכתייו[״׃ן״במרהשוריפהארו
,ונלרשאלכםעןענכץראלאתאזהץראהןמולהלעיו,זבזובלוללשלולשלוניאנוש
.״ובםחליהלוונממונתמקנםוקנלונחנאלכונאלו

.ב״לג״מתישארבחעק

.ב״כ׳חתומשטעק

;רבסהשמברהל׳םימגתפהוםירמאמהלולכמ׳בןהיתורוקמותונושתואחסונהארףק
ד״יקםיליהתשרדמיפֿלע,םיינתאהםימרוגהתרירבידיֿלעבכרומןאכאבומהחסונה
ויהשדמלמ״׃ח״י׳התומש׳הברשרדמ׳םגהאר.׳ו׳ותומש׳יתרטוזאתקיספ׳ו׳ד
ויהשיפלןלאוגה״בקהשרמול,תבשלתבשמןהבןיעשעתשמויהשתוליגמםדיב
.״תבשבןיחונ

.]ברוחבהנסהךותמהשמלםיה♪ֱֿארַבדב[–׳ו׳גתומשאפק
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יִתאֵבֵהו״׃העודיתימואלהחטבהתמשגהלתוררועתהתניחבבםאיכשודיח
בפק.״בקעילוקחצילםהרבאלהָתֹאתתלידיתאיתאָ☻נרשאץראהלאםכתא

,וזהמשגהלהייפיצהתעידייכ,ן״במרהשוריפבליעלוניארשיפכ,ןכתיי
אמש,הערפלשדחפבהיוטיבלעהאבשאיהאיה,לארשיֿינבברקבתחוורה
ץראל–ץראהןמולעיולארשיֿינבומוקיםנמאםירצמיביואםעהלועפֿףותישב
לעתססובמה,שרדמהלשהנקסמוא(תישרדמתרוסמונדיבשיףא,תמאבו;ןענכ
,ץראלהבישהבוכיעבקפאתהלולכיאלשויהםירפאינבמיכ,)תיארקמהעידי
גפק.ופגינוושנענשאלא,השמינפלףא,ץקהתקיחדךותמולעוומקםהו

תאזהתימואלהתוברתלןתינדציכןיבהלםינותנםגונלשי,תאזדבלמ
הלעפיאדווב,תישאר.םייעבטֿםייגולויצוסםיקוחיפֿלע,רמתשהלותווהתהל
וא,ןשוגץראב,דחאםוקמבםיזכורמובשילארשיֿינבש,הדבועההזןוויכב
יעוצקמהםבולישבםגםידחוימויהלארשיֿינבשהארנ,תינשודפק;״ססמערץרא״
םהויהםיירצמההמדאהֿידבועדגנכש,םירצמלשתיעוצקמההקולחהלולכמב
דחפהללגבשהביסהיהוזםנמאש,רמולםינפםגשיךכלםאתהבהפק.הֶנקמישנא
הקוקזהתיהםירצמיכ–׳ץראהןמלארשיֿינבולעי׳אמשהליחתכלמהערפ

.׳ח׳ותומשבפק

.ב״כ‐׳כ׳ז׳אֿםימיהֿירבדהארו;חלשבתשרפלאתחיתפ,׳לאעמשייברדאתליכמ׳גפק
החנהאל=[םָחָנאלו,םעהתאהערפחַּלַשביהיַו״׃רמואהבותכהתאשרודשרדמה[
םָתֹארִּבםעהםֵחָנִיןפ׃םיה♪ֱֿארמאיכ,אוהבורקיכםיתשִלפץראךרדםיה♪ֱֿא]םתוא
׃שרדמהרבדהזו.)ז״יג״יתומש(;״המיָרצמובשוהמחלמ
רמאנש,םירפאינבתמחלמוז–׳המחלמםָתֹארִּבםעהםֵחָנִיןפםיה♪ֱֿארמאיכ׳״
.םירפאינבו׳׃)א״כ‐׳כ׳ז׳אֿםימיהֿירבדב( . .תגישנאםוגרהו. . תחקלודרייכ[.
םויבּוכפהתֶשָקיֵמוריֵקשונםירפאינב׳׃)׳י‐׳טח״עםילהת(ביתכו,]׳םהינקמתא
ורמשאלש]םושמ=[המינפמ;׳תכללונֲאֵמותרותבוםיה♪ֱֿאתירבורמשאל,ברק
םדוקםירצממולעו[העובשהלעוץקהלעורבע–תכללונאמותרותבוםיה♪ֱֿאתירב
ינב[ואריאלש–]׳המיָרצמובשו׳[׃רחאֿרבד.]םירתבהןיבתירבבעבקנשןמזַל
,]םיתשלפץראבשתגדיל=[תֶשֶלפבןיכלשומםהיחאתומצע]תא,םכרדב,לארשי
].״]םירצמל[םהלורזחיו

.א״י,׳ו,׳ד׃םיקוספ,ז״מתישארבדפק

םגונחנאםג,התעדעוונירוענמידבעויההֶנקִמישנא,םתרמאַו״׃ד״לו״מתישארבהפק
.״ןאֹצהֵעֹרלכםיַרצמתבֲעותיכ,ןֶשֹגץראבובשֵתרּובעב,וניתֹבא
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ןושארההערפחמשןכל׃םתומכהלויהאלרשא,םיירבעההנקמהישנאל
.םחלשלןורחאההערפןֵאֵמןכלוופק,םאובל

לארשיֿינבלשתימואלהתוברתהיכ,תראשנהדבועה,הלאלכידכךות,םלוא
.התיירבעבטמ,תישארבמתשבושמהתיהףאםירצמב

ֿינבתשקבבשתימינפההריתסב,ויוטיבלעאבו,לוכֿםדוקרכינשובישה
ץראברוגל,הערפלאורמאֹיַו״׃םהיניבםייקתנשןושארהשגפמב,הֹערפמלארשי

אנẁובשֵיהתעו,ןענכץראבבערהדבכיכ,ידבעלרשאןאצַלהערמןיאיכ,ונאב
,בושלתנמלעוינמזןפואב,םירֵגכאופאואבםההרואכלזפק.״ןֶשֹגץראבידבע
תורשפאתעדלע,עבקלשםוקמתשקבליארעהםהלךפהנרובידידכךותךא
.תועקתשהלשהרורב

םהלהתיהאל,ליעלוניארשיפכ,השעמל.אילפהלךירצרבדהןיא,םנמאו
םגהתיהיהירהקומערתויןפואבאלא,בערהירפקרהליחתכלמםירצמלהדיריה
ויהתמאבו–ןענכץראבתיבויחההמזויהךשמהלרשוכהלשימינפהקותישהירפ
םהשיפכ,בערהםויסלקראל,הבישהתמשגהםשל,אופאםיקוקזלארשיֿינב
.םכותבהליעפההפונתהרשוכתושדחתהלםגםאיכ,הליחתבןימאהלומידוונעט
םינואֿרסחםהלשימואלהדוסיהרקיעלכהיהאליממ,תאזהתושדחתהלדע
יעמשמֿדחןובשחוֿןידםמצעלורסמאלםהםאםגו–ועבטםצעמ,םייתניב
תביזעו(הבישהןויעריכבטיהושיגרהםהםינפֿלכֿלעשקפסןיא,ךכלעשרופמו
קוחרןוימדלשןיינעכםייתניבםהלראשנ)םירצמבןוטלשהתוסחבשהממחה
חפק.ףסויםהלהזחש,תורדגומהבערהתונששמחלרבעמהברה,דבלבטשפומו

ֿישנאםָּבשיוָתעדיםאו,ןשֹגץראבובשֵי,יֶחאתאויבאתאבֵשהץראהבטיֵמב״ופק
.)׳וז״מתישארב(;״ילרשאלעהֶנקמיֵרָ☻םָתמַ☻ו,לִיַח

ינבתשקבששרפמן״במרה[.א״יז״מלען״במרהשוריפבןייעו,׳דז״מתישארבזפק
ובתינףסויוהערפשאלא,יאַרעירוגמקרושקיבםהתמאבו,הנכםנמאהתיהלארשי
].ט״פקהרעהבןלהלםירבדהטוטיצתאהאר.עבקלשתועקתשהלםירבדהתא

םינשהשמחתלבגהלשתישעמהתועמשמהרסוחתעדות.א״יה״מתישארבחפק
,םתסםירצמלדרויאוהןיאיכעדיםינפֿלכֿלעבקעיש,הדבועבלילעבתפקתשמ
אוה.)׳גו״מתישארב(לודגיוגלםשתויהלידכאלא,תודחאבערתונשרובעלידכ
אלא,בערהםותבטושפיתרגִשהשעמהיהתאלהבישהתמשגהיכרוריבבעדיםג
׳דקוספ,םש(;התוארלהכזיאלתישיאאוהרשא,׳הידיבתינכפהמהאלעהלקקזית
.)]ארזעֿןבאשוריפכ[
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ןיינעהלכו,הבישהןויערםייתניבםהלשבתשנאליממ,ןכֿםא,תורחאםילימב
–73״ריזרזהףוצפצכ״ותויהל,תונכֿרסוחלשהברהדימב,וביולתהימואלה
םהןושארהעגרהןמרבכ,השעמלירה,ובקיזחהלופיסוהםההכלהלשדועבו
התיהוליאכ,תואיצמבוכלהוהבועקתשהףאו,םירצמבעקתשהלידכתעדמולעפ
טפק.םלועלםתוכזוז

׃]ז״עקהרעהב[םדוקמונטטיצשןושלהתואבונלזמרנינשהשובישהוליאו
ןאכמ.״םָתֹאץראהאלָמִתַו,דֹאמדֹאמבּומצעַיַוּוּברִיַוּוצְרשִיַוּורָּפלארשיינבו״
הברתהירכנהֿילארשיהםעהשדבלבוזאל,הרהמדעש,עומשלרבדהשקבתמ
ֿםוחתבקרדועוראשנאלולשםיברםיאתשןפואב,טשפתהםגאלא,דואמ
םירחאםיזכרמבףאו,המינפתירצמההרבחהךותלםגורדחאלא,ןשוגבבשומה
.םירצמב

ֿלעםגאיהתשקבתמאלא,ןושלהֿשרדמבתזמרנקרהניאוזהנקסמ,תמאבו
ודמעמתדבועךותמינויגהןפואבאיהתבייחתמ,תישאר.םירחאםינותניפ
יפכותחפשמינבמוילאתולעהלוברקלולרשפאלהערפתונוכנוףסוילשינוטלשה
ךרצמאקוודהניא״תֹּיִרבִעהןמתקֶניֵמהשא״שונאםיאור,תינש.ןוכנלאצמיש
ידמלליגרןפואבואצמלםגרשפאאלא,ןשוגץראמ,םיקחרממואּביילשיש
ץק.רואיהלעץוחרלהיתורענםעתדרויהערפתבםשרשאםוקמהתברקב

תרשפאתמשדע,ברועמבךכֿלכםירגםירצמהוםירבעהתאונאםיאור,תישילשו

,ןוביתֿןבאםוגרתב(יולההדוהייברל׳ירזוכה׳רפסמחוקל״ריזרזהףוצפצכ״ףוריצה73
–הזהןוועהו״׃ןושלהוזברזוכךלמינזאב׳רבחה׳הדוותמרשאכ,)ד״כ,ינשרמאמ
םיה♪ֱֿאהובונָדָעְישהמתמלשהמונָעָנְמרשאאוה–]הצראםילועוםימקונאןיאש[

. . ריזחמה׳ו,׳וילגרםודהלווחתשה׳ו,׳ושדוקרהלווחתשה׳׃]ונתליפתב[ונרובידןיאו.
רמאֹנשהמלעםיבשוחונחנאןיאש,ריזרזהףוצפצכאלא,הזתלוזו,׳ןויצלותניכש
.הזב . .״.

ותאווצביוטיבידילאבשיפכ,וימיףוסבתוחפל,רוריבברבדהתאעדיףסויםג
תיבתאבשיילידכלוכהודִצמהשעאוהןכלםדוקשרחאו–)ה״כ‐ד״כ׳נתישארב(
האר.ולרבעמובערהםותמםלעתהבףא,לעופבםשםקיזחהלוםירצמבעבקךרדויבא
,םתואםֵחַניַו,םכפטתאוםכתאלֵּכלַכאיכֹנא,ואָריתלאהתעו״׃ב״כ‐א״כ׳נתישארב
.״םינשרשעָוהאמףסוייחיַו,ויבאתיבואוה,םירצמבףסויבשיַו;םבללערבדיַו

.438דומעב,קרפהלשופוסלאהרעהההרבעוה,הכרואלשבטפק

.׳זְֿו׳ה׳בתומשץק
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.םיָרצמיניעבהזהםעהןֵחתאיתתנו״הצעה . תַרָגִמוהָתנֶכשִמהשאהלאשו.
אצק.״ת♪ָמ☻ובהזילכוףסכילכהתיב

–דואמשבשל,םינפֿלכֿלע,וא–ךופהלהייטנםהבשי,הלאהםירבדהלכ
;םירצמבתילארשיהתודחייתהַלעייסלםיטונכליעלונרכזהשםימרוגהתואצותתא
לשינתאהדוחייהתודוסיתורמתשהרבדבונטטיצשםישרדמהדגנכ,םנמאו
החתפתהשתוללובתההתייטנתאםישיגדמהםירחאםישרדמםגונלשי,לארשי
תעדלעאלשועבֶקתעדלעתועקתשהלשתיטקלאידההיווההךותמ,ליבקמבןאכ
ןהלולדיגוםהינבתאולמאלש...–׳וצרשיַוורָּפ׳״׃םוקמַּבתיאמצעתוכייש
תואסיקרקיתבותואיטרטיתבואלמתנש–׳םתֹאץראהאלָמִתַו׳״;״תירולב
׃ורמא,הלימתירבורפהףסויתמשכ,דמלל...–׳שדחךלמםקיַו׳״;״םהמ
.םירצִמַּכהיהנ . ןיבהואםיירצמהויהשהבהאהה״בקהךפה,ןכושעשןוויכו.
בצק.״האנשלןתוא

רבסההלכ,תחאֿתבבואליממ,ןבומכונלשי,הזןורחאטוטיצב,תמאבו
וברתנשמךא,לארשילםיקוקזםירצמהויהדחאדצמ.תוחתפתההךשמהלינויגהה
דעוטשפתהשכ,ינשדצמ;קפסבםתוציחנםצעתאומָ☻שדע,םינכוסמושענ
םתוציחנתאןקורלולחהשדבלבוזאלירה,]םירצמהלש[םכותךותלורדחש
ינבינפמוצֻקָיַו״׃םתיירבעבטמםיסואמוםירתוימושענםגאלא,הנכותמ
יפֿלע,עלביהלםינתינםהןיא?םתואעולבלםירצמהורמאי,ןכבוגצק.״לארשי
םירועמרבכשינפמןה,איקהלםינתינםהןיא?םתואאיקהלורמאי.םדוחייתייטנ
.לכהףאלע,םהםיצוחנןיידעשינפמןה,םלעתמםדוחייוםינפלויַנפלםה
זארבכ–רשפאֿיאהָלָּכםדימשהלףאו,רוסאםריאשהל,אופאלבחםאיצוהל
ורשבלעםירבדֿףוריצותוא]תא[דומללףיסוהדועונאונרודשיפכשממ,םירצמב
ותוא,ונימיירבדלשאובמברבכףאו,הנושארהםעפבםלשנךכו–74הפוריאב
ֿרסוחלשבצמלועלקיהב,ונלשדועייהֿקוחּבשוםהלינייפואהדחוימךילהת

ורוביחבד״בשחתינהפוריאתודהיתדמשהלעקרהתאהוויהשםירבדהףוריצתא74
.׳אךרכב,׳העווזהלוכיערפסתליגמאיה,םירבקהןיבתירבה׳

.ב״כ‐א״כ׳גתומשאצק

.ו״פ,ט״ע,ח״ס׃םינמיס,׳אקרפ,תומשתשרפלע׳המֵלשהרות׳שמוחבצק

.ב״י׳אתומשגצק
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רדעיהבתכבסותמה,תולגלשרבקהֿטוּביחותּונֱעהתבוגתתאוילעךשומ,םינוא
.הכותמאצומה

$

436ẅדומעלתכיישהט״פקהרעה

ץראבהזֻחאםהלןתיַוויָחאתאוויבאתאףסויבֵשיַו״׃א״יז״מתישארבםגהארורוזח
בישוהש״׃םשן״במרהשוריפו–״הערפהָוִצרשאכ,ססמערץראב,ץראהבטימב,םירצמ
םיתבםהלהנקו,ץראבםירגכויהישהצראליכ,םהלןתנשהזוחאבוץראהבטימבםתוא
יכ,רודלאל,ונאבץראברוגלורמאםהיכ,הערפתושרמהזםהלןתנו,םרכוהדשתלחנו
ץראהישנאכםבישויש,יבאתאבשוה,ףסוילרמאהערפו,ונצראלבושנבערהרבעב
.״ןשוגץראב,םיבשותה

.םירוהרהןבומכםיררועמ,םחורלותונמאנבםייניעריאמהםשוריפו,הלאםירבד
ֿאלממןימכףסויםבגלעםשדמע,הנושארהתולגהחתפב,זארבכוליאכשממהזירה
ונְּב״׃םייתניבהווַצמוהירהולשהלואגהןוזחלכםערשא,והימריאיבנהלשימורטםוקמ
היהשםשכ,התעןכזאכשממו–)׳הט״כוהימרי(״ןָיְרִּפתאולכִאותונַגועטִנוובֵשוםיתב
הבישהןוזחןוקירלרּועפחתפםגהבהיהןכ,המישנךרואותוביציתחטבהלסיסבוזהווצמב
ודעונוליאכ,רכנבהווההייחבםעהתעבטהלו,ןמזתלבגהאלל,תילאוטקאתועמשמלכמ
.דעלםשראשיהל

לשןתשיגמתעבונהתויהםעתאזכהאצותתבשייתמדציכ,איהתררועתמההלאשה
.הזכשםירבדףוריצלשתירסומהתועמשמההמו,והימריוףסויכתוינקִתתויומד

םוקמבּול,ונלהיהםיענוטושפרתויהברהיאדוובש,לוכֿםדוקרמואוהסנא,בישהלידכ
ידכהמיאתמהתילאוטקאהךרדהלעאבניהלוהימריהיהלוכי,התיהשיפכ,והימריתאובנ
לשהבידנההווחאהםוקמבו,הערפלשתומולחבתוקסעתההםוקמבּולו,לבבךלמתאחצנל
ףסויחילצהדציכונלרפסלארקמההיהלוכי,״הקירמאברישעהדודה״לשחסונב,ףסוי
רבתסמ,םלוא.ץראבשתוזחאיההלעפמבםייחֿחורבושחיפהלידכרזחדציכויבשמחורבל
ֿלעוא,םיינוימדהדגאֿירוביגלשהשעמֿירופיסתועצמאבונכירדהלןוכנלאצמאלה״בקהש
שממםושךא,םהמהלעיילואהאנישונאלאדיאשןפואב,תורושבואתויומדלשןיּוּפייידי
קפתסהלּוננּודנ,ונדִצמ,ונאיכרבתסמ.םייוגהךרדכו,הזבהיהיאלםינפֿלכֿלעיתִמא
ןנחאלה״בקהיכ,הדבועהןמטלפמונלןיאךכלםאתהבו–תמאושממלשדוסיֿתוחנהב
תורשפאבונתואןנחאלאוהו,רצנדכובנימיבילאוטקאֿיבויחאצומלהנוכנהרושבבונתוא
.תובאהלעפמבתחאהפוצרתויכשמהלש

ונריבעהלידכהבאהישהכרדהלםירקמהינשבונקקזנאליממ,תאזהתואיצמהעקרלע
רועיכו,אסיגדחמןדבאהתונכסלע–וכותלונעלקנשיטקלאידהבצמהתאהמיאתמהרוצב
ונלאיבהשימיכ,ןכֿםגאצויאליממו–היבוברעבובושמישרשא,ךדיאמםינואהֿרסוח
התיהותטישםאםג,תינקִתתומדלךכבונלךפהנהתעשִלהליעומההכרדההתאהלאםיאנתב
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הניחבמוםצעבשיפכו(ּונֵנקִתלרוזחלונחנאונלוכירשאכ,ךופיהותורענתהלהקוקזחרכהב
.)תעלכברוזחלונייהםיבייחםנמאתינורקע

אלםנמאהזגוסמםירקמהלכבש,בלםישנםארבדהקדצויוןבויםגהמכוהמכתחאלע
יפלקראלא,ותוינקִתלשב,תינקִתלונלתכפהנ,איהשתומכ,שיאהלשותטישםצע
אוהםגו;שיאהלאהדובכמהריזחמוהתעשלתינקתלאיהתכפהנתמאהלולכמבהתובלתשה
״םירוביג״לשםכרדכ,ונילעאוהלבקתמולשתפומהיפיואותרושבםצעלשבאל,ומצע
,רתויהלענהגרדבונילעאוהלבקתמאלא,תורודְלתינקתתויהלהיושעםתמגודרשאאמלעב
,המיאתמהתמאהךרדבונתכרדהלרישכמכשמשלוהואיבהרשא,ושדקֿחורוותוקידַציפל
.םיהẁֱֹאידיב
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ד

:השמתפוקת
רבדמהרודוהרותהתלבק,םירצמתאיצי

יטבשהןורקיעבאובמ1.

.ץוריתתבייחמונלשםיקרפהתקולח
ירפסבשדועב,םירצמדובעִשךותלהסינכבםדוקהקרפהתאונמייסונחנא

םעהתווהתהוליאו,ףסויתומבםייתסמתישארברפס׃תרחאאיההקולחהארקמה
וניסינונאש,ךכבןבומכאוהלדבההםעט.תומשרפסבקרםיעיפומםירצמדובעִשו
–תובאהתפוקתלשתוארהֿתדוקנמהזהרבעמהתוחתפתהלעתוקחתהלוףיסוהל
יכקפסלםוקמןבומכןיא,םירבדלשםפוגל,םלוא.וילעגלדמארקמהשאשונ
קסועתישארברפסרשא,תובאהתפוקת.הנוכנההקולחהאיהאיהארקמהתקולח
ֿירבדןיעכלשהפוקתקרםאיכ,רומאכ,שממםימיֿירבדלשהפוקתהניא,הב
רודלשמּותםע,יוגללארשיתויהםרטבתמייתסמוזהפוקתו–םיימורטםימי
תרגסמבןיידעו,םהמןירשימבתובאהתרוסמתאלבקלקיפסהרשא,םינבה
דוסיֿתחנהיפֿלעתרוסמהיריבעמלםינבהתוכפהיה,תאזתמועל.דבלבתיתחפשמ
תישארותילארשיההמואהתווהתהתישאראיהאיה,תימואלתרגסמב,תדסוממ
םירבדהםההלאו–שממםימיהֿירבדלשיתוהמהםוחתהךותלונלשהסינכה
.תומשרפסחתופםהבש

,״המואהתווהתהתישאר״תאהפונרכזהםאש,שיגדהלורוזחלשי,ךכבגא
םאיכ,״ןיַאמשי״,תירקמתווהתה,םייוגהךרדכ,וזתישארלשהשוריפןיא
ותוהמרקיעלכתארבכובאשנרשאוןוּוכמבערזנשערזמימואלהירפהתלשבה
רפסחתופתילמרופהניחבמםא,אוהינויגהךאךכלםאתהבו;םדוקמירפהלש
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ֿתיתוהמהניחבמ,המואהתובא,ןכא׃םיטבשהתובא,לארשיינבלשןיינעבתומש
,תובאהתשולשקרויה,המויקלדוסיהֿתרוסמלשינכותהיּוויההתניחבמותימורט
רשעֿםינשויהתימינפֿתיתּווהתִההניחבמהמואהתובאלבא,בקעיוקחציםהרבא
,ןועמש,ןבואר״–ותיבלשיאתובאהתרוסמלשהתרבעהבוחתפרשא,םינבה
.רשאודג,ילתפנוןד;ןִמָינִבוןֻלּובז,רכששי;הדוהיויול . היה)רשא(ףסויו.
דצק.״םיָרצמב

ךכלהביסהיאדוובאוהאוה,םיטבשהתובא,םינבהרשעֿםינשלשהזדוקפִת
יכתראשנהדבועה,םדוקמםדגנכתולעהלונלוכירשאתרוקיבהירבדלכףאלעש
םהלחלסוםָפָסֲאבקעישםשכ–אלא,םתרוקיבבהשעמלתניינעתמהניאונתרות
המואהתובא׃תוינקִתֿתושדוקמתויומדכונלםתואהדימעמהרותהםגןכ–
באהֿיתבמדחאלכךותלאבקעיוקחציםהרבאתרוסמיריבעמתניחבב,לעופב
.דבעידבהמואהתאםיווהמה,דוחל

ונלצאתמייתסמהניאםנמאםיטבשהתועמשמיכבלֿתמושתלרבדהיוארו
ינפבונאםידמועוזהדוקנביכרבתסמ.םדיקפתתאםיטבשהתובאואלימשמ
תוססובמוילערשא,יתרוסמהןורקיעהתוחתפתהבףסונעירכמבלשלשותועלגתה
.ותוברתולארשיתרות

הוּולמיתרוסמהןורקיעההיה,שממֿתובאהבלש,ןושארהבלשביכוניאר
תאדימתהדימעמורודלרודמתשדחתמותרזוחה,תיאובנתולגתהלשעויסב
,הזכעויסבחרכהבהיולתתרוסמהןיאבוש,ךליאוןאכמ.שדחמהנכלעתרוסמה
ןוזחהםצעדועאלהברשא,יאובנהןוזחהרבדִּבתדסוממתרוסמלאיהתכפהנו
יכוניחהןורקיעה׃ךפהלםאיכ,ףקותהלןתונותרוסמהתאדילומהאוהיאובנה
תאעבוקו,ודִצמ,רזוחהאוהאוההיבויחוהתונימאתלבקותרוסמבתוקבדתההלש
םהםה,םיטבשהתובאיכ,ןכֿםגוניאר.רסמנהיאובנהןוזחהלשירסומהףקותה
לשעויסהםוקמבו,תאזכתדסוממתרוסמריבעהלליחתמהןושארהרודהונלצא
תרוסמהֿאשמלשעויסַּבהתעמרזעיהלםלעפמקקזנהרישיהתיאובנהתולגתהה
ומצעלשכיקפואהעויסהיכרמולךירצןיא,םלוא.״יגולויצוסה״וא,״יקפואה״
ותוארשא,תרוסמלשרקיעלאוהקוקזןיידעו,עויסאלאאוהןיא׃םולכונניא
.עייסללכויאוה

,יכנאאלאתויהללוכיאוהןיאותיירבֿעבטמ,הזה״תרוסמהֿרקיע״,הנהו
תלשלשביהשלכהדוקנבםא.ונבלֿבאמאלארובעללוכיאוהןיאתינורקעו

.׳ה‐׳ב׳אתומשדצק
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תוחאתהלרעפהלכויתישעמהניחבמשםנמאןכתיי,רעפהזןיינעלהווהתמ
יולתומצעיקפואהיולימהםגש,תראשנהדבועהלבא;יקפואהיולימהתעפשהב
ךלהמלשםיטרפהתעידישהדימב–םינפֿלכֿלעו,תיכנאתואלמתהבףוסֿףוס
תומלשהתניחבמ,ןכל.וכותבינויגהםגפהזירה,ובהרסחתיכנאהתואלמתהה

ונאםיקוקזןיידע–ךליאוםיטבשַלינשהרודהןמ–תינורקעהניחבמותינויגהה

,םיטבשהתובאלדעתיתרוסמהתלשלשהתופיצרתעדותל,הזהםויהדע,םצעב

.ולשטבשהיבאלדעונתאמדחאלכו
,ונאםילקתנתומשרפסלשותחיתפבדימ,םנמאיכ,ינאריעמולאתורעה

;ותואיצמבולארשיםעתווהתהבידוסיןותנכוןורקיעכתיטבשההקולחב,רומאכ
דועב,עודיכ,לארשיימיֿירבדבתולקתדואמהברהבהכורכהתיהוזהקולחו
,תוחפל,וא,הבוטלהתיהשתחאתישעמהאצותוליפאהברוכזלינאהשקתמש
והובוֿוהותהזיאךותל,ונלראתללקנלעונאםילוכי,ןכֿלעֿרתי.המצעלשכהבוט
לוכיונתאמדחאלכּולוםישטשַטימוניתונורכיזויהאלתמאבּול,םיעלקנונייה
.ונממוולשטבשהיבאלדע,ררובמבותרוסמתאאיבהלתמאבהיהךירצואהיה
ןיאןמזםושבוםעפףא,םוקמֿלכמש,איהתפלאמהדבוע,תאזלכםעםלוא
הניאוהילעתרעטצמאיהןיא–תיטבשההקולחלהלילשבתסחייתמהרותה
ונליואררשא,ןשוימואירקמינָתורוקץומןיעכ,החנזלהטונאיהןיאףא,התלַסופ
,הדיתאהילעתכמוסוהתואתצמאמאיה׃הברדאםאיכ–ונילעמרי☼הל
.דיתעהיבגלףא,יטנמורוינקִתהנבמןיעכהתואאיההריאשמו

יטבשהןיינעהתאררבלוגילפהלונאםיכירצשהארנ,רבדהתאןיבהלידכ
לשדחוימהדיקפתהןיבלומצעלשכיטבשהןיינעהןיבלדבההתאו,ללכֿךרדב
.לארשיביטבשהןורקיעה

וזירהש,טושפאוהםירבדהֿןיערג,ללכֿךרדבוהמצעלשכתּויטבשַלרשאב
,יסיסבוינושאריתרבחאתאיההחפשמה.יתחפשמהדוסיהלשתוטשפתהקר
לשדוסימהתרגסמבםגּולו–םייגולויבםירצילשםתלועפףקותבהווהתמה
וניאטבשהוליאו;םירציהתלועפתארידסהלםיאבה,םימיאתמםייתרבחםיכרע
לשלעהֿןיינברשאוםייסיסבהםירציהיכרוצלרבעמהבחרתנשהחפשמאלא
תויאדכלשםהשלכםימרוגלילואדומצב(םייתרבחהֿםייתחפשמהםיכרעה
תוחתפתההךשמהב.ירמגלדרפיהלתאזֿלכבהלןתונוניאבוש)תיביטקייבוא
,םייסיסבהםיכרצהיפל,םנמאתלצופמתאצמנתבחרומההחפשמהש,לבקתמ
ךא–הנושארבכ,תונטקתוינושארתוחפשמלבושהלאו–באẁיתבל,החרוכֿלעב
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תויהלךפהנהטבשהלשהעדותבןכֿםגםידגואמםינפֿלכֿלעםיראשנדחיהלאלכ
.רומאכתלצופמותבחרומהחפשמ

םנמאךורכ,ועבטםצעמ,טבשהש,איהתכשמנההאצותה,ךכלםאתהב
תברסמוהיתורוקמלהקובדתראשנה,הקומעתיתרבחתוישרושלשדוסימב
הליבקמההדבועה,םלוא;ןיַעבשםייתוהמהלוציפהימרוגףאלע,םהמקתניהל
םירבגתמםהו,וללהלוציפהימרוגםיבחרתמאליממתורודהיובירםעש,איה
יכררבתמהזבלָשב.םדגנכדומעלתלוכיהתאטבשהדבאמףוסבלשדע,םיכלוהו
ואםייגולויבהםיכרעהסיסבלעהבחרתיתרבחתודחאחיטבהלאבה,טבשה
תשרדנומוקמב׃וּכרוצלקיפסמוניא,הטמלמםיכשמנה,אדירגםייתחפשמה
לכותשו,הלעמלמ,תפתושמתירסומהמגמוזיאלעתססובמאהתש,תודחא
ומלועתאדבאמטבשהשאצויזאו–הכותבתיתחפשמהתולצפתההתאעילבהל
.]ןלהלדכ[,ןאכמוןאכמ

תללוכהתירסומהתודחאבעלביהלםנמאהלוכיתיסיסבההחפשמהיכ
תדעונהאיהאיה,העבטִמשינפמ–הברדאףאו,הדיקפתוהדוחייתאדבאלילב
לשרסומבאוהרבודמהםאו;םדאהלשתירסומהותיתרבחההללכההךוניחל
תאאשונה,ידוסיהיתרבחהאתלהמצעאיהתכפהנאליממשירה,הבחרתודחא
תמועל.ותדילתעשמ,םהבולילכהלידכ,םדאבםתואעיבטמותודחאהיכרע
תוישרושהתכשמהמדבל,ירסומדוקפִתםושללכֿךרדבולןיא,טבשה,תאז
החפשמהש,תודחאבייחלםיאברסומהוךרוצהרשאכו–המשל,תיתחפשמה
עירפמםרוגלטבשהאופאךפהנאליממ,ךפהלאלו,התואשמשתוהבעלָּבית
תודחאהרשאו,לוציפהדצלהתעמךשומהאוהאוהאקוודרשא,ירסומẁיטנאו
.הכותמואיקהלאופאתצלאנהשורדהתירסומה

בלשאלאתּויטבשהןיאםייוגהימיירבדבשאיההליגרהתואיצמה,תמאב,ןכל
יהירה–תיטבשהקולחהתיהשםוקמְּב–המואהתווהתהוליאו,ימורטתוחתפתה
ןיאבושןכמרחאל.םלוטיבוםהיתורגסמתצירפ,םיטבשהדוחיאלשןיינעהרקיעב
לכרשא,רומגוןָקורמינָתורוקןורכיזכ–רתויהלכל–אלא,דירשתויטבשל
ֿתירסומתועמשמםושו,רבעשל,דבלבתיעדמואתיתביסקראיהותועמשמ
.תעדהלעויבגלתולעלללכבהלוכיהניאתידיתע

.לארשיימיירבדבבצמהאוהתיתוהמהדימבהֶנוש,םלוא
םהםיטבשהאקוודש,תיסיסבההדבועהלוכֿםדוקהתיה,וניארשיפכ,ןאכ
ונאןיאףא,םנמאו;המואהלשירסומהןוזחהתאהליחתכלמםכותבואשנש
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קקזנוהירה,םירצממםעהתאאיצוהלהשמאברשאכש,ךכלרכזםושםיאצומ
וזיאל]םריבעהלידכ[םשוביגואםדוחיימםיטבשהתאצוהלשימורטךרוצהזיאל
,תובאהלשימואלהןוזחהתֶרֶּכזַמ׃הברדא.תשדוחמתימואלתודחאלשהעדות
םיטבשהלכינבבללעהארנכתלבוקמהתיה,תּויִחהלריזחההשמרשא
,תיטבשההקולחהךותמהלונענםהירה,הלונענלארשיינברשאכו–הוושב
.שארמתימואלהםתודחאלשהילאמתנבומהרכהךותףאו,הלדוגינבאלו

םילגתמוםירזוחםיטבשהרשאכ,תאזהתרגסמהןמםינפִלו,דבעידבקר
קראל–לעופבםהבםלגתמוםהמףרטצמימואלהןוגראהרשאהנשמהẁתודסומכ
קר–יאבצהוילהנִמה,ילכלכהדוקפִתהןיינעלםגםאיכ,תרוסמהאשמתניחבמ
תומלגתמהדוריפהתויטנידיֿלע,םיטבשהלשקיזַמהדצהלארשיבםגהלגתמזא
הֶמַדתִמךליאוןאכמ.תרשלודעונםההתוארשאתימואלהתודחאהדגנכ,םהב
ינשבש–םייוגביטבשהןיינעהלאלארשיביטבשהןיינעה,הרואכל,אופא
קבאמבייחמה,עירפמולצפמםרוגכםיטבשהףוסֿףוסםיעיפומםנמאםירקמה
תמאבןוימדה,הזבלשבםג,םלוא.תודחאָּבםתללכהוםלוטיבםשל,םדגנכימואל
אוהםייוגבםיטבשלהמואהןיבדוגינהש,תראשנהדבועהשינפמ,העטמאוה
םגןכלו–ינכטוינוגרא,ימינפקראוהלארשיבדוגינהשדועב,ימורטויתוהמ
.יתוהמלדבהלןותנ,םירקמהינשב,היעבהןורתפ

תמועל.שארמוםותדעהריבשאלאהנקתםיטבשלןיאשוניאר,םייוגהלצא
לשהטישכתּויטבִשהןיבןיחבהלרשפאותרותולארשיימיירבדלשתרגסמַּב,תאז
ֿינויגה,טשפומֿיתלשושםרוגכתויטבשהןיבללעופבתיתרבחותינוגראתואיצמ
תויטבשההתיהתבייחתיתואיצמןוגראתטישרותב.יפיצפסֿידוקפִתואינורקע
קיזמהדצהלפונשמ,םלוא.לארשיברקבםג–השעמלהרבשנףאו–רבשיהל
ךרבתהלארשיםערשא,תיתרוסמתוברתוהרותלשדחוימגוסותואיפלירה,הזה
ותובלתשהךותמ,ביציהומוקמתאהבאוצמלשרדנוינבמדחאלכרשאוהב
םרוגכתוחפל,תיטבשהתופיצרהתעדותלערתוולםילוכילארשיןיא,תלשלשב

וּפקותרתיםשלאקוודו,ליעלוניאררבכשיפכ–ילאדיאינורקעוטשפומẁינויגה
.ימנידהֿירסומה,תימואלהתודחאהבויחלש

תורוקמבתיתלשושהתוישרושהלשהרקוההדוסיםצעםגבושחוזהניחבמ
לשהרקוההדוסי׃ונלצאו(תיטבשההעדותבךורכה,תיתרבחהתווהתהה
תיטבשההעדותבךורכה,תימואלהתווהתההתורוקמבתיתלשושהתוישרושה
קרתמאביהירההמואבםדאהתועלביה,הזהדוסיהידעלבש–)תילארשיה
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השעהקדציכרמולןתינו75;תיקּותְשוליאכותטשפומֿתילאודיבידניא,תיקפוא
תווהתהםערבשיהלתבייחהתיהאלרשאתּויטבשונלקַלָחש,ה״בקהונמע
,הזיחאונלהנתינןכאהזידיֿלעש–הכותלךשמיהלוהתוַהלהדעונאלא,המואה
יפֿלעשיפכו,ונתלוזםייוגהןומהַּכ,םלועבלבלובמויקותְשםעלךפהיהלאלש
.תויהלונמצעלתושרהלםילוכיונאןיאםגםנמאדחוימהיתרוסמהונביט

תירשפאתינמזהחכִשלכלרבעמםג,לארשיתרותבםויקתלבקמוזהזיחא
,הלואגהןוזחבתיתוהמהייפיצוזירהשךכידיֿלע,תיטבשהתופיצרהלש
וסחייתי,לארשילכוילאוצבקתיוותכלממבשייתתשכ,חישמהךלמהימיב״ש
.שדוקהחורבויפֿלעםלוכ . הזשעידומש,םהיטבשלאלאלארשיסחיימוניאו.
הניאתמאברבדהתועמשמיכ,ןייצלשיוהצק;״ינולפטבשמהזוינולפטבשמ
אלא,תיתרוסמתופיצרותוישרושלשיתייווחהוינויגההןיינעלקרתמצמוצמ
תרגסמבוצק.לבויהינידשודיחלשןיטולחלירמוחהםוחתלןכֿםגאיהתרשקתמ
תשרדנלארשיẁץראלשעקרקבתיתחפשמההזיחאהתופיצרםגש,לבקתמוז

לשתומררשעחותינבאוהורוקמרשא,׳יקותש׳חנומַלד״בשקקזנןלהלדימוןאכ75
ןישודיקתכסמבהָנשִמַּבתויונמה,לבבתולגמולעשןויציבשברקביתחפשמסוחיי
תומרהןיבו,׳םילארשי׳ו׳םייִול׳׳םינהוכ׳ןהתונוילעהתומרה.)׳ב‐׳אתוינשמ,׳דקרפ(
לכ–׳יקותש׳״׃הנשמהתרמוארבסההירבדב.׳יפוסא׳ו׳יקותש׳םייונמתוכומנה
]שיאלרענה[ארוקשכו״׃שרפמי״שרו,״ויבאתאריכמוניאוומאתאריכמאוהש
.)׳אדומעט״סףדןישודיקתכסמ(;״ותקתשמומא–׳אבא׳ינולפ

.׳גהכלה,ם״במרלםיכלמתוכלהמב״יקרפהצק

םיכלמתוכלהמא״יקרפו,ז״טהכלה,ם״במרללבויוהטימשתוכלהמב״יקרפהארוצק
–׳חףיעס׳גקרפ,הָיָנקהינידלערפסַּב,ןיינקהינידתרותלעירקחמבהארו;׳אהכלה
תרוסמוהאובנ׳יִרוביחבהארןכומכו;]רואהארםרטודיֿבתכבאצמנרקחמה[
תאצוהברפסהןכש,דיהבתכבדומעלןאכהנפהד״בש[–§׳מע׳טקרפ,׳הלואגַּב
.333׳מעעצמא,׳אךרכלאיההינפהה,ונתרודהמב.ותומרחאלקררואהאר׳ריאי׳
תעב,תישילשהאיבב,אובלדיתעלןכו״׃ם״במרהבתוכלבויוהטימשתוכלהב*
םוקמלכבייחתיו,המוחירעיתבושדקיו,תולבויוןיטימשתונמלוליחתיץראלוסנכייש
דומעלדיתעחישמהךלמה״׃בתוכאוהםיכלמתוכלהבו.׳וכו״תורשעמבוהושבכיש
.ּהנשוילדִודתוכלמריזחהלו . .״הרותבהרומאההָתָוצִמלככתולבויוןיטימשןישועו.
.׳ןיינקהינידתרות׳,ד״בשלשהלודגהתיטפשמהותדובערואהתארםרט,רומאכ*
אבויםירבדהתובישחתאפמ.הדובעהלש)ןורחאהו(יעיברהךרכַלאיהןאכהינפהה
לבויהתנשבד״בשםשךרוערשאןוידהןמבחרנקלח–׳אחפסנכ–רוביחהףוסב
תאהאר,תיטפשמההדובעהלולכמלע(.ךליאו635׳מעבתאזהאר.היתויועמשמבו
].)ךליאו620׳מע׳אךרכב,רמרקלאומשלד״בשלשובתכמ
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היווההתראשהלשתיללכהמגמהתואב,הדִצמ,םילשמוידוסיםרוגכבלתשהל
האצותהו–םימיהֿירבדךלהמבתישרושתויבקעותוביצילשבצמבתילארשיה
תופיצרהותוישרושהןורקעלםידומצןאכםיראשנונירהתיפוסהתיזחתבשאיה
.רתויבישממןפואב,טלפמאללוהכרבההברִמל,תיטבשה

לשתוארהֿתדוקנמורמאנש,הלאהםירבדהלכיכ,תאזלעףארתי,םלוא
,הנותנהתיתואיצמההדבועהלעףיסוהלקרםיאב,תוילאדיאתומגמוינויגהחותינ
ונלצאתלבוקמןיידעשדקמהֿתיבבשדוקהֿתורֵשלתוכיישהםוחתבתוחפלש
–שממלעופב,הזהםויהםצעדע,םדאהלשתיטבשהתופנתסההתעדות
ריֵעזב,ןכומכזצק.םינהוכהםעשיאהתּונָמיהואיולטבשלתוכיישהןורְכיזב
תאןיידעתואשונהתוחפשמהמכבבצמהםגךכלתומדיהלהֶטונ,הענצבוןיפנא
םירזוחהלאםינוויכמםג,םנמאו.דִודֿתיבתלשלשלהפוצרהןתוכיישתרוסמ
יפֿלע,תיטבשהתופיצרהתעדותלתועמשמהתדמתהלשתודוקנלונאםיעיגמו
קראלו,םייקתהלרומאםגםאיכ,םייקקרוניאשןפואב–ילארשיהןוזחהוןידה
הקולחהלשהתעפוהתישארןיבלוניניבתולידבמהםינשהיפלאלרבעמודעבמ
תונמוזמהםינשהיפלאלכלרבעמודעבמםגאלא,תומשרפסלהחיתפבתיטבשה
חצק.ונינפליופצבןיידע

–רבכוהירהיולטבשלשיתכלממהẁיכוניחהדוקפִתהיכ,בלםישליוארהזרשקהבזצק
תיתלשושהתוכיישלתיחרכההתודימצהןמקתונמ–ם״במרהתעדל,הכלההיפֿלע
ג״יקרפ(;״עָדַמניבֵהוותואוחורהבדנרשא״םדאלכלאוהחותפו,טבשהלש
.)ג״יהכלה,לבויוהטימשתוכלהמ
ג״יהכלהבו,״םשהליח״םניהיולהטבשינבשם״במרהםיעטמב״יהכלהברבכ*[
םלועהיֵאָּבלכמשיאושיאלכאלא,דבלביולטבשאלו״׃בתוכוךכלעףיסומאוה
תאהָעֵדל,ודבועלוותרשל׳הינפלדומעללדביהל,ועָדַמניבהוותואוחורהבדנרשא
רשאםיברהתונובשחהלועוראווצלעמקרפו,םיה♪ֱֿאהוהשעשומכרשיךלהו,׳ה
םלועלותלחנווקלח׳ההיהיו,םישדוקשדוקשדקתנהזירה–םדאהינבושקיב
.׳וכו״םימלועימלועלו
ךרדיכישממ–הלואגהתעונתישנאתאד״בשהאר,ם״במרהלשהלאוירבדחורב*
לארשיתלואג׳רפסַּבתאזהאר.יולטבשינבכ–שדוקהלאהינכתתאםילעמהי״חל
ויתואקסִּפשולשב(,׳לבויהרטשמ׳ףיעסהלשופוסב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
האובנ׳רפסַּבםגהארו;)335׳מעב,ףיעסהתאםתוחהטפשמבדוחייבו–תונורחאה
].379‐378םידומע,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמו

הקיטנמורותומדקתה׳ירוביח]תא[םגהאר,ונקרפבהזףיעסלשיללכהןיינעהדגנכחצק
.]הזךרכ[׳לארשיתרותיפẁלע
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שיאההשמ2.

רבכו,יטבשהסיסבהלע,םירצמבתילארשיההמואהתווהתהתישארלןכֿםאונרזח
ֿתייטנל,עבטהֿךרדבודימ,תאזההמואהםשהלגלגתהדציכםדוקמוניאר
ןעמלםיסִמיֵרָ☻וילעומישיַו״׃ךדיאמירזכאוהשקדובעִשלואסיגדחמתונוונתה
ןבהלכ״דעו–״ססמערתאוםֹתִּפתא,הערפלתנְּכסמיֵרָעןֶבִיַו,םָת♪בִסבותֹנַע
טצק.״והֻכילשתהרֹאיה,דלִּיה

רשא,םימרוגינשןכֿםגוניאררבכ,הזלהךלהמבשתויעבטהלכםע,םלוא
.דועייוסנאלאתאזהתויעבטהלכםצעבהתיהאלםדעבמ

תומתסיהידיֿלעוינבובקעיורבשנאלהליחתכלמש,היהדחאהיסִנהםרוגה
תרוסמבהריבעהלופיסוהוםתנומאבודימתהאלא,םירצמלםתדיריוןענכבםכרד
היהלוכיאל,קותישךותהנומאהדֵמתֶהלשאלפהוסנהאלמלא,הזיפֿלערשא–
יסִנהםרוגהוליאו.םלועָלאבהיהאלותעדהלעתולעלתדבעשמההבוגתהןויגה
ךילהתהלכהיהםולגויפֿלערשאב,יסיפטֵמולוכוקומערתויהברהףאאוהינשה
תביוחמוהשורדדובעִשהתוחתפתהו,הליחתכלמםהרבאלשותוחילשןויגהב
וניארשיפכ,תוחילשהלשהתמשגהתורשפאםצעליתוהמיאנתכ,שארמהתיה
ֿתפונתהתיההחרכומעבטהךרדיפֿלעשונַייצרבכםש.םירתבהןיבתירבב
הנקורתהוהתצמתהשיפכ,הרהמדעןקורתהלותוצמתהלםהרבאלשתוררועתהה
אוהשֿךיאדומעלודימתהלתלוכיהסנקרו;דבלבתורודהעבראךותלעופבםנמא
אלווכותללגלגתהל,דובעִשירוסיילשלושחנתורָגלתלוכיהסנו–ךכלרבעמ
ויהםייו☻עשםהםה–ודגנכתוממוקתהלתורגתהלורוזחלו,ובםגרבשיהל
.יעבטהםלועבהכלהמשודיחםשלתוחילשהתאליצהל

השדחהפונתררועםאיכ,רבשאלואבדובעִשה;ומשגתההלאהםיסנה,הנהו
לשהפונתםאיכ,םיטשפומםיירסומןוצרותוחילשלשהפונתקרדועאל׃ודגנכ
הדילהתמלשההתיהוזו–תואיצמהירוסיילש☻גונהץחלַּבהרועמה,הלואגẁןוצר
,רמולןתינ.שממֿףקותותשדוחמתירסומהפונתלשהמרב,תילארשיההמואהלש
,םירצמדובעִשמו,םיטבשהףוגותובאהחורמ׃השולשךותמהפרטצהוזהדיליכ
.לעופלחוכהןמהדילהתאה״בקהאיצוהותועצמאברשא

.ב״כ‐א״י׳אתומשטצק
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םיליבקמםיכילהתמהלידבהלשיבוש,תימואלההדילהלשוזהמלשה,םלוא
.יממעףקיהב,תוחתפתההךרדבםיווהתמוoםייביטטֶגֶוללכֿךרדבםהירהש,םלועב
תווהתהב׃הדילהלשםייניבהẁבלשבהזגוסמהלבקהתוארלםנמארשפאונלצא
דובעִשהינפל,םייטבשהבאהֿיתבתוטשפתהךות,הליבסההמואהלשתינושארה
ֿךיאהלחהדובעִשהדגנתוממוקתההחורםגש,רעשלןתינוליפאילואו;ודעבמו
המֵת,ןכאלמלאירהש–יממעףקיהבוינטנופסןפואבהליחתכלמבשנלאוהש
ןכֿםגונלשי.דבעידבותרושבלתבשקןזואאוצמלהשמהיהלוכידציכאוה
לאםתעוַשלַעַתַו,וקָעזיַו״הדובעהןמוחנאנלארשיינביכ,תשרופמההעידיה
תודוסיבהחנוהוהשמלאהרזחוהשאיהאיה,וזהקעצו–״הדֹבעהןמםיהֱֹֿאה
וזהקעציכרורבהרותהירופיסךותמ,םלואר.וילא׳התולגתהב,ותוחילש
תיבויחהמגמלכהרסחה,תילויההאחמותורמרמתהרדגמהאציאלהמצעלשכ
איהאיההשמלשתיאובנהותעפוהקרו–הליעפתישעמתועמשמואתרדגומ
ֿףקותללכלדובעִשהדגנתוממוקתההֿתבוגתתאהאיבהוהקעצלןכותהנתנש
תמאבןתינתאזהתמיוסמהתיאובנההעפוהלםעהתונעיהבקרשןפואב,שממ
76.המואהתדיללשהתמלשהתאתוארל

רשאהעפות–תפלאמהעפותלוכֿםדוקוזירה,תאזהתיאובנההעפוהב
רשאו,ידגאןוימדםושלשתעדהלעתולעלהתיההלוכיאליאדוובהליחתכלמ
היהלוכיאלןכאתואיצמבש,רבדהטושפהמכ,םמותשהלונאםילוכיקרדבעידב
ימורממוילאאבםאיכ,םעהןמןירשימבהלעתהאלהשמש–תרחאללכתויהל
ימורממאלפֿחרואהזיאבףפועתמוילאאבאלאוהתאזםעו,תירכנההרבחה
תוישרושלשהדימךותמ,הליחתכלמ,םימורמםתואבלדגםאיכ,תאזלההרבחה
אר.תיממעֿתילארשי

תמלשהשו,יפוסונניאהמואהתדיללשהזבלשםגשד״בשריבסיםירבדהךשמהב76
תתירכבוהרותהןתמבהתייהנוהאבןכאוזו,תרחאהמלשהלהקוקזהנדועהתעהדילה
.הירחאלשוזבו״הנהו״תחתופההקסִּפַּב,508׳מעבןלהלתאזהאר.התלבקלעתירבה

ךותמוילאותלָגיהב–השמלה״בקהירבדתחיתפםע[.ךליאו׳ז׳ג,ג״כ׳בתומשר
תאו״,]דובעִשותונֱעלשעמשמב[םירצמבשומעינֳעתאהאריכאוהרמוא–הנסה
לעוהלצההלעהעדוהההאבןאכמו,״ויָבֹאכַמתאיתעדייכויָ☻גֹנינפמיתעמשםתקעצ
].ותוחילשלהשמתשדקהו,הבחרוהבוטץראלאהיופצההאלעהה

.״אר יכיליֵה׃הערפתבהלרמאתַו.דליהםאתאארקתַו)השמתוחאםירמ(המלעהךלתַו..
דליהלדגיַו.והֵקינתַודליההשאהחקתַו.ךרכשתאןתאינאו,ילּוהִקִניֵהוהזהדליהתא
.ןבלהליהיו,הערפתבלּוהֵאִבְתַו . ןב״׃׳ב׳ה׳הברתומש׳הארו;׳י‐׳ח׳בתומש(״.
.)״ויבאתיבמונברהשמשלתנהנשב״י
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הפוקתבםגהָנשנורזחשהמלןוימדהתאתוארלאלשרשפאֿיאהזרשקהב
םירשבמלשולאהתויומדבאקוודו–ריאיויקסניטוב׳ז,לצרהלשתויומדב,ונלש
ןמלידבהלו,רורחשלש☻ַעַמבהרועמההלואגןוזחלעםשפנֿירסומ,םיאנידמו
,םישרושֿתרסחתּורָזלשףדועךותמרשא,תינויצההגהנההלשתורחאהתויומדה
,אקוודןהתונייפאתמ,הלצאהֿתרסחתיתולגתּויממעבתוישרושהףדועךותמוא
.רורחשהתמיֵאמתדמתמהןתוצווכתהידיֿלע,ילסקודרפןפואב

הלואגתוררועתהםשל,אוהיחרכהדציכ,לילעבונאםיאורוזהאוושהב
אלא–תישרושֿתילארשיתויממעםנמאםשאהתש,תובָּכעֿתרסחתילארשי
היווההרדהמתממורמהארשהםגלבקת,הדובעִשבהעוקשה,תאזהתויממעהש
ריזחהלידכ,)רכנהתוברתלשרחאגזמלכמםתסאלו,הזרדהמאקוודו(תירכנה
תרגִשמןה–הרהטלידכו,הלשתוירוקמההיתופיאשרדהבתונכהוםעטהתאהל
ינפלםג,ןכאו;ךדיאמתוללובתההתויטנמןה,אסיגדחמ,תיתולגהתולפִשה
יפֿלע,ונימכחהילעודמערבכ,וניתורודבוזתויקוחללבקתנשקהבומהרושיאה
בר.השמלשהנשיהותמגוד

המכוהמכלעםגתוקחתהלתורשפאונלשי,הזןורקיעמםינפִלו,ןכמרחאל
הכרכנשתוגיהנמהאשמלוהאובנהאשמלוהורישכהש,השמלשתוישיאתונוכת
.היתובקעב

הליחתכלמרבכ,ןכבו–גר״םָת♪בִסבארַּיַוויָחֶאלאאֵצֵיַוהשמלַדגיַו״׃תישאר
תהדזהלותירצמהתוברתבללובתהלשבכנהשמןיא,הערפתיבבותויהבדועו
ויחאלארוזחלךשמנו,תילארשיהותיתחפשמהותוהזבאוהדמועאלא,םיַרצמב
.םניינעבףתתשהלשָּגַרבלךותמ,לעופבםג

ףאו–היבאמערָּפילדיתעשימתלדגמהערפתב״׃ו״כ׳א׳הברתומש׳לשמלהארבר
םש׳׃]׳יז״כוהיעשי[רמאנש,הנידמבםהמעבשוי,םודאמערָּפילדיתעש,חישמהךלמ
,וקבחמווקשנמהערפהיהו״׃םדוקמןכֿםגםשהארו(;״׳וכו׳ץבריםשולגעהערי
;)״לודגהיהשכולתושעלדיתעשומכ,ושארלעומי☻מוהערפלשורתכלטונאוהו
שיאארקנשמ,חֹנ׃חֹנמהשמביבח,היכרביבררמא״׃׳גו״ל׳הברתישארב׳הארו
הוושהו.״םיהֱֹֿאהשיאארקנ,ירצמשיאארקנשמ,השמלבא,המדאהשיאארקנ,קידצ
רשאכש״הנקסמבםכתסמהחותינב,ב״לקרפוו״כקרפ,גארפמל״רהמל׳לארשיחצנ׳
.תרחאהעיטנןמהבכרהךירצהזלא,השדחהיווהאיצוהלהצורךרבתיֿםשה . םאש.
הצרךרבתיֿםשהרשאכ,ךכיפלו.שדחרבדןאכןיא]זאֿיכ[הנושארההעיטנההזהיה
.״השדחהעיטנוהבכרהתושעלךירצהיהםלועָלחישמהערזאיבהל
].361׳מעבליעל,37הרעהבהארובוש–גארפמל״רהמהלע[

.א״י׳בתומשגר
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,שיאןיאיכארַּיַו,הֹכָוהֹּכןֶפִּיַו.ויָחֶאמירבעשיאהכמירצמשיאארַּיַו״׃תינש
תיעבטהייטנלעבםדאאוההשמ,ןכבו–דר״לוחַּבוהֵנְמטִיַוירצמהתאךַּיַו
תלוזהןיינעלתדרלתנמוזמתינרעתוזירזידכדע,תלוזהלשוניינעבתוהדזהל
םגולשי–ךכםעדבבדבו;ועישוהלידכ,היֵבוהיֵנמ,ךרוצהתעשבובלפטלו
חורךותמובשוחמב,רתלאללועפלידכ,השעמהֿןורשכובלהֿץמוא,ףוגהֿחוכ
.ומצעתארומחןפואבןכסלףאששחילבםגךא,היוארהתוריהזהלכב,הרובגלש
השמעיגהשכ,ראבהלעהשעמבונינפלתולגתמותורזוחהלאהתונוכתהלכ
ןיינעלכלהשמבתונמוזמולאהתונוכתהויהםנמאש,ונאםיאורןאכו–הרןָידמל
המכתחאלע,םלוא.ימואלןובלעלשיורֵגלןותנבקראלו,תישונאתוניגהלש
םימרוגהדחאשכ,ויָחֶאמירבעשיאהכמהירצמהלשהזומכהרקמבאופאהמכו
ֿחורתאריבעמה,ימואלןובלעןכֿםגתמאבוהירהבצמהֿלולכמבםיקהבומה
.תיאנקהבוגתלשהמרלהעושיה

המל׃עשרָלרמאיַו,םיּצִנםירבִעםישנאינשהנהו,ינשהםויבאֵצֵיַו״,תישילש
ָתגרהרשאכרמֹאהתאינֵגרהלה,ונילעטפֹׁשורַ☻שיאלמָ☻ימ׃רמאיַו?ֶעֵרהכת
ךכידכךותלבא,ליעלונינמשתונוכתהתאונאםיאורבושןאכור.״?ירצמהתא
ןיבואתלוזלסחיהרושימבקרהשמלצאוראשנאלתמאבתונוכתןתואש,ררבתמ
ֿהנקיפֿלעטפשמלהייטנןהבהמלגתנהליחתכלמאלא,אדירגםידיחיםדאֿינב
תטלשהםשלתוכמסלשהתליטנלתונוכנוהייטנ׃ןכֿלעֿרתיו–ןוילעהדימ
םירבדֿרשקהבםנמאאוהרבודמהשכ,תחאםעפבוש,דוחייבו(לעופבטפשמה
.)ימואל

תריכזךותתעדהתאןהילעונאםינתונשכ,הנורחאבתויונמה,ולאתונוכת
תיבמאבומצעאוהשדועב,םיאכדנהויחאברקבןליעפהלאבהשמש,עקרה
ןהםתסהןמיכ,בושחלהרואכלונייהםילוכי–ובהרועמןיידעראשנוהערפ
הנקסמ,םלוא.תינָלדַגןורתיֿתעדותואתואשנתהלשהדימבויהתווֻלמםג
וָנָעהשמשיאהו״׃ארקמהלשתשרופמהתודעהידיֿלעקראלתרתסנתאזכש
ֿיתוהמןפואבםגתרתסניהירהאלאזר,״המדאהינפלערשאםדאהלכמ,דֹאמ
.ןיַעבונלשישםינותנלשעפשיפֿלעוימינפ

.ב״י‐א״י׳בתומשדר

,ןּושרֵגשםיעורהדימןָידִמןהוכלשויתונבתאועישוהב[;ט״י‐ו״ט׳בתומשהר
].ומצעבןנאצתאותוקשהבו

.ד״י‐ג״י׳בתומשור

.׳גב״ירבדמבזר
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הייטנהשמבהתיהש,וניאררבכשהמבאוההדגנכדחאקהבומלוקיש
תיטופישתוכמסתליטנלתונוכנהםג,יאדווב,אליממו–הביטימתינטנופסהבוגתל
ואאצומב,דמעמבתופידעהתעדותמולצאהכשמנאל)תירוביצֿתיתגהנהו(
תיבויחתּוינטנופסלאיהתדגונמהעבטמרשא(וזהעדות׃הברדאםאיכ,ךוניחב
ינפמחכתשהלועוקשלםתסהןמןאכהתטנ,)תוסגואתורזנתהקרחפטלהיושעו
הפעיפוהשאוהיביטקייבוסה״ינא״האלו,הלרבעמתצרפתמההביטימההפונתה
שגרוהשהמרחאתוינפהֿתרסחוהמימתהתוכשמיההאלא,תוכמסהםרוגכןכֿםא
.תיביטקייבואהניחבמיוארוןוכנכתוישיאב

תורוהלהטונ,השמבוניאררבכש,תבשוחמההלועפהתנוכתםג,תאזדבלמ
השמלהתיהםאםגש,לוכֿםדוקדומללונאםילוכיוזהנוכתמ.ןוויכהותואבונל
ובולהתיהאלשןיינעבוליפאו,ומצעןוכיסךותוליפאו,עישוהלתישפנתוזירז
ֿןוד״תוזירזםינפֿלכֿלעהתיהאלוזירה–ולשמתיצוביקואתישיאתוכייש
ןמהרועמהתוזירזםאיכ,הזבאצויכלכוא,ומשלבלֿבוטןימוא,״תיטושיק
גַהנִיַו״רופיסהןמ,ןכֿלעֿרתי,םלוא77.״יוארהוןוכנה״לשהלוקשהטישבםתסה
.רָּבדִמהרחאןאצהתא . רמאיַו.לָּכֻאונניאהנסהושאברֵעֹּבהנסההנהוארַּיַו.
ומכו–חר״הנסהרעביאלעודמ,הזהלֹדגההֶארַמהתאהֶארֶאואנֿהרֻסָא׃השמ
דבלבוזאליכדומללונאםילוכי–טר״ֶדֹבּכתאאנינֵארַה״השירדהןמ,ןכ
ףאהיהשרשומוהשעמבושיחאלא,הלוקשוהתיהתבשוחמהשמלשותלועפש
שדוקֿתוננובתהלתיללכעקרֿתייטנבונייה,רתויהברההקומעותידוסיהנוכתב
לשעקרלקראל,אליממ,אופאונאםיעיגמהזיפלםג.תיאליעֿתינויע,תפקמ
הוונעהרשאתיביטקייבואהפקשהתייטנלםגםאיכ,תיביטקייבואהפקשהתייטנ
ֿחתממתרזוחהאצותכאקוודו–הכותבםולגה,הלשאצויֿלעופאיהתישיאה
.הירוחאמשםוצעהתולעתהה

םייניעֿתריאמהרוצבדומעלןכֿםגונאםילוכיהשמלשהוונעהתדימלע
–ההומתכבשחיהלהתיההיוארוליפאוזירהןכידעלברשא–הדבועהרואל
שי,ןלהלהארנובושנדועשיפכ.וינבמםעהתגהנהלשרויולםיקהאלהשמש

,)ןלהלהֶנשנורזוחה(״יוארהוןוכנה״יוטיבַּבתואכרמןיבד״בשןאכטקונרשאכ77
exיניטלהיטפשמהחנומהםוגרתל,ןוכנלא,ןווכתמוהירה aequo et bono–רשא
קוחיפֿלעאקוודֿואלו,יעבטקדצלשתונורקעיפלעהלועפבאוהירקיעהועמשמ
.שרופמ

.׳ג‐׳א׳גתומשחר

.ח״יג״לתומשטר
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אליממרשאב,הבוטלןיטולחלאקוודהתיהאלףאילואוזהדבועיכרמולםינפ
תאוריאשהבםלועהןמרטפנהשמש,תרחאההדבועבאוהשֿךיאאיהתכרכנ
ֿךסַּבםאןיבשןכתייו–תדסוממֿיתלבאיהשכהמואבתיתכלממההגהנההךשמה
,ואלםאןיבו,תורודלקוחרהןובשחבףאוא,ותעשבןוכנוקדצומרבדההיהלוכה
םצעדעךכבשלדחמהריחמתאעורפלןיידעונאםיפיסומילואםינפֿלכֿלעירה
–וזהדוקנבםגתפקתשמםוקמֿלכמ,היהירשאכרבדהאהי,םלוא.הזהםויה
קתונמהיהימואלהוקוסיעש,השמלשתיתוהמהותשיג–רתויבקהבומןפואבו
םעפבוש,אופא,היההזקוסיעו,תישיאהיציבמאוזיאלרישירשקלכמןיטולחל
.תיביטקייבואֿתיניינעהשירדלהרוהטהותונעיהירפקר,תחא

וא,תנוּוכמתורענתהךות,המשלםעהתבהאבתוקבדיהלשהמצעהטישהתוא
לכותרשאיהשלכתוחתפתהֿתורשפאלשםסקֿץמשלכמ,הדילסֿתועתריהםג
–ישיאהדובכהואםודיקהתניחבמ,ויבגלתדחוימתועמשמוזיאהלתויהל
ןיינעהתניחבמםגרתויהליעיתויהלםצעבלכותתוחתפתההתואשכוליפאו
לעהשמלשותבוגתב,שוריפבםגהלגתמוזהטיש–אפוגיביטקייבואהֿימואלה
.ילהחיּנַההתעו״׃ולרמוא׳השכ,לגעהֿהשעמרחא׳התעצה . השעאו,םֵּלַכֲאַו.
ינֵחמ–ןיַאםאו,םתאטחאָ☻ִתםא,התעו״׃איההשמתבושתו,״לודגיוגלתוא
תומשאהלעהשמלשופאֿןורחםגןבומהזעקרלעיר.״ָתבתכרשארפסמאנ
םגוילערֵרָת☻ִה׳ףאו,םעהלעאוהאשנתהלוכיבכש,םריבאוןתדוחרוק
ןיבלוניבלבא,יבמופבּהשיחכמהשמתאםיעמושונאןיא,וזהמשאהאיר.׳ררת☻ִה
תאיִתֹעֵרֲהאלויתאָ☻ָנםהמדחארומחאל״׃ותקדצתנעטתאאוההלעמויהֱֹֿא
.םיריאמםירבדהירה,וניאררבכשהמלםאתהבו–ביר״םהמדחא

.םיפסונםיווקינשידיֿלעהשמלצאתמלשנותנזאתמוזתינורקעתרגסמ,םלוא
ןוכנה״יפֿלעותוליעפבישיאחוורינפמותעיתרלכםעש,אוהדחאהוקה

התואבםתופתתשהבגאויבורקלשםָיוכיזמםינפֿלכֿלעעתרנאוהןיא,״יוארהו
םדיקפתיכ,םנמא,קפסןיא–ןורהאויחאדוחייבו,ותוחאםירמ.תוליעפ
יאובנדמעמלעב,יתוהמהיהרבדמבםעהתגהנהבוםירצמתאיצילשהתרשכהב
לשותחלצהוותלועפתורשפאםצעליחרכהוםדקומיאנתתניחבבויאמצע
םתברקשתראשנהדבועה,ןובשחבוזתואיצמונאםיחקולשכםג,םלוא;השמ
ותואלשיּוויהביולגורורביתוהמםרוג,הדִצמ,יהירה,השמלתיתחפשמה

.ב״לְֿו׳יב״לתומשיר

.ג״יְֿו׳גז״טרבדמבאיר

.ו״טז״טרבדמבביר
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השמלשותעדלעםגאלא,הלעמלמםירבדהתבסהיפֿלעקראלו–דוקפִתה
ואטחםירמוןורהאשישיאהאטחלסחיבקראלתונחלסבגהונהשמ.ומצעב
אלשיפֿלעֿףאו78;לגעההשעמבןורהאלשותשלוחלסחיבםגםאיכ,ויפלכ
ולהתיההטושפךאיכהארנ,אוהוינבלוהשלכדמעמדסמלהשמתעדלעהלע
וללכביולטבשלשדיקפתהדוסימםג.וינבוןורהאדמעמלשדּוסימהתַוצִמ
קרןאכהיהאלילואתמאבש,רמולהארנרבדהתרבסהלו;תויקוחהתואלףרטצמ
היההרועמהזהיפואהֿוקאלא,השמלשדחוימיתחפשמיפואֿוקהזיאלשןיינע
–השמלשתימואלהתוליעפהש,תיביטקייבואהתואיצמבחרכהבוהליחתכלמ
אלא,םילבוקמהםיסחיהוםיכרעהעבטיפל,ללכתירשפאהתיהאל–ןמזהותואב
הקיזךותמותאזהתוישרושהעקרלעףאו,תיטבשותיתחפשמתוישרושךותמ
גיר.הילאתרזוח

וזיאתאזהתיתחפשמההייטנבהתיההרואכלםאש,ףיסוהלםגרשפאהזיפל
הייטסףאתמאבירה,תוישיאהתוינפהרסחויביטקייבואהלוקישהןורקעמהייטס
ירה,תיתחפשמהייטנהתואלבלונאםימשרשאכיכ.הבּוהנממןאכתנזאתמוז
תאונאםיספותשכ,ונלשתלגרומההבשחמבתועטלשהדימתררבתמאליממש
לבקלהָלעתמו,הערפתיבמ,םעלץוחמהאבה,תידוחייהותוישיאדצמקרהשמ
יפֿלעש,איהתועטה.םדאהימיירבדבהלודגהתיתגהנההותיאובנהתוחילשהתא
הזיאקרבושתוארלםירבדהעבטמונאםיכשמנ,ידוחייהדצבתזכרתמההסיפתה

לשהשנועלהשמתבוגתתאו,ב״יקרפרבדמבבהארהשמיפלכםירמוןורהאאטחלע78
תומשבהאר,לגעהאטחרחאלןורהאוהשמתחישלע*.ג״יקוספבםשהאר–םירמ
השמיוארהיה,הנהו״׃א״כקוספלען״במרהירבדםהםיפלאמו;ד״כ‐א״כב״ל
.אוהאטחרשאותאטחלעהליחת]ןורהאתא=[ותואםישאהל . ָתאטחךיא׃רמאיו.
לבא;הלודגהאטחםהילעָתאבהוםיברָתלשכהםגו,םיה♪ֿאלתאזההלודגההאטחה
.״םעהלושכמ]תא[קר]אלא[ולריכזהאלו,לודגהויחאבדובכגהנותונתוונעבהשמ

ילואו,דמחומלשהרקמב–לידבהל–תוארלונאםילוכיהמודתוחתפתהלהמגודגיר
.םירבדהתנבהלעויסךכבאוצמלרשפא
,באהֿתיבתוסחאלמלאו–םותיכלדגאוהןכש,דחוימהיהדמחומלשוהרקמ[
ֿובא,ודודוילעןגהםעפֿאלםנמאו;לועפלללכהיהלוכיאלאוה,םאשיהתחפשמ
וסינש(,שיירוק,בחרומהטבשהישארלשםדִצמתויולכנתהותומרחינפמ,בלאט
ינב.דמחומתופטהלודגנתהשהכמידבכנלשםדִצמו,)באהתיבלכתאעיקוהל
םינימאמהתדעלשהניערגתאםגוויה,ילעודודֿןבםשארבו,דמחומלשותחפשמ
דועופסונםהילעו–ולןעשמלהתיהשאיהו–וביבסשביגדמחומרשאהנמאנה
].החפשמהלגעמלץוחמשםידבכנ
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םעש,ןיבהלונאםיאבןאכשדועב–ישרושאלויטרפוילִע,אשנתמודדובהשמ
ֿלכמ,הערפתיבמאָצומהוםימורמהֿתודידבלכםע,הלּודגהותוידוחייהלכ
ֿינקיפל,םיטשפומויהאלוילוקישו,ישרושםאיכילִעקרהשמהיהאלםוקמ
הייטנהאלמלאתויהלםייופצויהשיפכו(תלדבנהותויטרפמםיעבונההדימ
ומעךותברשא,םעהֿןבלשםילוקיש,רבדלשוקמועב,ויהםהאלא,)תיתחפשמה
רוניצהתועצמאב,הוונעבויתופיאשוונוצרתאקנויאוהונממובשויאוה
ֿתיביטקייבואההנקסמהבטימלןוּוכמוןיינעהֿביוחמהיהש,יטבשהויתחפשמה
.תוביסמהלולכמבתמאב

םעיכ.השמלשהגהנההתופיקתבםכתסמשהמבאוהינשהוקהוליאו
ותופיקתלךורעֿןיאתמאב,עישוהלהביטימהותייטנוומעֿתבהא,ותוונעלכ
התוישקבתמלשומתופיקתוזירה,דחאדצמיכ–ךורעהלןיאו;הגהנהב
ואלוועלשדחאהשעמוליפאהבןיאינשדצמךא,תעתרנֿיתלבהותצרחנה
תאצמנףאהלוכתּוישקהלכו,ץוחנהוקדצומהירדגלרבעמלאתּוישקֿתזרפה
המכחותוחוכהתולכדעתוריסמ,הבהאוםימחרלשתרגסמבםנמאהעובטהפ
.ןוזחלשהפיקמ

תומלשּוָהיֶחָתְמתמצועבהמישנֿתרצועה,תאזהיפואהֿתולדגלשהרואל
יאוולֿתנוכתשאוהיעבטךאילוא,לילעבהתומַדלםדאהסנמשתמיאלכםבכרה
יפֿלעונאםיליגר,הזהפֿדבוכ.הפֿדבכהיהומצעאוהש,התיההשמלשתפסונ
היהאלוא(הזהיהאלתמאבש,תנתונתעדהךא–79םוגמגכוילעבושחלהדגאה
המרבםישנאלתנבומהרוצבוףטשברבדלישוקהםאיכ,ינפוגםוגמג)רקיעבהז
ֿדבוכתאהריכזמהרותהןיאםנמאש,הדבועהןמקוזיחתלבקמוזהנקסמ.הליגרה
,ןורהאלשוכוויתברשקהרשקנשמוליאו,השמלשותעפוהתליחתבאלאהפה
רובידבישוקםושלעםיעמושונאןיאבוש–עמשנתויהלדמעמַּבהכוזהשמו
.ומצעבורובידתאקרםאיכ,ודִצמ

לשרובידהֿתויוחילשעפשלכםעש,ןויצלהיוארהדבועןכֿםגוזירהךכבגא
םיהֱֹֿאֿתרותקראלאיההשמֿתרות,לוכהֿךסבשיפֿלעֿףאו–דבעידבהשמ
ירה–םלועבתורפִסהẁתונמאלשי״כנתהםיאישהֿאישמקלחםגםאיכ,הנכותב
ץילמכםעפֿףאונינפלעיפומוניאתמאב,תוליגרהויתועפוהב,םינפֿלכֿלע,השמ

השענונממו״,ויפלאהנתנותלחגלטנרשא,הערפתיבבהשמדליהלערפסמשרדמה79
.ו״כ׳א׳הברתומש׳בויתוביסנוןיינעהתאהאר.״ןושלדבכוהפדבכ
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תאםישבוכה)םיגיהנמלשתויתורפסהתויומדהוא(םיגיהנמהךרדכ,ןרבדכוא
שממ׃רמולרשפא;ישעמויניינעדימתאוהורובידאלא,םנושלֿתקלחבםעה
שיאדועשבכאלשיפכ,תורודְל,ויעמושתאשבכוהירהןכֿיפֿלעֿףאםאו.ינכט
אלא,וירבדלשתיהֱֹֿאהתמאהוןכותהללגבקראלןכֿםגיאדוובהזירה,ותלוז
אקוודו–ךכלםרתותוישיאלשםשורהםצעףאש,תחאםעפבוש,רבתסמ
ךַאֶשִמ–וירבדלשתינכטהתּוישעמבהמלגתנשתיעמשמֿדחהתוניצרלדעבמ
דיר.תינושארהרכהלשדמעמתאזהתוניצרלוהזםשורלןתינ

הארנכש,תדחוימההייטנביהירה,השמבןייצלןתינשתרחאיאוולֿתנוכתדוע
.האלפומהרוצבםיכורעה,םייטמרדתודמעמחופיטברזעיהל,ובהעובטהתיה

התיהש,הנוילעהתיסִנהתועמשמהןמעורגלהנווכםושןיאהלאהםירבדב
דבבדב,םלוא.השמלשותועצמאבונלועריארשאךכֿלכםיברתוערואמבהכורכ
ותוישיאבש,תכשמנההנקסמהלעןכֿםגדומעלונלשי,תאזהתועמשמהתנבהםע
,ועבטמןמוזמורשכומגיהנמשארמהנוילעההחגשהההלהאצמםנמאהשמלש
לשםתועצמאב–יתטישןפואבואקווד–םירבדהֿךלהמחותיפל,והומכןיאמ
.שממֿםייסיפםגםאיכ,םיירוטסיהואםיינָתורוקםיסִנקרויהאלרשא,םיסִנ
וא–דמלתאזהתונמאהתישארתאש,ונלתזמורואתרפסמהמצעהרותה,ןכא
רבדהאברשאכש,היהלדבההשאלא80;םירצמימוטרחמ–דומללהשמהיהלוכי
ןיינעלהשענותיגָמהֿתימוטרחההלועפהתמרמרבעוהוהירה,השמדיבשומישל
.ומעתורחתהלולכיאלבוש,םדִצמ,םימוטרחהרשא,שדוקַּביִהֹֿאוידועיי

תרגסמבקרתמאבשםושמ,דחוימבבלֿתמושתלהיוארהשמלשוזהנוכת

תוישעמתורטמלשןתגשהלינכטןפואבליעפותואונאםיאורתאזההנוכתה
,גיהנמלותויהינפלווכרדתישארבירצמהתגירהלשהשעמהףאלע.םעהתגהנהב
לכו,לעופבאיבצמכואםחולכהרקמםושבעיפומהשמןיאבושןכמרחאלירה

ךפהשהטמב–השמלשםינושארהויתותואתאשךכל,ןוכנֿלא,איהד״בשתנווכ80
אופאןכתייו,םירצמימוטרחםגושעוורזח–עדרפצהוםדהתוכמבו,ןינתל
ןורהאֿהטמןינתשתאזםעבלםשוי.׳עוצקמהתודוס׳תאםהמהשמדמלהליחתכלמש
םימוטרחהוחילצהאלרבכרשאכ–םיניכהתכמבשו,םימוטרחהֿתוטמינינתתאעלב
׳זקרפתומשבהאר(.״איהםיה♪ֱֿאעבצא״יכתודוהלוצלאנםה–השמתאתוקחל
.)ו״ט‐ד״י,׳ח,׳גםיקוספ׳חקרפבו,ב״כְֿוב״י‐א״יםיקוספ

רובידהֿתטישלונסחייש״תינכטה״תּוידעלבהדגנכ,׳הכרבהתאזְו׳ּו׳וניזאה׳תרישלעדיר
.ז״לתהרעהלתוכימסב]560׳מע[,ונקרפףוסבהאר,השמלש
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וטר.ותלוזלישעמהדוקיפהתאאוהריבעמ,המחלמלםעהתאאוהחלוששתמיא

יפכ,ףופצוףוצרןפואב,השמלצאהטיששממאיהתיסִנהתוליעפה,ינשדצמ
רבדהטלבתמםג,םנמאו–רחאילארשיגיהנמםושלצאםיאצומונאןיאש
ירה,לארשיימיירבדבטלושהיסִנהןורקיעהףאלעשהדבועהעקרלעדחוימב
,השמלשותגהנהדבלמותובאהתפוקתבוליפא,ונלשתינָתורוקהתוליעפבללכה
.יסִנאקוודואלו,יעבטקרתמאבאוה

תוארלרשפאהתואףארשא,תרחאהדוקנלונתואםיאיבמבושהלאםירבד
הכפהנהבשהדימהונייהו–השמבהמולגהתיהשתישיאהנוכתלתרשקתמכ
הראההותוכמסהרוקמתניחבמקראל,תיתדהאובנלתימואלההגהנההולצא
.ןכותהתניחבמםגםאיכ,הנוילעה

,תוחתפתההֿרדסתניחבמותיתוהמהניחבמ,השמלשותגהנהרקיע,םנמאיכ
תאהאיבהשאיהאיהתימואלהתואנקה.ימואלהןיינעבשרופמורורבןפואבהיה
ברוחבוילעתלטומההמישמה,ןכמרחאלםגו,םירצממתלגִלהליחתכלמהשמ
תאתשרלותאבהוםירצממםעהרורחשלשתקהבומהתימואלההמישמהאיה
הראשנשאיהאיהו,וייחימילכקוּבדִלהשמראשנףאוזתימואלהמישמב.ץראה
ידיֿלעהמואמבתערגנהניאףאוזהנקסמ.ןורחאהומוידע,ולעפמלכלתרגסמה
קרירצמהתגירה–אדירגתימואלתואנקהליחתכלמהשמלצאהיהשהמש,ךכ
תוחילשל,ברוחב,ןכמרחאלולצאךפהנ–לוכיבכ,דבלבתישיאהותעדיפֿלע
המולגהתיתדהתועמשמהתארואלהאיצוהקרהמצעלשכוזתוחתפתה.תיהֱֹֿא
יתדההסוסיבתאתימואלההמישמלהריזחהו,העבטִמתילארשיהתוימואלב
תימואלהמישמכהמישמהתוהמתאתונשלידכהבהיהאלךא,תינויגההניחבמ
המלכםגםנמאש,ןייצלורוזחלשיו.תיתדֿתימואלהמישמכםגאהיּולוא–
םושאיצוהאל–ותועצמאבהרותהןתמתוברל–ןכמרחאלהשמלצאהרקש
.תימואלתויתדואתיתדתוימואללשתאזהתיסיסבהתודחאלרבעמלארבד

הרותהלארשילהנתינםנמארשאכש,אוהןאכונתואןיינעמהטרפה,םלוא
תיסחידואמטעומחותיפקרהבןתינ–םיאתמןכותבםיימואלהוייחיולימל
הניחבמםהליוארההנבמלונייה,םיימואלהםייחלרתויביתוהמהאוהשדצותואל
,ינחלופהויטפשמה,ירסומהןכותהםצעלרבעוהשגדהרקיעוליאו,תיתכלממ

תומחלמבאיבצמהתוהז;)ךליאו׳חז״יתומש(עשוהיאוהקלמעתמחלמבאיבצמהוטר
השמהזהיהאלםינפֿלכֿלעךא,שוריפבהררבתנאלןָידמתמחלמבוגועוןוחיס
.)ךליאו׳אא״ל,ךליאוא״כא״כרבדמב(ומצעב

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 456

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



הנבמהלשקיפסמטוריפלכמקתונמבומכו,תטשפומהתימואלהֿתיתדהותרוצב
.שממביתכלממהֿימואלה

םדוקמונַייצשהמלאתיתוהמֿתינייפואהברִקתלעבכהרואכלתיארנוזהאצות
תרבתסמהברִקה.םייסִנתואלפֿיעצמאלהשמלשתימורטההרשכהַּכואהייטנַּכ
םניא,ונרמארבכשיפכ,השמלשםיסִנהֿישעמםגםנמאש,הדבועהרואלדחוימב
םתוחםהםיאשונאלא,אדירגתובשוחמתולובחתואםייגָמםיעצמאןפואםושב
תועפותםהירה,תורחאםילימב,ןכבו–תיהֱֹֿאדועייֿתשודקבתּונֵּכלשקהבומ

.םיליגרֿםייתכלממ,םיימואלםיעצמאלשםמוקמבןאכתואבולֵאו,תויתד
,דחיםגםיניינעהינשבש–ןושלהתאךכתופכללכונםא–ןכֿםאאצוי

לוכיבכךפהנהשמתאונאםיאור,]תונורחאהתואקסִּפהיתשבםירומאההלא=[
ימואלהדוסיהןמשגדהתרבעהךות(יתדֿימואלםישגמלימואלֿיתדחילשמ
81.רבדהתאררבלדוערוזחנןלהלו,)אפיֵסביתדהדוסיהלאאשיֵרב

ֿלכֿלעאוהןאכשהארנ,ויטרפלןיינעהרוריבלתשגללכונשםרטבםג,םלוא
ונאשאשונהתניחבמ,ללכֿךרדבןיינעהלשורבִסלעוהשמרמולםוקמהםינפ
תוישיאהויתונוכתןיבללעופבתורוקהתוחתפתהןיבסחיהונייה–הפובםיקסוע
.השמלש

יסִנהןוויכַל[יפואֿתייטנבןיינעןאכונלשיםנמאש,רבתסמוזהניחבמ
ֿיאאמתסמ,ןכאלמלאירהש–הליחתכלמהשמבהמולגהתיהש]טשפומהו
ןכֿםגונלשיוזהחנהלקוזיחֿתמגוד.ונרמאשיפכחתפתתותגהנהשהיהרשפא
לבקלהשמהיהךירצימואלהלשממהלשןוגראהךרדלהצעהתאש,הדבועב
רבתסמ,תאזםעםלואזטר.ךכלשוחהיהאלהארנכומצעלשכולרשאב–ורתימ
הזרדזנאלוזירה,תיבויחהנוכתןאכהתיהםאש,יארקמהרופיסהךלהמיפלןכֿםג
׃הברדאםאיכ,הילאמהשמישעמתאןווכלוחטשהינפלעתולעלםינפֿלכֿלע
ףקותרחאהכשמיהבאלאלעופלחוכהןמהאציאלו,היובחהליחתבהתיהאיה
.ץוחבמתוביסמהלשןנויגה

הלועפֿתטיש,השמיבגל,ילואהתיהירצמהתגירהש,ךכלאיהונתנווכ
;תויסִנהםירצמתוכמרשעלשןתאבהבךוויתהרשאמרתויתינטנופסותינייפוא
המחלמהתטישבלחובהשמןיאשאיההדבועה,תוחתפתההךשמהבםג,םנמאו

.ךליאו״ןורקיעה״הלימַּבתחתופההקסִּפהןמל,484׳מעב,6ףיעסבתאזהאר81

עצמאמ,6ףיעסבהבחרהבד״בשבושידועהזאשונלאםג[.ךליאוג״יח״יתומשזטר
].ךליאו502׳מע
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םיאתמשתמיאלכ,תומחלמלשןתועצמאבםגםעהתאגיהנמאוהו,תיעבטה
יכרדבהשמלשושומישתורשפאתאושבישתוביסמהשהארנ,םלוא.רבדה
לגוסמםעההיהאלןיידע,םירצממםעהתאצוהב,הליחתב.תיעבטההלועפה
יפל,ארקיעמהמישמהביטלתומיאתמויהאלםגולֵאו–תויעבטקבאמיכרדל
היהאלבוש,המחלמלםעהקקזוהשכ,םירבדהךשמהבוליאו;דחוימההניינעםצע
.וליגיפל,איבצמהדיקפתתאאלמליושעהשמ

הרותהןכותביתכלממהשממהֿהנבמלשהיצרופורפהחופיקןיינעהזלהמודו
,ןויערבתנוּוכמתועמשמואסיסבםושולןיאהזחופיקשרבתסמ.איבההשמש
ֿיאאליממםייתכלממֿםורטהרבדמהיאנתבש,תינכטההביסהןמקרעבונוהירהו
זיר.תמאבשממלשתועמשמםגאָ☻יייתכלממהשממהֿהנבמטוריפשהיהרשפא

אלםנמאהנכותרקיעש,התִמאוהרותהתושממליאנתרבדההיההלאםיאנתב
תויולתהתויפוטואבסמסמתיאלףאו,ןמרגןמזהשהווההתודוקנבזבזבתי
תפקמתובישחילעבםהשםייללכתונורקעבזכרתיאלא,דיתעהֿתויוחתפתהב
תומכהווההתושממךותמרבכםינבומתויהלולכוישןפואב,ידמלאמייקֿינבו
תּויִחהתאםהבדחאלו–דיתעהןוזחלאהנממךשמיהלםייושעויהיףאו,איהש
.דחיבהלאינשלש

לשדצהזיאשיםאש,רמולוףיסוהלהתעונאםילוכיהזיפל,םנמאו
לשהרותרשבמלוא,יעבטֿלעויסִנגיהנמלהשמלשותוכפהיהבהיצרופורפסיד
לטרועמוראשיהב–היתודגלעלוכיבכהברבועתדהםרוגרשאתימואלתד
ונאןיאולאתודוקנבםג,תמאבירה–יתכלממהשממהֿהנבממהברהדימב
קרונאםילוכי׃הברדאםאיכ,תיתוהמהיצרופורפסידםושינפבהשעמלםידמוע
םינושמםיאנתבףארשא,גיהנמואיבנלשותולדגףדועתאהזבתוארל
לבקלהיהלגוסמ,רבדמבוררַ☻שהלאןיעכ,לָשָמןיֵאלםיילנויצרופורפסידו
תורודלונורתפתאוהתעשִלןוכנהןוזיאהתאהבהאשנש,הרותםעלאיבהלו
אָצומשיונממרשא,שדוקהוא,תדהףדועותואידיẁלעאקוודתאזו–דחאכ

.ךפהלללכẁךרדבןכןיאשהמו,ותִעברבדלכלםיאתמ
השמרשאתונלבסהאיהו,השמבןויצלהיוארהתחאהנוכתדועילוא,ףוסבלו
התופיקתוהנכותֿבֶגֶש,הנוזחֿתונשקעלכלע–ותוגיהנמתאהבםייקלחילצה

ינפמ–הרותהתווהתהןמזתארחאלתונויסינהדגנהיָארןכֿםגוזירה,בגאֿךרדבזיר
תויעבלעךכֿלכגלדלהלוכיהרותההתיהאלתרחואמרתויהפוקתבשתנתונתעדהש
םיגוחלשםתריצי,״םירקוח״ינימלכתעדכ,תמאבהתיהּולףא,יתכלממההנבמה
.םירחאםייתכלממֿיתלבםיגוחוא״םיינהוכ״
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םעהברקבהדגנכוממוקתהרשא,סֶפֶרהוהרגִשהתויטנלכלדעבמו–תישעמה
.ליבקמב

וניניעמתעלבנהתיהוזירהונֵמותיפלשןכתיייכ,״ילוא״ונרמאוזהנוכתלע
הניאםגהרותהרשאב–דחוימבבלהילאםימשונייהאלו,תורחאהתונוכתב
הּבִסמוהרותהתרזוחהילאאקווד,תמאב,םלוא.הדוחייבשוריפבהתואהשיגדמ
,ךכידיֿלע–תונוכתהשארלטעמכהתואאיההלעמו,דוחייבונבלֿתמושתתא
לעפאוהו,ומעובררועשתונבצעהלערבגתהלהשמחילצהאלתחאםעפםאש
ותוחילשתאםילשהלונממענמנוניגברשא,תוומֿאטחלולךפהנהזירה,הכותמ
,הזהןידהֿקודיצונלבושחשמתוחפאל,ןבומכ,ונדידלחיר.ץראהלאםעהתאבהב
םגונלבושח,תחאםעפהבוטהותנוכתןולְשיכבהשמלשוימירוציקתרבסהל
הנומאב,הדמתהב–ולהדמעםנמאתונלבסהתנוכת,םימיהלכש׃דגנכשעמשמה
ואיבהלףאו,םעהתאאיבהלחילצהאוההניגבו–חורֿךרואבותיֵאלנֿיתלב
ותדגמםינפלדעתוחפלירה,ןדרילברעממלאאלםא,ודיביחלֵֿאתרותשכ
.תיחרזמה

התועמשמוהשמלשותוישיאתמא3.

לערוזחנשרבדהשקבתמ,השמלשתוישיאהויתונוכתתריקסםוכיסלשוזהדוקנב
המלהמודב,הריקסהלשתינָתורוקהתועמשמהתאךירעהלותוסנלידכוניבקע
82.תובאהירופיסתאחתנלונאובבליעלונישעש

רופכלםיסנמה,םיעודיהםינקפסהדגנכהחיתפֿתרעהילואםיאתתהזןוויכב
השמֿתרוסמלשינָתורוקהףקותב–םינושםייקלחםינפואבואתומלשב–
ואערהןוצרהםצעלשהנעטבקררוטפלןיאוללהםינקפסהתא.ארקיעמונדיבש
םהלשיףוסֿףוסשינפמ–רבדלשודוסיבאמתסמםתואםיחנמה,המודקההעדה
ךותמקרונילעתנמאנונתרוסמשאיההדבועה׃חוכיוולהרשכאצומֿתדוקנםג
תרוסמהיטרפלשרישיהינויגההתומיאָלםינותנםושילב,המצעוזתרוסמבהנומא

,׳תרוסמַּבתמארבדכתובאהירופיס׳׃םדוקהקרפבינשהףיעסלסחייתמרוכזיאה82
–׳ינָתורוק׳חנומהתאד״בששדיחףיעסותואלשותחיתפב,רוכזכ.ךליאו366׳מע
.)39הרעהתאםשהארו(,ןנדרוביחהלכתַרדִשתאהווהמהחותינהלשוכרוצל

.א״נב״לםירבדו,ד״יז״כ,ג״י‐׳א׳כרבדמבחיר
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םימיהֿירבדלשהשעמכלבקלןיאשםיסרוג,םינקפסה,םהוליאו;םפוגלתאזה
.ופוגלתורישיהתומיאהיכרדבןמאנכרבתסמהואחכומהרופיסאלא

לשינשהקרפב,יללכןפואברבכוניחדהזגוסמןועיטהירקיעתא,םלוא
תרוסמֿתנומאדגנכהרשכתויהלהנעטההיושעםאםג,ונדידל83.ליעלונרוביח
ןוידב,השעמלאיהתלספנו,הניינעתאהצממםינפֿלכֿלעאיהןיא,אמלעביהשלכ
םע–תאזכתמאֿתקזח.ונלשתדחוימהתרוסמבהמולגהתינָתורוקתמאֿתקזֶחלע
–תונובנהתרוקיבהֿיכרדלןותנב,איהתדמועשןמזלכו,תרוקיבלהתוחיתפלכ
ֿירבדבתיביטלוקפסתמאֿתקזחלכמהרשכֿתוחפֿאלקראלונלתיארניהירה
תימינפהתרוקיבהרשא,יהשלכתיביטלוקפסהרעשהמהפידעכוליפאאלא,םימיה
םיאשרהזהללכלםאתהבו.התטישיפלהתואלבקלהצלאנאללארשיֿתרותלש
תנמאנכקראלונלתיארנןיידעונדיבשהשמֿתרוסמםגש,רמולורוזחלהתעונא
המלכףאלע,התִמאבהריהזמכםגאלא,המואמבתעגפנֿיתלבכוןיטולחל
.הדגנכתולעהלוסינןהשלכתוינקפסתויצלוקפסש

ףאלע–תובאהירופיסבומכ–ןאכםגונילעלבקתמהזהתונמאנהףדוע
הליחתכלמןוּוכמהרופיסלשהטושפתרוסמוזיאהפםגונלןיאןיידעשהדבועה
ןמ,ונלםינותנםירבדהאלא,םימיהֿירבדלשתיעוצקמהםתאצרהםצעלקר
םיטרפהתּולילדיפלםא׃תידָגַאהרוצב,ללכֿךרדבתוחפל,תיתורפסההניחבה
הניאתידגאההרוצהשךכלהנושארההביסהו.תיתונמאתיצמתבםָיוליעיפלםאו
תטיקנלתיתוהמההקדצההםאםגשךכביאדויהירה,תמאהתשוחתלהפהעירפמ
ןודינבתמייקהניאבוש,תובאההרקמבליעלוניאררשא]הקדצה[,תאזההרוצה
םישעמינפבםתסםידמועונאןיאהזהרקמבםגםינפֿלכֿלעירה,ונינפלש
תעדלעשוריפבםיאבומהםישעמתדגאינפבאלא,אמלעבהדגאֿירופיסלש
התעיבקלעקרכ–ןכֿלעֿרתיםגו,תמאלשםימיֿירבדבתינָתורוקהםתועמשמ
.תמאלשםייחẁתרותלש

תעדהתאונאםינתונשמ,]תמאהתשוחתלהיינשהביסםגתררבתמ[תאזדבלמ
רשאכו–םימיהֿירבדלשםישעמתדגאינפבןאכונאםידמועםנמאשךכלע
ירהםירבדהלשתידגאההרוצהבקֵעש,ונמצעלןובשחוֿןידםירסומוונאםיפיסומ
,ויהשתודבועהרמוחלכלשהצממםוליצכםהיטָרפתאלבקלונלןיאאליממש
לולכמלרצוקמיתוהמיוטיבכ,חורֿראשבםניבהלונילעהמו☻אלא,תֶשביב

סחייתמהםירבדהךלהמב–׳היפוסוליפועדמהאובנ׳–4ףיעסבםשתאזהאר83
.333ֿו329םידומעבםילדגומהםיחוורהןיב,׳עדמ׳ַל
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ןירָּכִנ״תניחבב,ונאםיאורתידגאההרוצלדעבמשירה–בחררתויהברהםיטרפ
לעהדיעמהתמאלשםירבדרופיסינפבןאכונאםידמועםנמאש,״תמאירבד
.םידעהאמכהמצע

ומכו,םירצמתאיציךילהתלשתונורקעהיבגללוכֿםדוקתבייחתמוזהנקסמ
ונרמאשהמלהמודב–רשא,השמלשתישונאהוהמלשהתומדהלולכמיבגלןכ
םאיצמהלהיהלוכיאל,יצוביקואישיא,ידגאןוימדםוש–תובאלרשקבליעל
ונלךשמנהרבדםושלתוריבסןיא,תמאםהאלמלא,ינשדצמ,רשאו,ןיַאמשי
.הזהםויהםצעדע,וניניעללילעבםהמ

איהםירבדהלשתיתורפִסההרוצהיכםאש,אופאםכסנורוזחנהזעקרלע
קרןיינעונלןיאבושתמאבתומשרפסלשותליחתמירה,תידגאהרוצןיידע
,ונאםידמועאלא,תובאהימיבומכ,אדירגםייתחפשמואםיישיאתרוסמֿירופיסב
תידגאההרוצהש,ץרתלהארנו.םימיהֿירבדלשהאצרהֿגוסינפב,תינכותהניחבמ
,תובאהתרוסמבומכ,תיתוהמהביסםושללגבדועאלןיידעןאכתשמשמתמאב
תובאהןיינעמהכשמנש,תלבוקמהתיתורפסההטישהתרגִשללגבקרםאיכ
.דחאףוצרוקבהשמלשותפוקתתאצרהל

לשותומדתאלעהלםיפרטצמהםירופיסבשרבדהףלאמ,ןכֿםג,וזתרגסמב
–ומצעלךרעלעבןיינעכדועתשמשמתאזהתישיאהתומדהןיאתמאב,השמ
ותומדאלא–ומשלרפוסמהאשונהםצעתובאהירופיסויהתישארברפסבשםשכ
,תינכטההניחבהןמ,האצרההןכותבטילשהויזכרמההדמעמףאלע,השמלש
,םירצממלארשיתאצוהבהשמלשודיקפתדצמ,ינשמןיינעכקרןאכתררבתמ
.תמאבומשלרפוסמהאשונהןאכםהםהרשא,הרותהןתמבורבדמבםתגהנהב
,םיישיאהםהירופיסםיבושחתובאהלצאםאש,רמולםגרשפאתורחאםילימבו
תינָרותהותיגולואדיאהתועמשמלונאםיעיגמוללהםירופיסלדעבמרשאב
תינרותהותיגולואדיאהתועמשמהןיאבושהשמלצאירה,םהבתמלגתמה
קראיהתינרותהותיגולואדיאהותועמשמ;ולשויתורוקואותומדםצעבתמלגתמ
ןכֿםגאיהותוישיאלשתובישחהוליאו;ץוחלוונממ,שרופמב,איבהאוהשהרותַּב
תאוליחנהלוםעהתאגיהנהל–ולרבעמלאלועפלותַרישכהאיהשהמבקר
.רישכמכאלא,אשונכאלש–הרותה

תוישיאכהשמתאןייצמהקהבומהדוסיהןבומכםהםה,הלאםירבד
,םלוא;ימורטקרהיהינתורוקהםדמעמרשאתובאהןמלדבהב,תימינפֿתינָתורוק
קרןכֿםאתראשנתמאבהשמלשותומדיכהנקסמבקפסתהלונלןיא,תאזםע
יכ,םנמא,אוהןוכנה.הפיקעואתידדצ,תינשמתינָתורוקתועמשמלעבםרוגכ
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ךותב,םלוא;השמלעםירופיסהלשןכותהוהנבמהתוהממאיהתאזהתוידדצה
השעמלםימיהֿירבדלשהאצותהלולכמב–המינפםימיהֿירבדלשךלהמה
תלעב,השמלשתוישיאהתואףאיכריכהלמענמיהלםילוכיונאןיא–דבעידבו
,הרישיותימצעתועמשמתלעבםגתויהלתמאבתרזוח,ףיקעהדוקפִתהודמעמה
.ןוּוכמבֿאלש,לוכיבכ,םגּולו

תצקמלערשא,איבנכוגיהנמכהשמלשתישונאהותולדגמתכשמנוזהאצות
ẁתישונאתולדגיכ,איהתואיצמה.ונקרפלשםדוקהףיעסבתוקחתהלוניסינהנממ

תואיצמה,ךכםעדבבדַבּו;םדאהימיירבדלכבהמגודוחאהלןיאוזתידוקפִת
לשהתארשהמןירשימבתונהילהכזשדיחיהאוהאוהלארשיםעש,ןכֿםגאיה
לשתישארהֿתישארמוותדילשרעלעמהנממתונהילהכזףאו,תאזהתולדגה
ֿיכרעדמעמהשמלשותומדלןיאםאםגש,איההאצותהןאכמ.המואכוידעצ
דבעידבירה,תובאהירופיסלעדונהדמעמהןיעכ,לארשיֿתרותלשלולכמבימורט
בוציעבותילארשיההמואהבוציעבהשמלשתדחוימהותולדגתונוכתועלבנ
ּול,היהשיפכמתוחפאלו–תורודהלכףוסדע,הינבמדחאלכלשתוישיאה
.תימואלהתוברתבםיבייחמוםישרופמםיכרעכולאהתונוכתהועבקנ

תינָתורוקהתועמשמהש,אוהרמולךירצןיאשרבדףאילוא,ןכֿלעֿרתי,םלוא
ונתנווכ.ונינמשתיכוניחהאצותהתואבקרהצמתמהניאיאדוהשמתוישיאלש
תולדגשתנתונתעדהירה,ונַייצשהמןיעכתדחוימתולדגםשהתיהםאש,ךכלאיה
,ץוחיפלכתולגתהלםינפֿלכֿלעהלוכיהתיהאלו,תחתפתמהתיהאלתאזכ
קקזנהיהתויביטקייבואהתוביסמהותימואלההמישמהלשןומיזהֿףוריצאלמלא
תורשפאְלרובעיֿלביאנתכהתואבייחמהיהאלמלאו,תאזכשתולדגלאקווד
השמתוישיאלשתפסונהתינָתורוקהתועמשמה,ךכלםאתהב.חלצומהאָצומה
ידיֿלעונלחלשנואצמוהםנמאותמוקרועישבוותומדבאיבנוגיהנמש,הזביהירה
ֿךורבֿשודקהלשתמדוקהותחטבהשידכ,ולונקקזנשהעשבאוהֿךורבֿשודקה
תמאבהמצעתאזהתוישיאהףאיכעמשמו–רתסלפהשעיתאלתובאלאוה
,ונתדילשרעלעםידמועהםיסִנהתרושבדחאסנדועקרתויהלאופאתאצמנ
תויהלדבעידבתרבתסמונרמאשתיכוניחההתעפשהםגו,תירבהֿףקותלתודעכ
.סנהלשוימצעמםצעוורשבמרשבןיעכ
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ברוחבהנסהךותמתולגתהה4.

תאבסנוהתעףיסונ,םדוקהףיעסהתאתמכסמה,תאזההנקסמהןמךשמהב
ירבדלשגלפומהינושהודוחייהלכתארוכזנםאףא,ןכאש,ךכלונבלֿתמושת
תניחבמקראלו–התעדעוזאמםינמזהתוכופהתלכב,םללכבלארשיימי
אולה–םעהלשתוהמהןכותתניחבמםגםאיכ,םייפיצפסהתוערואמהביט
ךילהתלשדחוימהדוחייהןמדחוימבלעפתהלורוזחלםגונאםילוכיןיידע
הזךילהת.ונתאצרהרדסבןאכונאםידמועובשםיוסמעגרותואבונתָמואתדיל
הליחתכלמשךכידיֿלעקראל,ןושלוהמואלכבותלוזעדונשלכמןחבומאצוי
ֿלעקראלו,תיתילכתהיווהתפיאשלשתרוסמוירוחאמהתיהימורטןפואבו
ֿלעםגאלא,רורחשלשהמישמודובעִשץחלודוסיבוחנוההליחתכלמשךכידי
רועישבגיהנמואיבנו–גיהנמואיבנלשותועצמאבולוכאוהרשקתמשךכידי
.השמלשותמוק

ימיירבדתאאיצוהלידכובשי,דבלבהזףוריצףא,ןכאיכרמולךירצןיא
ֿיקבאמואםידליהֿיקחשמלכלרבעמשהמרל,הליחתכלמ,יתוהמןפואבלארשי
תארוכזליוארו–םייוגב״םימיֿירבד״ארקתהלםילבוקמה,אמלעבלגנו׳גה
ינימינשלסחייתהלונאםיאברשאכ,שדוקבֿתולעתהלשהמיאתמהעדותב,רבדה
.הזלהדחאהגשומהלשתפתושמהגגהֿתרוקתחתםימיהֿירבדלשתיּוהמה

ֿםדוקןייצנהזםוחתבו,םפוגלתוערואמהךלהמלאהתערוזחנןאכמםינפִל
קפסןכתייאל,לשמל.ונדיבםייוצמםניאםנמאךלהמהֿתרגסמיטרפרקיעש,לוכ
ירופיסלבא;הברתינוגראהדובעבהכורכהתיהםירצמתאיצילשהתנכהשךכב
םאםיעדויונאןיאו,המואמהזןודינבםיאיבמםניא,דיחיהונֵרוקמםהש,הרותה
ולויהאמשוא,ןָידממ׳התוחילשבהשמלשובושםעקרםנמאליחתהןוגראה
אלילואהליחתכלמהשמידיבירצמהתגירהםגשןפואבו,םדוקמםישרושרבכ
.ךלוהוןגראתמירמלשתרגסמבהלועפםאיכ,תירקמתונמדזהירפקרהתיה
הנומתהתומֵלשלשםירבתסמהםיטרפהלעבושחלםדאליחתמשמ,תאזדבלמ
דקומש,לשמל,קיסהלוךשמיהלידכ,םיזמרבזחאיהלןבומכרשפא,הרסחה
םירבדהוטשפתהןאכמשוא,םרמעתחפשמבדוחייבו,יולטבשבהיהתונגראתהה
םלוא.)ןונןבעשוהי(םירפאלו)ונברּוחוהנופיןבבלכ,בדנימעןבןושחנ(הדוהיל
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חותינלארתלאלןכֿםאבושנו,תונוימדבאלותורעשהבאלונניינעןאכןיא,ונא
.םייוצמהםיטרפה

תונמדזההתואבאוהםימיהֿירבדבתועמשמהלעבןושארהטרפה,הלאןיב
הֶלוגאצמנה,שדוקַּבשפנהֿתַא☻מלעבוימואלהיאנקה,השמהברשא,ברוחב
תַוצִמתאו׳התולגתהתאלבקלעיגמטיר,ויָחֶאלאבושלתורשפאלהפצמוןָידמב
רשא,לָּכּואונניאושאברעובההנסהלמסתועצמאבאוהתולגתההדוסי.ותוחילש
,תובאהןוזחלכתא)ומִעתוארלונאםגםילוכישיפכ(האורוהשמרזוחודעבמ
דע,ןאכלרבעמו,םירצמדובעִשב,ןמזותואבותומייקתהֿבלשלשתוארהֿתדוקנמ
ךר.״הנסהךותמםיהֱֹֿאוילאארקיַו,תוארלרסיכ׳הארַּיַו״,זאו–חצנה

ֿרתסהלשהפוקתהםויס)א׃שלושמאוהורקיעבתולגתההןכות,ןכמרחאל
םעטֿתקנעה)ב;תובאהיֵהֱֹֿאלשותוחכונוותוהזתעדותלתּויִחהתרזחהוםינפה
תילכתֿתרסחתוממוקתהלואהקעצלןיינעדועהזאהיאלש,דובעִשהדגנירמל
ןמםעהתאלעהוםדֶקמתובאהלשחטבומהןוזחהתמשגהלסיסבםאיכ,אמלעב
תגהנהלחילשלהשמיונימ)גְֿו;ןענכֿץראלשעפשהובּוטהלאםירצמבדובעִשה
אכר.תאזההמשגהה

84.תופסונתויתועמשמתודוקנהמכםגשי,םלוא

יֵהֱֹֿאיכֹנא״תניחבב׳התולגתהבקפתסמהשמןיאהמֿםושמש,איהתחאה
יכֹנאהנה״׃לאושואוהףיסומאלא,״בקעייֵהֹֿאוקחצייֵהֱֹֿאםהרבאיֵהֱֹֿא,יבא
–ומשהמילורמָאו,םכילֲאינַחָלשםכיתובאיֵהֱֹֿאםהליתרמאולארשיינבלאאב
בכר.״?םהילֲארַמֹאהמ

תולגתהלולכמבתודוסיתווהמה,תופסונתודוקנעבראהנודיתףיעסהףוסדעוןאכמ84
.תוריחלהאיציהברעוםירצמתולגםותתארקל,השמלה״בקה
ֿתקסִּפהווהמה,״ךותמ״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,467׳מעדעוןאכמןודיתתחאה

בושלותושרתאורתימהשמשקבמ,הליחת,הלאםיקוספב[.ט״י‐ח״י׳דתומשבקודטיר
םישנאהלכותמיכ,םיָרצמבֻשךֵל״׃ה״בקהולהרומךכרחאו,ויָחֶאלאהמיירצמ
קיסהלןתינ,הנסבתולגתההרחאלםירומאהלאםירבדשףאלע.״שפנתאםישקבמה
ךכלהפצמאוההיהןכלםדוקםגש–ושפנֿישקבמלכותמרבכש–השמל׳הרבדמ
ךכלעדועהאר.ומעינבלאבושלרבכלכוישו,ותרזחבםיכורכהםינוכיסהורסויש
].אבהףיעסהתאתוחתופהתואקסִּפהיתשב,475׳מעבןלהל

.׳ד׳גתומשךר

׃]הערפינפבתובצייתההרחאל,םירצמבתולגתההןכותתא[םגהארו,׳י‐׳ו׳גתומשאכר
.׳ח‐׳דםיקוספ׳וקרפ

.ג״יְֿו׳ו׳גתומשבכר
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תנבהבתויזכרמהתודוקנהתחאל,תובורקםיתעל,עודיכתכפהנוזהדוקנ,הנהו
הילעוּבָרשןבומאליממו,התוחתפתהרואיתבואלארשילשתיהֱֹֿאההנומאה
אוהםצוריתםירבדהֿתּובכרומלכםעשילהארניתעדֿתוינעל,םלוא.םישוריפה
דכר.יולההדוהייברוגכרי״שרתטישכורקיעו,ידמלטושפ

וניא״בקעיוקחציםהרבאיֵהֱֹֿא״גשומהש,ךכביאדוובאוההלאשהדוסי
ויוהיזיבגלותועמשמבידמלאוהקהבומ,םנמא׃ןיפיקעבאלאואשונתאגיצמ
לאוויכרדלאתועדוותההתרשרשךותמ,ונֵרָבדֿלעב,לֵֿאהלשתדחוימהותרכהו

טשפומגשומהראשנןיידעךא;תרוסמהךלהמב,ונבותריחבתלבקו,וניינע
הילארשאורובידהֿאשונכובתשמשמהתיהֱֹֿאהתוהמהםצעתניחבמןיטולחל
.ויראתִּבאוהסחייתמ

תלבקןיינעלכבררבתמשיפכ(השמלתינייפואהעפותוזירה,וזהניחבמ
ֿםייללכתונורקעבוא,םירבדלשתורגסמבקפתסמאוהןיאש,)וידיֿלעהרותה
–שממלשםיטרופמםינכתבתורגסמהיולימלאוהףאושאלא,םיטשפומ
םאףא–םעהש,הפששוחהשמ.ונינפלשםיוסמהןודינבםגרבדהאוהךכו
לֵֿאהש,ןימאהלוןיבהלםינפֿלכֿלעהשקתי–תובאהתרוסמלעאוהןומָא
תובאלדחוימבהלגתניכאהיּולרשא,ובטילשהוםלועהארוב,יללכהודחאה
,םינבהתלואגבדחוימבלֵּפַטיהלידכותויללכמהנפתיםגםנמא,ויכרדבםקיבדהו
ותחגשהזוכירםאיכ,ויריחבללֵֿאהלשאדירגתופקתשהלשןיינעדועהזןיאש(
תאררבלאופאןאכשקבמהשמו.)םתליפתלאקוודתונעיהב,דחוימוליעפןפואב
המםהלחיטבהו,תובאלדחוימבהלגתנשיללכהלֵֿאהןיביגשומהרשגה

,470׳מעדעםשמהנודינהיינשההדוקנה.הירחאהאבהןיבלוזהדוקנןיברבעמ
הנודינ,וז.תישילשההדוקנהלארבעמֿתקסִּפהווהמ״תאזםע״תחתופההקסִּפהרשאכ
תקלחתמה(–תיעיברההדוקנבןוידה.471׳מעב״תאזםע״תחתופההקסִּפהףוסדע
דעךשמנו,״ףוסבלו״תחתופההקסִּפַּב,472׳מעבליחתמ–)םיקלחהשולשלהדִצמ
התויהברשא,תישימחהדוקנתילעומ,ם״רהרעהב,ןוידהלכםותיחב.ףיעסהףוס
.האצרההףוגבהתואלולכלאלשד״בשטילחהתילוש

.ח״כרהרעה,ןלהלהארגכר

ךרואבןדל״היר[.׳ג‐׳אתואקסִּפיעיבררמאמו׳בהקסִּפינשרמאמ,ירזוכהרפסדכר
םגריבסמאוהשךות–שרופמהםשהםשארבו,ה״בקהלשויראתוויתומשתייגוסב
חורבםיכורעןלהלדד״בשירבדו–תובאלתולגתההתמועלהשמלתולגתההתא
ליעל,7הרעהבהאר׳ירזוכהרפס׳לע*.ה״כרהרעהב,ךומסבדועהאר.וירבד
].309׳מעב
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ותִמאווּפקותלכרשאו,התעולהלגתנש,דחוימהםישגמהלֵֿאהןיבל,חיטבהש
.יללכהםלועהיֵהֱֹֿאותויהבתאזֿלכבוףוסֿףוסםייולת

הסיפתהתאדסמלושבגל,זכרלשקיבהשמיכ,רמולםגרשפאתורחאםילימב
וזאהתאלש–לארשילשהלוגסהותירבהיֵהֹֿאכםלועהיֵהֱֹֿאלשתדחוימה
הרכההֿתעדותלשרישייגשומדקומםגםאיכ,דבלבתרוסמלשןיינעקרדוע
דימתוםהםכותמ,לארשימםדאלכבורודורודלכב,תושדקתהֿתייווחו
תומלשבהָנעַנשדעתולעלהשמהיהךירצתוגרדמהמכשהארנו–שדחמ
.]ןלהלדכ[,הזהרבדב

–יולההדוהייברלשהקירבמהתיביטאיצוסאההיציאוטניאהיפל,תישאר
תיצמתםצעברישיהעגמהינפבשדוקהֿתדרחלשהעיתרהוֿשושיגהבלש
ךותמ,םלואהכר.׳?יאלפאוהוימשִללאשתהזהמל,היהארשאהיהא׳׃השודקה
רשאהיהא,השמלאםיהֱֱֹֿארמאיַו״׃שבגתהלהבושתהרבכהליחתמםגךכ

,תיחצנההיווההןויערהז;לָּכואונניאושאברעובההנסהןויערהז–וכר״היהא
׃תימנידהתיחצנההיווההםאיכ,תיטטסה,תימתסהתיחצנההיווההאללבא
םאיכןמזלרבעמקרהניאש,תיִוהה,תאצמנהותיֵנענה,תמשונותלעופהוהיחה
,םוצמצרתֶיבםג,ןכבו–דוחלםגדחיםג,םוקמלכבותעלכב,ןמזהךותבםג
זכר.״םכילאינַחָלשהיהא,לארשיינבלרַמאֹתהּכ׃רמאיַו״

תיצמתוז,םנמא׃טשפומוינויעידמרתויםוקמֿלכמהזירהןיידעשאלא
זאו–דחוימוםיוסמםשאלויללכֿינויעגשומלבא,גשומלשותועצמאבןויערה
׃וילארמאֹיַוהשמלאםיהֱֹֿארבדיַו״׃שרופמהםשהתויתואלאןויערהםוגרתאב

הנהו,ל״הירלשורבסהתאד״בשתצמתןאכ[.׳גהקסִּפיעיבררמאמ,ירזוכהרפסהכר
.אבהטפשמבםגויתובקעבךלוהד״בששהמודו–םאולמבוירבדאופא
רשפאו,]שרופמהםשה=[הזהםשהןמ]רזגנ[היהישרשפא,׳היהא׳]םשה[לבא״
רשא,םצעהתּותִמאבבשחמ]השמתא[עונמל]ה״בקה[ובהצרו,׳היה׳מרזגנהיהיש
המ]לארשיינב[ילורמאו׳׃]ג״י׳גתומש[רמאו]השמ[לאְשרשאכו;תענמנותעידי
ולכויאלשהמשקבל]לארשיל[םהלהמ׃רומאל]׳ה[והנע,׳]?םֶהֵלֲארַַמֹאהמ[,ומש
הזהמל׳׃]ח״יג״יםיטפושב,חונמל[ךאלמהרמאשהמלהמוד]ןפואב[?וגישהל
׃םעטהו;׳היהארשא׳׃ושוריפו,׳היהא׳׃םהלרומאךא;׳?יאלפאוהוימשללאשת
]רתוי[הלודגהיָארושקבילא,ינושקבישתעבםהלאֵצָמֶארשאאצמנה]לֵֿאהינא[
ינַחָלשהיהא׳׃]לארשילרמאיש,השמלה״בקה[רמאו,ןכינולבקיו,םהמעיאצָמִהמ
].״]ד״י׳גתומש[;׳םכילא

.ד״י׳גתומשוכר

.םשזכר
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יתעדונאל׳הימשו,יָדַֿשלֵֿאְּבבקעילאוקחצילאםהרבאלאאָרֵאָו.׳הינא
,ולרהבומורבדהרזוח,הזהאישלעיגמוהשמאבומשכאקווד,םלואחכר.״םהל
הצמתמוניאשםשהוהז,ןכא.ומצעילגרלעדומעללוכיאישהןיאםינפֿלכֿלעש
ותעדותםג,םינפֿלכֿלעלבא;אָצומוהזיחאהלתתלאבםאיכ,תרוסמַּב
רגסנךכלםאתהבו–הנממתוכשמנותרוסמבףוסֿףוסתויולתולשותועמשמו
ינבלארַמאֹתהכ,השמלאםיהֱֹֿאדוערמאֹיַו״׃תומלשבםשהחסנתמולגעמה
הז,םכילאינַחָלשבקעייֵהֹֿאוקחצייֵהֱֹֿאםהרבאיֵהֱֹֿא,םכיתֹבאיֵהֱֹֿא׳ה׃לארשי
טכר.״רֹדרֹדלירכִזהזוםָלֹעלימש

,תיהẁֱֹאההסיפתהלשהזשוביגודוקימ,הבםינדונאשתולגתההלולכמךותמ
לשותוחילשתחתפנהברשא,הנושארהדוסיהẁתרו☻בהשעמלןכẁםאאוהאוה

תשולשלעןכֿםגתחפסנה,תרחאתיתועמשמהדוקנוליאו;ץוחלוונממהשמ
השמלא׳הרבדןיבהשיגהילדבהביהירה,הליחתבונינמשתולגתההירקיע
ֿלעֿףא–׳ח‐׳דםיקוספ׳ותומשברבדהןיבל,ז״י‐ז״טְֿו׳ח‐׳וםיקוספ׳גתומשב
.וזתאוזןבומכתומילשמקרדחיםגתושיגהיתששיפ

הסריגבןוכנהויוטיבלעםנמאאבתולגתההלשןושארהץרפהיכ,לילעברכינ
ןיא,תובאהיֵהֹֿאכ׳התוהדזהבאיהםירבדהתחיתפשיפֿלעֿףא,ןאכ.הנושארה

םיתחטבִה–׳יָדַֿשלֵֿאב׳;תובאהלא–׳אָרֵאו׳״׃י״שרהארו,׳ג‐׳ב׳ותומשחכר
יתעדוהאל–׳םהליתעדונאל׳הימשו׳;יָדַֿשלֵֿאינאםהליתרמאןלוכבו,תוחטבה
ימשארקנהילעש,ילשתיתִמאהדימבםהליתרַּכִנאל׃יתעדונאלאלא,ןאכביתכןיא
.״יתמייקאלויתחטבהירהש,ירבדתאתֵמַאְלןמאנ,׳ה
היהאלםנמאשרופמהםשהםצעש,ךכלילואתזמורי״שרלשוזהנורחאהנחבה
וקיידרבכםנמאו;םדוקמעודירבכהיהאוהאלא,השמלדחוימבשדחתנששודיח
םשבאֹרקללַחּוה״–תֵשןבשונאימיב–״זא״ש(ו״כ׳דתישארבךותמםישרפמה
אלא,ובשמתשהללחוהוםשהעדונםימודקםימיםתואברבכ,תמאבש,)״׳ה
קרפתישארבלע׳המֵלשהרות׳שמוחהאר(תילילאהסיפתבללוחמהשענשומישהש
ןיאהלאלכלבלםישבםג,םלוא.)]ט״סקןטקֿןמיסו[ט״נקןטקֿןמיסו״כקוספ׳ד
ןניאהרותבשרופמהםשהלשתומדקומהתועפוההלכשרשפאו,חרכהבביוחמרבדה
םגהאר.םירחאתּוהֱֹֿאתומשלשםמוקמב,ַעֵרפמלםשה]לש[תולחהאלאםצעב
םשהתאםיאצומןיאהשעמלש,ךליאו307׳מע׳אךרכ,תיארקמההידפולקיצנאב
.לארשייֵהֹֿאמדבליהשלכתּוהולאלעוהשיֵאלַחומשרופמה

דואמתניינעמיכ,תאזהןויעהֿתדוקנלשהמוכיסב,דועףיסונ[.ו״ט׳גתומשטכר
השמלתולגתההדמעמלשחותינהורואיתהןיבל,ןאכד״בשירבדןיבהאוושהה
׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסב,ןכלםדוקהנשםירשעכבתכאוהרשאהנסַּב
].420׳מעתיתחתדע419׳מעעצמאמםשתאזהאר.)׳בךרכ(
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ךישממאוהֿךורבֿשודקהאלא,תירבהלעםינפֿלכֿלעתססבתמהלואגהתרושב
םאיכימורטןוזחלשןיינעללכהיהאלןענכֿץראלשןויערהוליאכ,עידומודימ
תאוםיָרצמברשאימעינֳעתאיתיארהֹאָר״׃הבוהנממ,הקוצמַלןורתפתאצמהקר
םיַרצמדימוליצהלדראָו.ויבֹאכמתאיתעדייכ,ויָ☻גֹנינפמיתעמשםתקעצ
לא,שבדובלחתבזץראלא,הבחרוהבוטץראלאאיההץראהןמות♪עהלו
ָתרמאולארשיינקזתאָתפסאוךֵל״׃ךשמהבבושןכו;׳וכו״יתִחהוינענכהםוקמ
.ילאהָארנםכיתֹבאיֵהֱֹֿא׳ה,םהילא . יושעֶהתאוםכתֶאיתדקפדֹקָּפ,רֹמאל.
.יתִחהוינענכהץראלאםיַרצמינֳעֵמםכתאהֶלֲעַארַמֹאָו.םיָרצמבםכל . ץראלא.
.״שבדובלחתבז

׳הרזוח,העוגררתויהריוואב,םירבדברזוחןויעלקפיסןתינשכ,ןכמרחאלקר
םהירֻגמץראתא,ןענכץראתאםהלתתלםָתִאיתירבתאיתֹמִקֲהםגו״׃ריבסמו
,םתֹאםידִבעַמםיַרצמרשאלארשיינבתקאנתאיתעמשינאםגו.הבורגרשא
ת♪בִסתחתמםכתאיתאצוהו,׳הינא,לארשיינבלרֹמאןכל.יתירבתארֹכזאָו
.םילֹדגםיטָפשבוהיוטנעורזבםכתאיתלאגו,םתדֹבעמםכתאיתלצִהוםיַרצמ
איצומהםכיהֱֹֿא׳הינאיכםתעדיו,םיהֹֿאלםכליתייהו,םעלילםכתאיתחקלו
תתלידיתאיתאָ☻ָנרשאץראהלאםכתאיתאבהו.םיָרצמתולבִסתחתמםכתא
.״׳הינא,הָשָרומםכלהתֹאיתתנו,בקעילוקחצילםהרבאלהתֹא

תינויערהניחבמשגדהרקיע,ןושארהחסונהףאלעש,לוכהֿךסַּב,ןכֿםאאצוי
םירצממהלואגהןיינעלכםגו,תירבהוימורטהןוזחהדצבםנמאראשנתידועייו
–דבלבהפיקעותינשמתובישחלעבםרוגהיהקרוליאכטעמכףוסבלןאכגצומ
,םלוא.״םכיהֱֹֿא׳הינאיכםתעדיו,םיהֹֿאלםכליתייהו״הרטמהסוסיבליעצמא
.הנושארההסריגהלשהתומידקוהמויקתדבועמםלעתהלםגןיאתאזםע
התיהאל,השמלשושפנבםגאלא,וללכבםעהיבגלקראלש,הדיעמוזהדבוע
םהלהקיצהלוכֿםדוקורקיעבאלא,רקיעהדועייהוןוזחהתפיאשהליחתכלמ
;החכִשְּבותעלבהתורשפאוןוזחהלעהָלָפֲאַהידכדעוליפא–דובעִשהתייעב
לכש,אצויהנממ.רתויבהבושחתירסומתועמשמתלעבןאכיהירהוזתואיצמו
.]ןלהלדכ[,שדחמהפךרענתימואלההפיאשהלשירסומההנבמה

ןכותהשןפואב,החטבהויהֱֹֿאוצתניחבבתאזההפיאשההתיהתובאהלצא
תדכולמ,תחאעבטמלשםידדצינשקרויהירסומההּפקותוהפיאשהלשינויערה
המואהתדלונונממרשאוהתעונאםידמועובשהזבלשב,תאזתמועל.הכותב
ןויערלשהארשהןיעכקרהליחתכלמיהירהל״נהתיבויחההפיאשה,השעמל
ןויערהרזוחוזהארשהמךשמהב.היָזהֿימענמלשםימודמדהֿתרכזמךותמ
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אוהיבויחהוַצהדועאלךא–ובםיזחאנה,העשהיכרוצידיֿלעבושהֶּבעתמו
ירְממרקיעבהפעבונהפיאשהףקותאלא,המשל,ובשהפיאשהתאליעפמה
ץחלהדבוכדגנכהלצההןויערמףקשנה,ירמוחהבוטהםֶסֶקמוהחירבלשחֵרכהה
,תאזכהרוצבתססובמרבכתאצמנהפיאשהשכ,ןכמרחאלקרו;ןיַעבשירמוחה
אוהףאו–החטבהווַצכ–היתורוקממ,יבויחההנכותלכםגררבתמורזוח
תילילשẁתיתביסמהפונתהתואחוכמ,ולשמהשדחתויִחחירפמו,ןוזינורשקתמ

.תושדחתההדוסיבהתיהש
אוהךפהנתמאבאלא,ותעשלןיינעקרהיהאלהזהנבמֿיונישש,ןייצלהארנ
הלאשמדועהתיהאלתימואלהתוהמהשהעשמ,ךליאוןאכמביוחמוםייקןורקיעל
אל,רבתסמשיפכ,רשאב–המשגתנשתואיצמלהכפהנאלא,דבלבאובלדיתעלש
התקדצהל״תיתביסמהייפכילב,המשלתירסומהפיאשלךשמנםויקללכבןכתיי
,וזםירבדֿתמרביכרמולוףיסוהלםגרשפא,ןכֿלעֿרתי.הירוחאמ,״הריבסה
םצעבהנניאבוש״םכיהֱֹֿא׳הינאיכםתעדיו,םיהֹֿאלםכליתייהו״הרטמהוליפא
תולבִסתחתמםכתאאיצומה״ףאוברשא,לגעמבאיהתספתנאלא,הרטמקר
לשתובישחהלכםגזאו–ורותבטפשמלןוילעההדימהֿהנקתויהלךפהנ״םיָרצמ
םנמאאוהשהזםעטמווזתוכזבאלאתרשקתמהניא״םיהֹֿאלםכליתייהו״

אוהקריאדוובו(,הָשָרומונלןתנשץראהלאונאיבמוםירצממונאיצומה,לאוגה

.)הכותבונמייקליושעהאוה
תוחתפתהלשאצויֿלעופקראלםנמאאוההזןורחאטביהדוחייב,הנהו
לע,לארשיתרותלשהמלשההתנבהל,תפלאמתינויעראתוברםגםאיכ,תירסומ
לעאקוודו–ןאכדעונעגהשמ,םלוא.איהשתומכ,תיצראההתוינויחוהתוישרוש
דבעידבונאםיאשריכ,רבתסמ–המואמהנממעורגלילבותאזההנבההעקר
.ילילשהירסומהסוסיבהלשהנבמַּבהמולגה,השלוחהתדימבםגןנובתהלורוזחל

ילב,ומצעלשכדומעלראשומואספתנהזהסוסיבהרשאכהלגתמהשלוחה
ומוקמתאסוּפתלורבגתהלהארנכבייחה,יבויחהרוקמהלשתקפסמהשגדה
טופשלונאםילוכיךכלע.ילילשהותוקזחתהֿםרוגלדעבמףא,ףידעהינויערה
רבכ,תמאבךא.ינויצההמוקתהךילהתב,ונלשוננויסינךותמ,םויכדואמבטיה
אלש,ןהבםינדונאשתואסריגהיתשןיבשרפההיפֿלע,רמולםינפשי,השמלצא
ןענכֿץראיחבִשודובעִשהתייעבןורתפןיבדירפהלאלשהדפקהולצאהתיהדימת
םירבדֿתגצהלשםירקמהלעהבוגתהתאו.תירבהלשהתמשגהיבויחןיבל
םתסהןמהאבשםירבדֿתגצה–השמלצאףאתאזכהיכרריהֿתֶרֶפּומואתדרופמ
הרתיתובשחתהךותמ,ירמוחהדצהלשהרתיהשגדהידיֿלעםעהבלתאתונקל
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–דוחייבםעהתאןֵינִעשדצהםנמאאוהומצעלשכירמוחהדצהיכהדבועב
השגדהההדעונםהלרשאםישנאהאקוודרשאהבושתַּב,זאםגונאםיאצומ
שבדובלחתבזץראמונָתילעהיכטעמה״׃הבוהנממ,הילעבישהלועדידחוימב
.רבדמבונֵתימהל . .ּונָתֹאיבֲהשבדובלחתבזץראלאאלףא. . םישנאהיֵניֵעה.
לר.״!הלענאל?רקנתםהה

הכירצהניאתדרופמהםירבדהֿתגצהלשהחותינלונגלפהשוזהגלפה,תאזםע
לשותסיפתבואתולגתהבהדרפהוזיאהתיהתמאבוליאכ,בושחלונתועטהל
לשםירקמבואתוחתפתהלשםיבלשב,חטשהינפלעקרהתיההדרפהה.השמ
הסיפתהשוניאררבכירסומהחתמההנבמוןויערהלשיללכהםוכיסבלבא,חוסינ
ןייצנשהמברתויבקהבומיוטיבידילאבףארבדהו–תיתודחאוהמלשהתיה
.תולגתהבתישילשהיאוולהֿתדוקנכהתע

הערפלאֲחָלשאוהכלהתעו״׃ב״י‐׳י׳גתומשבחישהֿודלאיהונתנווכ
לאךלאיכיכֹנאימ,םיהֱֹֿאהלאהשמרמאיַו.םירצממלארשיֿינבימעתאאֵצוהו
יכתואהלהזו,ךָמִעהיהאיכ׃רמאיַו?םירצממלארשיֿינבתאאיצואיכוהערפ
.״הזהרההלעםיהֱֹֿאהתאןודבעתםירצממםעהתאאיצוהב׃יתחלשיכֹנא

לשםיניעהֿריאמושוריפיפלדומעלונאםילוכיהזהחישהֿודלשונורתפלע
ונאםימשםאאלאהפןיבהלןיאתואהלשענכשמהוחוכתא85.]ןלהלדכ[,י״שר
דמעמרדעיהוהשלוחלשהשגרהבהשמתאהליחתכלמןאכביצמשהמיכ,בל
תמישמוליאכ,ימורטהיומידהתמאבוהירההמישמהיולימלםיאתמילנויצרופורפ
,אדירגתירמוחהלואגלשךרוצבקרתאטבתמםנמאהתיהוילעתלטומהרורחשה
םרךלמלאסיגדחמםמוקתמדבעןיבשדבלבישונאהרושימבתודדומתהךות
המישמקרוזןיא׃אוהךכאלש,הבושתהןאכהאבהזיומידלעו.ךדיאמרכּומו
םאו;תיהֱֹֿאהכימתותועמשמתלעבתיאובנתוחילשםאיכ,םידבעתודרמתהלש

׃ןיגולידב,םרוקמבםההנהו,י״שרירבדתאד״בשביחרמןלהל85
םאףאו–׳לארשיינבתאאיצואיכו׳/?םיכלמהםערבדלבושחינאהמ–׳יכנאימ׳״
היהאיכרמאיַו׳/?םירצממםאיצואוסנםהלהשעתשלארשיוכזהמ,ינאבושח
.ךָמִע . לעבישה–]׳הזהרההלעםיה♪ֱֿאהתאןודבעתםיַרצממםעהתאאיצוהב[.
יכ,איהלשאל,׳הערפלאךלאיכיכֹנאימ׳ָתרמאש׃ןורחאןורחאלעוןושארןושאר
לודגרבד,םירצממואצֵישלארשילשיתוכזהמָתלאששו...;ךָמִעהיהאיכ,ילשמםא
םישדוחהשולשףוסלהזהרההלעהרותהלבקלםידיתעירהש,וזהאצוהלעילשי
.״םירצממואצֵיש

.ד״י‐ג״יז״טרבדמבלר
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רשא,םידבעהםעתאשאיההבושתה,תועמשמהתואיהמוא,דציכאהלאשת
םאיבהלאוהרומאאלא,םשפנלריאשהלםתסרומאאוהןיא,ררחשלהשמהווטצנ
תורשפאהתאםהלעבקתרשאתיהֱֹֿאהרותהתואונייהו–הרותהתלבקלםג
ןכותבףאהזהןוזחהיולימידיֿלע,תובאהלשחצנהֿןוזחםויקלשדועייהֿחרוכו
םויֿםויהייחךות,לעופהלאהתעמואיצוהלווריבעהלידכ,שורדהטרופמה
.שממב

הנושארהתולגתהברבכש,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפ,תורחאםילימב
המרבקפתסהלומצעהשמףאהיהלוכיאלםנמא)םינושארההיּבלשבוא(
ולעוהשמקרו;ךשמנאוההילארשא86,הלואגהֿתמישמלשהכומנה״תינורתִּפה״
ויעינמלהמיאתמההרוצב,שדוקַּבהלענהתיתועמשמההמרלםירבדהול
תיהֱֹֿאהרושברשבמכ,ןתיאהדימעֿסיסבולןתנשןפואבו–ועבטלוםינושארה
תאונממרי☼הלולןתינזאקר–הערפלשףלוחהודובכֿםּורלרבעמולעמש
.תוחילשהתאלבקלןוכנאוההשענו״?יכֹנאימ״הלאשה

והירה״יכֹנאימ״הלאשבהשמלשתוטמתשההןויסיניכ,ריעהלשיךכבגא
םירבדשיאאל״שתונעטבולשתוטמתשההתונויסינמןיטולחלהנושןיינעהארנכ
.יכֹנא . ךיאוילאועמשאללארשיינבןה״ואאלר,״יכֹנאןושלדַבכוהפדַבכיכ.
,״יכֹנאימ״לשינכותהקומינהןמלדבהבבלר.״םיָתָפ☻לַרֲעינאו,הערפינעָמשי
רבתסמךא–)ליעלןהילעונדמערבכןרקיעבו(תוינכטֿתוישיאקרןהולאתונעט
תולגתהההתצמתנאלןניגבו,וזבוזתונעטהובברעתנםנמאתויוניַדתההךלהמבש
ענכתשנשדעגלר,בלשלבלָשמהכלהוהכשמתנאיהאלא,תחאםעפבהנושארה
.רומאכהשמףוסבל

ירבדכ[םדוקמונרמאשתינכותההבושתהיכ,ביוחמ]רבדה[הארנ,תאזםע
תובושתַלםגרתעיהלהשמתארישכהשוףכהתאעירכהשםרוגהאיהאיה]י״שר
הניחבהןמתדחוימתועמשמהזהגוסהןמויטבללןיאו–םיינכטהויסוסיהדגנכ

םיבתכבובטקנרבכאוהשינפמ,תואכרמןיבד״בשןאכןתונ״תינורתִּפ״ןּויפִאהתא86
רשאוז,התפיאשו״תינורתִּפהתונויצה״לשהכומנההתמרתאןייפארשאכםירחא
.תולגבםהייחתואלתב,םתייעבלוא׳םידוהיהתלאש׳לןורתפהשופיחחוכמקרהענוה

.׳י׳דתומשאלר

.ב״י׳ותומשבלר

לאְרֶּבַּדזאמםגםֹשלִשִמםגלומתִמםגיכֹנאםירבדשיאאל״׃׳י׳דתומשהארגלר
.״ֶדבע
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,תאזהתחאההדוקנלקרתאצויםתובישח.ןאכםיקסועונאהבשתינָתורוקה
–ותוחילש]יולימ[בהעפוההתאוילעלבקלהשמהיהלוכיאלהליחתכלמש
ףלאמםגךכבגא.ןורהאלשךוויתלוףותישלקקזנאוהאלא–ודבלוומצעב
,ענכשמוףיטמכהליחתכלמעיפוהלהשמהיהלוכיאלןורהאיפלכוליפאש,רבדה
םייקתנו,ומצעמןורהאררועתנשמקרו;ודִצמםוזיןפואבותרזעלויחאתאסייגמכו
תארקלאֵצֹיאוההנהםגו,אוהרבדירֵּבַדיכיתעדי,יִוֵלהיחאןֹרהאא♪ה״וב
ותאובנסוסיבתאולשקיברבכאוהרשאב,רמואהווה,ילוא(״ובלבחמשוֲאָרו
עמשיהלולכיםהירבדו,רבחתהלםיינשהולכיזאוא–דלר)וירבדלהשמלש
.דחאכןושלֿףטשלשםעטוןכותלשםעטךותמ,ץוחיפלכ

,ןורהאםעופותישתעדלעתוחילשהתאוילעלבקלהשמרתענשמ,ףוסבלו
.המשגההיֵעצמאטוריפבאיהתולגתההןכותבהאבההדוקנה

.םיקלחהשולשלבושתקלחתמוזהדוקנ
תוסנלהשמרומאשונייהוהלר;׳וכו״לארשיינקזתאָתפסאוךֵל״אוהדחאה

ותייווהלשםייקהדסמִמהתועצמאב,םעהתאולשהלואגהתאובנלסייגלו
תוחפשמהישארלשתילִעהתועצמאב׃השעמלושוריפהיהשרבד–תירוביצה
שייאדוובהרואכלו,תילִעהתואלעיבויחרואןבומכתכפושוזהנקסמ.םיטבשהו
תימואלהתילִעהאקוודיכבושחלםיטונונייהשרבתסמהרואכל.עיתפהלידכךכב
השמהיהםעהתאלואגלידכשו,דובעִשהותולגהידכךותרתויבהבאתסהשאיה
׃ךפההתאאקוודתעדלונאםיחכונןאכ,םלוא.תיתרבחהכפהמלהליחתקקזנ
לעאקוודו–ולר״ֶלֹקְלועמשו״׃שוריפבולחטבומףאו,תילִעהלאהנפומהשמ
לאועמשאלו,לארשיֿינבלאןכהשמרבדיַו״׃ךכֿרחאונאםיעמושםעהןומה
זלר.״השקהדֹבעמוחוררֶצֹקִמהשמ

תילִעהלצאש,ךכבםתסהןמוהירהוזתואיצמלתעדהלעלבקתמהרבסהה
הלכי,העבטםצעמ,תילִעהו–תובאהתרוסמרתויהיירטוהאלמהרוצבהרמתשנ
ֿתונורתיםיעיגמדימתאל,עודיכ,םלוא.תרוסמהתואלרתויהרעתויהלםג
תפלאמהעפותוזירהו–לעופבתלעותלתויהלתימואלהתילִעהלשתרוסמה
תרוסמהתונורתיןכא,ןהבםינדונאשתוביסמבתוחפלש,ןורכיזלהיוארו
תלואגומכךכֿלכ״תילאיצוס״המישמיבגלוליפאו,וליעוהשםהתוליצאהו
.הבקבדוקמנאצמנ,ןומהה,אוהאקוודרשא,תודבעהןמםעהֿןומה

.ד״י׳דתומשדלר

.ז״י‐ז״ט׳גתומשהלר

.ח״י׳גתומשולר

.׳ט׳ותומשזלר
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ךלמלאלארשיינקזוהתאָתאבו״׃אוהינשהינכטהביכרמה,ןכמרחאל
תש♪שךרדאנֿהכלנהתעו,ונילעהָרקִנםיירבעהיֵהֱֹֿא׳ה׃וילאםתרמאוםירצמ
,ך♪ֲהַלםירצמךלמםכתאןתיאליכיתעדיינאו.וניהֱֹֿא׳הלהחבזִנורבדמַּבםימי
,וברִקבהשעארשאיָתֹאְלפִנלכבםיַרצמתאיתיֵּכהוידיתאיתחלָשו.הקזחדיבאלו
היטמולפידלשהקינכטהףוריצלעונאםיעמושןאכחלר.״םכתאחַּלַשיןכירחאו
ךותהמילאהטיחסוא,םילאץחללשסיסבלעיטמולפידיותיפ׃ןוכנרתויוא,חוכו
עודישכיטמולפידהיותיפההמםשל,לואשלםוקמילואשיו–יטמולפידךוכיר
?םילאהסנואהםאיכ,עירכישאוהיותיפהאלףוסֿףוסששארמ

םתסוזהתיהאלםנמאןודינבשתוביסמביכ,בישהלהארנוזהלאשלע
היולג,תינכפהמתונווכֿתרהצהםשלשורדהזועהןמהעיתרהרחאתוררגיה
יותיפַלהיהאלא–םירבדבביריהךוכירלתימתסההייטנהירפאלףאו,תשרופמו
תאעינכהלודעונרשאתוכמהש,תורוקהךשמהךותמרבתסמ.בשוחמישעמםעט
הזכשחותיפו–דבכהלאלקהןמתוחתפתהידכךותחומצלויהתורומאהערפ
תוכמהיכתיעמשמֿדחההעידיהינפבהליחתכלמהערפדמעוהּול,ענמנהיה
םתסהןמביגמהיהאוהתאזכהעידילע.ארקיעמלארשירורחשלאיבהלתודעונ
תאיציאלותולודגהץחמהֿתוכמאלשדועבו,וּבִאבדרמהלשםלשומיוכידבדימ
תוקוקזויהרורחשהתונכהיכרבתסמ׃תורחאםילימב.תונכומןיידעויהםעה
,הניעבתיסחיתּולָּבסִנלשהדימבתוחפלתמייקתמה,תירצמתונלבסלשןמזךשמל
היהץוחנךכםשלו–תוכלוהותורבגתמההטיחסהֿתוכמורורחשהתונכהףאלע
הניאש,העונצהשירדלשתרגסמב,םייתניבתוכמהותונכההתרבסהלץורית
.תיסיסבהתונמאנהןורקעמתגרוח

השמרשא,יסיפהויִמּויִאהעונכשהביטבאוהישילשהינכטהביכרמהוליאו
.רורחשהעוציבםשל]וברֵזָעֵיש[וילערֵ☻בתמ

יפֿלע,הליגררורחשתמישמוזיאבונניארבודמהשךכלבלםישלשיןאכ
םעלשחוכהסיסְּבלעמרורחשתמישמבאלףאו,דבעשמהדגנכתוכזתעדות
,דבעשמלשולועתחתמהחירבלשרורחשבאוהרבודמהאלא,ותמדאלעבשויה
–וילעודובעִשתאהריגווידיתחתלאומצעתאהניִאומצעדבעושמהםעהרשא
,יסיפהוחוכןיבהאוושהםושןהבןיאשתוביסמבםייקתהלרומאהרורחשבףאו
.דבעושמהלשםיליבקמהחוכהינותנןיבלדבעשמהלשיתרבחהוירסומה
לשהחירבבורורחשבקררבודמהיהאל,ולאכשתונושמתוביסמב,ןכֿלעֿרתי

.׳כ‐ח״י׳גתומשחלר
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לכוירשאםדאןיאשהמדנ,םויהדעו–םעלשהחירבבורורחשבםאיכ,םידיחי
ליעיואםיאתמתויהלהיהיושעשישונאהסיסכתהוהמ,תעדהלעתולעהל
.תוביסמןתואבהזכרורחשלשותמשגהל

םנמאהשמלעצומןאכונאםיאצומשסיסכתהםא,ידמרתויאלפייאלןכל
אלא,םינותנהםיירוביצהויתוחוכב,ומצעםעהידיבעצובישרורחשלסיסכתונניא
םירומאםניאהלאףאו–הלעמלמ,םעהליבשבועצובישםיסיסכתלאיההעצהה
המיפכ,םיאלפומםיסיסכתםאיכםיליגרםייסיפואםיינידמםיסיסכתתויהל
השמןעיַו״.םדוקמהשמלשתדחוימהותייטנוורשוכלסחיבונרעהרבכש
רמאיַו?׳הילאהָארנאלורמאייכ,ילֹקבועמשיאלוילונימאיאלןהו׃רמאיַו
והכילשיַו,הצראוהכילשה׃רמאיַו.הֵּטַמרמאיַו?ֶדיב]הזֿהמ׃ירק[הזמ׃׳הוילא
.שחנליהיַו,הצרא . ,ובקֶזחיַוודיחלשיַו,ובנזבזֹחאודיחלש׃השמלא׳הרמאיַו.
.ופכבהֶטַמליהיַו . ,ּהאִצויַו,וקיֵחבודיאֵבָיַו,ֶקיֵחבדיאנאֵבה׃דועול׳הרמאיַו.
ּהאִצויַו,וקיֵחלאודיבֶשָיַו,ֶקיֵחלאדיבשה׃רמאיַו.גֶלָשכתערֹצמודיהנהו
,ןושארהתֹאהלֹקלועמשיאלולונימאיאלםאהיהו.ור☻בכהבשהנהו,וקיֵחמ
אלו,הלאהתותֹאהינשלםגונימאיאלםאהיהו;ןורחאהתֹאהלֹקלונימאהו
רֹאיהןמחקתרשאםימהויהו,השָּבַיהָתכפשורֹאיהימיממָתחקלו,ֶלֹקלןועְמְשי
םר/טלר.״תֶשָּבַיַּבםדלויהו

ךפהנשהֶטַמהתואעוציבלערפוסמםש[.ד״כ‐׳ח׳זקרפםגהארו,׳ט‐׳א׳דתומשטלר
].םדלרואיהימוכפהנהב,רשעהןמהנושארההכמהלעו,הערפינפב,ןינתל

דוסיםגברוחבתולגתההתסריגתללוכםנמא,]ןאכונודנש[הלא]תודוקנ[דבלמםר
.םיילושֿתרעהלונדירונתּוידדצתאפמךא,ףסוניתועמשמ
,םיָרצמיניעבהזהםעהןחתאיתתנו״׃ב״כ‐א״כ׳גתומשברמאנשהמלאיההנווכה
בהזילכוףסכילכהתיבתַרָגִמוהתנֶכשמהשִאהלאשו.םקיֵרוכלתאל,ןּוכֵלֵתיכהיהו
תור׳(שרדמבונדמלרבכו.״םיָרצמתאםֶתלַּצִנוםכיתֹנבלעוםכינבלעםֶתמַ☻ו,ת♪ָמ☻ו
.םירצמב׳םקיר׳רמאנ״׃)׳ה׳ז׳הבר . ׃]ג״יו״טםירבדב[,ירבעדבעב׳םקיר׳רמאנו.
ב״מתרודהמבו,)ב״ישתםילשורי(׳ןייטשפאֿןיול׳תרודהמבךכ[.״׳םקירונֵחלַשתאל׳
׳םעהןחתאיתתנו׳״׃ונדמלדוע.]הנושהסריגהאנליוסופדב;)א״לשתםילשורי(רנרל
ןֵחלםכתאתושעלדיתעינא.׳לודגשוכרבואצֵיןכירחאו׳םהרבאליתרמאשהמ–
םהיבאםהרבאלהפןוחתפאהיאלשיֵדכב,םיאלמוכליוםוליאשישידכ,םירצמיניעב
;״םהבםֵייקאל׳לודגשוכרבואציןכירחאו׳,םהבםֵייק׳םתואּונִעְוםודָבֲעַו׳׃רמול
אל׳״׃לודגהשרדממאבומ,׳גתומש,׳המלשהרות׳שמוחבו.)א״י׳ג׳הברתומש׳(
.השעתאלתַוצמוז–׳םקירוכלת . תַוצמוז–׳התיבתרגמוהתנכשמהשאהלאשו׳.
.)ג״מר,א״מרםינמיס(;״השע
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םירצמתאיצי5.

בצמהתאונינפלשיגדהלהרותההשקיבוליאכרבדההארנ,תולגתההרופיסירחא
תוחילשהןאכתגצומדחאדצמ.השמלשותלועפהליחתהונממרשאיעמשמֿודה

תוחילשתאוילעלבקלהשמתואינףוסֿףוסרשאכ׃ינושארםרוגכתיהẁֱֹאה
הרואכלםההלאירה,ותעדֿתחנהלםמוכיסלעםיאבהיטרפירקיעו,הלואגה
,המצעלשכתוחילשהתואןיגב,דימו–ולוכעבוקהםרוגהףאו–עבוקהםרוגה
םיַרצמברשאיַחַאלאהבושאואנֿהכלֵאולרמאיַוונתֹחרֶתֶילאבָשָיַוהשמךליַו״
אמר.״םולשלךֵלהשמלורתירמאיַו,םייחםדועההאראו

,תומלשבםירבדהתאהצממוניאודבלהזםרוגש,ונאםיאורדימוףכית,םלוא
,השמלשתימורטהתוליעפבברוחמתיהֱֹֿאהתוחילשהםנמאתבלתשמםצעבו
השמלשותרימאבהינוריאלשהדימשי.םדוקמםירצממהלגאוהּהניגברשא
הָּבַסְנותונרקסןיאהשעמל׃״םייחםדועההאראוםירצמברשאיַחאלאהבושא״
םיחאהמכלעילילשןפואבםגםאיכ,ויָחֶאלשללכהלעיבויחןפואבקר
הליעהןמדבלו–וניינעלרתויבםיליעומאקוודםניאםהייחרשא,םימיוסמ
)לכֿםדוקאוהקקזניכרבתסמףאתמאבו(השמאופאקקזנותָבישלתיתוחילשה
׃השמל׳העידומברוחמתוחילשהלעףסונברשאכקר.תיתָּביסמההתרשכהל
תרשקתמזאֿוא–במר״ֶשפנתאםישקבמהםישנאהלכותמיכ,םיָרצמבֻשךֵל״
תינכתהותוחילשהדצמותימורטההייפיצהדצמ,תומלשבהבישהתרשכה
בשָיַורֹמֲחהלעםֵבִּכרַיַו״,וינבתאוותשאתאחקולהשמו,דחיםגתנקותמה
גמר.״ודיבםיהֱֹֿאההטמתאהשמחקיַו,םיָרצמהצרא

.ח״י׳דתומשאמר

–)׳ד׳ה׳הברתומש׳ב(ל״זחתובקעב–י״שר[.םשי״שרהארו,ט״י׳דתומשבמר
ודריקרשףאלע,״ותמיכ״הרושבהתסחייתמםהילאש,םריבאוןתדלעעיבצמ
םיינשהםריבאוןתדהלאויהל״זחתרוסמיפֿלע.)תמכבושחינעשיפל(םהיסכנמ
.הערפלשונזואלעונישלהשםהו,״ערהכתהמל״םהמדחאלהשמרמאשםיצִנה
ליעלםהירבדמטטיצד״בשו–חרוקתדעינבכ,השמלשםישקהויביריםהויהרבדמב
םייחףוסבלודרישדע–)״השלוחה״הלימַּבתחתופההקסִּפהףוסב(470׳מעשארב
].םרובעבחתפנרשאץראהיפךותלא,הלואש

.׳כ׳דתומשגמר
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לשיהשלכהדימילבאל,ןכֿםג,הארנכו–הרותהתראתמןאכמךשמהב
,וינפלתדמועההלועפהלעתונוימדבהשמעקתשמךרדבדציכ–הדִצמהינוריא
יִנבתאחַּלַשילארַמֹאָו;לארשיירֹכבינב,׳הרמאהכהערפלאָתרמאו״ידכדע
אוהרכזנךכידכךותו–״רֹכבנבתאגֵרֹהיכֹנאהנה,וחלשלןאמתַו,ינֵדבעיו
תירבאשמלללכרישכהאלאוהןיידעאוהֿונבתאוליפאש,׳הךאלמיפֿלע
אופאתפקשנתוומהתנכסשןפואב,לעופבלארשילשהרוכבהאשמלותובאה
וניבוהשלכםירבדֿרוריבבךרכנהזיוליגיכרבתסמ.ול,לוכֿםדוק,םייתניב
רמאתַו,וילגרלעַגַתַוהנבתלרעתאתֹרכתַורֹצהרֹּפִצחקתַו״,ותשאהרופצל
דמר.״ת♪ּומַלםימדןתחהרמאזא,ונממףֶרִיַו.ילהתאםימדןתחיכ

לשתישיאהתוחתפתההתוללועמרופיסהונתואריבעמהמרךליאוןאכמ
הזןיינעללובגהוקו–רוביצבםתוחתפתהלשבחרהךלהמהלאהשמבםירבדה
םה;הרבדמה,חטבומכ,השמתארקלאצויןורהא.ןורהאוהשמלששגפמבאוה
יפכ,הליחתכלמהשמרבכהווטצנשהמלםאתהבו,םהיניבתינכתהתאםימאתמ
ףתושמהדוסיה.םימילשמםישארינשלתינכתהעוציבהתעלצפתמ,ליעלוניארש
םישנאהעונכשל,םיאלפומהםיתפומהותותואהתנגפהבאוהםישארהינשל
,ינשדצמו,לארשיינקז,דחאדצמ,םהירהוללהםישנאהוליאו–ןיינעלםיכיישה
.וידבעוהערפ,לידבהל

םגהארנכו,הלואגהתרושבתאןורהאוהשמםהלםיאיבמ,לארשיינקזלרשאב
תנגפההענכשםנמא,רפוסמהיפלו;הירקיעבתוחפל–התמשגהתינכתתא
השעמלשןפואב,תינכתהוהרושבהתונימאבםעהינקזתאםיתפומהותותואה

יבגל,לשמל,הזרופיסלשהאלפנהתילאוטקאהתועמשמבקוד–.ו״כ‐א״כ׳דתומשדמר
...ונימיבתונויצהלשלרוגהותוחתפתהה
אתליכמ׳בתאבומהםירבדהֿתנבהלאד״בשןווכתמוזהקסִפבוירבדתגצהבשןכתיי[
אקוודהיהלומינאלשדליהש,)׳א,קלמעדאתכסמ,ורתיתשרפ(׳לאעמשייברד
,השמםעורתיהנתהשיאנתַּבהצוענהתיהךכלהביסה.רזעילאאלו,םושרג,רוכבה
,הרזֿהדובעלשדקומאהירוכבהןבהש–ותבתאולתתלםיכסהשהעשב,העובשב
ערפיהלה״בקהאב,םירצמלותסינכב,התע.״םימשםשל״ויהיוירחאםיאבהקרו
רשאכותואהליצהשאיההרופיצו,אָצומאללהבדוכלהיהש,וזותמכסהלעהשממ
].דחיםג,שיבמהיאנתהתאוהנבתלרועתא–רוצהןבאב–התרכ

תאיצידע–ךליאוו״ט‐ד״י׳ז,א״כ‐׳ו׳ה,ג״י‐׳ח׳ז,׳ה‐׳א׳ה,א״ל‐ז״כ׳דתומשהמר
לשןרדס[.׳גקוספא״יקרפוא׳דקוספ׳חקרפל,לשמל,דוחייבבלםישו;םירצמ
].תואבהתואקסִּפהשולשב,ותאצרהבחתפמד״בשרשאםירבדהרדסכוניהתוינפהה
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שרשומהדסמִמלדעבמ,םעהלשםינוילעהםיגיהנמהתויהלןורהאוהשמולבקתנ
וירבודתויהל–ילמרופםגילואו,ישממ–חוכֿיופייםהלןתינףאו,םינקזהלש
ירוביצדמעמןתינאליממ,הזהחוכהֿיופיידוסילע,ינשדצמ.ץוחיפלכםעהלש
תיהֱֹֿאהתוסחייתהלףוריצבו–הערפלאןורהאוהשמלשתיטמולפידהתוחילשל
,ןאכרצונאליממ,םיתפומהותותואהלשהחכוההֿחוכבתרזענה,תוחילשהלש
ורצחבשדוקֿתאריודובכלשדמעמקראל,לוכהֿךסַּב,ןורהאוהשמיבגל,הארנכ
לכףאלע,םהבעוגפלירותסמששחךותמ,תוניסחלשדמעמםגםאיכ,הערפלש
.ךשמהבםירצמלעאיבהלוזעהםהשתוכמה

אלםנמא–ששחהותונימאהףאלע–םוקמֿלכמיכ,הבושחהתיהוזתוניסח
טמתשהלילסקודרפןפואבהסינאלא,תיטמולפידההשירדלתונעיהלהערפרהימ
.הזמתונעיההןוצררסוחוהזמדחפהןיבעירכהלינייפואתלוכיֿרסוחךות,הנממ
אוהןכ,רורבויעמשמֿדחןפואבהעיבתלתונעיהלמאופאענמנאוהשםשכ,ןכל
קרטקנאוהאלא,תילארשיהתוררועתההיוכידלקלחודחיעצמאלכמםגענמנ
תפסותואסיגדחמתבזוכותיקלחתונעיהייותיפלשםיינססהםייניבֿיֵעצמאב
,םמצעןורהאוהשמבעוגפלזעישאלב–ךדיאמםעהיֵלּושדגנ,דבלבלועֿתדבכה
יכ,רמולךירצןיאו;הסיסתהךשמהלדימתמדקומכ,םנכלעהזכןפואבוראשנש
םגירה,השמבםעהילושתאךסכסלידכםעפבםעפידמהבהיהםאםג,וזהטיש
ידיֿלע,ךוסכסהתאדימתעיגרהלידכ,ךכםעדבבדב,ןכֿםגהבהיהםוקמֿלכמ
דעבמ,םינפֿלכֿלעםייתניבהלוכזןורהאוהשמרשארשכההוהחלצההתדימ
.הרואכלשתופידרהוהייחדהלכל

יכהדיעמ,הבולבקתנןורהאוהשמרשא,וזתינססההבוגתיכרמולךירצןיא
תרגסמהיאדוובהתיהוזו–םירצמבגלפומחורֿןויפרלשהעשבםירבדהועריא
םגםלעתהלןיאיאדווב,ךכידכךות,םלוא.לעפמהתחלצהתאהרשפִאשתיעבטה
קראלתבכרומהתיהיהירההתיירבעבטמרשא,תונססההתואלשינשהדצהןמ
תאהתלעהשאיהאיהרשא,הערפלשתושקעתההתדיממםגםאיכ,חורהֿןויפרמ
.ילטוטחורֿןויפרךותמ,רתלאלהטושפתונעיההענמוסוסיהלשהמרלהבוגתה
–הידעלבירהש;החלצההתאצותבקלחןבומכהלהיה,איהףא,וזתושקעתה
הערפבלתאהֶשקַאינאו״לשםרוגהידעלבו,הדגנ״הקזחדי״בךרוצהידעלב
תסמסמתמםירצמתאיציהתיה–ומר״םירצמץראביַתפומתאויַתֹתֹאתאיתיֵּברהו
.ארקיעמתועמשמתרסחתראשנוהכותב

.דועו,׳ג׳ז,ט״י׳גתומשומר
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ל״נהתיעבטהתרגסמהןמםינפִל–התרבדהל,תאזהתושקעתההתדימדגנכו
רשעב,ןבומכ,אוהרבודמה.רומאכ,םלוכֿלכםיאלפומהלועפהיעצמאויה–
,הזהיתוהמהןביטםצעללגבקראלונדידלתואלפומתוראשנה,תועודיהתוכמה
ונדיביוצמהןתושחרתהֿרופיסש,תפסונההדבועהללגבםגאלא,ןרופיסבשגדומה
.קוידבםירבדהלשםתוחתפתהךרדלעתוקחתהללכונשליבשביַדטרופמוניא
תוכמהרשעתאחתנלונתאמאופאענמנאליממ,תאזההאילפהתדימךותמ
,תיללכהתינָתורוקהתרגסמהתראשנםינפֿלכֿלעלבא;ןפוגל,תינָָתורוקהניחבמ
,המינפםעהךותמ,תיממעהמרבואףקיהבולעפוהאלהלאהרורחשהיעצמאש
רבכשיפכ,הלעמלמוליבשבולעפוהקרםהירהו,םתלעפהבליבסראשנםעהאלא
.ליעלונרמא

המכוהמכמ,תגלפומתישעמתועמשמתלעבתראשנ,הדִצמ,וזתואיצמ
87.תאזהתועמשמהיטרפלעתוקחתהלהסננןלהלו–הזהםויהםצעדע,תוניחב

יתוהמה,יסִנהםרוגהשךכביהירה,םויהדעהיתותואתנתונה,תחאהאצות
ןפואב,שפנהםוהתדעתרדוחותערכמהשגדהןאכלביק,לארשיימיירבדב
חתפנ–וניכרעלשתונושארהדוסיהֿתוחנהםצעךותמו–ונימיֿירבדתליחתמש
ֿימואלה☻ַעַמהלשוכרעשוטשטל,תיגולוכיספהייטנונבהרצונו,ינויערחתפונל
.סנהךרדב,תוליבסךותאובתשהעושילשאתוברהתשקבלוןוּוכמהימצעה

הייטנהותינויערההשיגהש,ריבסהלתונמדזהילהתיהרבכרחאםוקמב,הנהו
זמר.איהשתומכהרותהלשתיתִמאההמגמלםצעבתודגונמתאזהתיגולוכיספה

ךבתסהלתובורקםיתעללוכיןוּוכמהיסיפהשעמהשךכלבלםישלםגשי,םלוא
דועב,אצומלשתורשפאוהמאתהתרסחואהליעיֿיתלב,תיחטשהלועפֿתטישב
ֿתברוהתעשלהקומעםירבדֿתנבהבתשרשומתויהלםגהיושעתיסִנההשיגהש
ידועייבהעובטוזהניחבמונתפקשהתמלשהשחינהלשיו–קוחרחווטלתמא
לוכהֿךסַּבש,אופאאצויםירבדהףוריצךותמ.הבםינדונאשתיסנהשגדההתוא
–תיטקלאידםיטביהתכרעמבהדוסימתרשקתמתילארשיההסיפתהןאכתאצמנ

.םירצמתלואגלאםעהלשהליבסהותוכשמיהלתואצותשולשד״בשביצמןלהל87
האצותה,אבהדומעב״וזהניחבמו״תחתופההקסִּפהףוסלדעןאכמתנתינהנושארה
תישילשהו,481׳מעב״הזלוציפ״םילימַּבתחתופההקסִּפהףוסלדעוםשמ–היינשה
.ןנדףיעסהלשופוסדעו,״םלוא״תחתופההקסִּפהןמ,םשמ–

הריתחהוםיסִנהלגעמ׳׃׳אקרפב,]׳גךרכ[׳אבהלוםימיהתששןוחצינמ׳ירוביחהארזמר
.׳תנוּוכמה
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,אסיגדחמהמישנֿבחורלשהארשהובגשתברתמאביהירהתאזהoהקיטקלאידהו
לשלפוכמולופכבולישךות,ךדיאמתולדלשתונכסלֶפֵשבתשבושמםגךא
.וזבוזתויורשפאה

שעמהךרדתאןאכונלםותסלאביסִנהןורקיעהןיא,רומאכ,דחאדצמיכ
עיפומתויפיצפסתורטמלשןתגשהלהטישתניחבב׃הברדאאלא,ןוּוכמהיממעה
תיהֱֹֿאהנווכלשהתלוחתבתינתומה,ללכהẁןמẁתאצויךרדכקררוריבבאוה
,הזןורקיעלשומשבענמנשימשןפואבו,ןפודֿתאצויתיאובנהארוהותדחוימ
לשומשור,ינשדצמ,םלוא.אטחבוןווינבאליממעקוש–שעמהךרדמ,טשפומב
ןיפיקעבונריהזמאוה׃ונוויכבםדאהתעדתאםוקמֿלכמןאכךשומיסִנהןורקיעה
לשהמגמב,םצעבונינפלהחותפהניא,םימיהֿירבדםוחתב,שעמהךרדםגש
ןכידעלבו–תמאלשהאובניפֿלעאובתשיאנתבאלא,הנוכנתועמשמוהחלצה
.ןווינואטחלקרהיופצאיהףא

דחוימבו–ביג☻מובושחאוה]ל״נה[הרהזאהלשהמשור,ןבומכ,וזהניחבמו
ירבדלשיסִנהןורקיעהונילעהֶרשַמזאש,הנוכנהשעמֿתאובנונלןיאתמאברשאכ
ןוחטיבבדומעלםאיכ,ןדבאלשתויוטשרחאררגיהלאלשחוכהתאלארשיימי
רשפא,ןכֿםגונדמלרבכשיפכ,םלוא88.ץָּפחֶתוהבהאהרוזחתשדעתופצלּו
לשהרשוכןווינלקרהמצעבאיהףאךפהיתזאו,המזגהךותגפסיתוזהארשהש
תנזואמההנבהלונאםיקקזנבושהזכשהרקמביכ,רמולאופאשי.תולעלהאובנה
םתארשהםגשידכו–הנוכנהותירוקמהאיהש,תבכרומהםתועמשמבםירבדהלש
ֿרשוכלשוונתסיפתלשףיקמהוםלשהיוּפירָּבףתתשתתאזההדועיהותנקותמה
.םייתניבםהידיֿלעולקלקתנש,האובנה

תוארלונאםילוכי–תיטקלאידאיהםגו–]היינש[,תרחאהאצות,תאזדבלמ
המואבהשעמלתכשמנה,תידמעמןיעכתינויערתולצפתהלתמיוסמהייטנב
.םויהדעזאמתילארשיה

ויההליחתכלמש,ליעלוניאררבכשהמבןומטוזתמיוסמהאצותלשהשרוש
תולגהתויעראלשהמגמבתחא–תורתוסותוברועמתויטניתשםירצמתולגב
םתכיפהוםייתולגההעשהֿייחבתוקבדתהלשהמגמבתחאו,הלואגֿדועייו

תונבתועבשומםהברשא,)דועו,׳ז׳ב(םירישהרישבםיקוספהלאןאכזמרמד״בש88
דוסיושמישהלאםיקוספ.״ץָּפחֶתשדע,הבהאהתאוררועתםאווריעתםא״׃םילשורי
.ץקהתקיחדרוסיאןהיניבו,לארשיועבשוהשתועובשהשולשרבדבעודיהשרדמַל
.)׳ז׳ב׳הברםירישהריש׳בו,׳אדומעא״יקףדתובותכתכסמבהאר(
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.הנושארההמגמלןוחצינהןבומכןתינהשמלשולעפמב,הנהו.םוקמבתועקתשהל
ףוסבל–הלעמלמםעהלעבסוהםאיכםינפבמאבאלהזהןוחצינהשךותמ,םלוא
הרהימםעלסחיבשעמשמאליממ–חמרשרוגאלא,םירצממםעהאציםתסאל
הכשמנוזו,סמסמתהלקיפסתוארבדותתידגנההייטנהשילב,םשגתהלהלואגה
.םילואגהםייחהךותל,םירצמתאיצילדעבמףאתימואלהתוברתב

המְלקוידברוקחלידכ,התעפשהתאדדובלןבומכהֶשק,הדִצמ,וזתוחתפתה
םירבדהויהדציכוםימיהֿירבדתוכופהתבהכלהוהלגלגתנאיהדציכ,המרגאיה
ונתדילשרעלערשאםוקמִּבש,רורבםינפֿלכֿלע,םלוא.הידעלבםיחתפתמ
תיללכתונעיהלשואתיללכהלואגֿתוררועתהלשסותימןאכדומעיתימואלה
תובכששדועב,וחרוכẁלעבלאגנהםעלשסותימונלדמעוה,הלואגֿתרושבל
רשבהריסִמןשוריגלשעגרהתאללקלהשעמלתופיסומתובחרנתויממע
תודעיפֿלע,רעשלאוהטושפךאו.לאוגהאיבנהלשותמשאב,יתודבעה
השמֿתרותלשיתוהמהןוחצינהףאלעש,ךשמהבונימיֿירבדלשהקיטקלאידה
לשהקיטקלאידהםנמאהתלעאלםוקמֿלכמ,המואכונתייווהלשןכותכותרגסמכ
ןפואבהכותלוכשמנש]וללה[םיידוגינהתודוסיהןמךלתוןוזיתשילבוזהיווה
.הליחתכלמהזכ

םדאלכביוצמה,תולצעהדצלץופניוטיבהליחתכלמוקפיסוללהתודוסיה
תועקתשההתמגמתאהזהיוטיבהססיבוםֵייקתולגבשםשכו–םעבטמהרבחו
הלואגההאבשתמיאלכוא(הלואגההאבשמםגןכ,הלואגהתעינמותודבעב
תאםעבססבלוםייקליוטיבותואלשוינבינבווינבופיסוה,)תישילשבואהיינשב
יאדוובוהז.רשפאשהמכלכםתמשגהבוכיעוהלואגהידועיילתושחכתההתמגמ
לארשיםעיבגלונרכזהשיתולצעהעבקהֿךיבסתרבסהלםיבושחהםינפהדחא
–89)״ילמרונםע״תויהלןוצרהלשףרועהֿהשקךיבסתה(ונרוביחלשםדוקקרפב
םעתאונאםיאורןכא,השמלשותרותןוחצינעקרלע,הזךיבסתלשוניגבו
׃עבקלשתוידוגינתועיסיתשל,וימיֿירבדךרואלכל,רומאכ,לצפתמלארשי
העשֿייחלוינפמטמתשהלתממוקתמוונממתעתרנהתחאודועייַלתקחודהתחא
.םיכלוהוםינתשמםיצוריתינימן״קב,םייביטטֶגֶו

–הירחאלשוזבו״תואיצמה״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,340׳מעבליעלהארובוש89
.25הרעהלםשבלםישו

.ג״ל‐א״לב״י,׳אא״יתומשחמר
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ןיבםירחאםימעבךלוהוךשמנהידמעמהלוציפללארשיםעבליבקמהזלוציפ
לארשיםעםאו90;םהבאצויכלכואיאֶּבֶלּפהויקירטַּפה,שבכנהושבוכהדוסיה
תימָלוסתובכרתהאלל,תיתוהמתודחאךותמהליחתכלמהווהתנודִצמאוהו,הכז
תינושארהלואגהתואירה,םייוגבלבוקמכ,םעבטמםישגנתמוםירכנתמתודוסילש
,ידוגינלוציפלשותחצנהלחתפהתאוברקבםגםינפֿלכֿלעהחתפונרמאשהיופכ
דימתמהחתמהתאלארשיםעלקפיסשאוההזלוציפו–וביטלםאתומודחוימ
םימיֿירבדלשךלהמהארנכןכתייאלהידעלברשא,ולשתימינפההקיטקלאידל
טמר.ארקיעמ

,וז.ףוסבל,תישילשהתואריכזנרשאאיהרתויבהבושחההאצותה,םלוא
איהתאצוירשאב,תיטקלאידתועמשמלכמהָּפונמההמרְּבספתיהלהיואר,הדִצמ
שוריפבהרותבתשגדומהאיהאיהו–בטלּותוחילשֿתעדותל,קוזיחלקרהלוכ
.דבלבו

םכלֲאעמשיאלו״׃רמאנשהמןיעכ,׳הםשלודיגלשהאצותַלאיהונתנווכ
ץראמלארשיֿינבימעתאיַתֹאבִצתאיתאצוהו,םיָרצמבידיתאיתתנו,הערפ
יתאצוהו,םיָרצמלעידיתאיתֹטנִּב׳הינאיכםיַרצמועדיו.םילֹדגםיטָפשבםירצמ
דמֹעימערשאןשֹגץראתאאוההםויביתיֵלפִהו״ואןר;״םכותמלארשיינבתא
לאאֹּב״ןכואנר;״ץראהברקב׳הינאיכעדתןעמל,בֹרָעםשתויהיתלבלהילע
ןעמלו;וברקבהלאיַתֹתֹאיִתִשןעמלוידבעבלתאוובלתאיתדבכִהינאיכ,הערפ
,םָביתמשרשאיַתֹתֹאתאוםירצמביתללעתהרשאתאנבןבונבינזאברפסת

יתרבחהדמעמהינב,)הירפמיאלהתויהםרטב(הקיתעהאמוריליצאויהםיקירטַּפה90
רתוהאלרשא,םעהיטושפויהםיאֶּבֶלּפהוליאו;תוירוביצהתורשמהלכיאשונוהובגה
.םיירוביצהםייחבתופתתשההםהמהענמנו,הלוצאהתוחפשמינבלאשניהלםהל
ןיבםיחתמהךא,תויוכזןויוושםיאֶּבֶלּפהוגישההריפסהינפלתישילשההאמהתליחתב
.םינשַּבתואמדועוכשמנתודמעמה

אקוודואלתסחוימהבםירבדמונאשהקיטקלאידהש,םנמא,שיוניתורוקמבטמר
תומש(םירצממלארשיםִעהלערשאברברֵעלםאיכ,תימינפתילארשיתוחתפתהל
היהונלצאםגשונייהו–)ז״פקתןמיס,םש׳המלשהרות׳שמוחבהארו,ח״לב״י
רשפאםמצעלשכהרותהירופיסךשמהךותמ,םלוא.ףרטצמ״סּבֶלּפ״ןיעכהליחתכלמ
אלא,לארשיתאךשמשאוה״ברברעה״אקוודואלונניינעיבגליכקיסהלרתוי
.םמצעבברֿברֵעלךפהיֵלוטנשםהםיבוטוםיברםילארשי

.׳ה‐׳ד׳זתומשןר

.ח״י׳חתומשאנר
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האבה–היופכהתיסִנההלואגהתובישחהתיהוזהניחבמבנר.״׳הינאיכםתעדיו
תנוּוכמהילפאבותואלפִּב,םילודגםיטָפשבוםיתפומבותותואב,הלעמלמהלוכלכ
יניעל,יביטקייבואןפואבהמִעהמואהתדיללכוהלואגההאצּוהךכידיֿלעש–
ןתינו,תישונאההיצטֶגֶוהלשליגרהךלהמהןמ,דחיםגדלונהםעהיניעלוםלועה
יֵהֱֹֿאןוטלשלשהעדותהיוליעל,שדוקַּבידועייודרפומוהבגומ,דחוימדמעמןהל
.םלועבתמא

בגןאכעדּוהוןתינוליאכש,תורחאםילימב,רמולםגרשפאךכםעדבבדב
לכלוארקיעמתילארשיההמואהתדיללםגםאיכ,הלואגהםצעלקראליִהẁֱֹא
תיסִנהםירצמתאיציש,ךכלהביסהיאדווביהוזו–ךשמהבהימיֿירבדתוחתפתה
תונמדזהלכב,ךכֿלכתובורקםיתעלו,ךליאוןאכמדימתתשגדומםנמאתאזה
אצוילוכהֿךסַבו.ונֵרוקמִלואונמצעלבלהֿתמושתתאבסהלונאםיאבומהבש
,םינווגֿתברותולשלתשהֿתכורא,תבכרומתומֵלשםנמאשיםאףאש,אופא
םירצמתאיציךרד,וניבאםהרבאמ–המואכונתווהתהלשללוכה״סותימ״ל
תייופכותיסִנה,םירצמתאיציירה–לעופבץראבונתולחנתהלדעויניסרהדמעמו
יפֿלע,תויהלהשעמלהכפהנשאיהאיה,ונרמאשיתּודֵעהףקותַבוהמגמַּב׳ה
איהאיהו,הזה״סותימה״לשיתמצועהויתייווחה,יתעדותהדבוכהֿזכרמל,העבט
.החורבוביטוונכות,ותועמשמלכתאזאמהָיַחמה

,תוסמותונולת,םיהתעיקב;הרותהתלבק6.
יניס♫רהדמעמוקלמעתמחלמ

וליפאשיהירה,הרותהירופיסלשתינָתורוקהתונמאנלתוקהבומהתויָארהתחא
,תוימואתפותוקתונמםהבתואבומןניאםימיהֿירבדלשתוינכפהמהתויוחתפתהה
םא–אלא,הרואכלתואריהלןהתויושעשיפכוןמצעתושרבודמעוליאכ
ןתולשלתשהבהשעמלתורפוסמןתואונאםיאצומ–תנחובןיעבונאםילכתסמ
ריכזהלילבתאבומותוחילשןיאש,םהרבאבוניארתחאהמגוד.תכשמנה,תיעבטה
תאריכזהלילבתאבומהשמלשותוחילשןיאןכומכ;חרתלשוידודנתליחתתא
ןתמרופיסםגיכ,בלםישלונלשיהתעו;ירצמהתגירהבתימצעהותלועפתליחת
,יניסרהב,בושחלהיהרשפאשיפכ,השעמלליחתמוניאהשמתועצמאבהרותה
.םעהתאןיכהלהשמליחתמךאשכ,םירצמתאיציינפלףאתמאבאוהליחתמאלא

.׳ב‐׳א׳יתומשבנר

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 482

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



91.םינושםיטביההשולשןיבןיחבהלשיוזהדוקנב

ונאןיאהרותהןתמלש״תיעבטהתולשלתשהה״ןויצידיֿלעש,הזלוכֿםדוק
תיֵוּוצמהרותהלשהתויהדצְּבונייה–הרותהלשןתמהדצְּבעוגפלןבומכםיאב
ונאןיא,]תינש[,ןכומכ.הלעמלמ,םייעבטֿלעוםייהֱֹֿאהארשהויוויצבהָרשומו
ךשמהבהילארוזחנדוערשאו,שרדמבתעצומההסיפתלדחוימבןאכםינווכתמ
םנמא)ורבחלםדאןיבשםינידואתבשומכ(הרותהןמםיבושחםיקלחש,םירבדה
ונתינשןוקיתורושיאתניחבבקרויהםהאלא,ןיטולחלםישדוחמיניסבונתינאל
תווצמיבגל,יניסֿרהלםעהאבשינפלףאוםירצמתאיצירחאדימ,השמדיב
גנר;אָנְדתמדַקמ,תובאהןמואחֹנינבמתרוסמבםילבוקמויהרבכשםינידו

לשתינָתורוקהתולשלתשהלןאכםינווכתמונאןיאש,תורחאםילימב,רמולכו
.ןכותה

–רבדבשישיאהדצלדחוימבןאכונאםינווכתמ,]ישילשהטביהַּב[,םלוא
הדבועוזהניחבמםגיכ–השמדיבהרותהלשהתלבקתוחתפתהדצלונייה
אוהאלא,תחאתבבהרותהתאלבקלררועתהאלוארקנאלהשמש,איהתפלאמ
רבכ,םירצממהאיצילםעהתאןגראלליחתהךאשכו;ךלהוהזלעפמבםדקתה
תווצמלשהרותלבקל,דיתעלשרשוכהוהנובתהובתולגתהלןכֿםגוליחתה
לשהתארוהוהתעימשבדימליחתהאוהו–םעהתאהבךירדהלותוטרופמ
.םישדחשאר,םכלהזהשדֹחה״׃הנושארההווצמה . םכילאורמאייכהיהו.
ינביתבלעחַסָּפרשא,׳הלאוהחספחבזםתרמאו;םכלתאזההדֹבעההמםכינב
דנר.״ווחתשיַוםעהדֹקִיַו,ליצִהוניתבתאוםיָרצמתאּפגנבםיַרצמבלארשי

ד״בשריבסיםינושארהםיינשב׃תואבהתואקסִּפהיתשבםירומאםיטביההתשולש91
.וירבדתאדקמיוריבסיאוה,יבויחה,ישילשהטביהבו,ןאכןווכתמונניאהמְל

ןהילעופיסוהוחֹנינבןהילעולביקשעבש,הרמבלארשיווטצנתווצמרשע״׃הארגנר
,׳טפשמוקֹחולם☻םׁש׳׃]ה״כו״טתומש[ביתכד–ןיניד.םאובאדוביכותבשוןיניד
,׳יהֱֹֿא׳הוִצרשאכ׳׃]ו״טְֿוא״יםיקוספ׳הםירבד[ביתכד–םאובאדוביכותבש
רזעילאהארו.)׳בדומעו״נףד׳ןירדהנס׳(;״הרמב–׳וִצרשאכ׳׃הדוהיבררמאו
ינשלאיההינפהה[21.‐11׳מע,ג״ישתביבאֿלת,יניסתאצוה,׳הכלההתודוסי׳,יול
הכלהיניינעותווצמםויקתריקסבו,חֹנינבתווצמעבשתייגוסבםיקסועהםיקרפה
].בקעיינבדעוםהרבאמ,תובאהתחפשמב

ןברקתנכהלע׳היפמהשמהווטצמופוסלטוטיצהשארןיב[.ז״כ‐׳אב״יתומשדנר
ינקזלארוקאוהו–ויתווצמותוצמהגחימיתעבשלעםגומכ,ותיישעינידוחספה
].תורודלוהעשל,תאזההדובעהלעםתואהווצמולארשי
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הווצמהלשתינייפואההתמגמתאדימןייצלהרואכלשקבתמהזרשקהב
איההָמדתמךכברשאו–ינָתורוקןורכיזהמואבשירשהלאיהתדעונש,הנושארה
םשל,ןתניהלדועהקיפסהוזףאש,)הנר״רוכבלכילשדק״(היינשההווצמלםג
ֿרחאעיפומשהמלאיההמדתמןכומכו,םירצממהאיציהידכךות,ןורכיזתחצנה
תא׳ההֶוַצמשכ,שארמתנמוזמוהכורדתינָתורוקתושיגרלשיוליגכדחוימבךכ
ונר.תורודלתרמשמלהחינהלוןָמתנצנצתחקל,ןורהאתאהווצמהשמו,השמ

הרותהתווצמלשתינויערהןתועמשמתאחתנלונתנווכבןיאהזרוביחב,םלוא
יבגלונתולצנתהםגוזאהתו–טורטורפבןיינעהרוריבלאופאגילפנאלו,ןדוחייב
רוריבלןאכגילפנאלםאםג,תאזםע.ךשמהבהזגוסמםירוריבמתוענמיהה
,תיללכההמגמהלעדומעלונאםילוכיםוקמֿלכמ,תדחוימההווצמהלשטרופמ
המואלותויהםצעלותנכהתליחתםעדימ,תווצמבםעהתכרדהלהיינפַּבהלגתמה
.הירחאוהינפל,םירצמתאיציבםיפכותהתוערואמהתאהתעהארנךכםשלו–

חותינבליעלונרכזהרבכשהמאוההלאהתוערואמהדוסיבחנומהןורקיעה
;תדֿדסיימאיבנלםגאוהךפהנ,ינידמוא,ימואלגיהנמִמש–השמלשותוישיא
עיגההשמיכוניאר.לילעברבדהתאונאםיאור,ונתריקסלשהזבלשב,התעו
םגאוהדיתעשתמדקומהעדותךותמםנמאו,׳התוחילשבםנמאםעהתגהנהל
ותרושבדוסילעקרםינפֿלכֿלעאוהלביקהגהנההתא,םלוא;הרותרוסמלולבקל
תאלישבהלתינידמהותגהנההליחתמשמ,תאזתמועל,התע.תינידמהֿתיאובנה
םגבייחמןפואבהמואבלבקתהללכותותרושבשידכהקיפסמותרקּויו,היתורֵּפ
.׳הרבדיפֿלע,וזותלוכיבםגשמתשהלרחאמאוהןיא,קוחֿרבדלשתועמשמב

הליחתכלמתעצבתמהגהנההןכותלשוזהבחרהףאש,ןייצלשיךכלרשקב
זנרהאובנהתלבקבףתושכםגאלא,רבודלשדמעמבקראלו,ןורהאלשופותישב

,וכותבתמיוסמתילִעברקבתוחפלוא,םעהברקבםגםנמאש,הארמרבדהו–
לשםיסופדבךליאוהתעמםעהתאשבגלךרוצהלשןויערלהרומגתּורָזהתיהאל
חינהלדואמהשק,ןכאו.ללחבאוהשֿךיאתרסנמהתיההמגמהאלא,דסוממקוח
הרקויהחוכמקר,םעבלבקתהלהרותהֿתקיקחהתיההלוכיןכאלמלאש
ֿתודוסימדחאםגוהזיאדוובו–טשפומְּבןורהאוהשמלשתיאובנהותיתגהנהה
חנר.ךשמהב״עמשנוהשענ״תונעיההלשןורתפה

.ךליאו׳אג״יתומשהנר

.ד״ל‐ב״לז״טתומשונר

.׳אב״יתומשזנר

.׳זד״כתומשחנר
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תררועמדסוממהיקוחהשוביגהךרוצלאצומןאכןתינהבשהרוצה,םלוא
92.הבשישהמבןההבןיאשהמבןה,בלֿתמושת

םהרבאינבמהמואשוביגבאוהרבודמהםאש,ונייהםיפצמהרואכל,]תישאר[
לוכֿםדוקהיהיואראמתסמ,תובאהלשיתרוסמהןוזחהתמשגהלבקעיוקחצי
ןיא,םלוא;תויטמגדותוקיודמתורדגהבומצעהזהןוזחהןכותתאדסמלותוסנל
ףוסבל,וזהרותבללכנםנמא.לעופבהשמֿתרותבהשענשהמבהזמקוחררבדל
ןויערהףקתשמודעבמו,תישארברפסלשיתרוסמהרופיסה–המדקהתניחבב–
םשוביגלהרישיהיינפ,םלואטנר;ליעלוניבהליתיסינשיפכ,הרותהלשיסיסבה
׳ה,וניהֱֹֿא׳ה,לארשיעמש״ןוגכ(יתרוסמהןוזחהתונויערלשיטמגודהורדגומה
.תוקוחרםיתעלקרהשמֿתרותבונאםיאצומ)״דחא

םירזוחכואםהילאמםינבומכקרללכֿךרדבןאכםילבקתמהלאהתונויערה
הנושארההווצמבםגןכאו,ןיטישהןיבמ,םישדחהםירבדלדעבמםיפקתשמו
םויההיהו״׃תאזההפיקעהתופקתשההךרדלתפלאמהמגודונאםיאצומונרמאש
׃רמולכסר.״והֻגָחְתםלועתַקֻח,םכיתֹרֹדל׳הלגחותֹאםֶתֹגַחו,ןורכזלםכלהזה
,רודלרודמימואלֿינָתורוקךשמהלשןוזחהלבא,ןאכןיאםנמאןוזחהלשהרדגה

ונודיי,הזבהֶ☻ענהדסוממהיקוחהשוביגַּבןאכ״ןיאשהמ״תניחבבםהשםיניינעהינש92
תחתופההקסִּפהןמל,ךכֿרחאןודייוב״שישהמ״וליאו;תואבהתואקסִּפהשמחב
.ךליאו,״וליאו״

תפקתשמודעבמו״בותכליתשקיבהליחתכלמש,רפסליאדכילואהנווכהתוריהבםשלטנר
;״הרותהלשתיסיסבההיפוסוליפה–תולדבהיפלאףלאלידבהלו,יוטיבהילחלָסיי–
,םנמאיכ.חסונהתאקוחמלןוכנףוסבליתיארהלאהתוגייתסההתולימלכרחאםגךא
לשהנבומרבסהלהטישלשןבומב״תודהיהלשהיפוסוליפ״לערבדלילוארשפא
.הכותב״היפוסוליפ״ןיאףאו,היפוסוליפםינפםושבהנניאהמצעהרותהךא,הרותה

׳גקרפתאבתכרשאכ,ליעלד״בשתאזחסינשןפואבטיבהלורוחאלףדפדלןיינעמ[
ןיבהתואחינהךא–הרותהלש״היפוסוליפ״לקקזנןכאאוה,םש.תובאהתפוקתלע
׃תואכרמ
ֿגוחמםרבאלשותשירפתודוסיבןויעהרחאלשבתוכאוה)383׳מעב(4ףיעסשארב
,םהבתמכתסמםצעבשרמולהארנ״–3ףיעסךלהמבהרקסנשהשירפ–םדוקהוייח
ינויערהסיסבהלכו,לארשיתרותלשתיתוהמה״היפוסוליפה״לכ,יתיצמתןפואב
אופאןאכןכומרבכאצמנלארשיםעלשתדחוימהותייווהתוחתפתהוותווהתהל
].)״הנהו״תחתופההקסִּפַּב,431׳מעשארב,רחאחוסינבםגתאזהאר(.״ונינפל

.ד״יב״יתומשסר
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הווצמהלשהמעטםצעכעמתשמהאוהאוהו–וילאמןאכןבומ,םלועדע
.ארקיעמ

המלתסחייתמהניאםעהלשיקוחהדוסימהתישארשהדבועהתטלוב,תינש
.ינוגרִאהושוביגלונייה׃תינכטההניחבהןמלוכֿםדוקםיפצמונייהש

םדוקמ.ליעלונרמאשהמלערבדףיסוהלהתעונאםילוכישהארנ,וזהדוקנב
,דיתעליתכלממהרטשמהינידתאישממןפואבטרפלמתענמנהרותהיכונחנִה
םגרשפאיכרבתסמהתע93.רבדמהיאנתבקיפסמישממעקרךכלהיהאלשינפמ
ליעי,ןכומהןמימואלהנבמוינפלהשמאצמםוקמֿלכמהווההיבגלש,ףיסוהל
,ןובנהיהאלוץוחנרבדההיהאלםתסהןמו–םיטבשהרטשמב,ותעשלקיפסמו
לכםצעברשאכ,וזהעשבםישודיחובסינכהלוא,הזהרטשמבעוגפלותוסנל
.םעהינקזלהשמןיבםואיתַּבהיהיולתהלואגהלעפמ

השמלםינקזהתונעיהרבדבליעלוניארשהמךותמתררבתמוזהנקסמ
ףאםייקהםיטבשהרטשמש,םירבדורבדמביֵרפסבןלהלהארנשהמךותמו
,רתלאל,ןאכףאםלוא;׳היפֿלעיבויחןפואברבדמהתפוקתיבגלרשאתנ
םירצמתאיציתאתאשלהיהלגוסמםנמאםייקהםיטבשהרטשמשונאםיעדונ
.שדוחמיִקוחדוסימבךרוצםושילב,השמלשותגהנהב,יוארכרבדמהעסמתאו
יתאצוההזהםויהםצעביכ״׃ונאםיעמושונרכזהשהנושארהווצמהתואבגא
ץראמלארשיינבולעםישֻמֲחו״׃ךשמהבןכואסר,״םירצמץראמםכיתואבִצתא
גסר,המחלמלךורעאבצןיידעהזהיהאלשיפֿלעֿףאיכרמואהווהו–בסר״םירצמ

,ומשליואראבצלשיּוויהלדויצהוןוגראהינותנהליחתכלמםשויהםוקמֿלכמ
םיעמושןכֿםגאליממ,ךכידכךות.וצמאל]היה[לוכיהשמרשא,ךליאוהתעמ
םירצממהאיציהםצעבשיפֿלעֿףאיכ,הרותהלשתיתִמאההמגמהיבגל,ונא
רשא,שומחאבצ׳הולהָויאךליאוןאכמירה,תוליבסבםעהתאה״בקהריאשה

המלםירשקנםירבדהו,״המודו״תחתופההקסִּפַּב458׳מעבליעלתאזהארובוש93
.״םלוא״תחתופההקסִּפַּב,456׳מעבבתכוד״בשםידקהש

.ז״יב״יתומשאסר

.ח״יג״יתומשבסר

יכ,םיתשלפץראךרדםיהֱֹֿא]םתואהחנִהאל=[םָחָנאלו״׃ח״י‐ז״יג״יתומשהארגסר
תאםיהֱֹֿאבֵּסַיו.המיָרצמובשוהמחלמםָתֹארבםעהםחָּנִיןֶּפםיהֱֹֿארמאיכ,אוהבורק
.״ףּוסםירבדמהךרדםעה
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ֿיצראהוימצעהחוכהלעבאבצהאקוודו–ומצעבויביואינפתאםדקללכוי
דסר.לֵֿאהלשיסִנהוחוכםוליגהתעמתויהלדעונשאוהאוה,הזהשומחה

םנמא,וננוידאשונאוהשיקוחהשוביגבשישהמתניחבמ,ינשדצמוליאו
ונייהו–םימעפהמכשיגדהלתונמדזהונלהתיהרבכשהנוכתהתאןאכונאםיאור
לשתילמרופתרגסמלתובאהןוזחלשםיטשפומהֿםיינויערהתונורקעהםוגרִת
,םעהתאקיבדהלידכםהבאהירשא,תינדפקתונקדקדבםיטרופמםיישעמםיבויח
הנוכתהםינפֿלכֿלעיהוז94.לעופבןוזחהלשומויקל,שדוקַּברדסֿיליגרתןיעכ
רשאו(ונרכזהשתונושארהתווצמהיתשברתויבקהבומןפואבולילעבתרכינה
הסר.)ןיליפתתווצמ,תישילשההווצמהםגתפרטצמןהילא

,ךליאוןאכמךילהתהלשוכרואלכלהרותהןתמבתכשמנוזתינורקעהטיש
,תחאתבבךילהתהתאםכסלוארוקסלונדיבןיאךא;ןלהלהארנוףיסונדועשיפכ
ונלשי,יניסֿרהדמעמב,ולשדקומהֿתדוקנבוננוידתאךורעללכונשינפליכ
םיריבעמוםירזוחהוםייתניבועריאשםירחאםייזכרמתוערואמהמכלעבכעתהל
.ירמוחהםוחתבםימיהֿירבדךלהמלונתוא

רגוסוםייסמה,ףוסֿםיתעירקלשערואמהאוההלאןיברתויבטלובהערואמה
אוהֿךורבֿשודקהרשא,ידועייערואמכותואתראתמהרותהו–םירצמתאיציתא
תאםירצמתאיצילקפסלידכ,תלבחותמהָבָסהךותמ,ןוּוכמבודחוימבותואןמיז
וסר.םיאתמהןורחאהדרוקאה

עבט–אבצב׳רדסהיליגרת׳לתוישעמהתווצמהלשןתלשמהב–הזהיומידהתא94
׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ורוביחב,ןכלֿםדוקהנששמחוֿםירשעכד״בש
.״ךמתסִהב״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,196׳מעבםשתאזהאר;)׳אךרכ(

״םירצמץראמםכיתואבִצתאיתאצוההזהםויהםצעביכ״׃ז״יב״יתומשןיבהוושהדסר
.״םירצמץראמ׳התואבִצלכואציהזהםויהםצעב״׃א״מב״יתומשןיבל

ןמיוויצירבדםינתינ,ג״ילשובורו,ב״יקרפלשוכרואל[.ז״ט‐׳אג״יְֿוב״יתומשהסר
.)ב״יקרפבב״מ‐ח״כםיקוספהזללכמםיאצוי(;לארשילהשממו,השמלה״בקה
חספהןברק–תווצמשולשלןאכסחייתמ,םיטרפהתאלילכמאוהרשאב,ד״בש
ןאכםינומתווצמהינומךא–ןיליפתתַוצִמותורוכבשודיק,תורודלגחהתוצמו
].)םירשע׃׳ךוניחהרפס׳בו(הברהתווצמ

,אוהארזעֿןבאירבדףרות[.׳אקוספלעםשארזעןבאהארו,׳ד‐׳אד״יתומשוסר
הערפאצישידכ,המרועךרדתינרוחאובושישםשההוויצש״ונאםיאורוזהשרפבש
].״תוקומעםשהתובשחמו,םיבעבטיו,םהירחאףודריו
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םעירה,לארשילשהחירבהושוריגהםצעבםירצמתאיציהמייתסנּול,םנמאו
התיהםוקמֿלכמ,היוטנעורזבוהקזחדיברבדהתאהרישכהשתיהֱֹֿאהתּויסִנהלכ
לשקזחמהוהפיהםרוגבהיהאלתוחתפתההלשםכסמהםעטהש,תראשנהדבועה
ואאסיגדחמיופכשוריגלשהלפשהתישונאההאצותבםאיכ,יהֱֹֿאןוטלשֿהשעמ
םשלודיגלשהמגמהלכשרמולךירצןיאו–ךדיאמחורֿתשובכותיווסּומהחירב
ןכלזסר.והותבתסמסמתִמוךכידיֿלעתרזוחהתיה,םירצמתאיציבהנוּוכרשא׳ה
הנגפהבונייה–תמאב״המרדיב״האיציבםייתסיודוערוזחיןיינעהש,ץוחנהיה
תאחירבהואאוהשֿךיאבינגהקראלאוהֿךורבֿשודקהש,תשרופמוהיולג
אלא,םהמהלענוקזחראשנהיוגךותמוקמחםתסאללארשיו,תוריחללארשי
ארקיעמםייוגהלועתאםהילעמקורפלתימינפתוממוקתהֿתזועתבואציםה
אסיגדחמוליחלכוהערפםּויאדגנכוליפא,םלועלדובעִשלדוערוזחלאלשו
חסר.ונרמאשהלובחתההאבךכםשלו–ךדיאמםיהתולוצמתנכסו

םירצמהוניבהםנמאהליחתכלמש,הדבועההתיהםירבדהדוסיביכ,רבתסמ
לשהחסונבתוקֵבדהךשמהשלוכלןבומהיהףוסבלו,השמלשהחירבהֿתונווכתא
ןועיטהשעמלדועוניאדבלבןחלופימיתשולשלרבדמללארשיֿינבתאיצי

םירצממלארשיֿינבואציאללוכיבכ,הליחתכלמףאש,הרואכלתרפסמהרותהםנמאזסר
ג״לרבדמבו׳חד״יתומש(״המרדיב״ואציםהאלא,״חורֿתשובכותיווסּומהחירב״ב
,רחארבד״;״ילגשירב״דחאה׃םישוריפהשולש,הזהגשומהיבגל,ונלשיו–)׳ג
םינתונוםיחבשמוםיממורמ״ויהש,ישילשו;״םירצמלעהמרלארשילשןדיהיהש
׳לאעמשייברדאתליכמ׳(;״]ולשהמחלמהשימל[תראפתוהליהת,הלודגוחבש,ריש
.)׳אהשרפףוסיהיַוְדאתכסמ,חלשב
תצרופ״המרהדיה״ןיאםוקמֿלכמ,וללהםישוריפבשרתויבגלפומהיפלםג,םלוא
תאםירּבַקמםיַרצמו״רשאכקרש,תרגסמהךותבאיהתראשנאלא,תרגסמהתאןאכ
םיַרצמקַזחתַו״ןכלערשאו,״םיטָפש׳ההשעםהיה♪אבורוכבלכםהב׳ההכהרשא
ךותמואצומוק״ארקהערפו,״םיתמונָלֻּכורמאיכ,ץראהןמםחלשלרהמלםעהלע
.ימע . לכיניעלהמרדיבלארשיֿינבואצי״זאוא–״םֶכְרֶּבַדְּכ׳התאודבִעוכלו.
רבדמבהאר(;תיתִמאהםתנווכלעיולגבהערפתאתאזֿלכבודימעהשילב,״םיָרצמ
.)׳הד״יְֿוג״ל‐׳לב״יתומשו׳ד‐׳גג״ל

.קודו,׳בד״יתומשלע׳םייחהרוא׳הארחסר
דבלהפבםירבדה]תא[םהלרמולארובַלקיפסהאל״׃׳םייחהרוא׳ירבדרקיעהנה[
םירבדהושעיאל]הזןפואב[יכ–םהירחאףודרלהערפבלקזחיאוהיכ–]דבלב=[
הזל.םהילעואָרוממ,וילאבושלשארונתיוושערי]ףדור[ותואתוארבו,םשורםהב
הערפףודרלןכומה]הרגתמ[השעמושעיו,]תוריחהיפינפל[ונחיוובושיש׳ההוויצ
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הווסמלקרךפהנהזירה׃הברדאםאיכ,תירצמהתודגנתההךוכירלילארשי
םהלהתיהאלהשעמלשבצמב,םהלשהרקויהלערומשלידכ,םירצמליטמולפיד
רובעכרוזחללארשיֿינבוששוברשאכ,ךכלםאתהבו.ענכיהלאלאדועהרירב
רחאףודרלםתעדבהליחתכלמהיהאלו,שאייתהלםירצמהוטנ,םימיהתשולש
ןמרוהיטללארשיֿינבוקקזנןכֿיפֿלעֿףאוןיידעםא,ןכל.הרבדמהלארשי
רוזחל,םדִצמ,םהוקקזנהזבצמבשירה,וכבתסנוברשא,יטמולפידההווסמה
–ודגנםמוקתהלאהיןתינרשא,ףדרִמלתאזẁלכבואצישידכ,םירצמהתאתורָגלו
חותפהרבדמהןמםעהתאריזחהאוה.תושעלהשמהווטצנשרבדההזו
החירבהשאלאבושחלוללהולכיאלשןפואבו,םירצמהיניעחכונל,םותסיובמל
תאצלורענתהלםיַרצמלאופאאוהטושפךאהתעֶשוהכותמהלשכנתילארשיה
.טלפמאלל,ןישנועעסמב,לארשיתאבושתוּבשל

תנכוסמםנמאהתיהאיהתיביטקייבואהניחבמיכקפסןיא,וזתורגתה,םלוא
רשאבצמהתניחבמםגאלא,םירצמהיניעבבצמהסּפתנשיפכקראל,לארשיל
ראותמכדבכליַחבףדרִמלהערפאצירשאכו;תמאבוכותלוקחדוהלארשיֿינב
ינבוקעציַו,דֹאמוארייַו״יכאלפןיא,בֵרָקליחהתאוארלארשיֿינבו,השרפב
תומלונָתחקלםיַרצמבםירבקןיאיִלְּבִמֲה׃השמלאורמאיַו;׳הלאלארשי
ילאונרבִדרשארבדההזא♪ה?םירצממונָאיצוהלונלָתישעתאזהמ?רבדמב
םיַרצמתאדֹבֲעונלבוטיכ,םיָרצמתאהדבענווּנממלדח,רֹמאלםיַרצמב
טסר.״!רבדמבונֵתֻממ

השוערהשגרהבהנכהםישועהםהםהיכ,םשורםהבהשעיוםשיגריהזרבדו,םהירחא
הזבו,םתואףודרלהערפהעטיונממש,דחוימםוקמבתונחלוםהירוחאלורזחש
םקנהזחייכ׳לארשיחמשיבקעילגי׳ואובבו,םבלדחפיאל]הזןפואבאקווד=[
המדמלואצו;]ירמגל=[טלחהב]סיסכתה[ליעוהאלןכיפלעףאש,אצמתו.וביואב
הזמו–]׳וכו׳?רבדמבתומלונתחקלםיַרצמבםירבקןיאילבמה׳[–ותוארבורמאש
.״ןבהו,הָרָזֲחה]סיסכת[תלוזםישועויההמשיקת
ילאסריעהןמרטעןבםייחיבראוה,׳םייחהרוא׳הרותַלעדונהשוריפהלעב*
ףוסבלו,ןיעיקפלרבע,וכעבהבישיםיקה,הצראםייחיברהלע1741תנשב.וקורמבש
אללארשיץראבותבישי.׳לארשיתסנכשרדמ׳תבישיתאהבםיקהוםילשוריבבשייתה
דובכותחונמו,עבשוםיעבראןבקרהיהשכותיילערחאלםייתנשכרטפנאוה;הכרא
יוניּכַלהכזרשא,שיאהלעוכליהתוברתודגאו,לארשיבטשפושוריפ.םיתיזהרהב
].׳שודקהםייחהרוא׳

.ב״י‐׳יד״יתומשטסר
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ודגנכרשארבדהאוהאוה,הזגוסמתוקעצלשתורשפאהםצע,ןכאשאלא
ֿדחושרופמןפואבןאכדמעוהלארשיםע.דוחייבתורגתההֿתלובחתהתיההצוחנ
דובעלוענכיהלולבוטםנמאםאה׃ישפוחה,ימינפהַעֵרכההתרירבינפביעמשמ
שרדמה?רבדמבתומלוןכתסהלוליפאךכלעאוהףידעמאמשוא,םירצמתא
הנוכנההבוגתהתלאשותאזההלאשלביבסמםעבהצרפשתקולחמהלערפסמ
ןיידעשיפֿלעֿףא.ףוסבלהערכהההלפנדציכונאםיעדויוער,הרקמהתוביסמב
תעיסובהעירכהאלםוקמֿלכמאער,חוכבהמחלמבישהללגוסמםעהאצמנאל
׳התעושילעאבנתהלהיהלוכיהָּלה.השמלשותגהנההלבקתנאלא,םיענכנה
,םינפֿלאֿםינפקשנבתודדומתהאללוםילהדירילשתונכתסההךרדבףאאובתש
לארשיֿינבואֹביַו״,םיענכנהתעיסםגותווצמבהפחסנ,עקבנשםיההארמל,זאו
םיאבוםיפדורה״וישרפוּבכִר,הערפסוסלכ״ףאלע,״השָּבַיַּבםיהךותב
בער.םהירחא

,רבדבתערכמתובישחהתיהאלבוש,ךכללארשיֿינבועיגהשמ,הזבלשב
תוליעיתאוחיכוהאלםא׃םחוכבשמתשהלןיידעםילגוסמויהאלםההשעמלש
לשתישרושהתופידעהתאוהשוחנהםחורתאוחיכוהתוחפלירה,רתלאלםשומיח
שומיחלםיאתמאצומוףקותתתלםגתויושעהנייהתאליממרשא,תוריחבםתוקֵבד
סנהידיֿלע,תמאבלדגתהל׳הםֵשהיהלוכירבכהזךמסלעו–דיתעבםתוריח
.קדצבםגםאיכ,דסחבקראל,םתוריחללארשיֿינבתאיציתאםתחשןורחאה

הרותַלימראהישרדמהםוגרתה[.ד״י‐ג״יד״יתומשלעלאיזועןבןתנויםוגרתהארער
תותיכעבראהנומ–)םיאיבנהירפסלאוהשע״בויםוגרתאלו,׳ימלשוריםוגרת׳(–
עברא״׃שרדמהןושלתאאיבנ,׳לאעמשייברדאתליכמ׳בורוקמשןוויכמו;תקולחמַּב
,םירצמלבושלתרמואתחאו,םיהלאלופילתרמואתחא׃םיהלעלארשיושענתותִּכ
אתכסמ,חלשבתשרפ(;״ןדגנכחַוצִנתרמואתחאו,ןדגנכהמחלמתושעלתרמואתחאו
].)׳בהשרפיהיַוְד

,לארשיינבךכֿלכוארייתהעודמהלאשַלהבושתב[.ג״יד״יתומשלעארזעןבאהאראער
םינודאויהםירצמהיכ״׃ארזעןבאבתוכ,םהיפדורבתוכהלובצייתהאלעודמו
ךיאו,הלָפשושפנוםירצמלועלובסלוירוענמדמלםירצממאצויהרודההזו,לארשיל
..המחלמלםידמולמםניאוםיפרנלארשיויהו?וינודאםעםחליהלהתעלכוי . םשהו.
םיַרצממאצויהםעהלכותמשבֵּביס–תולילעונְּכתִנולותולודגהשועאוהש–ודבל
ואראלש,רבדמהרודרַחארודםקשדע,םינענכבםחליהלחוכםהבןיאיכ,םירכזה
.ההובגשפנםהלהתיהותולג . ].״.

.ג״כ‐ג״יד״יתומשבער
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הנחמתאםַהָיַו,ןנעושאדומעבםיַרצמהנחמלא׳הףֵקשַיַו,רקֹּבהתרֹמשאביהיַו״
,לארשיינפמהסונאםיַרצמרמאיַו,תֻדֵבכִּבוהֵגהַנְיַוויתֹבְּכרַמןַפֹאתארסָיַו.םיָרצמ
..םיָרצמבםהלםחלנ׳היכ . תאוסכיַוםימהובֻשָיַו.םיהךותבםיַרצמתא׳הרֵעַניַו.
.הערפליחלכלםישרפהתאובכרה . וכלהלארשיינבו.דחאדעםהבראשנאל.
..םָלאֹמ☻ִמוםנימיִמהָמֹחםהלםימהו,םיהךותבהשביב . דיהתאלארשיארַּיַו.
גער.״ודבעהשמבו׳הבונימאיַו,׳התאםעהוארייַוםיַרצמב׳ההשערשאהלֹדגה

םצעבקרהצמתמהניינעןיאשהארנ–ףוסֿםירבעמסנלשהלובחתה,םלוא
םגךכבגאןיינעהבלתשהתמאבאלא,ונרמאשתירסומההערכההתאלעה
המבונלןתינוזהניחבמםירבדהתנבהלחתפמה.תכבוסמרתויםילוקישתכרעמב
אל=[םָחָנאלו,םעהתאהערפחַּלַשביהיַו״׃םיהתעירקהשעמינפלדוערפוסמש
םעהםֵחָנִיןפםיהֱֹֿארמאיכ,אוהבורקיכ,םיתשִלפץראךרדםיהֱֹֿא]םתואהחנִה
.ףוסֿםי,רבדמהךרדםעהתאםיהֱֹֿאבֵּסַיַו;המיָרצמובשוהמחלמםָתֹארב . דער.״.

ֿםיורבדמהךרדבםגירהש,הישוקהתאלוכֿםדוקםיררועמוללהםירבדה
תאםעהלעלגלִגה״בקהאלא,המחלמתנכסםעהלעהללוחתנשדבלבוזאל,ףוס
ללוחתהלהתיההיושעשיפכמרהמרתויףא–הנווכבותעדמהמחלמהתנכס
תאהעירכהאלהנכסהיכ,וניארהזֿהתעאולהתאזֿלכבו–םיתשִלפץראךרדב
!ןכתסהלרחבאלא,םירצמלבושלםַחינאלאוהו,םעה

תאזכהנניא,ששחבןאכתיֵלעומההמחלמהֿתנכסשץוריתהןכֿםאבייחתמ
.תירצמההנכסהתארטפשךרדכ,ליבסהסנהךרדבהרטפלהיהןכומה״בקהש
יפֿלעתוריֵחַּברוחבלוןכתסהלהיהלגוסמםעהש,ונרמארבכשהמרבתסמ
םחליהלודומעלשרדנּוללבאהער,״ןּושִרחַתםתאוםכלםחלי׳ה״יכהחטבה
תאךוסחלםייתניבאופאהצרה״בקהו–םיקיפסמויתוחוכויהאל,רתלאללעופב
אוהםינפֿלכֿלעיכונאםיעמושךכבגארשא,תאזכשהשירדלשהנויסנמםעה
,ץראהרורחשלהמחלמלאיההרורבההנווכה.דיתעלהתעמהנומיזתאןנכתרבכ
םעתושגנתההתמדקהתאעונמלןאכהצרה״בקהש,איהלכהֿךסַּבהנקסמהו
תמחלמכ,הגיסנאלללהנתהלםנמאלכותוזשידכ,תעםרטבלארשיֿץראיבשוי

םיחקלהשולשאוהקיפמהב,הכוראהרעהלד״בשגילפמןאכ[.א״ל‐ד״כד״יתומשגער
ופוסלאהרבעוהאיההרעההלשהכרואלשב.ןנדעוריאהחותינמלכשהֿרסומלש
].514׳מעבןלהל,ףיעסהלש

.ח״י‐ז״יג״יתומשדער
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םעלשויתוחוכבוותעדמלבא–השודקותיסִנםגּול–תנוּוכמוהליעפשוביכ

.ומצעבלארשי
ֿףוסש,לואשלרשפאדועינשדצמ.םירבדהלשדחאדצקרוהזןיידע,םלוא

תירצמהלפמךות,ולצינשיפכולצינוםיַרצמבלארשיֿינבורגתהשִמאולה,ףוס
תוסנלתמאבדועולכויםהש,תישממהנכסיאדוובדועהתיהאלאליממ–הדבכ
,ששחהןכֿםאהיההמ,תאזהתוחתפתההתעדלעו–םולשבםירצמלרוזחלו
?״המיָרצמובשוהמחלמםתֹארִּבםעהםֵחָנִיןפ״ןכמרחאלףאש

ץראךרדיכ,רמואהווה.תבלושמהרוצבןיינעהתאןיבהלשיאמתסמשאלא
סנלהעבטמתנמוזמהתיהאלםגאיהאלא,הרצקהתיהשדבלבוזאל,םיתשלפ
,ליבקמב,עמשמו–םיַרצמבתורגתההךרוצלולהמודבוהשמלואףוסֿםיתעירק
םגאלא,הפיקערתויהתיהשםושמקרהרחבנאל״ףוסֿםי,רבדמהךרד״ףאש
ּולש,אצויתפסונהלבקהב,ןכלערתי.םיהתעירקסנלתנמוזמהתיהשםושמ
תרחאהמחלמתנכסףאירה,םיהתעירקסנאלל,םיתשלפץראךרדהרחבנ
תאריזחהלהתיההיושע,קלמעתמחלמןוגכו,לארשיֿץראיבשויםִעאלש,יהשלכ
התיההרומא–םיהתעירקסנםע–״ףוסֿםי,רבדמהךרד״שדועב,םירצמלםעה
תמדקומהמחלמינפחכונלףא,םירצמלהבישהתנכסתאלכסלהביטםצעמ
.ץראלהעגההינפלםגו,תרחא

רתויהברה,תברועמםילוקישתכרעמתעדלערבתסמוןונכתהרזוחהזכןפואב
םירבדההתעםימכתסמתיצמתבווער,דרפנבםילוקישהןמדחאלכמתמכחותמ
השמהיהלוכירשאהחטבההתאקהבומבןאכונאםיניבמדחאדצמ׃ןלהלכ
םתֹארִלופִסֹתאלםויהםיַרצמתאםתיאררשאיכ״,ןונכתהןמהאצותכחיטבהל
לשהכוראהםידודנהךרדלעהחוקפןיעבונאםילועינשדצמוזער,״םלועדעדוע
,שדחמדלונשםעקראלץראלאיבהל–ןוּוכמבותעדמ–תדעונה,רבדמבלארשי
.ךורדוךנוחמ,וכותמרומגןירוחֿןבםעםגםאיכ

סנרחאדימ,תאזהםידודנהךרדבוילעתרפסמהרותהרשא,ןושארהערואמה
תנולת׃ךשמהבךכֿרחאהנשנורזוחשהמלינייפואערואמוהירהחער,םיהתעירק
–םעבטמרבדמהידודנבהכורכה,רמוחבשיהשלכהקוצמלשבהשמלעםעה

ריבעהלהנווכהונייהו–רבדמהךרדלשהתריחבלףסונלוקישםגדועהארנןלהלוער
ןלהל,הדרפההתיבכוכרחאלתאזהאר[.יניסרהינפל,דחוימבואקווד,םעהתא
].501דומעב

.ג״יד״יתומשזער

.ךליאוב״כו״טתומשחער
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ןויערםצעלכמתורענתהלשםייומידידכדעהנולתההעיגמםעהלצאשדועבו
ֿלעיהשלכהלובחתאוצמלהשמהסנמטער,דובעִשהתונורתילשהפדעהורורחשה
םאיכ,הנולתהתקדִצלולשתימינפהנבהךותמאקוודואל,הקוצמהתנָקַתל׳היפ
תאקלסלידכו,דחיםגהנולתהוהקוצמהֿתעדותליולגזובךותמקר׃הברדא
.םכרדבךישמהלולכויןעמל,וילעמהנולתה

םירבדהתאירקמהרואכללבקתמה,השמלשוסחירבדבהזםשור,הנהו
׃ידוסיןוקית,םנמא,אוהןועטיכהארנ–םמצעלשכ

דבלבוזאל–הקוצמההארמיכ,בייחתמהשמלשויפואבוניאררבכשהממ
,הנקתשקבלותואץירמהלהטניאדוובאלא,שידאותואריאשהלהיהלוכיאלש
אלםתסהןמ,תאזםע,םלוא.ןמחרוןמאנהעורכ,הנולתלכינפלוינטנופסןפואב
לשותנוכתתאונינפלגיצהלהליחתבהעדירשא–הרותהש,ןכֿםגאוההרקמ
לעלכתסמכןאכותואהגיצמ–ועישוהלרהממווהערתרצבהֶהדזִמכהשמ
וניאלוכיבכרשאימואלגיהנמכ׃ךכלערתיףאו,םילימאללזובב,הובגמהקוצמה
הלשקבמוהנממםלעתהלןכומאלא,שארמומעתקוצמינפתאםדקלללכחרוט
.ץוליאמודבעידבקרהנקת

הרותהןיא.ןיינעהעבטמןהשתוקוצמבןאכרבודמש,אוהרורבהםעטה
תוקוצמלשםיכרדבםעהתאליבוהלשפיחאלםתסהןמהשמש,ונלרפסלהכירצ
הנוילעהנווכםשהתיהםאףאו;ןענמלריבסןפואבהיהלוכירשאואןמשל
ידכ,םישקתומוקמבםעהתאריבעהל,םימיוסמםירקמבתדחוימהנווכוא,תיללכ
רתיבףאאצויךכאקוודירה–דיתעלוצמאלווכנחלביטיהלוןויסינבודימעהל
,ותבוטלןתוארובעלםעהלעלטוהשתוקוצמהלאויהםינפֿלכֿלעש,רוריב
הכותמתוענמנֿיתלבויהשינפמםאןיב,ותלואגתינכתלשתרגסמהעבטיפֿלע
תירסומהניחבמשעמשמאליממו–התמלשהלתויחרכהויהשינפמםאןיבו
.הבהאבםאיכ,הנולתבאלשהליחתכלמןלבקלםעהשרדנ

םנמא,םירבדהקמועבוחטשהינפלתחתמ,השעמליכםאש,התיההלקתה
יתרכז״׃איבנהןמזרובעכולרכזשיפכ,אילפהל,הללכבתאזההשירדבםעהדמע
ירהףר,״העורזאלץראב,רבדמביַרחאךֵתכֶל,ךיָתלולכתבהא,ךיַרוענדסחךָל
ֿתּוישקלשתוממוקתההייומידבהנומתהתאשטשיטאקוודאוהחטשהינפֿלע
קורפלףידעמו,הייפכבאלאןוצרבםיישקהתאלבקמאוהןיאלוכיבכש,ופרוע

.׳גז״טתומשהארטער

.׳ב׳בוהימריףר
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השמאופאץלאנ,הכופההתימינפהתמאלףקותתתלידכ,םייתניבו–לועהתא
,תוחורהתעגרהלעולשישיאהץרמהתאויללכהימואלהץרמהתאזבזבל
חרכוה,ןהילעגולידךותותוקוצמהףאלע,םכרדכםדקתהלולכוירשאםוקמִּבש
,ןכֿםאאוהןבומךא.רבדמבהעשהֿייחלשםנוקיתםצעםשלםיסִנשקבלאוה
וילעתלטומה,תינושארהבוחכהשמלוארנאלתמאבהלאהתוקוצמהינוקיתש
הקדצהלכרסחה,ירסומẁיתלבחרוטלקרולוכפהנםהאלא,ותוגיהנמףקותב
ֿתושלוחלשןתעדתאסיפהלחרכההֿתולפשךותמקרבייחתמהוולשמתיניינע
ויתונולתלעהרותהוהשמלשתידגנההנולתלרבסההיאדוובוהזו–שונא
.םעהלש

םצעבהשעמלםייתסמוניארופיסהשןייצלםגשיןאכדעונעגהשמ,םלוא
השמלשינוילעהזובהיכ,אוהוכשמה.תונולתהלשתאזהתידדהההחטהה
ךכֿלכקימעהתוריחַלךרדבםידודנהיישקלעתויממעהתונולתהיפלכהרותהו
תפומהֿםעלונכפהנףוסבלש,אוהותעפשהירפךאיאדוובשדע,ונכוניחלרודחל
תויהלונכפהנאלןפואוםינפםושב,ןכא.דועייהןעמללבסתאשלרשוכהלש
רשא,תוהמלשיעצמאתניחבבואומשלוהשלכלבסיכירעמואאפרהחוורֿיאנוש
יכונדמל,ומשלודועייהןמףעתסהב,םלוא;םעבטמדועייֿירדענלשםכרדיהוז
רשאףרועהֿיִשְקלכםעשהמדנו–הפֿןוחתפליוארוניאובשחנלבסםושןיא
,הזןודינבונמושירבשייבתהלונלןיאתמאבולוכהֿךסבירה,ונכותבראשנןיידע
.םויהדעוזאמ

לאהשמסחייתהובשינורקעהזובהףאלעיכ,בלםישלםגיוארינשדצמ
תונולתהתארובשלהסינאלאוהשאיהתפלאמהדבועםוקמֿלכמ,תונולתה
ימינפערםושהיהאלשתמיאלכ–אלא,וחרוכֿלעבהיימודםעהלעתופכלו
וליפאו,ןהלרתעיהלךרדאוצמלרכיבוהירה–ןמצעלשכםעהתושירדםצעב
.סנלהליפתלשהתועצמאב

אלשתוריהזךותמ,תואנהֿיאנושונניאשיתבתכאלו,החוורֿיאנושונניאשיתבתכאפר
החוורהיכרוצלרבעמתואנההֿתבהאוברשא,הנכסהרוזאלםישמילבמעלקיהל
קרתמאברשאכםעהלשולרוגבהלעשהמהארו;ךפההתאהמצעלעךושמלהיושע
רפוסמובקרפהוהז[.)א״ירבדמב(;תמאלשםיכרצִלרבעמ,המשלהוואתהוואתִה
םהלןמיזרשאכםעָל׳התּונעיהלעו,ןָמַּבםתסיאמו,רשבלוכאלףוספסאהתוואתלע
,הברהכמ׳הםתואהכיהםהינישןיברשבהדועבו,הנחמהתוביבסוָלְ☻התוקהלתא
].׳הוואתהתורבִק׳אוההםוקמהםשאֵרָקייַו
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תעגרהלםיסִנהתאאיצמהוהלאהתוליפתלהנענאוהֿךורבֿשודקהשהדבועה
,תישאר׃תוליבקמתואצותשולשהלסחיילןתינו,תפלאמיאדוובאיהףא,םעה
,הלואגהךרדבותדמתהתאהחיטבהוםעהלשותורבשיהתנכסתאהענמאיה
תופכלהשמ]היה[לוכיּולםג,תינש;ןהבדומעללוכיםדאןיאשתושלוחלדעבמ
ןאכענמנםינפֿלכֿלעירה,תושלוחלולבסלדעבמףאהדמתההתאםעהלע
לאגנהםעהשחטבוהו,תודבעהךרדבאובת–הדִצמ,המצעאיהףא–הלואגהש
םעהתעדותבעבקנםירצממהאיציהםצעקראל,תישילשו;ןירוחֿןבתמאבהיהי
ידודנלשךלהמהלכםגאלא,לארשיתיילעליהֱֹֿאיוביגוםיסִנלשהשעמכםלועהו
םייחןיידעהזדצמףאו–יוביגהותואלשךשמנויתוהמקלחכ,ךכעבקנרבדמה
.םימיהםתואיחקלמםויהדעאופאונא

לשןושארהרקמותואלדומצבוילעתרפסמהרותהשרחאערואמ,ןכמרחאל
קֹחולםָ☻םׁש״יכוהירה,הרמב,םוקמותואבעריאאוהףאשו,םעהֿתנולת
שרדמהךכךותמןיבמשהמרבכונטטיצ,ג״נרהרעהב,הלעמלבפר.״טפשמו
ןהילעולביקשעבש,הרמבלארשיווטצנתווצמרשע״׃׳בדומעו״נףד׳ןירדהנס׳ב
׳לאעמשייברדאתליכמ׳ב.״םאובאדוביכותָּבַשוןינידןהילעופיסוהו,חֹנינב
הזקֹח–׳טפשמוקֹחולםָ☻םׁש׳״׃אוהחסונה)׳אהשרפעַסַיַוְדאתכסמ,חלשב(
–רמואיעדומהרזעלאיבר;עשוהייברירבד,םאובאדוביכהזטפשמו,תָּבַשה
טפשמו,)׳זח״יארקיו(׳תובעותהתקּוחמתו☻ֲעיתלִבל׳רמאנש,תוירעולאקֹח
,םיטפשמלע׳לאעמשייברדאתליכמ׳ב.״תולבחינידותויסנקינידוןיסנואינידולא
,ךשמהבו,״הרמב–׳םיטפשמההֶלֵאְו׳,רמואהדוהייבר״׃בושאבומ,׳אהשרפ
?הרותבשתווצמלכלםודקלןינידוארהמ,רמואיַחויןבןועמשיבר״׃רבסומ,םש
םולשהֶשענ–ןידהםהלקספתנ,םהיניבתורחת–ורבחלםדאןיבןידהשכש
.״םהיניב

הארנכאוה״שןודינהקוספהלערמאנ,״הרמ״ךרעָּב,תיארקמההידפולקיצנאב
..הרמבטפשמוקוחןתמלעתוכיראבהרפיסש,תרוסמלשדירש . הלאתורוסמ.
,ונאםיאורהשעמל,םלוא.״ברוח–יניסֿרהבהרותהןתמלעתורוסמהינפמוחדנ
אלא,תרחאתרוסמינפמןאכהתחדנהרותהתלבקלשתינולפתרוסמםושאלש
רדֵסהרבדב,ונתרותלשתללוכהתרוסמהיפמ,הפםילבוקמונאםישענתמאב
תוארלונלחתהרבכשיפכ,איהתואיצמה.הרותהתלבקתולשלתשהלשינויגהה

.ה״כו״טתומשבפר
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,ימעפֿדחואיעגרהשעמכהרותהתלבקתאללכתסרוגונתרוסמןיאש,ליעל
יניסֿרהדמעמרשא,תבכרומתומלשכהתואהריכמאיהאלא,דחאםוקמבעריאש
–ןלהלררבנוףיסונשיפכ,השוביגלדבוכהẁזכרמודקומהẁתדוקנקרהבהיה
הרואכליהירההרמבתאזהתושבגתההךלהמלםרתנשהמרבדִּבשרדמהתנקסמו
ֿינותנוםיכרצהעבטוארקמהחסוניפֿלע,תעדהלעלבקתמהןויגיההתיצמת
.דחאכתוביסמה

,יאדווב(הרמבםעהתיינחב׃ונושלכקוספהלשוטושפ,תאזההנקסמהיפל
דוסימהלעתווטצהלהשמלחה,)סנהלשיכוניחהומשורעקרלעוםימהוקתָמֶשִמ
לעפמהםצעשיפֿלעֿףא,םירבדהעבטמו–םעהלשוייחֿתוכילהלשיטפשמה
רבודמהיהאלןכותהדצמירה,םיקוחיפיעסלשהעיבקתניחבבאליממהיההזה
תונורקעל,רקיעב,םייתניבסחייתהיקוחהדוסימהאלא,םישודיחבאקוודןאכ
ןושארהשרדמהיפלרשא,״םיניד״הףא,השעמל.םדוקמרבכםעבםילבוקמה
ונאםירזוח,חֹנֿינבלשתינומדקהתרוסמלץוחמלאהרואכלםהםיאָצּומונטטיצש
תוטישהלכיפל,תוינומדקהתווצמהעבשלשןיינמהךותבםתואםיאצומו
רוסיאשךכלעקלוחןיא,הזלרבעמגפר;תורחאתואסריגבונילעתולבוקמה
םעהכלהלהתנמנאלםאףא–םאובאדוביכתַוצִמוליאודפר,ינומדקאוהתוירעה
הפר;ךרובמולבוקמסומינכתוחפל,שוריפבחֹנינבבתרכזומיהירה,תווצמהעבש

רשאכוופר,תישארבמרבכתשדוקמתבשההתיהיכעודי–תבשהתַוצִמלרשאו
איההעיפומםנמא,ןָמַלרשקב,ךליאוב״כז״טתומשבהנושארלהתווצמתרכזנ
,אנדתמדקמתיממעההעדותבןותנעקרלע,שדחמקרתררבתמכקהבומןפואב
זפר.ןיַאמשישודיחכאלןפואםושבו

הדובע,םשהתכרבוןיניד׃חֹנינבווטצנתווצִמעבש״׃׳אדומעו״נףד׳ןירדהנס׳הארגפר
תאצוהיכרבסומ,םש׳בדומעב.״יחהןמרבאולזגוםימדתוכיפשותוירעיוליג,הרז
רוסיאתאםשהתכרבוםינידםוקמבהנומההטישיפלילואאיהןיינמהןמםינידה
–לזגהרוסיאןיינמהןמםינפִלראשנםוקמֿלכמ,ךכםג,םלוא;םייאלכוסוריסה
ןמהרמבקַחּוהתונוממהינידרקיעש,ןאכםילבוקמונאםיראשנםינפֿלכֿלעשעמשמו
תקולחמתרתונוללהםינידהלשוהשלכקלחיבגלקרו,חֹנֿינבלשתינומדקהתרוסמה
.שרשומְּבוא,ןיטולחלשדוחמִּבּוקחּוהםהםא

תוכימסב,]433׳מע[,ליעל6ףיעס׳גקרפהארו,ליעלג״פרהרעהבטוטיצהארדפר
.ף״קהרעהל

13.׳מע,יולרזעילאל׳הכלההתודוסי׳וז״כ‐׳כ׳טתישארבהארהפר

.׳ג׳בתישארבופר

ןייעו(,ף״קהרעהב,ח״י׳ההשרפ,תומש׳הברשרדמ׳מליעלונטטיצשהמםגהארזפר

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 496

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



תאדימעהלהנווכןיידעםשהתיהאלםנמאהזבלשבשןכֿםאאצוילוכהֿךסַּב
תאלוכֿםדוקדסמלושבגלהמגמהתיהלבא;תדחיימהותרותלערתלאלםעה
ליעל6ףיעס׳גקרפבונדמעהילערשא–הנותנהתיחרזאהותינתאהותייווהםצע
עקרהוןושארהיתוהמהסוסיבההיההזו–]דובעִשַלתובאהןמרבעמה=[
.ךשמהבתדחיימהותללוכההרותהלשהשוביגל

,ונראיתשגוסהןמתונעיהֿיֵסִנותונולתםירוזשהתועָסַמבושםיאבךכֿרחא
לעבתונעיההֿסנתאןייצנשהממדבל–טורטורפבןאכםהילעדומענאלו
לכךשמב,םחללףילחתכ,ומויבםוירבד,ןמהתרטְמהלשתדחוימהתובישחה
אוהינייפואהזרשקהבחפר.רבדמבדודנללארשיינבלדועורתונשהנשהםיעברא
בושו–טרופמרטשמלןיינעונתינ,םמצעלשכםהףא,וטוקילוןמהתרטמהםגש
ונינפלתושגדומתואצויה,תללוכתינורקעתועמשמתולעבתודוקנשולשונלשי
.רטשמהותואתועצמאב

,יתלעותויניווִשבוציקבןמהןתינשונייהו,תוינכותןהולאהתודוקנהמםייתש
ונממוטקִל,׳ההָוִצרשארבדההז״׃תבשהםויבטוקיללןתינאלו,תלוגלוגַלרמוע
ןכושעיַו.וחָקִתולהאברשאלשיא,םכיתֹשפנרפסמ,תלֹגלֻגַלרֶמֹע,לכאיפלשיא
טיעממהוהברמהףידעהאלו,רֶמֹעָבודֹמָיַו;טיעממהוהברמהוטקליַו,לארשיינב
,תָּבַשיעיבשהםויַבו,והֻטקלִתםימיתשש״׃ןכו.״וטָקָללכאיפלשיא,ריסחהאל
..ובהיהיאל . םחליששהםויַּבםכלןֵתֹנאוהןכֿלע,תבשהםכלןַתָנ׳היכואר.
95.״יעיבשהםויבומֹקמִמשיאאֵצֵילא,ויתחתשיאּובש,םיָמוי

ויתורטמםצעםשלקרעבקנאלרטשמהש,איהתישילשההדוקנהוליאו
׃םמשל,רטשמֿייחלשןורקיעהםצעלםעהתאךנחלידכםגאלא,תוינכותה
םוירבדּוטקָלוםעהאָצָיו,םימשהןִמםחלםכלריטממיננה,השמלא׳הרמאיַו״
םינושהתונויסינהבגא–הזרבסה.״אלםאיתרותבךֵלֵיֲהונֶּסַנאןעמל,ומויב

.ט״כ‐ו״כםיקוספםהירחאלו,ח״י‐ז״טםיקוספז״טתומש׃וזהקסִפבםיטוטיצה95
.׳דקוספטטוציהאבההקסִּפַּב

.21׳מע,יולרזעילאל׳הכלההתודוסי׳הארו,)ח״כ׳אהשרפבםגםש
״םָת♪בִסבארַיַו״,השמלעבותכהתאשרודהשרדמהלאד״בשןאכהנפמםיירגוסןיב[
חנוניאםא,דבעולשישימ״׃ולרמאוהערפלאהינורטבאבאוהש,)א״י׳בתומש(
–עובשבדחאםויםהלחינמהתאןיאםא,ךידבעולֵאו,תמאוה–עובשבדחאםוי
םויתאםהלןקיתוהשמךלה;רמאתשומכןהלהשעוךֵל׃]הערפ[ולרמא;םיתמםה
].״חונלתבשה

.ב״י׳העשוהיהארו;ז״טתומשחפר
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קראלןורתפהיאדוובאוהֿאוה–טפרןמלרשקב,ןלהלהשעמלםירפוסמה
הקיקחלסחיבעיפומההרואכלֿהומתהחסונַלםגאלא,ןמהלשדחוימהרטשמל
קלחלםגןורתפהיאדוובאוהו–״והָּסִנםשוטפשמוקֹחולםָ☻םׁש״׃הרמלש
ץר.םירבדהךשמהב,הללכבתינָרותההקיקחהןמלודג

,ירמוחהםוחתבףסוניזכרמערואמונלשיבושהזךשמהלעיגנשינפל,םלוא
ירהש,תחאה׃תומילשמתוניחביתשמיזכרמאוההזערואמ.קלמעתמחלמאוהו
דגנכ,דיבקשנב,ףוסֿףוסהבודמעלארשיֿינברשאהנושארההמחלמהוז
תקולחמלהדומצהמחלמוזהתיהאלשאיההיינשההניחבהוליאו,םהיביוא
ֿתימלועהכרעמךותבהמחלמוזהתיהאלא,שממלשםיוסמןיינעלעתינולפ
אצר.רודרודמקלמעלה״בקהןיבתלהנתמה,תיחצנ

תילנויצרתקולחמלשעקרתשקבמ,״קלמע״ךרעָּב,תיארקמההידפולקיצנאה
לארשיֿינבןיבתורחתהַּבהתואאוצמלהמדמיהירהו,קלמעללארשיןיביהשלכ
דושהֿיטשופןיבשתושגנתהבו,רבדמבהערמיחטשוםימֿתואנלעקלמעל
,ןבומכ,ןכתייו;ץראבתילארשיהתובשייתההירחאלארשיירכיאלםיקלמעה
וניאהרותהרופיסיפלקלמעתמחלמלשהדוחיי,םלוא.ןוכנעקראוההזהעקרהש
אוהקלמעלעהרותהםעזתאררועמהרבדהבצר.ךכבםינפֿלכֿלעהצמתמ

םישנאורִתויַו,השמלאועמשאלו.רקֹּבדעונממרֵתיֿלאשיא׃םֶהֵלֲאהשמרמאֹיַו״טפר
ּוהֻטקלִתםימיתשש״׃ןכו.״השמםֶהֵלֲעףֹצקיַו,שַאביַוםיעלותםֻרָּיַו,רקֹּבֿדעונממ
.ואָצמאלוטֹקלִלםעהןמואצי,יעיבשהםויביהיַו.ובהיהיאל,תָּבַשיעיבשהםויַבו
אֵצֵילא,ויתחתשיאובש...?יַתֹרותויַתֹוצִמרֹמשלםֶתנַאֵמהָנָאדע׃השמלא׳הרמאיַו
].ט״כ‐ו״כ,׳כ‐ט״יםיקוספז״טתומש[.״יעיבשהםויבומֹקממשיא

,תאזה״תונויסינה״תטישןיב,תינכותםגםאיכתינושלקראל,הלבקהשישרבתסמץר
׳התאוסינ,םדִצמ,לארשיםגרשאתונויסינהןיבל,לארשיתאהסנמ׳הרשא
תּופיפרבואטבתההטמלמםיילארשיהתונויסינה.)׳ז‐׳אז״יתומש(םהיתונולתב
ירה–ןתייאלםאו,םימונלןתיי–ונברקב׳השיםא׃םעהורמאלוכיבכש,הנומאה
ןתאםימםג,םנמא׃׳הלשותבושתלוכיבכהתיהתאזתמועלו;םירצמלבושנו,ונניאש
ןחבמבלשכיהלאלשםיקוסעויהתרשאכו–םיקוחםכלןתאךכלרבֵעמלבא,םכל
לעהבירמהןחבמב,יתוא,ינֵתוסַנלךכֿלכוברתאלו,םכתנומאהלגתתאליממ,םיקוחה
.םימה

.ט״י‐ז״יה״כםירבד,ז״ט‐׳חז״יתומשאצר

חלשבףוס(וניתוישרפיתשלעלאנברבאשוריפתאדוחייבהאררופיסהיטרפתנבהלבצר
.לאנברבאלשויתונבהתובקעבךלהמ,ןאכוירבדךשמהב,ד״בשו[.)אצתיכףוסו
].502׳מעב96הרעה,ןלהלהאר–לאנברבאקחציןודתודוא
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םתולפטיהשדבלבוזאלו,הרקמֿךרדבוליאכ,םואתפלארשילולפטנםיקלמעהש
םהאלא,תקולחמואבלֿתדמח,תורחתהלשםיוסמאָ☻ומםושלהסחייתהאל
לכו,וחוכלשוהשלכזכרמב,םינפֿלאֿםינפםעהתאףוקתלללכוזעהאלוליפא
תאו–רוחאמםיפייעםיררגנה,םילשחנהלעולפנתהשךכבקראטבתהםניינע
.םבלבםיה♪אֿתאריאלל,תינדחפתואשנתהֿתרמויךותמ,ובניזהלא

תויהלהלכיאלוהתיהאללארשילשהבוגתהתמחלמ,ןכֿםג,ךכלםאתהב
אלוהתיהאל,הדִצמ,איהףאו–וחרוכֿלעבםעהלעתיפכנה,הנגהֿתמחלמןאכ
אלא–תקולחמואבלֿתדמח,תורחתהלשםיוסמא☻ומםושלתנוּוכמתויהלהלכי
תעשורמהתוזבנהתאםוקנל,םעזליוטיבתתלידכ,ןישנועẁעסמקרהתיהאיה
תוזבנהש,תילנויצרההרטמהתאחיטבהלםגךכבגאו,המושירתאתוחמלו
.דיתעבדועהנָשיתאלודימתתאלל״נכתעשורמה

הארנכהיהאלקלמעתוגהנתהבשתונדחפהדציכבלםישלשי,תאזםע
תמאהקרשרבתסמ,הברדא.םחוכלשתינוציחהתימדתהיפֿלעללכקדצומ
דָעּומהםעלקלמעתאהתושעב,תונדחפהתאהקידצהשאיהםשפנלשתימינפה
חוכלקלמעתאבושחלהרואכלהיהןתינתינוציחתולכתסהבךא,ארקיעמהלפמל
.הזעהותונכתסהֿתדרחבאופאהכורכהתיהןישנועהֿעסמלעהטלחההו–יניצר
החלצההתלאשםצעםגו–הבוגתהתלאשאופאהכפהנהשעמל,הזכןפואב
הלאשלומכםיירמוחתוחוכתודדומתהלשהלאשִלךכֿלכאל–ןישנועהעסמב
,תוקמערתיב,ןכֿםגרמואהווה,וא(ימצעהחוכבתונומאתודדומתהלש
ןורתפיאדוובוהזו;)ימצעהחוכהלשתיהẁֱֹאההארשהַּבתונומאלשתודדומתהל
לארשילעתורשהלהשמלשותחלצהתדימבהיולתהתשענהמחלמהש,רופיסה
,ןאכהתיההשמלשותלודג.לעלאוידיתקזחהידיֿלע,שורדהןוחטיבהתא
לשתיארנהותדרחףאלע,ןישנועהֿעסמןעמלעירכהלעדיאוההלאהתוביסמבש
ימואלהחורהֿזועךוניחבףלאמרועישללארשילךפהנהזירהאליממו–םעה
.דיתעל

תימדתהףאלעשןייצלרשפאןישנועהֿעסמבהמחלמהךלהמלסחיב
לשתדמתמהדודיעהֿתּונרטפתאהכירצהרשא,יקלמעהחוכהלשהמישרמה
ךרוצםשאצמנאלםוקמֿלכמ–הדגנכדומעללארשיימחולולכוישידכהשמ
תואבִצלשירקיעחוכהזיאקלמעדגנליטהל)תורשפאההלישבהםרטםגיאדוובו(
הטישפֿתדיחיהמישמלאיצוייכעשוהילעתוַצלהשמלהיהידאלא,לארשי
ןויזֶחלהתיההקוקזןיידעתאזכהדיחיוליפאש,ןיינעמהזירהו;אדירגתרחבנ
,קלמעלשתירמוחההיצנטופהתדבועתרשאתמ,ינשדצמ.השמלשםיידיהֿאשמ
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–קלמעלרובעלןורתיהםנמאהטנ,השמלשוידיםעפֿיאופררשאכש,ךכידיֿלע
דציכתשגַרמההנומתהלעדומעלונאםילוכי,וללהםידדצהינשלשםפוריצךותמו
ותכרדהב,ותפילקמעקבתהלדובעִשהןמררחושמהירבעהםחולהןאכליחתה
תדיחימו,דבכהלאלקהןמ,ףקיההֿבחרונונכתיפֿלעוהשמלשתיכוניחה
.רבדמברפסבראותמכ,לארשיאבצלשיללכהןוגראהתַוצמדעתרחבנההטישפה
,השמלהפאצמנםנמאםינפֿלכֿלעש,ןכֿםגאיהתביוחמהנקסמ,ךכםעדבבדב
הליחתכלמרבכירהש–יאבצהוחופיטלםיאתמובוט״ישונארמוח״,לארשיםעב
רבגםג,ןכא,ףוסבלו,ןונֿןבעשוהיורענכדיתעלֿאיבצמוינפלןמוזמולהיה
.״בֶרָחיפלומעתאוקלמעתאעשוהיש♪חַיַו״,לארשי

,הידעיתניחבמםגאלא,תינכטההניחבהןמקראלרשא–וזהמחלמ,םלוא
–תישממֿתינידמרשאמרתויתינורקעֿתירסומותיכוניחתועמשמתלעבהתיה
.םלשומויפוסםויסבםייתסהלהלכיאלםגאיההתיירבעבטמ

לעקלמעללארשיןיבתורחתהלשישממעקרםשהיהםאףא,ונרמאשיפכיכ
הלהנתהאלןאכםינדונאהבשתמיוסמההמחלמהירה,הערמֿיחטשוםימֿתואנ
דגנתוממוקתהלשטשפומהאשונהלעםאיכ,םיוסמירמוחאשומלעןירשימב
קופיסהםצעםשל,וינפלמלשחנשימתאקרהרובגבףדורה,םדאביּבלַּכהעבטה
תנכסו–גצרהמואמךכךותמולןיאםאףאו,שלחהלעהרובגהתזחשהלש
טבשלשותרבדהידיֿלעלארשימףולחלהלכיאלהזגוסמתויולפנתההותופידרה
קראל,םלועלועבטמדָעּומלארשיהיההזהגוסהןמהנכסל.ודבלינולפםיקלמע
ונידלשבםגאלא,םירצמבםידבעֿתיבמותאצבהשלוחבותייווהתליחתלשב
,תוביסמהלכבדימתהלוףיסוהלאלא,יהשלכהלפמבםעפֿףאףּוסָלאלש,דיתעל
עמשמאליממו–הירחאשםייופצההשלוחהיבצמוהלפמלכלשאשמלדעבמףא
ןמזלכ,ןוחצינַלדעבמףאלארשילעתפחרמהראשניקלמעהעגפהתנכסיכ
רוזחללכותש,יהשלכתרחאהשלוחתעל,הזהעגפהלשוביטלדירשדועראשנש
.ןגמֿרסחאצמיהללארשילכויהבֶשולארשילע

,השלוחלדעבמוליפאש,םעהתאהשמאופאדמילהנושארהקלמעתמחלמב
םוקלאלא,וינפמעתריהלאלשאיהיּבלַּכהביואהתונכסמענמיהלתחאהךרדה
בלכהרשאכ,התעו–חרובווינפתאבסמהאוהבלכהזארשא,חורֿזועבודגנכ
השעמלךכבש,וריהזמה׳הרבדתאהשמעמש,חרבווינפתאבסהםנמאיקלמעה

.קלמע״׃׳חהקסִּפ׳גהשרפ,׳אנהכברדאתקיספ׳בבלכלקלמעתאוושההארגצר . ,קלםע.
.״בלככלארשילשןמדקלָל]הָאָּבש=[תאָּבֶשהמוא
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דעבמףא,תיקלמעההנכסהדגנכךורדורעתויהלהוּוצמלארשיכםע.יגסאלדוע
לכבהבםחלייוםידקיאלא,בושהבספתייורחאיאלשידכ,והשלכיקלחןוחצינל
אלש,שרושהןמהתריקעותיפוסההתרבדהדע,רודלרודמ,דימתתנמוזמתע
ימילככילוא,דואמדעחווטֿתכוראאיהוזהווצמשרחאמו–רכֵזףאהלראשיי
,ןכותהולמסהתיצמתוא,יוטיבהתויהלאיההכפהנאליממ,ץראהלעםדאה
.םללכבםימיהֿירבדבוםלועבונקבאמלשתיסיפטֵמהתרגסמל

$

,יניסרבדמואוביַוועסנםידיפרמו–םידיפרבהעריאונראיתשתאזהקלמעתמחלמ
ואב,)שדוחשארב(הזהםויב,םירצמץראמלארשיינבתאצְלישילשהשדֹחב״
..יָניסרבדמ . םָ☻רשארההאוה–דצר״רההדגנלארשיםשןַחִיַו,רבדמבונחיַו.
.הנסההארמב,הליחתכלמהשמלתוא׳הותוא

״ףוסםי,רבדמהךרד״ש,םדוקמוניארשהמלעףיסוהלרבתסמךכךותמ
םגאלא,ונינמשםיקומינהללגבקראל״םיתשלפץראךרד״לתופידעבהרחבנ
םכרדבתוטנלהליחתכלמלארשיודעונםצעבש,ףסונהיתוהמהקומינהללגב
תאהשמלביקוברשאיניסרבדמבברוחרהותואללוכֿםדוקרוזחלידכ,ץראל
הארשההתוא]תא[םשגופסלוריכהל,שדחלידכו,הנושארבתיהֱֹֿאהותארשה
,ליעלוניארשהמיפל.ופקיהאולמִלוםעהלכדמעמב,ירוקמההפונב,ןירשימב
לעםירצמתאיצילשהתדמעהתינכתבינויחינכטיעצמאכוזהרזחהשרדנ
הרותהתלבקלשוזהמישמבש,ןכֿםגוניאררבכו–הרותהתלבקבהתועמשמ
םירצממהאיציהתעשינפלמףא,דימליעפתויהלהשמליחתהםנמאהתנכהו
.ךליאו

ורתייניעלדעבמתוארלונאםילוכיוזהמישמבהשמלשותלועפתנומתתא
אל–וירוגמרוזאלשהביבסלהשמהתערזחשתונמדזהב,ורקבלהזאבשכ,ונתוח
הנוחםעהשכ,וזהעשבףא.ומעתאליבומהגיהנמכאלא,תיבֿןבואטילפכדוע
ךרעיהלרומאתיבמופהתיהֱֹֿאהתולגתההלשיטמרדהדמעמהרשארההדגנרבכ
לעםעהדֹמעיַו,םעהתאטֹּפשלהשמבשֵיַו״ןיידעהנה,םידחאםימירובעכוילע

,׳לאעמשייברדאתליכמ׳ב(ל״זחתובקעב–י״שר[.םשי״שרו,׳ב‐׳אט״יתומשדצר
שארםויהיהיניסרהלםתאיבםוייכעבוק–)׳אהשרפשֶדֹחַּבְדאתכסמ,ורתי
].ןוויסשדוח
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תויעבבהטיפשוהערכהלשןיינעקרהזןיא,םלוא.״ברעהדערקֹּבהןמהשמ
הזירה,ךכבגאו,ךכםעדבבדב׃םדוקמרבכתינורקעעובקהןידיפֿלע,תויטרפ
תאשקבלונייה–״םיהֱֹֿאשֹרדל״השמלאםעהאבשהמלתונעיהלשןיינעםג
השמורתילריבסמשיפכו,״הרובגהיפמדומלתלואשל״וא,הליחתכלמןידהתעד
יֵקֻחתאיתעדוהו,והערןיבושיאןיביתטפשו,יַלאאָּב,רבדםהלהיהייכ״׃ומצעב

ןיידעיניסרהדמעמסורפבףאש,תורחאםילימב,רמולכהצר.״ויתֹרותתאוםיהẁֱֹאה
,םעהתוכילהלשיטפשמהשוביגהלעפמב,םוילםוימתואלאלל,השמךישממ
המשוריפבונאםיעמושןאכו;הרמבהינחב–תדחוימהפונתלביקוא–ליחתהש
אלא,ליבסהיהאלםעהשדבלבוזאל,הזלעפמבש,ליעלונקסִהוונמדקהרבכש
וצר.ודִצמץרמנויבויחןפואבותואןברדושרדףאאוה

דמעמבהשמםעהמכוסרשאתיהֱֹֿאהתינכתלםאתהבש,רמולהארנ,םלוא
םירבדהלכתאהשמהארתמאב–הנסההארמב–יטרפה,ןושארהיניסֿרה
םגיושעהןיינעכאלו,העידיהא״הבהרותהונייה,הרותהתלבקלהנכהכקרהלאה
רופיסהלעלאנברבאלשהלאשהיפֿלעתררבתמוזהנקסמ.ומצעךותבםכתסהל
ותכרדהוםעהתטיפשבךכֿלכקוסעותואותוארבהשמלורתיץעישהצעהרבדב
םג,לֹּבִתלֹבָנ.השֹעהתארשארבדהבוטאל״׃רמאורתי96.וחוכתולכדע,םיקוחב

׃ויתודואתורושהמכלםוקמהןאכו–הקסִּפהךשמהבאבותלאנברבאלשותלאש96
ושוריפבעדונו,ףוסוליפויאנידמהיה,לגוטרופבשןובסילשיא,לאנברבאקחציןוד
תרכינאיהו,רתויבהבחרהתיהתיללכהתיעדמהותלכשה.םיאיבנלוהרותלבחרנה
ףקיהֿברשומישךות,ןויגיהרשויב,ידוסיויתטישןפואבםיבותכוללה.וישוריפבבטיה
האצרהההאבןהירחאלו,הכוראתולאשתרדִסכוישוריפםיכורעבורל.ל״זחתורוקמב
.תחאלתחא,ןהתובשייתמהכלהמברשאתבחרנה

יוטיבהתאםששרפמי״שר[.ו״טקוספלעםשי״שרהארו,ז״ט‐ג״יח״יתומשהצר
יפמדומלתלואשל״׃תואכרמןיבהתעהזד״בשטקנןהבשםילימַּב,״םיה♪ֱֿאשֹרדִל״
].״הרובגה

–לאנברבאשוריפיפלדוחייבו–לאנברבאון״במרהתטישיפלינאךלוההזעטקבוצר
רחאלקראבורתיֶשאלו(,יניסרהדמעמינפלמםנמאהיהורתילשורוקיביכםיסרוגה
יפלוהרותבםירבדהטשפיפלןוכנילעמשנךכ.)ארזעןבאוי״שרתסריגכ,הרותןתמ
יפֿלעֿףאו–תוררועתמהתוישוקהלכדגנכלאנברבאלשםיירקיעהויצוריתןויגֶה
תויונשהתודבועלשןתלאשבעירכהליניינעןיא,ןאכםגןכ,ללכֿךרדבומכש
תונתינתוישוקהשרחאמיכ,רמולםגינַלוכי(.ןתִמארוריבםצעםשל,תקולחמב
הטישהשדועב,ותקזחלעינרותהרופיסהטשפתאדימעהלילחונאליממ,ץוריתל
תופידעבהיצוריתֿתורבסתאדימעהלתשקבמותינרקחאיההעבטםצעמ–תרחאה
).הרותהטשפלעתיתדבוע
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..דבלּוֹה☻ֲעלכותאל,רבדהממדבכיכ,ךָמִערשאהזהםעהםגהתא . התאו.
ירשםֶהֵלעָתמשו,עצביֵאֹנ☻תמאישנא,םיהֱֹֿאיֵארי,ליַחישנאםעהלכמהזחת
לכהיהו,תעלכבםעהתאוטפשו;תֹרָ☻ֲעירשוםישִמחירש,תואמירש,םיפלא
.םהוטפשיןֹטקהרבדהלכוךילאואיבילֹדגהרבדה . הרותההפיסומהזלעזצר.״.
׃לאושלאנברבאו–חצר״רמארשאלכ☻ַעַיַוונתֹחלוקלהשמעמשיַו״,תרפסמו
]תאז[התיהשעדיוןיביםילקבשלקלבא,םיחוכנוםיבוטויהורתיירבדהנהיכ״
.טופשלברעהדערקובהןמדחאםדא]דומעיש=[דומעלהרעבנהצע . השמךיאו.
לֵקָישםעהלעםיטפושהנמיםאש,תעדל,הזלבלונתנאללארשיינקזלכוונבר
ישנא,םיהֱֹֿאיארי,ליחישנאםיטפושהויהישיוארש,הלאלכבעדֵיאלימו,וילעמ
,ונברהשמ,םימכחהלודגוםיאיבנהןודאלודמללורתיךרצוהש,עצביאנושתמא
.״?רמארשאלכשעיַוונתוחלוקלהשמעמשיַורמאֶנשדע

ןלהלעפשומהיהאםנמאו,בישמשהמוזהלאשלעבישמלאנברבא,הנהו
,הרקיעבתעדהתאהחינמוזןיאיתעדֿתוינעללבא,ותבושתתודוסימהמכוהמכמ
.ןלהלכןורתפהֿתרעשהתאעיצהלינאזֵעֵמו

תניחבמקראל,רתלאלםעהתוכילהלשיטפשמהשוביגהתאהשמגיהנהּול
רבדההיהחֵרכהבואליממשירה,ילהנִמהןוגראהתניחבמםגאלאינויערהדוסימה
דועהזירחאשתעדהלעתולעהלהשקו–שוביגהותואלשקוספֿףוסלךפהנ
לשתפסונהקנפשוגלבקלורוזחלידכתקפסמתומימתואתוננערםעבתרתונהתיה
התואלשינשדצ,ןכל.ןיַעברבכיוצמה,הזהרומגהשוביגהםויקלעתיהֱֹֿאתירב
ילהנִמהןוגראהלעללכותעדתאהשמןתנאלתמאבהליחתכלמש,אוההחנה
תשרשהלקרהנותנהתיהותעדאלא,הרמבלביקאוהשםיקוחהתטלשהלש
התלבקלאוהֿותובהלתהבםעהתקבדהווללהםיקוחהלשןויערהתרו☻בםצע
תפקמותללוכהרותלאובמכוהנכהכאלא,ומצעךותברבכםכתסמהרבדכאל–
.ךשמהבהתמלשהלעאובלדועהדיתעה,רתויהברה

םינשהנומשתרישךכֿרחאו,לגוטרופךלמלרבזגהתרשמתאויבאמשריקחציןוד
חילצהאלאוה,ודמעמםורףאלע.היליטסקיכלמ,הלבזיאודננידרפלשרצואהרשכ
אוה.1492תנשביתוכלמהגוזהידיבםתחנרשא,דרפסידוהילשוריגהוצתאעונמל
ךלהמבשדע–ילופנבךלמהלשוצעויכםייתנששמיש–הילטיאלאופארבע
קחציןוד.ותלודגמדריו,םתהלאכהמלטלטיהאוה,ותיבברחתיתפרצההשילפה
.1508תנשב,הבודפברבקנוהיצנוובתמלאנברבא

.ג״כ‐ז״י,ח״יתומשזצר

.ו״כ‐ד״כ,ח״יתומשחצר
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תיהẁֱֹאתירבבםיקוחהתמלשהלשהזןיינעיכ,רמולםגרשפאתורחאםילימב

היהשאוהאוה–םיוסמיקוחרדסבימואלהןוגראהםצעאלו–שדוקַּבתפקמ
תונפתהלםוקמולרתונאלאליממו,םייתניבדבעאוהומשלרשא,השמלרקיעה
הניחבמםגלוכֿםדוקודסמלידכ,וכלהמףטשב,הזהינויערהלעפמהתופיצרמ
ודיתחתמאיצומהיהשירה,ךכהנפתמוקיספמהיהּולרשאו,תילהנִמֿתינוגרא
.לארשיםעתאאלו,אמורןיעכוהשמ

אל,םָמינפִלעדּומהיהאלוץוחבמםירבדהתאהארקרש,ורתי,תאזתמועל
חומה״יפל,ודידל.הזגוסמ״שודקןורוויע״בשהמכחהקמועתאןיבהלהיהלוכי
שודקהןורוויעהןודינתינוגראההמלשההילבש,ולהיהטושפךא,ולש״ייוגה
97.םיכסהלהלהץלאנןבומכ,השמלךכלעריעהאוהרשאכו–ומצעתאתולכל

,תלוזהתצעיפֿלע,בגאבםירבדהןוקיתלהמכסהיכרמולךירצןיא,םלוא
תירוקמהרטמכםירבדהםתואעוציבלתירוקמֿתישיאתורסמתהלהמודהניא
םיינוגראהםינוקיתהתאעצבלהשמאופאהיהלוכיורתילשותצעיפֿלע.הרישיו
וכרדרקיעמתוטסלילבותדחוימתובהלתהםהבעיקשהלילבףאםישורדה
אלתוחפלו(השעמלםגיהנהלןמזולרתונאלהכוהכןיבשםגהמו–העובקה
אופאםגיהנהאוה.ךלהוברקתהודעומש,ןנכותמהיניסֿרהדמעמינפל)תומלשב
טצר.אליממףוסבלםגיהנמהיהםגיאדוובשיפכו,ןכמרחאל–םרקיעבתוחפלו–

יכ,רבדהרכינ–םגיהנהרשאכםגש,רמאיהלתמאההנתינףאךכלםאתהב,םלוא

׃תואכרמןיבןאכםינתינםייוטיבינש97
ףתרמב.׳תרתחמבונחנאםייח׳רישהןמ,ריאילשותרישמחוקל״שודקןורוויע״*
הזןפואב.שודקןורוויעלםרוגו,ןוימדהתאןוזחהתיצמ,לפאהובוחטה,תרתחמה
ויזתעפילהֶלעתִמרוויחהרואהו,תרניכםיהתויהלתשפועמהתילולשהתככדזמ
,שודקןורָויעב/תרתחמתכשחבונָּכיה״׃רישהתורושהנה.ןועבגבתדמועהשמשה
תרודהמב.״//.ןועבגבשמשויז–ךדרוא/;תרניכ–הפצרהלעהחּוס/׃ןוזח
הוושהו–ב״לדומעבהזחסונעיפומ,׳ייחִתדַעָליַמָדב׳,ריאיירישלשב״סשת
–י״שת׳םָלֻס׳תאצוה–הנושארההרודהמב(.ך״קדומעבוג״לדומעבויתוליבקמל
.)ה״קדומעבהאר
ידוהיהןּויפִאהֿיוטיב,״ּפוקעֶשייוג״לששידיימםוגרתאוהורתילש״ייוגהחומה״*
.׳ידוהיהשארה׳ןמ–בטומלםאבוטלםא–יונישתילכתהנושה,יוגהלש׳ושאר׳ל

ומויקידכךותואיניסֿרהדמעמינפלףאתונעיההתליחת.ח״יז״ט,ח״י‐׳ט׳אםירבדטצר
.ןלהלךכלרוזחנדועו;ד״יְֿו׳ט,׳אםיקוספד״כתומשל׳זט״יתומשןיבילואתזמרנ
הדוקנו״תחתופההקסִּפַּב,526׳מעבןלהלהמֿתבחרהבהזןיינעבןודיובושיד״בש[
].הירחאלשתואקסִּפהשמחבו״וז
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יהוזילואו–רתויבדירטהאלוביהלהאלםיילהנִמםיסופדתעיבקלשהזןיינע
ןיינעבש,ונלרמול׃הנושלכורתילשותצעתאהרותהונלהאיבמהללגבשהביסה
,דיֿרחאלכאיהשתומכ,הדבלהשמלשותונעיהבקרקפתסנאלםנמאהזיפיצפס
םוחתאםג,השמלשותונעיהםע,לעופהלאםירבדהתאצוהבונלץמאנאלא
ש.הליחתכלמוזלשהדוסיבםיחנומהםהש,ורתילשותרהזאתנובתוותצע

׃תחאכתוטישהיתשלעהדיתאןאכתכמוסהרותהש,ןכֿםא,אצוילוכהֿךסַּב
תיתמגמהותיתייווההדוסיהֿתחנהכ,השמלשתפחוסהשדוקהֿתפונתלע
תמלשהליחרכהךרוצכ,ורתילשתינכטהותירודיסההנובתהלעו,הליחתכלמ
,םייתניבהפונאםיראשנ,הנורחאהוזלשּהרותעיגישדעךא–דבעידבםירבדה
.המצעלשכהשמלשתיאובנההפונתהתמרבקר,םינפֿלכֿלע

םשמאוהאיבמו,רההלאהלועהשמתאהתעונאםיאורתאזההפונתהךותמו
שוביגהתונויערםתואלכש,תיהֱֹֿאההרושבהתא,הטמל,דגנמהנוחהםעהלא
אלמלידכ,םדבל,ןיידעםיקיפסמםניאתמאב,הכדעוקסעםהברשא,יטפשמה
לשויתווצמוויכרדתירבִּבתואנקבקוּבדלדחייתמהלודגיוגרבדִּבתובאהןוזחתא
לשותונמאניוליגחכונל–אלא,המדאהתוחפשמלכובהנכֵרָּביתֶשדע,יַדַֿשלֵֿא
יולגבושדחמוילעלבקלםעהלשורותםגהתעעיגה–ודִצמ,תירבַּבהדימעב׳ה
תעדותבםיטפשמהוםיקוחה,תווצמהלכתאלילכהלידכ,תירבהםצעתא
,לעופבותומלשב,האלמהעדותבהמייקלדומללידכו,הכותמםאָצומוםתועמשמ
,תירבהתלבקבששדוקַּבֿתודחייתההדצדוחייבשגדוהוזהרושבב.אוהודִצמףא
שודקיוגוםינהוכתכלממלארשיהיהיש–תאזהתודחייתִההתעדלעקרןכאשו

ךלהמבםייוגהלכמ׳הלהלוגסםגותויהלשדועייהםויקולחטבומ–םימעב
םיארוקונייהשהמבהלאהםירבדלםעההָנענרשאכו;ץראהברקבםימיהֿירבד
אש.דמעמלוניכהלוםעהלארוזחלהשמהווטצנ,״תואושת״כםויה

ףוסינפל(ליעלונקסִהשבושחהןורקיעהתלוחתלהמגודוזירהש,ריעהליוארךכבגאש
השמתרותבילהנִמהןוּכימהלעשדוקהֿתפונתףדועש,)]458׳מע[,ונקרפב2ףיעס
רשפאמורזוחקרוהירההשעמל׃הברדאאלא,להנִמהיבגלםגפ,רבדלשופוסב,ונניא
,ךכידיֿלערבדהררבתמונלשהמגודב.ףקותרתיבץוחנהלהנִמהלשוסוסיבתא
תאףוסבלהטימשמושדוקהךלהמתאתרערעמהתיהומצעלשכלהנִמהלאתּונפתִהש
,תוינפאלל,שדוקהךלהמבתוקבדיההשדועב,להנִמהינותנלתחתמםגסיסבה
.תילהנִמהניחבמםירבדהתמלשהתאםגףוסבלהרשפיא

ןמ׳הוילאארקיַו,םיהֱֹֿאהלאהלעהשמו.רההדגנלארשיםשןַחִּיַו,רבדמבונחיַו״אש
יתישערשאםתיארםתא׃לארשיינבלדיֵגתובקעיתיבלרמאתהכ׃רֹמאלרהה
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תאךא,ןאכראתלורוזחלךרוצונלןיא–יניסֿרהדמעמ–הזהדמעמהיטרפתא
.תודוסיהשולשלעדימעהלהארנכרשפאורקיע

ןיינעהרבסוההיפלרשאותמדוקההקסִּפברזחשלוניסינשהמדקהבאוהדחאה
םגאלאתינויעהניחבמקראלותארקלןכוהםעהו,יללכןפואבהליחתכלמםעל
,אוהינשהבש.לעופבשדוקַּבתולעתהלשהמרלותרבעהידיֿלע,תיתייווחהניחבמ
תונויערהירקיעלכלתוסחייתההארנכהללכש(תאזהתמדקומההנכההעקרלעש
םירבדלקוקזדמעמהםצעהיהאלבוש,)וישכעדעלארשילשתוחתפתההו
רשעלשתיצמתב–״תורּבִדהתרשע״בובעיפוה׳האלא,וכותבהיגולואדיאבש
היגולואדיאהןמשגדהתרבעהבאקוודהיהינכטהןדוקפִתרשא–תורחבנתווצמ
לוכֿםדוק,התמשגהלםישורדהםיישעמהםיבויחהלעןירשימברקיעהתדמעהו
תוֻצמןתויהמןהלאבהזרשקהבןחוכרשאו,ףיקמהירסומהםייחהֿרושימב
תומישרמ,תיהֱֹֿאתורמתלטהוהשודקֿדוהלשתוביסמב,הרובגהיפמןירשימב
,תווצמהךשמהטוריפב–דמעמהםוכיסבאוהישילשהדוסיהוליאוגש.רתויב
.]תואבהתואקסִּפהיתשב[ןלהלכ,תירבהסקטלשותכירעותירבהֿרפסתנכה

הנמהןבומכהתיהינומהדמעמבםיהֱֹֿאהיפמןירשימבםירבדהתעימשיבגל
רבעמשהנמםושגופסללגוסמהיהאלםעה–ידמלהקיפסמתורבדרשעלש
ותועצמאב,הרבעהבםעהאופאלביקתירבהיולימלתווצמהךשמהתאו–דשךכל
אוהיבאובדנ,ןורהאוהשמולעינומההיהֱֹֿאהדמעמהרחאדימ׃השמלש
רזחרשאכו,ודבל׳הלאשגינהשמו,קוחרמווחתשהולארשיינקזמםיעבשו

ילֹקבועמשתַעמָשםא,התעו.יָלֵאםכתאאִבָאָוםירשניפנכלעםכתאאָ☻ֶאָו,םיָרצמל
ילויהתםתאו.ץראהלכיליכ,םימעהלכמהָּלֻגסילםתייהִו,יתירבתאםתרמשו
ארקיַוהשמאֹביַו.לארשיינבלארבדתרשאםירבדההלא–שודקיוגוםינהֹּכתכלממ
וָדחיםעהלכונעיַו.׳הוהָוִצרשאהלאהםירבדהלכתאםהינפלםֶ☻ָיַו,םעהינקזל
׃השמלא׳הרמאיַו.׳הלאםעהירבדתאהשמבֶשָּיַו,השענ׳הרֶּבִדרשאלכ׃ורמאיַו
.ךָמעיִרּבַדבםעהעמשירובעב,ןנעֶהבַעְּבךילאאביכֹנאהנה . םָתשַדִקוםעהלאךֵל.
לכיניעל׳הדֵרֵיישִלשהםויביכ,ישילשהםויַלםינֹכנויָהו.םָת♪מִ☻וסּבִכו,רחמוםויה
.)א״י‐׳בט״יתומש(.״יָניסרהלעםעה

.ו״ט‐ב״יט״יתומש,תמדוקההרעהבטוטיצהןמךשמהבםגהארבש

.ח״י׳כדעז״טט״יתומשגש

ונמערבדילאו,הָעָמשִנוונמעהתארֵּבַד״׃השמלםעהרבדוהזהנה[.ו״ט׳כתומשדש
].)ז״טקוספוהז,הנושםיקוספתקולחב,םירפסהןמקלחב(.״תומנןפםיה♪ֱֿא
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אלרבכהתעמרשא,״םיטפשמהלכתאו׳הירבדלכתא״םעהינפלאיבהוהירה
אלא,הרמבומכ,אדירגםיטפשמוםיקוחלאכםהילאסחייתהלרומאםעההיה
ןירשימבעמשרשאתורבדהתרשעםעתחאתכסמבםתואןיבהלהיהרומאאוה
.ודָמִעךכבגאתתרכנותכלוההתירבהתרגסמבו,םירצממואיצומה׳היפמ

בֹתכיַו״–״הֶ☻ענ׳הרבִדרשאםירבדהלכ״,וילעלביקוםעהרזחֶשִמ,ךכֿרחא
הָבֵצַמהרשעםיתשורההתחתחבזמןֶבִיַו,רקֹּבבםכשיַו,׳הירבדלכתאהשמ
,םיחבזוחבזיַות♪ֹעולעיַולארשיינבירענתאחלשיַו.לארשייטבשרשעםינשל
.חבזמהלעקרזםדהיצחותֹנָגַאָּבםֶ☻ָיַוםדהיצחהשמחקיַו.םירָּפ,׳הלםימָלש
חקיַו.עמשנוהשענ׳הרבִדרשאלכ׃ורמאיַו,םעהינזאבארקיַותירבהרפסחקיַו
לכלעםכָמִע׳התרכרשאתירבהםדהנה׃רמאיַו,םעהלעקֹרזיַוםדהתאהשמ
תאואריַו;לארשיינקזמםיעבשואוהיבאובדנ,ןֹרהאוהשמלעיַו.הלאהםירבדה
יֵליצאלאו.רַהֹטָלםימשהםצעכוריִּפַסהתַנבִלהשעמכוילגרתחתו,לארשייהֱֹֿא
הש.״ותשיַוולכאיַוםיהֱֹֿאהתאוזחיַו,ודיחלשאללארשיינב

ֿרהדמעמלשורקיעםכתסמוללהתודוסיהתשולשלשףוריצביכ,רמולהארנ
;ןלהלהארנשיפכ,ולביבסורההלע,םירבדםשוכשמנןיידעשיפֿלעֿףא,יניס
השמבתכשרפסבןיידעוצמתנאלתווצמהוהרותהיטרפלכםגשיפֿלעֿףאו
,הנושארהליגמוא,ןושארסֵרטנוקקרהזהיהאלא–וניארשיפכ,תירבהךרוצל
הֶנַּכתִמקדצביכרמולןתינ–ושףוסבלהרותההבכרוהןהמרשאתוליגמהלולכמב
הז]דמעמ[היהתמאבשינפמ,הרותהןתמדמעמכיניסֿרהדמעמותואתאזֿלכב
םגאלא,ומדקשתווצמהוםשושדחתנשתווצמהשוביגלקראלדקומהֿתדוקנ
תווצמהשוביגלקראלףאו;תחאתפתושמתירבִּב,תודיתעהתווצמהלכשוביגל
רפסלשתיגולואדיאהותינָתורוקההמדקההלכםעןשוביגלםגאלא,תירבב

יפלדוחייבו,ן״במרהיפלבושךלוהיניֵרהםירבדהרדסןיינעלו;א״י‐׳אד״כתומשהש
.י״שרשוריפכאלשו,לאנברבא

;)׳אדומע׳סףד׳ןיטיג׳(״הנתינהליגמהליגמהרות,האנביברםושמןנחוייבררמא״וש
ובו,׳הרותןתמ׳קרפַלאיההינפהה[25.‐24׳מע,׳הכלההתודוסי׳,יולרזעילאהארו
רפסןתויהלוזלוזתורפתנהתועיריכ,ונתרותהתנבנםהמשןמזהידבורהששםינמנ
הארו,הרותןתמינפלהשמידיבבתכנ(הרותןתמדעתישארבמ׃ןהולאו–דחא
םויהםיעבראבהשמלביקרשאלכ;יניסרהדמעמבתורבדהתרשע;)האבההרעהב
ךלהמבונתינשםינידה;ןכשמהתמקהםויבורמאנשתוישרפההנומש;דמעמהרחאלש
הסינכהברע,באומתוברעבםעהלאהשמרבידרשאםירבדהרפס;רבדמבעסמה
].ץראל
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תיהֱֹֿאהרותב,הליחתכלמתירבהותווצמהםצעלסיסבכ,)תומשתליחתו(תישארב
זש.תללוכותחא

דומע,תישימחההקסִּפַּב[,ונקרפלש2ףיעסתליחתב(םדוקמונרמא,הנהו
השמלשותאובנלםעהתונעיהםעהמלשוהתילארשיההמואהתדיליכ,)]448
םשהאצמנזאמרשאב,הדילהתמלשהוזהתיה,םנמאו;םירצממהאיציהתארקל
םאיכ,אדירגינתארוביצוא,טבשואהחפשמדועאל–לעופבתמייקההמוא
,םלוא.יתכלממֿיתָרוכמןיינעבליעפוֿרדגומןוצרושרשומדוחיילעבינתארוביצ
םעתחאהמרבהמואלזאךפהנלארשיםעו,הדילההמלשוהוזהניחבמםאםג
ןתינילוא–זאףאהדילההמלשוהאלןיידעתרחאהניחבמירה,תורחאתומוא
התעהסננו–המלשוהאלןיידעהדילהתמלשהלבא,המלשוההדילהיכרמול
.תאזהונתנעטתאטרפל

וזהתיהאלתילארשיההמואהלשהתָרוהתליחתמש,הדבועבאוההדוסי
םיכרעךמסלע,תדחוימתיתילכתֿתינויערהמואםאיכ,הליגרהמואתויהלהרומא
תססובמהתיההליחתכלמהשמלהתונעיהףא,םנמאו–םינותנםימיוסמםיינכות
–ימואלהםפקיהב–םייתניבםייוצמויהוללהםינותנה,םלוא.וללהםינותנהלע
םיטרפהֿתובאהןמתילמרופֿיתלבתרוסמבםילגלגתמ,רתויבתילויההרוצבקר
לעתמאבדומעלהמואהעיגתשידכו;תעלכבןדבאולובלבתנכסלםירקפומו
ללכלאוביומצעהזדוחייםגיכהיהץוחנאליממשירה,הזלהיתוהמההדוחיי
דוסימהוהרדגהה.בייחמימואלןכותכותלבוקמתימואלתרגסמכ,דוסימוהרדגה
תירבהתועצמאבויניסֿרהדמעמבהרותהןתמתועצמאבומשגתנשםהםה,וללה
םגםאיכ,תובאהםעתימורטותיטרפתירבקרדועאל–התלבקלעםשהתרכנש
וידיֿלעיכרמולןתינוילעשאוההזרבדו–םינבהםעתימואלותמכסמתירב
תניחבב,ותדילתמלשהםגםאיכ,לארשיתדילקראלףוסֿףוסהמלשוהםנמא
םייולהוםינהוכהוהשמןמזרובעכושיגדהשיפכ–הנקִתכתילארשיההמואה
׳הלםעלָתייהנהזהםויה,לארשיעמשותֵּכסַה״׃רומאללארשילכלאםרּבַדב

הקסִּפַּב[ליעלא״שהרעהלתוכימסב,יניסרהדמעמלשהמדקההרבדבונחותינהארזש
׃׳גהשרפשֶדֹחַּבְדאתכסמ,ורתי,׳לאעמשייברדאתליכמ׳הארו,]״ךותמו״תחתופה
ארקןכיהמונעמשאללבא–)׳זד״כתומש(׳םעהינזאבארקיותירבהרפסחקיו׳״
,ויתובקעב,ןכו;״ןאכדעותישארבתליחתמ׃רמואהדוהייברביסוייבר.םהינזאב
.״הרמבווטצנשתווצמו,הרותןתמדעותישארבמ–תירבהרפס״׃הזקוספלעי״שר
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וַצמיכֹנארשאויקֻחתאווָתֹוצִמתאָתישעו,יהֱֹֿא׳הלוקבָתעמשו;יהẁֱֹא
חש.״םויה

תליחתןיבונישעשהנחבההףאלעש,ריהבהלורוזחלםגיאדכילוא,תאזםע
תינקִתהמואכיניסבותדילתמלשהןיבל,אמלעבהמואכ,םירצמבלארשילשותדיל
ימואלהןכותבינורקעלדבהםושלעתססבתמוזהנחבהןיאתמאב–תדחוימ
.םייתניבשןמזהךשמב

הקסִּפהםצעבוליפאו–תובורמםימעפןייצלתונמדזהונלהתיהרבכשיפכ
תרוסמךותמרבכ,הליחתכלמלארשיבההזהיהידוסיהינורקעהןכותה–תמדוקה
ויההליחתכלמםאו;הרותהדועייושדוקהֿתודחייתהלעגונהלכבוליפאו,תובאה
,םינפֿלכֿלעהשממתנאלוזהנכסירה,לובלבלשהנכסלםינותנוםיילויהםירבדה
לע,וזהניחבמ,דוסימהאופאלחאלאליממו–יניסבדוסימלםירבדהואבוהשדע
התיהש,תושדקתההֿדועיילשתכשמנתרוסמהתואלעקרםאיכ,שדחרבדםוש
–דוסימהותואםצעםנמאאוהיניסבףַסּוהשהמ,םלוא.עֵרפמלו,םעבתמייקרבכ
ויטרפלע,הזלשולּועתלבקב,תרשואמהותימשרה,תשרופמהתובייחתההו
יונישםושמובהיהאלםאםג,הזרבד.השעמלהכלה,שממבםיימויֿםויה
העדותהֿףקותב,הרוצַּבתיתוהמתפסותםושמםוקמֿלכמובהיה,ןכותביתוהמ
ֿןמיסלהתעמהתשענףאוזתינָרּוצתפסות׃ןכֿלעֿרתיו–תוסחייתההףקיהו
,הרותליושעודחוימקרוניאשםעכ,לארשילשקהבומהויתוהמהרכיהה
.לעופבםגדיחיהתואאשונהםעכאלא

וניאיניסֿרהדמעמיכקפסןיאםוקמֿלכמ,ןכותביונישהרדעיהףאלע,ןכל
,לארשילשתוחתפתההךלהמבאדירגתמדַקמדקומֿתדוקנוזיאכקרספתיהללוכי
לעופהלאהאיצומוהמילשמה,תינכפהמהדקומהֿתדוקנכותוארלןוכנםנמאאלא
הרותהֿאשמשרחא–הליחתכלמםעהלשינושארהֿיתוהמהיּווִהםצעתא

םינפֿלכֿלערורב]ירה[,רורבונניאםיקוספהרשקהשיפֿלעֿףאו;׳י‐׳טז״כםירבדחש
תלבקלעתירבהובהתרכנשםויהאוה,׳הלםעלארשיהיהנוברשא,״הזהםויה״ש
.)הדוהייברםשב,׳בדומעג״סףד׳תוכרב׳האר(;יניסבהרותה
,עסמהתונשםיעבראףוסבאלאהרותןתמברומאוניאהזרובידשךכלסחייתהב[
רהמהנתנשםויכ,םויוםוילכבהידמוללעהרותהביבחש,דמלל״׃הדוהייבררמוא
וניא–ג״ישהרעהבןלהלטטוצמה–ןנדקוספַלי״שרלשושוריפםגשהארנו;״יניס
].הדוהייברירבדלרחאןושלאלא
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ינייפואהויתוהמה,ימשרהתדלוההֿםויתאו–ודוחייםויקאוהאוההזהישעמה
.הזםויבריכהלאופאונלשי,תמאבלארשילש

ינכפהמהשודיחהלכםעש,ךכבגאבלםישלשי,ינשהדצהןמבוש,םלוא
ןכותהןמתיתוהמתופיצרלעססובמהזהשודיחהתויהבירה,יניסֿרהדמעמבש
רהדמעממקרוישרושתאךושמללוכילארשימםדאםושןיאאליממ,ינומדקה
םשכו–תובאהןמוםירצמתאיצימ,םדוקמתופיצרבםגםכשמלילב–ךליאויניס
ואתינומדקהפוקתוזיאמקר,לארשיבשרושולתוארללוכיםדאםגןיאש
תיזכרמדקומֿתדוקנכיניסֿרהדמעמלשתירבהךרדםגוריבעהלילבו,תרחואמ
.דיתעלתוסחייתהורבעלתוסחייתהןיב

ךותמ,השעמל,ינויסינןפואבלבקתמךכשםושמקראלינארמואהזרבד
,תינויגההנקסמללוכֿםדוקןאכאיהיתנווכאלא,ונימידעוזאמתורוקהתוחתפתה
.שארמתבייחתמה

ירהש,]תמדוקהינפלשהקסִּפהלש[אשיֵרָלעגונשהמבהטושפאיההנקסמה
תובאל׳התחטבהםויק,יניסֿרהדמעמלששרופמהימינפהןכותהםצעיפֿלע
ןובשחלעהמידְקהֿימדםולשתןיעכאלאוניאםירצמתאיצילשםיסִנהתועצמאב
ֿרהדמעמלשתירבַּבםעהרשקתהודגנכרשא,םלשהיתרוסמהדועייהלשומויק
]יכעובקלשי,הקסִּפהלש[אפיֵסלעגונשהמבםג,םלוא.ודִצמהרותהתלבקויניס
תירבבםלשותשתעדלעאלםא,תובאהתרוסמלתינויגהתועמשמםושהתיהאל
תועמשמבתועטלןיאאליממו–יניסֿרהדמעמבהתרכנשוזןיעכתימואל
,םימעפשולשעירכהרשא,שלושמה״םעהֿלאשמ״לשלוכיבכ״תיטרקומדה״
,ועצמאב,דמעמהינפל׃הרותהתלבקותירבהלשהרושיאןעמל,ערכהורוזח
ינפמ,״םעֿלאשמ״היהאלו,״היטרקומד״םושןאכהתיהאל98.ותמיתחבףוסבלו
ראשייןיידעשו״דגנ״לופיתהערכההש,תינויגהֿתיגָ☻ומתורשפאםושהתיהאלש
.בויחלתובאהתרוסמאשונכ,תיתוהמהותוהזב,וניעבםייקתמהוהשלכרוביצםש
תכללושורפלהיהלוכי,התויבקעבוזתרוסמבךישמהלהצראלשימ,ןכא
–הזהרבדהםצעידיֿלעשירה,שורפלןכומהיהאלשימלבא;םלועבעלביהלו
אלשואהרותהתאלבקלהרירבםושינפבומצעתאדימעהאלאוהשדבלבוזאל
״עמשנ״ַל״השענ״התמדקה;שארמהתואןימזהקראוה׃הברדאאלא,הלבקל

תומש׃האר.״עמשנוהשענ״–תישילשבו,״הֶ☻ענ״ןושלבתונושארהםימעפהיתשב98
.׳זד״כ,׳גד״כ,׳חט״י
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תאזירכהאוהרשאכו;ומוקמברֲאָשיהםצעמ,אליממשאצויֿלעופולהתיה
יוטיבקרםאיכ,הלאשלעהבושתויפבוזהתיהאל,שוריפב״השענ״תובייחתהה
,הקופיסלעהאברשא,ולשתימורטהֿתימינפהותשירדלשתבהלנהחורהֿתרוקל
תונעיהכ,םיהֱֹֿאהתאמ,דבעידבןאכואבשןהיניסֿתירבוהרותהאקוודשרחא
.השירדהתואל

,לאשמהיהאליניסֿרהדמעמיכ,תורחאםילימב,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפ
אליממורבע,לארשילשתמדוקהתרוסמהןמזאומייקתנשימוהמלכו,ןחבמאלא
השענ״לשתואירקןתוא,ןכֿלעֿרתי.הרותהתלבקבוגזמתנו,הזהןחבמהתא
ֿתרוסמלשהשוביגב׳התּונעיהלדדיהתואירקקרויההליחתכלמרשא,״עמשנו
לשותמיתחוועוציברמגִמקלחל,אליממ,דבעידבוכפהנ,תימואלתירבלםעה
תתירכלעםעהלשותעדֿתכימסתאתולגלדעונרשא,ילמרופהןיינקהẁהשעמ
טש.תמאבהפֵקתתימואלתירבלםירבדהוכפהיישידכו,ודִצמתירבה

דועלכויםדאלכרשא,ןחבמלםוקמםושאופאםשרתונאלבושךליאוןאכמ
הכפהניניסמתירבהיפֿלעהלבקתנשהרותהאלא,ונוצרכונממקלתסהלואורבעל
–הליחתכלמםעהלשתימואלהותייווהםצעלבייחמיטפשמהזיחאֿתיבתויהל
תאזארבעשימ,אליממו–םעהלש״דוסיהתליגמ״ב,ונימיןושלב,העבקנוליאכ
,ןכמרחאלםעהךותל)רויגידיֿלעףרטצמוא(דלונשימלכוהנושארבןחבמה
אוהךכ[.טלפמונממדועולןיאו,שארמהזהבויחהתרגסמבסופתרבכאצמנ
׃תרחואמרתויהפוקתב,תירבהלשתרזוחהאלעהְּבזירכהוהשמרזחשיפכ,]רבדה
רשאכוךָלרֶּבִדרשאכ,םיהֹֿאללהיהיאוהו,םעלולםויהתֹאםיקָהןעמל״
תירבהתאתֵרֹּכיכֹנאםכדבלםכתִאאלו.בקעילוקחצילםהרבאל,יתֹבאלעבשנ
תאו,וניהẁֱֹא׳הינפלםויהדֵמֹעונָמִעהפונשירשאתאיכ;תאזההָלָאהתאותאזה

יניד׳,׳דרפס,׳ןיינקהינידתרות׳ירוביחהאר,״תעדֿתכימס״גשומהתועמשמיבגלטש
״המכסה״להמודוניאירבעה״תעדהתכימס״גשומיכהרהבהבקפתסאןאכ.׳היָנקה
םנמאיכרבדהֿלעבלשהעדותאוהןייצמאלא,הפוריאבםיזוחהינידתרותלש
.ויבגלתויטפשמתואצותאשונכיביטקייבואןפואברָּכומההשעמברשקתה
ינידתרות׳,הלודגהתיטפשמהותדובעלש)ןורחאהו(יעיברהךרכהלאהנפמד״בש[
אוה,׳תעדתכימס׳רתכומהךוראהףיעסה.רואהתארםרטוםיבותכבתאצמנה,׳ןיינקה
,׳םיזוחלשםייללכהםינידה׳׃רתכומקרפה.ןושארהקרפבישילשהאשונהתאםתוחה
הדובעהלולכמלע(.׳ןיינקההשעמלשתעדהוןוצרהתרגסמ׳׃אוהישילשהאשונהו
].)ךליאו620׳מע׳אךרכב,רמרקלאומשלד״בשלשובתכמתאהאר,תיטפשמה
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..םויהונָמִעהפונניארשא . .השאואשיאםכבשיןפ. . ,רֹמאלובבלבךֵרָּבתִהו.
.ךלאיבלתּורִרשביכילהיהיםולש . ׳הףאןַשעֶיזאיכ,ולַח♪ס׳ההֶבאֹיאל.
ומשתא׳ההחמו,הזהרפסבהבותכההָלָאהלכובהצברו,אוההשיאבותאנקו
יש.״םימשהתחתמ

תירּבַבויניסֿרהדמעמבםעהֿתייווהלשהזהיטפשמההזיחאהֿתיבתעדות
ןורכיזהלשםיזנגֿתיבהזיאביטטסןפואבתדקפומקרהראשנאלףא,םשהתרכנש
רבעמבוא,תירבהẁתוחולבןכמרחאלוא,תירבהרפסלשבתּכַּבומכ–ימואלה
רבדבןיינועמאהישימרשא–ונבלבאמתימואלהתרוסמהירופיסלשינטנופסה
״דוסיתוליגמ״לשןתועמשמרומישתטישיפלו,וּכרוציפלםשוררבלותכלללכוי
העבקנתמאב–דימתמהיתייווחהוינויגהההדיקפתלםאתהב–אלא;ללכֿךרדב
לארשימםדאלכבייחתירבהףקותברשא,המצעינפבהווצמכםגוזהעדות
תניחבב,םיאבהתורודלהריבעהלאוהבייחו,ולשישיאןורכיזתניחבבהמייקל
הווטצנלארשיםערשאםירחאהםיינָתורוקהתונורכיזהדצב(ימנידימואלןורכיז
.)ותרותלשתדחוימהרומישהֿתטישתרגסמב,ימנידןפואבםמייקל

תארקלםהמודרפיהינפל,הרותֿהנשמבםעהתאריהזמוהשמרזוחהכיכ
ןכתושעל,יָהֱֹֿא׳הינַוִצרשאכםיטפשמוםיקֻחםכתאיתדמִל,האר״׃ץראלםאוב
םכתמכחאיהיכ,םֶתישעוםֶתרמשו;התשִרלהמשםיאבםתארשאץראהברקב
ןובנוםכחםעקרורמאו,הלאהםיקֻחהלכתאןועמשירשא,םימעהיניעלםכתַניבּו
לכבוניהֱֹֿא׳הכ,וילאםיבורקםיהֱֹֿאולרשא,לודגיוגימיכ.הזהלודגהיוגה
רשאתאזההרותהלככ,םִקידַצםיטפשמוםיקֻחולרשאלודגיוגימו;וילאונֵארק
םירבדהתאחכשתןפ,דֹאמשפנרֹמשולרמָשִהקר.םויהםכינפלןתֹניכֹנא
םויẅינבינבלוינבלםָתעדוהו,ייחימילכךבבלמורוסיןפויניעואררשא

תאםֵעִמשַאוםעהתאילẁלֶהקַהיַלא׳הרֹמֱאֶּב,בֵרֹחביהẁֱֹא׳הינפלָתדמערשא

םהינבתאוהמדאהלעםייחםהרשאםימיהלכיתֹאהאריְלןודמלִירשא,יָרבד

איש.״ןודֵמַלי

וללהםירבדהתארבכונאבה,)ט״כהרעה,3ףיעס׳אקרפ(םדוקקרפב,הנהו
לשםתלבקיבגלתינָתורוקהתוישרושהתעדותלשתיללכהתובישחהרוריבלרשקב
;תלכ☻ומֿתינובתקראלותיהֱֹֿאֿתירסומתמאכםתלבקיבגלףאו,הרותהיבויח

.ט״י‐ב״יט״כםירבדיש

.׳י‐׳ה׳דםירבדאיש
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רוכזלוניווטצנםנמאש,יפיצפסהרשקההדצתאדחוימבשיגדהליוארןאכךא
עבוקהדוסיַּכיניסֿרהדמעמלשהזהינָתורוקהעגרהתאימנידושרופמןפואב
ינומאימּולשומייקףאהזהיוויצהתא99.ךשמהבונדוחייֿתרותאשמלשבייחמהו
ףיסוהלןבומכונאםיבייחםגאליממשיפכ–הנהדעוזאמ,השעמללארשי
תיתוהמההריתסהתנבהלדקומהֿתדוקנ,בגאֿךרדב,וזירהו–דיתעלומייקלו
הטישבלארשיימיירבדתאסופתלןויסינהןיבלהיחתילארשיתויבקעןיבש
.״םייתד״םיגוחבוליפארבדהםויכונלצארגתשמשיפכ,יהשלכתינוליח

ינָתורוקהרקחמהאמש,הנכסהןמדחוימבתעבונהניאוזהדוקנבהריתסה
ֿךרדביכ–וברופכיוליפאוא,ןיעהןמיניסֿרהדמעמתאללכבדבַאיינוליחה
וליפאששייכ׃הברדאףאו,יניסֿרהדמעמבריכהלינוליחהרקחמהםגהטונללכ
ֿלעוליוארשיפכמרתויהבחרתינכותתועמשמיניסֿרהדמעמלסחיילאוהגילפמ
דמעמ,ינוליחהרקחמב,םלואביש.ןמפיוקלצאליעלונרכזהשיפכו,וניתורוקמיפ
תיתולגתההותועמשמןבּותםאףאו;אדירגתלכשומהעידילשןיינעאוהיניסֿרה
ֿףקיהלואהתעשל,רבעשל,יביטקייבואןפואבקרןבותוזירה,תיטפשמהוא
יבגלאלו,שפנֿןויווִשב,םיינוציחםינותנכ,םיישילשםידדציפלכקרו,התעפשה
.ןודינבםיירסומרבדֿילעבכ,ומעֿינבוומצערקוחה

לעחוכיוולשישימתאקרןיינעליושעהעידילשהזגוסיכרמולךירצןיא
ךארשאוזןיעכ,תבייחמתירסומתועמשמםושססבלידכובןיאךא,אשונה
.היחהתילארשיהתויבקעהתרגסמב,לוכֿםדוק,תינָתורוקההעידיההשורדהמשל
םלועמאלא,רקחמבםירבדהיוליגלתאזההיחהתויבקעההקקזוהאל,תמאב,ןכל
,וזתרגסמב.תופיצרבםירבדהלשירוקמהןורכיזהתאהכותמטימשהלהבןתינאל
ךשמנהישיאןויסינןיעכ,תינושארתראשנוהתיהותועמשמויניסֿרהדמעמתעידי
רקחמלכ–ךכלםאתהבו,םלועלקספהילבורודלרודמגיש,עגרלכבשדחתמו
ךא,תינושארהעידיהתואמ,הנממתאצלוךשמיהלקרלוכיהיחהתרגסמבינָתורוק
ילואוןיַאהןמםשֿיאאֵצֵירשאוהשלכרקחמבתולתיהלהלוכי,הדִצמ,איהןיא
הזרשקהב,בוששיגדהלוריכזהלהיהבושחהלאםירבד.הנתפמללגלגתיורוזחי

.ט״מהרעהלתוכימסב,]369׳מע[2ףיעס׳גקרפביש

.״תירבבומעָתאבםויהוליאכיניעבויהיםוילכב״׃׳טז״כםירבדלעי״שרהארגיש

ליבקמןוידלוניֵנפההב,321׳מעבליעל,ל״נהט״כהרעהלתפסותהתאםגהארובוש99
.ןנחתאָותשרפלד״בשבתכשהשרדלחסונֿתעצהב,ןנדאשונב
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–ונלשוננויעךלהמביניסֿרהדמעמלשינָתורוקחותינבקוסעלונעגהובש
תיתועמשמותיתטישהסיפתלשתיזחתבוניתונקסמתאץבשלוזהרעהאנֿעייסתו
.יוארכ

$

491ẅדומעלתכיישהג״ערהרעהךשמה

*.לכשהֿרסומלשםידחאםירבדתעדהלעםילועהזרשקהב

הלחנוהשהשיגהןיבלןאכונינפלתעצומההשיגהןיבטלובהלדבההחכונל,תישאר
לכלםגםצעבו–ןאכונינפלעבקנהןורקיעה.והימריאיבנהלשותעשתעפשהבםיברתורודל
–)םילגרמהֿרחאתפוקתלש]גירחהו[דחוימההרקמלקרןותנב(השמתרותלשהכרוא
ותוריחידועיילרותחלו׳התעושיבוחטבמםישלולשיאלא,הנכסמלהביהלםעלןיאשוהירה
וילערבגתהלןיאשלושכמכתואריהליושעשהמלדעבמוליפא,שפנֿףוריחבתילארשיֿץראה
וסינךאינשתיבימיבםיקירקיסהוםיאנקהרודווהיקדצלשורודםג,םנמאו.סנהךרדבאלא
םיאיבנהושרדםהמ׃אטחלרבדהבשחנ,המֿםושמ,םהללבא;הזלהןורקיעבקוּבדלהרואכל
.ץוריתןאכשרודהןושארהםיכפההֿןומיזוהזו–העינכםימכחהו

םיכתחנםירבדהש,אוהדחאטושפץורית.םידחאםיצוריתונינפלםייוצמחטשהינפלע
תויוכזהםא׃השעמתעשבהמואבםיררו☻הםיאטחהעקשמףדועואתויוכזהףדועיפל
םעםילשהלבטומו,ןולשיכהיופצ–ףידעאטחהםאךא,ןכתסהליוארוסנהאובי,תופידע
ףדועיפלםיכתחנםירבדהשץוריתההזלהמוד.רתויהחונתעלתוחוכהתארומשלובצמה
–הנקזהועבושהףדועואםירוענהֿבַעְרףדועיפל,תולצעהףדועואהמואבחורהֿתוננער
ואשישהמיפל,ךתחיהלםייוארוא,םיכתחנםירבדהש,רמולםגרשפאהלאלכלהפיפחבו
.תונכתסההֿהשעמתאןווכמהתמאֿאיבְנםָשןיא

לשתילכִ☻ההכרעהַל,לוקישלֿתונורקעקרתמאבםהירההזגוסמםיצוריתהלכ,םלוא
התלעשהישוקהתאתוצמלידכךכבןיאשילהמדנו–ןותנבצמבהתויאדכוהלועפייוכיס
לבא,הלועפֿךרדלשתילכִשההריחבהןיינעלאצומםגהלשייאדווב,וזהישוק.ונינפל
קימעהלוףיסוהלונאםיכירצשהארנוזהניחבמו,תירסומלוכֿםדוקאיההרורבההתועמשמ
.הרתפללכונשינפלהתנבהב

יוארןיאואיוארהרקמהתוביסמבםא–תילכשההיעבהםצעש,בלםישליוארוזהמגמב
הפיחדותונוכנםששיהליחתכלמםאתעדהלעתולעלקרהיושע–שפנהתאףרחלוןכתסהל
תערכומןכידעלב.הערכהלדמועהןיינעהלעשפנהתאףרחלוןכתסהלתיבויחתירסומ
םששישכוליאו,םוקמֿלכמםשאהתאלתנוּוכמתונכתסהםושש,אליממהאצותה
איהםגתויהלהיושעדבעידבהתָשיבכשירה,רומאכתיבויחֿתירסומהפיחדהליחתכלמ

חקלה.תואקסִּפעבשךלהמב,ןאכמןתינןושארה.םיחקלהשולשמהיונבוזהרעה*
ישילשהחקלה.אבהדומעב,הירחאלשוזבו״ןכמרחאל״תחתופההקסִּפַּברומאינשה
.הרעההףוסדע,516׳מעשארב,״וליאו״תחתופההקסִּפהןמךלוהושרפנ
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,הנושארההפיחדהלעתורבגתהבאיההכורכםנמארשאכקר,תיבויחֿתירסומהלועפהמצעב
ֿיתלבהלועדגנהֿתנובתאלא,תורבגתהםשןיאםאלבא;םילענרתויםילוקישלשםמשב
.םדוקמונרמאשרסומהẁרדענבצמלונרזחאליממ,תערפומ

לא,וצמִאווקזִח״ונלהווצמהרותהרשאכשאיהתביוחמהנקסמאליממ,ךכלםאתהב
א״לםירבד(״ָּךֶבזעַיאלופרַיאל,ךָמִעךֵלֹההאוהיהֱֹֿא׳היכ,םהינפמוצרַעַתלאווארית
לכלוםירקמהלכלתינושארעקרֿתחנהכ,תטלחומההתווצמיהוזתירסומהניחבמירה,)׳ו
לכםירודחוראשנוויהםנמאיאכזןבןנחויווהימרייכהקזחהיפֿלעקרו;לדבהילבתוביסמה
רצאנדכובנדגנכםג–תאזההווצמבםילולכהיסיסבהןוחטיבבושפנהֿתוקזחתהבןמזה
יכ,הנוכנתיתדבועתמאיפẁלעורעצב,וריכהםהךכלרבעמשאלא–םנמזלשסונייספסאו
׳הו,הזהינורקעהןוחטיבלליעיףקותתתלידכהשעמלךורעםעהןיאןמרגןמזהשתוביסִמ
ןכֿלעשו,לעופבהעשהֿתונורסחלערבגתהלםדיבןיאו,םהמוינפתאהעשֿהתואריתסה
יכ,חינהלונאםילוכיוזהקזחיפֿלעקר–קירלהמואהתוחוכזובזבמםייתניבענמיהליואר
וללהםאשןפואבו,םיזיזפהןוחטיבהֿילעבדגנכ,הפידעתירסומהדמעלםתדמעהכפהנםנמא
ירסומהאטחַּבםיאָּטחםינפֿלכֿלעואציםהירה,ןידכאלשתונדחפבואהאריבןאכואטחאל
.הנובתֿרסוחלש

לשתירסומתופידעהעשֿהתואםשהתיהםאםגש,תראשנהדבועה,ינשדצמ,תאזםע
הקזחהתונוכנִּבהיולתה,תיֵנתומתופידעםינפֿלכֿלעהתיהוזירה,יאכזןבןנחויואוהימרי
והיקדצשדועב,דבעידבקררשאתהלהתיההיושעש,תיתדבועהםתכרעהתונוכנבוונרמאש
.םינפֿלכֿלע,הליחתכלמ,הרותהיפֿלעהרואכלתביוחמותירסומהתיהםתלועפ–םיאנקהו

ידכ,הרותהתנבהבתועטלןיאםינפֿלכֿלעשיהירהוננויעמןאכהלועהיאוולֿתנקסמ,ןכל
,ךדיאמןברוחהתפוקתימחולואסיגדחמןברוחהֿיאיבנלשיסחיהדמעמהתאהיפֿלעסופתל
ןברוחהתפוקתבוליפא–תוריחהימחולִמש,איההנוכנההאצותה.הנוכנֿיתלבהיצרופורפב
תקדוצהםתליספףאלע,ןידכםהמתונביהלובואשלונלשיו,ונאםינבִנוםיבאושןיידע–
ּולירה–םתִמאוםתקדִצלכםע–ןברוחהֿיאיבנשדועב;םתעשבןברוחהֿיאיבנידיֿלע
לבא,םינהנונייהםנמאםתחלצהתורֵּפמיכרבתסמ,דרמהתאטיקשהלםתעשבוחילצה
םיאיבנהתאםגאלא,םימחולהתאקראלזאםידבאמונייהתירסומההארשההתניחבמ
.םמצעב

הלובחתלשהקדצההתורשפאןיינעבאוהוננוידאשונמךשמנהינשהחקלה,ןכמרחאל
.ןוּוכמירוביצןוכיסםושמהבשיש

הלובחתלשהתרשכהלשרופמיוטיבונלשיףוסֿםיתעירקלשרופיסַּביכרמולהארנ
תשרשומשדועבו,תמאלשהאובניפֿלע,תיבויחתימואלהרטמלתי☻ענאיהרשאכתאזכ
טקננש״ןוּוכמהןוכיס״ַל,ןבומכ,הנימאקפנ(.יבויחהאצומהתחטבהלתמאֿתינכתבאיה
תוירחאמוילעבתאהרטפ״טנרגאתדעו״רשאו,םירופיכהֿםויתמחלמבהנורחאלונלצא
רמולךירצןיאיכהמדנ.תיתלשממהםתוכמסםוחתבןוכיסהתאולבחִתשרחאמ,תילמרופ
תריחהֿיפינפלהינחהתאלבחַתמהיה–הלילחוסח–השמּולהרותהתעדהתיההמ
לשמלשייכותעדלעהלועהתיהש״המכח״וזיאיפֿלעו,״תיתגהנההותוכמסףקותב״
איבמהיהךכבגאו,םולשלשהרשפךרוצלבהזהֿילכוףסכהֿילכתאםיַרצמלריזחהל
).םיָרצמתאעבטלילבופעזמםיהתאריזחמוםיבלארשימםיפלאתשולשלשםתעיבטל

515לארשיימיירבדלע

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



יהֱֹֿאהסוסיבהןתמםלשוהףוסֿםיתעירקבשיפֿלעֿףאש,אוהישילשהחקלהוליאו
ידיֿלעתימואלהתּוליבסהלשינורקעםויסךות,םיתפומבותותואבתילארשיההמואהתדילל
תוריחייחבהמצעהמואהלשתטלחומהותישפוחההריחבלשרופמיוטיבןתמבהדילהתכירכ
תדימללגב,השעמלהמואהחורךכבהחנאלןיידעש,הארנםוקמֿלכמ–ןוכיסלכףאלע
ףאלעיכ,םעהשיגרההשעמלשרבתסמ.םינפֿלכֿלעםשהראשנןיידעשהרֵתיהתוליבסה
םיפדורהםירצמהתעבטהךות,הבָרחבוכותבלארשיתרבעהוםיהתעירקסנבשיהֱֹֿאהדובכה
ךכידיֿלע,תישונאתוארֿתדוקנמ,תותיחפלשהדימםגםשהראשנםוקמֿלכמ–םהירחא
,ןירשימבםשפנלעדומעלדבכולכוישםוקמב,הזכאלפומסנללארשידועוקקזנללכבש
ֿיאלישרדמהרבסההלשתפלאמתוחתפתהביוטיבלאברבדהו–םישומחויהובשקשנב
.הכלההתורפסבםגלבקתנשיפכ,חספלשםינורחאהםימיבללההתרימג

ןיאשםעטיפֿלעהליחתכלמעבקנחספלשםינורחאהםימיבללההתרימגֿיאלשהזןיד
׳הליגמ׳באצמנךכלליבקמב,םלוא*.)׳בדומע׳יףד׳ןיכרע׳(ונניינעלרבדםושהרואכלוב
ערהל☻י☻ָיןכםכתאביטיהלםכילע׳ה☻ָ☻רשאכהיהו״׃ונושלהז,שרדמ׳בדומע׳יףד
אהו?םיעשרלשןתלפמבה״בקה]חמשםאה=[ידחימו–]ג״סח״כםירבדיפֿלע[םכתא
**!׳ודסחםלועליכ׳הלודוהםירמואו,ץולחהינפלתאֵצְּב׳׃)א״כ׳כ,׳בֿםימיהֿירבד(ביתכ

לשןתלפמבחמשה״בקהןיאשיפל?וזהאדוהב׳בוטיכ׳רמאנאלהמינפמ׃ןנחוייבררמאו
תרשהיכאלמושקיב?׳הלילהלכהזלאהזברקאלו׳ביתכדיאמ׃ןנחוייבררמאו.םיעשר
אוה׃רזעלאיבררמא?הרישםירמואםתאוםיבןיעבוטידיישעמ׃ה״בקהרמא,הרישרמול
,הנהו.״הנימעמש,☻ּו☻ָיביתכאלו,☻י☻ָיןכביתכדימנאקידו,☻י☻ֵמםירחאלבא,☻ָ☻וניא
תחמשאהתאלואאהתרשאאהתיכ׃הברדאונממונאםידמולהרואכל,ודִצמ,הזשרדמ
לעחבשהתאתתלוחומשלונליוארםינפֿלכֿלעונאירה,םיעשרלשןתלפמבה״בקה
שוריפבונאםילבוקמןאכש,ונינפלשדחוימהאשונבהמכוהמכתחאלעו–םתלפמ
יכ׳הלהרישא,רֹמאֵלורמאיַו׳הלתאזההרישהתאלארשיינבוהשמרישיזא״יכ,אתיירואדמ
.)׳או״טתומש(״םָיַבהמרובכֹרוסוס,הָאָגהֹאָג

ןידןכלו,םיהזםניהתוצמהגחימיתעבשלכבןיפסומהתונברקשךכבץוענםעטהו*
ןיאשהמ;גולידבללהבקפתסהלןתינךכֿרחאו,ןושארהםויבםלשללהרמאיישאוה
הנושםוילכלשונברקשןוויכמ,םוילכבםלשללהובשדחתמש,תוכוסהגחבןכ
.ומדוקמ

באומוןומעתואבצדגנכ,טפשוהיךלמהתושארב,הדוהיאבצתמחלמבאוהרבודמה**
םחליהלידכהדוהירבדמלאןדריהרבעמושלפרשא–םהילעוולנשםיטבשו
ןבלאיזֲחַיאבינ,שדקמבטפשוהיתליפתרחאל.)׳כקרפבםשרפוסמַּכ(,לארשיב
לא״׃ןאכהשמירבדתאםיריכזמהםייוטיבבברקלתאצלםדדועו,לארשילעוהירכז
..םיה♪ֿאליכהמחלמהםכלאליכהזהברהןומההינפמותַחֵתלאווארית ובציתה..
םיררושמדימעהטפשוהי.הווהךכו.״םילשוריוהדוהי,םכָמִע׳התעושיתאוארוודמִע
םיביואהופגינ–׳הלהידוההרישבולחהךארשאכו,םימחולהםעםייִולהןמ
.הטיֵלפןיאו,םיתמםירגפםנומהלכובכששדע,הזבהזםיגרוהםהשךות,המוהמב
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רוט׳לעושוריפבאיבמ׳ףסויֿתיב׳ו,ויפֿלעךפהנוחקֶלההפףלתסנהמֿםושמ,םלוא
יֵלוביש׳ו״׃חספבללההתרימגֿיאלןיכרעתכסמלשםעטהלעףסונב,צ״תןמיס׳םייחֿחרוא
אוהחספהימילכללההןירמוגןיאשםעטהש,הכוסתשרפ׳ונינרהשרדמ׳םשבבתכ׳טֶקֶלה
ךליאוןאכמ*.״]ז״יד״כילשמ[׳חמשתלאביואלופנב׳ביתכו,םיירצמהועבטנשיפל
תשרופמהקיחדךותוליפא,ןידהםעטהיהוליאכםינשרפהתעדלעהזהדגונהשרדמהלבקתנ
יתכלההםעטהלשתישעמהקחדהךותםגוןושארהשרדמהלשהנוכנהתועמשמהלש
ןמיסותואב׳הרורבֿהנשמ׳ו,׳בףיעסצ״תןמיס׳םייחֿחרוא׳׳ןחלשהֿךורע׳האר(ירוקמה
רמא,םירצמהועבטנחספלשהעבשםויבשינפמ–׳וכוגולידבללההןירוק״׃׳זןטקֿףיעס
עקרהיהיאדווביכרמולהארנו–)״!יַנפלהרישםירמואםתאוםיבןיעבוטידיישעמה״בקה
.תאזכשהנושמתוחתפתהליגולוכיספ

וצמיאשדע,םיקידצךכֿלכ,טושפ,ויהונינשרפשהחנהבקפתסהלהשק,הזהעקרהיבגל
,םדוֿרשבֿתדימלעהָלענכקראל,שוריפב,התואםיאיבמוניתורוקמרשאהשיגםמצעלןאכ
רואלאוצמלרשפאןורתפהתאשילהמדנו;תרשהיכאלמלשםתדיממהלענכוליפאאלא
ןבומהוטושפהןידהןיבל,םירצמהתעיבטתעלללההןיינעבהכלההתוענטצהןיבלדבהה
ֿףאו–ףצפצמוהפהצופךכדגנכאהישילב–תומלשבללההתאםירמוגהכונחביכוילאמ
ללהימיבםייוצמההלאןיעכהשודקבשםידחוימםינותנםושהכונחבומייקתנאלשיפֿלע
ךכו(תובָּכעםושאללללההץרפתמהכונחביכקפסןיא.)׳בדומע׳יףד׳ןיכרע׳(םירחא
ונלהשענאלא,םיביואָּבסנונלהָ☻ענקראלםההםימיביכ,)הכלההיפֿלעםגאוהרשאתמ
שקיבןנחוייבררשא,םימיהֿירבדרפסלשהשעמַּבםגש,קודו(–ונלשמןוחצינסנםהב
,וניכזקרםאיכ,ונלשמןוחצינסנונלהשענאלםנמא,הדותהֿתעבהתומֵלשתאובשובכל
.)םמצעב,הזבהזושעוומקוניביוארשאםיטָפשהסֵנִמ,״חֹּכונבןיא״ב

אפורהםהרבאןבהיקדציבר–׳טקלהילוביש׳לעבירבדתאאיבמוראקףסוייבר**
תוכלהךרעוטקילורוביחבו,הינמרגבוהילטיאביח,הנשתואמשולשכבולםדקש–
ספדנורפסךא,1275תנשברטפנהיקדציבר.םיגהנמימעטוהליפתישוריפ,תוקוספ
ףסוייברלע(1514.תנשב,וראקףסוייברלשוייחב)תרצוקמהרודהמב(הנושארל
238הרעה,)׳בךרכ(,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר׳ףסויתיב׳ורוביחווראק
.)422דומעב
תומוקמינשבהעיפומונינפלשהשרדהךא,ותרוצכונידיברמשנאל׳ונינרהשרדמ׳*
םוקמה׃דבאששרדמהלש׳וילוגלג׳םההלאשרשפאו,תוחפל,תישרדמהתורפסב
תרודהמבו,׳אנהכברדאתקיספ׳לעחפסנרשא,תפצבורוקמשדיבתכבאוהדחאה
אוהינשהםוקמה.׳בחפסנכםשתאבומה׳תרחאהשרפ'ףוסבעיפומאוהםיובלדנמ
קרפ(;״חמשתלאבִיואלֹפנִּב״׃קוספהלע,ס״קתתזמר,ילשמל׳ינועמשטוקלי׳ב
.)ז״יקוספד״כ
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ןָידִמתמחלמוןדריהרבעשוביכדעיניסבהינחהןמ7.

יוארהו,יניסֿרהדמעממרישיךשמהבוילעתרפסמהרותהשןושארהערואמה
–בחרומןבומבגשומהתאסופתנםא–ונממיתוהמקלחכדועבשחיהלםצעב
הֵלֲע״׃רומאלוהֵוַציַותירבהדמעמירחאהשמל׳הארקשתרזוחההאירקבוהירה
יתבתכרשאהָוצִמהוהרותהוןבאהתֹחֻלתאלהָנתֶאו,םשהֵיהוהרָההיַלא
..םָתֹרוהל . יניסרהלע׳הדובכןֹכשיַו.רההתאןנעהסַכיַו,רההלאהשמלַעַיַו.
׳הדובכהארמו.ןנעהךותמיעיבשהםויבהשמלאארקיַו,םימיתששןנעהוהסכיַו
,רההלאלַעַיַו,ןנעהךותבהשמאֹביַו.לארשיינביניעל,רההשארבתֶלֶכֹאשאכ
ןכֿםאהפהתיההרורבההנווכהדיש.״הלילםיעבראוםויםיעברארהבהשמיהיַו
ֿדמעמלשהטילקהֿרשוכמגרחש–בחרהםפקיהבהרותהיטרפןתמתאםילשהל
םירבדלעגונשהמביכהארנ,םנמאו;יוארהבתכבםתעיבקו–זכורמהתירבה
שֵשֹביכםעהארַּיַו״,םייתניב,םלואוטש.ןוּוכמַּכהמישמההמייקתנ,השמל׳הןיבש
.רההןמתדרלהשמ . זטש.לגעההשעמתאםשולגלגו–״.

השעמהשהנקסמַלםוקמשיםאףאוזיש;הומתוםותסאוההזהשעמלשוניינע
ןחלופלשותעפשהמםעבהכשמנש,תיטקלאידתינהוכתרוסמוזיאבהיהרושק
ןבםעבריךרדוטישהכימלספוחישאוהיבאובדנךרד–ףאילואו,ירצמהרושה

.ח״י‐ב״יד״כתומשדיש

תֹחֻלינש]תא[יַניסרהבותִארבדלות♪ַכְּכהשמלאןתיַו״׃בותככ[–.ח״יא״לתומשוטש
.]״םיהֱֹֿאעבצאבםיבֻתכןבאתֹחֻל,תֻדֵעה

.ךליאו׳אב״לתומשזטש

.בהזהלגעךרע,תיארקמהידפולקיצנאהארזיש

.וטוסאקיפל,אוהיבאובדנךרעו;םש,תיארקמהידפולקיצנאהארחיש
ןאכד״בשירבדלרשקהב,םיכרעהינשב,םשתורומאהתודוקנהלעןאכעיבצנ[
לגעההשעמתאסחייינורדנסכלאהןוליפרבכיכאבומ,תישאר׃טפשמהךשמהבו
םעבריביצהשםילגעהןיבלרבדמהלגעןיבשרשקהןודנדוע.ירצמןחלופלשיוקיחל
תולֲעֵמםכלבר״׃םעהלאורמואבהזרשקלזמורומצעםעברי;ןדבולאתיבב
טעמכ–)ח״כב״י׳אֿםיכלמ(״םירצמץראמולעהרשאלארשייה♪ֱאהנה,םילשורי
תאבומדוע.)׳דב״לתומשב(בהזהלגעחכונ,רבדמבלארשיורמאשםילימןתואב
ולהיהבושחשאלא,היבאובדנוינבלםעבריארקהרקמבאלשוטוסאקלשותחנה
בדנ,ותרוסמיפֿלע,םירושקויהוברשאםודקהןחלופלוילגעןחלופתארושקל
והולטנןדינברשא,הכימלספלםגתרשקנןדריעָּבםילגעהדחאתבצה.אוהיבאו
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ןהלןיאשתורעשהבערואמהגומנםוקמֿלכמירה,ןדולאֿתיבןברוחדע–טבנ
ןורכיזקרםאיכ,ינָתורוקלכשהֿרסומםושאופאוניאראשנשהמ.ינויגהםוכיס
אלא,ךרפומוניאםנמאונֵתָוַהלרשא,ימואלתוילכֿרסומךיבסתלשותנזהלשיבמ
תכשמנהתידוסיהריתסוזיאיפֿלע,קדצומכשדחמםעפבםעפידמאוההלגתמ
ןיאשינפמ,ךיבסתלךפהנשיבמהןורכיזה.ליעלוניאררבכשיפכ,םעהשפנב
תורקליושעשיפכו,יתרגִשםירבדֿךלהמבהשענשוהשלכאטחבקרןאכרבודמ
ףקיהב,ילמסוינורקעהשעמבאוהרבודמאלא,״רתויבתובוטהתוחפשמב״
ןמזינפלךאשרתויבידוסיהןורקיעלתקהבומותיּבטוקהריתסבעצוברשא,ימואל
.״עמשנוהשענ״,הנֵכותבהלנהזרכהב,תיהֱֹֿאתירבבםעהוילעלביקטעומ

לטלטלוביטםצעמיושע,המואהייחרחשב,הזכשןורכיזיכרמולךירצןיא
דואמןבומכהשקו–אתקימעאריבלםרארגיאמתימואלההוואגהתפונתתא
םעהרבכהסנמשכףאו,םעפבםעפידמםא,ךכרצונשתותיחנהשגרמררחתשהל
לגעֿאטחןימבולךבתסמודימאוהרזוח,ותולדַגֿדוחייתאןיגפמוהבושתברוזחל
תוכלמלשתולעתההרחאהרקךכ;עשוהיתמשכ,ץראהשוביכרחאהרקךכ.שדח
תדחוימהתוררועתההתאהָּבִאבהתימהרשאןיחומהֿתּונטַקבהרקךכ;המלשודוד
ֿלוקרשאכ,ונלשונימיבבושהרקךכו100;ינשתיבימיבןויצתבישלשהנימב
לשודוסימלארשיתוריחתמחלמלשהנוחצינדֵההיהרבמבונבט״כלשתּנַעה
לשןוחצינהתאהקתישםולשהתוינכתלשתּונטַקהיעוגעגתולפִשרשאכו,ריאי

לעףיעסהתליחתב,׳הקרפב,ןלהלד״בשראתיעשוהיתומרחאלשהעיקשהתא*100
.ןונןבעשוהיתמיַו״׃ארקמהתודעיהוזהנהו–ךליאו591׳מע,םיטפושהתפוקת . .
.ויתובאלאופסאנאוההרודהלכםגו . תאודבעיַו׳היניעבערהתאלארשיינבושעיַו.
םיהלאירחאוכליַו,םירצמץראמםתואאיצומהםָתובאיֵהֱֹֿא׳התאובזעיַו.םילעבה
.םירחא . .לארשיב׳הףארַחיַו.תורָתשַעָלולַעַּבַלודבעיַו. . םהיביואדיבםרכמיַו.
.ביבָסמ .)ד״י‐׳ח׳בםיטפוש(;״..
אטחש–טבנןבםעבריןיבלונבםעבחרןיבהכולמההקלחנהמלשתומרחאל*
םיתעל,םיכוראןמזיקרפלאטחבועקשתוכלממהיתש.לארשיןרקהדריו–איטחהו
.תולגוןברוחןהיתשףוסו,ןהיניבומחלםג
הבחרהבד״בשחתינינשתיבימילשהרשפהייחבןויצתבישלשהתוססומתהתא*
.הזךרכב,׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ורוביחב

המשבןדאיה–שיַלריעבשדקמַּבותואוביצהוםירפארהבהכימתיבמעורזב
].הבובשיוהושבכרשאכ–שדחה

.ח״יםיטפושהארטיש
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לעתוילכהֿרסומךיבסתיכ,אצמנולאהתועפותהלכב101.םימיהתששתמחלמ
םתסהןמ׃הברדאאלא,אמייקֿתבהבושתונבררועלידכליעומוניאלגעהֿהשעמ
ּותָליהבמה,יניסמתיתִמאהותִמאםערשאמרתוי,דָמִעללכֿךרדבםעלחונאקווד
וניאתמאבלגעהֿהשעמןורְכיזשכ,ךלוהולגעמהולבבוסךכו–הלדוגבהארנכ
,דבלביטטסלמסכ,וניעבטושפאוהראשנאלא,יבויחםרוגםושלונלךפהנ
תרתסנהתמאָלתודע,אליממובגאב,ןכֿםג]אוה[אשונםאףאו–בוצעויתואיצמ
102.ונממךפההלש

תריבש,תישאר׃יאווללשתואצותהמכ,עודיכ,לגעהֿהשעמאשנךכלרבעמ
רוהיטהֿשנוע,תישילשאכש;יולטבשתודחייתה,תינשךש;םיהֱֹֿאהשעמ,תוחולה
ידיבםעבהתיהשתפסונההפֵגמהובכש,השמלשותָוצִמבםעבועציביולֿינברשא
,תישימחודכש;הטרחתואכברוחרהמידֶעתאםעהתולצנתה,תיעיברגכש;םימש
הכש.הנחמלץוחמלאהשמלהואתקחרה

ץרפחכונויתושוחתתא,תעמודךאהחוקפןיעב,ד״בשאטיבתומוקמהמכב*101
רבמבונבט״כבבושייהתאףטשרשא–)ןאכויוטיבכ״תנַעהלוק״(–החמשה
היתולובגתא.תונידמיתשלץראהתקולחלעם״ואהתרצעתטלחהםוי,)1947(
׃ד״בשהניכ,תרצעהתטלחהכ,םוקלתדמועהתידוהיההנידמהלשםיצצוקמה
,׳ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע׳רוביחַּבהאר(–״החמשהתולובג״
תבקונתרוקיבםגדועהפסונתינידמההאצותהלעו–)352׳מעתיתחת׳גךרכ
האיבהרשא׳םישרופה׳תמחלמלםתורכנתהלשב,ותגהנהו׳ןגרואמהבושייה׳לע
.יטירבהשבוכהלשותוקלתסהל
םינוגראהלשתוריחהתמחלמןיבלרבמבונבט״כתטלחהבשגשיההןיבסחיהביטלע
רבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבד״בשדמע–ותואהרשפיאשאיהֿאיהרשא–םישרופה
.117‐116םידומעב,׳ל״הצ׳׃רתכומהףיעסהתליחתב,)׳בךרכ(׳הנידמה
םימיהתששלשגשיההתפונתתאוקתישרשאתוינידמהותויכרעהתומגמהתא*
,׳בקרפ,׳םיברעהםעםולשלדוסייווק׳בלשמלהאר–תומוקמהמכבד״בשחתינ
׃ףיעסהתליחתב,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳בו,)ךליאו405׳מע׳גךרכ(
.ךליאו344׳מע,׳הנידמהתגהנהותונויצהרבשמ׳

״לוכהךסַּב״םילימַּבתחתופההקסִּפַּב,םירבדהךשמהבדימררבתתתאזהתודעה102
.םשל״שהרעהבו

.ט״י‐ו״טב״לתומשךש

.ט״כ‐ו״כב״לתומשאכש

.ח״כ‐ז״כב״לתומשבכש

.ה״לב״לתומשגכש

תאוריסה׃ועמשמ,״ברוחרהמםָידֶעתאלארשיינבולצנתיַו״[.׳ו‐׳הג״לתומשדכש
].יניסרהדמעמבולביקשםידחוימהםהיטישכת

.א״י‐׳זג״לתומשהכש
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ֿלעהָ☻ענםהלףארשא(םיירוקמהתוחולהןדבאמדבליכןייצלרשפא,םלוא
לשותודחייתהבקרהשעמלןאכהראשנהדיחיהעבקהֿתאֵצות,)ףילחתםינפֿלכ
ומשלוילאבושנדועו(רחאםוחתלתרבועותועמשמשןיינעהזירהו–יולטבש
עקתשנלגעהֿהשעמיכ,ןכֿםאאצויתורחאםילימב.)ןלהלבחררתוירשקהבו
,ןויצליואררבדהו–וניינעבתוקֵבדהנייהתש,תורכינעבקֿתואצותאלבהשעמל
הליחתכלמ,םנמאו;ותועמשמֿתּוינורקעבםיהדמהרואכלןאכהיהאטחהשםושמ
לא׳הרמאיַו״׃ליבקמיטלחהשנועלשהמגמב–הרואכלןכֿםג–׳הוילעביגה
יפארַחִיְוילהחינה,התעו;אוהףרֹעֿהשקֿםעהנהוהזהםעהתאיתיאר,השמ
וכש.״לודגיוגלךתואהשעאו,םֵלַכֲאַו,םהב

אלליבקמהיטלחההשנועהתמגמיכהארמ״ילהחינה״יאנתה,תמאבשאלא
ולןבומש,לילעברכינהשמלשותריתעֿותבושתבםג.םלועמתיניצרןאכהתיה
םא,ןובשחבאובלרבכלוכיוניאש,ךרפומןויעראוהלארשיןדבאיכשארמ
ןתמוֿאשמהרבועזאו–זכשלבהַלרוזחלוארקיעמןקורתהלרומאוניאםלועה
אוהֿךורבֿשודקהרשא,םינטקהםישנאהתושלוחםעיהשלכהרשפלשןויעריספל
.יהֱֹֿאדועייוילעליטהשכףאלארשיתאןהמרטפאל

ותגהנהןויערבדומעללוכילארשיֿינבןומהןיאםא,אלימ׃אוההרשפהןויער
,הילעעיבצהלולכוירשאתּומדלאקוודםהםיקוקזו,לארשייהֱֹֿאלשתטשפומה
לארשייהֱֹֿאםהלשבלתי–״םירצמץראמּולעהרשא,לארשי,יהלאהלא״
דע,םלואחכש.הניעבראשיתתיהֱֹֿאהתינכתהשדבלבו,םיאתמךאלמלשותומדב
יכאופאעַדָוִיהֶמַבּו״יכ׃םעטולןיאשןויעראוההזםגש,השמחכונהרהמ
רשאםעהלכממַעוינאוניִלפִנו,ונָמִעתכלבאולה,ֶמַעוינאיניעבןחיתאצמ
קרםאיכ,םעהםעוכליומצעבתמאהיהֱֹֿאינפאלםאלבא;״המדאהינפלע
לכתאךירצימזאיכ,אוההמואוהימעדויימרשא,םימעהלככ,והשלכךאלמ
ךכו–טכשללכב״הֶזִמונֵלעתלא,םיכלֹהיֶנָּפןיאםא״,זאבטומאולה?החרִטה
.]אטחהלע[המיאתמההבוגתהתיישוקהמוקמלהבש

,אטחהלשותּוינורקעףאלעיכ,אצמִמהתאהישוקההפהָלגמלוכהֿךסַּב
הטמלשדועב,חטשהינפלעקרראשנאלאםירבדהשרושלדריאלאוהתמאב
אטחהלעהטרחתוגגומתהבותירוקמההתונמאנבטוהללתירבההפיסומוהפיסוה

.׳י‐׳טב״לתומשוכש

.ד״י‐א״יב״לתומשזכש

.ךליאו׳כג״כ,׳ג‐׳בג״ל,ד״לב״לתומשחכש

.ב״יקוספםגהארו,ז״ט‐ו״טג״לתומשטכש
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הלרשפאתנאלש,הריתסבןידהֿתדימןאכהכבתסנהזכןפואבו–לשעגרלכב
תילכתבוםיבוטהםישרושבעגפיאלרשאוםיאתמהארייששנועםושאטחהדגנכ
,השמלרתענאוה׃הרירבאוהֿךורבֿשודקלאופאהתיהאל.המצעלשכהשינעה
אלש;ודובכמהשמלהליגוףיסוהףאאלא,םעהןמוינפתאקליסאלשדבלבוזאלו

רשא,םיירוקמהתוחולהןדבאמדבלירה,תיפוסההאצותבוללוכהםוכיסב,ךכו
םיפוחדה,םירחאהםישנועהןמדבלו–םהבונדביאהמתעדלונדיבןיאבוש
ונלצאיולתלגעהֿאטחןורכיזראשנ–השעמֿתעשבולעפוהש,תיסחיםיתוחפהו
,תידועייההלצההסנלשקוחותואתרגסמבםאיכ,והשלכשנועלשתרגסמבאל
103/בלש.תובאָּב,ליעלונרכזהרבכש

םשההתשהו,רהלהשמרזחודעבמולגעהֿאטחףאלעש,היהםירבדהךשמה
ידכ,הרותהירבדתאלביקורזחו,םיהֱֹֿאהינפלהלילםיעבראוםויםיעבראבוש

,אטחהרחאלהאבההלצהה׃ונייה–תידועייההלצההסנלשיה♪ֱֿאהןורקיעהתא103
בוטהרמגַלסחיבד״בשריבסה–דועייַלהריתחהךשמהתארשפאלתדעונהו,ודֲעַּבִמ
ליעלתאזהאר.קחציוםהרבאידיב,םייוגהןיבלאהקברוהרשלשןנוּכיסיכוביסלש
.״אלא״תחתופההקסִּפַּב,401׳מעב

האר;יולטבשלשוהשמלשןישנועהעסמל,םירבדורמואאלל,םעההָנענדציכהארלש
רחאםיאיבנהיפנכתחתוסנכתהדציכהאר;םָידֶעתאםירבדורמואאללוקרפתהדציכ
ו״כבדועשרחא,וכלהוושבכוםימיהשישבוטשפז״כשתבדציכהארו–ןברוחה
.ןיֵסוחלשוידיבהריאשהלוננחתהו,םילשוריבףאםאיכ,יניסבקראלוסאמרייאב
ורוביחתליחתבד״בשדמעםימיהתששתמחלמלהליבוהשםירבדהתולשלתשהלע[
וינונחתלע11הרעהבו221׳מעבםשהארו;)׳גךרכ(׳םימיהתששלשהמחלמהרחא׳
)!(םילשוריברעמלעויתוזגפהידכךותרבכ–ןיֵסוחךלמַל,ןבאאבא,ץוחהרשלש
.ערלכולהנואיאל,ודיתאךושמיךאםאש–
רהתגספמהקיתעהריעהלעןיידהשמוסיקרניזועופצרייאבז״כב׃תאזףאתאזאל
תוינידמ׳בקבדש–ןייד.הקיתעהריעהלאךישמהלןיידבקחדסיקרנו,םיפוצה
ןקיתווהלכתאםיכירצונחנאהמ!אלןפואםושב״׃חוטבוץרחנהיה–׳רותיכה
,1995םילשורירתכתאצוה,׳הבירמהרה׳,יאגרשבדנלשורפסבתאזהאר(.״?הזה
].)18׳מע

.ג״כ‐ב״י,ג״לתומשאלש

ונלצאיולתראשנםנמאלגעהֿאטחש,עבטמהלשינשהדצהוהזיכ,רמולךירצןיאבלש
לֵֿא,׳ה,׳ה״׃השמרבכזירכהשומכו–ליעלוניארשיפכ,הזהםויהדע,הקונמẁיתלב
,האָּטחועשפָוןֹוָעאֵ☻ֹנ,םיפלאָלדסחרֵצֹנ!תמאודסחברוםיַּפאךֶרֶא,ןונחוםוחר
;״םיעֵּבִרלעוםישֵּלִשלע,םינבינבלעוםינבלעתובאןֹוֲעדֵקֹּפ׃הֶּקַנְיאלהֵּקַנו
.)׳ז‐׳וד״לתומש(
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הווטצנםינושארָּכתוחולףאו–םדוקמןָוּוכמַּכ,ותירבתאםייקלוםעלםרסמל
םעלםדירוהורזחאוהו,םירבדהתרשע,תירבהירבדתאםהילעבותכיַו,לוספל
גלש.תּודעל

יטרפלעףסונב–םעלוישכעאיבההשמרשא,תאזההרותהיטרפתרגסמב
ינשלוכֿםדוקודחוימבןייצליואר–ליעלונרכזהרבכש״םיטפשמהוםיקוחה״
.ןכשִמהתמקהאשונ]אוה[ינשהו,ץראהשוביכאשונאוהדחאה׃הלאםיאשונ

ֿהשעמלתדחוימתופיכתבשגדומטוריפלהכזץראהשוביכןיינעיכהארנ
,שוביכהתורשפאםצעםשלינחורהרהוטבושחהמכדעםעלריהבהלידכ,לגעה
ןמםיעמתשמהםיבויחהתאו,הרכההתאםעבעיבטהלידכ–הזמרתויףאךא
ֿייחוםייוגלתּומָדיהלשתולפַתשִהינימלכו,אסיגדחמ,ץראהתשוריש,הרכהה
הנקבתולעלםילוכיםניא,ךדיאמ,לגעהֿהשעמבלפקתנשהמןיעכ,םהמעאתווצ
ךכבגאו,םניינעתאןבומכהצממהניאםירבדהרשקהלשוזהביס,םלואדלש.דחא
המגמהֿדקומםצעבאוהאוה,הזאשוניכ,ןיטישהןיבמבושןאכרהבתמאָליממ
.הלוכהרותהלכלשתקדצַמהתילכתהו

,השעמותואלאוהותורשקתהתאףאתוארלילוארשפא,ינשהאשונהוליאו
דוסימלקראלםינפֿלכֿלעקוקזםעהש,לילעבןיגפהלגעהֿהשעמשךכידיֿלע
אצומתתלאבןכשמהןיינעו–םיהֱֹֿאהתדובעלשדוסימלםגםאיכ,ויטפשמלש
.תאזההשירדל

ררבתמרבדה.םניינעתאהצממםירבדהרשקהןיאשרורבוזהדוקנבםג,םלוא
תניחבמתוחפל–הרותהלולכמבהזןיינעלתנתינההיצרופורפהידיֿלעדחוימב
בשחוהםנמאןיינעהיכ,תדמלמוזהגלפההלש.ןוידהיטרפףקיהויתומכהדַמֵמה
לשתימנידהתילכתהםא–הזהםויהדעשונאםיעדויתמאבו,ומשלםגדואמדע
לשתיטטסהֿתדמתמהתומייקתהלדבוכהֿזכרמירה,ץראהתשוריבאיההרותה
ינששךכידכדעףא,יאדו,ךכ.שדקמהןיינבבאיה,עגרועגרלכב,תאזהתילכתה
תדובעלשידעלבהוימואלהזכרמכ–שדקמהשםשכו,לגעמְלםיפרטצמםימרוגה
104,ץראהתשורילשתיתכלממהתילכתהםויקליתייווההדבוכהֿזכרמאוה–׳ה

תאםירקוחה–׳טא״שםירבד׳יֵרפס׳–שרדמַּבל״זחירבדבבטיהדדוחמהזטביה104
״הזהםוקמהלאונאיביַו״׃ורמואםאה,שדקמַלםירוכיבאיבמלכלשוירבדחסונ

.ד״לתומשגלש

.ז״י‐׳יד״ל,ג״ל‐׳כג״כתומשדלש

ֿיכתליחתו,הֶוַצְת,המורת׃תושרפ=[א״יא״לדע׳אה״כהאר,דבלבתומשרפסבקרהלש
.]יֵדוקפ,להקיַו׃תושרפ=[ךליאו׳דה״ל,]אשת
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תולעתהלשתינחורהתילכתהתחטבהליעצמאלץראהתשוריתכפהנםגןכ
.הלילחרזוחו,שדקמבםיהֱֹֿאהלאםדאהוםעה

לשדוסימַלתנתינה,תאזהתגלפומההיצרופורפהידיֿלעיכרמולךירצןיאו
יטרפבןוידהףקיהלשיסחיהטועימהתמועל,םיהֱֹֿאהתדובעושדקמהואןכשמה
האצותהתואלרתויבקהבומהןפואבונאםיעיגמ,הרותהלשתיתכלממהתילכתה
דצהןמלוכיבכרבועכתואריהלהֶטונהשמֿתרותלשדבוכהֿזכרמש,ונרמאש
ןיא,וזהדוקנבםג,תמאביכקיסהלרשפאבוש,םלוא.״יתדה״דצהלא״ימואלה״
׃הברדאםאיכ,ןוזיאהתייטהלשיהשלכתועמשמוניניעֿהארמלסחיילותועטל
יכ105.ובטימב,ןוכנהןוזיאהתדמתהתאקרןאכהחיטבמהרואכלשֿהיטהה
יתכלִההדוסימביוצימלןתינוניא,וביטםצעמ,יתכלממהדצהשבלםישלשי
םשל,תדסוממẁיתלבותילאוטקאתיאובנהמלשהלאוהקוקזדימתאלא,ומצעלשכ
,תאזתמועל.םידחוימההעשהיכרוצלותונתשמהתוביסמלודוקפִתתמאתה
עבקלשיתכלהןעשמלבקלתימואלההיווהההיושעינהוכהוינחלופהדצב
לערובעלתויושעהתוכופהתלרבֵעמ,ימואלהןויערהלשותוביציתחטבהל
תיאובנהמלשהבואםינמזהיפוליחבתיתוהמתולתםושילבויתכלממההנבמה
ולש.יהשלכ

ןכשמהןיינעלךכֿלכגילפהלםנמאהתברההרותהש,ךכלהביסהיאדווביהוז
יתכלממהדצלםגתולעתהההתיהתחטבומןכאהזדצמרשאב–ןחלופהו

דימרומאץראהןתמשרחאמ.שדקמהתיבלאואץראהלאןָוּוכמ,)׳טו״כםירבד(
ונתאיברכשב״שאלאדועאלו,שדקמהאוה״םוקמה״ששרדמהקיסמ,קוספהךשמהב
.״תאזהץראהתאונלןתנהזהםוקמהלא

יבגל–המודןפואב–ריבסהרבכרשאתאתוברל,״וזהדוקנבםג״׃ןאכחסנמד״בש105
ןיבלירסומהוינכותהדצבקוסיעהשדוגןיב,הרואכל,הרותבתמייקההיצרופורפסידה
תאהאר.יוארהיתכלממההנבמהתרגסמבםיימואלהשממהייחדצלש׳וחופיק׳
תאבשיימה–הירחאלשוזבו״המודו״תחתופההקסִּפַּב–458׳מעבאבומהרבסהה
לשףסונןֶוָג.״טרפהםלוא״םילימַּבתחתופההקסִּפַּב,456׳מעבןכלםדוקרומאה
.הירחאלשוזבו״גיהנהּול״תחתופההקסִּפַּב503׳מעבהאר–ןיינעותוא

תּונתשִהיפלםייונישלןותנתויהלהיהלוכיאוהםג,שדקמההנבמוליפא,םנמא,ךכולש
יפלםגאהיּולוא,סודרוהימיב,ינשתיבלשותליחתימיב,המלשימיב׃תוביסמה
םייונישהלכםלוא.ישילשהתיבהןיינבבםייונישלבושקקָזיניאדוובו–לאקזחיתאובנ
ןכשמההיהלוכיתינורקעו,יונישלתיתוהמתוקיקזםושבםיכורכםניאוויהאלהלאה
הסינכהרחאםגהשעמלשמשלףיסוהשםשכ,םלועלשמשלוףיסוהלרבדמהימילש
.הלישןברוחדעוץראל
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התיהאלהעבטמ,ומצעלשכיתכלממהדוסימלהמודתורסמתהשדועב,תורודל
,]אוהךכ[ו.עגרהלשםימייקהםינותנלרבעמ,רֵתָיהמישנֿךרואםושתאשלהלוכי
תאונלהייחמוםייקמהאוהשדקמהןויערש,םויהדעונאםיאורתמאבשיפכ
תוכלמהשודיחןויערשדועב,דודֿתיבתוכלמשודיחלשתינכותהתועמשמה
םיליעומםימודתונויערשיפכמרתויונקיזחהלהיהלוכיאלאמתסמומצעלשכ
ספתנוהָזחנאוהםנמאשהארנ,ךכבןומטהןורקיעה.םירחאםישבכנםימעלצא
ןכשמהתַוצִמתאהשמאיבהםהבש,םינושארהםימיהםתואברבכרוריבב
ןמהשמרזחשרחאדימהלחהןכשמהתמקהלהלועפהיכ.הליחתכלמםעל
זלש;םירצממלארשיינבתאצלהיינשההנשב,ןסינב׳אְּבהמייקתנותכונחו,רהה

רשאןנעהתעונתו–״ןכשמהתאאֵלָמ׳הדובכו,דעומלהֹאתאןנעֶהסַכיַו״,זאמ

לאםאובדע,לארשייעסמלכלךרדהẁהרומהתיהשאיהאיה,ןכשמהלעמ

חלש.ץראה

לארשיוראשנןיידע,יניסמעוסנלוםוקלהארוההאובתשדע,םייתניב,םלוא
,לביקרשאהרותהיטרפבםעהתאךירדהלףיסוההשמו,רההילגרל,םמוקמב
טלש.דעומלהואמהאירקב,םעפבםעפידמ,ולםרסמלדועףיסוהםג׳הרשאו

תורושקהתווצמהרומאכויה,תומכהתניחבמ,הלאהםיטרפהןיברתויבםיבורמה
ינידוןכשמההשעמםצעלעףסונב–דחוימבוישכעןייצליוארןהמו,ןחלופב
ןתינהזדחוימרשקהבםג.וינבלןורהאמ,הנוהכהדמעמדוסימתא–תונברקה
–לקןיינעתיסחיהזהיהתינידמההגהנההלשדוסימהתמועליכ,רמולורוזחל
התחלצהןיאו,תילמרופהתושדקתההםצעבתינורקעהלידתמאב,הנוהכהירהש
.םיישיאתונורשיכותונוכתבואםיתעהתויעבבךכֿלכהיולת

תווצמהלשלודגהטוריפהאב,ץראהתשוריאשונלרישיךשמהב,ינשדצמ
,תולבויוןיטימשתווצמ,דוחייב,ומכ–״תויתרבח״ןתונכלםיגהונונימיברשא
לפטלידכ,הרדגמהרותההאציהזבו;ב״ויכוהאפוהחכִש,טֶקֶל,ירבעדבעיניד
סיסבםושןיידעןהלןיאשואובלֿדיתעלירמגלתונותנהתוכלהבטורטורפב
יכ,תשגדומההרהזאהוהרורבההעדותהךותמ–רבדמהיֵאנתבילאוטקא
דחוימב,םינפֿלכֿלעהיולתתורודלףוצרןפואבץראהתשורילשתורשפאה
םש.ולאהתווצמבםעהתושדקתהב,רובעיֿלבֿיאנתכו

.ז״יְֿו׳בםיקוספ׳מתומשזלש

.ךליאוד״ל׳מתומשחלש

.׳א׳ארבדמב,׳א׳אארקיוטלש

.׳י‐׳טט״יארקיַוּוא״י‐׳יג״כתומשםגהארו;)יַתוקֻחבֿרהְּבתושרפ(ו״כ‐ה״כארקיוםש
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לשתוירסומהתווצמהרדסאיהדחוימןויצלהיוארהתווצמלשתישילשתכסמ
םדאןיבש״ישונאה״רסומהקראלללכנהזברשא,)ט״יארקיו(םישודקתשרפ
תורזוחאליממו–אמשלארשיםעלשתדחוימהתושדקתההרסומםגםאיכ,ורבחל
האמוטינידבמש,םידעומראשותבשתוכלהלםגןאכמתו☻רפנותועורזה
תועורזהתורזוח,״ישונאהרסומה״דצמ,ךכלהמודבדמש.תוירעֿיוליגוגמשהרהטו
המש.טפשמהלוהינלשרסומהתאתועבוקהתווצמלןאכמתו☻רפנו

ורתילשותעצהלרשקבליעלובונעגנרבכשןיינעלונתואהריזחמוזהדוקנו
תאהחדךא,העצההתאלביקהשמיכוניארםש.םעהלשיטפשמהונוגרארבדב
ןמזהעיגהןאכ.יניסֿרהדמעמרחאלדע–רבדלשורקיעבתוחפל–התלעפה
הבש,יניסבתרחואמההינחהתפוקתבהמייקתנםנמאהלעפההש,טרפלוףיסוהל
טוריפבהתיההכורכםגאיהםירבדהעבטמו–ומשונרופיסךלהמבהפםידמועונא
זמש.רומאכ,טפשמהלוהינלשרסומהתווצמלשתדחוימההשגדהבודחוימה

דואמרבתסמ.םידחאםיּבלשובויהיכ,רמולםינפשיהלעפההךלהמלרשא
םעבהיהםייקזארבכירהש,םירצמבהליחתכלמרבכםייקהיהרדסההשרושיכ
תאהשמלביקםנמאהליחתכלמשוניאררבכו–״םינקז״לשיתוכמסדמעמ
ונאןיאהליחתכלמ,םלוא.םשארבוהודימעהש,וללהלשםתועצמאבולשודמעמ
דסומעיפומהנושארלו,דסוממוםיוסמאקוודהיה״םינקזה״רפסמיכםיאצומ
,השמל׳התנמזהב,םיעבִשלןוּוכמןפואבאקוודלבגומה,םיוסמרפסמב״םינקזה״

;״ותֹאןוכִלשתבלכַל,ולֵכאתאלהָפֵרטהדשַּברשבו,ילןויהִתשדֹקישנאו״׃הוושהאמש
.)׳לב״כתומש(

.ד״מ‐׳בג״כארקיַו,׳ג‐׳אה״ל,ו״כ‐ח״יד״ל,ז״י‐ג״יא״לתומש׃לשמלהארבמש

לעע״בארהארו(ט״ירבדמב,]ערוצמ,עירזת׃תושרפ=[ו״ט‐ב״יארקיו׃לשמלהארגמש
תורהטיהבתקסועה–)תַקֻחתשרפשאר(וזהשרפשריבסמארזעןבא[.)׳בט״י
יניסרבדמבהרמאנ–המודאההרפהרפאתאהזמהןהוכהתועצמאבתמהתאמוטמ
,הנחמהןמםיאמטחולישתבוחלעלארשיווטצנרשאכ,)ןכשמהתמקהרחאלךומס(
םיניינעינש.ןסינשדוחבתמיאמטויהשהלאלדעוימהרייאשדוחב׳ינשחספ׳לעו
אקוודהבתכנוהדרפוהונתשרפךא,)׳ו׳ט,׳ב׳הרבדמב(ןכלםדוקובתכנרבכהלא
].םינהוכהינידרתילהתואךומסלידכ–ןאכ

.ךליאו׳י׳כארקיוהארדמש

.׳ח‐׳אג״כתומשהמש

.ךליאו׳טקוספמו׳וקוספ׳אםירבדומש

.ז״י‐ז״ט׳אםירבדזמש
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דּוסימ,הנהוחמש.תולגתההדמעמירחאיניסֿרהתולגרמלםינקזהםעהלעיש
שיו–יטפשמןוגראלדוסיתניחבבוביטםצעמואליממרבכוהירה,הזכשירפסמ
חנוהםנמאהזהדוסיהיכזומרלתוטונה,תויתורפסתודוקנשולשהזרשקהבונל
.יניסבהינחהלשהנושארההפוקתבדועאליממו,ורתילשותצעתובקעב

אל״׃רוכזכ,רמאנורתילשותצעב׃]ןלהלדכאיההנושארההדוקנה[
יכ,ךָמִערשאהזהםעהםגהתאםגלֹּבִתלֹבָנ;השֹעהתארשארבדהבוט
ונאםיאצומךכלהמודבוטמש;״ֶדבלּוהֹשֲעלכותאל,רבדהממדבכ
לכתאתאשלידבליכֹנאלכּואאל״׃ז״י‐ז״טְוד״י]םיקוספ[א״ירבדמבב
..ינממדבכיכ,הזהםעה . ינקזמשיאםיעבשילהָפסֶא׃השמלא׳הרמאיַו.
.וירטֹשוםעהינקזםהיכָתעדירשא,לארשי . ילערשאחורהןמיתלַצָאו.
ןיינע,הנהו.״ֶדבלהתאאשתאלוםעהאשמבתִאואשנו,םהילעיתמשו
והירה,רבדמבברפוסמכהשמלשותרזעלםינקזםיעבשתדמעהלשהז
,וננוידאושנִּכןאכשמשמה,יטפשמהןוגראהןיינעמירמגלהנושהרואכל
אלא,יטפשמהדוקפִתהלשלטנהתקולחברבודמהיהאלהזרופיסבשינפמ
.ןלהלהארנודוערוזחנשיפכ,יכוניחהויאובנהדוקפִתהלשלטנהתקולחב
האובנלודעוישםינקזהםיעבשיכקפסלםוקמןיאםינפֿלכֿלע,םלוא
דמעמברבכםייקהיהשםינקזהםיעבשלשדסומהותואינבויהרבדמבב
הנעטדגנכםקוהדסומהיכונאםידֵמלרבדמבבםאו;תומשרפסביניסֿרה
אוהםקוהםנמאךכיכ,חינהלרבדהבורקשירה,ורתילשונונגסב
םדקומןיא״ו–יניסֿרהדמעמוהצעהתלבקןיב,חרכהבו–הליחתכלמ
ןש.״הרותברחואמו

םגש,ךכביהירהןוויכהותואבתזמרמההיינשהתיתורפסההדוקנה
,ףוסבליטפשמהןוגראהתמקהלעדחוימבושוריפבהשמרפסמרשאכ
םגתורבעומה,ורתילשתונעטַּבקהבומןפואברבדהתאךימסמוהירה
אל,רֹמאלאיההתעבםֶכֵלֲארַמֹאָו״׃ןושארףוגל,רבדמבבומכאנש,ןאכ

.׳טְֿו׳א,ד״כתומשחמש

.ח״י‐ז״יח״יתומשטמש
;)הריעזסופדתוא=(טיטֶּפבהלאתואקסִּפסיפדהלד״בשהרוהדיהבתכףדילושב[–
].טסקטהתרעזהתאןאכןתינהיפרגהלופיטהףילחמ,ונתרודהמב

.]ונניינעלרשקהבאלש[,׳בדומע׳וףד׳םיחספ׳ןש

.ג״י‐ב״יְֿו׳טםיקוספ׳אםירבדאנש
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..םכתאתֵאְ☻ידבללכוא . ?םכבירוםֶכֲאַ☻ַמוםֶכֲחרָטידבלאָ☻ֶאהכיא.
.״םכישאָרבםֵמי☻אַוםכיטבִשלםיעֻדיוםינֹבנוםימכחםישנאםכלובה
,שוריפבו,קפסםושילבאוהאולהורתילשםיקומינבהזשומיש,םלוא
דוסימַּבהארנכהתיהןוגראהתליחתשרחאמו;רבדמבבששומישַלםדוק
ונאןיאםנמאש,ליעלדהחנההןאכמתכמתנאליממ,םינקזהםיעבשלש
דחוימהןיינעלאקוודהדומצכרבדמבבשהקמנההתאלבקלםיביוחמ
לשקרשודיחכאכהְדהקמנההתאתוארלםעטןיאיאדוובו–םתהְד
םייקה,םינקזהםיעבשלשדסומהעקרלעו,יניסבתרחואמההינחהתפוקת
,ערפמלמתכשמנכהתוארלונאםיכירצאלא–הידעלבהליחתכלמרבכ
.ותליחתביניסֿרהדמעמוםינקזהםיעבשלשןושארהדוסימהתעמ

לבקלהנושארהםעפבהשמהלערשאכש,איהתישילשההדוקנהוליאו
ובש,רמאםינקזהלאו״׃רומאלונאםיארוק,לגעהֿהשעמינפל,תוחולהתא
שגיםירבדלעבימ,םֶכָמִערּוחוןֹרהאהנהו,םֶכיֵלֲאבושנרשאדעהֶזָבונל
םינקזהםיעבשדסומשיפֿלעֿףאש,תורוהלםיטונהלאםירבדבנש.״םֶהֵלֲא
קקזנאוהאלא,יאמצעדמעמולןתינאלםינפẁלכẁלעירה,זאםייקהיהרבכ
ריבעה,רדעיהלהמֿםושמץלאנהשמרשאכו–השמלשוזןיעכתושארל
,בוששמתשהוהירה,ןכותושעב,םלוא;ומוקמֿיאלממלתושארהתאאוה
,זארבכתמאבש,ונאםיעמושאליממו–גנשורתילשותצעןונגסב,רוריבב
הסנכוה,יניסבהינחהלשתרחואמההפוקתבןוגראהתמלשהינפלףאו
.עוציבלשךלהמלורתילשותצע

רשא–םינקזהםיעבשדסומלשותומדב,םייקינוגראדּוסימלשהזעקרלעו
תאהשמםילשה–השמלשותושארבוודיֿלע)הצָעומתניחבבהארנכ(לעפ
ונאשוזהפוקתב,ורתילשותצעיפֿלע,םעהלשיטפשמהןוגראההנבמתמקה
םירבדהתיצמת.תוחולהתדרוהרחאלשיניסבתרחואמההינחהתעב,הבםידמוע
,םכילעםישאָרםתואןתאו,םיעֻדיוםימכחםישנא,םכיטבשישארתאחקאָו״׃איה
תאהֶוַצֲאָו.םכיטבִשלםירטֹשו,תֹרשעירשוםישִמחירשותואמירשוםיפלאיֵרָ☻
ןיבוויחאןיבושיאןיבקדצםתטפשו,םכיֵחאןיבַעֹמָש,רֹמאלאיההתעבםכיטפֹש

.ד״יד״כתומשבנש

.ו״כ,ב״כ,ז״טםיקוספח״יתומשהוושהגנש
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טפשמהיכשיאינפמורוגתאל,ןועָמשִתלֹדָגַּכןֹטָקַּכ,טפשמַּבםינפוריכתאל.רֵג
דנש.ויתעמשּויַלאןובירקַתםכמהשקִירשארבדהו,אוהםיהֹֿאֵל

םינקזהםיעבשוהשמןיבַעֵצממהדסומַּכםיטבשהישארתאאיבמה,הזחסונ
ירשוםישִמחירש,תואמירש,םיפלאירש״ןיבל–םעהלשהנוילעההגהנהב–
תשרפבונאםיאורשהמלרתויבקהבומןפואברשקתמ,םיכומנהםיגרדב״תורשע
יזכרמהדסומהקראלםנמאויה)םיטבשה״יאישנ״וא(םיטבשהישארש,רבדמב
ילהנִמהונוגראביזכרמהםרוגהםגויהםהאלא,םעהלשיטפשמהןוגראב

השמאברשאכםגש,ןאכמקיסהליאדוובונאםיאשרלוכהֿךסַבוהנש;יאבצהו
תילהנִמעורזםושךכבשדיחאלוהירה,יטפשמהלהנִמהתניחבמםעהתאןגראל
להנִמהלשיסיסבהינוגראההנבמלדיקפתףריצקראוהאלא,תדחוימתיטופישוא
תינוגראתושֵיתניחבב,םדוקמרבכםייקהיהורקיעבתוחפלרשא,אבצהויללכה
תשרפמרורב,תאזםע.)םירצממהאיציהתפוקתמדועיאדוובו(תחאתדחואמ
םודיקבקרהשמקפתסהאלתמאבהבםידמועונאשהפוקתהתואבש,רבדמב
,יאבצהדוקיפהולהנִמהלעלטומה,יטפשמהדוקפִתהתראהידיֿלעםירבדה
ןפואב,שדחמילהנִמהויאבצהןוגראהלכתכירעלםגרסמתהלהווטצנאוהאלא
הייטסםושילבםאףאו–דוסיהןמ,שדחדקפִמלשוסיסבלע–רדגומודסוממ
.ןשיהיטבשהןורקיעהןמתרכינ

ֿלכֿלעירה,ךכלונעגהשכםגש,ריעהלורוזחלוהשימילואלכויהזרשקהב
ןוגראהאשונלאףאו(ינוגראהאשונהלאהשמלשותיינפוותיינפהןיאםינפ
וקוסיעוותקסעהתדימל,יתומכהףקיההתניחבמ,והשמבוליפאתוברקתמ)יאבצה
תויושעהזבםגיאדוובו;ליעלוניארשיפכ,ןחלופהוןכשִמהלשםיטרפהטוריפב
לקשמהרבדבוישיאהוניינעלשהייטנהרקיערבדבתומדוקהוניתונקסמרשאתהל
יתייווהסיסבכשמשלהרומאההרותב,הנוילעתוארֿתדוקנמ,םיאשונהלשיסחיה
.תורודְליכוניחו

םינפֿלכֿלעונאםילבקמרבדמבתשרפבש,תמייקהדבועה,ךכםג,םלוא
ֿלעיניסֿרהתולגרמלםקוהרשאיאבצהֿינוגראההנבמהלשדואמתצרמנהנומת

.ז״י‐ו״ט׳אםירבדדנש

םע=[םכתִאו״׃׳ד׳ארבדמבלשמלהאר,יאבצהוילהנִמהדוקפִתהתוגזמתהיבגלהנש
ישארשונייהו–״אוהויתֹבאתיבלשארשיא,הֶּטַּמַלשיאשיאויהי]ןורהאוהשמ
.דָקפִמלשונוגראבףתתשהלםישרדנהםגםה,תואבצהישארםהש,םיטבשה
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לשוניינעוויפואב״קזחהדצה״הזהיהאלםאףאש,עמשמו–השמדיב׳היפ
ןאכהיהלוכהש,רמולהארנ.״שלחדצ״תניחבבןכֿםגולהיהאלהזירה,השמ
דעו–יכוניחטוריפוהשגדהלשתומיאתמהתויצרופורפהתרגסמב,הוושב״קזח״
106״םתואבִצלולגדלעשיאווהנחמלעשיאלארשיינבּונָחְו״,לוכהֿךסַּבש

,לשמל,רשאמלארשיֿתרותבבושחתוחפאלךרע,םויהדע,יאדוובוהירה
םגהשודקהתאצויןכשמהןמיכ,רוכזלשישאלא.ןכשמליהשלכתובדנתה
תועמשמהתאןכשמלםיריזחמהםההלאשםשכ–לגדהואבצהוהנחמהלא
רבתסמ,הרותההטקנשיפכמתרחאםישגדֿתייצרופורפבוליאו–תואיצמהייחב
.םייקתהללוכיהיהאללגעמותואש

,לארשיתואבצלשםעסמוםתיינחלעבקנשרדסַּבויוטיבלעאבהזלגעמ
ẁלהאלביבס,דגנמ,לארשיינבונחיםתֹבאתיבלתֹתֹאבולגדלעשיא״׃רומאל

.ונחידעומ . ונלשיש,ףסוניזכרמטרפלםגרשקתמרבדהו–ונש״ועָסָנןכו.
.םעהלששדחהונוגראלעפמבדועריכזהל

,לגעההשעמרחאיולטבשלשותודחייתהרבדתאליעלהזףיעסבונַייצרבכ
ףקותיפֿלעהנוכָנוהרשאתנווזתודחייתההרזח–תשדוחמהתוגראתהב–התעו
שדוקבםיתרשמהתויהלודעונרשא,לארשיֿינבלשתורוכבהםוקמב.דסוממינכות
,אליממוועבטםצעמ,הזדיקפתו–זנשםייוללדיקפתההתערבעוה,הליחתכלמ
תחטבהל.םעהברקבשדוקַּבֿתינחורֿתילִעלשרכומטבשליולֿינבתאהשע
םיקוסיעלםירוסמתויהלאלש,םינהוכהלאםייולהופרוצףאהזהדמעמה
תוירוביצהתומורתבםתסנרפלםייולתםתויהלאלא,םייטרפֿםייקשמםיסרטניאו
םגחפטלםירומאאופאויהיםהירהתימואלה׳הךרדבותשודקתארשא,םעהלש
םאתהבוחנש;תאזהתררחושמהםתולתוהמלשהםתורסמתהתמגודםצעידיֿלע
יזכרמהםמוקמםגעבקנ,ןכותַבוןחלופַּבםעהלשושודיקבהזהיזכרמהדמעמל
ולופיטוורמשמלערשא,דעומֿלהואלדומצב,ויעסמבוםעהתוינחבםייולהלש
טנש.ודקפוה]םה[

תונחמהןוגראלשתאזההרוצהידיֿלעיכםאש,ןאכשיגדהליוארךכבגא
רקיעהיהאלתמאבירה,רבדמהתועסמבדחוימדוקפִתןיעכםייולהולביקםנמא

.ד״לְֿו׳ב,׳ברבדמבונש

.ג״י‐ב״יְֿו׳ט‐׳וםיקוספ׳גרבדמבזנש

.׳ה‐׳אח״יםירבד,ד״כ‐׳כח״ירבדמבחנש

.׳דקרפףוסדע׳יקוספ׳גקרפמו,ג״נ‐ז״מ׳ארבדמבטנש

.ב״נ׳ארבדמב106
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יטבשדסומלכמרתוי.הברדאאלא,תאזהתלבגומההפוקתלקרדעוימםדוקפִת
קראלשמשלודעונשםהםייולה,ונראיתשינוגראהלעפמב)םינהוכהןמדבל(רחא
םייחהיאנתב,תורודהךשמהלכב,ךכלרבעמםגאקוודורקיעבםאיכ,רבדמב
רבעמבימואלהןוגראהלשותוחתפתהתויעבלןלהלרוזחנדועו;ץראבשםילואגה
םייולהדמעמלשאשונהיכ,ריעהלוףיסוהלקרשקבתמןאכ.ץראלרבדמהןמ
חותינלאוהקוקזאלא,וינפֿלע,ומצעלשכ,ויַד]הזַּב[ררבתמוניאיאדווב
תווצמה״לולכמלםירבדהםיפרטצמוזהניחבמ,םלוא.טרופמיגולויצוסוינויער
ֿירבדאוהוקוסיערשא,הזרוביחבםררבללכונאלו–ליעלונרכזהש״תויתרבחה
יפֿלעלארשיתוכלמלשילאדיאהרטשמהרוריבלךיישונרמאשחותינה.םימיה
סש.הרותה

ומילשהתונושהםהיתורמשמבםתקולחוםייולהדקפִמ,םוקמֿלכמ,םייתניב
;יניסרבדמבהנשמרתויךשמבלהינוםייקהשֹמש,תימואלהתוכרעיההתא
,תונחמהזכרמבםייולהדיבןוכנןכשִמהו,םלשוההזהבצעמהלעפמהלכשכו
ןכשִמלעמןנעההָלענ,שדֹחבםירשעבינשהשדֹחב,תינשההנשביהיַו״׃]יַזא[
אסשןענכהצראעוסנלםינכומ,״יניסרבדממםהיעסמללארשיינבועסיַו;תֻדֵעה

בסש.״החונמםהלרּותָלםימיתש♪שךרדםהינפלַעֵסֹנ׳התירבןוראו״–

בושםהירההזהשדוחמהעסמהךרדבונלםירפוסמהםינושארהתוערואמה
תישיאערהֿןושלתפסותבםגואליעלונרכזהרבכשהמןיעכ,תונולתלשםישעמ
ֿלשֿהשעמלעקרהפבכעתהלונליוארהלאהםירבדהלכמו–גסשהשמדגנ
לשושפנהצָקרשאכ,תחאםעפש,אוההשעמה.םדוקובונקסערבכשיאוול
ֿלהואלומעאיביש,הפורתהֿתעצהב׳הולהנענ,םניחוילעםיננואתמבהשמ
רמואהווהו–וידיֿלעהאובנהתלבקבםפתשלידכ,םינקזהםיעבשתאדעומ
,ךרדבםעהתגהנהבדבלבםיעייסמתניחבבםינקזהדועויהיאלךכידיֿלעש
אשמםצעבקלחםהלאהיאלא,המואמהבםיניבמםניאםמצעלשכםהרשא
תאלבקישונווכלוםעהלעעיפשהלולכויםהו,ךרדהלשתינושארההרושבה
.הנבהבהיֶיָשק

ידומעלאהנפִהד״בש[–200‐199׳מע,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ירוביחהארסש
.]328‐327םידומע׳בךרכ׃ונתרודהמבו,דימתמהתאצוהברפסה

.ב״י‐א״י׳ירבדמבאסש

.ג״ל׳ירבדמבבסש

.ב״יְֿוא״יםיקרפרבדמבגסש
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תנוכתמבתיֵרשומ,תפתושמהאובנש,ונדמללהאבהשרפהיכהארנ,םלוא
ֿדחןפואבוללכהֿןמֿאצויהרקמהזיאבאלםא–הליעיתויהלהלוכיהניא,תחא
דדימודדלא–םינקזהןמםיינשש,תרפסמוהפיסומףאהשרפה,ןכֿלעֿרתי.ימעפ
ןפואבחורהםהילעהחנאלא,הדיחאההאובנהתלבקבףתתשהלואבאל–
שייכששחורענעשוהי.רתויבהשמיניעבהרשכוהתאזההאובנהאקוודו,יאמצע
תוחפלוא,םידרומלאכדדימודדלאלאסחייתהלשקיבאוהו,היכרנאלחתפןאכ
הניאהעבטםצעמ,תמאֿתאובנש,ךכלעדימעההשמ,םלוא;הרֵבעירבועלאכ
הוושבםהןירוחֿינבתמאהֿיאיבנלכאלא,תעמשמלהפופכהניאוהיכרריהֿתב
,םיאיבנ׳הםעלכןתיימו״–)הריתסםהבןכתיתאלאליממשםגהמו(ליבקמבו
תכסממונלראשנשלכשההֿרסומוהזיכרמולהארנ.״םהילעוחורתא׳הןתייכ
דסש.דוחייבתאזהתוערואמה

ונלשיבושו–הסש״ןָראפרבדמבונחיַותורֵצֲחמםעהועסנ״,ןכמרחאל
.ךשמהבעסמהלרוגלכתאעבקרשא,יזכרמערואמ

תאךלנַובֵרֹחמעַּסִנַו״׃ט״י׳אםירבדברפוסמשהמלההזןראפרבדמבוזהינח
וניהֱֹֿא׳ההוצרשאכ,ירֹמֱאהרהךרד,םתיאררשאאוההארונהולודגהרבדמהלכ
רהדעםתאב״׃רומאלםעהלאהשמרבידןאכוסש.״ַעֵנרבשדקדעאֹבנַו,ונָתֹא
,שֵרהֵלע,ץראהתאינפליהֱֹֿא׳הןתנהֵאר.ונלןתֹנוניהֱֹֿא׳הרשאירֹמֱאה

.לאנברבאון״במרהישוריפהארו,ט״כ‐ד״כְֿוז״י‐ד״יםיקוספא״ירבדמבדסש
.םהישוריפבלאנברבאון״במרהירבדחורבןאכוירבדתאבתכד״בש[
השמתאובנמקרהיההֶרשומםתאובנבםינקזהלשםחוכלכיכשיגדמן״במר*
–ותוונעב–השמו,עשוהיקעזנןכלעו;דדימודדלאבןכֿןיאשֿהמ,םהלםגתלצאנה
הזהיהיוןתיימו,ילעשחורהתוליצאיתלבמוחורםהילעןתנםשהיכ״׃רמאוועיגרה
.״םעהלכב
תאףיסומאוהשךות,המודןוויכבהשרפהתאשרפמו,הברהךיראמלאנברבא*
הכזאלומצעאוהשךכלשבהאצידדימודדלאיפלכעשוהילשותאנקשתורשפאה
אל–ךמצעלאנקמהתאםא״׃השמובישהךכלעו.םתומכ,׳התאמהרישיהאובנל
,ידובכל,ילהתאאנקמםאלבא;הצרישימ]תאקר[האובנלאיביםשהיכ,ךתנולתילע
לכןתיימו,הזלששוחינאןיא–יתועצמאבוידיֿלעואבינאלדדימודדלאשרובעב
.םיאיבנ׳הםע . ].״ותִאמלכהיכ.

.ז״טב״ירבדמבהסש

תיארקמההידפולקיצנאב[.ו״כג״ירבדמבו,ןראפךרע,תיארקמהידפולקיצנאהארוסש
שדק.יניסיאהֿיצחבלארשיודדנםהבשתוירבדמלללוכםשאוהןראפרבדמשרבסומ
קוספבבותככ,ןראפרבדמבאיהףאהלולכ–םילגרמהוחלשנםשמרשא–ענרב
].ט״עשהרעהלתפסותַּב,ןלהלהאר–ענרבשדקיוהיזל.ד״בשןאכהנפמוילאש
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היהאלםעהיניעב,םלואזסש.״תָחֵתלאואריתלא,ךָליתֹבאיהֱֹֿא׳הרֶּבִדרשאכ
ןובשחלןיינעהרוסמןיידעוליאכהיהיללכהחורהֿךלהו,ךכֿלכטושפשקיהה
ץראהםאלבא,בוטירה–טעמוהֶפרהבבשויהםעהו,הבוטץראהםא׃ארקיעמ
הָלגתנאלו(יאדכןוכיסהןיאאמש–ברואקזחהבבשויהםעהשוא,הבוטהניא
.)ובשחהילעשהרירבההמונל

םעהתאענכשלותוסנלאלאהרירבהשמלהתיהאלםינפֿלכֿלע,הזבצמב
םימיאתמה,םידבכנהםישנאהתאךכםשלרחבאוהו,םילגרמלשםתועצמאב
םיעברארובעכםבושבו,ץראהתאורתוואציוללהחסש.טבשוטבשלכמרתויב
בשֹיהםעהזַעיכסֶפֶא״,שבדובלחתבזםגוץראההבוטיכועידוהוואבםוי
..םשוניארקנעהיֵדִלְיםגו,דֹאמת♪ֹדג,תורֻצבםירעהו,ץראב . וניניעביהנַו.
תאםירתהןמ,הנופיןבבֵלָכוןונןבעשוהיקרטסש.״םהיניעבונייהןכו,םיבָגֲחַּכ
יכהתיהםתנקסמ.ךפהלאלא,בלהירוהרהמוזהייארבםיפתושויהאל,ץראה
,ונָתִא׳הוםהילעמםָלִצרס,םהונֵמחַליכ,ץראהםעתאואריתלא״לוכהתורמל
.םֻאָריתלא . תערכהלהיינפב,םלואעש.״ּהללכונלוכייכ,התֹאונשריוהֶלענה♪ָע.
תולעללכונאל״׃וקספוללה.חורהֿןויפרותוקרפתההןורתיםהירבחלהיהןומהה
םיַרצמץראבונתַמּול״׃הירטסיהבהָנענןומההואעש,״ונממאוהקזחיכ,םעהלא
וניֵשָנ,ברחַּבלֹּפנִלתאזהץראהלאונתֹאאיבמ׳ההמלו!ונתָמּולהזהרבדמבוא
שארהָנתִנ,ויחאלאשיאורמאיַו!המיָרצמבושונלבוטאלהזַבָלויהיונֵּפַטו
,םבללערבדלבלכועשוהיוןורהאוהשמוסינרשאכו–״!המיָרצמהבושנו
בעש.״םינבאָּבםתֹאםוגרלהדעהלכורמאיַו״

בלשבהאציץראהשוביכלםעהתאליבוהלתורשפאהיכ,אופאעמשמאליממ
תרזוחהדיגבלעהמיאתמההבוגתהיהמהלאשההררועתהבושו,תלֶּכוסמהז
םויסהרואכלתויהלהיהלוכיגעש״ונֶשִרואְורֶבֶדַבונֶּכַא״107.םעהחורלשתאזכש

ןאכךרועשהאוושהַל–הירחאהאבהווזהקסִּפלשןכלהמבו–הזטפשמבבלםשוי107
.ה״בקהלשותונעיהןפואלו,התעוזאהשמתליפתל,לגעהאטחלד״בש

.א״כ‐׳כ׳אםירבדזסש

.חלשתשרפלשהתישארבלאנברבאון״במרהשוריפיפלאוהםילגרמהחולשמרבסהחסש

.ג״ל,ח״כ,ז״כ׃םיקוספג״ירבדמב,ה״כ׳אםירבדטסש

.׳לג״י,׳טד״ירבדמבעש

.א״לג״ירבדמבאעש

.׳י‐׳אד״ירבדמבבעש

.ב״יד״ירבדמבגעש
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העצהדגנהשדחהותליפתבםגהשמריבסהשיפכ,תמאבלבא,הרקמהלשריבס
ידמרתויברועמרבכהיה׳הםֵש׃הכותמתרתסנתורשפאההתיהרבכ,תאזכש
ותגהנהתאריאשהלווברוזחל׳הלכוידועשןיינעְל,וישכעדעםעהתוחתפתהב
ןֹוָעאֵ☻ֹנ,דסחברוםיַּפַאֶרֶא,׳ה״׃תחאםעפבוש,ןכלו.תלכוסמתיפוסהאצותב
ןֹוֲעלאנֿחלס.םיעֵּבִרלעוםישֵּלִשלע,םינבלעתובאןֹוֲעדקֹּפ,הֵּקַניאלהֵּקַנועַשָפָו
׃׳הרמאיַו.הָנֵהדעוםיַרצממהזהםעלהתאָ☻ָנרשאכו,ֶדסחלֶדֹגכהזהםעה
דעש.״ֶרָבדִּכיתחלס

–יצראאשונבםאיכ,טשפומֿינחוראשונבקרהדיגבההתיהאלםעפה,םלוא
.חורהלשםיאתמההנוקיתרחאאלאןאכץמחוהשהמתאריזחהלןתינאלאליממו
הטרחתעבהואטחהתנבהםצעקרקיפסהלהלכיאל–ןמזלקקזנהזכשןוקית
,שורדהימואלהףקיהבלעופבםגךרדנאלואלמתנאלחורהֿזועשןמזלכ,אדירג
אטחהחלסנתינורקעםאףא,ןכלו.ןויפרבהמשאהתיהשתילִעהתפלחהךות
,םלועלונממונלראשיתשהדיגבהןורְכיזתפרחלקרףופכב,םעפהםגלארשיל
תלבִסוץקהתייחדלששנועלםגםעהןאכדמעוהםינפֿלכֿלעםייתניבירה
׳הדובכאֵלָּמִיְו,ינָאיַח,םלואו;ֶרבדכיתחלס׃׳הרמאיַו״׃רבעמהֿתפוקת
םיַרצמביתישערשאיַתֹתֹאתאוידֹבּכתאםיאֹרהםישנאהלכיכ;ץראהלכתא
רשאץראהתאואריםא;ילֹקבועמשאלוםימעפרשעהזיתֹאוסניַו,רבדמַבו
.םָתֹבאַליתעבשנ . םירשעןבמםכרפסמלכלםכיֵדֻקְּפלכוםֶכיֵרגִּפולפיהזהרבדמב.
..ילעםֶתֹנילֲהרשא,הלעמוהנש . םָתֹאיתאיֵבֵהו,היהיזַבָלםתרמארשאםכפטו.
םיעברארבדמבםיעֹרויהי״שרחאקרתאזךא,״הבםֶתסַאְמרשאץראהתאועדיו
העש.״רבדמַּבםֶכיֵרגִּפםֹתדעםֶכיֵתּונזתאואשנוהנש

ושקיבוםילגרמהורזחהזכשןידֿקספחכונלםא,ןבומכאוהיעבטךא
ךשמהלכדגנםגאלא,רתלאלץראהשוביכדגנקראל–םעהתאדירמהל
רבתסמ,םלוא.ותומיםמצעםהשדעו,דיתעלילארשיֿץראהןויערבתוקֵבדה
אוהןיא׃ללכֿךרדבויתושלוחֿתותִעבולהרוקשהמםעלהרקהזההרקמבםגש
,הרהמבםהמחכפתהלאוההטונאלא,םותדעויתודיגבבוונויפרבקימעהליושע
ואצמנ,םילגרמלתונעיהלםוקמב.העדותהתוריהבלשתונושתודימבםגּולו
ונילעווננה,רֹמאלרההשארלא״תולעלומיכשהרשא,םישנאדימהתעאופא
ןמםאינהלהשמהסינשיפֿלעֿףאו–״ונאטחיכ,׳הרמארשאםוקמהלא
,םהירחאךשמיהלםעהתאותירבהֿןוראתאררחשאלו,תאזהתרהמנההזועתה
,תאזתמועל,םמצעםילגרמה.םמדבםעהאטחלעורפיכותולעלוליפעהםהירה

.ה״ל‐׳כד״ירבדמבהעש.׳כ‐ג״יד״ירבדמבדעש
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תוכזלידכודר☻הנופיןבבלכוןונןבעשוהיקר.םאטחבהפֵגמבוישכעותמ
וכבתסנשהריזגהםעומילשהםעהוהשמוליאו,ץראהלשהרורחשבףתתשהלו
ועש.אבהרודבהלואגהןעמלקרםהישעמתאםייתניבםיוטתויהל,הב

תרּוׁשבוא–תקולחמבםעהךבתסנבושו,וזתקולחמהמייתסנ,םלוא
דואמקימעהןמשורודואמתושקהארנכויההשעמֿתעשברשא–תוקולחמ
השקונדיבשםיטרפהיפלוזעש,ותדעוחרוקתקולחמלןבומכאיההנווכה.רודחל
םמשב,״תויטרקומד״תונעטבהארנכאטבתההרקיע.םיקיודמההירדגלעדומעל
וסנכוהשםידסוממההגהנההוןוגראהישודיחדגנ,םילבוקמםייגהנמםירדסלש
יעבטךא.ןורהאוהשמידיבקהבומינוטלשןורתיןתינםהיפֿלעשוהשמידיֿלע
לזלזלםינילמהתדעהאבתונעטהלש״תיטרקומדה״המגמלםאתהבםאאוה
םהירבדמו,השמלשולעפמלכדעונהמשלרשא,תילארשיֿץראהתילכתבארקיעמ
אוהאוהלארשיתדעלכלשיטרקומדהןויווִשהןורקעםצעםנמאוליאכעמתשה
.םייקילארשיהרוביצההמשלרשאתילכתהאלו,רוביצהלשיזכרמהוניינע
לארשיתאקתנלהתיירבעבטמהתיההרומאיהירה,החילצהּולרשא–תקולחמה
עורזבוהקזחדיבהרבדוה–רבדמהתולוחבסּומסִמלקראיבהלוהלואגהתילכתמ
.לצינםעהךכו;ןהבלגרומהיההשמשגוסהןמתויסִנהרבדהֿתוכמהמכב,היוטנ
חעש.לארשילהנידמהֿתרותלשםוחתַּבאוהתורודלהשעמהחקֶל

תאונאםיאצומוםירזוחשדע,םיטרפונלןיארבדמבםידודנהךשמהלע
שֵדָקהתואב–ןיידעוא–בוש,ךרדהףוסבםינשהנומשוםישולשץקמלארשי

.ךליאוד״ל׳אםירבד,ה״מ‐ו״לד״ירבדמבועש

.ז״יְֿוז״טםיקרפרבדמבזעש

ר״דל׳ארקמתונויגה׳בהיוצמותדעוחרוקתשרפתוביסמלשםייניעֿתריאמהכרעהחעש
ןיבלחרוקתקולחמןיבאצומדדלאשתוישרפהֿתוכימסתאןכֿםגהאר.דדלאלארשי
,ןידֿרזג–)ו״ל‐ב״לו״טרבדמב(תבשבםיצעששוקמהלעאצוהשהשקהןידהֿרזג
רחאטוקנלץלאנהשמרשא,הגהנהֿתרמוחלשתיללכהמגמלהמגודובהאורדדלאש
.םילגרמהתשרפלששפנהֿחפמ
דגנןויוושהןורקעםשבויבורקבוהשמבדרמחרוקשךכבאוהדדלאלשוירבדיוצימ[
םשבודגנכןועטלחותפחתפאצמחרוקו,היהדדובתמאבהשמרשאכ,תונדורה
רחאלםינומההשואיףסונדועתאזל.ומצעלהשמלטנרשאתוכמסהדגנכםעהתוכמס
הרזחאלףאוהבוטהץראהלאאלםעהתאליבומהשמרשאכ,םילגרמהתשרפ
אוהשךות,ותדעוחרוקדגנלועפלאלארתונאלהשמל...רבדמבתומלםאיכ,םירצמל
םיה♪ֱֿאהלע,ותוכמסרוקמלע,ובגשמרוצלע–םותדע,טלחומןוחטיבב–ןעשנ
.חָלשרשא
].367׳מע,40הרעהבליעלהארובוש,׳ארקמתונויגה׳לעודדלאלע
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,ךלוהוםנמאהֶלָּכרבדמהֿרודתאונאםיאורןאכטעש.םילגרמהואציהנממרשא
השקלבאףש;ינשהרודהינבמ,עירכמןפואב,רבכיהירהםעהתיברמיכרבתסמו
אלוזהניחבמ,הברדא.ימואלהיווההתרגִשבוהשלכיונישברכינרבדהיכרמול
בֶרָּיַו.ןֹרהאלעוהשמלעולֲהָקיַו,הָדֵעָלםימהיהאלו״׃המואמהרואכלהנתשנ
להקתאםֶתאֵבֲההמלו;׳הינפלוניֵחאעַוגִּבונעַוָגּולו,רֹמאלורמאיַוהשמםִעםעה
.םירצממונֻתילֱעֶההמלו;ונריעבוונחנאםשתומל,הזהרבדמהלא׳ה . המלו,״.
תודדומתההםגאפש.תרוסמַּבתונולתהתחסונרבכהשדקתנוליאכ–המלוהמלו
הרגִשהתרגסמב,ןיטולחל,תינורקע,ןאכהראשנתונולתהםעןורהאוהשמלש
ףיעסףוסבונרכזהרבכשיפכ,עוקפלותונלבסלהשמהשרהםעפהשאלא;ונרכהש
ןָוּוכמהיהשיפכ,סנבםימשםששדקלןורהאמוונממהענמותוצרפתה׃ונקרפב2
בפש.רבדמהרודםעםהםגםתפָסיהתקדצהל,תוומֿאטחלםהלךפהנרבדהו–

ֿקמועבשרבתסמ,תכשמנההרגִשהלשתאזהןיעהֿתיארמףאלע,םלוא
סחיבוהשלכקופקפםעבםיאצומונאןיאבוש.הבוטליונישתאזֿלכבלחשפנה
ףלאמשהמו,תישעמהותולֵשבִלסחיבואןענכֿץראלשהשוביכןויערםצעל

;ענרבשדקךרעו)ןיצרבדמ(ןִצךרעתיארקמההידפולקיצנאבהארו,׳א׳כרבדמבטעש
ובשֵתַו״,םילגרמהתשרפרחאל,רמאנםש[,ו״מ‐ה״מ׳אםירבדו׳א׳כרבדמבהוושהו
תאריידוקלתבההוזמ,ענרבשדקאיה,שדק.״םתבשְירשאםימיַּכ,םיברםימישֵדָקב
מ״ק35ֿכ–בגנהויניסֿןופצלובגבלודגהרבדמההוונ–ודילשתונייעמהתצובקבו
םידוונםוקמבונכשןכאםייגולואיכראהםיאצממהיפֿלע.ןומרהפצמלתיברעמ
התנבנובשוימםוקמההיה,הדוהייכלמתפוקתב,רתוירחואמו–תרבודמההפוקתב
].םיכרדתדוצמםש

ונייהו–דחאגירחשי,םיטרפונלןיאםייניבהֿתפוקתיבגלש,ונרמאשהמדגנכףש
הלימהתַוצִמריעצהרודבםייוקתשהשמדיפקהאלהארנכ,תאזהםייניבהתפוקתבש
רעשלרשפאילואלבא,ךכלהביסההתיההמשחנלםעטןבומכןיא.)׳ה‐׳ב׳העשוהי(
טוטיחב,םעהלשירוביצךוניחללודגהעסמהתאלבלבלהרשכהאצמנאלהעשהש
זמרעשוהי,׳ינועמשטוקלי׳הזרשקהבהארו.הענצבםייקאלואםייִקבאלכשהמב
.״׳ץפחלכלתעוןמזלֹּכַל׳,בותכהרמאשוהז״׃ו״ט
רתויריהבחסונהוב,ליבקמשרדממ)׳א׳גתלהק(ל״נהבותכהֿתשרדתאןאכאיבנ[

׃םירבדההלאו–)׳אז״יהקסִּפו״מהשרפ,קבלאֿרודואיתתרודהמ׳הברתישארב׳(–
הזהםויהםצעב׳׃]ו״כז״יתישארבבבותככ[,הלימהולהנתִנשםהרבאלולהיהןמז״
׃]׳ה׳העשוהיברמאנש[,רבדמבוינבל]לטָּבית=[לופתשהיהןמז;׳םהרבאלומִנ
,םיַרצממםתאצבךרדברבדמבםידלִּיהםעהלכו,םיאצֹיהםעהלכויהםילֻמיכ׳
].״׳ולמאל

.׳ה‐׳ב׳כרבדמבאפש

.ג״י‐׳ו׳כרבדמבבפש
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תטישלקקזיהלץלאנהשמןיאבושךליאוןאכמ׃רתויףאךתוחוקהבומןפואב
,המחלמתועסמלשהרושללארשיתאאיצוהלליחתהלאוהלוכיאלא,ולשםיסנה
.וילאמןבומויעבטןיינעכ

הביסהתיההארנכש,בלםישלונלשיוזתרגסמבתוערואמהתוחתפתהלעקרכ
ןענכלששוביכהעסמללארשיֿינבתאאיצוהלתורשפאהתאהענמרשאיהשלכ
.הדוהיֿץראךכֿרחאהיהשהמךותלובגנהךרד,הנופצענרבשדקמהרשיהךרדב
תוצרפתהֿביתנכהשמישאיהו,לילכהחנזנאלוזךרדםגש,םיסרוגשי,םנמא
הארנשיפכ,חרזממןיפיקעהֿךרדב,ירקיעההרידחהֿןוויכלםילשמוליבקמ
לשןרוריבלםיכורעונאןיאונתטישיפל,םלואגפש;ןלהל]היעוריאתאוהתוא[
יתועמשמעֵרכהןהלןכתייאלםגםינפֿלכֿלערשא,הזגוסמתויצלוקפס
הרשיהךרדהש,תקולחמלהארנכתנמוזמהניאש,הנקסמבאופאקפתסנו,טלחומו

,עירכמהשוביכהֿןוויככשמשלהרשכםוקמֿלכמהתיהאל–בגנהךרד–
השקוךבוסמבוּביסלשךרדבשוביכהעסמתאןווכלהשמץלאנרבדלשורקיעבו
רעשלןתינבגנהֿךרדבםישקרתויףאםילושכמלשהחנהיפֿלעקררשא,רתויב
בייחמהיהבגנהֿךרדבשוביכהזוכירש,איהתירשפאהרעשה.הקדצהול
םייתניבםשאהישילבוץראהזכרמדעברךלהמב,רצבמלרצבממתומדקתה
חטשב,שוביכהאבצליבשבידמלבחרנוחוטבסיסבלשותווהתהלםוקמ
תורשפאהתיהחרזמהךרדב,תאזתמועל.םינייועהםירצבמהןיבשירבדמה
הבקנחנהיהאלםנמאשוביכהֿעסמשיאנתב–וללהםיישקהןמרוטפלש
.איההיתונכסלשב,ארקיעמ

השמןכֿםאטילחה,בגנמץראהלובגלךכֿלכהבורקה,שֵדָקבהינחהףאלע
ןדריהרבֵעמ,באומוםודאלדעבמןענכלשהשוביכלואיבהלוםעהתאעיסהל
ֿףא,טילחהאוהתאזהתינכתהלעו;המינפץראהזכרמךותלםשמרֵשיהו,החרזמ
םינפֿלכֿלעהנשבכיתאלבאומוםודאיכ׳היפֿלעולררבתנהליחתכלמשיפֿלע

;)168‐167׳מע(ב״כןמיס,רבדאצומ,ןושארקלח,׳לארשיתודלות׳,ץבעיבאזהארגפש
60.‐59׳מע,ןושארךרכ,ןוששֿןב.ה.חתכירעב׳לארשיֿםעתודלות׳
ךות–׳דיחישוביכ׳ןיעמבםורדהןמעיקבהרשאהדוהיטבשהזהיהשרבוסץבעי*[
תא.הברעמןדריהתאלארשייטבשלכוצחםרטב–דרעךלמלעןוחצנוהמיחל
.םישרדמוםיבותכיזמרחונעיפבךמותאוהותרבס
תוחנהרקוס–׳לארשיםעתודלות׳לשןושארהךרכהרבחמ–טמלמםהרבא*
להנתהםהמדחארשא,ןענכללארשילש׳השילפילושחנ׳המכרבדבתונוש
הזה׳ימורדהחוכה׳היהתורעשההתחאיפל.ןורבחרהלא,בגנהךרד׳תוננתסה׳כ
].יניֵקויזינק,יִּבִִלָּכ׃הדוהילםיבורקםיטבשמבכרומ
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םיחילשלוכֿםדוקהשמחלשתאזההלבגִמלבלֿםישבדפש.הזבלשבלארשיינפל
הרומתבוםולשבוצראךרדרבעמתושרונממגישהלותוסנלידכ,םודאךלמלא
הברקהלעךמתסהלהארנכןוּוכמהיהשיטמולפידןועיטךות,האלמתירחסמ
הפש.םיינידמהםהידעילשףתושמהשרושהלעוםימעהינשןיבשתיתחפשמה

ותארקלםודאאצֵּיַו.רֹבעתאלרמאיַו״׃וליעוהאלםיקומינהותושקבהלכ,םלוא
.הקזחדיבודבכםעב . רבֵעמ,םודאץראתאףיקהלונפםהו,״וילעמלארשיטֵּיַו.
ופש.באומלשהלובגלדע,תינופצֿתיחרזמותיחרזמ,רבדמהךרדהלובגל

זפש.ויתחתןהוכלםששדקתנונברזעלאו,רההֿרֹהבןורהארטפנהזהעסמב

,םירתאהךרדלארשיאביכבגנהבשֹידרעךלמינענכהעמשיַו״,ןכֿםג,ןמזותואב
םעהתאןֵתִתןֹתָנםא׃רַמאיַו׳הלרדנלארשירַּדיַו.יבֶשונממְּבְשִיַו,לארשיבםחָליַו
םֵרחַיַוינענכהתאןתיַולארשילוקב׳העמשיַו.םהירעתאיתמַרחַהו,ידיבהזה
לארשילוזהתיההזהחסונהיפלחפש.״הָמרָחםוקמהםֵשארקיַו,םהירעתאוםֶהתֶא
108םינשהנומשוםישולשינפלםוקמותואבשהלפמהלעהמקנ׃הבוגתֿתמחלמקר

םגותקזחהוותסיפתךותאקוודואל–אובלדיתעלתובשייתהלרוזאהתרשכהו
ןתינילואםהמרשאתורוקמםגשי,ליעלונרכזהרבכשיפכ,םלוא.לעופבורתלאל
אלו–הדוהיֿץראברתלאלתוזחאיהלשעסמלרבדהךפהנףאהשעמלש,קיסהל
.ןאכךכלגילפנ

התיהאלןענכלשהלובגהצקבהזהםייניבהֿהרקמשהארנ,ךכןיבוךכןיב
ּולו–הרהמדעו,יחרזמֿינופצהעסמהןוויכמתרכינהחסהםושםינפֿלכֿלעוב
,דֶרֶזלחנללארשיֿינבםשועיגה–טפשליגרהגוסהןמתולקתותונולתךותםג
ידכ,הנופצןירשימבלובגהתאלארשיורבעאלןאכםג.באומלשימורדההלובגב
רבדמךרדבבאומתאףיקהלידכ,תיחרזמהייטסבונפםהאלא,ץראהךותברובעל
החרזמֿםורדב,ןונראלחנדעועיגהםהךכ.חרזמדצמהלרבעמערת☻הש,תמֵדק
היהשהמבהססבתהש,ןובשחךלמןוחיסתכלממ,השדחתירומאהכלממלש
ץש.ןומעןיבלבאומןיבהצוחלבחלהתעךפהנובאומלשּהנופצםדוק

רבודהילעשהלפמ–םילגרמהאטחרחאלדימ–םיליפעמהלשםתלפמלאיההנווכה108
הנפהםהילאשתומוקמהינשבשךכלבלםשוי.ו״עשהרעהבתמייתסמההקסִּפַּב,ליעל
.״המרָחדע״׃וא״המרָחהדע״וכוהלארשיינבשרמאנל״נההרעהבד״בש

.׳טְֿו׳הםיקוספ׳בםירבדדפש

.ךליאוד״י׳כרבדמבהפש

םיקוספא״כ;ב״כ‐׳כ׳כרבדמבופש
.ב״י‐׳י,׳ד

.ט״כ‐ב״כ׳כרבדמבזפש

.׳ג‐׳אא״כרבדמבחפש

.׳ט‐׳דא״כרבדמבטפש

׳בםירבד;ו״כְֿוג״י‐׳יא״כרבדמבץש
.ו״כ,ד״כ,ח״י‐ז״י,ג״י,׳ח׃םיקוספ
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תדוגאתאצוהב,׳ןדריהרבעשוביכ׳,םֵשןבלארשיר״דלשורקחמלעתססובמהפמה
ימורדהלבויהאוהדֶרֶזלחנשןאכתטקננההעדה.ב״לשתא״תתטיסרבינואלשםיטנדוטסה
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תאדיביתתנהאר,ןֹנראלחנתאורבִעוועסומוק״׃רומאלהשמהווטצנןאכ
תֵתלֵחָאהזהםויה.המחלמוברָגתִהו,שָרלֵחָה,וצראתאוירֹמֱאהןובשחךלמןֹחיס
ולָחווזגרוֲעמִשןועמשירשא,םימשהלכתחתםימעהינפלעתאריודחפ
הליחתםיארוקםאאלאהמחלמבםיחתופןיאשללכלםאתהב,םלואאצש.״ינפמ
קרלוכיבכשקבלידכ,תחלשמןוחיסלאםגהשמחלש109,םולשלביואהלא
יטמולפידהעונכשהךרוצלו(,םודאךלממשקיבשךרדכ,ןדריהדערבעמֿתושר
,רבדמב,םדִצבלארשילשרבעמהדגנכבאומוםודאלשתוברעתההֿיאהפהגצוה
אלו״בצש.)תיבויחרבעמֿתושרלשלבוקמימואלֿןיבסומינלהמגודהתיהוליאכ
,ובבלתאץמִאווחורתאיהֱֹֿא׳ההשקהיכ,ובונֵרִבֲעַהןובשחךלמןֹחיסהבא
םוסחל,לארשיתארקלאציוומעתאףסאאוהגצש.״הזהםויַּכדיבּתִתןעמל
דעןֹנראמוצראתאשַרייַו,בֶרָחיפללארשיוהכיַו״–הצהָיב,ךרדהתאםהינפב
.ןומעינבדע,קֹּבַי . ירעלכבלארשיבשיַו,הלאהםירעהלכתאלארשיחקיַו.
אל,ףטהוםישנהוםִתְמריעלכתאםֵרחנַו״דצש,״ָהיֶתֹנבלכבוןובשחב,ירֹמֱאה
הצש.״ונדכלרשאםירָעֶהללשו,ונלונזזבהמהבהקר.דירשונראשה

חלשיַו.ירֹמֱאהץראבלארשיבשיַו״.ןובאיתהאבלכואהםע,םירמואשיפכו
ךרדולעיַוונפִיַו.םשרשאירֹמֱאהתאשֶרויַוָהיֶתֹנּבודכליַורֵזעַיתאלגרלהשמ
לא׳הרמאיַו.יִעֶרדֶאהמחלמַלומַעלכואוה,םתארקלןשבהךלמגועאציַו,ןשבה
רשאכולָתישעו,וצראתאוומעלכתאוותֹאיתתנדיביכ,ותֹאאריתלא׃השמ
דעומעלכתאווינבתאוותֹאוכיַו.ןובשחבבשוירשאירֹמֱאהךלמןֹחיסלָתישע
דיבאצמנתאזההכרעמהםותבו–וצש״וצראתאושרייַו,דיר☻ולריאשהיתלב

׳וקרפםיכלמתוכלהבם״במרהחסינךכהנהו,׳י׳כםירבדבהרותברומאהזללכ109
תמחלמדחא–םולשולןיארוקשדעםלועבםדאםעהמחלמןישועןיא״׃׳אהכלה
ָתארקוהילעםחָלִהלריעלאברקתיכ׳׃]םש[רמאנש–הווצמתמחלמדחאותושרה
״׳ימלשורי׳ַּב״תחתופההקסִּפַּב,575׳מעב,ןלהלךכלעדועהאר.״׳םולשלהילא
.ךליאו

.ה״כ‐ד״כ׳בםירבדאצש

.ט״כ‐ו״כ׳בםירבד,ב״כ‐א״כא״כרבדמבבצש

.׳ל׳בםירבדגצש

ןמםיברלעלבוקמַּכ,חלמהםיםורדלאךפשנהאסחלאידאוואלו(–ןונראלחנלש
תאצוה,׳ארקמתעדסלטא׳בתאזהאר;רוצילאהדוהי׳פורפלשותעדםגאיה–)םירקוחה
.34,35,109םידומע,ג״נשתםילשורי,קוקברהדסומ

ẅהפמלךיישהבותיכהךשמה

.ה״כ‐ג״כא״כרבדמבדצש

.ה״ל‐ד״ל׳בםירבדהצש

.ה״ל‐א״לא״כרבדמבוצש
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וראשנשהרישהידירשזצש.ןומרחרהדעןונראלחנמ,החרזמןדריהרבעלכלארשי
חצש.םיוּולמםירבדהויההבשחורהֿתוממורתהלעםידיעמהפוקתהתואלעונדיב

םרוגל,שארמהשמלרמאנשיפכ,לארשיםעךפהנתאזהתוחתפתההידיֿלע
תוכלממהתחאכ,הדבכנתיפרגואגהזיחאלעב–ארומֿליטמורכומימואלֿןיב
ודועייתמשגהךשמהלןכומהןמיניצרסיסבלעב׃ןכלערתיףאו,םלועמרשא
םמוקתהלתלגוסמהתחאםגןיאביבסמתוכלממהלכמרשאכ,ןענכבםגרהצומה
.רוזאבהטילַשה,תיזכרמההמצעמלךפהיֵלמוענמלוודגנ

לעפמהתאדבעידבךירעהלתוסנלורוזחלונאםילוכיףאתאזהתואיצמהרואל
תונשהנומשוֿםישולשךשמבםעהשוביגבעצבלהשמקיפסהשינוגראהויכוניחה
לדבהביוארכלמתסמגשיהה.םימושירןהמונלורתונאלרשא,תומולעהרבדמה
,רועבןבםעלבהארשתומדהןיבלםילגרמהתפוקתבירטסיההםעהתומדןיבש
ישעמיעצמארסוחמ,לארשיתאראָלונימזהבאומךלמרופיצןבקלבשתעב
׳ה,לארשיבלָמָעהאראלובקעיבןֶוָאטיבִהאל״׃וישוביכרחא,ודגנכרתויליעי
אליכ.ולםֵאְרתֹפֲעותכ,םיָרצממםָאיצומלֵֿא.ובךלמתעורתוומִעויהֱֹֿא
ןה.לֵֿאלעפהמלארשילובקעילרֵמָאֵיתֵעָּכ,לארשיבםֶסֶקאלובקעיבשַחַנ
טצש.״התשיםיללחםדוףֶרֶטלכאֹידעבכשיאל,אָ☻ַנתייראַכוםוקיאיבָלְּכםע

אלאםהשתומכםינוכנםירבדהויהאלתמאביכשיגדהלשיבוששאלא
הכלממהזכרמיכהארנ.ומצעתאלארשיםערתוסדימת,חטשהינפלע.קמועב
םיחרזמֿןופצב,באומתוברעבינמזןפואבםקוהןדריהרבעבהשדחהתילארשיה
תיניידִמותיבאומהייסולכואםשהתיהןיידעשרבתסמו–תוחירילדגנמ,חלמה
םעלָןאֶרקִתַו.באומתונבלאתונזִלםעהלֶחָּיַו,םיטִשַּבלארשיבשיַו״.תברועמ
ףארַחִּיַו,רעּפלעבללארשידֶמָּציַו.ןהיה♪אלווחתשיַוםעהלכאיַו,ןהיה♪ֱאיחבזל
דגנ,׳הלםתואעקוהוםעהישארלכתאחק׃השמלא׳הרמאיַו.לארשיב׳ה
וישנאשיאוגרִה׃לארשייטפֹשלאהשמרמאיַו.לארשימ׳הףאןורחבֹשָּיְו,שֶמָשה
,תינָידִמהתאויָחֶאלאבֵרקַיַואבלארשיינבמשיאהנהו.רועפלעבלםידמצנה
ןבסחניפארַּיַו.דעומלהֹאחתפםיכֹבהמהו,לארשיינבתדעלכיניעלוהשמיניעל
לארשישיארַחַאאֹביַו.ודיבחמֹרחקיַו,הדעהךותמםקיַו,ןהֹּכהןֹרהאןברזעלא
הפֵגמהרַצָעֵתַו,ּהתָבֳקלאהשאהתאולארשישיאתא,םהינשתארֹקדיַו,הָּבֻקהלא
..ףלָאםירשעוהעבראהפֵגמַּבםיתמהויהיַו;לארשיינבלעמ . לארשישיאםֵשו.

.׳ח׳גםירבדזצש

,ח״י‐ד״י׃םיקוספא״כרבדמבחצש
.׳ל‐ז״כ

.ד״כ‐א״כג״כרבדמבטצש

׳אםירבד,׳אה״כ,׳אב״כרבדמבת
.׳הְֿו׳אםיקוספ
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השאהםשו;ינֹעמִשַלבאתיבאישנ,אּולָסןבירמִזתינָידִמהתאהָּכֻהרשאהֶּכֻמה
את.״אוהןָידִמבבאתיבתומֻאשאר,רּוצתביּבזָּכתינָידִמההָּכֻמה

ןמרוקעלחֵרכההיה.םינפיפלכורוהיטוםעהשנועבקרםייתסנאלןיינעהךא
דוחייבו–ץוחבמםעהתאטחהלואיבהשתויביטקייבואהתוביסמהתאםגשרושה
יסיסבקראלםשםהלויהןיידעיכהֶארנרשא,ןָידִמבםירומאםירבדהויה
׃רֹמאלהשמלא׳הרבדיַו״.םייטבשתונוטלשלשתודוסיםגםאיכ,הייסולכוא
לעםכלולּכִנרשאםהיֵלכִנבםכלםהםיררֹציכ;םתואםתיּכִהוםינָידִמהתאררָצ
רבדלעהפֵגמהםויבהָּכֻמהםתֹחאןָידִמאישנתביּבזָּכרבדלעו,רעפרבד
בת.״רעפ

רחא,לארשיאבצתאשדחמדוקפלורוזחלהשמהווטצנףאוזתונמדזהב
דקפִמהתנווכרקיעגת.דֶרֶזלחנברבעמהתעלַעוגִלולוכרבכםתרבדמהרודש
רפסמבהלחנְּבץראהקֵלָחֵתהֶלֵאָל״׃ץראהתקולחלסיסבהתנכהלםעפההתיה
ךא.ותלחנןַּתֻיוידֻקפיפלשיא,ותלחנטיעמתטעמַלוותלחנהֶּברַתבַרָל.תומֵש
ןיב,ותלחנקֵלָחֵתלרוגהיפֿלע.ולחניםָתֹבאתוטמתומשִל,ץראהתאקֵלָחֵילרוגְּב
ןבחולשמֿליחלשותאצוהלסיסבםגשמישדקפִמותוא,םלואדת.״טעמִלבר
הָוִצרשאכןָידִמלעואְּבצִיַו״.םינָידִמהתרבדהל,הֶטמַלףלא,שיאףלארשעֿםינש
..רכזלכוגרהיַו,השמתא׳ה . לכתאו,םפטתאוןָידִמיֵשנתאלארשיינבוּבשִיַו.
לכתאוםָתֹבשומבםהירעלכתאו;וזָזָּבםליֵחלכתאוםֶהֵנְקִמלכתאוםתמהב
;המהבַבוםדאָּבחקלמהלכתאוללשהלכתאוחקיַו.שאבופרשםָתֹריט
.לארשיינבתדעלאוןהכהרזעלאלאוהשמלאואִבָיַו . ידוקְּפלעהשמףֹצקיַו.
׃השמםהילארמאיַו;המחלמהאבצמםיאבהתואמהירשוםיפלאהיֵרָ☻,ליָחֶה
רבדלע׳הבלַעַמרָסמִלםעלברבדִּבלארשיינבלויההָּנֵהןה!הבקנלכםֶתיִּיִחַה
בכשמלשיאתעדֹיהשאלכו,ףָּטַּברכזלכוגרִההתעו.׳התדעבהפֵגמהיהתַו,רועפ
.״םכלויחַהרכזבכשמועדיאלרשאםישנַּבףטהלכו.וגֹרֲהרכז

האמוטתוכלהבםעהתאךירדהלידכהתואנתונמדזהםגויההרקמהתוביסמ
המחלמהישנאלתיצחמ׃חוקלמהןידןאכעבקנןכומכו,ןיינעלתוכיישההרהטו
וליאו,׳הלהמורת,ןהוכַל‰2–המחלמהישנאתיצחממו;הדעהלכלתיצחמו
הת.ןכשמהתרמשמירמוש,םייִולַל%2–לארשיֿינבתיצחממ

.ו״ט‐ד״י,׳ט‐׳א׃םיקוספה״כרבדמבאת

.ח״י‐ז״טה״כרבדמבבת

.ו״כקרפלכרבדמב,ז״ט‐ד״י׳בםירבדגת

.ו״נ‐ב״נו״כרבדמבדת

.א״לרבדמבהת
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באומתוברע8.

לחנברבעמהתעלרבדמהרודלשמּותתאתנייצמהרותהיכליעלונרכזהרבכ
לחנברבעמהתא,תוחפל,וא(דרזלחנברבעמהתאתוארלרשפא,ןכאו–דֶרֶז
ןיבלרבדמהרודוםירצממהאיציהתפוקתןיבתינָתורוקהלובגהֿתדוקנכ)ןונרא
יפלש,המכוהמכתחאלע.לארשיֿץראבתולחנתההושוביכהתפוקתתישאר
ןיינעכרבכהכרענש,רוטישֿתלועפןיעכאלאןָידִמתמחלמהתיהאלהזהןוימה
גויסלןויסינלככםלוא.המינפלארשיֿץראבתוססבתההךלהמךותב,דבעידבש
,יביטקייבואןותנכונילעתבייחתמהניאוזתינּויִמהסיפתםגןכ,ינָתורוקלובגלש
ֿתדוקנמאקוודואלםירבדהלעונאםילכתסמםאו–יעמשמֿדחוטלחומןפואב
השמשכ–השמלשותפוקתתוארתדוקנמאלא,דבעידבתילארשיֿץראתואר
ֿרבעשוביכוליפאירה–ץראלםירצממךרדבםעהתאגיהנמוליעפויחןיידע
,ךרדבסיסבלששוביכקרםאיכ,ימינפילארשיֿץראשוביכןיידעוניאןדריה
,ןָידמתמחלמלרבעמוליפאתכשמנןיידעץראלךרדבםעהלשותכרדהתלועפו
.ובנרהלותולעתעל,ותומינפלהשמםתואךרברשאהכרבהדעו

לעפמןיבןיחבהלוףיסוהלרשפאינשהגוסהןמהסיפתהךותבםג,תאזםע
ימוכיסןיבל,ןענכֿץראלשהשוביכלסיסבכ,ןדריהֿרבעלשותנכהוושוביכ
תועמשמה.שממןענכֿץראךותלהסינכהתארקלםעהתאהשמךירדהשהכרדהה
דצמ.תינחורהותגהנהדצבהשמלשתינידמהותגהנהגּויסלאיהוזהנחבהלש
ןוגראךרדךשמנ,םירצממלארשיתאצוהבהשמלשולעפמלחהתינידמההגהנהה
ידיֿלע,ןענכלשהשוביכל,ותילכתדעםעהתאבהבםייתסנורבדמבותלבוהוםעה
עצבמכןָידִמתמחלמתאתוארלרשפאוזתרגסמב.ןדריהֿרבעבךכלסיסבהתנכה
לעפמהלכתאםגםילשהאליממו,הזהסיסבהתנכהתאםילשהש,ןורחאהימואלה
.ןענכלשהשוביכףסלדעססובמןפואבותאבהוםירצממםעהתאצוהלשינידמה
ירסומה,יתדהןכותבםעהשוביגבהאטבתהתינחורההגהנהה,תאזתמועל
םויקותועמשמלארשיֿץראבםעהדיתעלחיטבהלידכ,יללכהימואלהֿיתוברתהו

םנמאאצמנןָידִמתמחלמירחאהשמלשותגהנהבדועםיאורונאשהמלכו–
,ירוקמהאיבנהוגיהנמהלשתיפוסוהנורחאהקנפשוגבהזהשוביגהםוכיסלןוּוכמ
.םלועל,לארשיֿץראבדיתעהתורודלכליבשב
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,באומתוברעבהווהתהשיתכלממזכרמותואמלהנתההזהםוכיסהלעפמ
ךרעשדקפִמהלשינויערהסוסיבבתוארלונאםילוכיותכירעבןושארהטרפהתאו
אבהזסוסיב.ליעלונרכזהשיפכ,הילארשקבוןָידִמתמחלמינפלדועהשמ
לכ״יפלאל,קדצבורדסבץראהקלחיתתעהאובבש,ןורקיעהתאחיטבהלואטבל
ֿינויווִשהךרוצהיפלאלא,הזבאצויכלכוא״הכוזםדוקהלכ״,״רֵבָגםילַאְד
,תויתחפשמותויטבשתוכרעמבתומוקמהתמאתהךותותוחפשמהלשיסחיה
רשקבתלפוכמוהלופכהשגדהוהרהבהלביקורזחןורקיעהותואו;לרוגלןותנב
.ןדריהֿרבעבתובשייתההיבגלהררועתהשהיעבל

ואר,םירחאםיטבשלרשאמרתויברהנקמםהלהיהש,דגינבוןבוארינב
ויהםהו,הערמֿץראהתיהש,ןדריהֿרבעבתולחנתהבתופידעלבקלהקדצהםמצעל
אלהמצעלשכוזןיפילחֿתעצה,םלוא.ןענכֿץראבםקלחלעךכםשלרתוולםינכומ
ןיינעלקדצהןמהעצהבשיםאףאש,ריהבהאוה.השמלשותעדתאהחינה
הוושהתיסחיההבוחהדצמקדצהתאהריפמיהירה,םיכרצהלשיסחיהקופיסה
יכןכתייאל׃ןכֿלעֿרתיו;קופיסהתגשהלשץמאמבםגףתתשהלםעהינבלכלש
שוביכאלא,דיבאבהלכמ,םמצעלםיאתמהיפלםירוזאםהלוספתיםינושםיטבש
ימואלהגשיההךותמקרו,ףתושמימואלץמאמךותמולוכךרעיהלבייחץראה
יוארהיסחיהקלחהתא,תרזוחההקולחהךרדב,לבקלטבשלכלוכיףתושמה
.ודידל

היצרגטניאהןורקעתאהשמאופאןאכעבקתינרדומןושלבותורחאםילימב
יפלדחאלכל״םנמאש,ללכהתאוזתרגסמבו,תימואלההיווהבםיטבשהלש
חסונהיפל,ןכֿםגוא–ותלוכייפלםגןתנדחאלכשרחאלקרלבא״ויכרצ
רשאיאנתההָ☻ענהזו–110״ויכרציפלדחאלכל,ותלוכייפלדחאלכמ״,עודיה
.ןדריהֿרבעבםשקובמתאםהלתתל,דגינבוןבוארינבלהשמרתענויפֿלע
;המחלמַל׳הינפלוצלָחֵתםא,הזהרבדהתאןּו☻עַתםא,השמםהילארמאיַו״
השבכנו;וינפמויָביֹאתאשירוהדע,׳הינפלןדריהתאץולחלכםכלרבעו
םכלתאזהץראההתיהו,לארשימו׳המםִּיקנםתייהוובֻשָתרַחאו׳הינפלץראה
.״׳הינפלהזֻחאל

לומגהוהדובעהתקולחתאהחנמהללּכַּכסקרמלרקעבטתואכרמבשןורקיעהתא110
)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסברבכ.תילאדיאהתיטסינומוקההרבחב
ןורקעהזהללכההיהםדקמוזאמשךכלעד״בשדמע–׳לבויהרטשמ׳ףיעסַּב–
םשתאזהאר(.דיתעלםגעבקיהלאוהיוארךכו,תילארשיההרבחהשוביגבדוסי
.)״הזהסיסבהןמ״תחתופההקסִּפהןמל,325׳מעב
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רזעלאינפבדגינבוןבוארינבםעךרענש,שרופמםכסהבעבקנףאהזהיאנתה
םהלםוקיןכתעדלעקרש,לארשיֿינבלתוטמהתובאישארוןונןבעשוהיוןהוכה
תושרהתאםגולביקםהםנמאןכתעדלעקרו–ןמזהאובבןדריהֿרבעבםקלח
התונבלוהקלחל,ץראהתאסופתללֵחַהלוםוקמַּבםהיתוחפשמתאבשיילוישכעמ
יצחםג–דגינבוןבוארינבדצב–םכסהלףרוצהזבלשבות.םהיכרוצלםאתהב
ידיבוראשנןיידעשתומוקמהמכוהמכלשםשוביכםלשוהו,השנמהטבש
ונתינותופיקמתויעבבםיכורכויהאלשהֶארנ,הלאםישוביכ.םינָפלמםהיבשות
זת.ודעונתומוקמהןהלרשאתוחפשמהידיביטרפעוציבל

תוברעב׳היפֿלעלארשיינבלהשמיֵיּוויצבהשגדהידילאבה,ינשהטרפה
יפכ,םדוקהרודברבכטלבוהשןיינעבוהירה,ןענכץראלרבעמהתארקל,באומ
,ץראהיבשוילכתאשירוהלהבוחהאוהו–לגעההשעמרחאדימ,ונרכזהש
ויהיו=[היהו,םכינפמץראהיֵבשֹיתאושירותאלםאו״׃םנחלופתובצמתאדבאלו
ץראהלעםכתאוררָצו,םֶכיֵדִצבםִנינצלוםכיניעבםיִּכִ☻לםהמוריתותרשא]וללה
ןכמרחאלחת.״םכלהשעאםהלתושעליתימִדרשאכ,היהו.הבםיבשֹיםתארשא
ילהנִמהרדֵסהעבקנוטת,תולחנתהושוביכלםידמועהתולובגהטוריפבושאב
ית.ליעלונאבהשןורקיעהיפל,תולחנהלשתקדוצההקולחל

תאלהנלךרטצישימלהשממהגהנההתרבעהלשהיעּבַּבונאםילקתנךכלרשקב
ונרכזהרבכ.ותומרחאל,השמלשויתוארוהוותרותלםאתהב,השעמלםירבדה

ןמהיָנתההתחסונלתסחוימהתיתכלההתועמשמלתוכיישולןיא,הזםירבדרואיתות
׳גקרפןישודיקתכסמב,הנשמבתעבקנההחסונ[–״ןבוארינבודגינביאַנת״לשגוסה
הלוחתאללו,דיתעלותומשגתהתעמעיפשמהיאנתקרתרצויוזירהש–]׳דהנשמ
,]ד״י,׳ב[תוכלה,ם״במרהל׳הרותֿהנשמ׳בתושיאתוכלהמ׳וקרפהאר(;ערפמל
.)קודו,ז״י‐ו״ט

.ב״לרבדמבזת

.ו״נ‐׳נג״לרבדמבחת

.ו״ט‐׳אד״לרבדמבטת

השמלא׳הרבדיַו״׃םינושארהםיקוספהתשולשרבדוהז[.ט״כ‐ז״טד״לרבדמבית
.ןונןבעשוהיוןהֹּכהרזעלא,ץראהתאםכלולֲחנירשאםישנאהתומשהלא׃רֹמאל
תומשתמישרהאבםהירחאלו–.״ץראהתאלֹחנִלוחקתהֶטַמִמדחאאישנדחאאישנו
אישנואישנלכ;םכליבשב–׳םכלולֲחנירשא׳״׃ןאכי״שרירבדהלאו.םיאישנה
דחאודחאלכלררובו,םירבגַלותוחפשמַלטבשהתלחנקלחמו,וטבשלסופורטופא
].״םיחולשםואשעוליאכ,יושעהיהיןישועםהשהמו.ןוגהקלח
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יפֿלע,דסוממןפואבהגהנההתרבעהתאעובקלמהשמענמנםינפֿלכֿלעש,ליעל
רבדהו–)הנוהכהםוחתבעבקנםנמאשהממלדבהבו(יתשרותהֿינָכולמהןורקיעה
אלםינפֿלכֿלעינכולמהןורקיעהשהדבועהרואלםגתדחוימבלֿתמושתליואר
רשא–״הרותההנשמ״בוא–הרותהימוכיסב.הברדאםאיכ,השמֿתרותבלספנ
׳הרשאץראהלאאֹבתיכ״׃רמאנץראלהסינכהתארקלםעהתאהשמהוויצ
רשאםִיוגהלככךלמילעהמי☻אָתרמאו,הבהָתבשָיְו,ּהתשִריִוךָלןתֹניהֱֹֿא
םישתיֶחאברקמ,וביהֱֹֿא׳הרחבירשאךלמילעםישתםֹש–יָתֹביבס
.ךלמילע . אית.״.

שוריפבהרואכליוצמוזהארוהלשרתויבקימעמהוהצממהחותינה
םיכלמהתגהנהו,הבוטםיטפושהתגהנה״יכאיהותיצמתובית,לאנברבא
תאהליחתכלמהרותההפידעהןכלו–״דואמתנכוסמותקֶזַמוהערהתיה
יפל,׳היפֿלעםעהתאעישוהלםיררועתמה,םיטפושלשהגהנההתטיש
,םתיירבעבטמאופאתוחטבומםכרדֿתּותִמאוםתוניגהרשאו(,ךרוצה
ֿלכֿלעשאלא;)שפיטועשרתויהלםגיושעהיתשרותהךלמהןמלדבהב
,תיתשרותהֿתינכולמההטישהתאףארוסאלהרותההשקעתהאלםינפ
,תוחפל,הרותההעבקהזכהרקמלו–ךכבתוצרלאיׁשַיםעהרֶצֵישהרקמל
גית.ונטטיצשהארוהבםיעיפומה,ותגהנהוךלמהיונימלםיגייסהתא

ךיחאאלרשאירכנשיאךילעתתללכותאל״׃ךשמהבדועםשו;ךליאוד״יז״יםירבדאית
.םיסוסולהברַיאלקר.אוה . הברַיאלבהזוףסכו,ובבלרּוסָיאלו,םישנולהברַיאלו.
ינפלמרפסלעתאזההרותההֵנשִמתאולבתכו,ותכלממאסכלעותבִשכהיהו.דֹאמול
,ויהֱֹֿא׳התאהָאריְלדַמליןעמל,וייחימילכובארקוומעהתיהו;םִּיִולהםינהכה
ויָחֶאמובבלםּוריתלבל;םָת☻עַלהלאהםיקֻחהתאותאזההרותהירבדלכתארֹמשל
ברקבוינבואוהותכלממלעםימיךיראיןעמל,לואֹמשוןימיהָוצִמהןמרּוסיתלבלו
.״לארשי

לאנברבאבתכםירבדרפסלושוריפתאיכןייוצי*[.׳ח׳אֿלאומשלעושוריפםגהארבית
חרכומש,ןאכושוריפלהנושארההקסִּפהףוסבבתוכאוהשיפכ,לאומשלושוריפירחא
רפסלישוריפבהברהבחרהבוילעיתבתכרבכשתויֱהםִע״,רובידהתאביחרהלאוה
.״לאומש
תרעזהלףילחתןיעמאוהםיאבהםידומעבןתינהיפרגהלופיטהיכריכזנובושנ*
].טיטֶּפתואבהלאתואקסִּפסיפדהל,ןאכדיהבתכיפדילושבד״בשתארוהכ,טסקטה

׃רמואכ,תושרהרבדִּבהיולתהשעתַוצִמךלמהןיינעהיהיהזיפלו״׃]לאנברבאןושלכ[גית
,ןפואההזְּבםאיכותואהשעתלא–יואריתלבותויהםִע–ןכתושעלהצרתרשאכ
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חסונהיפֿלעהלשתורבתסההתויורשפאלכםע,וזהנקסמ,םלוא
םילוקישהברהלעתגלדמכתיֵארנאיהףא–וניתורוקמלשילמרופה
.ןובשחבחקליהלםייוארהםיבושח

הגהנהתטישוהעבטמהבוטהגהנהתטישןיבהנחבההםצע,תישאר
םלעתנםא.ודוסימךרפומםירקמהבורבוהירההעבטמהעורגאיהש
liberumֿהתטישלשמלומכ–םיינוציקםירקממ vetoהלוכיה,תינלופה
ֿךרדבירה–111הינפֿלע,העבטםצעמ,תוטשהלשהתומלגתהכבשחיהל
לשןיינעךכֿלכןניארטשמואהגהנהתטישלשהתוליעיוהתוריבס,ללכ
ןהברשאתויתרבחהתוביסמהביטלשןיינעןהשומכינכטהןויגיההוביטה
.תלעפומהטישה

הּבורעתויהלתומיוסמתוביסמבהיושע,לשמל,תוריחבלשהטיש
איההיושעתורחאתוביסמבשדועב,רתויבםימכחהוםיטסילאדיאהתיילעל
,ךכלהמודבו;ותתחשהורוביצהתפנחהלרתויבחוטבהיעצמאלךפהיל
,םיככתלשרוקמלךפהילתומיוסמתוביסמבהיושעתיתשרותההכולמה
,תוחפאל,ןורשיכֿירדענםיטושלשןוטלשותתחשומתיכונָאתורחתִה
לשםירחבנהםיכלמהתאלשמלהאר(–תוריחבלשהטישרשאמ,לשמל
דועב–)םישרויַּבםטמוטמהןמרתויםיעורגםימעפלויהש,ןילופ
תוביצילהּבורעתויהלתיתשרותההכולמהאקוודהיושעתורחאתוביסמבש
.תמאבםיריחבהלשםתועצמאב)ףיקעןפואבםגּול(ןוטלשהתלעפהו

וזרטשמתוטישלשןתכרעהלםוקמשיללכבםאש,רמולאופאהארנ
ןביטיפלאלהזירה,תמיוסמהרבחבץומיאלןָתּויִאְרתכרעהו,וזדגנכ

׳ישפוחוטֶו׳לשרטשמ–18ֿההאמהףוסדע–םייקתה,)םייֵסה(ינלופהטנמלרפב111
.קוחתעצהלכלכסלו,הטלחהלכלעוטוליטהלרבחלכהיהלוכיובש,)וטֶוםורֶּביל(
זכרמהלשךשמתמהקותישהו,ירשפאֿיתלבהיהתאזהךרדבהנידמלוהינשןבומכ
.הכלממהתושלחיהלתוברםרתינידמה
ךלמהתריחבלאיההנווכהו,ןילופבםירחבנהםיכלמלד״בשסחייתיהאבההקסִּפַּב
תיבמםיכלמהתלשושלשרויאצמנאלשרחאלהגהנוהשהריחב,םיליצאהרבחידיב
׃הלודגההכלממהלשהבצמרדרדיה17ֿההאמהתישארמלחה,םלואו.)1572(ולאיגי
ףוסבלךילוהוהתוביציבעגפרבדה;הזרחאהזבהבוטלשםירזםיכלמהעברא
.םילוגנומוםיסור,םידווש,םיקזוקלשתושילפילגרחאל,)1772(התקולחל

,׳]רַאֹתתַפְיתשא[היבִשָּבָתיארו,׳וגויֶביֹאלעהמחלמַלאצתיכ׳תשרפלהמודאוהו
.הבקושחישהָוצִמוניאש . .ערהרציהלעפמותושרהרבדאוה]אלא=[לבא. . .״.
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ֿהנקיפלו;תירסומותינויערהניחבמןתמגמוןשרושיפלםאיכ,ינכטה
הניחבהןמרשא,םיטפושהתטישאקוודיכרמולםינפשיהזההדימה
התלעפהךלהמבירה,הנממהבוטיאדוובןכתיתאלתינכטהֿתיתוהמה
.רתויבתועורגהתחאלחרכהבאיהתכפהנהשעמל

לששוריפַּבאוצמלונאםילוכיתאזההאצותהתנבהלחתפמהתא
.׳רמוגוץראהלאאֹבתיכ׳״׃וירבדהלא,ומצעלאנברבא . רבדיהתע–.
הגהנההתוגרדמבשהנוילערתויהאיהש,תישילשההגרדממבותכה
לכבשןידהתיבתגרדלעמאוההלועמרשא[,ךלמהתגרדמאיהו,תישונאה
םישנאובשחרבכו.]הרָזעבשלודגהןידהתיבינקזתגרדלעמףאו,ריע
;רבעשהמב]הרותב[הרכזנאלשו,]ןאכ[תשדוחמתאזההוצמההתיהש
,םהיתוגרדמבןוילעוםיטפושהיניממןימאוהךלמהש,יתרכזרבכינאלבא
..]םניינעלתועגונהתווצמַּבללכנרבכןכלעו[ . ךלמהתַמי☻הזמרנהנהו.
,׳רֹדרֹדמקלמעב׳הלהמחלמ,הָֿיסֵּכלעדייכ׳׃)חלשבתשרפ(רמאב]םג[
לעבשוילארשיבךלמהיהישכיכןיינעהו׳׃ונושלהז,ן״במרהוילעבתכו
.׳האסכ . רומאה[׳רודלארודמ׳ןכו,לּואשלזמראוהו,קלמעבםחלי.
ןוכנטשפהךרדלעו,קלמעבםחליהלבייחלארשיבךלמלכשרמול,]קוספַּב
הָֿיסֵּכלעדייכ׳רמואאוהשכ׳׃ורמאש,ארמגבשרדמךרדהזםגודית.אוה
אלא׳הסֵּכןיאו,הליחתךלמםהלדימעהלאוה–׳קלמעב׳הלהמחלמ

ד״בששןכתיי,הרעהלהינפההםוקימיפֿלע[.ז״טז״יתומשלען״במרהשוריפהארדית
םג׃איהאלו;״קלמעבםחליהל״םילימַּבן״במרהטוטיצמלדחלאנברבאשןיבה
ירבדלשםרוקמבו(–ן״במרהירבדטוטיצאוה,ו״טתהרעהלהינפההדע,ךשמהה
לאנברבא,םלואו.)ךכלרבעמףאטוטיצהךשמנ,ןאכואבוהאלרבכש,לאנברבא
,םירבדהתוליפכףאֿלע,ןכֿלעו;ויניעדגנלהדמעשהסריגהיפלען״במרהתאטטצמ
ברהדסומתאצוה(לעוועֶשברהתרודהמיפֿלען״במרהשוריפחסונתאאיבהליאדכ
׃)ט״ישתםילשורי,קוק
היהתןכו,קלמעב׳הלהמחלמהיהת]יזא[׳האסכלעדיהיהתרשאכיכםישרפמשיו״
,קלמעבםחליי–׳האסכלעבשוילארשיבךלמהיהירשאכיכ,ןיינעהו.רודלרודמ
ךלמלכיכרומאל,]קוספַּברומאה[׳רֹדרֹדִמ׳ןכו,ןושארהךלמה,לואשלזמראוהו
׳כ׳ןירדהנס׳[ורמאש,ארמגהשרדמהזםגו.וחָמיישדעםהבםחליהלביייחלארשיב
ןאכמונדמל[ירה,׳רֹדרֹדִמקלמעב׳הלהמחלמהָֿיסֵּכלעדייכ׳׃רמואאוהשכ׳׃]׳ב
ֿירבדב[רמאנש,ךלמאלא׳הָֿיסֵּכ׳ןיאו,הליחתךלמםהילעדימעהל]הבוחהתא
–׳לודגןהכ׳קרפבאתיאדכ,׳׳]ךלמְל׳האסכלע[המלשבשיַו׳׃]ג״כט״כ׳אֿםימיה
].״אוהןוכנטשפהךרדלעו
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.׳׳ךלמ . ]ן״במרה=[בַרהתעדיפכםאושרדמהיפכםא,הזמראבתהווטת.
.״ךלמהתמקהלזמראוה׳הָֿיסֵּכלעדייכ׳רמאש,טשפהיפֿלע

אצוילעופאוהיתכלממהןורקיעהיכ,אוההלאהםירבדהשוריפ
הביטםצעמיהירהוזהבוח.קלמעבהמחלמהלשתדמתמההבוחהתדמעהמ
המוזיתיתכלממתוננוכלשהבוח׃תדמתמתיתכלממתוננוכלשהבוח
ונלתתלםיטונכהרואכלםיארנםלועבונינכשרשאכםג,ונדִצמתיתילכתו
ןפואבדמעוההזירה,לארשיינפבתאזההבוחההדמעוהשמ,אליממו.חונמ
תוביסמבוליפא–םייתכלממםייחלשהבוחהינפב,רדגומויבויח,יפיצפס
םיימואלםייחלתיסיסבהתילארשיההפיאשהןהברשא,״םולש״לש
,המצעלשכ,סמסמתהלהתיההיושעםימיהֿירבדתורחתהְּבםימדקתמ
.טשפומב

יפלקרםיררועתמה,םיטפושהתטישבתימואלההגהנההתייָלתה,הנהו
תיתוהמ,תיעבטהריתסרדגבתירסומותינויערהניחבמיהירה,ךרוצה
.ל״נכתיתכלממהתוננוכהלשהשירדַל,תיּבטוקו

ןמאקוודואלו,םירבדהלשירסומהוינויערהדצהןמהלועהריתסה
,אוהשרטשמלכב,ףוסֿףוסיכ׃םיטפושהתטישלשתינכטהתומלגתהה
םיאנתהרשוכבוםתוררועתהבהיולתהגהנההלשתיבויחהוהליעיהתוליעפה
הניחבמו–ךרוצהתעשב]גיהנהל[םימיאתמהםישנאהלשישעמהםנומיזל
רדגב,ינכטהמינפב,םצעבוהירה,אוהשבוטרטשמלכיכ,רמולרשפאוז
ẁתינבִמהניחבמןיטולחלרחאאוהבצמה,םלוא.״םיטפוש״לשרטשמ

תרגסמהבןיאש,ךכידיֿלע״םיטפושה״תטישתדחוימוזהניחבמ.תינוציח
הגהנהלשדמעמלהבעיגהלהלאםייושעאלא,םיטפושהתיילעלתדסוממ
ץחלןיֵאב,םייתניבו–הלצהךירצמה,דבכילילשץחללשחוכבקרהליעפ
םושילבםעהראשנ,םיאתמהטפושהלשתוררועתהןיאבוא,הזכםיאתמ
וא–ובהתיהאלללכבוליאכ׃ללכבםייתכלממםייחלשהמגמותרגסמ

תווצמשולש׃)הדוהייברתובקעב(רמואיסוייבראינת״׃׳בדומע׳כףד׳ןירדהנס׳וטת
םהלתונבלוקלמעלשוערזתירכהלוךלמםהלדימעהל׃ץראלןתסינכבלארשיּווַטצִנ
לעדייכ׳׃]ז״טז״יתומש[רמואאוהשכ?הליחתןהמהזיא,עדוייניאו–הריחבהתיב
אלאאסכןיאו,הליחתךלמםהלדימעהל׃רמואיוה,׳קלמעב׳הלהמחלמ,הָֿיסֵּכ
הוושהו[.״׳ךלמְל׳האסכלעהמלשבשיו׳׃]ג״כט״כ׳אֿםימיהֿירבדב[רמאנש,ךלמ
הרעהב(ן״במרהטטצמשוזל–״ךלמאלאאסכןיאו״–ונינפלשהסריגהתא
].הפידעהסריגכתיארנה,״ךלמאלא׳הָֿיסֵּכ׳ןיאו״׃)תמדוקה
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העובטה,תינָתורוקהֿתימואלהתילכתה–ארקיעמולהשחכוהףאוליאכ
.דסימ,רבדלשותִמאל,וב

ןה,תינורקע,תרתוסםיטפושהתטישיכ,אופאעמשמתורחאםילימב
תמחלמלשיפיצפסהֿינורקעהבויחהתאןהארקיעמתילארשיההמגמהתא
ךלהמהלכלדעבמ,ביציישממיוטיבוזהמגמלתתלידכעבקנרשא,קלמע
ẁתינבִמההכרִּפבםגחכווינהמכוהמכתחאלעו;םלוכםימיהֿירבדלש

העבטמאיההריקפמהשעמלשבלםישנםא,״םיטפושה״תטישלשתינכטה
תאםגםאיכ,תירסומהֿתיתכלממהתילכתהלשעקרהֿתרגסמתאקראל
ךרוצהתעשבוליפא,ליצַמהטפושהלשונומיזללולסמהויוכיסהםצע
אלפןיא.הרקמהֿינבל,תינרוצהניחבמתוחפל,םתואאיהתכפוהו,ילילשה
ֿיתלבכ״הבוטהםיטפושהתגהנה״ףוסבלהאצמנלוכהֿךסַּבש,ןכֿםא
ימיבשקיבםעהרשאכו–דחיםגתינכטותירסומהניחבמ,השעמלתלבסנ
יכ,יוארֿיתלברבדםושעבתאלו,אָטָחאליאדוובוהירה,הפילחהללאומש
,״םיטפושהתטיש״לשןויגיההםצעבהעובטהתיהשהנקסמלעקרדמעםא
.שארמ,יתוהמןפואב

תאתאזתמועלקודבלהרואכלאוהינויגהךא,ןאכדעונעגהשמ
תונגראתההךרוצלםירחאםיירשפאתונורתפלשתיסחיהתועמשמה
.רתויבברוניארחבמה,רבדלשודוסיביכרמולהארנו–תיתכלממה

תוריחבלעססובמהרטשמלשיהשלכהרוצבאיהתחאתורשפא
תוביסמביכונרמאשיפֿלעֿףאךא;)הזבאצויכלכואתוידמעמ,תויללכ(
,םינפֿלכֿלעירה,תוליעיתואצותתאשלוזהטישםגהיושעתומיאתמ
םירבתסמוזהטישלשםינווגהלכ,קוחרהחווטלותירסומֿתינויערהניחבמ
יקלחסרטניאיכאיהתביוחמהםתחנהרשאב,ונדידלהוושבםילוספתויהל
ךותמ,המואהתגהנהתאעובקלםייואר,יהשלכתיקלחהפקשהוא,והשלכ
תופקשהואםיסרטניאלעתיִנָּבּורהםתופידעםושמקרו,םתדמעתורירש
היתומגמוהיתוחנה,התייווהלכתאתרתוסתאזכשהשיג.םירחאםייתורירש
.התיירבעבטמ,לארשיתרותלש

תיתכלממההגהנההיונימלשיהשלכהטישבאיהתרחאתורשפאדוע
דמועהםדוקהגיהנמהןוגכ,יתוכמסדסומואתיתוכמסתוישיאידיֿלע
לודגהןהוכה,ןוטלשהתגלפמ,אבצהתדקפמ,ןוילעהןידהֿתיבוא,קלתסהל
המגודאוצמלהשקהשעמלשאוההרקמאליכרבתסמךא;יאובנררובוא
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הקיזהש,ךכביאדוובאוהרבדהםעטזטת.תאזכשהטישלשדסוממםויקל
יופצהלשתוישיאהתמרתאךימנהלהתיירבעבטמהָטוניתוכמסיונימל
ֿהמאתההןֵחדצמןה–ידוקפִתהודמעמתאךימנהלףאו,תונמתהל
תוחיפדצמןה,תוכמסהילעבידיֿלעתונמתהלידכולשרדייש,תנוכתמַל
ודמעמלשתיסחיהתופיפכהךותמ,דבעידבולעיגהלהיושעאהתשהרקּויה
עבטמ,אקוודקוקזיתכלממהדוקפִתהשהעשבתאזו–יביטקייבואןפואב
זית.רתויבתוהובגהתוכמסהותישיאהתוריחהתמרל,אוהותיירב

.תיתשרותההכולמהתטישבאיהתישילשהתורשפאהוליאו
ןהיכ,רובידהתאביחרהלךרוצןיאוזהטישלשתוינכטההיתונכסלע

םע,םלוא.ויהשםיתעהתורוקךותמטורטורפבתועודיוןהינפלעתויולג
ומשליבויחךרעכספתניתכלממהדוקפִתהםאש,תוארלןכֿםגרשפאתאז

שיירה–לארשיֿתרותלשלולכמבךכעיפומאוהםנמאיכוניארשיפכ–
תיתשרותההכולמהלשרסומהוןויערהןיבתיתוהמהמאתהלשהברהדימ
.רומאכהזהדוקפִתהלשןוּוכמהויולימןיבל

ֿלעהרורבאיהתירסומהותינויערההמאתהה,תיללכֿתידוקפִתהניחבמ
דחאכוא,ןוילעךרעכיתכלממהןויערבההוזמושרשומדסומהתויהידי
הכורכה,תיּברְמהתיתוכמסההרקויהידיֿלע;ועבטםצעמ,םינוילעהםיכרעה

–]תירסיקההירפמיאלהמדקרשא[–אמורלשהקילבופרב]וטלשש[םילוסנוקהףאזטת
ףוגידיֿלעםינוממתניחבבויהאלםהתמאביכ,המיאתמהמגודהשעמלםניא
ויהםהאלא,ילשמִמהואיתכלממהדוקפִתהםצעלרבעמשדחוימדוקפִתלעבוהשלכ
comitiaֿהלשתיללכהתידמעמההפיסאהידיֿלע,םירחבנ centuriata.

יונימהתטישביתכלממהדוקפִתהיוכידלשהנכסהיכ,שיגדהלילואיאדכןאכזית
תטישבםגתמייקה,הליבקמההנכסהןמתיתוהמוהרומחרתויהברהאיהיתוכמסה
.תוריחבה
םישנאתוטהלהטישההיושעשךותמ,תירשפאקראיההנכסה,תוריחבהתטישב
ץומיאורחובהםעטלתּומֲאָתיהידיֿלעדמעמםהלתונקלותוסנלידכ,םכרדתתחשהל
הכלהלו,ףוליסרדגבקרןאכיהירהתאזכתוחתפתה,תיתוהמהניחבמ,םלוא;ויתויוטש
לשונוצרתעדותתאשבגמהאוהאוהתמאבשךותמהלעירחבנהיכהטישההפצמ
הוותִהומצעאוהשהגהנהֿךרדלהמשגהֿגיצנכאוהעיפומדבעידבו,הליחתכלמרחובה
הגהנההןכותתאעבוקהאוההנממה–יונימהתטישב,תאזתמועל.תּונֵכבעיצהו
ֿתּוירוקמרסחתויהלךירצגיהנמהלוכיבכתויהלהנמתמשימוליאו,הכרדוהיוצרה
.הטישהלשדוסיהֿתוחנהםצעיפֿלע,ולשמהגהנה
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,יתכלממהדוקפִתַלתיעוצקמהתודחייתההידיֿלע;ךכךותמאליממוב
חפטמורשפאמהזהדסומהש,תוטַמֿתוימורטתוידמעמתוינפאללוהדיֵלִמ
תופיצרהתרגסמותוביציהידיֿלעו;וביבסמוומצעוכותב,ןאכמךשמהב
ןמקראל,יתכלממהדוקפִתהיולימלחיטבהלאבהזהדסומהש,תדמתמה
.תירסומהותינויערההניחבהםצעךותמםגאלא,תינכטההניחבה

ֿתרותלתוינייפואתומגמלאקוודודחוימבבלםישנםא,ןכֿלעֿרתי
תומגמהםעדחאהנקבהלועתיתשרותההכולמהשאוהטושפךא–לארשי
ידיֿלע;םיימואלהםימיהֿירבדבהתופיצרוהתוישרושןורקעידיֿלע,ולאה
יאובנהסוסיבהןמלדבנבוליפא(הכותמעמתשמהתיהֱֹֿאההריחבהןויער
ידיֿלעו;)תיתקוחהניחבמ,יבויחןפואבלארשיבהלשרדנה,שרופמה
.הידיֿלעםגדומהוםשגתמה,תיתרוסמהתופיצרהותוישרושהןורקע

הכולמההצורפתינכטההניחבהןמםאםגש,רמולןתינתאזדבלמ
תאקפסלהמצעאיהםגהיושעתינכטההניחבהןמירה,תונכסלתיתשרותה
.היתונכסלתונקתה

לעבשויהךלמבתולגתהלםייושעה,םיישיאתונורסחדגנכ,לשמל,ךכ
םירשידיֿלעהמצעתאםילשהלהכולמהלשהתוחיתפתמייק,אסכה
ואתורירשךותלגילפהלתירשפאההתייטנדגנכ,ןכומכ.םימיאתמםיצעויו
תיאובנתרוקיבלוהיתווצמוהרותהינקִתלהתופיפכתמייק,תואשנתה
תופיפּכַּבליעלונללששהמלוזתופיפכבברעל,ןבומכ,ןיאו–תיטפשמו
עוציבלםיגייסוםיכרעתעבוקקרןאכבשתופיפכהיכ׃יתוהמֿימורטיונימל
החותפתינורקעתורשפאךות,םינפבמהֶּכַפמה,ירוקמןפואבהגהנהה
רבודמםששדועב,םינושהםיידוקפתהתודסומהןיבחוכיוואתּורחתִהל
םושאללוהמצעבהגהנההֿתפונתםצעלשינוציחבוציעלתופיפכבהיה
.ללכתישפוחהלבקהלשעקר

הכולמהלשהימיֿירבדבתועודיהתולקתהלכףאלע,ןכֿםג,השעמל
הכולמה,ויהשןוטלשהתורוצלכמש,תאזֿלכבאיההדבועה,תיתשרותה
תופוקתלשתואמגודהלולכמברתויבהצופנההטישהאיהתיתשרותה
יכהמדנשדועב,תינחורהחירפורהוזתופוקתלשףאותיתכלממהחלצה
םג.העיקשלשיהשלכהרוצבללכֿךרדבהכורכהתיהוזהטישמהייטסה
ולוכםלועבטעמכ,םינורחאהתורודבתינכולמההטישהלשהתעיקשםצע
ןמומכהטישהלשינכטהןולשיכהןמךכֿלכעבנאלאוהיכרבתסמ–
וללהתוחוכהשתינכטהתרוקיבהףאו;םידגונםייתרבחתוחוכלשהיילעה
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לשורקיעבו,תמאביכרבתסמ,המעםקבאמךותמהכולמהתטישלעוחתמ
,יתכלממהןורקיעהםצעדגנתוממוקתהללעֿןיינבקרהתיהיהירה,רבד
לעהלאםינומהודקפםידחוימהםהיכרעוםהיכרוצךותמקר.ומשלךרעכ
הטשפתהךכו–תוירשפאהתוינכטההיתולקתתאםג,בגאב,הכולמה
.טלחומבתכרפומותלקולקםנמאהטישהיכהסיפתה

הרזאיהתאזהתינויערהתוחתפתההלכיכבלונאםימָ☻ֶׁשִמ,ונא,םלוא
ונאםיאשר,לארשיימיירבדבולארשיֿתרותיפֿלעםייחהתרגסמבונניינעל
םאש,הנקסמלעיגהלונאםילוכיהזעקרלעו–היחיפסלכמםגררחתשהל
ירה,ןוטלשלשאיהשֿהטישֿלכבטלפמהשעמלןיאתוינכטהתונכסהןמ
ונלהמיאתמותיבויחאיהשוזיאדוובתראשנהריחבלהיוארההטישה
הניחבהןמםגרשאכ,המכוהמכתחאלעו,תירסומותינויערהניחבמתוחפל
.רתויבהעורגהחרכהבאיהןיאתינכטה

םעהשקיברשאכש,רמולוףיסוהלהתעונאםיאשרהזהחותינהךמסלע
אל–אָטָחאליאדוובוהירה,לאומשימיב״םיטפושה״תטישתאףילחהל
אהתהפלחההש,תיבויחההתמלשהבאלםגאלא,תאזההשירדהםצעבקר
;הנממהבוטהשעמלונלןיאוניכרעיפֿלערשא,הכולמהתטישבםנמא
ם☻״לשהארוההשינפמ,אוהךכש,ךכלליבקמב,ןכֿםגררבתמאליממו
אקוודואל,השמֿתרותיפֿלע,תמאב,ןכֿםאיהירה״ךלמילעםישת
יאדויהירהאלאחית,לאנברבאתעדכ,״תושרהרבדבהיולתהשעֿתוצמ״
קספףאשיפכוטית,יסוייברוהדוהייברשרדמכ,הרומגהשעẁתווצמ
ךת.ם״במרההכלהל

וזהשרפהרמאנאל״׃רמואה[;׳בדומע׳כףד׳ןירדהנס׳ביארוהניברשרדמתובקעבחית
׳ךלמילעהמישאָתרמאו׳׃]ד״יז״יםירבדב[רמאנש,]לארשילש[ןתמוערתדגנכאלא
היוארהרימאהניאש,תאזההרימאהןמקרעבונןיינעהלכש,ותעדל,עמשמו–״׳וגו
].׳תמוערת׳אלא

יברו,׳ץראלןתסינכבלארשיווטצנשתווצמשולש׳לעשרדמהלעבאוההדוהייבר[טית
ליעלטטוצמַּכ–וללהתווצמהשולשלשןרדִסרוריבב,וירחאקיזחמֿהרחמיסוי
].ו״טתהרעהב
הווצמהשע–ץראהלאאובתיכ״׃ו״נקםיטפושתשרפלע׳יֵרפס׳ןכֿםגהאר
,ז״נקהקסִּפ,׳יֵרפס׳ַּבהאבההקסִּפב[.״ץראלסנכיתהרכ☻ִּבש,ןיינעָּבהרומאה
תתללכותאל׳.השעתווצמ–׳ךלמילעםישתםו☻׳״׃שוריפבםירבדהםירמאנ
].״השעתאלתווצמ–׳ירכנשיאילע

.561דומעבןלהל,קרפהלשופוסלאהרעהההרבעוה,הכרואתאפמךת
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ןבומבהשעֿתווצמםינפֿלכֿלעוזןיאש,בלםישלםנמאיואר,תאזםע
טשפומבםעהלעתלטומהווצמה׃ינולפלעתלטומההווצמלשליגרה

,הֶנתומןפואבקרוילעתלטומיהירהשרמולונלןיאתמאבםאו–
.ןלהלכםירבדהתאשרפלונלשישירה,אובתםא,ותוררועתהלףופכב
.ץראהלאאֹבָתיכ״ . –׳וגו״ךלמילעהמי☻אָתרמאו,הבהָתבשָיו.
תעהןיידעהלישבהאלהמֿםושמ,השמימיב,םייתניבשרחאמיכונייה
הבוח,ינושארסוסיבהבססבתתו,ץראהלאאובתשכתוחפלירה,הכולמל
ררועתתםגיאדוובו–״םִיוגהלככךלמילעהמישא״רמולוררועתהלךילע
ירה,ךכררועתתםנמארשאכו–הרירבךלאהתאלשינפמ,ךכרמאתו
אכת.׳וגו״ךלמילעםישתם☻״

לעופבהכולמהדוסימלתעההלישבהאלתמאבהמםושמ,לואשלןכֿםאשי
ןפואבבישהלןבומכרשפאֿיאתאזההלאשהלעו–וידיֿלעוהשמלשוימיברבכ
םשתעמתשמההבושתהובכת,שרדמבהשעמלרבכהלאשנהלאשה.והשלכךמסומ
.הכולמהתאשקיבאקוודרשא,השמלשותייטנלדוגינב,הריזגוזהתיהיכאיה
הריזגהשאלא,השמלהכולמההנתינםנמאתידוקפִתהניחבמיכ,םשעמתשמדוע
ןיינעםצעאוה,םנמאשיפכ(וינבלוול,דסוממןפואבולןתניתאליכהתיה
.םינבהתמאתהֿיאבהתיההביסהיכהזבתזמרנהבושתהיכןכתייו–)ונתלאש

רשבתנשמיכ,ךליאוו״טז״כרבדמבבםירפוסמהםירבדהונלשיתאזדבלמ
רשבלכלתֹחורהיהֱֹֿא׳הדֹקפי׃רֹמאל׳הלאהשמרבדיַו״,ברקהותומלעהשמ
,םֵאיבְירשאוםֵאיצוירשאוםהינפלאֹבָירשאוםהינפלאֵצֵירשא;הָדֵעהלעשיא
עשוהיתאלחק׃השמלא׳הרמאיַו.הֶעֹרםהלןיארשאןאצַּכ׳התדעהיהתאלו

.562דומעבןלהל,קרפהלשופוסלאהרעהההרבעוה,הכרואתאפמאכת

.׳ו׳ב׳הברתומש׳ו׳אדומעב״קףד׳םיחבז׳הארבכת
ביתכד,ולונתנאלותוכלמהשמשקיב״׃ארמגהתייגוסבאלועארומאהלשורבדהז[
רמאנש,תוכלמאלא׳םולה׳ןיאו,׳ם♪ֲהברקתלא׳׃]הנסהדמעמב,׳ה׳גתומשב[
דעינַתֹאיבֲהיכ]יתיבימו[םיה♪ֱֿא׳היכנאימ׳׃]ךלמהדִודירבדב,ח״י׳ז׳בֿלאומשב[
יפבךלמהשמיורק,ןאכרומאהףרח,תאזֿלכבירהו׃הלאשתלאשנןכמרחאל.״׳ם♪ֲה
ךא,ישיאןפואב,ךלמלשדמעמולןתינןכאשארמגההבישמךכלעו?לאעמשייבר
.וירחאוערזתכולמלותשקבהתחדנ
תשקבלתוסחייתהב,הנושןפואבךא,בותכהֿתשרדהתואהרומא׳הברתומש׳בםג
].דחיםגהנוהכלותוכלמלהשמ
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ןהכהרזעלאינפלותֹאָתדמעהו.וילעדיתאָתכמסו,ובחוררשאשיא,ןונןִּב
תדעלכועמשיןעמלוילעדוהמהָתתנו;םהיניעלותֹאהָתיוִצו,הדעהלכינפלו
ויפֿלע,׳הינפלםירּואהטפשמבוללאשו,דֹמעיןהכהרזעלאינפלו.לארשיינב
הָוִצרשאכהשמ☻ַעַיַו.הדעהלכוותִאלארשיינבלכואוה,ואֹבַיויפֿלעוואצֵי
.ותֹא׳ה . .״.

ךשמהתארידסהלךרוצַלדרחועדומהשמהיהםינפֿלכֿלעש,ןכֿםאאצוי
הכולמתעיבקשרחאמו;וירחאלארשילשתדחואמהתיתכלממההגהנהה
ותוונעללגבםגילוא(,ןובשחבםוקמֿלכמהאבאלולשמתלשושבתיתשרות
והירה–)ולדוגינבףאואשרדמבעצומהלעףסונב,דואמרבתסמשיפכ,תישיאה
תאדסימאלאוהו,רתויבםיאתמהיוצמהםדאהלשיתוכמסהיונימהתטישלקקזוה
,זארבכהארנעשוהילשיתלשושהךשמההםגשינפמילוא,תורודְלעשוהיתוכלמ
גכת.םיאתמֿיתלבכ,יולגב

ז״יםירבדלעושוריפבלאנברבאתנעטלדוגינב,תעדהלעהלועתורשפאדוע
אקוודץוחנויוצרהיהוהירה,ץוחנויוצרהיההכולמהדּוסימםא,לוכיבכש,רומאל
,ןכמרחאלשבוצייהתפוקתלרשאמרתויהברה,הבושייוץראהלששוביכהתעשל
תמאב,םלוא.הרותבתוכלמהתשירדהתזחנוז]הפוקת[לשהיבגלקראולהרשאו
רתויהצוחנהנושארהתולחנתההושוביכהתעשבאקווד׃ךפההתארמולילהארנ
ךומסלרשפאֿיאו–םיחטבומםימיאתמםירָשּכתלעבהגהנהרחאןמזלכברשאמ
ךכבשדוסימהםאףא,שרוילשםיירשפאהםייוכיסהןווגימלעתאזכשהפוקתב
תוביציה,ןכמרחאלשהפוקתב,תאזתמועל.דיתעבתוביציהתאשמשליושע
ותחטבהרשא(חטבומהןורשיכהןמהבושחתוחפאלםנמאתיֵ☻ענותכלוה
עיגהללוכיםנמאזאקרו–)םוקמֿלכמתקפקופמראשיהלהחרכומףאתדמתמה
.הרותבבותכשיפכו,הכולמהדוסימלןמזה

אל,הנוכנתינורקעהארשהיפֿלעו,הנווכביכ,רמולןתינתאזהתורשפאהיפל
םוקמוירחאםגדועריאשהלידכונייהו–עשוהיתוכלמתאדסמלהשמלןתינ
קרהכולמהדוסימלוא(רתויבםיאתמכעודיאצָמייששיאהלשיתוכמסיונימל
םינפֿלכֿלעהזהיהאלשירה,ףוסבלהמשגתנאלתאזההנווכהםאו;)זא,דבעידב
םניאםהיטרפש,והשלכדועייואהרקמירפקרםאיכ,לוקישבתועטלשירפ
.םינוכנההארשההולוקישהתאולּכיסרשאו,ונלםיעודי

.עשוהילאָערַזהיֵלוֲהימו״׃׳בדומעד״יףד׳הליגמ׳הארגכת . ,היֵלוֲהאליֵנָּב?.
.״היֵלוֲה]תונב=[ןָתָנְּב
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הכולמהדוסימש,רעשלםוקמםגשי,םהידעלבואל״נהלעףסונב,ףוסבלו
ןמתחאוא,הביסההתיהוזםא.םיטבשהתורחתהללגבהשממילואענמנ
םיטבשלןתנייובשןמזֿקֶסֶּפ,יבויחןפואב,היהשורדםנמאיכאצמנ,תוביסה
דוסימתאשקבלואובישדע–דוסימהרדעיהלשתולקתבלילעבשיגרהל
דועייההיההזםנמאשןכתיי,ןכֿםאו;םמצעב,םהיתיּורחתִהלכלרבעמ,הכולמה
הקסִּפבונהמתוילעש,עשוהירחאתיתכלממהתודחאבתופיצרהתקספהלש
.תמדוקה

יפֿלע,השמעבק,ץראהתקולחלשילהנִמהרדסההיבגל,םייתניב,םוקמֿלכמ
ןברזעלאלודגהןהוכה׃]םייַנשה[לשהנוילעההלהנהלרסמיידיקפתהש,׳ה
יאישנםדִצבו–ןונןבעשוהי,תיתכלממההגהנהבהשמלשושרויו,ןורהא
,ךכבהדוסייכןכתיי–עשוהיינפלהזרשקהברכזנרזעלאש,הדבועהדכת.םיטבשה
קרהיהןיידעעשוהישדועב,ןהוככודיקפתבןמזותואבשמישרבכרזעלאש
תויהלהכירצהתיההקולחהתמישמש,ךכבהדוסייכןכתייו,אוהודיקפתלדמעומ
השעמברשאמ–רתויףאילואו–תוחפאל,ינהוכשודיקב,הביטםצעמ,הרועמ
ונרעהשהמןובשחבחקינםאףאו–ךכןיבוךכןיב,םלואהכת.אדירגיתכלממ
םושביאדוובןאכהכורכרזעלאםשתמדקהןיאםינפֿלכֿלעש,]התעֿהז[

].545׳מעבליעל,י״תהרעהלתפסותהתאהארובוש[.ט״כ‐ז״טד״לרבדמבדכת

,א״כז״כרבדמבןכֿםגהארו,]ןאכרומאהיוויצהעוציברבדב[׳אד״יעשוהיהוושההכת
ינפלו״׃הליחתכלמיתכלממהודיקפתלעשוהייונימםצעלרשקבליעלונטטיצרשא
אוה,ואֹבָיויפֿלעוואצֵיויפֿלע,׳הינפלםירּואהטפשמבוללאשו,דֹמעיןהכהרזעלא
.״הָדֵעהלכוותִאלארשיינבלכו
יבגלתוחפל–תירוקמההסיפתהיפֿלעש,הבשחמהתאררועלהרואכליושעהזקוספ
דוקפִתהתמועלארקיעמןוילעדמעמהלודגההנוהכלדעונ–השמרחאשהפוקתה
םנמאהעבנלאומשתפוקתבתוכלמהתשירדלתודגנתההש,ןאכמךשמהבו;יתכלממה
ןידכםגדקפומאליממהיה,ינהוכהֿייִולהודיקפתב,לאומשש׃המצעהסיפתהתואמ
העיגפאופאהתיהודִצביולתֿיתלבךלמתדמעהלהשירדהו,יתכלממהדוקפִתהלע
.תיתָקוחהותוכמסב
,תאזכתדסוממתוכמסלרכזםיאצומונאןיאםוקמםושבש,איההדבועהתמאב,םלוא
,תאזכשעורזלעיכרריהחוקיפלוא,תעצבמתיתכלממעורזלשהיונימל–ללכב–וא
םיאצומומצעעשוהילצאףא׃הברדא.לארשיבתינהוכהתושָרהלשהתוכמסחוכמ
תוארוהןתונהאוהאוהאלא,רזעלאמתוארוהלבקמאוהאקוודואל,השעמלש,ונא
אופאיוארוניאליעלטטוצמהקוספה.)ז״י‐ו״ט׳ד,׳ו׳געשוהילשמלהאר(םינהוכַל
תמועלתיתוכמסתונוילעוזיאבוישרויתאוארזעלאתאהֶּכַזמכןפואםושבשרפתהל
;תויוכמסלשתידדההמלשהוהלבקהקרןאכתוארלונלשיאלא,וישרויועשוהי
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בושחיונישלהזבונאםידעיכקפסןיא–רזעלאלהסחוישתיתוכמסתונוילע
ותפוקתתמועל,תישעמהניחבמתוחפל,בגאבהפסנכוהש,המואהתגהנהירדסב
.השמלש

עיגהאלםנמאעשוהישהדבועהםצעמ,יחרכהויעבטןפואבךשמניונישה
םאתהב,הזרבד.יונימףקותבםאיכ,והשלכירוקמןפואבתיתכלממהותכמסהל
,תוינידמםזוילשבצמבאקוודואלהליחתכלמואליממדימעה,ליעלונרמאשהמל
תושרבדומעלעיגישתעָלףא–תומישמאלממלש]בצמב[םאיכ,הר☻ַבְמוא
להנִמהוןכותהירדגלםאתהבוילעלטוהש,ץראהתקולחלשדיקפתהו–ומצע
המגודהפוהירה,הָּלהלשותוקלתסהרחאשתעָלףא,והֵנַמְמידיֿלעולועבקנש
.ךכלתקהבומ

לודגהןהוכהדצמהמלשהלותגהנהבקקזנ,ותעשב,השמםא,תאזדבלמ
םאו׳היפֿלעםא(ךכגיהנהומצעאוהשםושמרבדההיהירה,םיטבשהישארו
יפֿלעהנעטבוילעאובלהיהלוכיאלשיאו,)ולשמםיטושפתויאדכילוקישיפֿלע
,עשוהילצא,םלוא.תרחאםעפֿיאגיהנהלואובב,)חרוקכדרמךרדבאלםא(ןיד
הארוהןיעכבךדיאמםיטבשהישארלואסיגדחמלודגהןהוכלתוקיקזהןאכהעבקנ
ומצעעשוהילשותוכמסדּוסימשדועביכ׃ןכֿלעֿרתיו–תדסוממתיתקוח
ישארולודגהןהוכהדמעמלשדוסימהירה,דבלבישיאיונימביולתהפראשנ
רמולךירצןיא.עבקלשםייביטקייבואםיכרעבםהלשרשומרבכעיפוהםיטבשה
חוכבהזהשרפההלערבגתהלהיהלוכי,ודוקפִתתפוקתב,ומצעעשוהיםאםגש
קרפלריאשהלןבומכונאםיכירצרבדהרוריבתאו(–ותאובנֿתארשהוותוישיא
דוקפת,השעמל,הזבדמעוהתינורקעֿתיתָקוחהניחבמירה–)וננויעלשאבה
.הארונתותיחנלשדמעמב,הליחתכלמ,לארשיבתיתכלממההגהנהה

ךשמהיבגל,ןאכהדקפוהתיתכלממההגהנההיכ,רבדלשושוריפהיההשעמל
המיאתמחורםושהלהתיהאלהעבטמרשא,הנוהכהידיבדחאדצמ,תוחתפתהה
םהירה,םהילעתדחאמתיתכלממהגהנהןיאברשא,םיטבשהידיבינשדצמו,ךכל
המרמולורוזחלשיםתסהןמו;םירזגלהכלממהוםעהתאףורטלקרויהםייושע
הזלהבצמבםירבדהתאריאשהלןוכנלהשמאצמתאזֿלכבםאש,ליעלונרעישש
ולהתיהאלםנמאהפוקתהתוביסמִּבשאלאתאזןיא–׳היפֿלעןכהשעאוהו–

,הכולמהישרודדגנתמוערתםשהתיהםא,לאומשימיבםגיכרמולורוזחלרשפאו
הריתסלשהחנההינפמאלו,השורדההלבקההתרפהלששחהינפמקריאדוהזירה
.השירדהםצעבתיתוהמֿתיתקוח
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תוסנתההךרדב,הנמזאובב,הכולמהלאלארשיתאאיבהלםשרזגנךכו112,הרירב
וכת.השקה

השמרסמרשאתוארוההלשינכותהטוריפהלארוזחלונאםילוכיבושןאכמ
,הרותבםירבדהתאצרהרדסיפל,אבהטרפהו–ץראבתוגהנתההךשמהיבגל
יטבשראשםעלוחנלםירומאויהאלרשא,םייִולהירוגמתאצקהןיינעבאוה
–ץראבתולחנתההלשאשונהםוחתבשןיינעהזםגו–ןכמרחאלזכת.לארשי
לכםג,אליממרשא(הגגשבחצורהלשתולגהןידלכוטלקמהירעלשרדסההאב
רפסלשומויסב,תישילשוחכת.)ץראבאלאאופאגוהנתויהלהיהלוכיאלורקיע
גויסאב,ידעלגהתחפשמישארלשתיטנסרטניאתוברעתהתובקעב,רבדמב

הקסִּפַבו״וזהדוקנב״תחתופההקסִּפַּב,486׳מעבליעלד״בשירבדבתאזהארובוש112
.הירחאלש

השמש,הרקהזדציכ,ןכֿםא׃לואשלוףיסוהלםוקמםגיאדוובשי,תאזההנקסמהבגאוכת
?הזכשללמואהרירבֿרסוחןימבףוסבלעוקתראשנתמאב
דיקפתב–ושרויתאש,הדבועבזחאיהלילואונאםילוכי,בישהלןויסינהתמגמב
יכינח,ריעצהרודהברקבאוצמלהשמלןתינאל–ץראהשבוכ,איבצמלשירקיעה
,תיסחיןקזה,עשוהיבקרותואאצמאוהאלא,ומצעבהשמלשותגהנהיכינחורבדמה
דיֿלעש,איהתפלאמהדבוע,ןכֿלעֿרתי.םירצממהאיציהתפוקתמדועוםֶדֶקִמורענ
ןבבלכמדבל(תוישיאםושםיאצומונאןיאםנמא,איבצמכותלועפתפוקתב,עשוהי
התכזש,)הלודגההנוהכהלשםידסוממהםישרויה,סחניפורזעלאמדבלו,ןקזההנופי
הלהיהרשאחורֿראשלשיהשלכהמורתלשב,המשבוניתורוקברכזיהלוםשריהל
.המואהתגהנהלםורתל
רודילואהיההשמלשותגהנהבחמצשריעצהרודהיכ,תוארהלתוטונולאתודבוע
,הזהיההליעפתינחורהניחבמךא,)א״לד״כעשוהיהוושה(רשכומוןמאנםימחול
תחתשבכנוערכאוהרשאב,תירסומהמזויותוירוקמֿרשוכרסח,םוטארוד,רבתסמַּכ
,רעשלןכֿםגרשפאךכלהמלשהבוליבקמב.השמלשהצממהוהפיקמהותלודגדבוכ
ראשנשיסחיהלודלדהו,ילמרופהֿינחלופהדצהתאוכוניחבהשמשיגדהשהשגדההיכ
אהתשתילִעהלולידלומרתהלאףא–ליעפהאוהשךוניחהלשיתכלממהדצב
.וחורבםעהלשתיתכלממההגהנההתאוירחאךישמהלתרשכומ
ותואבתיתכלממתילִעלשחופיטיכ,ריעהלרשפא,תאזהתרוקיבהךוכירלו,ינשדצמ
ֿלעםעהתייטהלזאםרוגהיהףאילואו,םוקמֿלכמבצמהתאליצמהיהאלילואןמז
תודחאתארוריבבליצההנוהכהוןחלופהחופיט,תאזתמועל.וחורתחטשהידי
.ףוסבלהכולמהלשהדּוסייתארקלותיטבשהתוררופתההתפוקתלדעבמהמואה

.ךליאו׳אה״לרבדמבזכת

.ךליאו׳טה״לרבדמבחכת
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]אלשידכ[,םירחאםיטבשינבלהנאשניתאלשטכת,דחפלצתונבתשורילשרדסהה
דע,הליחתכלמאלאגויסהלחוהאלשוניתוברושריפו–ןטבשתלחנמטֵעַמל
לת.ןכמרחאלאלו,לעופבץראהתקולח

תאיצימםיעבראהתנשלטָבשבדחאביכונלרפוסמ,םירבדרפסב,הזירחא
ירבדמהפריכזנו;םעהינפלהרותהלשיללכםוכיסתאבהלהשמהנפםירצמ
הווצמהתא,ץראלהסינכהתארקלדועושדחתנשתווצמהןיינעל,וללהםוכיסה
דחאב,םיטבשהלכמ׳הרחבירשאםוקמבוזכרלאלא,ןחלופהתארזפלאלש

ינידתאובלת;המואהתגהנהבםילשמםרוגכהאובנהדסומרֵדסֶהתאאלת;םהמ
גלת.המחלמה

ירבדלשהאצרהֿחסונםעהינפלהשמאיבה,םוכיסהםוכיסב,ןכמרחאל
םאולוחירשאהללקהירבדו,הרותהתאומייקיםאלארשילעולוחירשאהכרבה
הכרבהירבדלעתירבהתאשדחלורוזחלוצהתאםהלריאשהאוהו–ומייקיאל
וכְנחַישידכ,ןדריהתאורבעישרחא,םכשבלביערהוםיזירגרהןיב,וללההללקהו
םעשדיחוםידקהרבכאוה,םייתניבוהתעםג,םלוא.לעופבץראבםהייחתאךכב
תארקלוםהמודרפיהינפל,םירבדהםתואלעיניסמתירבהתא,ומצעב,םעה
דלת.םהינפלדמועהלודגהרבעמה

,עשוהיתאםעהינפלהשמגיצהתירבהלשבגשנהוםישרמהשודיחהרחא
דוערזחזאוהלת;התלחנהוץראהשוביכתאםישגיוומוקמבהתעמאובישגיהנמַכ
תא.דיתעהןוזחל׳וניזאהתריש׳לשתדחוימתפסותב,הרותהתביתכתאםילשהל

.ךליאו׳אז״כרבדמבהארטכת

רבדמבלען״במרהשוריפו׳ב‐׳אםידומעכ״קףד׳ארתבאבב׳הארו,ו״לרבדמבלת
.׳זו״ל
בוטַל׃רֹמאלדחפלצתונבל׳ההָוִצרשארבדההז״׃רמוא)׳וו״לרבדמבב(בותכה[
תבסומךכלעו–״םישָנְלהנייהתםהיבאהֵטַמתחפשמלךא,םישָנְלהנייהתםהיניעב
אלאגהונאהיאלהזרבד׃]אוהועמשמ,קוספַּברומאה[,׳רבדההז׳״׃ארמגהתשרד
.איההתעהןקתלאלאבותכהששחאל״יכעבוקושוריפבן״במרהףא.״הזרודב ..
].״הקולחהתעבץראהתאלחונהרודַּבקר]אלא[הזלכגהנאלו

.ח״כ‐׳הב״יםירבדאלת

.ב״כ‐׳טח״י,׳ו‐׳בג״יםירבדבלת

.׳הד״כ,ו״ט‐׳יג״כ,ד״י‐׳יא״כ,׳כקרפםירבדגלת

.׳ל‐ז״כםיקרפו,ט״י‐ז״טו״כ,ב״ל‐ו״כא״יםירבדדלת

.׳ח‐׳אא״לםירבדהלת
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,תודעלותרמשמל,לארשיינקזלכדמעמבתירבהֿןוראיאשונלרסמאוהרפסה
לשהנורחאההדירפהתכסמתאולת.עובקרדסיפֿלעםעלהרותהןונישבםכירדהו
ךַרֵּברשא״הכרבהתעמשהבו׳וניזאהתריש׳לשהתארקהבהרותהתראתמהשמ
תיתוהמהתמאהתיצמתךאו–זלת״ותומינפללארשיינבתאםיהֱֹֿאהשיאהשמ
השביההזורפהשיאכליעלוגיצהלונימידרשא,השמייחםא,איהםייניעהתריאמו
,שרופמהיוליגהאולמב,ףוסבלונינפלםי☻רפתמםנמא,הפהֿדבכותיניינעהו
םתנייצמוםהבהָּכַפְמהתיהרשא,התומכןיאמתמלשומהוהבגשנההרישהרהוטב
.םימיהלכ,השעמל

הגסִּפהשאר,ובנרהלאבאומתֹברַעֵמהשמלעַיַו״,הכרבהוהרישהםותב,זא
תאוילתפנלכתאו;ןדדעדָעלִגהתא,ץראהלכתא׳הוהֵארַיַו,חֵרְיינפלערשא
,רָּכִּכהתאובגנהתאו;ןורחאהםיהדעהדוהיץראלכתאו,השנמוםירפאץרא
יתעבשנרשאץראהתאז׃וילא׳הרמאיַו.רַעֹצדע,םירמתהריע,חֵרְיתעקב
.רֹבעתאלהָּמָשויניעביתיארֶה,הנֶנתאערזלרֹמאל,בקעילוקחצילםהרבאל
לומ,באומץראביַגַבותֹארֹֹּבקיַו.׳היפֿלעבאומץראב,׳הדבע,השמםשתמיַו
הנשםירשעוהאמןבהשמו.הזהםויהדעותָרֻבקתאשיאעַדָיאלו,רועפתיב
..הֹחֵלסנאלווניעהָתֲהָכאל,ותֹמב . עָדְירשא,השמכלארשיבדועאיבנםקאלו.
,םירצמץראבתושעל׳החָלְשרשאםיתפומהותֹתֹאהלכל;םינפלאםינפ׳ה
השערשא,לודגהאָרומהלכלוהקזחהדיהלכלו;וצראלכלווידבעלכלוהערפל
חלת.״לארשילכיניעלהשמ

ח״לשת׳ארדאב׳בְלרוא

.ךליאו׳טא״לםירבדולת

.ג״ל‐ב״לםיקרפו,׳לא״לםירבדזלת

.ד״לםירבדחלת
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553ẅדומעלתכיישהך״תהרעה

׳רקיֿילכ׳וונרופסהידבועיבר,ן״במרהישוריפןכֿםגהארו.׳אהכלהםיכלמתוכלהמ׳אקרפ
.ד״יז״יםירבדלע

׃)ןיגולידבםהירבדואוביששיו(,וללהםימכחהלשםהירבדיולימהנה[
לעתוכמתסהיווילב,ליעלרומאה׳תווצמהשולששרדמ׳תאהכלהלטטצמם״במרה*
םישתםו☻׳׃רמאנש,ךלמםהלתונַמל״לארשיווטצנשאוהרמוא,ונניינעל.הרותהיקוספ
איהג״עקההווצמהו״׃השעהתווצמןיב,׳תווצמהרפס׳באוהבתוכםגךכ.״׳ךלמילע
םו☻׳׃ךרבתירמאאוהו;ונגיהניוונֵתָמואלכץבקי]רשא[לארשימךלמונילעתונַמלונוויצש
.״׳ךלמילעםישת
רמאו׃ומכ,וניתוברתעדלע–׳ךלמילעהמישאָתרמאו׳״׃ושוריפבבתוכן״במרה*
.ןכרמולונתואבייחיש,השעתווצמאיהו,ךלמילעהמישא . םינהוכהינפלואובישהווצמיכ.
הזםגש,דועיתעדיפלו.ךלמונילעםישנשוננוצר׃םהלורמאיו,טפושהלאוםייִולה
ךלמונלהמיש׳׃לאומשלורמא,לואשתאםהלולאששכהיהןכש,תודיתעהלעויתוזימרמ
..]׳ה׳ח׳אֿלאומש[׳םִיוגהלככונטפשל .״.
ושוריפתאדימעמ–)1550תנשברטפנ,הילטיאביח,אפורוןשרפ(–ונרופסהידבועיבר*
אל,וערזלוולתוכלמההיהתש–׳םִיוגהלככךלמילעהמישא׳״׃תיתשרותההדוקנהלע
ךלמלטפושיונימלעו.וירחאוערזאללבאדבלבאוהךלומטפושההיהש,םיטפושהןיינעכ
ז״כרבדמב[רמאכ,ץראלםתאיבבווטצנ–]תיתשרותהכולמבאלש[–ןפואההזב]אקווד[
.״׳הֶעֹרםהלןיארשאןאצַּכ׳התדעהיהתאלו׳׃]ז״י
ןהיכ,ל״רהמהלשודימלת(–ץי׳צנולריעהןמםירפאהמלשיבר,׳רקיילכ׳שוריפהלעב*
קדצְלשהיהיה♪ֱֿאהןוצרהש״׃ושוריפבבתוכ–)1619תנשברטפנ,גארפלשהברכוירחא
.םהילעךלמךולמי . ..תונידמהןוקיתוץוביקךרוצל. . היהיש–׳ךלמילעהמישאָתרמאו׳.
לככ׳.דיהתקזחביבהדורולשומוילעןוילעהיהיש׳יַלע׳ןושלעמשמןכיכ*,יַלעוארומ
םהילעםילבקמוםהיכלמבםיטעובןניאשםהבשםינקותמַּכתושעל,׳יָתוביבסרשאםִיוגה
.]איה[ןגוהכוזהלאשיכ,׳ךלמילעםישתםו☻׳׃רמאנהזלעו.חיכויונינמזתואיצמו,תּורָמ
.. אל–׳ךלמונלהנת׳׃)׳ו׳ח׳אֿלאומשב[ורמאיכ,הנוכנורבדאללאומשימיבלבא.
,ונלהיהיאלא,ונילעוארומהיהישתּורָמלבקלוצראליכ,׳ונל׳אלא׳ךלמונילע׳׃ורמא
.ונידיברוסמ׃]עמשמ[ . ..ונלףינחיוחרכלעבש. . ].״רקיהזשוריפו.

םו☻׳״׃׳וד״י׳הבררבדמב׳באבומהשרדמ,ןנדקוספהלעל״זחשרדמזמרנןאכ*
.״ילעואָרומאהיש–׳ךלמילעםישת
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554ẅדומעלתכיישהא״כתהרעה

םינקז״,לאומשימיב,ויפֿלערשא,רזעילאיברלששרדמהתאונאםיחודאליממהזיפל
ץראהימעלבא,׳ונטפשלךלמונלהָנת׳׃]׳ו׳ח׳אֿלאומשב[רמאנש,ולאשןגוהכרודַּבש
׳ןירדהנס׳(״׳ונינפלאָצָיוונכלמונָטָפשוםִיוגהלככונחנאםגונייהו׳רמאנש,ולקלקןהבש
םנמאדוחייבו(םייוגהתמגודמיתכלממהןורקיעהתאדומללהיָנפההירהש–)׳בדומע׳כףד
.הרותביבויחןפואבושוריפבונינפלתעצומ)המחלמיכרוצל

ימיבתוכלמהתשירדש,תמוערתהתאזֿלכבהתיההמ,הלאשהונדידלןכֿםאתראשנ
אל,וזהלאשלע,הנהו.הרותהתעדדצמ,וניתורוקמיפל,רוריבבםינפֿלכֿלעהררועלאומש
יפלאיההמיאתמההבושתהרקיעיכהארנךא;טורטורפבבישהלידכםוקמהןבומכוהז
,ו״נקםיטפושתשרפלע׳יֵרפס׳ןכֿםגהארו(*,׳בהכלהםיכלמתוכלהמ׳אקרפבם״במרה
הסחייתהש,ךכידיֿלעתגלפומהתיהלאומשימיבהשירדהיכונייה–)םשז״בדרהתיינפהכ
ונקותש,׳התוכלמתודסומלולכמלהרואכלןכוסמואידוגינןפואבוטשפומבהכולמהדּוסייל
םכותבתנמוזמרבכהתיההכולמהדסומידיֿלעםתמלשהרשאו(לאומשלשותגהנהב
ףאםאקרדומעללוכירזעילאיברלששרדמה.)ומצעבלאומשלשוינוקיתןויגהיפל,אליממ
םגהארו;)י״שרשוריפכ,תיתמחלמההמגמהתלילשבאקוודואלו(הזןבומבשרפתיאוה
.ןלהלה״כתהרעהו,׳ד׳ח׳אֿלאומשלעג״בלרהשוריפ

ןכלםדוקדועךא,םרדִסכ,ד״בשןאכהנפהםהילאשתורוקמַלםירבדהֿיולימאבוידימ[
תשקבלשהביטלעןוידלהבחרהבבושיאוה–לאומשלעד״בשירבדב–ןלהליכרמאיי
לכהאר.ףוסבלותמכסהלעו,לאומשלשתידיימהותבוגתלע,ךלמםהלתונמללאומשמםעה
הקסִּפַּב605׳מעדעו״המחלמהיכרוצםלוא״תחתופההקסִּפהןמל,601׳מעבןלהלתאז
ףוגבו,602׳מעב״וזהעיבת״םילימַּבתחתופההקסִּפַּבדוחייבו,ב״יקתהרעהבתמייתסמה
.ל״נההרעהה
ךלמולאששכה״בקההצראלהמל,הווצמךלמתמקהשרחאמ״׃בישמולאושם״במרה*
לאומשבוצקשינפמאלאהווצמהםייקלולאשאלו,תמוערתבולאששיפל–?לאומשמ
.״׳וגו׳]םהילעך♪מִמ[וסאמיתֹאיכוסאמתֹאאליכ׳׃]׳ז׳ח׳אֿלאומשב[רמאנש,איבנה
בישמולאוש–ט״יתהרעהבד״בשאיבההתליחתתאשו״נקהקסִּפךשמהב–׳יֵרפס׳ב*
,׳ךלמילעםישתםו☻׳׃רמאנש,ךלמםהללואשלהרותהןמהווצמאולהו״׃הדוהייבר
יניעלש,רבדההארנו.״םדילעומידקהשיפל–?לאומשימיבושנענהמל,]אופא,ןכֿםאו[
םו☻׳״׃ןלהלכ,ד״יז״יםירבדל׳םיאָנַתשרדמ׳בתאבומה,רתויהאלמהסריגהדמעם״במרה
םו☻׳׃רמאנש,ךלמןהללואשלהרותהןמהווצמ׃הדוהייבררמא.תושראלוהבוח–׳םישת
,תמוערתבולאששו,םדילעומידקהש?לאומשימיבושנענהמל,ןכםא;׳ךלמילעםישת
.״םימשםשלךלמןהלושקבאלו

תלטהםתשקבלומידקהםישקבמהשאוה,״םדילעומידקהש״יוטיבַלרבתסמהשוריפה
ונייה,)׳ה׳ח׳אֿלאומש(״יכרדבוכלהאלינבוָתנקזהתאהנה״׃רומאל,לאומשביפוד
,דימעהללאומשןנוכתמשתינחורההגהנההתשרומלידוגינןפואבךולמישקובמהךלמהש

םיפסונהתורוקמלםירבדיולימםגֿומכ,ם״במרהירבדואבויהרעההרחאלדימ*
.ןלהלןאכםירכזנה
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תקנוחאלא,הילאםֵאָתיהלוהמילשהלאופאהאבהניאךלמֿתכלמהלהמזויהרשאהגהנה
.ה״כתהרעהףוסבןלהלו,ןאכד״בשירבדכ–הָּביאבהדועבהתואאיה
םתלאשמלםעטןתונ–הרעההשארבאבוהשרזעילאיברשרדמלושוריפב–י״שר*
תודרלוםטפושלוהולאשםינקזוליאד״׃ץראהֿימעלשםלוקלקתמועל,םינקזהלשהבוטה
׃ל״צ[ונישארבאָצָיו׳׃ורמאש,םהיתומחלמוילעולתץראהימעלבא,םהבשםינברסה
.׳ונֵתֹמחלִמתאםחלנו]ונינפל
ושוריפבבתוכ–)1344תנשברטפנ,סנבורפימכחמ(–םושרגןביוליבר,ג״בלר*
׃ןלהלדכ

םטפשלךלמםהלםישָישולורמאו,התמרהלאומשלואבולארשיינקזלכוצבקתנהנהו״
ומכ,הצרישהמיפלךלמהםהלטופשישןפואבםניאלארשייכ–הזבועט,הנהו.םייוגהלככ
הרמאהזלו.םחורלעהלעירשאכםיסומינםמעלםידסיימשםילילאֿידבועהיכלמבןיינעה
ולכויאלש–םהיתוביבסרשאםייוגהלככךלמםהילעומישישלארשיורמאיםאשהרותה
אל,םוגיהניהרותהיפלעו,הרותהםייקלםירשקנםהשםהיחאמםאיכ,םהילעםישל
.הרותרפסךלמהולבותכישהרותההתווִצהזלו.םירחאםיסומינב . םעלותגהנההיהתשידכ.
.הרותהיפלע

םהלעידוההזלו,השקבהתאזלארשיושקברשאכלאומשיניעבערהיההביסהתאזלו
..ךרבתיֿםשהתלוזךלמלארשילןיאיכןיינעהףוסב טפשמתאלארשיללאומשעידוההנהו..
.ךלמה . םכילעסומעישלועהדבוכמ׳הלוקעזתרשאדעהזםכילעדַּבכיהנה׃םהלרמאו.
.הזלכםכתאהאיבהםכתריחבחוריכםכתא׳ההנעיאלו,םככלמ םינפלכלעיכםעהונעו..
.םטפשלךלמםהלהיהישםירחובםה . םעםחליהלםעהלכוצבקתישבבסיךלמהיכ.
..קזוחלארשילףיסויהזו,םהיביוא . ךא,םהמעםיכסה–םתנווכךרבתיֿםשההאררשאכו.
,הרותהתווצמרומשלםירהזנויהיש,]ב״יקרפףוסב[לאומשיפלעןיינעהףוסבםרישייה
].״םכלמםגםהםגופָסייהנה–אלםאו
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ה

ןושארתיבלשתפומהתפוקת

אובמ1.

לדבהלעלוכֿםדוקריעהלונלשיהירחאאבשהמלאהשמתפוקתמרבעמַּב
.ךליאוהתעמגיהננרשא,וננויעתטישב

ךלהמבטרפלכרחאטעמכונבקע,השמתפוקתבותובאהתפוקתב,הכדע
לשהבוציעיכילהתבןאכןיינעונלהיהןיידעש,היהרבדהםעטו–תוחתפתהה
יואראצמנרשא,בושחטרפלכטעמכשןפואב,הליחתכלמתילארשיההמואה
תימצעתועמשמלעבםגתויהלםתסהןמהיהיושעםנמא,םימיהםתואמרכזיהל
םירבועךליאוןאכמ,תאזתמועל.תורודלבוציעהלשונכותתעיבקםצעבהבושח
רשאותוערואמתלגלגמה,תמייקתילארשיהמואלשםימיהֿירבדםוחתלונא
הברכזיהלםייואראצמיהלםייושעויטרפש,ףופצףצרב,הילעםילגלגתמתוערואמ
תועמשמלשבאקוודואלו,השעמידכךותתיסחיהםתועמשמםצעלשבםג
יפכ,ונא,הנהו.ללוכהךלהמהיבגלףאןירשימבםהלתעדונה,יהשלכתינורקע
תטרופמהםתומדרוזחשבהפםיניינועמונניאתמאב,םימעפהמכרבכונרהבהש
,ךכלםאתהב;םתוחתפתהתונורקעתנבהבקרםאיכ,םפוגללארשיימיירבדלש
רמוחו–תוהמלשםישוגבקרםאיכ,םיטרפַּבדועהפןיינעונלןיאםנמאאליממ
.הזכללכֿךרדבאופאהיהיךשמהבוננויד

ןיבשיתוהמהלדבההםצעבקרהצמתמוניאתופוקתהיֵנימןיבלדבהה,םלוא
ונליואראלא,תמייקהיווהתרגסמבתוחתפתההךשמהןיבלינושארבוציעתפוקת
אוהףארשאו,יתוהמלדבהותואברושקה,עירכמיִיפואלדבהלעםגןאכדומעל
.ךשמהבוננויעתטישתנווכהלםגםאיכ,ופוגלקרותובישחןיא
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היבלשינשב,ונלשינושארהבוציעהתפוקתש,ךכבאוהייפואהלדבהה
אלשונייה–o״תיביטטֶגֶו״ללכֿךרדבהתיהאל,]השמימיותובאהימי=[
רקיעבהנוּוכאלא,הטמלמתוחתפתהלשתוביסִמואתורוקממללכֿךרדבהכשמנ
קראל,הלעמלמיתילכתןפואבהלעפוהש,תעדומותללוכתינויערהמגמידיֿלע
,האצותה]התלע[,ןבומכ,ןאכמףאו–תישונאההמרבםגםאיכתיהֱֹֿאההמרב
תמועל.ההובגתועמשמב,דחאלכ,קֵבַדיהלךכֿלכוטנתאזההפוקתהתוערואמש
היווההדוסיבלארשילשיתילכתהןויערהםנמאראשניכםא–ךליאוןאכמ,תאז
תיתילכתההנווכההתאללכֿךרדבהדביאןויערהתמשגהירה,הנכותותילארשיה
םיברש,האצותהאליממןאכמו–״תיביטטגו״תולתפתהלרקיעבהכפהנו,המלשה
תומדבשבלתהלםנמאוטנ,ךשמהבהמואהלעורבעשתוערואמהןמךכֿלכ
.תירקמ

,ורפסלש׳אךרכב,ץבעיונבלֿתמושתתאבסמתאזהתוחתפתההרקיעל
העיגההבםידמועונאשםיכרדהֿתשרפלשוזהפוקתדעיכ,ןייצמאוה87.׳מע
השמתומירחא״לבא,״הנמיההלעמלןיאשיולִעהתילכתב״הדמעוהשמתרות

תדילשיפֿלעֿףא,רמולכ׃״םעָלתודלַיהימיולחה״וטלת״וירוחאלםלועהרזח
תוברעבתירבהשודיחויניסרהדמעמבהנקִתלהעיגהורבכהמלשוהלארשי
לשתוחתפתההלחה,השמתומרחאל,התעירה,ליעלוניארשיפכ,באומ
דועוזהתיהאלו–תישארבמוליאכלבא,ןשיהדוסיהלעםנמא–השדחהחימצ
לכךרדכ,וכרדיפֿלעףעתסהלםעהלחה״הבשהחימצםאיכ,תנוּוכמהחימצ
.״םימעה

ֿינכותהוינושארהבוציעהםלשוהֶשמיכ,רמולםגןתינתידועייתוארֿתדוקנמ
ךליאוןאכמשידכהריזלה״בקהידיֿלעלטוהםעההזירה,םעהלשיתילכתה

יפכ,תוסנתההושושיגהתטישב,וכרדכםמעדדומתיותילכתהוןכותהלעקבאיי

תויהלדועולןתינאלםנמאםאףאו–םיילמרונהוםייעבטהםימעהדחאכ,לכויש
,הזכתויהלםינפֿלכֿלעוילערזגנ,ןכותהותילכתהתניחבמ״ילמרונויעבטםע״
ךשמהב.םימיהֿירבדבישעמהקבאמהתומישמותינכטההרוצהתניחבמ,תוחפל
ןושארהבלשבונאםיסנכנהכותלרשא,״ןושארתיבתפוקת״יכ,הארנףאםירבדה
,ינקִתתפומלונלהכפהנםגתמאב,ךליאוהשמתומירחאמםימיהֿירבדלש
תואיצמו–תאזהתידועייההריזגהלשהנוכנהיולימהֿךרדלסחיב,הרותהתרגסמב
קרפהלשויתונקסמווחותיפבדקומהֿתדוקנהשעמלונלהיהתשאיהוזתדחוימ
.ונינפלדמועה

.׳דב״ס׳הברתישארב׳יפֿלעטלת
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וברתרותתמשגהלדימלת♫גיהנמ♫איבנ,עשוהי2.

ןויערלשהמשגהֿתולתפתִהלינקתתפומ״׃ונרמאשםירבדה]לשטקולמ[ףוריצ
ןכֿםאונליוארו,הריתסכעמשיהלילואיושעאהי״תוסנתההושושיגהךרדב
.וריהבהל

ךרדהיכ,אליממ,אוהושוריפ–תוסנתההושושיגהךרדב,תולתפתההדוסי
םאש,עמשמאליממו;תולוספתויוכבתסהוםישובישותויועטםגהפוצראהת
לכרשא,הפוקתלךכבתויהלהלכיאלונתנווכשירה,״ינקִתתפומ״ןאכונרמא
בשחיהלםנמאםייוארויהי,םרקיעואםבורוליפאוא,היתונורתפואהיתוערואמ
תוחתפתההךלהמביכ,רמולונתנווכהתיה,םלוא.םמצעלשכ,תורודְלתפומכ
תאםגןכו,הישובישםעתאזההפוקתהלשקבאמהתומגמתאונתרותהצמיא
תולקתהםעהלשקבאמהתוטישתאותאזההפוקתבםייחהלשדוסיהẁתוחנה
הדימֿהנקכתולועה,תונוכנדוסיẁתוחנהותוטישותומגמתניחבב,ןהבהכבתסנש
ֿלולכמתאו.תורחאתופוקתבוטלתשהשתוליבקמלשןנוקיתוןתרוקיבליואר
תשגללכונשידכ,שארמוהלחתהבדימהפןיבהלונאםיכירצףאהזהםירבדה
.עשוהילשותומדאיה,ונתפוקתלשהנושארהתומדהתכרעהלוליפאהנוכנהרוצב

רופיסבםיעירכמהוםיטלובהםירוביגהדחאאוהעשוהייכרמולךירצןיא
,הזהעודיהודמעמתאתינויגהההנבההךרדבססבלורוזחלידכ,םלוא;ונימיֿירבד
םינָּפמוילעםיביעמהםיללצהינשלדעבמורואֿדוחיילעדומעלונאםיכירצ
רפסךותלאונממךשמנשךרדהֿןדבאלצו,אסיגדחמהשמלשותולדגלצ׃רוחאו
.ךדיאמ,םיטפוש

דוהמָתתנו׳״׃ונושלהז,השמדגנכותומיגפןובלעתאעשוהימעבותשרדמה
עשוהיינפ,המחינפכהשמינפ׃ורמארודהותואבשםינקז.דוהלכאלו–׳וילע
ךא,ןבומכ,הנהוםת.״המילכהתואלהליוא,השובהתואלהליוא;הנבלינפכ
רבעמםג,םלוא.והשלכםדאהשמלתוושהלםיסנמםא,ארקיעמרבדהךרפומ
לארשיתאאיצומַּכאהישעשוהימשורדנאלםאףאו–תאזכשתיללכהאוושהל
רשפא–לעופבוילעּהטילשַמו,הרותהתאולאיבמו,רבדמבוכילומו,םירצממ
קרּולבלםימשםא,עשוהילשתיסחיתּומיגפב,הרואכל,שיגרהלםינפֿלכֿלע

ותיצחמלעתתשומה,בותכהשרדמוהז[.׳אדומעה״עףד׳ארתבאבב׳הארםת
–ודיקפתלעשוהילשותשדקהוויונימיקוספ.ז״כרבדמבב׳כקוספלשהנושארה
].״תאזדבלמ״תחתופההקסִּפַּב554׳מעב,ליעלוטטוצ–הזקוספםכותבו
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תונויערהֿתעפושוחווטהֿתקוחר,תיתילכתהותמכחותמההגהנההירחאש,ךכל
רבעמ,דחאירוקמןויערוליפאעשוהיבםיאצומונאןיאתמאב,השמלש
סוסיבםשלןמזהותואךותדועשרדנשהמלכב,ןמרגןמזהשתוינכטתולובחתל
םיאורףוסבליכ,ןכֿלעֿרתיףאואמת;וייחלשךשמהַלתררחושמהוצראבםעה
ןיארבכותומינפלרכינןמזףא׃לילכןסרהתאודימטימשמעשוהיתאונא
לשןתמלשהלוליפא,תדחואמתימואלהלועפואדחואמלשמִמםושלארשיב
םג,ויטבשלהשעמלררופתנםעהו,ומצעלעלביקעשוהיששוביכהתומישמ
.דחואמימשרֿיתגהנהוינחורזכרמןיידעולהיהםא

תועמשמםושהשעמלהלןיא,הזגוסמתונעטלשןתאלעה,תמאב,םלוא
אלאוהיאַמלה,הינורטבומעאובלקרהשוריפאלא,עשוהילשותומדבםגפל
רדעיהבעשוהיתא]םינַגמ=[םינומםאירהש׃דועו.היהשיפכמלודגרתויהיה
היהעובטרבכםצעבשרמולםגרשפא,ךשמהלשותרדסהלתינויערתּוירוקמ
ותרותיכ;השמלשותרותב,הליחתכלמםאיכ,עשוהיבאקוודואל,לוכיבכ,םגפה
היהשהמרידסהלהרואכלהכירצהתיהשאיהאיה–תומלשלהתקזחש,השמלש
אוהףאיכעבקשןידהאוהןכיה,השמלשורענקרהיהש,עשוהיוליאו–רידסהל
?םישודיחשדחלהיהביוחמ

הזירהעשוהילעתונעטבאובלהיהרשפאּולש,אוהןוכנה,הלאלכתמועל
הייטסםאיכ,םישודיחֿתולדגלשוהשלכיסחיטועימאקוודואלובאצמנּולקר

;ביוחמהיהאוהםהבש,דיקפתהֿתמכחמואדיקפתהֿירדגמוא,ןֶקֶתהןמיהשלכ
םאיכ,יהשלכהייטסםיאצומונאןיאשדבלבוזאליכאיההדבועה,וזהניחבמו
.הרתיתונייטצהקרונאםיאצומ׃הברדא

״עשוהיהנתהןיאָנתהרשע״יכםנמאאבומךליאו׳בדומע׳פףד׳אמקאבב׳ארמגבאמת
םינפִללארשיבדחיֿייחתלקהלןיקתהש–תונובנותודמחנ–תוריעזתונקתןיעכ–
׳מע׳אךרכב,ץבעיו;״ץראהתאלארשילעשוהיליחנהןכתנמלעש״ו,ןידהתרושמ
,אוההםויבםעלתירבעשוהיתֹרכיַו״׃ה״כד״כעשוהיברמאנשהמוהזיכרבוס,94
וניאואיוצמשהמלעקרםיבסומןגשתפבשונירבד,םלוא.״םכשבטפשמוקֹחולםֶ☻ָיַו
דימעהלםיכסנםאףאש,רמולךירצןיאםוקמֿלכמו;ומצעעשוהירפסלשופוגביוצמ
םיאנתהתרשעלעבכעשוהיתאתיטפשמהניחבמתוהזלידכ,ותקזחלעשרדמהתא
ל״זחלשישרדמהחסונהתאלבקלוךופההןוויכבםגתכללןיאירה,ארמגבםיאבומה
םאףאש,איהתמאה,תאזדבלמ.םביטועשוהיתונויערלשינָתורוקיוהיזליואררוקמכ
ידכהמואמךכבאהיאל,תיתדבועֿתינָתורוקהניחבמםגםיאנתהלעבכעשוהיתאההזנ
ֿתמרבואיהשלכהניחבמהמואהתגהנהבתינויערתוירוקמלשתימדתולףיסוהל
.ונניינעלתכיישהיהשלכםירבד
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ןיא,םלועהימיירבדלכב,םצעבש,ךכידיֿלעלוכֿםדוקתטלבתמתונייטצהה
ךכֿלכןמאנוקֵבָדהיהרשא,שרויֿגיהנמלשתאזכתרחאתומדהשעמלדוע
חיצנהלוטילשהלףאו,וברמלביקרשאתילאדיאֿתיתילכתהמישמקוידבםישגהל
תמשגהלוזהריתחביכ׃ןכֿלעֿרתיםגו.תללוכהותרותתאתואיצמבךכידכךות
אלא,ברהןמליבסןפואבהארשהלבקמכקרעשוהיהיהאלתמאב,המישמה
םיריכמםנמא–םילגרמהםעתוחילשבותאצתעמרבכ,תוחפלו–וירוענתליחתמ
ֿץראההלואגהתאובנאשמבהשמםערטוזֿףתושןיעמכלילעבותואונא
ישרושןפואבהָּכַפמותירוקמ,תורשפֿתרסחתואנקלשסיסבלע,תילארשי
הלולצךא,םיינכותםישודיחתפסותאלל,םנמא–וזתירוקמהאובנ.םינפבמ
תרזוחףא–השמלשהקנפשוגהתאולביקשםירדגהלכבתונמאנבתבצועמו
הרישיהכמסהוהווצמתפסותב,שדוחמיתּולגתִהסוסיבהשמתומירחאתלבקמו
םגשאהיּולו–תישונאהֿתידסמההכמסההלעףסונב(,הובגמתיעוציבהגהנהל
תאאופאןאכונאםיאורלוכהֿךסַבו;)השממעשוהילביקרבכש,יהֱֹֿארושיאבוז
.תרוסמלשהתמשגהוהתגהנהלתיאובנתוחילשלשרידנהףוריצה

,תדחוימתועמשמ,עשוהיתעפותב,ונלהָלגתמףא,בגאךרדב,וזהניחבמ
תוברתהלשהתווהתהםצעיכ,ליעלוניאררבכ.יתוברתֿינורקעדמעמתלעב
םתועצמאבתובאהתאובנלשתרוסמהתודסמתהבהליחתכלמהיהיולתתילארשיה
לשךילהתבהשעמלהכבתסנוזתיתרוסמתודסמתה,םלוא113.םיטבשהתובאלש
,השמתומירחא,התע.השמלשותרותוותאובנידיֿלעשדוחמיולימודוביע
ןיאו–ודִצמ,השדחתיתרוסמתודסמתהלקוקזהזדוביעםגאופאהשענאליממ
ומכךכֿלכטושפרבדההיהאלבושץופנובחרנםעלשוזהפוקתביכרמולךירצ
.םתעשבםירצמידרוילששפנהםיעבשוםיטבשהתובארשעֿםינשלשםהימיב
םרוגַל,רוסמההנכותבתרדגומה,עשוהילשהגהנההתאובנהכפהנהזבצמב
ןתינףאוזתוארֿתדוקנמו–השורדהתיתרוסמהתודסמתההתאטילשמהוזֵּכַרמה
יכ,הכרבלקראל,םצעב,היהעשוהיתאובנבםישודיחלשתופסותרדעיהיכ,רמול
תאזהתיסיסבההמישמהלשהיולימתורשפאלכליתוהמֿיתביסמיאנתםגםא
ןימילהנממהייטסםושאלל,השמתרוסמבתמלשומתוקבדלשהאובנ.ארקיעמ
לבקתהלםנמאלכותהאובנהש,ךכלרובעיֿלביאנתןבומכהתיה,לאמשלוא
עשוהיקר,ןכאו–תאזכשתינורקעתוקבדלשתרוסמתשרשהלתיכוניחהמגודכ

;׳דקרפתאחתופה׳יטבשהןורקיעָּבאובמ׳ףיעסהלשותליחתבתאזהארובוש113
.)440׳מעבליעל(
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,וברתרותתמשגהלדימלתẁגיהנמẁאיבנלשוזותולדגבאוהקרו,היהאוהשיפכ
.הזהךרוצהתאקפסלהיהלוכי

תרבעהםושמהלאהםירבדבשייכרמולוהשימילואלכוי,ןאכלונעגהשמ
,ץראהֿשבוכאיבצמַּכולשעודיהוטושפהדוקפִתהןמעשוהילשותועמשמרקיע
הניחבהןמתיזכרמתוישיאלשדוקפִתהלא,ותעשבהמואהלשינידמהגיהנמכו
אשמהתוחתפתהבתיתוהמתינבִמתינפתעבוקוססבמ,הזיפל,ותויהב–תיתדה
.תורודְללארשיֿתרותלש

תמאב׃הברדאיכ,בישהלןוכנהארנ–אובתםא–תאזכשהרעהלע,םלוא
םיגזמתמוהזתאהזםימילשמםירבדהאלא,תועמשמתרבעהםושהפןיא
איהונתנווכ.עשוהילשותועמשמתולדגתאדועהטילבמוהפיסומה,תודחאל
עצבתנאלםנמאתרוסמַּבהשמתרותלשאשמהדֵסַממכעשוהילשודיקפתש,ךכל
לוכֿםדוקודחוימבעצבתנאוהאלא,אדירג״יתד״רושימהזיאבטשפומןפואב
לשתינָרותהֿתיתרוסמההמישמהתמשגהלאיבצמהעשוהילשותויהתועצמאב
ותואףקותב,יללכהינידמהגיהנמהםגותויהתועצמאב–תינשו,ץראהשוביכ
.איבצמלשיסיסבוינושארדיקפת

תרותלשתרוסמהדוסימביכ,התיההזףוריצלשהבושחההאצותהו
תילארשיההגהנההולארשיֿץראלעהמחלמהיכרעולבקתנםנמא,לארשיוהשמ
לשינכותהֿירסומהדבוכהזכרמותינחהֿדוחכקראלתיתכלממהֿתימואלה
ẁזכרמותינחהẁדוחלםגוכפהנםהאלא,הרוקמבהשמֿתרותבםהשיפכ,הרותה

תוחתפתה.לעופבהרותהתרוסמלשהתמשגהבםייחהẁתייווחלשיִיפואהדבוכה
םימיהתוברב,ץוחיפלכתילארשיהםייחהתואיצמבדואמדעהשטשטינןכא,וז
תרשרשבתוחפלו,ךכידכךותםג,םלוא;תולגהתושרתשהבןֶקֶתהֿלַעַמלש
תרוסמלשתינקִתההארשהההזזאל,טשפומבילארשיהךוניחהלשתקתינֿיתלבה
תמאב,וזהניחבמו–ןושארההדמעממ,ומצעבוידיֿלעהעבקנשיפכ,עשוהי
הנבמהדצמקראלעשוהילשחורהֿתמרוהלודגהותגהנהחוכמונאםייחןיידע
.יכרעהּהחתִמוּהָנבִמלשינייפואהשגדהדצמםגאלא,תרוסמהתלוחתלש

תוארֿתדוקנמעשוהילשותוישיאתועמשמתרהבהלעגונשהמבןאכדע
תאזהתועמשמהלשהתנרקהדוסיביכרמולךירצןיא,םלוא.תינחורֿתינָתורוק
תילאוטקאותיסיפתוליעפםגםייתניבםשהתיהםימיהֿירבדלשבחרמהךותל
ונל–ונדידלתיתועמשמןבומכתראשנןיידעאיההתעפשהףארשא,חטשב
.שממהםוחתבו,ונינבלו
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איבצמַּכעשוהילשותוליעפלוכֿםדוקתטלבתמוןבומכתרזוחוזהניחבמ
תיאבצהתוליעפהםצעןיבןיחבהלבושיוארךכלרשקביכהארנו–ץראהֿשבוכ
תניחבמ.שגדומבויולגבוזותוליעפתאעשוהיץבישהבשתינחורהתרגסמהןיבל
תאמ[ותמישמירדגתאוילעלבקמעשוהישדבלבוזאליכאצמנתינחורהתרגסמה
הליחתכלמשגינםגאוהאלאבמת,״השמלאיתרבִדרשאכ״,תרוסמבשןיינעכ]׳ה
תוארהלשקיבוליאכ,השמתוטישלשןגפומיוקיחךותמהמישמהתאעצבל
גמת.ךישממאלא,שדחמואיצממאוהןיאםנמאש,לילעבהעדותהתאשירשהלו

ססבלידכ,סיסכתכםגאלא,ומשלקראלותואןוויכעשוהייכםנמאהארנ,הזרבד
.סיסכתכקררבדהתאתוארלןיאםינפםושב,םלואדמת.םעהלשונומאבומצעתא
הארנשהמלאוניתורוקמןאכםירשקתמהשעמלש,ךכךותמתרבתסמוזהנקסמ
ןיאתמאבש,ךכלונתנווכ.הבםינדונאשתינחורהתרגסמבףסונינורקעדוסיכ
לבקמאוהאלא,טושפןפואבגיהנמהואיבצמהתמישמתאוילעלבקמעשוהי
.דחאכינויערוישיא,ןחבמכוילעהתוא

לשהרושבםגאלא,ונטטיצשהמבקראלונאםיאורישיאהןחבמהתא
,״ץָמֱאֶוקזח״עשוהילתיֵנשנותרזוחהתיהֱֹֿאההווצמבלוכֿםדוק׃םירחאתורוקמ
,יאנתכםג–שרופמב–וליפאו,ץוחנדודיעכיולגןפואבםגאלא,הכרבכקראלו
,םהילאהנפעשוהישכ,םעהינבוליפאשהדבועָּב,תינשהמת;״ץמאוקזחקר״
,השמלשומוקמתאאלמלואובבעשוהיבתזחואההוונעהֿתמיֵאבהארנכושיגרה
עמשנןכהשמלאונעמשרשאלככ״׃וילעתונתַהלוודדועלןוכנלואצמםהףאו
אלויּפתאהֶרמַירשאשיאלכ.השמםעהיהרשאכָמִעיהֱֹֿא׳ההיהיקר,ילא
הארמב,תישילשוומת;״ץָמאוקזחקר,תמויוּנֶוצתרשאלכלירבדתאעמשי
זמת.וחירישוביכינפל,׳האבצרש

.׳ג׳אעשוהיבמת

;׳גקרפבךרדהתייחנהלהנחמהינפלתירבהֿןוראתרבעה;׳בקרפבםילגרמהחולשמגמת
ףאו;׳דקרפבינָתורוקןורכיזלדֵעלַגתבצה;׳גקרפךשמהב,הָבָרָחבןדריבםעהתרבעה
.׳וקרפב,וחירישוביכלשתיסִנההטישה

םעהלאעשוהירמאיַו״׃הָבָרָחבןדריהרבעמלםעהתנכהלרשקב,׳ז‐׳ה׳געשוהיהארדמת
..תואלפנםכברקב׳ההשעירחמיכ,ושָדַקתִה לֵחָאהזהםויה׃עשוהילא׳הרמאיַו..
.״ךָמִעהיהאהשמםעיתייהרשאכיכןועְדֵירשא,לארשילכיניעבְלֶדַג

.׳ט,׳ז,׳ו׃םיקוספ׳אעשוהיהמת

.ח״י‐ז״י׳אעשוהיומת

,ק״דרהשוריפש,יתעדֿתוינעל,ילהארנו.םשק״דרהשוריפהארו,ו״ט‐ג״י׳העשוהיזמת
תאחרכהברתוסוניא,עשוהילשויתוקֵפסתרסהודודיעךרוצכןיינעהתאספותה
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,תמכסמההשגדהבקהבומיוטיבלהאבינויערןחבמכהמישמהתסיפתוליאו
ָהּושָרִיַו,םָתובאַלתתלעבשנרשאץראהלכתאלארשיל׳הןתיַו״׃תינשנותרזוחה
םהינפבשיאדמעאלו,םָתובאַלעבשנרשאלככביבסמםהל׳החַנָיַו.הבובשֵיַו
רֶּבִדרשאבוטהרבדהלכמרבדלפנאל.םדיב׳הןתנםהיביֹאלכתא,םהיביֹאלכמ
םויהךלוהיכֹנאהנהו״׃עשוהיתאווצירבדבןכוחמת;״אבלֹּכה,לארשיתיבלא׳ה
לכמדחארבדלפנאליכםכשפנלכבוםכבבללכבםֶתעַדיִו,ץראהלכךרדב
רבדוּנממלפנאל,םכלואבלכה,םכילעםכיהֱֹֿא׳הרֶּבִדרשאםיבוטהםירבדה
ףאו,םעללכְ☻ַהֿרסומכ,םתילכתתניחבמ,םנמא,םירומאהלאםירבדטמת.״דחא
יכ,קפסןיא,םלואןת;וזהקסִפבוננוידירדגמרתויהברהםיבחרתועמשמורשקהב
עשוהילשותבשחמדוסיבםיחנומויהםהירה,ךכרמאיהלםירבדהולכָיםרטב
המישמבעשוהילשותחלצהםצעאליכ,לילעבונאםיחכונםהיפֿלעו–ומצע
איהאיה,הידיẁלעתיתרוסמהẁתיהẁֱֹאההחטבההתומייקתהאלא,וילעלביקש
.ַעֵרפמלותוחילשתמֱאלרושיאוותילכתתומשגתהעשוהייניעבהתיהש

.ךפהלןכו–יסִנשוביכלשהרושבהתאבהבןיינעהתאןאכהאורה,לאנברבאשוריפ
׃ונתנקסמתאדחוימבקזחלםנמאיושעםישוריפהינשלשףוריצהאקווד,ינשדצמ
ידיֿלעאלאאבדודיעהןיאו,דדועמהךאלמההארמלעשוהיעיגמתוקֵפסהץחלךותמ
תיהֱֹֿאהעושיֿתכימתלשתפומַּבהכזי–עשוהי–אוהםגםנמאש,החטבההתאלעה
.השמליוארהיהשהמןיעכ,סנלשותומדב
וקזחלידכ]וחירילובגב[עשוהילוכאלמחלשה״בקהו״׃ק״דרירבדרקיעהנה*[
.שיאתומדכולהָארִנו,ור☻ַבלוהשבכל . אוהו,חצנמרוביגתומדכודיבהפולשוברחו.
.״׳ּהכלמתאווחיריתאדיביתתנהאר׳׃]׳ב׳ו[עשוהילרמאש
דחאלבשחנושוריפו,םיקדקדמהילודגמ,סנבורפימכחמהיה,יחמקדודיבר,ק״דר*
םייתאמהנושארלספדנושוריפו,1235תנשברטפנאוה.ך״נתהישוריפבםיבושחה
.ותומירחאהנשםישימחו
תאדוכליןפואהזיאבבשחמהיהעשוהישיפלו״׃לאנברבאירבדרקיעהנהו*
.,וחירי . עגיאלשו,סנבםאֿיכריעהדוכליאלשועידוהלתאזההֶארמהולהָארִנ.
].״תינחוברחבשבכיתאלו,םדאדיהב

.ג״מ‐א״מא״כעשוהיחמת

.ד״יג״כעשוהיטמת

דחוימהתילכתהו״׃םינושארםיאיבנירפסלעלאנברבאשוריפלהמדקהבםגהארןת
תובאהידיֿלעה״בקהדעיירשאםייק♪אהםידועייהלכשדיעהלאוהעשוהירפסב
תרחבנהץראהשוביכבה״עוננודאהשמידיֿלעו,בקעיוקחציםהרבא,םישודקה
.רבדרסחאל,לעופלואציוומייקתנםלוכ,םיק♪אתרותרפסבבתכנשומכ,התשוריו
רבכו.הקוליחוהתשוריוהשוביכוץראללארשיתסנכהעידוהלעשוהירפסבתכנןכלו
.״]ד״יקוספג״כקרפב[הזהתילכתהלעוימיףוסבלארשילוירבדבעשוהידיעה
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לארשיֿץראשוביכש,הדבועלתדחוימותרזוחהשגדהןאכתאצמנהזכןפואב
תיתורירשו״תיביטטֶגֶו״תוחתפתהםתסהיהאלםנמאעשוהיתגהנהבלארשיםעל
–םייוגב״תדלומֿתוצרא״לשןשוביכךרדכ,הטמלמיהשלכתוחוכתוצרפתהלש
ףאהיולימרשא,שדוקַּבתימורטותדעוימהמישמיולימתניחבבהיהאוהאלא
המבםיוסמלָקֲעַמרצוניאדו,וזהניחבמו;ּהשדוקוּהתִמאתפומכהלשמשמורזוח
אקוודןאכיכ–השמתומירחאהשדחהחימצלשהלחתהרבדבליעלונרמאש
העובקה,הנשיהמישמלשקהבומםישגמוךישממכעשוהיתאונאםיאור
.תרדגומהתידועייההתילכתב

תאזֿלכבונלררבתת״השדחהחימצלשהלחתה״רבדבהחנההתּונוכנ,םלוא
תמשגהתאגיהנהלעשוהיהיהלוכיאלםנמאםינפֿלכֿלעש,וניארשהמךותמ
114״ויהֱֹֿא׳האלאויבגלעןיֵאש״,תיבֿלעבןיעכ,ינטנופסןוחטיבךותמותמישמ

רההליחתכלמוילעהיופכהתיהרבכותמישמאלא–ותעשבהשמגהנשךרדכו–
תוגהנתהֿתומגודוםירדגִּב,לעשודעצלכלע,הבדדומתהלץלאנאוהו,תיגיגכ
םעלתפתהלךרוצהתווהתהרבדבליעלונרמאשהמוהז.ּבַרֵמהיבגלולואבש
דחמ,רדגומועובקןותנאוהןויערהשכ–תוסנתההושושיגהךרדבןויערהתמשגה
םנמאהיהעשוהיו–ךדיאמ,ןויערלהֶנענהטקייבוסכלעופםישגמהםדאהו,אסיג
אנת.תאזהךרדבהכילההתאחתפש,ונימיֿירבדבןושארהשיאה

ẁלעםינוּוכמהתוסנתהושושיגלשoיטקלאידףוריצונאםיאוראליממךכבגא

ינָתורוקהדועייהתמישמכהשמẁתרותיפẁלעתרדגומההמישמלשהדימהẁהנקיפ

םרוגהתאהארנהזףוריצבםא,היהייעבטךאיאדוובו–העשהתואלתביוחמה
תפומהתישארלעשוהילשהמשגההֿעסמונלךפהנםנמאניגברשא,טושפה
ונמדקהרבכשהממעמתשמשיפכ,תורוקהֿךלהמבהתואנהונייחֿךרדלינקִתה
לשהפוקתהלכלםאיכ,עשוהיתפוקתלקראלםשונסחיישתּוינקִתה,םלוא.ליעל
המישמלשוהשלכיולימב,תעותעלכב,ךכהיולתתראשנהניאתמאב,ןושארתיב
ֿימויקןפואבםירבדהתובלתשהמ,יללכןפואב,איהתעבונאלא,תמיוסמתינקִת
תוריחב,הרותהיפẁלעלארשיימיירבדתלהנהלשיסיסבהינקִתהןורקיעברישי

דועשיפכ,תילארשיẁץראההלחנהתשרומבותודחאוםעהץוביקךותותיתכלממ

תאזהאר–לארשיבךלמהלשיתוהמןייפאמכל״זחירבדברמאנתואכרמַּבשףוריצה114
.׳גהנשמ׳גקרפ,תוירוהתכסמתנשמב

וניארשהממןיטולחלןבומכהנוש,ןאכהילעםירבדמונאש,״תוסנתההושושיגהךרד״אנת
םעתודדומתהַּבויהאלםהלשתוסנתההושושיגה׃תובאהלצאהמודיגָ☻ומחוסינב
.ןויערהתווהתהםצעלשךילהתַּבםאיכ,ץוחבמםהינפלעובקדמועהןויער
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תוארֿתדוקנמ,ןבומכ,תבלתשמעשוהילשתפומהתּוינקִתםגו;ןלהלררבנובושנ
הדבועהתאזםע,םלוא.הזהיללכהרוקמהןמהעיבנהֿךלהמב,תפקמתינָתורוק
ריזחמהאוהו–דוחיילשדצםגעשוהילשתפומהתּוינקִתבשיםנמאש,תראשנ
הניאתמאבעשוהילשתפומהתּוינקִתיכ׃ונתאצרהתמגמלשףוצרהףטשַלונתוא
אלא,םירחאלשםכרדכ,אליממשךרדוזיאבונרמאשןורקיעותואבתבלתשמ
ףאו,תדחוימתינקִתהמישמלשהתועצמאב,ןוּוכמבושרופמב,ובאיהתבלתשמ
.ארקיעמןיינעהתאדסיילהאבשתינקִתההמישמהתועצמאב

תדחוימהותורסמתהו,תחאתמיוסמהמישמבעשוהילעפמלכלשהזרודיג
עשוהילשתינָתורוקהותייאריקפואתאומצמצאליאדווב,דבלבאיההתמשגהל
ףאו–וניתורוקךלהמבםירחאםישיאלשםתייארוםתולכתסהקפואלהאוושהב
דועב,םלואבנת;םיבחררתויהשעמלויקפואויהרודיגהףאלעיכרבתסמ׃הברדא
לשתימדתםהיתומישמלשימורטהרודיגהרדעיהריאשמםירחאםישיאלצאש
לשתימדתתרצונעשוהילצאיכאצמנ,טשפומבםימיהֿירבדךלהמםעתודדומתה
–המצעתמיוסמההמישמהירדגבקרילמרופןפואבםגתלבגומהתודדומתה
תוחתפתהבםגהיתותואתאםנמאהנתנתאזהתימדתהלשתמאהẁעקרתדימו
.ליעלונרכזהוונמדקהרבכשיפכ,השעמלןצוציקותואצותה

םישארהעבראןיבןיחבהלהתעונאםיכירצתאזהתוחתפתההרוריבב
הניחבהןמלעופבהמישמההפנתסהםהברשאו,הזמהזםיכשמנה,םימילשמ
.ץראהשוביכלשיאבצהלעפמה,רומאכ,היהירקיעהוןושארהשארה.תינכותה
ידכךותףאו,ולוכםעהתאובןגראלךרוצַּבהשעמלךורכהיה,ודִצמ,הזלעפמ
שארב,אליממו–תולחנתהלשלעפמבשוביכהתמלשהלשיללכֿימואלעסמ
יללכהֿיתכלממהגיהנמלםגןאכךפהילאיבצמההיהחרכומ,תופנתסההלשינשה
הפנתסהוהרזחשהנשמֿתמישמ,תישילשגנת.תאזהתרדגומההמגמב,םעהלש
התיה,יאבצהדיקפתלליבקמב,תיללכהתוגיהנמהןמיעבטןפואבהלאתוביסמב
עשוהיהיהבייחתיללכהתוגיהנמהףקותב,תיעיברו.תולחנתההתלהנהבאופא
לעפמךות,םעבהשמֿתרותלשהמויקֿתחטבהוהתשרשהךשמהתאםגגיהנהל

לשהייטנהבושהָלגתמםנמאובםגרשא,הדירפםואנהזירהו–ד״כעשוהיהארבנת
תולכתסההיֵקפואתובקעבןכאאיהןאכהכילההךא;השמלשויתובקעבתכללעשוהי
אליאדוובלארשיבםירחאםיברםיגיהנמרשאתוהדזהתמרבו,השמלשםיבחרה
.ָהיֶדָעועיגה

ןקיטרואתה,לשמל,עבוקשהמלתטלובהריתסבדמועםירבדהתוחתפתהלשהזרדסגנת
הגהנההשרוסאידוקפִתההנבמהתניחבמש,הנובנהותנקסמבטראהẁלדיליאבצה
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הלאההמישמהֿישארתעבראתא.ךדיאמתולחנתההלעפמואסיגדחמשוביכה
ידכםהבהיהתמאבשהמדנו–השמידיֿלעויונימתעשברבכעשוהיוילעלביק
ֿףדועואיאנפֿתרתיםשןיימדלוליפאתורשפאםושילב,רתוהוידקוסיעולקפסל
רבעמםגלעופבםעהתגהנהתאןווכלידכ,םיקפואֿתרתילשוהשלכהכישמ
.שוריפבעשוהילעולטוהשתומוצעהעוציבהתומישמןתואל

לעפמלעגונשהמב,תישאר.תומוצעויהםנמאתומישמהיכרמולךירצןיאו
ןווערבכםַלָשיאדוובםייתניבש,החנההתאןובשחבחקינםאםגירה,שוביכה
רבכוקיפסהלארשיֿינבוליאו–שוביכלםילשבויהןענכיבשותו,ירומאה
םוקמֿלכמ–אבצישנאתויהל,רבדמבעשוהיתכרדהבוהשמתגהנהב,ךנחתהל
םישרשומםיבשותןיבידּויצהויגולוכיספה,ינכטהרַעַּפהםשהיהןיידעש,קפסןיא
םיטלמנה,רבדמֿידוונ,םיטשופןיבלהרישעתיאבצותיתכלממתרוסמילעבו
לעתינוגראותיגטרטסאתינכתברשגלאופאהיהבייחעשוהיו;םירצמבתודבעמ
.הזהרעפה

–ךופהתויהלבייחרדֵסהאלא,תיאבצהתינכתלהפופכהיהתתיללכה

עשוהיתפוקתםותבךרדהןדבאיכ,רמולןתינםיוסמןבומבו–
תוחתפתהבלחש,הזהרדסהךופיהמיעבטאצויֿלעופ,יקלחןפואבתוחפל,םנמאהיה
אלו,ישעמהוניינעהצמתנתיאבצהותמישמתמלשהםעשונייה(,עשוהילשודוקפִת
.)ךכלרבעמהרופןפואבותגהנהתאדועךישמהלולןתינ
הרקמלתיתועמשמתויהלללכהלוכיהניאטראהֿלדילתרהזאש,הארנתמאב,םלוא
יִוההוניינערקיעלכתיאבצההמישמבהָצמתנ–ןכא–וברשא,עשוהילשהזןוגכ
םנמאהיההשמשהדבועהאקוודילואיכ,ףיסוהלוליפארבתסמ.רודהלשיתוהמהו
,ךכלקומעהרבסההאיהאיה–המישמללבגומהאיבצמלוכֿםדוקאלו–יללכגיהנמ
קרו;באומתוברעלרבעמםעהתאגיהנהלוךישמהלהיהלוספןכא,ודִצמ,אוהש
תארובעללארשילתעההעיגה,עשוהילרובעלהלכיהגהנההו,רטפנהשמרשאכ
.)׳ב‐׳א׳אעשוהילעם״יבלמהשוריפהוושה(;שוביכהלעפמבליחתהלוןדריה
תארובעיעשוהישרשפאהיהאל,יחהשמהיהשןמזלכ״׃ם״יבלמהירבדרקיעהנה[
;השמייחבאבצהתאאיבצמההיהיעשוהישרשפאהיהאל)א׃םימעטינשמןדריה
,םלוא.ןדריהתאהשמרובעיאלשהעובשהינפמירשפאןדריהתרבעההיהאל)ב
עשוהילא׳הרמאיו׳׃]התערמאֶנ[ןכלו;הלאהתועינמהיתשוקלתסנהשמתומירחא
היהשדצמםעהתגהנהלןיבהאובנלןיבהכזעשוהייכ,ראיבו–׳]השמתרשמ[
.השמתרשמ . .״.
ברכןהיכוויתושרדבעדונ–רסייוולכימלאיחיןבשוביילריאמברה–ם״יבלמה*
לע,ארקמלןשרפכולאבומוסרפרקיע.הינמורתריבטשרקובבםגו,תוליהקהמכב
.׳םישדחמ׳הו׳םינקתמ׳הדגנכם״יבלמלשותכרעמךותבבתכנששוריפ,טשפהךרד
].1879תנשברטפנם״יבלמ
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הקחתנאל,השעמלהמחלמהתוחתפתהךלהמלכלעו,תאזהתינכתהיטרפלע
115.תוירקיעתודוקנהמכלעםינפֿלכֿלעהזבדומענךא,ןאכ

תויגיטסרפשולש״יכאבומ,׳אהכלה׳וקרפ,תיעיבשתכסמ׳ימלשורי׳ַּב
הצוראוהשימ׃ץראלוסנכייאלשדעלארשיֿץראלעשוהיחליש]תורגיא=[
לבקנאלםאםגו;״השעי–המחלמתושעל,םילשי–םילשהל,הנָּפיי–תונָּפיהל
שרושולשייכםינפֿלכֿלערורב,הרישיתינָתורוקתודעלךרעֿהוושכהזרוקמ
המילשהרשאריעהתיהאל״׃׳כ‐ט״יא״יעשוהיברמאנשהמב,תאזכתודעב
התיה׳התאמיכ.המחלמַּבוחקללכהתא,ןועבגיֵבשֹייִוִחהיתלבלארשיינבלא
םהלתויֱהיתלבל,םָמירחַהןעמל,לארשיתאהמחלמהתארקלםָּבִלתאקזחל
אופאעמשמהזיפל.״השמתא׳ההָוִצרשאכםָדימשַהןעמליכ,]הנינח=[הָּנִחְת
דנת,יוויצהתאםייקווילעלביקעשוהישיפֿלעֿףאו,השמלשיוויצהףאלעיכ

–הלבקלאלשורּכיבםייוגהרשא,םילשהלךרדםגתמאבםשהתיהםוקמֿלכמ
.רוריבךירצמרבדהו

לשיוויצהיפֿלעםג,ןכאש,אוהטושפהץוריתהיכהארנםינשרפהבורתעדל
יבשוילומכשממ,ץראהיבשוילאףאםולשלאורקלהווצמהליחתכלמשי,השמ
ולבקישיאנתב–תושרךרדםשבכלתאצלםייושעלארשיֿינבשתוקוחרתוצרא
לוטיבתוללוכה(]חונינב[תווצמעבשוסמֿתדובעבויח,םידבעֿתעמשמםהילע
אלםאאלאץראהיבשוילעהלחםדאלכלשהמרחההתבוחןיאו–)הרזהדובע
,הזכהרקמבםירשכה,תוקוחרתוצראיבשוימלדבהב(,וללהםיאנתהתאולביק
הנת.)ףטהוםישנהתאייחהל,םינפֿלכֿלע

–לעופהלאהתאצוהןפואועשוהילשתללוכהותינכותרבדב–וללהתודוקנהףצר115
.581׳מעתיתחתבש)יומסה(לדגומהחוורהדעוןאכמךלוהוךשמנ

עשוהידכָלםהיכלמלכתאוהלאהםיכלמהירעלכתאו״׃ו״ט‐ב״יא״יעשוהיהארדנת
..׳הדבעהשמהָוִצרשאכ,םתואםירחה,ברחיפלםֵּכַיַו . ברחיפלוכהםדאהלכתא.
תאהשמהָוִצןכודבעהשמתא׳ההָוִצרשאכ.המשנלכוריאשהאל,םתואםָדִמְׁשִהדע
.״השמתא׳ההָוִצרשאלכמרבדריסהאל,עשוהיהשעןכו,עשוהי
יהֱֹֿא׳הרשאהלאהםימעהיֵרָעֵמקר״׃ז״י‐ז״ט׳כםירבדברומאהשמלשויוויצ[
.םֵמירֲחַתםֵרֲחַהיכ.המשנלכהֶיַחְתאל,הלחנלןֵתֹנ . ,םגהאר.״יהֱֹֿא׳הוִצרשאכ.
].׳ב‐׳א׳זםירבדב,ןכלםדוק

,ם״במרהל׳הרותהנשמ׳ו,םשלאנברבאון״במרהישוריפהארו,ח״י‐׳י׳כםירבדהנת
שוריפיפלו;א״יעשוהילעג״בלרהו׳טעשוהילעק״דרהןכו,םיכלמתוכלהמ׳וקרפ
,םולשלץראהיבשוילאורקלהבוחןיאםאםגירה,)׳יֵרפס׳ךמסלע(ם״בשרהוי״שר
.םמצעמםיאנתהתאםילבקמוםהםיאבםא,םהלםינענםוקמֿלכמ
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ונת,םינועבגההשעמרופיסדצמקרוהירהובלקתנהזהץוריתהשישוקה

ףא,ץראהיבשויתעינכתאלבקלאלשהיהןידהיכהרואכלעמתשמויפֿלעש
לעי״שרשוריפיפלםגהרואכלרשאתמךכשו,םיאנתהתאםהילעולביקםא
116.׳בדומעה״לףד׳הטוס׳בארמגה

םאללכתועמשמולןיאםינועבגההשעמרופיסלכשרבתסמתמאב,םלוא
ךמסלעםינועבגהושקיברשאלכשהחנההיפֿלע,ינטשפןפואב,ךכונשרפנ

ילובגמץוחםיבשויהתומואהעבשל״לארשימהרבעוהשהעדוהןיֵעמלסחייתמי״שר116
ידכ,םירחהלווטצנםלובגךותבשןתוא]תאקר[אלא,םמירחהלווטצנאלש,לארשי
הלהצוחםיבשויה–םתאלבא;םילקלוקמהםהישעמ]תא[ונתואודמַליאלש
–]ונצראבםיבשויה[–הכותבשו;םכתאלבקנהבושתבןירזוחםתאםא–]ונצראל[
.״]םרָבכםכותןיאו,הבושת[ןישועהאריתמחמש,ןילבקמןיא

םיטרופמהםימכחהלשםתקיספוםתנקסמתיצמתוניהןנדהקסִּפַּבד״בשלשומוכיס[
,תרחאךרדבםיטקונם״בשרוי״שר.םהירבדמבולישךותםיתעל,הרעההתליחתב
׃םרבדהזהנהו
׃י״שרשרפמ–״םולשלהילאָתארקוהילעםחָלִהלריעלאברקתיכ״–׳יקוספלע*
לכלהשעתןכ׳׃]ו״טקוספב[ןיינעָּבשרופמשומכ,רבדמבותכהתושרהתמחלמב״
ןיא,ןענכץראשוביכב,הווצמהתמחלמביכאופאאיהותעד.״׳וגו׳תֹקֹחרהםירעה
]ןענכיממע[םכתאודמַלְיאלרשאןעמל״–ח״יקוספלע,תאזֿםע.םולשלםיארוק
יאשרהתא,םירייגתמוהבושתושעםאאה״׃י״שרשרפמ–״םָתֹבֲעותלככתושעל
.״םלבקל
אובתשכ״׃ם״בשרשרפמ–״המשנלכהֶיַחְתאל״–ז״יקוספבבותכהלע*
תא[ךליתשריפשומכ,םולשלםהלארקתאל,]ןענכימעתעבשלע=[םהילעםחליהל
ךילאואוביםאלבא;]תוקוחרהםירעהיבשוי[תומואראשב]םולשלהאירקהתבוח
התאלוכי–םינועבגהומכ,]המחלמל[םהילעךלתשםדוק,ךידבעתויהלםתעדמ
.״םתויחהל
ףצרתנבהבאוה,טועימהתצובקןיבל״םינשרפהבור״תצובקןיבתקולחמהדוסי*
׃ןנדהשרפהיקוספ
–העינכהיאנתוםולשלהאירקהתבוחרבדב–א״י‐׳יםיקוספ,בורהתעדיפלע
המילשמריעהןיאםאקר.םיקוחרהלעןהוןענכימעלעןהםילחו,םייללכםניה
,דבלבםימחולהגֶרֶהלםיקוחרהלשםנידןיבהמחלמהןידגלפנ)ב״יקוספתליחת(
רומאכ(,המשנלכתמְלםיממעהתעבשלשםנידןיבל,)ו״ט‐ב״יםיקוספברומאכ(
,טועימהתעדיפלעוליאו.)ד״נתהרעהלתפסותַּבליעלוטטוצרשאח״י‐ז״טםיקוספב
–םולשלהאירקבםיחתופה–ו״ט‐׳יםיקוספ׃םיינשלטושפןפואבהשרפהתקלחנ
,השרפהלשינשההקלחרשאדועב,׳םיקוחרה׳דגנתושרהתמחלמבקרםירומא
].ןענכימעתעבשברומא,ח״י‐ז״טםיקוספ

.׳טעשוהיונת
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ירהש–םומירחיאלוםּויַחְיךכןיגבשקרהיההקוחרץראמםיחילשלםתו☻פחתה
המרחהושוביכתנכסםושםהלתפקשנהתיהאלאליממ,םקוחירתחנהםצעיפֿלע
ֿלעםָבָזּכתאתולגלקרהיהיושעוזהחנהיפֿלעםשפנלעשקבלםאובו,ללכ
לעשקבלואבאלםהששוריפהאוהןוכניכ,אופארמואהווהחרוכלע.םהינפ
תאקראלףוקעלידכובהיהשןפואב,תינידמתירבשקבלואבםהאלאםשפנ
לשםיאנתלהתעינמםשלקקזיהלחרכהלשןויערלכםגאלא,המרחההתנכס
תאלבקלםינכומויהּולש,תורשפאהתארתוסרופיסהןיאהזיפלו–העינכ
.תואמרבךרוצםושילבו,ןידיפֿלעםולשבענכיהלםהלהיהןתינתמאב,םיאנתה

התלגתנרשאכש,איההנקסמה׃וזךרדבםנמאךלוהונרמאששוריפהךשמה
תרפהידיֿלעםשהלוליחתאעונמלידכםתויַחלםיכסהעשוהיו,םינועבגהתמרִמ
ויהםייושעשהממרתויםיבוטםיאנתםושםהלןתנאלהשעמלוהירה,תירבה
השעאוהשדסחהוליאו–הנינחתּונֵכבושקיבוהליחתכלמואבּול,אליממלבקל
אלו,םיליגרהםיאנתבםתואןנחאוהםנמאשהזבקראטבתהךכבגאםהמע
וזהטישיפלזנת.ותומרלוסינשהמרִמהללגב,םיאנתהתלבקףאלעםמירחה
ןיאתמאבםוכיסַּביכאופאהארנו,רתויבינויגההןפואב,םלוכםירבדהםיבשייתמ
לעי״שרשוריפםעאוהשגנתמשםגהמו(,׳הטוס׳בי״שרשוריפלדועשוחלונל
רוביד,אפיסַּב,םש׳תופסות׳התעדכ,ריבסץוריתעצומומצעולףאו,הרותה
.)חנת׳תובַרל׳ליחתמה

ק״דרישוריפו,׳ההכלהםיכלמתוכלהמ׳וקרפ,ם״במרהל׳הרותהנשמ׳הארזנת
אלשדעעשוהיחלשםיבתכהשולש״׃ם״במרהירבדהלא[.׳טעשוהילעלאנברבאו
הצורשימחלשורזחו,חרביחורבלהצורשימםהלחלשןושארה׃ץראלוסנכנ
ומירעההמינפמןכםא.השעיהמחלמתושעלהצורשימחלשורזחו,םילשיםילשהל
אלו–]ןענכיבשוילכלאל״נההינפהללכִּב=[–ללּכַּבםהלחלששיפל?ןועבגיבשוי
רבדההָשָקהמלו.םולשלםהלןיחתופןיאבוששומידולארשיטפשמועדיאלו,ולבק
ירהו,תירבםהלותרכשינפמ?העובשהילולברחיפלםתוכהליוארשוארוםיאישנל
–םידבעסמלויהישםנידהיהאלא,׳תירבםהלתֹרכִתאל׳׃]׳ב׳זםירבד[רמואאוה
.״םשהלוליחילול,םּועטִהשלעוגרהיישהיהןידבןהלועבשנתועטבוליאוהו
לאנברבא;המודןפואבשרפמ–הנשםייתשוםירשעבם״במרהןמריעצה–ק״דר
תויהלודבעתשהלוצלואיאלשידכתימרתההשעמתאוננכתםינועבגהשךכלעדמוע
׃םאיכ,םולשונלונת׃ורמאאל–תירבונלותרִּכהתעו׃םהירבדתילכתהיהו״׃סמל
].״תודבעבוסמבוביוחיאלשל–תירב

ץראהיבשויתעינכתאםיחודןיא)ארמגבןועמשיברתעדלעו(י״שרתעדלםגשונייהחנת
,תוקוחרתוצראיבשוימלדבהב–המחלמהתליחתרחא,דבעידבהאבאיהםאאלא
ינפלםינפֿלכֿלעאובתםנמאוזףאשדבלבו(,דבעידבםגםתעינכתאםילבקמש
.)ַעֵרכההדצלהמחלמההתנפש
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הפוקתלדעתכשמנהתודעהידיֿלעםגרשאתמםינועבגההשעמרופיס
היהןיידע,ןכמרחאלהמֿןמזדועוליפאילואו–ינשתיבימיבדועש,תרחואמ
ֿךסַּבונלשיהזכןפואבוטנת;״םיניתנה״תומדב,םינועבגהיאצאצלדחוימדמעמ
׃להנלעשוהיאבשהמחלמהביטלדואמהיחתודעלוכה

יכ;ועמשמכוטושפ,״תוומלואםייחל״המחלמוזהתיהץראהיבשותיבגל
,רתויבבוטההרקמבםהינפלודמעוהש,תטלחומהתולטבתההתעינכיאנתיפל
,לארשיֿינבלאםילשהלרֵּכַבלהלכירשאריעםשהתיהאלםאאלפייאלתמאב
םשויהםאףאו–םרֵחלתויהלהנכסךותוליפאהשפנלעדומעלותוסנלילב
תושעלהליחתכלמובשחאלםינפֿלכֿלעםהםגירה,םילשהלושקיבש,םינועבגה
סת.םפקעלןויסינךותםאיכ,העינכהיֵאנתתעדלעןכ

–אסתירזכאדֵמשַהשוביכשוביכהםשהיהןכא,וענכנאלםייוגהרשאכו
,ץראהרוהיטבתיתוהמההתילכתםצעתאקרשמשלהאבאלוזהטישיכהארנו
תַּסַמהוץראהיבשויםומיהידיֿלע,שוביכהתומדקתהלעלקהלםגהדעונאיהאלא

.תירבעההידפולקיצנאב׳םיניתנוםינועבג׳ךרעהארטנת
םיתרשמלשדמעמבלבבתולגמןויציבשןיבםירכזנםיניתנה׃םירבדהירקיעהנה[
הרשע׳ןיבםתואהנומהנשמה.)ז״י׳ח,ד״כְֿו׳ז׳ז,ךליאוג״מ׳בארזע(שדקמב
לארשילהקבאובלםירוסאךאהזלהזאשניהלםירתומההלאככ,׳לבבמולעשןיסחוי
,׳אדומעח״עףד׳תומבי׳(–הנשמלושוריפבי״שר;)׳ג׳ח׳תומבי׳,׳א׳ד׳ןישודיק׳(
ימיבהמרועבורייגתנשםינועבג״ַּכםיניתנהתאההזמ–)ז״כ׳טעשוהיבבותכהיפֿלע
,׳בדומע׳עףדןישודיקתכסמב.״םימיבאושוםיצעיבטוחלםידבעםנתנו,עשוהי
תוחפשמלבבידוהיןיבועדונןיידעדומלתהתפוקתבשךכלתודעונינפלתאבומ
].םיניתנוםינועבגלשתודחוימ

׳תיעיבש׳׳ימלשורי׳(יקירפאלוכלהותונָּפיהלומיכסהםאש,ישגרגַּבםגןידהאוהסת
.ענכיהלוםילשהלומיכסהאלםהםגםינפֿלכֿלעירה,)׳אהכלה׳וקרפ

,השאדעושיאמ,ריעברשאלכתאומירחיַו״׃וחירישוביכלע,א״כ׳ועשוהיהאראסת
לע,ךליאוד״כקוספ׳חקרפבבושךכ/.״בֶרָחיפלרומחוהֶ☻ָורושדעו,ןקזדעורענמ
,ובםּופָדְררשארבדמַּב,הדשביַעהיֵבשֹילכתאגֹרהללארשיתולַכְּכיהיַו״׃יַעהשוביכ
םילפֹנהלכיהיַו.בֶרָחיפלהתֹאוכיַויַעהלארשילכובֻשָיַו,םָמֻתדעברחיפלםלֻּכולפיַו
רשאודיבישהאלעשוהיו.יָעהישנאלכ,ףֶלָארשעםיֵנשהשאדעושיאמאוההםויב
..יָעהיֵבשֹילכתאםירחהרשאדע,ןודיּכַּבהטנ . תעדעץעהלעהלתיַעהךלמתאו.
חתפלאהתואוכילשיַו,ץעהןמותלבִנתאודירויַועשוהיהָוִצשמשהאובכו,בֶרָעה
לע,׳יקרפבןכֿםגבושךכ/.״הזהםויהדעלודגםינבאלגוילעומיקיַו,ריעהרעש
ד״כקוספבו;דועו,ריבד,ןורבח,ןולגע,שיכל,הָנבִל,הָדֵּקַמםירעהןמתחאלכשוביכ
םיכלמהתאםָאיצוהְּכיהיַו״׃הָדֵקַמבהרעמבואבחתהשםיכלמהתשמחלע,ךליאו
המחלמהישנאיניצקלארמאֹיַולארשישיאלכלאעשוהיארקיַו,עשוהילאהלאה
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לשהדימעהדגנכררועל,עודיכ,היושעהמחלמהתוירזכאתחיתמ,םנמאיכ.םבל
;הלקרתויתויהלוכרדהלכישםוקמְּב,ףקותהלעדיבכיורוזחיךאשןפואב,שואֵי
עשוהילהתיהאלהשעמלש,דבלבוזאליכרבתסמ,ונלשןודינבשתוביסמב,םלוא
רבכקקזנשמו–דבעידבםגאלא,ותמחלמלשתויתוהמהתורטמהיפל,הרירב
–חרכהבוםינפֿלכֿלעםיביואהלששואֵיהֿתודגנתהיישקתאוילעלבקלעשוהי
תרבגהלקראלןאכםורתלהתיההיושעתמאבםישוביכהתוירזכאתשגדהירה
ידכךות,לעופבםיביואהידיתייפרהלםגאלא,ךשמהבששואֵיהֿתודגנתה
.םשואֵיֿתודגנתה

ינפלףאו–הליחתכלמרבכםנמאש,ונלרפוסמשהמךותמרבתסמהזרבד
גומנוללהלשםבלוץראהיבשוילעםתמיאהלפנ–ןדריהתאלארשיורבעש
,םיָרצממםכתאצבםכינפמףוסֿםייֵמתא׳השיבוהרשאתאונעמשיכ״,םהינפמ
םתמרחהרשא,גועלוןֹחיסל,ןדריהרבֵעברשאירֹמֱאהיכלמינשלםתישערשאו
אוהםכיהֱֹֿא׳היכ,םכינפמשיאבחורדועהמקאלו,ונבבלסַּמִיַועמשנַו.םתוא
,םירבדהךשמהבונאםיאורםנמאו–בסת״תחתמץראהלעולַעַממםימשבםיהֱֹֿא
הדימבםילצעץראהיבשויויה,םהלהפקשנשהארונהתילארשיההנכסהףאלעש
והשלכןויסיניבגלףאוא,םיפקותהינפתאםדקלוהשלכןויסיניבגלןמאיתאלש
גסת.תמאותמהנגהןגראל

תאומישיַווברקיַו,הלאהםיכלמהיֵראְוַצלעםכילגרתאומיש,וברִק׃ותִאאּוכלָהֶה
הככיכ,וצמִאווקזִח,ּותָחֵתלאוואְריתלא׃עשוהיםהילארמאיַו.םֶהיֵראְוַצלעםהילגר
םֵלתִיַו,םתימיַוןכֿירחאעשוהיםֵּכַיַו.םתואםימחלנםתארשא,םכיביֹאלכל׳ההשעי
עשוהיהָוִצ,שמשהאובתעליהיַו.בֶרָעהדעםיצעהלעםיולתויהיַו,םיצעהשִמחלע
יפלעתולֹדגםינבאומישיַו,םשואְּבחֶנרשאהרעמהלאםֻכִלשַיַו,םיצעהלעמםּודירֹיַו
לע,א״יקרפמ,ד״נתהרעהבליעלונטטיצרבכהככו/;״הזהםויהםצעדעהרעמה
.ןופצהירעשוביכ

.א״י‐׳ט׳בעשוהיבסת

התנפאל–]ירומֱאהיכלמתשמח[–עשוהידגנהמקשהנושארהתישעמההיצילאוקהגסת
יבשויתערללחשיגטרטסאהשובישהתאןקתלקרהאציאיהאלא,ודגנןירשימב
קרינענכהלועפֿףותישונאםיאורךכֿרחא.)׳יעשוהי(ןועבגלשהתעינכםעץראה
הנגראתהףוסבלו,)ג״לקוספ,םש(שיכללרוזעלאבש,רזגךלמםָרֹהלשדיחיההרקמב
.)א״יעשוהי(ןופצהיכלמבֶרֶקב,רוצחךלמןיביידיֿלעקרעשוהידגנתיניצרתירב
התיההרומאש,תמדקומותיללכתחאהיצילאוקםגםנמאתרכזומ׳א׳טעשוהיב(
תיילעבאוהךשמההשרבוסק״דר.ךשמהוזהעידילןיאךא,עשוהידגנןירשימבתונפִל
וזו,תיללכתורבדיההליחתכלמםשהתיהתמאבשןכתייו–ןועבגלעםיכלמהתשמח
תשמחלשהזיזפהתינמקנהתוצרפתההואסיגדחמםינועבגהתדיגבידיֿלעהרפוה
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דועםמהלוףיסוהלתמאבלדתשהעשוהיםא,אוהינויגהךאהלאתוביסמב
אישהֿתדוקנדע,ךלוהורבוגהדחפהתעירזו–ןתינשהמכדע,ץראהיבשויתא
לשיסִנהשוביכהתרשכהבירקיעיעצמאולהתיה,טלחומינחורקותישלש
ודעונהסת,רוצחתפירשןכו,יַעהווחיריתפירשםגשהארנ,ןכמרחאלדסת.וחירי
יגהנמבןידהאוהו–תוצעהֿןדבאוהמהדתה,הלהבהחופיטלשהרטמהתואל
א״סתהרעהבונטטיצשיפכ,םייובשהםיכלמבעשוהיגהנשהלפשההותוירזכאה
.ליעל

ד״כקוספ׳יקרפמ]הרעההתואב[םשונטטיצשהמיפל,רבתסמךכבגא
,םשהארנ.חקֶלהותואמתלעותתויהלהדעונםמצעלארשיֿינבלםגש,ךליאו
ינודאתויהלםהודעונםנמאשןויערללגרתהלםהלהיההשקןיידע,לארשיֿינבש
הכלה,םיכלמהתלפשהבתוסנתההו;םהינפלןדקרפאונתינהיכלמו,ץראה
איהיכעמתשמהעבטםצעיפלשםשכירה–םהילגרומבוישיאןפואב,השעמל
םלשהןוחטיבהרדעיהותיתודבעהתּומיגפהידיר☻ךותמםהלהצוחנהתיה
התעיכ,עשוהיידיֿלעהדודיעךותמ,עמשמאליממןכ,תונְדאלםתרשכהב
דועקקזיהלורוזחלךרוצהןמתמאבםררחשלידכםגהאבאיהםינפֿלכֿלע
.דיתעבהתומּכֶשל

המהדההתטישלהארנכהתיהרשאיאוולֿתרטמדוע,הלאלכדבלמךא
ֿתייפרהובלהֿתסמהדצמםאש,לוקישהיפֿלעאקוודהתיהונראיתשתירזכאה
תפונתתאוםיביואהלשהדימעהחוכתאשילחהלהיושעהטישההיהתםיידיה
היהיהארונההנכסהתעדותלשהתשרשהדצמירה,תפתושמהמחלמלםתונגראתה
תעינמלוהערהינפםודיקלתויונגראתהםנמאתורגלידכ,םוקמֿלכמ,ןכֿםגהב
עשוהישרבתסמיכ;םדבלוישנאידיֿלערצבמלכלשתדרפנהנגהבתוזכרתהה
ךירצןיא]ירהש[.ולאכששואֵיֿתויונגראתהלשןדודיעבדואמהיהןיינועמתמאב
הכיראמהתיהשדבלבוזאל–רצבמלרצבממםירצְמתמחלמלתוררגיהיכ,רמול

תוסנכתההליחתכלמםשהתיהםנמאש,איהתרחאהריבסתורשפא.ךדיאמםיכלמה
השעמלשאלא,תפתושמהמחלמןנכתלידכ,)םהיתואבצאלל(ןענכיכלמלשתיללכ
תשמחוליאו,תיאמצעהםתטישלםינועבגהונפןכלו–םולכתאזההדיעווהןמאציאל
.)םדבלוליפא,הצרִּפהתאםותסלותוסנלןוכנלואצמםיכלמה

.׳ועשוהידסת

.ג״יְֿוא״יםיקוספא״י,ח״כ׳ח,ד״כ׳ועשוהיהסת

יעיברךרכ*בדןביתבשיבתכ 580

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



לשןכוסמרוזיפלאיבהלהתיההיושעםגאיהאלא,ץקילבלשוביכהֿתמחלמתא
תמאבלכותףוסֿףוסשדע,קירלםזובזבותכשמנהםתשתהלואלארשיתוחוכ
אופאהיהביוחמעשוהיו;םדגנכםיביואהלשתפתושמתונגראתהחילצהלותולעל
םשלסחללכוישידכ,םדקהב,הדשַל,םיביואהלשםידחואמהתוחוכהתאתורגל
תחאֿתבבםיבחרנםירוזֲאלעתוטלתשההֿךרדתאאוצמלוליעפהםרקיעתא
.דָמִעםיננערוםיזכורמןיידעםייוצמלארשיתוחוכשדועב,וינפלהחותפ

ךכםנמאיעהווחירילעאובמהֿיֵרוצמירחאש,ונאםיאורףאהשעמל
םורדלכתאלארשיינפלהחתפםיכלמהתשמחתרבדהש–המחלמההחתפתה
יאדוובו–וסתּהנופצתאםהינפלהחתפרוצחךלמןיבָילשתירבהתרבדהו,ץראה
.ונוצרכהזרבדבולונעייםיביואהשליבסןפואבהפיצקרעשוהישחינהלהשק
ידיֿלעש,ןוּוכמןונכתליוטיבםאיכ,הרקמהזהיהאלןכאש,ןכֿםארמואהווה
העצהינפב,תעדמוהנווכב,ןענכיכלמתאעשוהידימעהיעהווחירילשתואמגודה
דע,רצבמלרצבממילוכח,השקבב׃זירכהוליאכ,השעמלהרירבֿרסוחלש
םרֵחלםי☻אםייתניבשםינפֿלכֿלעםכלחטבומהזכןפואבלבא,יתוחוכולזאיש
–הנייהתןהוליאשארמתעדלםילוכיםכניארשא,תובוטהםכירעמהמכוהמכ
תאצלוזעהלאיההדיחיהםככרד,ךכמענמיהלותוסנלםתאםיצורםא,ןכלו
.יתארקל

ונפיאמש,ששחמרוטפתויהלעשוהיהיהלוכיולאהתויורשפאהיתשןיב
אלו–יניצרהנגהֿךרעמהזיאודגנכדימעהלןויסינלשתישילשהךרדלןענכיכלמ
ןענכיכלמלרסחהיהש,המישנֿךרואותושבגתהרשוכהיהךירצמרבדהשינפמקר
האיצי,ודִצמאוהףא,םוקמֿלכמךירצמהיהשינפמםגאלא,םתייווהעבטמ
קיסהלונלןתינךכלםאתהבו;תעםרטבהדשהלאםיכלמהלשיהשלכתדחואמ
קרהרואכלססובמה–עשוהירפסבטושפההמחלמהרואיתירוחאמש,לוכהֿךסַּב
ןורקיעהיפֿלע,יעהווחיריישוביכלשתמאותמֿיתלבהתיתביסהתופיצרהלע
תרתתסמ–תולֵשבֿיתלבהמחלמֿתותירבלןענכיכלמתורגתהו,םרחהלשביוחמה
חירבמםרחהןורקערשא,רוגסינויגהלגעמבתמלשומתיגטרטסאתינכתתמאב
ויהתורומאש,תורתוסתואצותתייפיצלשדחואמןווגימבהצקַלהצקהןמהתוא
.רתויבתמכחותמהרוצב,וזתאוז)ומילשהםגםנמאו(םילשהל

.א״י‐׳יעשוהיוסת

581לארשיימיירבדלע

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



הטילשהתרגסמלכבטילשהרהמדעעשוהיאצמנםנמאתאזהתינכתהיפלו
םולגףאתאזההחלצההםצעביכ,רמולרבתסמךאחסת/זסת;ץראהלעתיאבצה
.הלקתדצהיה

יזכרמןיבםירזופמםיסיכתוראשיהךות,ץראהלעתיגטרטסאהתוטלתשההיכ
הרימגלךרדעשוהילדועהרתונאלהתעֵמש,אליממהיההשוריפ–ןוטלשה
דועויהאלאליממ,רצונשבצמב.םיסיכהלעםגתוטלתשההלשהריהמותללוכ
המחלמלתדחואמהאיצילםתורגלהיהירשפאש,םיכלמםישבכנֿיתלבהםירוזאב
–דוחלרצבמורוזאלכבלהנתהלהיהחרכומשוביכהתמחלמךשמהאלא,הדשב
ימואלהאבצהתאקיזחהלוךישמהל׃רוחבלחרכהינפבעשוהיתאדימעהרבדהו
ריאשהלו–שוביכהתמלשהלדועהצוחנההכוראההפוקתהלכךשמבללוכסויגב
תולחנתההתאעצבלוםידקהלוא–רקפהוהממשתשבכנהץראהתאםייתניב
היהיםיסיכהרורחשםאףאו,וחורזִאואבצהרוזיפךות,םיררחושמהםיחטשב
ןורתפההלאםיאנתבש,ןבומכ,אוהטושפךא.ודִצמ,ךכידיֿלעתוהתשהלחרכומ
היינשההרירבהיפלקרהיה,השעמלרוחבלעשוהיהיהלוכירשאדיחיהינויגהה
.׃וילא׳הרמאֹיו״׃תושעלהווטצנשרבדההז,ןכאו– . הברההראשנץראהו.
..הָתשִרלדֹאמ . הלחנְּבלארשילָהֶלִּפַהקר,לארשיינבינפמםֵשירואיכֹנא.
טסת.״]יתיוִצרשאכ[

אלםינפֿלכֿלעשאלא,השעמלץראהלכלערבכטלתשהשאקוודואל׃רמולוננוצרזסת
םאיכ,םמצעתושרבםימיךרואלםייקתהלםייושעהםירוזאץראהיבשוילדועורתונ
״םיברםימי״רבדבח״יא״יעשוהיברמאנשהמףאלעו.םּויאְלםיפופכהםיסיכקר
אלונרמאשבצמהגשוהםינפֿלכֿלעשאצוי,ןופצהיכלמתרבדהרחאשוביכהךראש
ונובשח.)׳בדומעח״יקףד׳םיחבז׳ו,׳י‐׳זד״יעשוהי(םינשעבשךותרשאמרחואמ
אטוח,םינששמחעשוהיברוקמותואיפלקיסמה,68׳הרפס׳תוינומדק׳בסויבלפלש
׳מע,׳אךרכבץבעיתעדלדוגינב(ילהארניתעדֿתוינעל,םלוא.קוידֿיאברורבןפואב
היהרשפאתונובשחֿישרדמבהיולתֿיתלבותטשפומהכרעהיפֿלעש,)1הרעה,94
.רתויהרצקהפוקתךותףאגשיההרמגתארעשל
םותב–הנופיןבבלכירבדםיאבומד״יעשוהיב׃שוביכהןמזךשמןיינעלרבסההנה[
השמחָלשרשאכםיעבראןבהיהיכרפסמה–תולחנהתקולחתליחתושוביכהבלש
שמחךראשוביכהשסויבלפקיסמןאכמ.שמחוםינומשןבוניההתעו,ץראהתאלגרל
בלכלשוליגיכתעבוק׳םיחבז׳בארמגהךא.רבדמבעסמהתונשםיעברארחאל,םינש
תינשההנשבוחלשנםילגרמהירהש,םינשהנומשוֿםיעבשהיהץראהשוביכתליחתב
].םינשעבשךראשוביכהשןאכמו,םירצמתאיציל

,׳דב״כ,ג״מ‐א״מא״כ,׳אח״י,ב״יקרפ,ג״כא״יעשוהיהאר,הנקסמהרוקמלסחיבחסת
יטבשתולחנב״םיראשנהםִיוגה״ו,השבכנאלש״תראשנהץראה״רבדב[–ינשדצמו
.ג״כקרפוג״יקרפ–]לארשי

.׳ו‐׳אג״יעשוהיטסת
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ןוויכמו(;68׳סמהפמ,ינורהאןנחויתאמ׳ארקמהתפוקתלאטרכסלטא׳לעתססובמהפמה
קמע׳תאהשנמימוחתבונללכאל–ןורמושהןופצברֶפֵחריעהלשהיוהיזונילעלבוקמש
.)ףוחהתלפשבש׳רֶפֵח
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תארתלאלבשיילידכתולחנהתולובגתאעובקל׃תשלושמןאכהתיההנווכה
םיחטשבםגתובשחתהךותהליחתכלמתולובגהתאעובקל;םיררחושמהםיחטשה
םייקלוהדועיהץראהלשתיתודחאההסיפתהתאםייקלידכ,רורחשלםידמועה
םישנאלשישממסרטניאבהסוסיבךות,רורחשהךשמהלשהבוחהתעדותתא
רורחשהתמלשהתבוחתאוזתונמדזהבםנמאריבעהל–תישילשו;םייפיצפס
הלחנירסחםייתניבםיראשנהבאהֿיתבםכשלללוכהימואלהאבצהםכשמ
תמאברורחשהתמלשהשידכ–ולדעוימהרוזאהםוחתבםהמדחאלכ–ןיַעב
תולחנתההךילהתלליבקמב,רשפאהתדימב,עצובתאלא,ידמרתויההתשתאל
עת.בַגַאוומצע

הכשמתנםיברםירוזאב.הקלחבקרהחלצתאזהתישילשההנָוַּכה,םלוא
וקפתסהםהו–באהֿיתבוא–םיטבשהידיופָרשדע,הכלהורורחשהֿתלועפ
,הרוצנהםתוריחבוליפאםוריאשהשואםשירוהלאלבסַמָלץראהיבשויתרבדהב
וקלחש,)עשוהיתומרחא(הרקףאןדטבשבו–תובשייתההתולובגםוצמצךות
ןַקָזםייתניב.דעוימהומוקמלרבֵעמ,שוביכלרתוילקרוזאבהלחנולשפחלהנפ
םיטבשבץיאהשהממדבל,השדחהפונתלםעהתאןגראלודיבהיהאלו,עשוהי

.ט״י‐ג״יםיקרפ,עשוהיעת
עבקשהמחלמהתודחאלשןורקיעהןמהייטסלשהדימתוארלםנמארשפאוזהשיגב
םיאיצומהםימרוגלבלםישלםגשיםלוא;דגינבוןבוארינבםעונָתמוֿואָ☻מבהשמ
׃ודגנכהעישפואןורקיעותואבהליעמרדגמהערכההתא
תוביסמברתויהבוטהרירברסּוחמּוץלואמרבדהןאכהיה,ונרמאשיפכ,תישאר
לכמ,וקלחדחאלכולשובכלםיטבשהתורזפתהבןאכרבודמהיהאל,תינש.ווהתהש
םירוזאהלעטלתשהלבאהֿיתבוםיטבשהתאצוהבהיהרבודמהאלא,דיבאבה
האבאל,תיאבצההניחבהןמםג,תישילש.תללוכהתימואלההקולחבםהלוצקוהש
רשא,תיטרפהמחלמלשסיסבהלעםהיתולחנשוביכלבאהֿיתבוםיטבשהתאצוהןאכ
רבכרשכוהשבצמעקרלעאברבדהאלא,ירוקמןפואבחתפלהיהרומאםהמדחאלכ
היהרשפארבכשוהוושבהבופתתשהםיטבשהלכרשא,תללוכהתימואלההמחלמב
ןתינהשמלשוימיבףאםנמאש,וניאר,תיעיברו.הרומגכתיגטרטסאהניחבמהתוארל
רשאכ,יטרפןפואבןדריהרבעבםהיתולחנשוביכתאםילשהלםימיוסמבאֿיתבל
,תדחואמההמחלמהןורקעלעתושקעתהלדועתומיאתמויהאלהרקמהתוביסְמ
.ומשל
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יהֱֹֿא׳הםכלןתנרשאץראהתאתֶשֶרָלאובלםיִּפַרתִמםתאהָנָאדע״׃םירזופמה
אעת״?םכיתובא

לכיכ;אְוָשַלירמגלהתיהאלהמצעלשכאיהףאשםנמארבתסמ,וזהצאה
וזןיעכ״םילקםייחל״תויטבשתויולצפתהעונמלחילצהוהירה,עשוהייחשןמז
,םדועייתאםילשהלהמדאלםיקוקזהםיטבשהתאץליאהזכןפואבו,ןדבהלָחש
הארנ,םימיהתוברב,םלואבעת.השקהמחלמלשריחמבוליפא,ולכישהמכלכ
הליחתהרבעוהש,לארשילשתיתכלממההריבה.הרגִשלשבצמלםירבדהוסנכנש
תולחנתהלשתומדקתההםעו–געתה♪ישלהתעהקתעוה,לָגלִגלבאומתוברעמ
לעהפקתהלתילאוטקאהנכסםושםייתניבםשאהתשאלב,םהיתומוקמבלארשי
לעפמרבכםלשוהםנמאהנהש,שרתשהלהעדותההלחה,ץוחבמםילחנתמה
ונמזירה,המלשהלהזםוחתבדוערתונשהמוליאו,ורקיעבתולחנתההושוביכה
,הצמואוזהעדות.הכוראהפוקתוליפאהמהמתהלןיינעהדועןודינםאםגו,אובי
ישעמההיוטיבו,ומצעעשוהיידיֿלע,׳היפֿלע,לוכֿםדוקםגילואו,הרירבתיֵלב
טבשיצחוידגהוינבוארהליחתאםגררחשלעשוהיתמכסהבהיהרתויבקהבומה
ילארשיהשוביכהאבצבףתתשהלםתובייחתהיכתימשרהזרכהךות,השנמה
דעת.דובכבהמויסלעהאבויוארכרבכהאלמתניללכה

ריבעה–ביבסמררת☻השיסחיהןוחטיבהעקרלע,בושו–ךכםעדבבדב
םיטבשַלהתקולחוץראהשוביכלשתוינוציחהתומישמהןמוניינערקיעתאעשוהי
תרגסמב.הרותהתקוחיפֿלעץראבתובשייתההןוגראלשתוימינפהתומישמהלא

,ג״י‐א״י׃םיקוספז״י;׳יז״ט;ג״סו״ט;׳אג״יעשוהי׃]האר,וזהקסִפברומאהלכל[אעת
.ח״יקרפםיטפושו;םשק״דרהשוריפהארו,ז״מט״י;׳גח״י;ח״י‐ז״י
םעומחליַוןדינבולעיַו,םֶהֵמןדינבלובגאֵצֵיַו״׃רמואז״מקוספט״יקרפבבותכה[
ךכרחארפוסמהלככ(,״הבובשֵיַוהתואושריַוברחיפלהתואוכיַוהתואודכליַוםֶשֶל
אלש,םהמתוחפ–׳םֶהֵמןדינבלובגאֵצֵיַו׳״׃ושרפמק״דרו;)ח״יקרפםיטפושב
.םֶשֶללאתכללוכרצוהו,]םתלחנל=[םקלחלתשבכנהץראהםהלהקיפסה . ץראל.
.םיטבשה]תולחנ[יקלחמץוח,הקוחר . ].״הודכלוםשםהלוכלהו.

.ךליאוד״יז״יעשוהיבעת

ח״י׃]האר,ה♪ישלרשאבו[;ג״מ׳י,׳ז‐׳ו׳י,׳ו׳ט,׳כ׳דעשוהי׃]האר,לָגלִגַלרשאב[געת
.ב״יְֿו׳טב״כ,׳בא״כ,א״נט״י,ךליאו׳חח״י,׳א

.ד״יְֿו׳ה‐׳אםיקוספג״כ,ג״מ‐א״מא״כעשוהיהארו,׳ט‐׳אב״כעשוהידעת

585לארשיימיירבדלע

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



תעיבקהעת;הלישבןחלופהזוכירודעומֿלהואתנכשה׃דחוימבםיטלבתמוז
זעת.םייִולהתובשייתהןוגראוועת;טלקמהירע

תאקיסעהלאבאלםנמאהרותהתקוחםויקלשהזןיינעיכןייצלשי,םלוא
ודיתאעשוהיחינהאלתמאבאלא,ךכלתעדהתּונָּפיהלשהזבלשבקרעשוהי
,ןדריהרבעמרחאדימ.שוביכהחתמלשרתויבתוכורדהתועשבףאו,םלועמונממ
לא׳הרמאאיההתֵעָּב״,ביבסמתאזההעידיהעמֵשלםישעגתמירומאהיכלמשכו
אלשרבדמהרודידוליבהלימהתמלשהל–״םירֻצתוברַחלהשעעשוהי
לארשיינבונחיַו״,חותינהןמםילומינהואירבהךאשמ,ןכמרחאלחעת.ולומינ
טעת;״וחיריתוברעב,ברעבשדֹחַלםוירשעהעבראבחספהתאושעיַו,לָגלִגַּב

םויקלעתירבהשודיחתַוצִמתאאלמלעשוהירהימיַעהשוביכרחאלדימו
ףת.ותומינפלהשמהוויצשיפכ,לביערהוםיזירגרהןיב,הרותה

תאקיסעהלףיסוהשאוהאוה,לארשיבהרותהםויקלשהזןיינע,וימיףוסבםג
יאנתהזהםויקהלשותויהתעדותךותמםגאלא,ומשלקראלו–דוחייבעשוהי

ק״דרוי״שרהארו,׳אח״יעשוהיהעת
וניכהשאוה״הָנָּכשַה״ןושלש,םש
תועירילםינבאלשעובקסיסב
עשוהיםגהארו;יארעלשלהואה
ב״יקףד׳םיחבז׳וט״כב״כ
.׳בדומע
הלישןכשמלשותרוציבגל[
לעק״דרוי״שרםיכמתסמ
תרמואה,)׳בדומעב״יקףד׃ארמגַּב(׳והנשמד״יקרפםיחבזתכסמבהנשמה
הנודינהנשמה.״ןלעמלמתועיריוןטמלמםינבאלשתיבאלאהרקתםשהיהאל״ש
שרדמבהנבמהתרוצלרשאבהנשמהרבדתאתכמותהיגוסהו,׳אדומעח״יקףדב
״להוא״םגו)ד״כ׳א׳אֿלאומשב(״תיב״םגהלישןכשמתאםינכמה,םיבותכה
].)שדקמהןוכמתובידאב(הלישב׳הןכשמ׃הנומתַּב.)ז״סח״עםיליהתב(

.׳כעשוהיועת

.א״כעשוהיזעת

םוקמהארקנהזםשלעו;׳ט‐׳א׳העשוהיחעת
.לארשימםירצמתפרחהלוגנםשרשא,לָגלִג

.׳י׳העשוהיטעת

םדוקהונקרפבהארו,ךליאו׳ל׳חעשוהיףת
.ד״לתהרעהלתוכימסב]559׳מע[,ליעל
תנשבלטרזםדאלשויתוריפחבףשחנשיפכ,לביערהבעשוהיחבזמ׃רוזחשẁםישרת
.)הרומןולֵאבושייהםויכןכושוילע,ריבכרה׃עקרַּב(;ד״משת
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עשוהיקיפסהאלרשא,ץראהרורחשתמלשהלשדועייהוהחטבההתומשגתהל
תחאםעפבושעשוהיזארזחתאזהתונמאנהוהסיפתהתכרעמלע.ומצעבםילשהל
ויטפוש,וישאר,לארשיינקזלכתועצמאב,םכשבלארשיםִעתירבהתאשדיחו
תאזהתירבהתתירכידיֿלעו–םיהֱֹֿאהינפלםשבצייתהלוארקנש,וירטושו
,ותאווצתאעשוהירסמםיאבהתורודללארשיבטפשמוקוחלתשדוחמההתעיבקו
אפת.השמלשותמגודיפֿלע,ודִצמ,אוהםגבוש,ומלועלרטפיהלומצעתאןמיזו

עשוהיראשנ,הֵלַּכדעולֵחָהמ,תמאביכ,םכסלורוזחלןתינהלאלכלםאתהב
םירבדֿלגעמב,וילעולטוהשהגהנההתומישמיולימלהשמלשקודאהודימלת
עשוהילשכנאלתמאב,וניארשיפכו117.ונינמשםישארהתעבראיפל,ל״נכרוגס
–ותבוחלףוקזלרשפאֿיאוימיבשוביכהתמלשהֿיאתאםג.המואמבוזתרגסמב
רשאהמָשאהאיהשבפת,ץרגהשעשיפכ,םעהתולשרתהתאהבםישאהלןיאףאו
יפכיכ–עשוהיתגהנהביפודליטהלורוזחלידכםינפֿלכֿלעדועשיהבםג
הרירב,תויביטקייבואהתוביסמב,םשהתיהאלהשעמלשרבתסמ,ונחותינהלעמש
.יהשלכהביטימ

הקולחהתמישמבןהשוביכהתמישמבןהש,תורחאםילימב,ןכֿםאאצוי
תיתוכיאההמרבתואצותהוןוזיאהתאגישהלוגיהנהלעשוהיחילצהתולחנתההו
דבעידבתולעהלתוביסמןתואבןתינרשא,תיִּבַרְמהתיתומכההמרבורתויבהבוטה
,םירומאהםיכרצל,תיתעמשִמהֿתינוגראההגהנההתמישמבוליאו–תעדהלע
תמאבהתיהעשוהיתחלצהיכרמולהארנ,תינרותהֿתינחורההגהנההתמישמבו
דגנוממוקתהשיפכודגנםמוקתהוהשימיכםיאצומונאןיא.הינפֿלעתמלשומ
תודעהוגפת,)עשוהיידיֿלעךכלשרדנרשאכ״הדותןתנ״ןכעוליפא(,השמ
וכיראהרשאםינקזהימילכו,עשוהיימילכ׳התאלארשידֹבעיַו״שאיהתשרופמה
דפת.״לארשילהשערשא׳ההשעמלכתאועדירשאועשוהיירחאםימי

תמאבהיהלוכיהזירהעשוהיימיםותבש,אופאאוהןוכנולאהתוניחבהלכמ
השעמלהשבכנץראה׃רבידרשאכ,לוכבוכרדתא׳החילצההנהש,ךכבךרבתהל

.״תאזהתוחתפתההרוריבב״תחתופההקסִּפַּב,573׳מעבליעל117

.ד״כוג״כעשוהיאפת

,]ךרועהוםגרתמה,׳ץיבוניברסחנפלואש=[ר״פשתרודהמב׳לארשיימיירבד׳בפת
7.‐6םידומע,׳אךרכ

.׳כ‐ט״י׳זעשוהיגפת

.א״לד״כעשוהידפת
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,הרותהתקוחלםאתהבהבלחנתהםעהו,ןענכץראלשתולובגהרקיעב,וינפל
קראל,לארשיֿץראלךליאוןאכמרבכהתויהבקפסםושדוערתונאלשןפואב
םיסיכהמכוהמכדועםשורתונשיפֿלעֿףא,ןכֿלעֿרתי;לעופבםגםאיכ,דועייַּב
םיפיקמהרפסהֿירוזאךרואלכל,תומלשץראֿתועוצרוליפאו,םישבכנֿיתלב
דעוברעמבםיהףוחךרד,םורדמםירצמינפלערשארחישהןמ–ןענכלרבעמש
לערערעללכוישימדועםשהיהאלםוקמֿלכמ–הפתןופצבתמחאובלוןונבלה
שוביכהתמלשהלתויתרגִשהתויטבשהתולועפהןמדבלו,ליעיןפואבשוביכה
וליאו;ביבסמץראההטקָש)םשלהנתהלםתסהןמופיסוהרשא(ץראהרוהיטו
תיללכתימואלתונמאנךות,הרותהתקוחלוכבןכֿםגהטלשוההמינפץראהךותב
תוחתפתההותולחנתההךשמהלתופַצלהרואכלהיהןתינשןפואב,ןיררועאללו
.הרגִשלשןיינעכוצראבםעהלשתידועייה

תרגסמתאונאםיצרופרשאכ,קדסנהזהםלשומהיבויחהםוכיסה,םלוא
םינתונו,ומצעלעלביקעשוהירשאו,עשוהילעולטוהשתויפיצפסהתומישמה
וזהניחבמ.ךשמהבהשעמלןהבךבתסנםעהש,תולקתהלעתעדהתאונא
עבטמ,הליחתכלמםוגפהיהעשוהיתומישמלשרוגסהלגעמהםצעיכ,ררבתמ
םושילב,תודחוימתוימואלתומישמרפסִמלקרןוּוכמותויהידיֿלע,ותיירב
המישממרבעמהתרדסהלוםעהלשתכשמנהתיתכלממההיווההתרגסמלדוסימ
הגהנהלקררוסמיוצמהינוגראהֿימואלהדוסימהלכשדועבו,התוחאלתימואל
,תיטבשההגהנהלו,אסיגדחמ,תטשפומהֿתינחורהותינחלופה,תייִולהותינהוכה
.ךדיאמתינלצַּפהותדחייתמהֿתינרמוחה

תארזפלעשוהיץלאנשמו–עשוהיימיברבכש,םרגהזהיתייווההעקרה
עבטמ,ונממענמנאליממ–תוימונוטואֿתויטבשרוהיטושוביכתולועפלאבצה
חתמוהעדותלשהמרהתואבתאזהתוליעפהתאקיזחהלוףיסוהל,םירבדה
תוארֿתדוקנמתירשפאוהיוצרתויהלהלוכיהתיהרשא,דיתעלתימואלתוירחא
ךותבהשענשהמלעהליעיההטילשהתאהשעמלדביאםגאוהזארבכ.תילאדיא
עבנותעפשהךשמהו–רורחשהתמלשהל,ץוחלוםכותמוא–המינפםיטבשה
ףקותב,ךרוצההרקמב,ימואלאבצסייגלורוזחלוחוכמוירסומהודמעממקר
ונממטמשנאליממ,ותנקזתומדקתהםעש,רבתסמתמאב,םלואופת.דמעמותוא

.׳ו‐׳אג״יעשוהיהפת

.ב״יב״כעשוהיבקודופת
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קרתימואלההגהנההלכהשעמלהרבעזארבכו,הזהיאבצהםּויאהחוכ
םיטבשהישארוםינהוכהלש,תפפורהותבקונמה,תינקילבופרההָרָבְּכהתרגסמְל
קרותעפשהתאםייקלךישמהוה♪ישִמללכבשרפעשוהיוליאו–זפתםמצעלשכ
חפת.חַרֶסֿתנמִתבולהנתינש,תיטרפהותזוחאמ,תישיאהותרקויסיסבלע

םיטפושהתפוקת3.

אלא,םיטפושהתפוקתלןירשימבונתואהסינכמהניאםיטפושרפסלשותליחת
ןיידעותומףאלערשאכ,עשוהיתומירחאהרצקםייניבֿתפוקתבאיהתקסוע
ותסיפתאיהםייניעתריאמוטפת;םהיתולחנתאררחשלוץמאתהלםיטבשהופיסוה
ץת.רקיעבוהשעמל,םיטפושרפסלשוזהחיתפמונלעמתשמשהמיבגלץבעילש

ֿעסמ,לוכֿםדוק,הזבלשבודדועםימותהוֿםירואהיכ,רמולשיותנקסמיפל
יטבששארליהיַו,הלִחתַּבלַעַיַוודבלהדוהיקזחתיַו״אצת;הדוהיטבשדצמרורחש
.יזִרפהתאוינענכהתאםהינשוכיַו,ויחאןועמשםעתירבתורכיַו,לארשי . ינבוכיַו.

.א״לד״כְֿוב״כעשוהיב,םשקודזפת

.ד״כ‐ג״כְֿוב״כעשוהיבקודו,׳לד״כו,׳נ‐ט״מט״יעשוהיחפת
גוהנ–׳ט׳בםיטפושבבותכהןוכנההמשכ,׳סֶרֶחתנמִת׳איה–׳חַרֶסתנמִת׳תא[
הנמִת׃איהםשהתועמשמ.)שימלח(ףוצֿהוונבושייהדילהֶנְּבִתתברוחבתוהזל
ריעלךומס,קיודמבהמשתארמששיברעהרפכהדילההוזמוזו,סֶרֶחריעהםוחתבש
].לאירא

1959,לארשיבארקמהרקחלהרבחהורפסתירקתאצוה,׳עשוהירפס׳,ןמפיוקלאקזחיטפת
.ךליאו37׳מע,]אובמב[–

95.׳מע,׳אךרכ,׳לארשיתודלות׳ץת

הלִחתַּבינענכהלאונלהלעיימ,רֹמאל׳הבלארשיינבולאשיַו,עשוהיתומירחאיהיַו״אצת
.)׳ב‐׳א׳אםיטפוש(;״ודיבץראהתאיתתנהנה,הלעיהדוהי׃׳הרמאיַו;ובםחלהל
יפל׃ךכביחרהלשי,)ץבעימטוטיצהינפלש(,ד״בשלשהזהםידקמהטפשמהתא[
ןכלעו(,ותלחנמינענכהתאשירוהשאוהדבלבהדוהיש–ןלהלדץבעילשותמעטה
המחלמהשארבדומעלאוהאקוודרחבנעודמןבוי–)םיטפושהימיבחטבלבשיםג
ותואב170‐168םידומע(׳רבדאָצומ׳בץבעיירבדתאםגהאר.עשוהיתומרחאל,התע
ימיבדועויהשהדוהיישוביכלסחייתמםיטפושתליחתברואיתהןמקלחש,)ךרכ
תניחבב,תֵעָּכהדוהירחבנהמםושֿלעתוריהברתיבאופאןבומ,ךכֿםאו;עשוהי
].׳רומגולםירמוא–הווצמַּבליחתמה׳
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.הלאהםירעהובשהרהמדעךא,ןורקעתאוןולקשאתאהזעתאםגהדוהי . לא.
טבשההדוהייהיַו.םתלחנלבחמהדוהיינבושירוהינענכהתאךא,םיתשִלפה
חטבלהדבלהדוהיקרבֵשֵתַו.וברקבתבשלןענכימעמשיאלןתנאלרשאדחאה
םהינכשוןענכימעדימהרבערשאהערהםהבהעגנאלו,םיטפושהימילכטעמכ
ותומינפלהזחרשאוניבאבקעיןוזחהדוהילעןמָאֵיַו.לארשייטבשרתילע
בצת.״׳ּונֶמיקְיימאיבלכּוהיראְּכץברערכ׳׃רומאל

ֿלכֿלעהתכזאלףאו,הכראאלעשוהיימימתאזההבוטההרגִשה,םלוא
,לארשייטבשלולכמברקביהשלכתיניצרתועמשמבחתפתהלוףיסוהלםינפ
.וירחאריאשהעשוהירשאיתכלממהללחהתואצותלילעבורּכוההרהמדעו

תפונתלשהתובכעתהוהתטאהבעשוהיתאםישאהלםוקמןיאש,ליעלונרמא
חרוכיפלהתיהתביוחמתובכעתההיכ,ותגהנהתפוקתלשינשהקלחברורחשה
קיזחהלוףיסוהלידכםינותנהעשוהילויהּולש,רעשלרשפא,םלוא;תוביסמה
ךילהתלדעבמםג,)ינָרתסיסבלעסייוגמואעובק(ימואלאבצלשיתכלממןיערג
ןיערגהשירה,םייתניבתימואלההמחלמהתפונתלשבוכיעָלדעבמותולחנתהה
שודיחלשזכרמַלךפהילורוזחלהיהלוכיו,תלחגהלערומשלהיהלוכיהזה
קיפסמקמועבוקיפסמףקיהבשבגתהלרומגתתולחנתההרשאכ,השעמלהפונתה
םילשהלידכאבצֿיאצוילשםיאתמזוחאוכותמשירפהללכויםעהו,תוישרושלש
.תואָיַּכ,ללוכיתכלממןוגראבוןוּוכמבתימואלההמחלמהתאףוסֿףוס

רבתסמ.הלאלכלםינותנהעשוהילויהאלהארנכש,התיהתואיצמה,הנהו
אלא,םדאלכןידכ,תיעבטתולצעתייטנםתסקראללארשיבהתיהאָנְדתַמדַקִמש
ןוגראלשולועלםינותנתויהלאלש,תדחוימ״תינָשפוח״הייטנןכֿםגםהבהתיה
םהירהאלא,טושַּבוסייוגאלו,םידבעלםידבעםהןיא׃״השעיויניעברשיהשיא״ו
אנֿאהת,לוכיבכ,ןכלו,ןושלוהמואלכבםתלוזןיאשיפכ,ינחורןוזחודועיייאשונ
םנוזחוםדועייולכיוליאכו–תיטבשםג,רתויהלכל,וא–תינחורהגהנהקרםהל
ןכֿםגףרגנעשוהיםאםיעדויונאןיארשא,הזשובישלםאתהבגצת.ךכבםייקתהל

לערבגתהשטפושהש,הרואכלההומתההעפותהתאםגרשקלשיוזהנקסמליכןכתייבצת
,א״י‐׳ח׳גםיטפוש(–תרפרהנלרבֵעמדעותואףדרוםיירהנםראךלמםיַתָעשִרןַשּוּכ
ןבלאינתעאקוודהיה–)׳ג‐׳ב,׳ג,ישימחרפס,׳םידוהיהתוינומדק׳,סויבלפףסויו
לשוזהפוקתלבורקהיהףאםנמאזנקןבלאינתעשםגהמו,ימורדההדוהיטבשמ,זנק
.שארָּבהדוהיתיילע

לשםתשקבלעןועדגלשותבושתחורלאיההנווכה[.ג״כ‐ב״כ׳חםיטפושיפֿלעגצת
ינבלֹשמיאלוםכבינאלֹשמֶאאל״׃רומאל,וערזואוה,םהילעךולמישלארשיישנא
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ֿלכֿלעאוהריאשהדצת,וימיבוילערבגתהלךרדהולהאצמנאלקרשואותיילשאב
תמלשהלשבויחהוןוזחהתשגדהלכםע׃ונראיתרבכשיפכםירבדהתאםינפ
ֿתינוגראהמישמכםעלהזהבויחהוןוזחהתארסמאלאוהםוקמֿלכמ,רורחשה
אובתש׳הלשותרזעבטשפומןפואבתחטובהווקתכקראלא,תדסוממתיתכלממ
אוהיעבטךאו–םיטבשהישארוםינהוכהלשהגהנההֿלגעמלדעבמ,אוהשֿךיא
ֿםויייחתרגִשבאליממלוכהעקשםנמא,עשוהיתומרחארצקןמזךותש,ןכֿםא
.תילכתהֿירסח,םייטבִשהםוי

תמלשהלםיכורדןנוכתהלםוקמבש,התיהוללההרגִשהייחלשתיעבטהאצות
םידסמתמתונכשֿיסחילשתונושתורוצב–הברדא–םעהעקש,רורחשה
;התברקבורתונשםיממעהתעבשידיר☻לתילארשיההיסולכואהןיבםיכלוהו
תאוריבגהוללהתונכשהיסחיםא,ןכֿםגאוהיעבטךאבושןאכמךשמהבו
תועפשהלארשיבוציפהותבורעתֿיאושינוררג,לארשיבתילכתהֿתרסחהרגִשה
םמוקתהלורוזחלידכםירכנהתאוקזיחתאזתמועלו,הרזהדובעותורזתוינחור

לשויתולימב׳ינשמשומיש׳ד״בשןאכהשוע,ןכלםדוקטעמו.״םכבלֹשמי׳ה,םכב
ןומהַּכ,טושַּבונסיוגאל״׃י״חלןונמהלהיהש׳םינומלאםילייח׳רישהןמהרושבריאי
].״םידבע

וימיףוסבשרפעשוהישימתסהרקמקרהזהיהאל,תמאב,ילואש,זמרונלשישרדמבדצת
הגהנההןיבלוניבוהשלכערקםשהיהאלא,חרסֿתנמתבדדובתהלךלהוה♪ישמ
עשוהילךרענשםיאצומונאןיאיכהדבועהתשגדהבאטבתמזמרה.תיטבשהותינהוכה
לכיבגלתילמסתועמשמהזרדעיהבםנמאהאורשרדמהו–ותומרחאםיאתמדפסמ
זמר,ד״כעשוהילע׳ינועמשטוקלי׳האר(;ןכמרחאללארשיבהעריאשתוקרפתהה
.)אפיס,ח״סזמר,א״יםיטפושלעו,אפיסבה״ל
דסחתולימגתושעללארשיולצעתנ״שהדבועהןיברשקהרבסומעשוהילשרדמַּב[
ץראהקלחתנהעשהתואב״׃רומאל,)׳לקוספבםשרומאה(״שעגרה״ןיבל,״עשוהיל
הז,ןתכאלמבםיקוסעלארשיויהו,יַדִמרתויםהילעהביבחהקולחההתיהו,לארשי
.ותיזבקסועהזוומרכבקסועהזווהדשבקסוע . לכתאשיערהלה״בקהשקיבךכיפל.
.ויבשוילעםלועה יולת,םיטפושרפסלשרדמַּב,היינשההינפהַבו.״׳שעגרה׳והז..
ןימינבתעבגבוגרהנשףלאםיעבשוםיינשםתוא״׃ןלהלכ,תינחורההגהנהברלוקה
.הלודגירדהנסלםהלהיה׃]רמואהווה[–?וגרהנהמינפמ]העבגַּבשגליפהשעמב[ . .
ורזחיו,םהיתובוכראמהלעמלםהידגבוהיבגיו,םהינתומבלזרבלשםילבחורשקיש
.לארשילשםהיתורייעלכב . ..ץראךרדםתואודמליו. . אלא,ןכושעאלםה]לבא[.
,ישפנילעםולש׃רמואו,ותיזלוומרכלץרדחאודחאלכ,םצראללארשיוסנכנשןוויכ
].״חרוטהתוברהלאלש
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תעדותםוקמב,םביבסמץיפהלוללהולחהשןויפרהתעדותךותמ–לארשילע
הצת.םינָפלםהמועדונרשא,תמחולהתיהֱֹֿאהתורעתסההדחפוחוכה

ןפואבםהינפלעםירבדהתכיפהםושמאליממהבהיה,הדִצמ,וזתוחתפתה
סמסמתהלולחהושבוכֿיתילכתםעתויהלולדחלארשיֿינבשדבלבוזאל׃ינורקע
אלא,םדוחייםצעמתוקרפתה]ידכדע[ףאודועייהֿתחכִשלשהליבסoהיצטֶגֶוב
תפומהֿרפסאוהםיטפושרפס,וזהדוקנבו–קחדנוףקתנרוביצלםגוכפהנםה
ךפהנהמואהיאטחלעקדוצהוינויגההשנועהדציכונלםיגדמה,ונתוברתב
.הארבהֿףונמִללארשיב

םנמאהטונהיהוהירהתאזכשתוחתפתהתוביסמבשרבתסמ–רחאםעלכיכ
,יוכידהוץחלהורבגשלככ,ונלצאךא;ףוסהדעהבקחדיהלוותעיקשתאםילשהל
םיעישומדימהלאויהאלםאףאו–ודגנכםיעישומונברקמ׳הונלריעהןכ
םיעישומםינפֿלכֿלעויהםהירה,ושרושמףיקמןפואבםעהןוקיתל,םיילקידר
אוהרשאבהזהלבסהםאיכ,םחורתאםמוקשאוהירמוחהלבסהםצעאלרשא

יאנתכ,אטחהןמהבושתהחרכהתעדותתאהבהלעהולארשישפנבעַגָּפ

תאזההפוקתהלכונלהכפהנלוכהֿךסַבו;לבסהẁשנועלשוקוליסתורשפאל
תרזחהווצתםעבתיתילכתההמחלמהחורשודיח,םימגפהיוּפירלשהפוקתל
,הליחתכלמםירבדהודמעוהּול,אצמיהלהכירצהתיהוברשאבצמַלהמואה
.יוארהיתכלממהםנוגראלע,עשוהיימימ

אלאוההארנכשקרןייצנו,טורטורפבהֶקחתִנאל,בוש,הזהךילהתהלע
םעפידמעריאשהמךותמךלהורבטצהאוהאלא,הטישוזיאיפֿלעךלהוםדקתה
םיטבשב,ימואלףקיהלשתומלשילבוםינמזוםיניינעתופיצרםושילב,םעפב
ֿלכֿלעםשהתיה,ךילהתהתומדקתהבהיולגהטישהתיהאלםא,םלוא.םינוש
םיאבהםהשלכיוכידוץחלונייהו–והוביכרהשםיעוריאהגוסבהטישםינפ
ןפואבררועתמה,עישומלשותושארביוכידהדגנתיתמחלמתוממוקתה;ץוחבמ
םעהתאןגראלחילצמו,ונרמאשןורקיעהיפֿלעיאובנֿןיעכואדסוממֿיתלב
ותעפשהרוזאבתללוכתיתכלממהגהנהלתיתמחלמההגהנההתוכפהיה118;וניינעל

ד״בשרקס–האובנהגשומחותינךותב–)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּב118
תניחבבהתיהםתוררועתהרשא,םיטפושהןמהמכהנייפִאש״המוגפההאובנה״תא
םשתאזהאר.םתועצמאבורשפאתהוםהיתובקעבואבשקפואהֿיבחרםיאיבנַלהנכה
.״הנהו״תחתופההקסִּפַּב,259׳מעב

.תמדוקההרעהבםירכזנהםישרדמה]תא[הארו,׳ז‐׳הםיקוספ׳גְֿו׳בםיטפושהצת

.׳ב׳גםיטפושהארוצת
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רוזאותואתעיגר;וייחימילכ״טפוש״לםשאוהךפהנשןפואב,עישומהלש
תכשמנתיתכלממההגהנההשןמזלכ,רוזאבםיימינפהםייחהןוקיתוינוציחץחלמ
ותגהנהוומלועלרטפנטפושהשכ,דחיםגתוניחבהיתשמ,רקפהלרוזאהתרזחו–
.תמייתסמתיתכלממה

ללכֿךרדבואבאלונרמאשינוציחהיוכידהוץחלהיכ,ןייצלהפיאדכהזמץוח
םתָשילפמבורלואבםהאלא,םריבדהלוקיפסהאללארשיֿינבשץראהימעךותמ
רבכהתיהתמאבץראהימעתרבדהיכןכֿםאאצויזצת.ביבסמםידדונואםינכשלש
םהמקלחתוראשיהבויהםיכורכןיידעשםיישקהףאלע,תמלשומטעמכהשעמל
םיבשותהידיר☻שונאםיאורדחאםוקמבקרו–םירזופמהםהיסיכב,ןיַעב
.יניצריאבצביואכלארשילעםמוקתהלורוזחלויהםילגוסמןיידעםישבכנה
תכלממליקלחךשמההארנכראשנםשרשא,לאערזיקמעבאוההזהדחאהםוקמה
החפיטוהרזח,םייוגהֿתשורחבהשדחהריבהלהעבקוזהכלממ.רוצחךלמןיבי
ןויפרלשתושדחהתוביסמבו,עשוהיתפוקתלשןיביימימדבכהבכרהתרוסמתא
הנכסה.הנשוילרוצחלשהמצעמהתרטעתאריזחהללכותיכהלהָארנלארשי
המכלשתיסחיֿתבחרנתירבהדגנכםמוקלהחילצה,וזתוררועתהבשהרומחה
לשןוחצינהתמחלמו–םעוניבאןבקרבוהאיבנההרובדתושארב,לארשייטבשמ
ימעידימץראהשוביכתמלשהלהנורחאההמחלמההשעמלהתיהתאזהתירבה
דועהרחאתִנש,םיסוביהדימםילשורישוביכלתדחוימההמחלמהןמץוח(,ןענכ
חצת.)דִודימילדע

םיקלמעםגילואו,םיתשִלפ,םינָידִמ,םינומע,םיבאומ,םיירהנםראמםיַתעשִרןשוכזצת
.)תיארקמההידפולקיצנאב׳קלמע׳ךרעהאר(

רפס׳,ןמפיוקלאקזחיו,׳בקוספ׳דקרפלעםשק״דרשוריפהארו,׳ה‐׳דםיטפושחצת
.]שוריפַּב[150‐149ְֿו,]אובמב[40‐23,38‐22׳מע,׳עשוהי
ךלמןיבידיב׳הםרכמיַו״׃בותכהרמוא,קרבוהרובדםוקינפלשבצמהרואיתב*[
׃ושרפמק״דרו.״םִיוגהתֶשרֲֹחבבשויאוהו,ארסיסואבצרשורוצחבךלמרשאןענכ
הכלמורוצחתאףרשוםבירחהועשוהיםָּכיהשםדוק,]רבעב[–׳רוצחבךלמרשא׳״
המו.זארוצחךלמהיהשאוה׳ןיבי׳ו,]ג״י‐׳אא״יעשוהיברפוסמכ[,ברחבהכיה
]יחכונה[ךלמהו,םשובשייתנוםייוגהתשורחל]התע[וכלה,החפשמהתואמוראשנש
.״ןושארהךלמהומכ,]יתלשושםשב=[׳ןיבי׳ןכֿםגארקנ
,םודקהםשהלעהרמשרשא,היתרחתברוחבתוהזלגוהנ׳םייוגהתשורח׳ריעהתא*
ריעהיהוזשןכתיי;ןולובזקמעולאערזיקמעןיבשרבעמב,םיקמעהרעשץוביקדיל
םִיוגךלמ״–עשוהיהכיהשםיכלמהדחאוםישולשתמישרבללכנהכלמרשא׳םייוג׳
םירבוסהםנשי,תאזםע.לילגהרוזא׃אוה׳לָגלִג׳לשונבומרשאכ–)ג״כב״י(״לָגלִגְל
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.ןלהלדםיטפושהישעמלןכֿםגהתיהאמייקֿתבתדחוימתועמשמ
,םתעשבןהוכהרזעלאןבסחניפוהשממדבל–רשא,ארגןבדוהא,תישאר

יבאכונימיֿירבדבםוקמהולרמשיהליואר–םיישיאתואנקֿישעמועציברשא
המחלמלשתללוכתינכתבדסּומדסילישיאהתואנקהֿהשעמתכיפהלשהטישה
תאירקלשהטישהיבא,השעמל,ונלצאאוהאוהארגןבדוהא,ןכומכ.תימואל
הבראפתהלךכלכליגראנדיאהדלארשיאבצרשא,״יַרחא״יאבצהדקפמה
ינידנולבהבד״אוה,קֶנָרגבקעיןרסהידיֿלעהשדחתנשתרוסמהתובקעבהארנכ(
טצת.)לארשיתוריחימחולןוגראמ״הובגה

הבושתהדוסיתאםירחאהםיטפושהלכמרתוילמסמה,שאויןבןועדג,תינש
ותוישיאווישעמשהדותהֿתרכהוהביחהתארשהברשאו,םיעישומהתוררועתהב
ימואלהןוטלשהדּוסימןויערהמואהברקבלישבהלליחתה,םעבולוררוע
ותוונע,דחאדצמ׃תומילשמתוביסיתשךותמ,הארנכ,זאלשכנןויערה.הכולמב

וא,)רעוימרוזא(שרוחןושלכ׳תשורח׳–בחרנרוזאלללוכםשאלאריעתאזןיאש
לילגהלשםימודקהויבשותםשכ׳םייוגה׳ו–)קמעהתודשלסחייתמה(שירחןושלכ
םגארקנאוהםהלשברשא,)׳אד״יתישארבב,״םִיוגךלמלַעדִת״׃הוושה(,ןותחתה
,ןאכושוריפבג״בלרהלעהרבכתאזכתורשפא.)ג״כ׳חוהיעשיב(״םִיוגהלילג״
.םיברםירעוב,בחרלובג׃׳םייוגהתשורח׳]םשהשוריפ[היהישרשפאו״׃ובתוכב ..
].״אשרוח׃]אוה[רעיםוגרתיכ,לודגרעיךותבהיהישרשפאו

גרהוב,ולשדיחיהעצבמבהיהדוהאלשתואנקההשעמ*[.׳ל‐ב״י׳גםיטפושהארטצת
רזח,םולשבטלמיהלחילצהאוהןכמרחאל.באומךלמןולגעתאהזועתבוהמרועב
לוצינךותו,ןדריהרבעלזרוזמהמחלמעסמבםעהתאוירחאךילוה,םירפארהל
.באומלהלודגהסובתוליחנהםה–העתפהה
ואובביהיַו״׃הלאהםירבדַּכ,ח״כקוספבונאםיעמוש׳!יַרחא׳דוהאלשותאירקלע
׃םֶהֵלֲארמאיַו.םהינפלאוהו,רההןמלארשיינבומִעודריַו,םירפארהברפושַּבעקתיַו
,םֶכדֶיבבאומתאםֶכיֵביֹאתא׳הןתניכיַרחאופדִר
.וירחאודרֵיַו . םיפלאתרשעכאיההתעבבאומתאוכיַו.
.שיא . .״.
קֶנָרגבקעילשודוקָּפד״בשהיה,ח״שתתמחלמב*
;89ןכוממההטישפהדודגלש׳אהגולפדקפמ)בֹד(
ה׳גועשוביכלברקבחוכהשארבורעתסהבלפנ׳בד׳
עגפנאלשדיחיהלייחהזאהיהד״בש(.ריפחלא
.וירבחמהמכוגרהנובו,הרישיהעיגפגפסשם״לחזב
,)׳אךרכ(׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָּבךכלעהאר
האר,דקפמכ׳בד׳לעדוע.)20הרעהב52׳מעב
].640׳מעב׳בחפסנ׃הזרוביחלונפריצשהריקסַּב
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,ומלועֿתסיפתבהארנכהררָ☻שהרֵתיהתיצראהֿםעהתומימתהתדימו,ןועדגלש
דצמו;רקפומהיטבשהרטשמהןורקֶעבותונרמשתאןיזהלולכיתחאכןהיתשרשא
אוהשיפֿלעֿףארשא,ןועדגןבךלמיבאלשתיכונָאהתּוקיֵרהותותיחשה–ינש
הכולמלשסיסבומצעלםיקהלידכויבאתרקּויתאלצנלאקוודזרדזהודִצמ
וזו,ותוכלמתאםהבאלמלידכתיבויחהמגמואןכותםושולויהאל,לארשיב
שדוחמיגולואדיאקוזיחןתמוןויערהתסאמהךותיאדווב,הרהמדעונממהטמשנ
אקת/קת.תפסונהכוראהפוקתךשמלרקפההרטשמל

םימתץראהֿםעו,הבושתֿלעב,ליחֿרוביגאוהףאו–ידעלגהחתפי,תישילש
שולְשלשןפוריצךותמרשא–)םימיהֿירבדבותואיקבףאלע(ומלועֿתסיפתב
לשיגרטהגוזהתא,הליצאהותבםעדחי,ונלצאתווהלאוהלגלגתנולאהתונוכתה
תבלתוּנַתללארשיתונבהָנכַלֵתהָמימָיםימָימ׃לארשיבקֹחיהתַו״,ונימיֿירבד
בקת.״הנשַּבםימיתעבראידעלגהחתפי

ןתואלשףוריצהתאםירחאהןמרתויףאלמסמה,חונמןבןושמש,תיעיברו
ֿלערשאוגקת,םיטפושהתפוקתלתינייפואלהזכןפואבתוכפהנה,תונוכתהשולְש
דקת.״רוביגהןושמש״לשותומדמםויהדעונאםינוזינויפ

הפוקתהש,תורחאםילימב,אוההשוריפ,םיטפושהתפוקתלשוזתואיצמ
תמועלןוקיתויונישלהעונתתיילעלשןבומבקראל–״תיטקלאידהפוקת״התיה

,ותוקדצישעמלכףאלעש,׳ב‐׳אםידומעה״כףד׳הנשהשאר׳בהארו.׳ט‐׳וםיטפושקת
לשהנושארההרושהתמישרלקדצבותואםילעמה,ןועדגלשתיטקטהותמכחוותרובג
םעשרדמהותואהנומ,ודועמלארשילומקרשאםעהֿיביבחוםירוביגהםיגיהנמה
.)ןושמשוחתפיםהםהבשםירחאהםיינשהרשא(,״םלועיֵלַק״םיטפושהתשולש

תישילשהביסםגףרצלהרואכלרשפאהכולמהןויערתלשכהבונינמשתוביסהיתשלאאקת
רתויבקהבומהגיצנהואשונההארנכהיהש,קזחהםירפאטבשלשתודגנתההונייה–
תילכתהֿתרסחותולתֿיאלעןגהלהיהןכומףאהארנכשו,תיטבשההיגולואדיאהלש
׳חםיטפושבקוד(;םיככתינימויסיפןפואבםגאלא,תויגולואדיאתונעטבקראל
םרוגקרהתיהוזתואיצמיכרמולהארנתמאב,םלוא.)ךליאוג״כ׳טְֿו׳ו‐׳אב״י,׳ג‐׳א
םעךלמיבאוןועדגיסחילשתודבועהלולכמ׃הלישכמתיתוהמהביסאללבא,עירפמ
ןועדגלשתויביטקייבוסהתוביסהאלמלאש,הרבסַלברםוקמריאשמםירפאטבש
.שבכיהלםירפאלשתוגייתסההזאהתיההיושעךלמיבאו

.׳זב״ידע׳ו׳יםיטפושהארו,׳מ‐ט״לא״יםיטפושבקת

ןדטבשתדידנו,]א״כ‐ט״יםיקרפ[העבגבשגליפלשםישעמהתולשלתשהבםגקודגקת
.]ח״י‐ז״יםיקרפב[הכימלספו

.ז״ט‐ג״יםיטפושדקת
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בצמהםצעךותמתאזההעונתהתיילעלשןבומבםגאלא,ןותנהתּומיגפהבצמ
ידכ.ולשויתוגָ☻הוויכרעב,איההכותמ,הליחתכלמהגופסהתויהוומצעםוגפה
בצמהלעקראלרבגתהלאופאתבייחהתיהיהירה,חילצהללכותהעונתהש
ידכ,המצעלערבגתהלהתיהתבייחםגאיהאלא,המקאיהודגנכרשאידוסיה
ולפריעוהבורתונשםוגפהבצמהלשדואמםייתוהמהםידירשהןמרהטיהל
דואמםימודויההירוביגוהפוקתהיכרמולןתינוזהניחבמו–היקפואתאןיטולחל
המקש״לארשיתנידמ״ותינויצההעונתהתומדב,ונימיבונלהרקורזחשהמל
תויטוירטפתומגמלשתויוררועתהלונאםידעדחיםגתופוקתהיתשב.הכותמ
,תואמגודןיאףאשוא,תואמגודהתורידנשדבלבוזאלרשא,םימישגמֿםירוביגו
,תראפתלונלןהתוראשנהמינפלארשיבםגאלא,ןושלוהמואלכבןתלודגתדימל
.ןהשתומכםלשומתפומכןלבקלםילוכיונאןיאתאזםעו–ונדיתעתורודלכל
היצרגטניאלןהתוקוקז,ונימיֿירבדבןהליוארהדובכהֿםוקמִּבתוכזלהנלכותשידכ
רשאו,ןתועצמאבףוסבלםנמא)גשותשוא(הגשוהשהמֵלשההארבההתעדותב
יבגלתאזההיצרגטניאהתאו–ןתבוטבאלשףא,השעמלתרשלואבןההתוא
הפוקתהתאםתוחה,לאומשלשולעפמתועצמאבונאםילבקמםיטפושהתפוקת
.ונקִתלםיטפושהתפוקתלשהניינעאבוהוברשא,ךשמההלאונתואריבעמו

,תיטבשהתוררופתההףאלעש,בלםישלונאםיכירצהזהרבעמהתאןיבהלידכ
תא–םיטבשהלכב–םעהזאדביאאלםוקמֿלכמ,םיטפושהימילכהרר☻רשא
תובאהןמ,ינָתורוקהוינחורהודוחייתעדותותיתוהמהֿתימואלהותודחאתעדות
ֿתדוקנמש,רבתסמ,ןכא.עשוהיוהשמתגהנהויניסרהדמעמ,םירצמתאיציךרדו
,הברהדימברבכועקתשנוליאכהלאלכתאבושחלהיהרשפאתילאדיאתואר
םיימנידוםינווכמםיכרעמוכפהנףאו,תבורעתֿיגיסבוקבדנוםיפוליסבותוועתנ
תוננוגתההֿרשוכבתוחפל,םלוא.אדירגתננוגתמואהליבס,תיממעהיווהיכרעל
אל,תיטבשהתרגסמבוליפא,תוררועתהַליּכרעהסיסבהשונשגדהווניאררבכ,הזה
תלועפהתיהאלםגללכֿךרדב;ימואלֿילארשיםאיכיטבשללכֿךרדבהיה
,םיטבשרפסמהפיקמהתיהאיהאלא,דבלבוטבשלשרוזאבתמצמטצמטפושה
–הזלשיכרעהוסיסבלעוילארשיהםפותישתעדותךותמםהיניבםירשקתמויהש
דעבמתימואלהתוכיישהתעדותלשהּפקותךשמהבחכוויהלונאםילוכידוחייבו
הלועפללארשייטבשלכודחאתנםנמאוברשאדחאההרקמב,תוררופתההלכל
תועזעדזהךותמםאיכץחללעהבוגתךותמאלש,הבםינדונאשהפוקתב,תימואל
.תירסומֿתימואל
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תולובחתהןוגראוהעבגבשגליפלשהשעמהןיגבהמחלמַלאיההנווכה
אלשיפֿלעֿףאיכ,ונאםיאורהלאםיעוריאב.ןכמרחאלןימינבטבשלשומוקישל
תפוקתבףא,םשהתיהםוקמֿלכמ,עבקלשיתכלממֿימואלרטשמםהירוחאמהיה
הרקמבו–תינהוכהתוכמסהלשהתומדבתפקמתימואלתוכמס,תוררופתהה
לשוסויגידכדעףא,תיתכלממתוכמסל,הבוהנממ,ךפהיֵלהיושעוזהתיהםיאתמ
ֿימואלףקיהבלהנִמורטשמלשםידיקפתעוציבוהשקהמחלמלוהינ,ימואלאבצ
הקת.יללכ

,תכשמנהודוקפִתתרגִשב,ונאםיאורוםירזוחןיידעהזהיתוכמסהזכרמהתא
רפסבתונשנותורזוחהתושגדההףאלע.ילֵעלשותנוהכימיב,הפוקתהףוסבםג
,לילעבתעדלןאכונאםיחכונ,הידועייוהרותהיֵכרעבםעהתליעמרבדבםיטפוש
הבידנתוקֵבדותונמאנלשםיקהבומםידקומםגםעבדועורתונםוקמֿלכמש
תינהוכהתוכמסהדמעמתאםייקלםיפיסומהםההלאםידקומו–ךרדֿתמימתו
דומללונאםילוכיןכומכ.תרערועמֿיתלבתימואלהרקויודובכלשהמרבה♪ישב
תיאבצהגהנהלשדמעמןיאהמצעהלשיפֿלעֿףא–תאזהתינהוכהתוכמסהש
ףיקעאצומהנממשיםוקמֿלכמ–תינכטהֿתידוקיפההניחבהןמתיתמחלמוא
הפקתהיכרוצלםאןיבותוננוגתהיכרוצלםאןיב,תאזכהגהנהְלםגוהשלכ
.םפוגלוניתורוקמבוררבתנאלהזהאצומהיטרְּפשיפֿלעֿףאו,המוזיתיגטרטסא

לשתירסומההעיקשהותונוונתההדצונינפלשגדומ,דחוימב,התעםלוא
.תאזהתיתכלממההגהנההידירש

ֿינב,סחניפוינפח,וינבוליאו,םינואֿרסחהשעמלאצמנ,ןקזהןהוכה,ילע
תעבםאאופאאוהיעבטךאו–המיזוסמחישעמלםתנוהכתאםילצנמ,לַעַיִלב
תמאב,המחלמבדיספמהםעלתינחורהנווכהודודיעםהמושרדנרשאכ,הקוצמ
לשותאצוהןויערמדבל,הזגוסמהארשהֿתורשפאלכמהקירכםתעדהתלגתנףא
אבצתאהכירדמה׳החורללמסכויוטיבכאקוודואל,ברקהֿהדשלתירבהֿןורא
ןכֿםגאיהתיעבטךא,ךכלםאתהב.יגָמיעצמאכאלא,וכותבתמעפמולארשי
–תאזכשתימואלהגהנהתרגסמבהליחתכלמהחתפתהש,תיאבצההלפמהתייטנ
לזלוזמהתירבהֿןוראשכ,העריאשתיפוסההלפמהאיהתיעבטיכרמולךירצןיאו
תרבדהלתיבויחתובהלתהֿתפונתםושררועלהיהלוכיאלאליממונכותמןָקורמהו
דעו,ודִצמ,ביואהתאאקוודץמיאוהֶּפַרמאוושֿןוחטיבחפיטקרםאיכ,ביואה
וגרהנוזתונמדזהב.ןיטולחלםעהלשוחוררוערעךות,יבשבומצעבלפנהרהמ

.א״כ‐ט״יםיטפושהקת
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העיגהתאזהתפקמההלפמהלעהעידיהרשאכו,ןוראהיאשונ,סחניפוינפחםג
.תמָוומצעבםגלפנוהירה,ילעל

לשתינהוכההגהנההדסומלכךכבאבאליממ,הלודגהנוהכילבוןוראהילב
תאזהתוחתפתההלכבםולגהיהשימינפהןויגיהלםאתהב,םנמאו;וצִקלה♪יש
ןכומשלארשישיאלכלוילעלשארמתוחתפתההתואלכרבכהעדּוהףא,שארמ
,יוֵלרענכתעהתואבשמשמהיהרשא,לאומשלשהאובנהןוזחב,עומשלהיה
יפבםדוקמרבכהא☻ִנףאש(,תאזההאובנהיפל.דעומֿלהואב,ילעינפל׳התרשמ
ירה119,)לאומשלשויבא,הנקלאבותואההזמל״זחתדגארשא,ינולפםיהֱֹֿאֿשיא
עיגה,תחאכתישיאותינורקעהניחבמ,הלשכנתמייקההגהנההתטיששרחאמ
,ינוציחביואםעתודדומתהב,חטבומהויעבטההנדבאו–תרחאבהפילחהלןמזה
הפלחההלשהעוציבתנכהוהתרשכהלהלעמלמןוּוכמהיעצמאהםנמאאוהאוה
וקת.תאזהתביוחמה

,םימילשמםינוויכינשמהשעמלהתעחתפתהרבדהתומשגתהלךילהתה
120.דחאםירבדֿלגעמב

רשאו,האובנהתולעמבהלעוךלהולדגש,לאומשרענהםשהיה,דחאדצמ
ןמהדר☻שהדיחיהתיתוכמסהתוישיאהתויהלהשעמלאוהךפהנךכףקותב
לאומשלשותומדב.דיתעהתארבהלןוזח–ןכֿלעֿרתי–הא☻נשוןשיהרטשמה
תאהתנישרשא,תיתוהמהכוּפהתםינָפלמהלישלשתיתוכמסההרקויהלעהרבע
לשהתעפשהוהדמעמלעקרהודוסיההיההכדעיכ.הצקהלאהצקהןמהניינע
ומוקמב.ןיטולחלקפואהןמהתעםלענהזדוסיו–ינחלופזכרמהתויהבהליש
ẁתרותלשעקרהודוסיהלאולשתכשמנהתּויתוכמסהתעיבתתאלאומשריבעה
דוסיהלא,ןכֿםגרמואהווה,וא–תטשפומהתידועייהותיכרעההתייווהבלארשי
ירוחאמםייקתהלויהםירומאשםיימינפהֿםייתוהמהםידועייהוםיכרעהלשעקרהו

ןתינהנקלאםעויוהיזו,ךליאוז״כ׳ב׳אֿלאומשבהרומאהז׳םיה♪ֱֿאשיא׳לשותאובנ119
םיאיבנההנומשוםיעבראןיבהנקלאתללכהב–׳כקרפב,׳םלוערדס׳ןומדקהרפסב
.״םיה♪ֱֿאהשיא״ונכתנשהרשעהןיבוניינמבםגֿומכ,תורודלהכרצוהםתאובנרשא
׳יֵרפס׳ב,)ז״לקרפ׳בהחסונ(׳ןתניברדתובא׳תכסמבםגרומאומצעיוהיזותוא
.׳חהשרפלאומששרדמבו,ב״משהקסיפףוסםירבד

יתשב–ינשהןוויכהו,תואבהתואקסִּפהשולשבןאכרמאנםיינשהןמןושארהןוויכה120
.ןכמֿרחאלשתואקסִּפה

שוריפהארו,׳ד‐׳א׳אֿלאומש׃]האר,תונורחאהתואקסִּפהעבראברומאהלכל[וקת
.]ושוריפחורכםניהןאכד״בשירבדו[–׳דקרפלעלאנברבא
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שמשלוםתרשלידכאלאםצעבדעונאלינולישהןחלופהרשאו,ינולישהןחלופה
חתפנורזחלאומשלשותומדביכ,עמשמאליממ,הזכןפואבו–רזעֿילכםהל
רשא,לארשייניינעלשהמלשהתידועייהותינרותההסיפתהלאחתפהונימיֿירבדב
.עשוהיתומםעעקתשנורגסנהרעַׁש

התויזכרמןיינעלכםגדבאאליממןחלופהדוסיןדבאםעשרחאמ,ןכֿלעֿרתי
ראשנאללאומשםגשאוהיעבטךא,)ארקיעמהלישהברחנםגילואו(הלישלש
.תללוכהתימואלהותסיפתתאםיברבץיפהוזקתץראבבסלאציאלא,םשתבשל
תאםדקלושקיבשםיאבנתמוםידימלתרבחוביבסהצביקףאוזהסיפתיכהארנ
ויתואובנתותמאתהרואל,תשדוחמההרותהתוסחב–לוכהֿךסַבו,ותרו☻ב
ךפהנ–וידימלתלשהעיסהתרזעבותיתרוסמהותישיאהותוכמסףקותב,הלישמ
תפקמתימואלהיגולואדיאלעב,לארשיבללוכטפושֿגיהנמהשעמלתויהללאומש
.עשוהיימימהנושארל,השמלשהמלשהותרותיפֿלע

היהלאומשלשוידיבהזדיקפתלשדבוכהֿזכרמיכ,בלםישליואר,םנמאו
רפסבוניארשםיטפושהידיבטפושהדיקפתלשדבוכהֿזכרממדואמהנוש
ֿתיתמחלמהבוגתןוגראלתוררועתהבדיקפתהלשדבוכהֿזכרמהיהםש.םיטפוש
ֿלעףוטעה,יאווללשםרוגקרהיהרוביצהתנקתוהבושתהןויערשדועב,תיאבצ
לצא,תאזתמועל.תּורעבישובישוםיקפואֿשוטשטלשהברהדימבםינפֿלכ
הרותיפֿלעתפקמהתימואלההגהנההתוריהבבאקוודדבוכהֿזכרמהיה,לאומש
ןוגראלאָצומןכֿםגםשהיהאליממתאזהתפקמהתוריהבהךותמו–המלש
םושהארנכהתיהאלומצעלאומשל,םלוא–לאומשלשוחוקיפבהמחלמתובוגת
)עָריֵמַּכוא(בטימַּכ,תינכטהןתנווכהותיאבצהואתינידמהתוררועתהלהרישיהקיז
בלֿםישבךא–ןהוכאלויולקרותויהלכםע,ןכא.הלישמתינהוכהתרוסמהלש

ומדוקבוהזקוספבםייונְמהתומוקמהתעבראתמישרש,ז״י׳ז׳אֿלאומשלעק״דרהארזקת
םהברשאםיזכרמהתאקרהנומאיהאלא,לאומשלשוירויסףקיהלכתאהצממהניא
.טפשמלשתונחתםייק
–הָמָרָּבותיבלבשו,הפצמבולגלגב,לאתיבבהנשידמבבסלאומשיכרמואבותכה[
תומוקמראשמו״׃ק״דרףיסומךכלעו.לארשיתאטפשאוההלאהתומוקמבו
ויה–]םהב[בבוסהיהש]שרופמבבותכהרמאש=[רכזשםתואיתלוז–םיקוחרה
׳תישארבתדגא׳ךותמשרדןאכףיסוהליוארו.״טפשמַלוינפלהָמָרָּבםשםיאב
םוקמלםוקממחרופההזהףועָּכ״׃ףועללאומשתאלישממה)ג״נקרפ,רבובתרודהמ(
,לארשילשםהיקסעבקסועלאומשהיהךכו–ונִקלרזוחופוסו,הנידמלהנידממו
.הנשבהנשידמךלהו׳׃רמאנש,תומוקמהלכבךלוהו . םשיכהתָמרהותבושתו.
].״׳ותיב
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ףא–תומבַּבהדובעהשודיחלךכבחתפהתוחתפיהו,ינחלופהזכרמהןדבאל
לשדיקפתהץומיאידיֿלעהגהנהבודיקפתתאםילשהלהייטנהלאומשבהתלגתנ
;הלישבםידיקפתהֿףוריצלשתרוסמהתארשהבןבומכתאזםגו121,לודגןהוכןיעכ
תאוכירצהשםהםה,ולאהתויתכלממֿיתלבהותוינהוכהתועפשההידיר☻ו
.רחאםירבדֿןוויכמםגלאומשלשתושדחתההלעפמתמלשה

ךילהתהלכלםגתרגסמההשעמלהיהשאוהאוה,הזהינשהםירבדהֿןוויכ
התניפשאיהינוציחביואםעהמחלמה,וניאררבכשיפכ,יכ–םדוקמונראיתש
היעבהןיידעהראשנוהתיהשאיההמחלמהתואו,לאומשלשותיילעלךרדהתא
תינחורהתינפתהלכלדעבמםג,לארשילשהשעמהֿייחבתערכמהותיזכרמה
וטלתשהש,םיתשִלפהדצמהקיחדהתורבגתהבאוהרבודמה.ונראיתשתיתגהנההו
תאםהלשובכלהתעונווכתהו,םינָפלמןענכלשימורדֿיברעמהףוחהלעםיהןמ
יפואהברהדימבןיידעואשנרשא,ןושמשימיבתוששוגתההֿיקבאמ.הלוכץראה
,לארשיוםיתשלפהןיבתילרוגהתודדומתהלםינושארהםייוליגהויה,קחשמלש
וללהםישבוכהםימעהינשןיבןומיזהךותמ,חֵרכהבהזיפלתכלוהותרשקתמה
,ךליאוילעלשוימיףוסינפלמןאכוניארשהמו–תחאץראֿתלחנהתואלע
אמלעבתוששוגתהֿתונויסינמ,ךלוהורבגתמהרבעמהךילהתרבכהיההזירה
.תיעמשמֿדחותישממהמחלמל

םמצעלשכויהילעימיףוסבםימיוסמהתוברקהםאקוידבםיעדויונאןיא
ֿעסמירחא,תילארשידגנֿתפקתהלןויסינויהשוא,תיתשִלפהפקתהֿתמזויירפ
לשותגהנהימיבש,רבתסמםינפֿלכֿלעךא;םדוקמרבכעריאשיתשִלפתוטלתשה
תורגתהןימכםעהלשללוכהושוביגבלאומשתחלצהתאםיתשלפהוארלאומש
םידקהלאומשךא–ענמֿתמחלמלתאצלוסינםהו–םהיגשיהלהנכסוםהב
וחילצהוחוקיפבוותארשהבךרענשברקבו,דגנֿתפקתהללארשיתאאיצוהל
לשתונויסינלכלץקומשףאותושובכםירעהמכםיתשלפהןמררחשללארשי

׳הלהָלועלאומשהלעמ–לארשידעבותליפתךותב–םיתשִלפלומברקהברע121
,וריעב׳הלחבזמהנובותואםיאצומונאןכמרחאל;)׳י‐׳ט׳ז׳אֿלאומש(הָּפצִמַּב
הכשלובוןיינבהדילוהלודגחבזֿתמבםשהמקוהףארתוירחואמו,)ז״י׳ז(המרה
דועקוד.)ד״כ‐ב״י׳טקרפבהאר(לאומשלשותושארב,םיאורקֿתודועסלםוקמו
תחתופההקסִּפַּב,610׳מעבןלהלךכלעדועהארו–ד״י‐׳טג״י,׳ח׳י׃םיבותכַּב
ימירחאלתומבַּבהברקההרתיהןיינעל*.םשג״כקתהרעהבו״תודעוותהה״הלימַּב
.׳זהנשמד״יקרפ,םיחבזתכסמתנשמבהאר–ה♪יש
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ֿיאש,ןכֿםגןכתייךכבגא.םייתניבםיתשלפהדצמתפסונואתרזוחתוטלתשה
תבוטל,לארשילםיתשלפהןיבהמחלמב,ןמזותואב,םירומֱאהידירשתוברעתה
וזיאלשהאצותםאיכ,תוביסמהיֵאנתואהרקמהירפקרהתיהאל,םיתשלפה
ותגהנהתוטשפתהיכ,הארנתאזלכםע,םלואחקת.לאומשלשודִצמתינידמהלועפ
םינפֿלכֿלעהתארנאל,ץוחהֿתוינידמוהמחלמהתויעבלעםגלאומשלש
.לאומשלשותטישעבטמ,רוביצהוםעהישאריניעבתקפַסמכ

תניחבבקר]לאומשלש[ודידלוזתוטשפתההתיה,ונרמארבכשיפכיכ
,תמאבו;תיתוהמהניחבמיִנשמןיינעותוביסמהץחלרחאדבעידבשתוכשמיה
תחלצומדגנֿתפקתההתואןוגראוליפאש,שוריפבוניתורוקמבונלרפוסמףא
ירפקרםאיכ,אוהותמזוילשןיינע,הליחתכלמ,לאומשלצאהיהאלונרכזהש
תינורקעֿתינויערהניחבמרבדהתרהבהלטקת.םעהלשהעושיהתאירקלתונעיהה
,אליממיאדוובהמולגהתיהרשא–תידועייההמגמהלכםעש,רמולהארנ
ררועשהמלשהתיכרעההרותהלאהבושתהעסמב,הרותהלשהנכותעבטמו
לארשיתרותליוטיבהשעמלןתינאלותגהנהתטישבירה–םעהברקבלאומש
קרהשעמלםשוהוז]הטיש[לששגדהאלא,תיתכלממֿתיצראֿתידועייהרותכ
.תינולישההרגִשהךרדכ,אדירג]הרותהלש[תיטטסהֿתיתייווהההתועמשמב

ןאכ.תאזכשהגהנהֿתטישדועולבסאלםיתשלפהםעהמחלמהיכרוצ,םלוא
דוביעוםעהןוגראבהדיקפתלשתינחהֿדוחתאהאורההגהנההתיההצוחנ
,ןכומכ.םוזיןפואב,השרושמותנכסתריקעויתשִלפהביואהתרבדהלהיגטרטסא
ךרוצהיפל,יעראןפואבםינגראתמהאבצידודגלעןאכךומסלהיהרשפאֿיאבוש
היהץוחנאלא,םיטבשהישנאלשןירוחהינבליחהֿירוביגברקמ,םעפבםעפידמ
–םיתשלפהלשיעוצקמהאבצלליבקמב,עבקךרדןמואמה,ינפקותודסוממאבצ
ֿזכרמב,בושהמודאהתש,תיאבצֿתיתמחלמהגהנההרואכלוכירצההלאלכו
עוקשלדועףיסותאלו,םיטפושרפֵסמםינומדקהםיטפושהתמגודל,יניינעהּהדבוכ
.הלישלשדעווהֿתיבמםינהוכהֿםיטפושהתטישלשהעונתהֿדבוכב

קיפסהרשא,לעפמהלשיבויחהועמשמונינפלהלגתמורזוחוזהדוקנב,םלוא
.דסייללאומש

עישומהש,ןובשחבםעפהאבאלבושלאומשלשוכוניחוותעפשהתובקעביכ
קר,לוכיבכיתורירשןפואהזיאב,םינומדקהםיטפושהךרדכםוקישורדהיאבצה

.׳ח‐׳ז׳ז׳אֿלאומשטקת.ד״י‐׳ב׳ז׳אֿלאומשחקת
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ךירצהליחתכלמאלא,תמיוסמתחאתימואלהעיגפוזיאלעהבוגתֿתואנקךותמ
ןיב.הברהדימברבכתדסוממףאו,תמייקתימואלתרגסמבאצמיהלןורתפההיה
חילצהאוהםוקמֿלכמירה,אלםאןיבוהתיהתמלשומלאומשלשותגהנהםא
םעלשתללוכהתימואלההיווהלהליעפתיתוכמסותיגולואדיאתרגסמרבכרוציל
הזירה,תאזהתרגסמברבדשדחלואתונשלשקיבוהשימםאו–וצראבלארשי
,ובדורמלוא,םעהגיהנמכ,לאומשלשותמכסהתאלבקללוכֿםדוקהיהךירצ
תרגסמהתואלאלאסחייתהלשודיחהואיונישהתשקבהלכיאלבושםינפֿלכֿלעו
.אדירגתויפיצפסתויעבִלתּודימצַלרבעמש,תללוכ

אלתמאבלאומשלשותגהנהתטישלעתרוקיבהש,רבדהףלאמ,םנמאו
איהאלא,יתשִלפהןיינעלדחוימבהדומצה,תינכטהשירדוזיאבקרםעפההשבגתנ
ידמלילסקודרפןפואבו–ןכא,הנוּוּכוזו,תינורקעיונישתעיבתביוטיבלהאב
ותונמיהמלעו,ותוכמסלערשא,רכומהימואלהגיהנמכ,ומצעלאומשלא–
.ןיררועויהאלשאופארבתסמ,םעהתבוטלעתוינּפהֿתרסחהדיקשב

ןמזותוא.הָלתַמאבהפטענאיהסומינימעטמשאוהיעבטךא,תאזכשהיינפ
שוביגבולעפמםאשומצעבןיבהאוהו,הנקזהףסתארובעללאומשליחתהרבכ
אללעפמהשידכתימואלההגהנההךשמהתאדסמלוילעירה,םייקתהלרומאםעה
היההזירהו–וינבתאדיקפתלסינכהלהסינאוהךכםשל.ותומרחאררופתי
,תיתשרותהכולמלהגהנההתאךופהלןויסינלהרואכלדואמהמודוהשמאופא
רבדהןבוהךכאלוןַוּוּכךכאלשרורב,םלוא.ומצעבלאומשלשותמזוייפֿלע
לש״תיטפושה״הגהנההדוסימלקרהתיההנווכהש,רבתסמ.ותעשבהשעמל
וזחאנשהלתַמאהו–תיטטסהֿתיתייווההורקיעבֿתינחורההתטישיפל,לאומש
תּוטפשהלשדוסימהתנווכהנהש,התיהלאומשלאיונישהֿתעיבתיאיבמהב
דחושםיחקולםה,ויכרדבםיכלוהםניאלאומשלשוינברשאב,תחלוצהנניא
ידיֿלעתימואלההגהנההךשמהתאלאומשאנֿדסמיןכלו,טפשמםיטמו
;הָתָמָרָהלאומשלאואֹביַו,לארשיינקזלכוצבקתיַו״׃שממẁתוכלמלשהתעיבק
ךלמונלהמי☻התע,יֶכָרדבוכלהאלינבוָתנקזהתאהנה׃וילאורמאיַו
יקת.״!םִיוגהלככּונֵטפשל

העיתרךותמףאו,ישיאןובלעכלאומשידיֿלעהליחתכלמהלבקתנוזהעיבת
תנכסלוכֿםדוק׃הלופכהנכסולהתארנהכולמהתשירדביכרבתסמ.תיגולואדיא
ֿלכהברהחלצהבלמעאוהש,תילארשיההמואהתייווהלינחורהעקרהלכלוטיב

.׳ה‐׳א׳ח׳אֿלאומשיקת
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–תינשו122;הליגרףולחֿתבותינוליחהכלממללארשיתכיפהו,ושדחלידכךכ
תכיפהוםעהלעהכולמהדצמתינלצנֿתיכונָאתוטלתשהלשתיתרבחההנכסה
,״םייוגהלככ״םנמאתאזףאו(םידבעםעלןירוחֿינבםישנאלשהמואמלארשי
בללערבדלאופאהסינאוה.)המצעתאםאיכדועייתתרשמהניאםתוכלמרשא
ֿאצויהרבדההרקזאו;החלצהאללךא–שקיבששודיחהןמואינהלידכ,םעה
רזוחןויעירחאיכ׃תורקלהיהלוכילאומשכשיאידיבקרהארנכרשא,ללכהֿןמ
הווטצנ,שדוקהחורםעהקימעמתוכלמיהו׳הלאהּכזהליפתרחאל,אשונב
אקוודוערכוהןובשחלשופוסביכ׳היפֿלעורשבלוםעהלארוזחללאומש

איקת.לבקתהלהיוארהאצמנשאיההכולמהתינכתו,ולשויתויוגייתסה

הזהוקהֿיונישירוחאמיכרוריבבקיסהלןתינךשמהבםירבדהתוחתפתהיפל
תוררגנויהרשא,העטשתוידוסיתויועטהמכבלאומשלשתּוחְכָויההתיההיוצמ
לעיולגןפוליסיכטושפולהארנךאהנההתערשאו,אָנְדתמדַקמהרגִשהןמולצא
.ותִמאןעמל,יוחידאללןהמוברוזחלו,אופאןרי☼הלוילעהמו☻ו–ןהינפ

השודקהתרגסמןיבביוחמדוגינהזיאלוכיבכהיהש,התיההנושארהתועטה
לככ״,תינכולמההגהנההֿתטישןיבל,ןנוכללדתשהלאומשרשאתימואלה
.הנוניכירחא,תאזהתרגסמהתאהבריתכהלהתעשקיבםעהרשא,״םייוגה
ךלמהתוכלמשאקוודךירצמההמואמםעהתשירדבןיאיכ,ןיבהלאומש.הברדא
תאבלשלןתינאלא,״שודקיוגוםינהכתכלממ״לשתרגסמהםוקמבאובת
תרגסמלשתיתכלממהֿתיעוציבהעורזהקרהיהתךלמהתוכלמשןפואב,םירבדה
,תיטפשמותינחורהניחבמ,תטשפתמהו,הניעבתראשנה,תימואלהשדוקהֿתוכלמ
ןתינאליממ,תאזהתורשפאבלאומשריכהשמו–ומצעבךלמהלשותוכלמלעףא
,חרכהבךכ.הליחתכלמהתנָוכוהרותהתַוצִמםנמאאיהתאזכשןכֿםגןיבהלול
הרותהתלעפהתרגסמ.עשוהיוהשמימיבהרותהלשהתלעפהתומגודיפל
םינהכתכלממ״,קפסםושילבוןוּוכמןפואב,יאדוובהתיההלאהתפומהֿתומגודב
רבעמ,ויתומחלמתאלהנמולארשיתאגיהנמהיתִמאהךלמהשכ–״שודקיוגו
התיהאלןפואוםינפםושב,םלוא;ומצעבתואבצ׳האוה,עשוהילרבעמוהשמל
םאיכ,תיצראהֿתידועייההניחבהןמדבלבתיטטסֿתיתייווהוהליבסתרגסמהזא

לעינורקעהןוידהךותב–562׳מע,א״כתהרעהבליעלד״בשירבדתאהארובוש122
.םעהתשקבלאומשלהתארנאלעודמהלאשַלובישהב–ךלמהתכלמהתווצמ
.ב״יקתהרעהבןלהלהאר,וזהדוקנלתפסונהמילשמתוסחייתה

.ב״כ‐׳ו׳ח׳אֿלאומשאיקת
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קידצמהםרוגכףאו(,שדוקַּבהלשעקרהֿתייווהלישעמהתינחהֿדוח׃הברדא
םידועייהלשתנוּוכמההמשגהבהיה,)ארקיעמשדוקהעקרלכתאםצעבךירצמו

המזויהידיקפתיאשונכעשוהיוהשמלשהגהנההתועצמאב,הלשםייצראה
אלודִצמלאומשםאש,אופאאוהטושפךאו–תיאבצהותינידמה,תיתכלממה
הדימהתואבשירה,הזכןפואבותגהנהירדגתאומצעבםילשהללגוסמהיה
עורזהתאתימואלההגהנהלףיסוהלוילעהמו☻ו,תפלוסמוהמוגפותגהנההתיה
.םגפהתאאלמלוריסהללכותש,המיאתמה

תוכלמהףאש,]תפסונ[תועטכרבדהםגהלגתנ,אליממ,הזלכלםאתהבו
םעהתאדבעשלהיופצותיכונָאתויהללוכיבכתבייח,םייוגהתויוכלמכ,תילארשיה
תפסונההריבסההנקסמה,תומדוקהתונקסמהןמךשמהב.המצעלינלצנןפואב
אליממשירה,דועָיֿךלמושדוקַּבךלמתויהללארשיךלמרומאםאש,אקוודהתיה
,תואשנתהוהוואגידודיעלילואקוקזאהירשא,םעבהרועמהךלמםגהיהיאוה
התמאתנךכ,ןלהלהארנדועשיפכו–תוטלתשהתויטנינפמתורהזאלרשאמרתוי
יבויחהאיבנהתויהלאופאךפהנלאומש.קוידבלאומשלשתנקותמהותנבהםנמא
–ךכידיֿלעו,רתויבקודאהוןקיידההכירדמוהחפטמףאו,הכולמהלשקהבומה
רבעמהו,לארשיבהכולמהןוניכלםיטפושהתפוקתמרבעמהרשכוה–אליממ
.םהשלכםיינדרמםיעוזעזילבוהקלחךרדב,השעמלהרהמדעםגםלשוה

המלשודִודתוכלמולואשלשתוכלמהןויְסִנ4.

טושפה,ילמרופהרבעמלאיהםתנווכ,םדוקהףיעסהםויסבונרמאשםירבדה
ףאלע,התוחאלתחארטשמתטישןיבוהפוקתלהפוקתןיבזאגשוהש,רישיהו
תילמרופהֿתינורקעהתוטשפהןמםינפִל,םלוא.ןהיניבאצמנשיתוהמהינושה
רושימב,ברןמזךשמב,םייטמרדוםישקםיעוזעזמרוטפרבעמההיהאלתמאב
ותנובתידיֿלעהרשפאתנתילמרופהתוטשפהשםשכו–יטבשהֿיתרבחהוישיאה
תּולֵשּבהרסוחמועבנםשוררגנשםיעוזעזהיכרמולןתינןכ,לאומשלשתּונֵכו
.םואתפעצבללאומשלעלטוהרשא,יונישַלתיביטקייבוסה

םיטפושהתפוקתמרבעמהרבכהיה,תיתוהמֿתינָתורוקהניחבמ,םנמאיכ
ןכוהש,ינָרותהֿינכותהויתכלממהֿירוביצהעקרההיה׃ןיטולחלזאןכומהכולמל
התיהו;םיתשלפהידיֿלעהפכִנש,יאבצהוינידמהחרכהההיה;לאומשידיֿלע
ינשףוריצידיֿלעהתלעוהש,תימנידהֿתינוצרהותיתעדותה,תימואלהתונוכנה
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,יהֱֹֿאחילשלשותוררועתהאוהו,רסחהיהםרוגדוע,םלוא.םימדוקהםימרוגה
תוינָתורוקהתוביסמבתוישרושךותמשורדהיונישהתאגיהנהלוךולמלאשנתיש
ןפואבהשעמלאלמללאומשהתעארקנהזהרֶסֶחהתאו–והורישכהווהוכירצהש
.ירמגליתוכאלמ

תאודילבוחתלו,תוכלמלםיאתמהדמעומהתאאוצמל,השעמל,שקבתנאוה
ללכלומצעמהלעתהשיאהשילבמווחרוכֿלעבוליאכ,תימואלההגהנההתומישמ
וזהתיהאליממו–וילאמ,םעהלעהליטהלותוכלמהתאלוטנלרשוכהוןוצרה
,ודִצמ,לאומשיכרוכזנםאהמכוהמכתחאלע;הינפֿלעהיולגהתריתסש,השקב
אוהדבעידב.ארקיעמהתמגמםצעתאלספוהלילשבהליחתכלמהילאסחייתהףא
אליכ,רבדלשושוריפהיה,אליממ,זאךא–ותנבהןוקיתךותמ,םנמא,הלרתענ
ךותמ–אלא,לישבהאלשךלמלארשילעךילמהלותוסנלאוהרתענשדבלבוז
אוצמלותוסנלאמתסמוילעאוהלביקםגשירה–הזלשתימינפהותלשבהרסוח
המתאודעבמליטהלידכ,וכירדהלווקיזחהלודיבאהיתוחפלרשא,דמעומול
ביקת.ןוטלשבתונוכנהתומגמַּכ,לאומשל,ולהארייש

ירוביגמשיקןבלואשלשותומדבלאומשלאצמנהזןבומבםיאתמדמעומ
.ןימינב

הסיפתהירוחאמתרתתסמההנבההיהוזיכרמולםינפשי,רבדבקמעתנםא,םנמאוביקת
ינפמ,ךלמתכלמהלהשקבַלהליחתכלמדגנתהלאומשיכ,וניתורוקמבהיוצמה
רמואהווה,ונייהו–)׳ו׳ח׳אֿלאומשלעם״יבלמה(״ותָנועבאלשוהולאשש״
לאומשלאהיינפבךרוצהםצעו,הכולמלםיאתמאשנתמלשורדעיהםצעש,הרואכל
ןיידעןיינעהיכםיחיכומהםהםה,ותלוזדמעומלשותועצמאב,וידיֿלעהכולמהןוניכל
יכהשקבהשןפואב,התעשִלתנקותמןיידעהתיהלאומשלשותגהנהיכו,זאלישבהאל
ןכֿםגהארו.ןויגיהילבויוארכאלשהבהעגפתמאב,רתלאלתאזֿלכבקלתסתוז
אלאהָאיהכולמההתיהאלתמאבויפֿלערשא,׳יט״מתישארבלען״במרהשוריפ
,ןמזםרטבהדלונוהשרדנרשאב,העבטםצעמהמוגפהתיהלואשתוכלמוליאו,דִודל
.הבוטלאומשתגהנהשדועב
וניארשהמךותמחכומףוסֿףוסש,ריעהלןוכנתאזֿלכבילהֶארנ,יתעדֿתוינעל,םלוא
וזירהו,התעשלוליפאןיטולחלתנקותמהתיהאלתמאבלאומשלשותגהנהיכ,םדוקמ
הליחתכלמש,רבדבהחגשההדיהתיה,יאדווב,הנהו.התִעבוליפאהמלשהלהקקזנ
לשףוריצלכשךותמוליאו,לואשלשותועצמאבהשורדההמלשהההלהקפוסםנמא
ידילהכולמההבסוהםנמאלאומשלשותומםעשירה,םוגפאליממאוהםייבקוףוג
רֵשַּכתִהלתונמדזהולהתיהש,דִודונייה–תמאבהזןיינעלתנקותמ,תחאתוישיא
.םייניבהֿתפוקתבדיקפתַל

605לארשיימיירבדלע

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



רוסמוןמאנגיקת,ליַחֿרוביגהיהשיאה.ילאדיאדמעומתמאבהזהיההרואכל
המישרמהעפוהלעב,דובכֿשיא,ןוגרארשוכוץרמלעב,ימואלהןיינעליאנקףאו
ןימינבטבשבתאזו,תשרשומותדבוכמהחפשמלןב–ינשדצמודיקת,וחורבוָנָעו
ררועליופציּוליערשא,ןטקטבשאוהו,םירפאלהדוהיןיב,ץראהזכרמבומוקמש
םיטבשהינשןיבתאָנְקהתאןזאלאוהיושעיכ,הברדאףאו,תירעזמהאנקקר
רישכהשןפואב,רתויביממעוםימתשיא,תאזלכםע,לואשהיהןכֿומכ.םילודגה
יתכלממהןוגראלעגונהלכבלאומשלשודִצבעוציבהֿשיאםנמאתויהלדחוימב
.השעמהֿידעיוינחורהןכותלעגונהלכבלאומשלשותארשהתלבקךות,יאבצהו
הנייהתשהמְלהנימאקפנםושילבירה,ליעלונרבסהשיפכ,העשהתואב,הנהו
לארשיבהכלְמהךרוצל,ןובשחבאובלהיהלוכיאלםוקמֿלכמ,ףוסבלתואצותה
תו☻רפתההןמהנושןפואבתוקלוחמהנייהתויתונוכתרשאדמעומםוש,רתלאל
התּומיגפוהתָנָּכַסףאלע(תוביסמהיכרוצלךכֿלכתמאתומה,לּואשבונינמש
לאומשו,׳היפֿלע,לאומשדיתחתלאלואשןמוזםנמאךכו–)היולגהתיתוהמה
וטקת.םוקמַּבֿובלארשילעךלמלחָשְמ

הרשכההזטקת.שדחהודיקפתללואשלשותרשכהםגהליחתהםוקמַּבֿוב
ןמתונתשהללואשלעהיהיהתעמיכ–הרבסהַּבוא–הרושּבַּב׃םיינשבהאטבתה
תוריחותושרידכ,״רחאשיאל״ךפהילוהבלגרוהשהעונצהֿתיטוידהההרגִשה
לשתינכתתייוותהב–תינשו;ומִעםיהֱֹֿאיכ,ודיאצמתרשאולתושעלתכלל
לשםתרבחבואיבהלהארנכהתיהתימינפהםתילכתרשאוולועראיש״תותוא״
לשאישה.םעהברקבלאומשלשותטישיציפמוויכמותתעיסויהש,םיאיבנהֿינב
םיכלוהה,הלאכםיאיבנתרובחללואשלשותופרטצהבתויהלהיהרומאוזתינכת

אוהשחינהלהשק,ותכלמהרחאשהפוקתבקרותרובגתראותמתורוקמבשיפֿלעֿףאגיקת
.םיתשִלפהםעתומחלמב,ןכלםדוקףאתמיוסמהדימבםסרפתהאלוןייטצהאל

תוריהיֿרסוחםאיכ,אמלעבתוענטצהקרושוריפןיאיכ,ריכזהליוארהזגשומלרשקבדיקת
לשומשםּומירםשלאלו,)םנכותםשלוא(םמשלםידיקפתיולימלהייטנמעבונה
.לואשבונינפלהלגתמההנוכתההשעמליהוזו–עֵצַבמה

ךותמהלועהםוכיסיפֿלעןהלואשבונינמשתונוכתה.׳אקוספ׳יקרפו׳ט׳אֿלאומשוטקת
.׳אֿלאומשבוילערפוסמהלכ

?רתסַּבלואשתחישמהתיההמל,םנמאו״׃׳א׳י׳אֿלאומשלעלאנברבאשוריפהארזטקת
,םרויינפמאוהֵיו,לואשינפמרתסַּבחַשָמיישיוארהיהדִודהנהיכ;ותָּביסעדנשיואר
,אוהילהארנהו–?המלשחשמנרשאכ,םעהלכינפבחשמנאלהמללואשלבא
.רחאשיאלךפהייו׳החורוילעחלצתשידכלואשתאחשמלאומשש . ךלמוישינפל(״.
.)יבמופב
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״םיתשִלפיֵביצנםשרשא״,םיהֱֹֿאהֿתעבגלשקהבומההנכסהֿםוקמבםיאבנתמו
ךילהתלשתיפוסהתושממתההתויהלהתיההרומאוזהיווחבתוסנתההו–
זיקת.לואשלעלטוהשתישיאהתּונתשהה

םנמא,שיאהלשוביטיפלוהרקמהתוביסמבש,אוהיעבטךאתמאב,םלוא
םירבדהןעטמולאומשינפלמאצישכדימלואשלשתונתשההךילהתליחתה
יכ.ףוסבללאומשןיבללואשןיבחתפתהשרבשמהחתפהיההזו–דָמִעעמשש
ורבדֿהשועתויהלדחוימבורישכהשלואשלשותוישיאבדצותואאקוודש,המדנ
תורסח,תיממעהתוטשפהותומימתהדצונייהו–ןנכותמהיהשיפכ,לאומשלש
יושע,הלודגלשיאהתלעַּברשא,תוישיאהדצםגאוה–רדגומהימצעהןוויכה
ייומידלערומשלוודיבדמעמהתאםייקלותואנקב,ותעדלעוריבעהלדחוימבהיה
.ועגפייאלש,הזדמעמבותואמצעוותרקוי

רשכוהלואששרחאמ.ידמלקוחררבשמההיהןיידע,םייתניב,תאזםע
תקתשהידכדע,תוניצרבהכולמהרבדתאוילעלביקאוהו,ולודעוישתויוסנתהַּב
סכטלשותכירעלתונפללאומשהיהלוכי,ותחפשמינפבוליפאםייתניבןיינעה
קֵעצַיַו״–ימשרןפואבלואשלשותכלמהוהכולמהןוניכועבָקייוברשא,יבמופ
לשותוכלמתאהלעהוםואנלאומשאשנןאכ.״הָּפצִמה׳הלאםעהתאלאומש
,םימותהוםירואהרבדיפֿלעוהוליגזאו,אצמנאלוםלענומצעלואש.לרוגבלואש
םעהלכמּהַּבגיַו,םעהךותבבֵצַיתיַו,םשמוהֻחָקיַווצֻרָיַו״.״םילֵּכהלאאבחנ״אוהש
והֹמָּכןיאיכ,׳הוברחברשאםֶתיִארַה׃םעהלכלאלאומשרמאֹיַו.הלעמָומכִשמ
טפשמתאםעהלאלאומשרבדיַו.ךלמהיחיורמאיַוםעהלכועִרָיַו,םעהלכב
םג.״ותיבלשיאםעהלכתאלאומשחַּלַשיַו,׳הינפלחַנַיַו,רפֵסַּבבֹתכיַו,הכֻלמה
הארנכ–״םָּבִלבםיהֱֹֿאעַגָנרשאלִיַחהומִעוכלֵיַו״,התעבגה,ותיבלזאךלהלואש
,םלוא.רומאכ,םהילאברקתהלואשרשא,לאומשלשםיאיבנהֿינבתעיסמםישנא
םישנאםגםשואצמנתאזכשהליבסתוכלמתהחכונלש,ןכֿםגאוהיעבטךא
םייתניבו–״החנמולואיבהאלו,והֻזבִיַו,הזונֵעִשֹיהמורמאלַעַיִלבינבו״,םירחא
חיקת.שירחמכךכחַכונלתויהללואשליכשה

רבכיאדווביכ,ודובכלעתאזההליחמהתאומצעלתושרהלהיהלוכיאוה
דע,םנמאו;םהינפבדמועאוהשםילודגהםישעמהתשוחתוכותבםועפלהליחתה
םהילערצינומעהשחנרשא,דעלגשביישנאלשהרזעהתאירקוילאהעיגההרהמ
םהלרוקנלורסמתיםאאלאלבקלבריסםתודבעתשהתעצהתאוליפאו,םשבכל
האירקהיכןייצליוארהזרשקהב.״לארשילכלעהָּפרֶחָהיִתמַ☻ו״,ןימיןיֵעלכ

.ךליאוד״י׳י׳אֿלאומשחיקת.ג״י‐׳ט,׳ז‐׳בםיקוספ׳י׳אֿלאומשזיקת
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וכרדכ,העבגברשאותיבב,הדשהןמרקבהירחאאבותויהבלואשלאהעיגה
ןיידע,דמעמהותוישיאהיונישלכףאלעיכעמשמו–תּוטידהימימ,אנדתמדקמ
תדחוימהארוהןיאבו,ודִצמתינידמהמזויתבשחמםושללואשררועתהאל
תאץרתלןתינילוא.אובישוהשלכרגתאלליבסןפואבהפיצובשיוהירה,לאומשמ
לכוישידכהקיפסמלואשלשותרקּויהתיהאלםגםנמאםייתניבש,ךכברבדה
.דבלבתימצעהותמזוייפֿלעהשעמלםעהתאקיעזהל

תאעזעזלהיהיושעהנכותו,האבהרזעהתאירקשכ,םוקמֿלכמ,התע,םלוא
שבילשהרורחשלימואלאבצסייגלוץרמבררועתהללואשעדי,היעמושלכ
,תויביטקייבוסהותויביטקייבואהתוביסהתארעשלרשפאו–הפרחהתרסהלו
םשבוומשבאלא,ומשבקרסויגהתאירקתאלואשאיצוהאלןיידעןללגברשא
.דחאכלאומש

לכלןומעהנחמתאץיפהוםוקמללואשאציףאסייוגשלודגהאבצהשארב
יניעבףאומלועתאהנקאוההזבו–ךרעשתבכרומהעתפהֿתינכתיפֿלע,רבע
םעהלערסאב,תינידמתוחקיפהליגאוהךכבגא.םינָפלורשוכבםיקפקפמה
ידכתונמדזההתאלצנלןוכנלאצמלאומשו,וללהםיקפקפמבהתעםקנתהל
לאומשרמאֹיַו״.גשוהשןקותמהסיסבהלעלואשלשותכלמהתאשדחלורוזחל
וכִלמיַולָגלִגהםעהלכוכליַו.הכולמהםששדחנולָגלִגההָכלֵנווכל׃םעהלא
םשחמשיַו,׳הינפלםימָלשםיחבזםשוחבזיַו,לָגלִגַּב׳הינפללואשתאםש
תכירעבקרלאומשקפתסהאל,תאזםע.״דֹאמדעלארשיישנאלכולואש
םישרמםואנבםגמילשהאוהאלא,הכולמבלואשלשוסוסיבםצעםשלדמעמה
ֿלכֿלעךפהיתאלהכולמהשהאצותהתחטבהל,םייטמרדםינממסבהוּולמו
תרגסמותינכותםייחתרגסמבתבלושמראשיתאלא,תיתורירשותינוליחלםינפ
ונכלעראשיי–לאומש–אוהםייתניברשא,׳התוכלמלשתיתוהמֿתילמרופ
טיקת.הכירדהל

םינושארהםילעפמהדחאו,השעמלותכלממתגהנהללואשהנפךקתןכמרחאל
םינטקויהאבצהידממשרבתסמ.בצמֿליחואעבקֿאבצלשותמקההיהעציבש
ותביבסבםלוכםיזכורמויהש,שיאםיפלאתשולשלוכהֿךסבריכזמארקמה׃דואמ
תוחתפתהמםג.״ויָלהֹאלשיאחַּלִשםעהרתֶיו״,ןימינבץראב,לואשלשהבורקה
ףאוא–השקםוקמֿלכמש,ונאםידֵמלםיתשִלפבלואשלשהנושארההמחלמה

.ב״יְֿוא״י׳אֿלאומש׃]תונורחאהתואקסִּפהשולשל[טיקת

.ד״י‐ג״י׳אֿלאומשיפֿלעךקת
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וקיזחהןיידעםיתשלפהיכ,רתוידבכנאבצםשםיקהלהיה–ירשפאֿיתלב
תאורשפיאאלםגו,קשנלארשיבוריתוהאלםהו,לארשיבןוילעהןוטלשב
תוקעָזיההֿתונוכנבהשעמליולתלואשראשנהמחלמתֵעלשןפואב,ורוציי
.ותדובעילכבקרדיוצמה,ישפוחםירכיאֿליחכםעהֿינבלש

איהו(,תחאתורשפא׃םינפואינשבשרפתהלןתינןאכמךשמהבהרקשהמ
,םיתשִלפבדורמלטילחהלואששקיסהליהירה,)תעדהלערתויהרואכלתלבקתמה
וא(עבגבםיתשלפביצנתאגורהלונבןתנוהיתאחלשאוהדרמהתחיתפםשלו
תאסייגלולעייסיףארבדהשתוקב,)ןימינבתעבגמלידבהל,םיהֱֹֿאהֿתעבגב
היינשתורשפא.ונכלעםנוטלשתאריזחהלואוביםיתשלפהרשאכ,ותרזעלםעה
תאעציבןתנוהיו,ונראיתשתוביסמבםיתשלפבדורמלזעהאללואשש,ןיבהלאיה
וליפאדרמבתוכבתסהלםעהתאוויבאתאאיבהלידכ,ומצעתעדלעביצנהתגירה
עקרההזהיהיכדואמרבתסמ,הנוכנהאיהוזתורשפאםא(אכקת.םחרוכֿלעב
םינפואהינשב.)ךשמהבןתנוהיללואשןיבוחתפתהשםירערועמהםיסחיליסיסבה
איהאיהןודינבלואשתשיג–הליחתכלמתוחפל–יכ,רמולםינפֿלכֿלעונלשי
םא,ךכלםאתהבו(,היתובקעבטושפהכלהולאומשלשותטישםגהארנכהתיהש
הברִתילוא,לואשללאומשןיבבירלרשקבןלהלהלעמינאשהרעשההתאלבקנ
.)היינשהתורשפאהלשתוריבסהאקווד

לשץרמנעסמ,רעשלהיהרשפאשיפכ,התיהביצנהלשותגירהתאצות
התוחאםאןיבוונרכזהשהנושארהתורשפאהםאןיב.דרמהיוכידלםיתשִלפה
,לואשידיֿלעהתיהתננכותמהגירההשםינפֿלכֿלעלוכהונימאה,הנוכנהתיה
,הפיןיעבןיינעהתאהאראלםעהלשלודגקלחתוחפלשרבתסמםינפואהינשבו
ןפואבתואצותלתוּפַצלּודחפבאבחתהלאוההטנהמחלמלזוערזאתישםוקמבו
.םינואֿןיאוליבס

.םיליִפרעבוניתורוקמםיכבתסמבושוזהדוקנב
המחלמלםיאתמאבצןגראלידכ,לָגלִגלםעהתאקיעזהלהסינלואש

היהןתינלָגלִגהןמיכ,רבדלשונויגהרבתסמו–רשפאשהמכדע,םיתשלפב
תאףוקתלהיהרשפאו,ןימינבץראלשזכרמליתשלפהעסמהןוויכתאףוקעל
,הארנכ,ךלהולדהאירקלםינענהםעהםֶרֶזשדבלבוזאל,םלוא.דצהןמםיתשלפה
׃לאומשללואשןיבהנושארההלקתהםגהתרקןאכאלא,הנכסהררבתהםע

תורשפאהךרדֿלעבותכהתאשרפמה[,׳גג״י׳אֿלאומשלעלאנברבאשוריפהאראכקת
.]תאזההיינשה
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לואששקבתנהמֿםושמךאבכקת,םהינשןיבםואיתבהעבקנלָגלִגבתודעוותהה
תחיתפתאשדקלימשרהדיקפתהדעונלאומשל.םימיהעבשלאומשלםשתוכחל
תניחבבו,לודגןהוכןיֵעמכ,םימָלשוהלועתאלעהידיֿלעתילארשיההפקתהה
ךא–לואשלשתירמוחהותוכלמתאףוטעלהרומאה׳התוכלמתאגציימהאיבנה
רזפתהלליחתהםייתניבו,)ודעומםותתארקלקרעיגהוא(שגפִמלרחאתנלאומש
תאליצהלובלבאופארמגלואש.תוסנכתהלאובלליאוהשטעומרוביצותואםג
הנהוסקטהתאהליכקראוהךא–ומצעבתונברקהתאבירקישידיֿלעןתינשהמ
ןויסינךכבהארלאומשיכרבתסמ.״!?ָתישעהֶמ״׃ויפברבשֿתקעזואבלאומש
םגתינחורהותירמוחהתוכלמהתויוכמסזוכירל,ודגנכלואשדצמתומצעתהלש
יכםוקמבֿובלאומשולר☻יביארקמהרופיסהיפלוגכקת,ךלמהלשוידיבדחי
.ותיבבתוכלמהדימתתאלהזהאטחהללגב

חסוניפֿלע.אלמונניאונינפבשרופיסהיכםשורהןמררחתשהלהשק,םלוא
רומאש,הכרדהלםהיניבשגפמהרקיעדעונלואשולאומשלשתודעוותההירבד
ןיינעהלשהזדצלעו–והשעמךשמהלסחיבלואשתאםשךירדהללאומשהיה
ןיינעבתקולחמהדבלמיכתעדהלעדואמלבקתמ.המואמונינפלשרופיסבונלןיא
איהאיהרשא,םייגטרטסאםיניינעביהשלכתקולחמםגםשהעלגתנתונברקה
תונברקהןיינעבתקולחמלםגתדחוימהתילמסהתועמשמהתאוףקותהתאהנתנש
.לואשללאומשןיבןאכמחתפתהשערקליתִמאהעקרההיההזשןכתיי,ןכֿםאו–
,ורבעלשיאםשמונפםהםינפֿלכֿלעשוהירהרופיסהךשמהמרורבהרבדה
לאומשרשאכםיתשלפהלשםירעתסמהתוחוכהתאשוגפלךלה–ודִצמ–לואשו

.׳ח׳י׳אֿלאומשבכקת

.א״יג״י,׳אֿלאומשלע)׳תנקותמותשדוחמהרודהמ׳(ג״לששוריפהארגכקת
בירקהלואששךכלעאצילאומשלשומעזיכשרפמ–ןודרוגבייללאומש–ג״לש[
ולקררשא,לודגהןהוכהדיקפתכודיקפתתאספת,לאומש,אוהשדועב,הָלועהתא
תוכלמתאלאומשרסמ,ןודרוגףיסומ,ךלמהתכלמהב.רוביצהןברקתאבירקהליואר
יכהמידֶשִמופצקהתעאציןכֿלע;שדוקהדצתאאלןפואםושבךא,לואשללוחהדצ
.שדוקהתאךכבללחלו–דחיֿםגהגהנההיפגאינשתאוידיבזכרלאשנתמלואש
רדחה׳תאדסיו,םוגרתוהביתכבקסע,השרוובינויצןקסעהיהןודרוגבייללאומש*
תארואלאיצוהללחה1907תנשמ.לוחידומילםגדומילהתינכתבובלושוב׳ןקותמה
שוריפהשאיהםותחנהתודעשףאלע.״יגוגדפיעדמשדחרואיב״כך״נתלושוריפ
תרוקיבהלשתושיגוכותבבלשמוהירה,״המואבתלבוקמהתרוסמהחורבךורע״
קרדמלנאוהךא,לבקתהוטַשָּפושוריפ.19ֿההאמהףוסלשהינמרגבארקמהרקחו
].1933תנשברטפנו,1924תנשבהצראהלעןודרוג.ץראבםיינוליחהרפסהיתבב
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ששקרבצמהליחלתרובגתכואבותאוליאו,וחורבאלוופוגבאל,ומעונניא
.דבלבשיאתואמ

לגלגלואששהדבועהיכ,הרעשההתאתולעהלרשפאןוימדהלשלקץמאמב
תאזכהאיציןימלומצעתאאיבהשדע)םילדחמואםישעמב(םירבדהתא
איהאיה–הבדיספהלהדיחיהתוריבסהףאלעהמייקלותעדלעדמעו,המחלמל
םגרתומילואו;לאומשלשונידֿקספלםיעלקהירוחאמשתישעמההביסההתיהש
,]ןלהלכ[,ןתנוהיידיֿלעסנתאזֿלכבםשלגלגתנףוסבלשהדבועהיכ,רעשל
ןאכגלדמארקמהש,ךכלםעטהאיהאיה–לוכהףאלעחצנמאצילואששןפואב
דובּכלשהקיטקלאידבטוידההארוקהתאךבסלאלשידכ,ארקיעמםירבדהלע
לוכיוניאלאומשכאיבנףארשאכ,ךדיאמסנהתורשפאואסיגדחמתוריבסה
.סנהתאתוזחל

התברקבבושםיסנוכמםיטעמהוישנאולואשתאונאםיאצומאבהבלשב
,ףוסבליתשִלפהרוצמההילעםַ☻וישכהילעןגהלידכהארנכ,ןימינבֿתעבגלש
םישארהשולשבםי☻רפתמהםיתשלפהתואבִצבםינואֿןיאםהםיפוצםייתניבו
בצמקראלהזהיההרואכליכרמולךירצןיא.ביבסמןימינבץראלכתאשובכל
;ליעלונזמרשיפכ,תיתכלממהניחבמדואמדעבולעבצמםגםאיכ,שואילש
ֿתושקעתהלשיוליגקר,לואשהנחמב,רבדהזאהיהאלתמאביכרבתסמ,םלוא
ןיידעאלא,)הללגוסמהיהלואששגוסהןמ(אצומֿתרסחותבשוחמֿיתלבהרובג
עשיֿתלובחתלוליפאו,עשיֿתלובחתלרשוכהוהפונתהםג–םיקמעמב–םשויה
םגלכותיהירהולאתונוכתבהתגלפהבורמשדעהזעהֿתפורטותינוימדךכֿלכ
.תונותנהשואיהֿתוביסמדגנכלעופבחילצהל

ןתנוישרבדהרורבםעפהו,ונבןתנוילשםאיכומצעלואשלשהיהאלרשוכה
שקיבּולשינפמ,ויבאתושרבאלש,רתסַּבלעופהלאתינכתהתאאיצוהלץלאנ
,רתסבתינכתהתאעצבלהזהךרוצהיכ,רמולםגהארנ.הנענהיהאלשיאדו,תושר
ֿרסוחוהתנכסתאהריבגהקר,ןתנוילשוילכֿאשונמדבלשיאהבףתשלילב
ֿןיאתופַצלןתנוילסאמנדחאםויש,היההשעמה.ךורעֿןיֵאלהדימבהתוריבס
קרּולשךכידיֿלע,םיתשלפהתוכרעמלכתאשבשלותעדבהלעוהלפמַלםינוא
,ךומסביוצמה,יתשלפהבצמהֿליחךותלהלילבוצרפיםדבלוילכֿאשונואוה
םשןנוגתהלולכויאלםיתשלפהשןפואבו,עלסיקוצינשןיברצרבעמלדעבמ
,היההחלצההֿתורשפאליאנת.ףוגיאלשהעונתואהבחרתו☻רפתהםושב
יאנתהםייקתהשמ.המינפברקתהלםהלונתיאלא,ץוחבמםורצעיאלםיתשלפהש
ויָלֵכאֵ☻ֹנווילגרלעווידילעןתנוילַעַיַו״,ברקתהלזובבםונימזהםיתשלפהו,הזה
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הָּכִהרשאהנושארההכמהיהתַו.וירחאתֵתמְמויָלֵכאֵ☻ֹנו,ןתנויינפלולפיַו,וירחא
הדשב,הנחמַבהדרחיהתַו.הדשדמצהָנֲעַמיִצֲחַבְּכ,שיאםירשעכויָלֵכאֵ☻ֹנוןתנוי
.״םיה♪אתדרחליהתַוץראהזַגרִתַו,הָמֵהםגודרחתיחשמהובצמה,םעהלכבו

המםימותוֿםירואבלואשִלדועהסינלואשו,לואשהנחמבהתארנהמוהמה
רשא,ןהוכהילעןבסחניפןבבוטיחאןבהיחאלשותועצמאב–התעתושעלוילע
אלתכלוהותרבוגההמוהמה,םלוא.לאומשלשורדעיהבןהוככולצאשמשלאב
ץרפתהללואשרהימהבושתההלבקתנשינפל.םיקופקפותולאשלתוהָשהחינה
םהףאביבסמםהירחבורתתסהשלארשיןומהלכו,בצמהתאלצנלואוהםג
.תאזכשתעלתחלצבםדיתאןומטלאלשוזרדזנ

הכפהנלארשילהפקשנשהנכסהיכאוהטושפךא,תאזכתוררועתהידכךות
ידכו–םתולַכלםוקמלכבםיתשלפהרחאםיפדורלארשישכ,לודגןוחצינלםהל
לכאֹירשאשיאהרורא״׃זורכלואשאיצוהיהשלכהערפהאללףדרמהלהנתיש
שבדלשיאַצְמוליפא.״םחלםעהלכםעטאלו–יַביֹאמיִתמַקִנו,ברעהדעםחל
תאתוורלידכשיאונממםעטאל,ותצורמךלהמבובלקתנםעהש,)רכוסֿינקוא(
אציךכלשב.ושפנתאהיחהוםעט,רוסיאהלעעמשאלש,ןתנויקרו–ואמצ
.וידימאָדפוםעהםמוקתהאלמלא,ויבאידיבגרוהלאצוהטעמכו,ףצקהוילע
רַכָע״׃ויבאדגנכהזבעימשהלןתנויזעהרשאהרעההאיהתינייפוא,ךכבגא
,]ןכשֿלכ=[יכףא.הזהשבדטעמיתמעטיכיַניעּורֹאיִּכאנואר,ץראהתאיבא
הכמהָתבָראלהתעיכ,אצמרשאויביֹאללשמםעהםויהלַכָאלֹכָאאּול
,וילאותכרעהתדימלעהדיעמויבאולךרעשהריקחהלעותבוגתםג.״?םיתשִלפב
רשאהטמההצקביתמעטםֹעָט,רמאֹיַוןתנויולדֶגַיַו״׃ןיינעותואלרשקבתוחפל
.״תּומאיננה–שבדטעמידיב

ארקמבונלשי,ןתנוהיללואשלשסחילרשקבםגש,בלםישליואר,ינשדצמ
העושתהףאלעו,ונבתריבעלעררובמרבדלואשעדישינפלוליפאש,קדֿאלזמר
רבכ,לואשלשותכלממםצעלולארשילןתנוילשותועצמאבהתשענשהלודגה
נמיזףאו,דשחהתותמאתהלףופכב,התימלודיעוהלוובדושחללואשרהימ
ללכהֿןמֿאצויןפואבתרצוקמותנוּוכמרוריבֿתטישב,לרוגבדשחהרושיאל
דכקת.רתויבהרואכלהָנושמו

יכ,לארשיתאעישומה׳היחיכ״׃העובשהחסונבםגקודו;ב״מ‐ז״לד״י,׳אֿלאומשדכקת
.״תומיתומיכ,ינבןתנויב)אטחה(ונשיםא
יושעהו,לואשלחונוםיענרתויהברה,רחארבסההזרשקהבהלעמלאנברבא,םלוא
טשפידיֿלעהרואכלןוּוכמֿיתלבוךכֿלכםולעהיהאלמלא(תעדהלעלבקתהלדואמ
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רתתסהליושעשהמתאררבלתונויסינַלו,םיזמרַלדובכהלכםע,םלוא
ףידענםאןיבו–השעמלםירבדהועריאשירחאםינשיפלאלשקחרמבםהירוחאמ
,לאנברבאלשץוריתהתונימאתאואןגשתפבםירומאהםיזמרהתונימאתא
תלבוקמההנקסמהןמםגםלעתהלםינפלוכֿלעןיא–הרעהלןאכונדרוהש
–ונינפלשתורוקמהלשהטושפהנבהיפֿלע,םידמולהוםיארוקהלעללכֿךרדב
לעקרדיעמןתנויתאתימהלתונוכנהוהליכאהרוסיאלערופיסהלכשונייה
לעםגתאזהתומימתהתוטשפתהלעו,אסיגדחמ,לואשלשותומימתףדוע

רשקהבונלשי,םנמאו;ךדיאמ,תונכב,הילפאאללטפשמתושעלותוקידא
.לואשלשודִצמתונקדצתדימייוליגלתופסונתואמגודיתשםגונלש

לאםעהטַעַיַו״,םיתשִלפהרחאףודרללארשיורמגרשאתֵעבש,איהתחאה
ברעתהזא.״םדהלעםעהלכאֹיַו,הצראוטחשיַורקבינבורקבוןאצוחקיַו,ללשה
ןבאלעקרךרעיתתפסונהטיחשלכשהארוהאיצוהואטחהתארוצעללואש
ךותהטיחשהתאךורעלהיהיןתינהילערשאו,ביצהלהוויצרשא,המיאתמ
טחושהומצעבתויהלזאוילעלביקאוהיכ,רמולםינפםגשי.תורשַּכהתחטבה
רחאלדָיִמש,איההיינשההמגודה.)חבזמלןבאהתאךפהףאאוהןמזרובעכו(
ֿתיינחלעלפנתהלידכ,םיסנהםיתשלפהרחאתדרלוךישמהללואשבשחןכמ
אוה,םלוא–םתטֵלפתרתיתאתולכלוםללשתזיבתאםילשהל,םהלשהלילה
לואשלוםידקהלץעי,בוטיחאֿןבהיחא,ולשןהוכהרשאכתאזתושעמענמנ
.ןתנוהיתריבעלשתרעושמההביסהללגבהבושתהלבקתנאלו,םימותוֿםירואב
תורעתסההינפלףאש,םדוקמוניאררבכשהמלתרשקתמוזהיינשהמגוד
םוקמשיו–םימותוֿםירואבלואשלוםידקהללואשהסינםיתשלפהלעהנושארה
ותימדתןוקיתלםורתלידכםתסהןמםהבהיההלאהתונקדצהייוליגלכש,ןייצל
אמש,לאומשלשותרוקיביפֿלעודגנררועתהלהיהלוכישדשחהדגנכ,לואשלש
.׳התוכלמלותכלממתופיפכלשתולבגמהןמקומחלאוהשקבמתמאב

םנמאהנתינםיתשלפהידיר☻לש,ןכֿםאהיההמחלמהםוכיס,םוקמֿלכמ
םייתניבראשנלארשיֿץרארקיעךא,םולשבםמוקמלבושלוחורבלתונמדזהה
ותכלממתאססבלתורשפאהתאףוסֿףוסלביקלואששןפואב,םהמישפוח
תוריחהתניחבמןה,םעבולועדונשהכימתהוהרקּויהתניחבמןה–תמאב

תארוטפלידכו,הנשלהיפֿלעןתנויתריבעלעלואשעדייכרשפא,ותעדל.)ארקמה
תגצהתאךרעוהירה,םינפֿאו☻מוהיָלפאלשםיירשפאתודשחמשארמומצע
.גרוהלןתנויתאצוהלםעהםיכסיאלאליממיכהחנהךותמ,לרוגבֿהאלעהה
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תישיאהתואמצעהתניחבמןהו,ךולמלאוהדעונהילעשץראבהגשוהשתימואלה
.ודיתאהרואכלונממקליסלאומששירחא,וישכעלצנלושיגרהלהיהלוכיאוהש
ןיידעהיהאלתמאבלואשללאומשןיבקותינהש,הארנוזהנורחאהדוקנב,םלוא
ולכיורצונשתושדחהתוביסמביכרבתסמו,םלש–תויהלהיהןוּוכמאלםגו–
ךרדבתוחפל(םנכלעםיירוקמהםהיסחיתרזחהתארקלחומשלקרםישיאהינש
עצבמ,תמדוקההקסִּפב,הליחתכלמרבכוניאר,ודִצמ,לואשתא.)יאנתלעוןויסינ
וליאו–תינויערהותונמאנתנגפהלתוחֶמכםגבשחיהלויהםייושעשםירבד
ןיאםאםג,לאומשדצמםאולואשדצמםא,המלשההתוחתפתהלםירחאםידעצ
ירהש–ויהשרורבםוקמֿלכמ,ונינפלשרופיסבםישרופמםתואםיאצומונא
לואשללאומשןיבםיסחיהתאונאםיאוררבכ,׳אלאומשבו״טקרפלשותליחתב
.ויהשיפכהרואכלםינקותמ

םייקתהתוכלמהסוסיבבלואשלששדחהולעפמםאםיעדויונאןיא,ךכבגא
הגשוהשינפלםגליחתהשוא,לאומשםעשדוחמההלועפהֿףותישךותולוכ
ןוויכבעמתשהלרתויהטונארקמהחסונ.הידעלבתישארבלהנתהוהמלשהה
קהבומישיאחופיט׃ויהוזתרגסמבלואשעציבשםיירקיעהםירבדהו,הזןורחא
דסומכתוכלמהֿתיבלשוסוסיב;תוכיאהןיינעלןהתומכהןיינעלןה,אבצהלש
הרבעהבהלאםיגשומבןאכונאםישמתשמםאםג(ויתוכיסנוויכיסנלעיתרקוי
רשכ,רנןברניבא,לואשלשודודיונימו,)ירכנורחואמןונגסמתלאשומ
;םהינפמץראהתחטבהלםיתשִלפהםעתודימתמרָפסֿתומחלמלוהינהכקת;אבצה
רובְגםעשתנתונתעדה.םירחאהלארשיינכשינפמםגץראהתולובגתחטבהו
אליממ,תיתכלממההרקויהתיילעותימואלהתוריחהתחטבה,יאבצהןוחטיבה
,םעבןוצרהֿתועיבשהטשפתה,תילכלכההחוורהויקשמהןוחטיבהםגומדקתה
.ךלמלתונמאנהםגהמעו

עקרההתיהשאיהאיה,תאזהתוחתפתההֿתייטניכ,רמולדואמרבתסמו
׃׳ג‐׳בםיקוספ,ו״טקרפבלואשלאאיבמלאומשתאונאםיאצומרשאתוחילשַל

בהואודסחשיארנבאיהיַו״׃ריעמ,118׳מע,׳לארשיתודלות׳לש׳אקלחב,ץבעיהכקת
.״לודגםשולהשעאלהמחלמתולובחתבוהרובגבםלוא.םולש
ןמ,הרעהבםשוירבדכ,ץבעיעיגמםולשבהואודסחשיארנבאהיהשהנחבאהלא[
םגו–דִודדיבתָילגתלפמירחא,האנקאלל,לואשינפבדִודתאגיצהאוההבשךרדה
ודעונןועבגתכירבדיל׳םירענהקחשמ׳רחאלבאויולאהשעלארנבאלשוירבדשיפל
אוהשךכךותמץבעיקיסמ,םירוביגהלודגרנבאהיהאלש.םימדהתוכיפשבטיעמהל
.)וינודאתרימשבותולשרתהתאםגףרצלןתינו(,לואשתוכלמימיברכזוהאלטעמכ
].ז״ט‐׳הו״כ׳אֿלאומש,ו״כ‐ב״כ׳ב׳בֿלאומש,ז״נז״י׳אֿלאומש׃האר,הלאלכל
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ךרדַּבולם☻רשא,לארשילקלמעהשערשאתאיתדקפ,תואבצ׳הרמאהֹּכ״
לֹמחתאלו,ולרשאלכתאםֶתמרחהו,קלמעתאהָתיּכִהוךֵלהתע.םיָרצממת♪עב
.״רומחדעולמגמ,הֶ☻דעורושמ,קנוידעולֵלֹעמ,השאדעשיאמהָּתַמֵהו,וילע

התיהםדוקמונרמאשהמיפללואשתכלממבחתפתהלהליחתהשהמגמה
ןמתלדבנֿיתלבוא–התוהמבo״תיביטטֶגֶו״׃״תיחרזא״ֿתיתייווההרואכל
קוליסףאלע.דחוימימינפדועייתרסחו–םייוגבםימודםיאנתבליגרהולבוקמה
ךירצןיא–ררחושמהתולחנתההרוזאלשרָפסהתחטבהוץראהזכרממםיתשִלפה
רבכאהתתילאדיאהלארשיֿץראםגשךכמבצמההיהקוחרןיידעיכרמול
אללואששדבלבוזאליכםידיעמונינפלשםינמיסה,תאזםעךא;הלוכתררחושמ
ֿץרארורחשלשיהשלכהמלשהלעישעמןפואב–בושחלהיהלוכיאלו–בשח
וקוליסתמלשהתאםגתעדהלעתולעהלהיהלוכיאלףאןיידעאוהאלא,דועייה
תינורקעתרגסמב,תיסחיהחוורלשהזבצמב.יתשִלפה,קחודהביואהלשדחוימה
לכבוניעבתערכמהדימבדועראשנה,יביטקייבוסויביטקייבואםינואֿרסוחלש
ינותנלתורסמתההשתופצלהיהינויגהךא,תוהובגהתויתכלממהתילכתַלעגונה
ריבעהלהטיתףאו,ארקיעמתוהובגהתוילכתהתאחיכשהלםייתניבהטיתהחוורה
ועיקשהלידכ,תוהובגהתוילכתהחופיטלשורדהירסומהחתמהןמםעהתא
רבדלשותִמאלרשא,םייעגרההחוורהֿתונוימדלשתוקרפתהבהרהמדעוסימהלו
ונתחנהו–תמייקתועמשמלשעקרואשממלשסיסבםושםהלהיהאלןיידע
ינפבסירתםישלהאב,]תמדוקההקסִּפב[ל״נכ,לאומשלשותוחילשיכאיה
תוביסמִּבןדגנכליעומןפואבתושעלהיהןתינשהמלםאתהב,ולאהתומגמה
.ןמזהותוא

זאובשתמאבםתסהןמש,ךכבהארנכאצמנתינכתהתאלעהליסיסבהןותנה
ךרוצהםגםשהיהרָפסהתעגרהיכרוצראשןיבו,לארשילקיצהלםיקלמעה
לואָשלהיהשתויניצרהתומחלמהתמועליכרבתסמ,ןכֿלעֿרתי.קלמעתאריבדהל
לוכיאוהו,תיסחיהלקהכאלמולתויהלהלכי,הדִצמ,וזירה,ןהלקקזיהלםוקמ
גורחלילבלארשיתולובגחיטבמוחצנמתרקוילשתפסונתרטעבהנממתאצלהיה
רָפסֿתומחלמבהיהאלש,והשמקלמעתמחלמבהיה,םלואוכקת.םייקהונוזיאמ
דחוימירסומואיכרעשרושםושהיהאלתורחאהרפסהֿתומחלמל.תורחא
תרגסמַּב,תוליגרתוילנויצרתומחלמכ,טושפ,להנתהלולכיןהו,םעהתעדותב
תעדותבהיהקלמעדגנכ,תאזתמועל.אדירגהמואהתנגהילוקישלשתיגטרטסאה
תאתוחמליבויחהיוויצהלשםעזהֿתמחבשרשומהדועייףאו,דחוימדועייםעה

.ח״מד״י׳אֿלאומשהארוכקת
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תעדותאשמוםעזהתפונתתאליעפהלתונמדזהאופאוזהתיהאליממו–םרכז
ידכו,תולבגומהתויוושכעהםהיתויורשפאתרגסמבוליפאלארשילשדועייה
רבתסמ.ירמגלןויסינהוהרגִשהרדגמםלצאואצֵיאלדועייהאשמוהפונתהרשוכש
ןמזהשהמחלמכקרלהנתתאלתמאבקלמעתמחלמםאש,חינהלהיהינויגהךאיכ
ןורכיזהתכרעמלכלעםגןירשימבעיפשיהזירה,דועייתמחלמכאלא,המרג
קרדועובשחיאלביבסמתומואהלהקִּבםגו–םללכבהמואהידועיילששגרהו
ורזחיאלא,םימיהםתואבאוההיהןיידעשיפכ,הצחמליופרהלארשיםעלע
תאליפהשיפכו,םחרילבויביואתאםירחמוותמיֵאערוזהלארשיתאריכהל
.עשוהיימיבםהילעותיתִח

ודידיבגלידמרתויתמכחותמהתיהתאזההבשחמהתכרעמלכיכהארנ,םלוא
ֿתייִחמוםרֵחהתמחלמלשהשעמהרופיס.הרושאלּהניבהאלאוהו,לואשלש
ךופיההֿרבדו–לאומשלשותווצמיפֿלעקלמעבםחליהללואשאצירשא,רכֵזה
ןפואבךפהוללשהיקונפתםסקמללואשהתפתהשכ,ףוסבלןיינעהמאצישךחוגמה
חורבהלחשתוכּכרתההתנגפהלתידועייתואשנתהתנגפהמקלמעתמחלמתאהזכ
ןבומהזעקרלעו,ו״טקרפלשוכשמהבםירפוסמהלאירה–תואיצמַּבםעה
.םעפהלואשללאומשןיבעלגתנשיפוסהערקב,רופיסהםויסינויגהו

הכולמהדסומתכונחלםיאתמהשיאהתויהלבשחנש,לואשלהדהאהלכםע
–םוקמֿלכמןאכאצמנ,ךכלשרדנאוההבשתכבוסמהרבעמהֿתפוקתבלארשיב
ךישמהלותאשלידכםינותנהלואשלןיאםנמאש–ןיטולחל,יפוסןפואבררבתנו
ֿתפוקתהתואךותמלא,]דיתעה[תורודְלהמיאתמתרוסמבהססבלו,הכולמהתא
ויתולבגמדצמןה,הנקתאללםגפכררבתנהזןיינעלורשוכֿרסוחו;ךליאורבעמ
,ןהירחאאלמלוויתולבגמלערבגתהלותלוכיֿרסוחדצמןהומצעולשתוימינפה
.ולםקשלודגהאיבנלוברָלןמאנדימלתותויהידיֿלעתוחפל

םאףאו–הנוילעהמֶלידבלארשיםעתאבושךביס,ועבטםצעמ,הזבצמ
בצמהשוריפיכ׃תעדהתארבדהלעתתלהיהלוכיאלןיידעלאומשמדבלשיא
היהיופציאדוובו,ןדבאלרדרדיהלענמנֿיתלבןפואברבכןודינלואשֿתיבש,היה
הרחתמםוקָישהיהרוסאתאזםעךא–ודָמִערדרדיהלךכבגאהטיילארשיֿתיבש

רשפאלידכ.ארקיעמהכולמהתודוסיתארערעמהיהרבדהרשאב,לואשלימשר
,תמכחותמתיסִנתינכתוזיאבושומעלאיצמהלה״בקהאופאהיהךירצ,ךכמאצומ
,עודישיפכו–רושיגלהרואכלןתינהיהאלשרעפהלערשגלידכהבאהירשא
.דִוָדבהמלגתנוהתִעבתינכתהםנמאהאצמוה
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,יבמופבלואשדגנהנפאלםנמאלאומשש,התיההזןוויכבתוחתפתההתליחת
בשָיַו״–דובכלשהָוחֶמידיֿלעומוקמבשוריפבמייקאוה׃הברדאאלא
לאומשךלֵיַו״,םמצעןיבלםניב,םלוא;״׳הללואשּוחַתשִיַו,לואשירחאלאומש
תאתוארללאומשףַסָיאלו;לואשתעבגותיבלאהלעלואשו,הָתָמָרָה
.ותומםוידעלואש . .״.

אלךא–קיספמוקיתחתמלואשללאומשןיבערקהוקלמעתמחלמרופיסירחא
ילדבהףאלעש,ינרובסתמאביכ–םינושםיפיעסליתאצרהךלהמתאיתדרפה
אל,הירחאהכשמנשלארשיתוכלמולואשתכלממןיביתלשושהסוחייהויפואה
תוארלןיאלוכהֿךסַבו,ןהיניבןורקיעואתוהמלשלדבהםושהשעמלםשהיה
יפכלארשיתוכלמלשןושארהימינפההנכההֿבלשתאאלאלואשתכלממב
דִודלשתוכלמהתומדב,לעוּפַלחוכהןמקהבומןפואבהאציוףוסבלהשבגתנש
.המלשו

תרבעהתאףוסבלהאיבהשתוחתפתההתליחתו,דִודלשותיילעתליחתלסחיב
בשיילןויסינלכרשא,םימילשמוםיליבקמםירופיסהשולשונלשי,וילאהכולמה
.ודִצמתוישוקבלקתיהליושעםהיניבןוכנהרדסהתא

הליחתכלמדִודעיגהויפֿלעו,ךליאוד״יז״ט׳אלאומשבאוהדחארופיס
–םילכֿאשונולהשענולואשיניעבןחאצמךכֿרחא,ןֵּגַנעדוירענכלואשתיבל
הכזשדעךלהוםדקתהאוהךכיכ,תעדהלעדואמהרואכללבקתמהיהשןפואבו
דוקיפלהלעתהףא,תָילגדגנםייניבהֿתמחלמלתאצלרושיאהתאלואשמלבקל
לשומשלעביעהלומשליחתהשדעו,םירוביגַּבםֵשולהשעואבצבהובג
,רמולוףיסוהלןכֿםגינויגהךאהיההרואכל,הזרופיסמךשמהבזכקת.לואש
עדוויהלדִודלשוביטהיהלוכיהזהךילהתהלשתומדקתההךלהמבקר,תמאבש
ישממןפואבםגםאיכ,םותסיביטיאוטניאןוזחהזיאיפֿלעקראל–לאומשלםג
תשורילומצעֿתנכהלשדועייהתלבקלםיאתמתויהליושעשימכ–ררובמֿילכִ☻ו
ירה,ןוכנהשוריפהןוויכםנמאוהזשרמאֹנםאו;תעהאובבלואשלשותוכלמ
ןוכנהומוקמ,ג״י‐׳אםיקוספז״טקרפב,שארָּבאבומכ,דודלשותחישמרופיסש
.ונחנאונמדקהשרופיסהתוחתפתהלשרחואמבלשבהפֿיאקרעיגמרדסהיפל

.׳זח״ידע׳אז״י׳אֿלאומשזכקת
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,דואמתדבכנההדבועהידיֿלעקראלרתסנהזהשוריפהןוּויכ,םלוא
–החישמהרופיסתאאקוודותאזֿלכבםימידקמ,םדִצמ,םייתורפסהוניתורוקמש
רוזחנשיפכ,דִודלשםיימורטהוםיריעצהוירוענימילאקוודותואםימידקמםהו
םעהמחלמהלשרופיסהתסריגיפלש,איהתפסונהריתסאלא–ןלהלררבנודוע
ותיילעו,לואשלשורצחבללכהעשהתוארכומדִודהיהאלןיידע,ז״יקרפב,תָילג
םגש,הרואכלרמולהיהןתינהזיפלחכקת.המחלמהרחאמקרהלחהלואשרַצחב
לערופיסהףאלע,המחלמהרחאקראופאהליחתהןגנמכדִודלשותקסעהתליחת
רוזחלהטונאיהףא,וזהנקסמ,םלוא.ןכלםדוקוניתורוקמברבכאבומהךכ
תרשאתמותרזוחה,דִודלשתיניגנהתועפוההתּומדקיפֿלע,הדִצמרתסיהלו
תליחתרואיתלכלשתוריבסהֿרסוחיפֿלעםגו–׳יקוספח״יקרפבהרואכל
רחאלדעותלוחתתארֵחאלרמאֹנםא,ז״טקרפבאבומכתויניגנהתועפוהה
.המחלמה

–המצעלשכ,הניגנהתועפוהלשתּומדקהתסריגלונאםירזוחםא,ינשדצמ
תליחתותָילגתמחלמתעלדִודלשותוינומלאתסריגלעהישוקהתררועתמותרזוח
םא,ךכםעדבבדבו.ךליאוהמחלמהרחאמקרלואשרצחבדִודלשותומדקתה
הרואכלשי,המצעינפבתחאלכ,וניתורוקמלשתואסריגהקוידלונאםירזוחתמאב
לוכיתמאבדציכ׃לאומשלע,דואמהדבכנוהלודגההימת,ןכֿםגהומתלםוקמ
ףאו–לארשיךלמלינומלארענהזיאלשתינָדרמהותחישמבןכתסהללאומשהיה
םגהמו–תיהֱֹֿאֿתיאובנהיציאוטניאבהנומאךותמרבדההָ☻עניכרמאֹנםא
ללכבולהיהרוסאףאו,דוסבהחישמהתארומשלהיהרומאריעצרענותואש
תעדלהיהךירצאלא,לעופבוהשלכתודרמתהֿהשעמלהחישמהתאםגרתל
תרגסמב,אליעלתומכחותמותונכוסמותיאשח,ןּורמִתוןונכתיכרדבהשממל
!תיקוחהתּורשַּכה

החונותקזחלעוניתורוקמרדסתדמעהשהארנ,וללהםיישקהלכםע,םלוא
םכחתהלןויסינלכמרתויהברה,ץרותמהוריבסההבושיילעאובלתאזֿלכבןאכ
ֿרדסךותמתוחתפתההתאתוארלותוסנלאיהיתעצהו–הקָזחהתואמתוטסלו
.ןלהלכםירבד

אלא,לאומשםעושגפמינפללואשרצחלעיגהאלדִודיכאופאהיהתהחנהה
ךא;תורוקמברפוסמכ,תוחתפתההתלחתהםנמאאוהאוהלאומשםעשגפמה

.ב״כז״ט׃הוושהו,׳בח״י׳אֿלאומשחכקת
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ןיחבהלינאםגעיצאטכקת,׳ד‐׳בז״ט׳אלאומשלעם״יבלמהשוריפתובקעב
תחאהווצמוזהתיהאלש,ישילשוינבמדחאתחישמרבדבלאומשל׳התַוצִמּב
הווצמהוהבשחמה,לוכֿםדוק,םנמא,םשהתיה׃הלופכהווצמםאיכ,הטושפ
םאיכתידיימהווצמהשעמלהתיהאלוזךא–הכולמלשדחדמעומתחישמל
דמעומהשופיחבישעמהּהדּוחרקיעהיהםייתניברשא,תינורקעתרגסמֿתַוצִמ
הוויצשהמבקרהתיהישיתיבלסחיבתישעמהותידיימההווצמהוליאו,םיאתמה
בוביסללאומשאצירשאכ,םיחבזתברקהלשבוּביסבתיבהתאלולכללאומשל׳ה
תויורשפאלסחיבדמעמותואב׳הונעידוישהמעומשלידכ,הביבסהתואבהזכ
.וינפבדמועההכולמהןיינעלםשתויוצמה

לעדומעלודִודרענהתאריכהללאומשךשמנישיתיבבהזרוקיבב,הנהו
,םטושפכםירבדהתאלבקלםהםיברסמשכםישרפמהםיקדוציאדוובךא,וכרע
לקת.״ויָחֶאבֶרֶקב)דִודתא(ותֹאחשמיַוןמשהןרקתאלאומשחקיַו״םוקמַּבוּבש

ןיא״׃לאנברבאןכומכ;״םָלֻּכמרחבנשרמול–׳ויָחֶאברקב׳״׃שרפמק״דר
לידבהוויָחֶאברקמותוארחבשםאיכ,ותואחשמםהינפלוםכותבשושוריפ
׃ם״יבלמהםהיתובקעבו;״דבלויבאינפלואומצעןיבלוניבחָשמזאו,םהמ
יכ,ויָחֶאינפבהחישמההיהשהבאֹיאל]לאנברבאקחצייבר=[א״ירהםלוא״
.״ק״דרהשריפןכו,ויָחֶאןיֵּבמומכ׳ויָחֶאברקב׳שרָפיו,דוסברבדההיה

םייקתנאלםגילואהחישמהֿהשעמש,יתעדֿתוינעל,ףיסוהלינאהטונ,ידִצמו
יכלאומשחכונקרהליחתכלמאלא,ןושארהרוקיבב,דמעמותואבחרכהבםש
לאומשליחתהףאילואזאו,וניינעלהמיאתמתוישיאדִודבולהתלגתנםנמא
,ותכרדהלווכוניחל,ומעתוחישלןמזתשדקהךות,וילאוברקלודִודלאברקתהל
ךילהתםלשוהרשאכקרו–רתסבויולגב,וילאדִודתנמזהךותו,םיפסונםירוקיבב
דִודהיהרבכרשאכותודחאםינשרובעכוליפאילוא(,הזהךוניחהותועדוותהה
ֿלעםגרשקהםתחנזאקר,)לואשלשותיבבותיילעךלהמבידמלםדקתמבלשב
היהיאלתמאברבדלשופוסבשידכ,תידועייההחישמהלשילמרופההשעמהידי
ךימסהשומצעיאובנרוקמותואמותוכמסוודועייתאךשומםאיכ,דרומדִוד
.לואשתאךילמהו

םשו,חבזחובזלקרחלשמינאהתעיכעד׃׳הולרמאןכל״׃׳גקוספףוסבםשהארטכקת
תילכת,תאזעידוא]רשאדע=[םדוקשןפואב,ינשהתוחילשהשעתרשאתאעידוא
.)החישמהלעאלו(״חבזהלעקראוהתאיב

.ג״יז״ט׳אֿלאומשלקת
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תכישמשחוכשלןבומכןיא,יתעדֿתוינעיפלעיצהלינאהטונךכםאםג,םלוא
קחרההגילפמה,תיביטלוקפסץוריתֿתרעשהאלאםניארומאכםטוריפוםירבדה
םושבו–ינטשפרתויהברהתויהלהרואכלהֶטונה,יארקמהרופיסהטָשפִלרבעמ
ראתלררובמןויסינהזיאהבהיהוליאכהרעשההתוא]תא[אופאלבקלןיאםינפ
טשפיפלםגשבלםישלשי,תאזםע.ןוכנלא,לילעבהתיהשיפכתוחתפתההתא
האצותלםינפֿלכֿלעונאםיעיגמ,ונלשץוריתהֿתרעשהיפלםגויארקמהרופיסה
ẁדועיילשהארשהלאומשמולהאבדִודלשםימדקומהוירוענימיברבכש,תחאה

תוחישלשךרדב,הליחתכלמ,םאו,רתלאלתילמרופהחישמךרדבםא–תוכלמ
לכםֵאםינפֿלכֿלעאופאהתיהשאיהוזהארשהו–תומדקתמךוניחוהנכה
.ךשמהבהאבשתוחתפתהה

הארשהמהיופצתויהלהלוכיהתיהש,יפואהֿתבצעמותכנחמהתועמשמהלא
םיאָשַרשוזןיעכתושיגרלעברענדוחייבו–ךררענלשובללעהלפנש,תאזכש
;דחוימבארוקהבלֿתמושתתאבסהלתעכינאשקבמ–דִודלסחיילונא
ןאכתומולגתויהלולכישתויגולוכיספהתויורשפאהלעתעדהתאונאםינתונשכו

ללכ,רבדלשוקמועבותמאבאמש׃תצקמביברוזחלותוסנלוליפאינאןכומ–
לאומשחשמשהחישמהרבדבהרואכלֿינטשפרופיסותואאוהךרפומךכֿלכאל
לכםגשקיסהלונאםיאשרשיאדודבעידב,םוקמֿלכמ.רתלאלךלמלדִודתא
תורודְלולעובקלחילצהאוהשדמעמהווחורֿישעמ,דִודימיירבדלעונלעודיה
החנהיפֿלעוניניעבריבסויבקעאצויתמאבהלאלכלשםנויגה–המואהןוזחב
וזיאלשהחנהיפֿלערשאמרתויהברה,הליחתכלמתיאובנדועייֿתעדותלש
סחיילםיכירצונייהש,תויונמדזהרחאתירקמתופחסיהואתיתורירשהיציבמא
םיבייחוזהניחבמו;לאומשידיֿלעתינושארהתדעהרבדברופיסהיֵדעלבדִודל
,אוהשתומכררועמהזרופיסשתוישוקהויהירשאויהייכ,רמולורוזחלאופאונא
.תואיצמבתשרשומ,םינפֿלכֿלע,םנמאתראשנתינורקעהותִמאירה

ידכוניבֵקֲעלערוזחלונאםיאשרבושיכילהמדנ,ךכלונעגהרשאכשאלא
דוע–לאומשמדִודרענַלהרבעוהש–יתוכלמדועייתעדותש,ןייצלוףיסוהל
ךוניחתכרעמבםנמאהָוּולמכהנריכנםא,רתויתישממותינויגהיאדוובונלהארית

ֿדחהחישמֿהשעמהזיאלקרהנסחיינםארשאמ,לאומשדצמתינכותהכרדהו
רענלשותוחתפתהתורירשלןותנבוהרדגהרדעיהבהנכותלכתוראשיהךות,ימעפ
ֿתורעהףאלעותאזֿלכביכ,תורחאםילימברמולוננוצר.לישבהאלןיידעש
,וישעמוותוחתפתהךשמהב,דִודתאתוארלונאםיכשמנןיידע,ונרעהשםייניבה
,לאומשלשודימלתכםג–שממ–אלא,לאומשמדועייֿתעדותלחונכקראל
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םינותנהינשירה,היהךכםנמאםאואלקת;השעמלהכלה,ויפמהרותדמלרשא
םייליחתתוהמֿתונורתיאליממוידיבויה,וירוענֿתמדַקמםהבהכזדִודש,וללה
.לואשלשתוכלמהֿתיינודנתמועל,םהלךורעןיאש

תרוסמהוהארשההתלבקוהדימלהדצלםילשמעקרכו,ךכלתוכימסב
םייסיסבהםינותנהתאםגהזרשקהבריכזהליאדווביואראליממ,לאומשמ
לעו–ויפואםצעבויהםימולגרשאו,ותכלמהלרשכהכאיבהדִודרשאםידחוימה
םיכבוסמםינפֿלכֿלעויהםהםגיכ,וייחֿתולילעםוכיסיפל,רמולןתינהלא
.לואשבונינמשהלאמרתויךורעֿןיאלםימכחותמו

לעדימעהלללכבהשקדִודלשותוישיאיווקתאש,ףיסוהלוליפאןתינ,ןכא
תוסנלילוארשפארתויבולינייפואהיסיסבהוקהתא.והשלכםיוסמןייפאמרקיע
״תידיסח״תובהלתהןיעכ,תילטנמיטנסםירוענֿתובהלתהןימלהייטנלעדימעהלו
חוכב,רוצעמולובגןיאדע,דואמהבגשנוהישרושבדואמהקומע,״טנדוטס״לש
התיההיושעעגרֿןברשאתובהלתהםגוזהתיה,תאזםעךא;התפונתוהתגשה
יפלםא–וידדצלכמןזואמ,רתויברקינויגהלוקישלשוחוכבהנוסירלעאובל
ףידעולהארנשהמיפלםאו,העשהךרוצכ,השעמֿתעשב,דִודלבשחנשהמ
.ךכלרבעמםימחרותוינפרסחו–קוחרחווטל

,דחאדצמ,המֿתדימבריבסהלוןיבהלילואןתינהזהoיטקלאידהףוריצהךותמ
תובדנתהה,בודהויראהןמהֶ☻התלצהומכםיללעמבדִודלשותרובגֿזועתא
תאןכֿומכוגלקת,םיתשִלפתולרעםייתאמףוסיאבהדמתההואבלקת,תָילגדגנתאצל
ונוזחםורתאוםיליהתירומזמבהבגשנהוחורֿתולעתהתא,דודלשהניגנהרשוכ
דלקת,ליגיבאולבנישעמתא,ינשדצמ;שדקמהןיינבולארשיתולובגתבחרהל

העקוהללואשתחפשמידיר☻תריסמתאןכוהלקת,יתִחההירואועבשֿתבוא

׳אֿלאומש(םוקמותואלע׳ינועמשטוקלי׳ו,ךליאוח״יט״י׳אֿלאומשהוושהאלקת
הלילההתוא׃רמאיסוייברבאנוהבר–׳לאומשלאאֹביַוטלמיַוחרבדִודו׳״׃)ט״כק
.״הנשהאמבדמולקיתודימלתןיאשהמאיבנהלאומשמדמללואשינפלמדודחרבש
שרודה,)י״קתתזמר,םירבד(׳ינועמשטוקלי׳ברומאהתאןאכףיסוהלשקבתמדועו[
לאומשואוה]דִוד[ךליַו׳׃ביתכדיאמ׃אברשרד״׃ןלהלדכ,׳תיָנ׳םוקמהםשתא
.ובשֵיַו . ,אלא?המרלצאתיָנןיינעהמיכו–]ט״י‐ח״יט״י׳אֿלאומש[׳הָמָרָּבתיָנְּב.
].״]שדקמהתיבלשוניינעב=[םלועלשינבןיקסועוהמרבןיבשויויהש

.ו״ל‐ב״לז״י׳אֿלאומשבלקת

.ז״כ‐ה״כח״י׳אֿלאומשגלקת

.ה״כ׳אֿלאומשדלקת

.א״י׳בֿלאומשהלקת
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שיַדילכבןומעֿינברוסייוזלקתלבחַּבבאומֿינבדּודימתאואולקתםינועבגַל
דצמו;ןתנוהיודידיווישנווינבלותבהאֿתושיגרתא,בוש,רחאדצמחלקת;הפירשו
טלקת,לואשםעוישגפמבלשמלומכ,ןוזיאבגוהנלוקפאתהלורשוכתא,יעיבר

ותוהשתעבהדיגבתומדןיבלתילארשיתונמאנןיבקדהלבחהלעותוכלהתהב
תכבוסמהוכרדלשעוציבהוןונכתהלכב–ללכֿךרדבוםקת,תגךלמשיכאםע
תומחלמלשךרדב,דבעידבותוכלמלשםכחותמהלוהינהלכבותוכלמל
תודירמיוכידותוקולחמבושיי,אסיגדחמתולובגתבחרהודובכֿתומקנ,רורחש
,קדצהוטפשמה,ןוזחהוהנומאהתישאלעתוכלמהתתתשהו,ךדיאמתוימינפ
אמקת.האָתילתאסיגמ

םאתהבחינהלןכֿםאונלשי,וננויעתופיצרלהתערוזחנםא,בוש,ןאכמ
ֿלכהתיהאלתמאבלואשתיבבדִודלשתינושארהותורעתהיכ,ליעלדונתנקסמל
אלא,הרואכלתורוקמבךלהמהראותמשיפכ,תיעבטםירקמתוחתפתהלשירפךכ
ֿתידוגינהכפהמךרדבאלשדודלשותכלמהםודיקלןוּוכמדצםגםשהיה
ןיַעבשםיחונהתוחתפתההימרוגרחאךשמיהלובוריקידיֿלעםאיכ,תילמרופ
,חינהלןכֿםגשיו;ודימלתלרבדהתאןנישולאומשןנכתשיפכ,תעדמםלצנלו
אלאהאבאלםנמאאיהףא–ןגנעדוירענכלואשתיבלדִודלשותרידחתישארש
לעותעפשהתלעפהו,ותינכתךרוצללאומשלשודִצמיהשלכתוברעתהלשךרדב
.םימיאתמדמעמֿילעב

.א״כ׳בֿלאומשולקת

תובקעב–םישרפמק״דרוי״שר[.םשק״דרוי״שרישוריפהארו,׳ב׳ח׳בֿלאומשזלקת
,ויָחֶאתאווירוהתאוגרהשלעםיבאומבדִודלשותמקנוזהתיהש–ל״זחשרדמ
אלזאמו–לואשידיֿלעףדרנותויהבבאומךלמלשותרמשמבדִודםחינהרשא
ד״י'הבררבדמב׳,׳ד‐׳גב״כ׳אֿלאומש׃האר(.באוממואצישונעמשאלוורכזוה
].)׳א

תרודהמ,ג״לששוריפבםיאבומה״םישדחהםישרפמ״ַּכאלשו(,א״לב״י׳בֿלאומשחלקת
,]דִוד[איצוה]ןומעינבתַּבַרריעָּב=[הברשאםעהתאו״׃רמואבותכה[.)ו״כשת
ירעלכלהשעיןכו,ןֵּבלַמַּבםתואריבעהולזרבהתֹרזגַמבולזרבהיֵצִרֲחבוהָרֵגמַּבםֶשָיַו
גרומורוסמ׃םהוללהםייוניעהיֵלכש–וטושפכהליחתושרפמג״לש.״ןומעינב
,״םישדחםישרפמ״םשב,םגףיסומאוהךא–םינֵבלתפירשלרונתוםיניזרגוץורח
םתואדיבעה״׃ןאכסורגלשיאלא,בותכהטשפידכדעויביואלרזכאתהאלדִודש
].ןאכונמנשםילכהלכבךרפתדובעםהילעליטה׃עמשמ,״ןֵּבלַמַּב

.ו״כְֿוד״כ,׳אֿלאומשטלקת

.׳ל,ט״כ,ז״כ׃םיקרפ׳אֿלאומשםקת

.ו״טקוספ׳חְֿו׳זקרפ׳בֿלאומשאמקת
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שיםא–יבויחהץוריתהאופאוהמ,הלאשהתררועתמותרזוחןכמרחאל
המחלמהרופיסיפלויברוקמולואשיבגלדודלשותוינומלאתסריגל–הזכץורית
לואשןיבתוברקתההרופיסםנמאבחרומהשעמליכ,רמולןתינילואו;תָילגםע
ןפואב,ןגנעדוירענכדודלשלבקתהלרשקבז״טקרפףוסבאבומהדִודל
ךשמהבאלאלעופבםשגתהלואבאלשתוברקתהֿתודוסישארמםשםיללכנש
ןיבונמזתאןיידעקלחמדודהיהתָילגהרקמדעשהפוקתבוליאו,תוחתפתהה
ןיבתורֵּכיההשןפואב,ויבאןאצלשהייערהךשמהןיבללואשלצאהניגנֿירוקיב
םעהכרעמהתודרטידכךותו,ידמלתיחטשתמאבדועהראשנוניבללואש
ןושארטבמבדִודתאלואשאופאריכהאלתָילגלעןוחצינהתושגרתהוםיתשִלפה
יהשלכהכוראהקספהםשהלחםא,דוחייבריבסויעבטוליפאאהירשארבד–
במקת.םייתניבהברההנתשהורגבדודו,הניגנהֿירוקיבב

לשתומדַּבאוהוניינעלכלעקרה,תָילגבדודתמחלמלשרופיסהםצעלרשא
העיקשלשםדקתמבלשבהרואכלרבכהנותנכונינפלהשעמלתראותמה,לואש
.לאומשלהירשקקותינרחא,תישפנ

,קחדהֿתעשבתוצעֿןדבאלותייטנבלואשתאוניאר☻ָמכִמתמחלמברבכ,ןכא
תוררועתהלרשוכַּבםגלואשתאוניארןיידעםשךא;תלוזהןמהארשהולןיאשכ
אוהתוצעהֿןדבא,תאזתמועל,ןאכ.וינפלאצומהחתפיהבתיבויחהמזויותימניד
אוהשכ,תָילגלשתינקירהותורגתהחכונ,לואשתאונאםיאור׃טלחומטעמכרבכ
ךות,הדגנכהפצמובשויאוהו,םייחםיהלאקוחןימכהיאנתתאהמֿםושמלבקמ
תעבדחוימביוטיבלאברבדהגמקת.םוטמטֿתמהדתבעוקשכ,ואבצלכקותיש
ותמכסהלכ.וינפלאובלונימזמאוהו,דִודתובדנתהלעהעידיהלואשלאהעיגמש

124.׳מע׳אךרכ,׳לארשיתודלות׳,ץבעיבאז׃הוושהו;ו״טז״י׳אֿלאומשהארבמקת
ושיבלהרשאןוירשהוםידמהתאוילעמדִודטשפרשאכ׃ךכםירבדהתאראתמץבעי[
ץרםלעקוחרמהארשכ–זאו;תָילגלאתאצלזעיאלרבכדִודשלואשרבס,לואש
רחאלו.״?רענההזימןב״׃רנבאתאלאשו,דִודתאההיזאל–הכרעמההדשלא
העושתהןמןוהמיתיפערסזוחאה–לואשלאדִודתארנבאאיבהרשאכ,ברקה
].״?רענה,התאימןב״׃ההתןכֿלעו,דִודתאךלמהההיזאלבוש–תימואתפה

.׳יקוספואובמבשתולאשהדוחייבו–ז״י׳אֿלאומשלעלאנברבאשוריפהוושהגמקת
.ויהאלוליאכהשעמלןהירהו,רתויבתוקוחדןהויתולאשלעלאנברבאתובושת
תָילגהיהשםויהםיעבראלכבםיווקמלארשיויההמלאנברבאלאוש,ויתולאשןיב[
םָ☻ךיאו״׃לאושוףיסומאוהו?ודגנםחליהלומקאלעודמו?וירבדבםהבהרגתמ
השימחו,ודיבולקמורענתרובגלעחטביו,תאזכהמוצעהנכסבומעלארשילכלואש
].״?םינבאיקולח

623לארשיימיירבדלע

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



לרוגתאהזלשםייספאהותחלצהייוכיסבתולתַהלוינומלאהרענהתעצהתאלבקל
קודבלילבו,יהשלכהעצהםשהנמדזנףוסֿףוסשינפמקרתאזו–לארשי
הנתינוליאכהרואכלתיארנוזהמכסה–והמורענהוהימוליפאהליחתכלמ
יטרפלהשעמֿתעשבללכעדומהיהאללואששוליאכו,לובלבךותמןיטולחל
לשבוטהרדסלתוירחאהתלבקורושיאהןתמב,ןאכאלמלוילעלטוהשדוקפִתה
.עוציבהתויחנהתייוותהוהמישמהירדגתעיבק

לואשתאהשעמלםישגופונאןיאבוש,דִודלשותחלצהירחאםג,םנמאו
דע,והשלכרחאיבויחֿימואללעפמבוא,םיתשִלפהםעהליעפהמחלמםושב
לכךשמב,לואשתאונאםיאורקרתאזםוקמבדמקת.לפנהבש,הנורחאהותמחלמ
תויוצרפתהתגרדלםימעפלםיעיגמה,םיעותעתֿישעמלשתרשרשב,ןמזהותוא
,וינפמדחפבודִודבהאנקבאוהםזכרמרשאו,יעמשמֿדחורזכאןועגישלשתויולג
ךותתרהבתמההנבההרואלוהזלשתוברתמהויתוחלצהרואלםיכלוהוםירבגתמה
דצמ–דחיםגםינוויכהינשמ,ןכאו.לאומשםעטמתיתוכלמהותדעוהלשךכידכ
לשתורבגתמהויתופידרוותוכבתסהדצמו,הזמדִודלשותוססבתהוויתוחלצה
תמַדלילואןתינשבצקב,דבבדבםיכלוהוםירבדהםימדקתמ–הזמלואש
123.יניסרל׳היליבִסמרָּפַסה׳הרפואבהבידֿתעומשלשהתוטשפתהרואיתל

ֿלעיניסורןיחלהרשאתמסרופמההרּפואהרוביג–וראגיפאוה–׳היליבסמרָּפַסה׳123
תונוּוכמ,תונבהיאבהאלמתעשעשמהתושחרתהה.הֶשרַמובלשהידמוקהיפ
ירוביגלשתונושהםטבמתודוקנמתועבונהתויועטבוןהינימלתואנוהב,תויארקאו
.רופסניאםימעפדועזאמו,1816תנשבהילטיאבהנושארלהגצוההרפואה.הלילעה

יכהָכֵלְוהָרֲהַמ׃רֹמאללואשלאאבךאלמו״׃םנמארפוסמח״כ‐ז״כג״כ,׳אֿלאומשבדמקת
ןכלע,םיתשִלפתארקלךליַו,דִודירחאףֹדרִמלואשבָשָּיַו.ץראהלעםיתשִלפוטשפ
וא,ללכבהעראתנםאו,המחלמהףוגלע,םלוא.״תֹקְלְחַּמַהעלסאוההםוקמַלוארק
]׳אקוספ[ד״כקרפב.המואמונלרמאנאל,ארקיעמתמאֿרבדהקעזהההתיהםאףא
אלםינפֿלכֿלעשו,הרהמדע״םיתשִלפיֵרֲחַאמ״וכרדמםנמאבשלואששקרררבתמ
ֿלעֿרתי.שממלשףקיהלעבואםישרמרבדםושםיתשלפהןיבלוניבאופאםשהיה
הקעזהההתיהםאםגש,הרבסלםוקמשי,ןושארהוקלחב,ג״כקרפברפוסמהיפל,ןכ
תימוקמוליפאוא,תימואלהנכסוזיאבללכםשרבודמהיהאלהשעמלירה,תמאֿרבד
הליעקבםיתשלפלחינהלמלואשתאענמאלהליעקלעיתשלפהםויאהאולהש(
והנחמןוחטיבלהפקשנשהנכסבלוכהֿךסבהיהרבודמהאלא,)דִודתאאקוודףודרלו
היפונכוזיאדצמ,הזבאצויכוהשמוא,תירשפאהלילֿתטישפידיֿלע,ומצעלואשלש
.דִודלשוידימהלפמולבסרבכףארשאוהביבסבודדנשםייתשִלפםיעורלש
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ותוקקזיהתאונרכזה,ארקיעמדִודלשתולגתהלכינפלדועו,הליחתכלמרבכ
לאומשלשותודרפיהרחאוחורֿןואכידךותמהאבש,ןֵּגַנעדוירענללואשלש
ותוא,הנהו;ונממבוטףילֲחלותוכלמלשהיופצההרבעההלעולותעדוהווילעמ
ותואךותמ–הלועוולצאַחֵפות,ותעגרהךרוצלוילאברקמלואשרשא,דִודרענה
ךפהילידכ,ובתועטלהשעמלןתינןיאשןפואבו,םירָמשלעוליאכ–בוריק
תפרחתאלארשילעמלוגָלומצעתאהָּלהןֵמַזמהליחת.ףילֲחהותואלומצעב
שרתשמ,לואשתיבבעבקֿתבישילרובעלאוהןמזומןאכמךשמהברשאכו,תָילג
שפנֿדידיוחאכ,דוחייב,ןכֿםגבבחתמ,תיבהֿינבלכלשםתרקוהוםתבהאבםש
תויהלהלעתמ,םילכֿאשונכלואשתאשמשלליחתמףאוךלמהֿןבןתנוהילע
ֿישנאלעהנוממףוסבלתויהלעיגמו,תויוחילשינימלכבחילצמהודוסֿשיא
הכוז–ביבסמםעהֿינבלשוהלאלשםגםתביחוםנומאתשיכרךותהמחלמה
׃לארשיירעלכמותארקלתואצויהםישנהיפמםינפֿתלבקל,ברקהןמובושב,אוה
,דֹאמלואשלרַחִּיַו״שאוהיעבטךא,ןבומכ,זא.״ויָתֹבבִרבדודווָפָלֲאַּבלואשהָּכִה״
ךאולדועו,םיפלאהונתנילותובברדודלונתנ׃רמאֹיַו,הזהרבדהויניעבעַרֵּיַו
המקת.״הכולמה

ססבללוכילואשןיאןיידעו,חכומֿיתלבוינושארדשחקרוהזםייתניב,םלוא
,האנקהלשףוריטהֿחורלאופאענכנקראוה.דודלשוקוליסלתימשרהלועפוילע
םשל,בישקהלרבכבשויותויהב,ונואכידידכךות,תחאםעפותואתפקותה
לאהֶנשנורזוחהעילקֿליגרתןימותינחבאוהךרועזאו–דודלשותניגנל,ותעגרה
אלא.ומצעבדודב,הגגשבוליאכו,השעמלעוגפלהיהרומאיכרבתסמרשא,ריקה
תאריתאדועריבגמקררבדהו,הכמהןמטמתשהלדודחילצמםימעפהיתשבש
רובעלהסנמאוהוומקת,וביריבהארנכםיננקמהרתֵסהֿתוחוכינפמלואש
.תורישיתוחפ,תורחאתורטפיהֿתולובחתל

תאלעהלשידוגינהףוריצהןמהארנכתבכרומהתיההנושארההלובחתה
ֿרצחמותקחרהתאזםעו,ףלאֿרשתגרדל,אבצהֿתולעמבילמרופןפואבדִוד
אובלותאצלדִודעדיךכידכךותםג,םלוא.חדינתורישֿםוקמהזיאלתוכלמה

.׳ח‐׳וח״י׳אֿלאומשהמקת

,ם״יבלמה[.א״יקוספלעם״יבלמהולאנברבאישוריפהארו,ב״י‐׳יח״י׳אֿלאומשומקת
דִודלאןווַּכתִמיתלבכותוכהלהצורהיה״יכלואשלעבתוכ,לאנברבאלהמודןפואב
].״הגגשבוהכיהוליאכו,ריקהלאקר]אלא[
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אופאאצילואשלשורכשזמקת.״ומִע׳הוליכ☻ַמוָכָרדלכלדִודיהיַו״,םעהינפל
.בורקמוילעחקפלוביטיהלידכ,ומוקמלדִודתאריזחהלץלאנאוהו,ודספהב
לארשילכו״,רוביצהברקבתוברעתההדִודלעבושהלקוהךא,אליממ,ןאכ,םלוא
לעדועהשקוהםגאליממו–״םהינפלאָבָואצויאוהיכ,דִודתאבֵהֹאהדוהיו
׃ןכֿםא,התיההאבההלובחתהחמקת.יולגביהשלכהערהתעמולתושעללואש
ֿןבלילהֵיֱהךא,השאללןתאהתֹא,בַרֵמהלודגהיתבהנה,דִודלאלואשרֶמאֹיַו״
טמקת.״םיתשִלפדיוביהתּוובידייהתלא,רמאלואשו;׳התומחלמםֵחָלִהוליַח

ֿלכמךא;העצהבששפנהֿתנכסינפמדִודששחאליאדויכרמולךירצןיא,הנהו
ֿלכֿלעש,ולהָארנהמֿםושמשינפמםא,הינפמטמשיהלןוכנלדִודאצמםוקמ
לכימתאבַרֵמלעףידעהרבכשינפמםאו,תאזהךרדהלעותראפתהיהתאלםינפ
היהאיכ,לארשיביבאתחפשמ,יַיחימויכֹנאימ,לואשלאדִודרמאיַו״,התוחא
יהיַו״,תמאבןוצרלךודישהאופאהיהאלםידדצהלכלרשאדועבו–״ךלמַלןתח
ןקת.״השאליתָלֹחמהלאירדַעלהנתִנאיהו,דִודללואשתבבַרֵמתאתֵתתֵעְּב

ובהלע,היבאלרבדהעדונרשאכו;דִודתאהבהאלואשתבלכימ,תאזםע
םתועצמאבףּולָחהךודישַלדִודלשובלתאדדוצלןכֿםארזחאוה.שדחמןויערה
דִודןיאש,תילכתַלםינפֿלכֿלעןוּוכמהיהםרקיערשא,ףנוחֿירבדוםיכוותמלש
ךלמהתעדלעםולשוֿסחהלעישןפואב,םדאהדחאכםתסלואשלצאבשחנ
ךכֿלכדבכנוהירהאלא,אדירגןוממֿרהומדגנכןותיחֿתמכסהידיֿלעוליפשהל
,םיתשִלפתולרעהאמ׳שורדיאוהונממשדע,לארשיבדחוימרוביגכויניעב

.ד״י‐ג״יח״י׳אֿלאומשזמקת

תאם״יבלמהשרפמךכהנה[.םשם״יבלמהשוריפהארו,ז״ט‐ו״טח״י׳אֿלאומשחמקת
לש[וחוכבהיהאל]הזינפמ=[הזבו״–״דִודתאבֵהֹאהדוהיולארשילכו״בותכה
].״ותביאוותאנקהלדגןכו,ערהמואמולתושעל]לואש

ביוחמלואשהיהרבכה״כז״י׳אֿלאומשיפֿלעשבלםישו;ז״יח״י׳אֿלאומשטמקת
תָילגלשותורגתהחכונלולשסרפהתזרכהלםאתהבךלמהֿתבתאדִודלתתלהרואכל
ןובלעהֿתשגרהתאדִודעיבהזארבכםצעביכרמולםינפשישיפֿלעֿףאו–
.)ם״יבלמהשוריפהארו,ו״כקוספבםשרומאכ(ובהררועסרפהתזרכהש
–המצעבתאזההלודגההלועפהיכ״׃םשבתוכ,דִודירבדתאביחרמכ,ם״יבלמה[
,ןתמלכמושוכרלכמרקירתויאוה–תואבצ׳הםַעוםייחםיה♪ֱֿאףרחממםקניהל
.וזכהרשואמהלועפתושעלחילצישימללודגרתויהרכשהומצעהזו . תרעבתדצמ.
].״רכשהדצמאל,ויה♪ֿאוומעלהמקנהוהאנקה

.ט״י‐ח״יח״י׳אֿלאומשןקת
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,ךלמַּבןתחתהלדִודיניעברבדהרַשִּיַו״,אקווד,םעפהו–׳ךלמהיֵביֹאבםקָנִהל
,שיאםיַתאָמםיתשִלּפַּבַּיַו,וישנאואוהךֵלֵיַודִודםקיַו;םימיהואלָמאלו
לכימתאלואשולןתיַו,ךלמַּבןתחתהל,ךלמַלםואלַמיַוםהית♪רעתאדִודאֵבָיַו
אנקת.״השאלותב

תניחבבויניעבהתיהשאיהאיה,לואשתעצהלשוזהחלצהיכ,רמולךירצןיא
יכעדֵיַולואשארַּיַו״התעשםגהמו,ותינכתלשרתויביתוהמהוקהבומהןולשיכה
.דועדִודינפמאֹרֵללואשףֶסאֹיַו.ּוהתַבֵהֲאלואשתבלכימו,דִודםִע׳ה . ואצֵיַו.
–בנקת״דֹאמומשרַקיִּיַולואשידבעלכמדִודלַכָ☻םתאֵציֵדִמיהיַו,םיתשִלפירש
.האסה,לואשיבגל,ךכבאופאהשדגוהרבכלוכהֿךסַבו

לשיתחפשמהוירוביצהודמעמףאלעו,הרירבולןיאשןכֿםאטילחהאוה
ימשרןפואבוילעזירכהלאוהבייח,םימורמלםייתניבהלעוחפתרבכש,דִוד
.ךכלםאתהבגרוהלואיצוהלו,הכולמהֿאסכלודיתאאשונולכנתמה,דרומכ

לשהלודגהותרקויוותחימצףאלע,תמאבש,ןייצלךכלרשקבןיינעמ,הנהו
ובשיםאםג–ומצעלשכהזרבדש,לואשלשותכרעההנוכנתאזֿלכבהתיה,דוד
.ובוונממ]ל״נה[ןויערהתאלכסלידכםינפֿלכֿלעובןיא–דואמתושקהלידכ
ולורתונאל,ךלמהםעטמימשרןפואבףדרנתויהלדִודלחהשמיכאיההדבועה
ףוסהדעךישמהוללכברוביצהוליאו,םידדובאלא,לעופבוהשעמל,םיכמותדוע
ֿתּויפכבהיהךורכרבדהשםירקמבוליפא,תוכלמהתוארוהתאתונמאנבםייקל
הברהדימב,ףוקזליאדוובשיתאזההאצותהתא.)גנקתהליעקהרקמבומכ(הבוט
שוכרל–דואמזירזהיהףאו–ענמנאלםאםגש,דודלשתידוסיהותדמעתוכזל
לכבםינפֿלכֿלעענמנוהירה,יבויחֿישיאסיסבלערשפאהלככהברהדהאול
השעףאו,ילילשֿינדרמןוויכביהשלכהרוצבתאזההדהאהתאתוטהלמריחמ
םגּולו,הזכןוויכבתּוטָניהלשהנכסלכלעופבוהנווכבעונמלידכותלוכילככ
.ותבוטבאלש

ןכמתוחפאלש,רמולםינפשי,םויהדעוזאמלארשיימיירבדלכרואל,םלוא
יפואהתוכזלהאצותהתאףוקזלשי–רתויהברההלודגהדימבםגילואו–
ואצוממךשמהבוותרותֿתודחאלשבילוא(לארשיםעבהארנכעובטה,יסיסבה
אלדוחייב,ינדרמםעאוהןיאש,)ידמעמֿיתלבהוינויווִשה,יתודחאהֿיתחפשמה

.ז״כ‐׳כח״י׳אֿלאומשאנקת

.׳ל‐ח״כח״י׳אֿלאומשבנקת

.ב״י‐׳הג״כ׳אֿלאומשגנקת
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דנקת.םיצִקהלכוילעּולָּכשכאלאאופאדרמתמאוהןיאו,ולשתיקוחהלשממדגנ

התיהש,דואמרבתסמ–דִודלשתינורקעהותשיגלףוריצב,הזהיסיסבהיפואהו
לואשלשהערהותוכבתסהלכםעש,ךכבתערכמוהבושחהמלשהןכֿםגםהל
קיפסהאוהןכלֿםדוקירה,תיבויחתיתכלממהמזוילםינואֿרסוחבותעדהֿלובלבב
,המואהייחבתילכלכהחוורויסחיןוחטיבלםיבוטתודוסיחינהלםינפֿלכֿלערבכ
הנקת.ליעלוניארשיפכ,םעבתונמאנולוחפיטרשא

התיהאל–הליעפתירוביצהדהאתוחפלו–תירוביצהדהאםאםג,םלוא
המכלשהליעפהםתדהאונממהלטינאל,תודרמלעףדרנכעדונשהעשמדִודל
רטפףאויבא.ותבשחממויבאתאתוטהלןתנוהיהסינהליחתכלמו,םיבהואֿםידידי
וזתורתעיהםאאלפייאל,םלוא.לוכיבכתּורתעיהותוענכתשהירבדבןתנוהיתא
תוחכוהרדעיהלעתונעטבוענכשלותוסנלקרהיהלוכיןתנוישרחא,הנכהתיהאל
לשותבוטלהרואכלהשעדִודשתורובגהישעמלעו,דִודלשותמשאלתוילמרופ
אלויבאֿתיבתוכלמש,היהענכושמוןיבהרבכתמאבומצעןתנוישדועב–לואש
יכ׃ןכֿלעֿרתיףאו,לואשלשומוקמבאובלדיתעהודעונשאוהדִודיכו,דימתת
,תינכתהיהוזםנמאיכ,אמתסמואשוריפב,וינפלהדוהרבכהשעמלומצעדוד
יכ,תישעמהאצותםגןתנוהילשהירוגנסלהתיה,תאזםעונקת.וילעתלבוקמאיהו
אלותוקפאתה,םלוא.לעופהלאותטלחהתאצוהתאלואשהחדבושםייתניב
ףאו,ןועגישתפקתהבוגרהללואשלשףסונןויסינינפמדִודטלמנשירחאו;הכרא
וליאו–תימשרוספתלואבשךלמהיחילשינפמותשאלכימידיֿלעהלילבחרבוה
ךרעשןוּוכמןחבמתועצמאבםותדעולהררבתנםגלואשלשותטלחהתּויפוס
וידודנתפוקתהלחהו,חטשהינפלעמיפוסןפואבדִודםגקלתסהםנמא–ןתנוי
זנקת.ראווצלעףדרנה,טלמנןיירבעכ

יכ;הפלכבוילעךרבלןבומכבייח,ולאתורושבתוככאשנתמֿןכפהמםג–הזיפואדנקת
אלםעהשידכםינפֿלכֿלעאוהליעומ,ץוחנדרמהשתותִעבאוהקיזמשמרתוי
,ףוסבלדרמתהלףאו–תוביציבדימתהללכויוקרסלשתויונדרמיכוכיחבסמסמתי
.רוחיאברבדהאהיםאםג,תמאבץוחנההרקמַּב

םכשִּבלמה,הָניֶכּבלואשלא,לארשיתונב״׃]לואשלעדִודתניקךותב[,ןכֿםגהוושההנקת
.)ד״כ׳א׳בֿלאומש(;״ןכשובללעבהזיִדֲעהלעמה,םינָדֲעםִעינָש

ןויער]תא[דוחייבהארו(ח״י‐ז״טג״כ,ז״י‐ג״י׳כ,׳ו‐׳דְֿו׳אםיקוספט״י׳אֿלאומשונקת
.)דודלןתנויןיבתירבה

.׳כ‐ט״י׳אֿלאומשזנקת
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חקללאומשו,התמרהלאומשלאהתיההתישארש,בלםישליאדכוזהחירבב
ןתנשתוצעהראשןיביכןכתייחנקת.המרבתיָנבהמֿןמזומערתתסהודִודתא
ֿלכבדועהסנידִודש,ולשותצעתאזםגםנמאהתיה,וזתונמדזהבדִודללאומש
תיהבאהצעידעלביכ;לואשלשתיתִמאהותטלחהיהמןתנויתועצמאבררבלתאז
ירחא,רוריבהדִודלהיהץוחנדועתמאבהמםשלןיבהלהרואכלהשק,הזגוסמ
.לילעבלואשובםייקשםייעמשמֿדחהםישעמה

לש–ירטסיההוא–״יתּואּבַנתִהה״ביטהןכֿםגהזרשקהבןויצליואר
תרתוכהֿתלוג.המרבתיָנִמדִודתאולאיצוהללואשחלשרשא,תוחלשמהןולשיכ
,ומצעבלואשתאספתשגלפומה״יתואּבַנתִהה״ןועגישבהתיההזןולשיכלש
תוניסחלערופיסהדמלמבגאֿךרדבו–ופוגבתוחילשהתאאלמלףוסבלותאצב
ןיערגהףאלע,ותוהשתומוקמלולאומשלתעהתואלכהארנכהרמשנשתמיוסמ
ותדפקהףאלע,לאומשלשתודרפיההתוהמבםוקמֿלכמוהשעמלאצמנשינדרמה
,לואשלש״ונועגיש״היההדימוזיאב.ןידהתרגסממגורחיאלולשדרמהש
תינטנופסהבוגתלשירפקר,ללכֿךרדבותעיקשךילהתלכבווזתדחוימתונמדזהב
דִודולאומשלשםדִצמןוּוכמיגולוכיספןונכתלםגקלחךכבהיהאמשוא–ודִצמ
ןויסינלכש,רמולךירצןיאךא;הילאמתעדהלעהלועההלאשןבומכיהירה–
.יתוטשוינוימדקרהיהיהילעבישהל

רופיסתאריכזנךא,טורטורפבןאכהקחתנאלהחירבהתוערואמרתילע
יכדשחהלשב,לואשתדוקפב,םינהוכהריעבונתייסולכואלכלשהתדמשה
תעדותךותמ,ותחירבבדִודלעייס,םשםינהוכהתחפשמשאר,בוטיחאןבךלמיחא
התואםישגהלואשו,עצבלךלמהישנאמקלחובריסוזהעווזיכ,ןייצלשי.תודרמ
חילצהךלמיחאתיבלכמטנקת.ולשםיעורהריּבא,ימודאהגאודלשותועצמאב
ימיבףא,ןהוכלולצאהיהודִודלאחרבאוהו,רתיבאונבקרזאטלמיהל
שיאלכ״,שיא)תואמששוא(תואמעבראכדִודלאופרטצהודבלמסקת.ותוכלמ
אסקת.״רָ☻לםהילעיהיַו,שפנרמשיאלכו,]השונ=[אֶׁשֹנולרשאשיאלכו,קצָמ

םערשאםיאיבנהתרובחמהיהשןכתייו–בסקתאיבנהדגדִודםעךלהןכומכ

.א״לקתהרעה,ליעלהוושהחנקת

.ב״כ‐א״כ׳אֿלאומשטנקת

.׳ז׳א׳אֿםיכלמ;ד״כו״ט׳בֿלאומש;׳טְֿו׳וםיקוספג״כ,׳כב״כ׳אֿלאומשסקת

.ג״יג״כ,׳בב״כ׳אֿלאומשאסקת

.׳הב״כ׳אֿלאומשבסקת
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,םהיניבו(ויחאלכםעוילאוטלמנםהףאש–דִודלשומאוויבאתא.לאומש
ךלמלא,לואשדחפמ,חירבהלדִודץלאנ–)היורצינבישיבאובאויםג,הארנכ
םעפבםעפידמףקותהיהיכ,ןייצלשיהחירבהתעבדִודלשויתולילעמגסקת.באומ
לעםהינפמןֵגֵמהיהו,הדוהירבדמבםירחארבדמֿיסושואםיתשִלפלשתויפונכ
התיהדימתאלךא,םינהנהןמהכימתשקבמהיהתאזתוכזבדסקת.םוקמהישנא
הסקת.תיבויחתונעיהה

,הזלשודיֿגשיהךותל,דִודרחאופדרב,לואשעלקנוזהפוקתבםיימעפ
;םולשלסויפירבדבוןגפומןפואבלואשתאחַלישדִודו–ויניעבבוטכובתושעל
וסקת.ץוחלוהפשהןמאלא,ךכלשבהבוטלוילעךפהנאללואשלשובל,םלוא

,תגךלמשיכאלאוישנאםעחורבלאלאוינפלהרירבדִודןכֿםאהאראלףוסבל
,םלגרתקיחדו,םתירבֿילעבוהדוהיישנאינפמשיכאלשרָפסהתנגהלהרומתבו
תמאבשאונדִודיכןימאהשיכאשדועב,םלוא;גלקִצתאותושרלשיכאדימעה
הכאוב,םירחארבדמֿיטבשלעהשעמלויתוטישפתאדִודךרע,ובדגבוומַעמ
ןיַּנמךלמלרפסישימאצָמייאלשידכ,היחשפנלכםהמדימשמהיהו,םירצמ
זסקת.תּואיצמַּבדִודלשוללשוילאעיגמ

לארשילעתולעלרשכבצמהתאוארםיתשִלפהו,לאומשרטפנםייתניב
.הלודגהמחלמב

םיתשלפהוסינשהנורחאהתיללכההפקתהההשעמלתאזהתיהיכהארנ
תאקתנל,תכלֿתקיחרמתיגטרטסאהרטמםעפהםהלהתיה.לארשיתאףוקתל
וחתפםהךכםשלו,םירפארהולילגהןיב,לאערזיקמעב,הזכרמבלארשיתוכלמ
ףאהתמשגהרשא,תאזהתרדגומההרטמהתמועלחסקת.הנופצלודגיאבצעסמב

.)׳וקוספו״כקרפבםגהארו(;׳ד‐׳ג,׳א׃םיקוספב״כ׳אֿלאומשגסקת

.ז״ט‐ו״טְֿו׳זםיקוספה״כ,׳ה‐׳אג״כ׳אֿלאומשדסקת

.א״י‐׳דה״כ,ב״יג״כ׳אֿלאומשהסקת

.ו״כְֿוד״כ׳אֿלאומשוסקת

.ז״כ׳אֿלאומשזסקת

אטרכסלטא׳(ןושאררפס,׳לארשיֿץראתודלותלאטרכסלטא׳ב95׳סמהפמהארחסקת
קֵפֲאמ,םיתשִלפהעסמתאתראתמהפמה[.)ינורהאןנחויתאמ,׳ארקמהתפוקתל
,ןימינבץראמלואשאבצעסמתאו,הרומהתעבגילגרל,םֵנושדעףוחהרושימב
קמעו,הזלהזםיארנוםיכומסתונחמהינשואצמנשדעו,עובלגהסכרדערההךרד
תנכדועמהתישילשההרודהמבםגונכלערתונ,95,הפמהרפסמ*.םהיניבלאערזי
].1995םילשוריאטרכתאצוה,יניירןוסנאתאמ,סלטאהלש
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רומגרתסהבםייקתהלהלכיאלו,והשלכןמזֿךשמבהכורכתויהלהתיההחרכומ
ודִצמהליבקמתיגטרטסאתינכתםושלעהשעמלםיעמושונאןיא,עתפֿתפקתהבו
הנחמהתאשוגפל,הנופצאוהףאהנפו,ואבצתאטושפסייגאוה.לואשלש
ונחםה.םיתשלפהורחבשםוקמַּב,םינפלאםינפתללוכתוכרעיהב,יתשִלפה
.ובלדרחלודגהיתשִלפההנחמהתאותוארב.עובלגַּבםלומהנחלואשו,םֵנושב
ןמזמרבכלדחומצעלואש.םתסנןוזחהלבא,׳הרבדתאעומשלשקיבאוה
לכותעדב,שפנהֿךודכדושואֵיבעקשאוה;תמאלשהארשהילבקמםעתונמיהל
חוכםגםתסנוזהריוואביכרבתסמו–טסקתאבוברקתמותוכלמץקשןמזה
.ונבןתנוילשהמזויהותוררועתהה

הארנלבא;הליחתכלמםירוכעויהןתנויולואשיסחישוניאררבכ,םנמא
ויבאתוכלמלשיביטקייבואהבצמהתאןיבהלןתנוילעלקוהןכִמךשמהבש
ןיינעלכדבאלרבדהולםרגדחאדצמרשאדועבו,רתויתוחוקפםייניעב
,ויבאםעםיסחיבוכבסלרבדהףיסוהםגינשדצמירה,העושתלשתובשחמב
וגרהלןויסינידכדעוליפא–תיתלשושהדיגבלשתויטנביולָגבמישאהש
ֿחוכקותישהיהלוכיךכתובקעבםגש,רמולךירצןיאו–עקתםעזֿתפקתהב
.ידמלןבומתויהלןתנוילשהמזויה

םגיהנמלאומששרחא,לואשםעםיאיבנויהאלשאוהטושפךא,תאזדבלמ
רתיבאםָלָטניכ,ולויהאלןכֿםגםימותוֿםירואוליאו,ונממודיתאקליס
?תאזֿלכבלואשלאיהשלכבצמֿתראהאופאאובתןיַנמ.בונלשהתדמשהרחא
לבא–באתרושבמוליפאםעפהתונביהלותוסנללואשלחבאלושואֵיבורב
לשוימיבדועהארנכ,רומחרוסיאבלואשרסארבכםינועדִיהותובואהתא
ֿתלעבהשיאהןמשקיבאוה.רתסַּבבואָּבלואשלאופאטילחהאוהאעקת.לאומש

.ז״יג״כ׳אֿלאומשהארטסקת

.ג״ל‐׳ל׳כ׳אֿלאומשעקת

,׳גקוספףוסבח״כ׳אֿלאומשלעלאנברבאשוריפיפל,יתעדֿתוינעלרבתסמךכאעקת
.ם״יבלמכאלשו
.תמלאומשו״׃רמואבותכה[ רחאמו.״ץראהמםינֹעדִיהתאותובֹאהריסהלואשו..
ןאכבותכהיכלאנברבאשרפמ,)׳אה״כ(ותרובקולאומשתתימליעלהרמאנרבכש
ּֿולו–לאומשלףילחתולאוצמללואשלשףחדַלהביסוהירה,״תמלאומשו״תינש
,ךלמהתעדלעהלוערבדההיהאלשקראל,איבנהלשוייחביכ–בואֿתלאשבםג
.ץראהןמםינועדיהותובואהתאלעופבריסהףאאוהשאלא
הביסוהירה״תמלאומשו״רומאהש,ורדסכקוספהתאשרפמ,ותמועל,ם״יבלמה
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רשבתהאוה׃ךכמולחמצאליבויחרבדםושךא,לאומשתאולתולעהלבואה
הנינפאוהןכמרחאלהשיאָלוניבדמעמהרואיתו–וינבלוולתוומבוהלפמב
בעקת.הנייצלאלשהזרשקהברשפאֿיארשא,תיתורפס

.עָטקתוומהו–הזהרוביחהתביתכבד״בשקסעותומלךומסדע...עוּבנלמוטעקספןאכ

.ט״לשתןוושחףוס–רעושמהקֵספֶההדעומ

יַחשתעב,םיתמהלאשורדילכסימ״לאומשייחבירהש,םינועדיהותובואהתרסהל
תעדלםיצורהםעהולֵחָיַו״,התעוליאו;״?ויתולאשמלכדחאלכלדיגהשהאורה
ןמםרעבללואשררועתהךכֿידיֿלעו–ינועדיובואבשורדלדיתעהואהווהה]תא[
].״ץראה

.ךליאו׳הח״כ׳אֿלאומשבעקת
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׳אחפסנ
ו״צקהרעה,445׳מעל

יניד׳ךרכַּב׳גקרפךותמ׳חףיעסלשובורןאכאבומ,ו״צקהרעהלךשמהב
,ד״בשלשהלודגהתיטפשמהותדובעתאםתוחהיעיברהךרכה–׳היָנקה
םיילושהתורעה.רואהתארםרטוםיבותכבתאצמנה,׳ןיינקהינידתרות׳
.דיהֿבתכיפדבד״בשןמיסשיפכ,תוירוקמהןהיתויתואבתונייוצמ

לבויהרטשמבןיעקרקמתייָנקהיגייס

ֿלעלוחלםייושעהםיגייסהתאםגרכמהלשיאוולהֿינידםעתונמלונאםילוכי,ףוסבלו

םינמזב,ןיעקרקמבתולעבהתרבעהאוההאשונרשאהיָנקהלסחיבלארשיינידיפ

.לבויהןידםהבלחש,םיניקת

אלאלחאוהןיאווטר,םיטבשלתקלחתמהלארשיֿץראימוחתבלחןושארהגייסה

םעהמוחתופקומכושדקוהשםירעבםייונבהםיחטשהתאאיצוהל–תודשלסחיב

,םילשוריבןכו–ץראבשתורחאםירעב,םלואזטר;ץראָּבלארשיתולחנתהלשהתעיבק

זיר.היונבעקרקלסחיבףאגייסהלח–םייִולהירעבןכומכו,המוחתפקומשיפֿלעֿףא

ןהתוראשנשונייהו–הזוחאẁתודשתוארקנהןה,ןהיבגללחגייסהש,ולאהתועקרקה

לארשיץרא״׃ם״במרהןושלוזהנה[.׳אהכלהלבויוהטימשתוכלהמא״יקרפוטר
רֵכָמִתאלץראהו׳׃]ג״כה״כארקיו[רמאנש,תּותימצלתרכמנהניאםיטבשלתקלחתמה
אלא,ןיליעומןהישעמןיאו,השעתאלבןירבועםהינש–תותימצלרכמםאו,׳תֻתִמצל
.]״לבויַּבהילעבלהדשהרוזחת

ירדגתפישחלשהמגמב,רוקמהלשתונשרפםושמובשיםירבדהלשהזחוסינזטר
תוכלהלבויוהטימשתוכלהמב״יקרפהאר.ישילשתיבתפוקתבןידהלשותלוחת
.ףיעסהףוסבונמוכיסםגהארו–׳גהכלהםיכלמתוכלהמב״יקרפהוושהו,ז״ט‐ו״ט
םיכלמתוכלהמב״יקרפבוז״טהכלהלבויוהטימשתוכלהמב״יקרפבם״במרהירבד[
].״בויחה״הלימַּבתחתופההקסִּפַּב,ןלהלד״בשירבדבםיטטוצמ׳גהכלה

.ג״יְוב״יםיקרפ,לבויוהטימשתוכלהזיר
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תאחיטבהלאברומאהגייסהו–חירהנושארבוקלחתנןהלרשאתוחפשמַלםלועֿתזוחא

.הזהרבדהלשומויק

והירהתותימצלהזוחאהֿהדשתאתונקהלןויסינהש,אוהגייסהלשיטפשמהונכות

םירדגבאוהםייקתמאלא,ירמגללטבהשעמהןיא,תאזםעךא;ספותונניאוהריבע

ןיינקהֿהשעמליעומ,םהיניבםיכסהלםידדצהולכישהמלכףאלעשונייהו,םינקותמ

ֿןיינקשימלהדשהרזוחלבויהתנשבו,לבויהתנשלדעתורֵּפֿןיינקחקולַלקינעהלידכ

.ולשאוההזוחאה

. . .

היונבעקרקבותלוחתמדבלו–היונבעקרקלשףוגהרכמלסחייתמינשהגייסה

ןושארהגייסהרשאוהמוחתופקומכושדקוהשםירעבםגאוהלח,הזוחאֿהדשאיהש

,םהילעבתושרבםיתבהתורמתשהתאדדועלאוהגייסהדיקפת.ןהבלחונניאונרמאש

–המוחתופקומהםירעבםנמאדחוימבו,םיינוריעםיחטשבףא,תיתחפשמתופיצרב

הרזֲחהןידתאןהבםייקלםוקמאופאןיארשאוהילעשןיינבַלעקרקההלֵפטןהברשא

לעףסונבינשהגייסהלח,לבויבתרזוחהו,הזוחאֿהדשאיהשהיונבעקרקב.לבויב

.חכר.ןושארהגייסה . .

ןוידפֿתוכזלהפופכתראשנםירומאהםירדגבתסנכנההיָנקהש,אוהגייסהלשונכות

.לר.)ךרעהוא(ריחמהתרזחהדגנכ,היָנקההןמהנשךשמבוישרויורכומהדצמ . ירעבו.

ריעוזהיהתםאשונייהו(םלועלםאיכ,הנשךותקראלאיהתמייקתמםייִולה

בלר.)לבויהתנשלרבעמףאתוכזהםייקתת,המוחתפקומכהשדקוהש

׃תרחאהרדגהם״במרההרואכלאיבמ,׳אהכלהןימרחוןיכרעתוכלהמ׳דקרפב,םנמאחיר
הבהכזשואהָחָקְלשהדשו,הזוחאֿהדשתארקנהאיהוישירוממםדאהָשָרְישהדש״
רדגב,השוריברובעלהיושעהנקמֿהדשםגשרורב,םלוא.״הֶנקִמֿהדשתארקנהאיה
אצויו;שרויהדיבףאהנקמֿהדשכבשחיהללדחתאלתאזםעו,חקולהלשוניינק
דיבהשוריאיההדשהשאקוודואלאיההזוחאֿהדשלשהנוכנההרדגההשאופא
,״וישירוממ״השורילעתמאבאוהשגדהו,רודרודמודיבהשוריאיהשאלא,הנוקה
.םלועדע,שדחמהֶנקִמֿתייכזלשקספהילב,םיברב

.׳יהכלהלבויוהטימשתוכלהמב״יקרפחכר

המוחתפקומהריעךותבתיברכומה״׃׳אהכלהןושלוזהנה[.׳בּֿו׳אתוכלה,םשלר
וליפאו,הצרישתעלכב,רכמשםוימשדוחרשעֿםינשלכהלאוגהזירה–
].״םולכחקולַלערוגוניאו,חקלשםימדהלכןתונ–תודפלהצורשכו;רכמשםויב

הדשמהדשורכמשםייִולוםינהֹּכ״׃ם״במרהןושלוזהנה[.׳זהכלהג״יקרפ,םשבלר
,תודשהןירכומאלא,הזהרדסכןילאוגןיא–ןהלשהמוחירעיתבמתיבוא,םהירע
.דימןילאוגו,לבוילךומסוליפאו . רחאוליפא,וצרישןמזלכהמוחירעיתבםילאוגו.
].״׳םִיִולַלהיהתםלועתַלֻאג׳׃]ב״לה״כארקיו[רמאנש,םינשהמכ
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,היולתותלוחתרשא–לבויהרטשמלשותלוחתבםיכורכונרמאשהלאהםיגייסהינש

,טבשבטבשןיבברועמויהיאלשאוהו״,םתמדאלעםיבשוילארשילכתויהב,הדִצמ

ללגבקראלו,ונימיבהשעמלאופאםילחםניאםיגייסהדלר.״ןנקִתכםיבשויןלוכאלא

החנהיפֿלעוליפאו,המצעהרותהןידיפֿלעםגאלא,הרותהינידמיהשלכתומלעתה

םצעשבצמבו,יתכלממןפואב,לארשיֿץראב,השעמלםימייקתמויהיהרותהינידללכש

הניאתמאבםיגייסהתלוחתלשוזהיָלתה,ןכֿלעֿרתי.םלשומרבכאהיתויולגהץוביק

איהתעבונןכאאלא,םידיבכמםינידלשםתלעפהמתוטמתשהלוהשלכילמרופץורית

םנמאםהירהםיגייסהלשתילכתהוםעטהלכרשאב,ןיינעהעבטמיתוהמןפואב

,תיעקרקתופיצרותוישרושלשהסיסבלעיתרבחהןוזיאהתדמתהתאחיטבהל

השבתשנתאזהתופיצרהותוישרושהוליאו–תמיוסמותעדומ,תירוטסיהֿתיתחפשמ

ןמהרבעורבכהלטבוליאכהתוארלרשפאףאעירכמההרקיעבו,ןיטולחלטעמכרבכ

.םלועה

םתואבדועלפטלורוזחלםעטללכבשיםא,לואשלםוקמאופאשיהלאתוביסמב

הריקסהןמ,םלוא;ןאכםיקסועונאובשגוסהןמילאוטקאֿיתאוושהרקחמב,םיגייסה

תיעמשמֿדחםנמאיהירהילשיתבושתםינפֿלכֿלעשרורב,םהליתשדקהשתטרופמה

תועמשמםינודינהםיגייסלםויכןיאםאםגש,ךכבאוהוזהדמערבסה.ןיטולחלתיבויחו

הניחבמםהםיכיישוילארשא,תונוממהינידלשדחוימהםוחתבהרישיתילאוטקא

םתמגמוםייפואתרהבהבתגלפומתועמשמםהלתראשנםוקמֿלכמירה,תיטפשמ

תועמשמהבגא,תאזו–תורחאהתוטישהתמועל,ללכֿךרדבלארשיינידלשתיתרבחה

חתפמהֿתדוקנכ,תילאוטקאֿתישעמהניחבמםגםיגייסהםתואלתרתונהתגלפומה

רוזחלונאםיבייחתמאבויפֿלערשא,יתובשייתההוילכלכה,יתרבחהןונכתהתנווכהל

.תיחישמההכפהמהךשמהבונתלואגךלהמתאדועלהנלו

תרכהבהלחשתושבתשההןמתלהבנהניאלארשיתרותשהדבועָּבדסוימרבדה

הריתחהלעתאזכשתושבתשהןיגברתוולהנכומאיהןיאו,תיתחפשמהתופיצרה

ףחסיהלונאםינודינהידעלברשא,ביציהושרשומההרבחההנבמלשלאידיאהתמשגהל

תיתחפשמהתופיצרהתרכהםא,ןכל.ארקיעמונתוהזןדבאלדע,םייוגהלככ,לובלבב

–השבתשנוזהרכהו–שרדנהיתרבחההנבמהלשותוהמםצעבידוסייאנתאיה

.ךכלךרדהתאתעבוקםגיהירהו,שדחמהססבלורוזחלהרותהונתואתבייחמ

׃ולאתוכלהיתשבם״במרהלש׳הרותֿהנשמ׳רפסבונינפלחסונמאצמנבויחה

תעב,תישילשהאיבב,אובלדיתעלןכו״,ז״טהכלהלבויוהטימשתוכלהמב״יקרפב

.המוחירעיתבושדקיותולבויוןיטימשתונמלוליחתי,ץראלוסנכייש . תשורישיקמ–.

.׳חהכלה׳יקרפ,םשדלר
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תשוריףא,ולאהםירבדהלכשודיחבהבגהונהתאיתובאתשוריהמ,יתובאתשוריל

סחיב,׳אהכלהםיכלמתוכלהמא״יקרפבןכו.״ולאהםירבדהלכשודיחבהבגהונהתא

ןישועותונברקןיבירקמ,םדוקמויהשכוימיבםיטפשמהלכןירזוחו״,חישמהךלמל

המהז,שודיחהךרדלסחיבוליאו.״הרותבהרומאההָתָוצִמלככ,תולבויוןיטימש

בשייתתשכ,חישמהךלמהימיב״׃׳גהכלהםיכלמתוכלהמב״יקרפבונלעבקנש

.וילעחונתששדוקהחורבויפֿלעםלוכוסחייתי,לארשילכוילאוצבקתיוותכלממ . .

.״םהיטבשלאלאלארשיסחיימוניאו

רטשמינידתאםייקלרשפאֿיאןיידעהלואגהתליחתבשהרקמביכ,אצויהזיפל

תורשפאהשודיחלתנוּוכמתויהלהלואגהתמשגהתבייחםוקמֿלכמירה,םתכלהכלבויה

תאצלםירבדהםיחרכומםייתניבםאםגש,תורחאםילימב,עמשמו;ּהכשמהב

םתוארלשיםנמא–םהםילבלובמשהדימהתואבירה,טעמםאוהברהםא,םילבלובמ

,ןקתמהןונכתהךלהמבו,ןמזהךשמבשתעדלעו,יעראךרדבקרםינגרואמכםייתניב

.שדחמונגרואיוונושי]םה[

הלואגהלשהתוחתפתהתרוצלאיפיצפסןפואבהנקסמהתאהתעםגרתנםא,הנהו

בוציעב,הכדעהפהשענשהמלכיכרורב,ונימיבלארשיֿתנידמותונויצהידיֿלע

תילכתביארעםנמאוהירה,תירפכהותינוריעהתובשייתההיכרדבוהרבחהורטשמה

חתפתהלוךשמיהלתורומאתואצותהןיאו–םירחאםיבתכביתרבסהשיפכ–תּויארעה

קרשמשלןהתורומאתמאבאלא,אדירגםימייקהןהינותנךותמ,יביטטֶגֶוןפואב

תוהמהתושירדלםאתהב,ןוּוכמֿינכפהמןפואב,שדחמלוכהלשובוציעלאצומֿתדוקנכ

.הרותהךרדב,תילארשיה

תולחנתההםגשאוהושוריפ–ליעלונטטיצשתוכלהלןותנב–הזשדוחמבוציע

הניחבמתססובמתויהלוליפאהשּבהניארשאו(אנדיאהדתלבלובמהתיעקרקה

1,)םינושהםירזהםישוביכהימימץראהלשתיניינקההקולחהתויכשמהלעתיטפשמ

דועךפהיֵלאיההדיתעו–תללוכתינכפהמתרוקיבדוערובעלהכירצתמאבאיהףא

דוסיהןמתננכותמהטישב,ותמדאלעילארשיהםעהלשתרזוחתולחנתהלאופא

תולחנתה,םלוא.אבהלוהתעמ,תשרדנהתופיצרהותוישרושהשודיחלשהמגמבו

היהיאליממ–םינָפלמויטבשתלחנבלארשיםעידיֿלעךרעיתש,וזתננכותמותשדוחמ

םושירירפסלו–תוקלחוםישוגלהקולחויופימ–תועקרקהירדסהלןאכד״בשתנווכ1
ינמתועהןוטלשהךורעללחההלאהםירדסההתא.הזסיסבלעםילהנתמהתויולעבה
–יטירבהןוטלשהםהבךישמה,)יכרותחנומאוה,׳ובאט׳,ךכלדחוישםשהףאו(
םיתתשומתויהלתועקרקהןיינקותויולעבהםושירירדסהםיכישממלארשיתנידמבו
.ל״נהשוביכהתונוטלשורצישםירפסהותופמהלע
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ךלמהידיֿלע,ויטבשלשדחמםעהסוחייםושמ,לעפמהלשוביטםצעיפֿלע,םנמאהב

,ל״נההיָנקההיגייסתאםגבושליעפהלאהירשפאםנמאזאו–שדוקהחורב,חישמה

.תונוממהינידב,דחוימהיטפשמהםמוחתבםנמאףאו,וננוידאשונןאכויהש

תינמזקרתמאבאופאיהירה,ונימיב]וללהםיגייסהלש[תיטפשמהםתיילתה

.דבלבתלבגומו
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׳בחפסנ
ט״צתהרעהלתפסותַלו594׳מעבד״בשירבדל

׳בֹד׳–קֶנָרגבקעי

׃עדונשיפכוא–׳בֹד׳יתרתחמהויוניכב,קֶנָרגבקעי

לטנוי״חללשךוותהידומעמהיה–׳הובגהינידנולבה׳

ל״הצלסויגהםע.דקפמכוםחולכ,תוברתולועפבקלח

,89ןכוממההטישפהדודגב׳אהגולפדקפמלהיהנאוה

וזהגולפ.הדשקחצידמעהשארברשא8הביטחב

םחלד״בשםגו,י״חלישנאמהלוכטעמכהבכרוה

תוברקלשהרושבהגולפהתאךילוהבד.התרגסמב

ֿקריעתרטשמשוביכםללכבו,םיחלצומוםיעירכמ

רצובמהרפכהלעתורעתסההןויסינב,םלואו.ןדיאוס

בדגרהנ,ט״שתהכונחברעב,)הנצינדיל(ריפחלאה׳גוע

תאליבוהשדוקיפהלחזבףושחודמועבדדוברודכמ

תחא;הגיסנבםייתסהשארונםימדברקהזהיה.חוכה

וגרהנהגולפהילייחמהעשת,הלוכהעגפנתוקלחמה

,םויהתרחמלקרהשבכנריפחלאה׳גוע.ועצפנםיברו

.תבלושמהפקתמב

םיניצקהסרוקבבדלשודקפמודודגהדקפמןגסהיהש–ץלפןנחוילשוירבדהנה

,רודמרתאצוה(׳ינידנולבהבד׳ורפסתאןיכהשכ,ןייטשלימירואויפמםשרשיפכ–

׃)142׳מע,1968ביבאלת

רורחשהתמחלמימיב.הנשםירשעבל״הצבתוחתפתההוהבשחמהתאםידקהבד״

,הדמעסופתלהתיההנושארההבוגתה,ביואבראמלָתסנכנשכ,םישימחהתונשתישארו

בד.שאהתורוקמלערעתסהלאיההבוגתהםויכ.םיאבהםיכלהמהתאןנכתלםשמו

שוביכבךכגהנאוה.ךכלעפשןושארהילואודיחיההיהאוה.תיביטקניטסניאתאזעציב

םויהםידקפמלהמודבו–זאםידקפמַּכאלש.ה׳גועבםגוןארונךייש,הריט,ףירטֿריד
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..חוכהתאומצעבטוונמום״לחזהלעבצינהיהאוה.׳חירצבףושח׳דימתבדהיה– . .

...;׳יַרחא׳גשומהתאחתיפשבדהזהיה,םינחנצהו101הדיחיתמקהינפלדוע

םוקמלכלוירחאתכללםינכומוישנאויהןכלו,ץרופהחוכב,ןושארהלחזבדימת

.״המישמלכעצבלו

לעהניק״גרבנירגיבצֿירואוילעןנוק,ולפונב

׃״לארשיאבצבבֹדןרסאוהו,קירקיסה

אוהו.../קירקיסַלןויצתונּבהָניֶכבּוהָניֶאצ״

.שֵאעזגהיהאוה//.דובכהדשללח,בֹדןרס . .

עקשו.../יּבגֶנהרפּכַּביֵאשֵאָּבשֵאואובדע

ךָתוהמלזרבַּכלפנוא//דריהלילוםשםודמִדְּכ

אוהו/ןבלהדַּבַּבוהוכרכו..ןַצּוהו/לוחהלא

ויאנשמתויפו/לארשיתמדאבלארשירוביג

ןויצתונּבהָניֶכבּוהָניֶאצ//.הימוד..םיקותש

ןֶתגהְנ/םינָפלןכיתויחאגהנמְכאלםא/קירקיסַל

םדקימיבןכיתויחא/.םירֵזולןֶתעַלְקאל׃וייחב

תאצוהבג״צאיבתכלכ(.״//.םירוביגובהא

.)50׳מע,׳זךרכ,קילאיבדסומ
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