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א

בלֿםישבירה,ל״נכתרתוכןימיַרבדללעממהפיתחסינשמ,ןכא
דימינאבייח,בותכלינאשגינוברקבש,הזרוביצבתטלשההיגולויזרפל

וזהיגולויזרפביתקבדנאלןיידע,םולשוֿסח׃תולצנתהםידקהלוימצעתארהטל
םולשהיפוסיכלשםייַרָפֲעַלןבתןאכסינכהלאביניאשדבלבוזאלו,ינָאףא
םגיתינישאלןיידעאלא,יביבסמינויערהללחהתאםיווהמהםולשהתוינכתו
תחנומההקיטמלבורפהםצעמהסרפק״תינֵתעיתרמה,היוארההדילסהלכמ
.ארקיעמהזללמלשודוסיב

תנוּוכמ,ונרוביצתאאיההדירטמשיפכ,״םיברעהםעםולשה״תייעביכ
םעםולשלאיהתנווכמו,המוציעבהדועבץראהֿרורחשתמחלמיישקמהעיגרל
םגתפנוסמותימצע,דגנכשהמואןימכוהילעםיבשויםדועב,םירכנהץראהֿיבשוי
הרוכבהֿתוכזלעםירחתמךאםינושהויביכרמרשא,לובלבןבומכהזירהו–דחי
1.םתָכרִּפֿםצועב

רורחשהתמלשהלףחדהתעדותרסוחלשבלהֿתומיטא,לוכֿםדוק,ןאכשי
תונוכנו,תירסומתוכָנקראל,ןכבו–ונמויקםצעלשודוסימ,ונלשירסומחֵרכהכ
ביוחמהתוחתפתההֿןויגהיבגליתדבועןורוויעםגאלא,היפֿלעתירסומהעישפל
יוצימדע,רורחשהֿתמחלמתאךשומודילומהו,ץראלונתרזחםצעבךורכה
,םיברעהלשיהשלכתונרשפֿיאללגבאל,יביטקייבואןפואב,אליממ,התילכת
.ונמצעונלשםייתוהמהתואיצמהֿינותנינפמאלא

וזרשא,המואםהץראהֿיבשוישבושחלתינוהמתהתומימתהןאכשי,תינש
–רפסֿזוחמםתסאל,ןכאו(ליבקמב,םהלשתימואלהםתרוכמףאאיהונתָרוכמ
2,םיקלטיאלהצינוא]תפרצוןילופימוחתב[םינמרגלסזלאוהיזלש,לשמל,ומכ

לובלבהלשויביכרמתעבראתאד״בשהנומ–404׳מעבשלדגומהחוורהדע–ןלהל1
.תכרפומה׳תּונָמולש׳התרותלםילשמהרוקמהחתוני,קרפהףוסדע,ןכמרחאל;הזלה

ךלמ,לודגהךירדירפ.היכ׳צוןילופ,הינמרגלשתולובגהשגפמבןכושהיזלשרוזא*2
לעונוחצנםעםשססבתהונוטלשו,)1742(׳ןילרבםולש׳זאמרבכובטלש,היסורפ
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םההברשא,םתרוכמשממםאיכ–תורודמםינכשןיבתקולחמביונשהזוחמ
היצפיצנמאלשרּוּכורבעישילב–תאזֿלכבו,)תבשלראשיהלםירומאוםיבשוי
רתוולוהדיגבלשהיגולואדיאבונומכקוּבדלםהולכוידוע–ונתומכתיתולג
םא,יאדואולה.םולשבותונֵכב,הבונפתשלקרּולוא,םתרוכמתיצחמלעונל
ותמכסהתאומישיוומוקיםינמאנההמואהינבשאטישפ,ךכלםיכסיםהמימ
,ןכבו–םלועבשינויגהחוורינימלכבךורכרותיווהאהיםאםג–הלילֿןבלַאְל
?רבדלהפשיהמ

ןימאהלתינוהמתהתומימתהםגןאכשי,ל״נהןמידוגינךשמהב,תישילש
יוארלוכיבכויפֿלעשו,וללהץראהֿיבשוילעשבלוהש״תוימואלה״גשומבתמאב
םאאקווד,דיחיהליעיהוינויגההאצומַּכ,םולשבתידדהרשפתהלונלרשפאוםהל
לעשבלוהש״תוימואלה״גשומש,איההדבועהןאכ.ימואלגושגשבםהםיצור
םהלרשפאמוםהילעאוהףנומשתמיאלכ–וּיַדיתועמשמאוהםנמאץראהיבשוי
רותיולשתרזוחהתולפִשהןמםענמלידכ–הרקּויוםתוספאמֿתופקדזהלשיומיד
גשומהאוהתועמשמֿרסח,תאזםעךא;םישמילבמםהלהאבש,״הרוכמה״לע
לשוזהניחבמ.המואלשהיּוויִהלץוחנהשממֿןכותלונאםירבועשמ,ןיטולחל
ןיא׃המואקלחאלוהמואםניאץראהֿיבשוישאיההדבועה,ישממימואלןכות
םעֿתבהאאל,םוקמַּבתימואלתוישרושאלותירוטסיההעדותאלךכםשלםהל
תוכיישלשםיכרעאלותידדהתירוביצתוכיישלשתרוסמאל,ץראתבהאאלו

הנושארהםלועהתמחלמבהינמרגתסובתירחא.)1763(םינשהעבשתמחלמבהירטסוא
םלועהתמחלמרחאלו,ןילופלוהיקבולסוכ׳צלרוזאהןמםיקלחשירפהלהצלואאיה
.ןדבלתונורחאהםייתשהןיבקלוחאוההיינשה
תיתרוסמהונושלו,תפרצוהינמרגלובגבןכוש)גרובסרטשאיהותריבש(סזלאלבח*
לבחהתאםיתפרצהולביק)1648(הנשהםישולשתמחלמרחאל.תינמרגלהבורקהתיה
ילבחלערותיוהילעהפכאוה,)1871(תפרצתאקרמסיבעינכהרשאכךא,םנוטלשל
םלועהתמחלמבהינמרגתסובתםע.תינמרגהירוטירטלוכפהםהו,ןיֵרולוסזלא
הצלואבושו,)1919,יאסרוםכסהב(תפרצלהלאםיחטשריזחהלהביוחאיההנושארה
.היינשהםלועהתמחלמבהתלפמרחאלךכתושעל
תיקלטיאריעהתיה–ןוכיתהםיהףוחלתיתפרצההרייבירב–)סינ=(הצינריעה*
רחאל–תיתפרצתונובירלהצינהרבעוה)1860(ונירוטםכסהב.םינשתואמךשמב
םלועהתמחלמב.הילטיאדוחיאיצמאמלתפרצלשהתרזעלהרומתכ–םעלאשמ
לש(הילטיאידילהצינתאתסבומהתפרצהריבעה–רלטיהלשוצחלב–היינשה
הרזחהצינו,ץקךכלהמש)1943(הלוכתפרצלהינמרגתואבצתשילפךא,)ינילוסומ
.תפרצםוחתבהללכנו
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אל,דיתעליבויחןוזחםושאלוהווהבםיאתמיתרבחשוביגאל,לעופבתאזכ
יגולוכיספעקראלושממלשםהשלכםיסרטניאביללכֿירוביצףותישלשהעדות
ןיאלוכהֿךסַבו–םנשישםייטרפהםיסרטניאבהזכףותישלשותורצוויהלםיאתמ
לכ.םולכםהלרמולםילוכיםניאו,םולכםהלםירמוא״ימואלהגושגשה״ילוקיש
ךפוהמיִרוביגיוסיכביגולוכיספהךרוצַלקירוינוציחזחאמקראיה״םתוימואל״
״ימואלהגושגשה״גשומיכהחנההתעצהםצעו,רומאכ,תוספאלשתואיצמל
תניחבבםנמאש,הבוגתהתאםהבהָּבַלמקרארקיעמםהבךיישתויהליושע
.תדלומלערשפתהלםילוכיםהןיאהמוא

תחירפלשיתִמאהעקרהןמתומלעתהדועןאכשי,תיעיבר,תאזתמועלו
,הזוהירהו,תעגפנה״תיברעה״וא״תיאניתשלפה״תוימואלהרבדבהמסיסה
רסמנוגוסנהיפוריאהןוטלשהידיֿלערקפוהןוכיתהחרזמהלשברֿברעהרשאכש
גציילולכיאלםנמאולאהתוצובקהוליאו–םינפבמתוצובקלשןתוטלתשהל
לכןהמענמנאליממ–םישגהלןוצרןהלאהיותואשיבויחֿימואלסרטניאםוש
םולכןהלסינכמאופאהיהאלןנוטלשלכו,תימלועהתוינידמבילוגסלקשמ
ןנוטלשֿתוקיֵרתאםישגהלטושפואבּול,תאזלההרישעהתויורשפאהתריזמ
ררועלןכֿםאתוכירצןהירההרעקהןמתונהילידכ.םולשלשםימשַמםומעשב
לבקלהנלכותךכקרש–ץוחבואםינפבמוהשימלעסמחקועזל–תומוהמ
ולליעוהלהיושעוהשימותואדגנסמחהֿתקעזשימדצמהכימתותובישח
היושעודגנסמחהתקעזרשאםרוגכ,הזבצמבונאונעפוהרשאכו;לעופב
ןוטלשהֿתוצובקל,ןבומכהתיהוזירה,םידדצותוניחבהברהךכֿלכמםלתשהל
.םימשהןמהאיצמכ,ולאה

ןתואהליבומקר–תירוביצהֿתיקשמהותיאבצההניחבהןמ–םייתניבםא
וניא,ולאהןוטלשהֿתוצובקיניעב,הזרבד,יחדלאיחדמוזהאיצמלעתולפנתהה
םניאןהידיֿלעםיטלשנהרוביצמםייתניבםילפונהתונברקהלכםג.םולכאלו
םיעגפנלךכֿלכאלףאילוא–םדאםושלתפכאאלהלאלכלע.םולכאלוןהיניעב
םימלתשמוללהתונברקהותונולשכהש,ראשנקרהבושחההדבועָכו–םמצעב
ֿתוצובקרשאןוחצינןימלכמרתויףאםימלתשמילוא–ימואלֿןיבהקושבהפי
תחאההרוחסהםהירהםינפֿלכֿלעו–תעדהלעתולעהלולכיולאהןוטלשה
.קושבעיצהלולאהתוצובקלשירשאהדיחיהו

קראלשולררבתמאליממ,תאזלהתמאהלעומצעלןובשחוֿןידםדארסומשמ
,םולשלםייברעהתונוטלשהבלתאדדוצלםילוכיםניאםייבויחהגושגִ☻הייוכיס
המתעדהלעתולעהלללכרשפאֿיא,ןכא׃םיילילשהתולפמהימיֵאאלםגאלא
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םשארתאתאשלדועולכויהמךמסלעו–תושעלוללהתונוטלשלדוערתוויי
ונייהו,םתאמתופצמונלשםולשהֿיֵנוישהמלותפתיםעפֿיאםא–םלועב
םולשונמעושעיוובשֵי,םירזהםיספורטופאהינימלכתאםהילעמוחלַשיש
.תונכבםולשהֿןבתתאלוכאלהוונעבוטקשבםהלונפִיםנמאףאו,תמאב

תּונָמלשהתכרִּפךא;תויהללוכיוניאואופאהיהיאלםיברעהםעהרשפלשםולש
תמלשהלהבוחהתחכשלשינשהדצהןמיכ.ךכבקרתיֵצמתמהניאונרמאש
ךרוצַּבתיגולוכיספהתוכבתסההםגןאכשידוע,ונילעתלטומה,הלואגהורורחשה
.הקדצלהעשפתאךופהלוהידיֿלערצונהללחהתאאלמל,החכשהתאץרתל

אוהאוה׃ונרקסשתינוהמתהתומימתהינימלרבסההיאדואוההזךרוצ
וא״תיברע״תוימואללשהתואיצמתחנהבהנומאהתאהליחתכלמדילומש
םצעתאםג,הברהדימב,אלא,הבהנומאהתאקראלףאו–״תיאניתשלפ״
ףאו,וזתוימואלבןימאהלונלשרוביצלחונ.ארקיעמתאזההחנההתאצמה
םתסהאריֵתאלדִודֿתיבתוכלמלשהשודיחלתוליפתהתחכששידכ,האיצמהל
םזינורכנאהוקדצהֿרסוחללגב–האנותביוחמףאאצתאלא,תולצעוהחכִשכ
ןאכהחמצרשא,תקזחומהוהשדחהתוימואלהחכונל,ולאהתוליפתהלש
.םייתניבלוכיבכ

oֿסקלפרתימדתתאךופהלתעייסמתאזהתוימואלהלשהמויקתחנה
יתוכאלמןפואבלצונמוחפונמךא,יעבטדרטמלשןיינִעמיברעהתודגנתהה
תודוסיתללוכה,תדמועתואיצמלשןיינעל,וילערבגתהלשיםינפẁלכẁלעשו
תירסומתועמשמתאשונהו,תוומלאֿתב,תחצונמֿיתלבתוחתפתהרשוכלש
תורבגתההֿאָצומשדבלבוזאל,תאזכשתואיצמןימחכונל.תרּכומ,תיביטקייבוא
;תעדהלעתולעלמללכבוקיחדהלןתינםגאלא,השקוךבוסמרתויהברההארנ
׃דגנכשֿתואיצמהתואםאיכ,םירבדלהדימהֿהנקדועאיהונלשונתפיאשאל
וליאו,התמועלתוקפקפתמונלשתמאהֿתרותותחכומההירוטסיההתונשיפלא
;םינפֿלכֿלעומוקמבראשיהלדומאו,רשכוירסומאצויהלשחפונמהספאה
וליאו,תירסומההגשההתניחבמלוכֿםדוק,ןובשחבאבוניאהקוליסשרחאמו
ירה,ירמגלונתואיצמםצעלעתאזֿלכברתוולםיצורונניאןכֿםג,ונדִצמ,ונחנא
םהםגוונחנאםגש,םולשֿלשֿהרשפלםירבשנֿיתלבהםיפוסיכהתייגטרטסַאש
תמאבש,תעדלרבכםיחכונלוכהםאםג–תביוחמהאצותלןאכתכפהנ,ראשינ
.ןיימדלליחתהלללכרשפאֿיאתאזכשהרשפןימלשָהֶצָקספאתאףא
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החכִשקרדועאל׃םולשהיפוסיכלשםילשמהרוקמהןכֿםאאוההזכ
לשםהירבדבףאיוטיבלתובורקםיתעלאבשיפכ,שממֿםוטמטםגאלא,תומימתו
וילעקבאיהלונילעםוקמֿלכמ,ירשפאוניאהרשפֿלשֿםולשהםאםג״ֶש,םירש
אלתמאבהכירדמההיגטרטסאהיהוז.״ירשפאהיהוליאכ,ונורקעיפֿלעלועפלו
םגאלא,לוכַבודימת,תלבוקמתיגולויזרפהבשחמילעבםהשוניאנידממםתואקר
ןיארשאווניתוחלצהלמסלךפהנש,ןיידהשמכלוכיבכקירבמיאנידמואיבצמדחא
השעמלאוהףא,ונושלתובבושבךרָּפיהליושעוניאש״ינויצ״ךרעהרואכלל
תכרפומההרגִשלרבעמלאגילפהלתורשפאהתאתעדהלעללכהלעמוניא
םיימואלֿןיבהפיקעֿיקחשמבונכוביסלעהרחתמךאאוהםגהיטעב3.תאזה
–רקיזומזמבםייתניבהלתכשמתמונתלואגֿתמחלמו,תנוּוכמתוינידמםוקמב
.תעדבונרגבאלךכלרבעמשינפמאלא,ךכאוהעבטהֿרדגשינפמאל

לעהמחלמלכבומכש,רורב,ףוסֿףוס,םעפרבכאהישיואר,הלאלכתמועל
אוהםולשאל–ונלשומכהמחלמבהמכוהמכתחאלעו–תמאלשבירֿרבד
,ןוחצינלדעבמ,ונאםישקבמםולשםגםנמאםאו;ןוחצינהםאיכ,המחלמהתרטמ
קרםאיכ,םולשהשרדנוירשפאםירכנהץראהֿיבשויםִעימואלםולשבאלירה
.ונינפמםָתָשָרוהוהמֵלשהםתרבדהב

ב

ןכֿםגיאדוהלשיש,תחאהדבועונינפלתבצייתמבוש,ןאכלונאבשמ,םלוא
רשאו,ליעלונחתינשתיתבשחמהיבוברעהתואלשהיּוויהבלטובמֿיתלבקלח
,תינָמולשהםוקמבתינוחצינההשיגַלךרדהסוליפלרשקבםגהבושחאיהינשדצמ
.התעונזרכהשיפכ

–המיהדמשממיהירהתעדהתאהילעםינתונךאשמ,ןכאו–איההדבועה
בצעלןויסינםושהייחתהתעונתבהשענאלתמאבהתעדעותונויצהתליחתמש
תונורקעלבלֿםישב,םיברעלונלשסחיהתייגטרטסאלשתבשוחמהסיפתוזיא
.ךדיאמתיברעהתואיצמהינותנודחאדצמונתפיאש

.ריאמהדלוגלשהתלשממבןוחטיבהרשןיידהשמהיהרמאמהתביתכתעב3

405םיברעהםעםולשלדוסייווק

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



,ןוזחתניחבב,הזהסחיהתרדסהלתוידועייתועצהינימלכויההליחתכלמ,ןכא
בשייליוארהיפֿלעשתינידמההחסונהרבדב,םיעיצמהלשםרסּומוםבלירוהרהמ
יחרזאתויוכזןויווִשלשהחסונהלוכֿםדוקהתיה.ףוסבלםיברעהםעוניסחיתא
לשהחסונההתיה;תימואלֿודהנידמלשהחסונההתיה;םוקתשתירבעההנידמב
ינפלעשוהידימעהשתורירבהשולְשלשהחסונהףאהתיה;םיסלכּואיפוליח
;תיביטרדפואתילָנוטנקהנידמלשהחסונםגהתיה4;הרותהיפֿלעםינענכה
תונידמיתשרבדב,ץראהתקולחןויערםעהדלונש,החסונהםויכתינָלוקדוחייב
ויה,ינשדצמ.טדנמהתוברוחלעהנמוקתש,״תיניתשלפ״ו״תילארשי״,תוליבקמ
םיקימעמוםיטרופמ,םייניעידומתונובשחוֿםינידףאו,םידמולמםירקחמהברהםג
–תויתרבחהתוניחבהלכמ,תיטקייבואהתיברעהתואיצמהינותנלע,דואמדע
תפוקתלשלארשיֿץראימוחתבןה–׳וכותינחור,תיאבצ,תינידמ,תילכלכ,תינבִמ
םירקחמהלכךמסלעשרבתסמ,ןכֿלעֿרתי.ךכלרבעמשתונידמבןהטדנמה
תמשגהלתיאבצתינכתםיאתמהםוקמבםשֿיאםגהיוצמוללהתונובשחוֿםינידהו
הרקמב,תרפרהנדעםירצמרהנמ,םיברעהלעיאנתאללםולשתייפכוןוחצינה
םעדבבֿדבשוליפאןכתייו.שפנדעםימועיגיוהרירברבכהיהתאלתמאבש
״יאנתֿאללֿםולשה״לשויתולובגבוציעלתינידמתינכתםגשיתאזהתינכתה
.רתויםגבוטוהשמילואו5,״ןולאלשתינכתה״ילוא–הזה

ןיב–דחיםירבדהלכתאתרשקמהתינכתשאיההדבועה,תאזלכםע,םלוא
תיאֵדיאתינכת–םולשהתוחסונמתחאלשהמגמבןיבוםלשהןוחצינהתמגמב
הכירדמותנווַכמםאיכ,תיתנגהֿתיאבצואתיגולויזרפקרהיהתאלש,תססובמו

תאהאר.המחלמתושעלוא,םילשהלוענכיהל,ונינפמתונָּפיהל׃ןהתורירבהשולש4
הזךרכ,׳םימיהתששלשהמחלמהרחא׳רוביחַל20הרעהבםהיטרפוםירבדהרוקמ
,עשוהיתומחלמרואיתבוללהתויורשפאהשולשתבצהתאהארןכֿומכ.240׳מע
׃הלימַּבתחתופההקסִּפהןִמל,575׳מע,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּב
.״׳ימלשורי׳ַּב״

–ןורמושבוהדוהיברההבגיסכרלכיכהסרג,םייללכםיווקב,ןולאלאגילשותינכות5
לשתימשאהההכלממלרוביחםע,תיברעתונובירבויהי–םילשוריטעמלםירעהלכו
׳ןולאשיבכ׳דע(–הילעמשםירההתודרומםע,ןדריהתעקב.׳וחיריןורדסמ׳בןדרי
.לארשיתונובירבראשיהלהרומא–)הזןויגהלםאתהב,דרומהעצמאבללסנש
תוברתהוךוניחהרשוהלשממהשארןגסכרמאמהתביתכתעבשמישןולאלאגי
1974תנשעצמאמהנהיכרשא–ןיברקחצילשותלשממב.ריאמהדלוגלשהתלשממב
רטפנאוה.ץוחהרשכםגןולאשמיש–)1977(ןוטלשלדוכילהתיילעו׳ךפהמה׳דע
.)1980תליחת(מ״שתתנשב
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אל,ןאכמהחמצאלתאזכתינכת–שממבהתמשגהתאןנכותמובייחמןפואב
ֿתינידמהמרבהנורחאלאלףאו,הימרזמםיוסמםרזםושבאלוהללכבתונויצב
.תיתלשממ

רידגהלתונויסינהלכםע–הליחתכלמשךכבאוההרוקמ,רבתסמ,וזהדבוע
.תישממהרוצםושבהזדיקפתבועיפוהאלםהםוקמֿלכמ–המואכםיברעהתא
םגאלא,תיאמצעתינידמהרוצםושבםינגרואמויהאלםהשדבלבוזאל
םושללכֿךרדבןהבהיהאל,תאזכשתונגראתהלתוכלוהותורבוגהםהיתונעט
לשתוברהתויאמצעהברעֿתונידממתחאףאשאיהתפלאמהדבוע.יתִמאשממ
תאהצליאשרורחשֿתמחלמךותמהמקאל)הקוחרההירי׳גלאמדבל(םויה
ןוטלשהלשותמזוייפֿלעדימתהאבןתמקה.וחרוכֿלעבהררחשלירכנהןוטלשה
רוזאבדיחיהםעה.ולשןוטלשהתוחונרתיילוקישךותמאקוודו,ומצערזה
תאררגולשרורחשהקר;לארשיםעקרהיהרזהןוטלשלדוגינבררחתשהש
הזךלמנללכֿךרדבשדע,הביבסברתונשףיקעהירכנהןוטלשהתופפורתה
;ןווכמבךכלצליאשיאשילב,ומצעאוהותעדמבוש–ירמגלםוקמהןמקלתסהו
ורזחשדעתוררחושמויהתוחפלוא(םויהתוררחושמןהולאהברעֿתוצראםאו
,רורחשלשהעונתוזיאלרבדהתאסחיילואוביםאו,)םיסורלןמצעודבעישו
דחאגייס.לארשיתוריחתמחלמלשהתועצמאבקרוררחתשהןהשרמולןתינ
ןמםילגנאהתאקלסלרצאנֿלודבעלשתוררועתהַּבאוצמלילוארשפאךכל
ילארשיֿץראהרורחשהידעלבראתלהשקהזהלעפמהתאףאלבא–ץאוסה
ימחול,םיכחוירוצֿתיבלשםהימואנידעלב,דחוימןפואב,םגילואו,םדקש
6.ריהקבלארשיתוריח

יצחכתמרשא(–םירצמאישנ,רצאנֿאדבעלאמג*6
ץאוסתלעתתאםיאלה–)הזרמאמבתכנשינפלהנש
הליעפהשהרבחהלשהמויקתאקיספהו,1956תנשב
תפרצלשןנויסינ.תיטירבהטילשבהתיהרשא,התוא
תוברל–הלעתהםואניבתארצאנלעףוכאלהינטירבו
ךות,ךכםשל׳יניסעצבמ׳תחלצהלוצינלהמזויםג
.לשכנ–תגסללארשיץוליאול״הצתקחרה
ןיומדרולבושקנתה,ירוצֿתיבוםיכח,׳והילאינש׳*
בלב,והוגרהו–ןוכיתהחרזמהיניינעליטירבהרשה–
ואשנםהםטפשמב.)1944ףוס(ה״שתןוושחב,ריהק
תשבוכהתיטירבההירפמיאהדגנםיאגהסרתהימואנ
ידוהיתלצהתאתויניצבתענומהו,לארשיץראתא
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ֿץראלשהרקיעםוחתבהמכוהמכתחאלע,ללכֿךרדבםירבדהויהךכםאו
העונתהתיהםא,ןאכ.הנושארלםיברעהםעשגפמהםצמטצהובש,לארשי
-ו״צרתתוערואמב[םילגנאבהעגפוהמחלשהעונתףאו–תיברע״תימואל״
העונתקרםאיכ,ימואלרורחשלשהעונתםינפֿלכֿלעהתיהאלוזירה–]ט״צרת
,הברהדימב,בוש,חַּפוטרשאסקלפר–תירבעהתולחנתהלתודגנתהֿסקלפרלש
ילגנאהןוטלשהידיֿלעהעגרוהוזהעונתרשאכו;ומצעבילגנאהןוטלשהידיֿלע
םרוגהינפלאצמנ7,ונלשרורחשהתמחלמהמקו,םלועהֿתמחלמילוקישללגב
ררועמוניאהזםרוגיכ,ןימאהלהתעטִנהמחלמהתוגהשדע,שידאךכֿלכיברע
היהאלוליאכ,םולכֿאלטושפ–דיתעלאלוהווהלאל,הניחבםושמ,ללכבהיעב
.ארקיעמםייק

ןנכתלשיש,דגנכשֿםרוגםושכאלםיברעהתאתוארלונלגרוהךכלםאתהב
,ובתושעלטושפהיהירשפאש,דבלבטקייבואכקראלא,ויפלכתוינידמלהנלו
,םפילחנ–הצרנ,םיחרזאםֵ☻ענ–הצרנ׃הצרנשהמ,תחנבוםולשב,תעהאובב
ֿתיניתשלפהמואלםֵ☻ענהצרנםאו,תימואלֿודהנידמםמעהשענ–הצרנ
.הליבקמתיתכלממ

לכםע,תאזה–תעדומֿיתלבההשוחתה,ןוכנרתוי,וא–הסיפתהלכ,םלוא
יפכ,דואמהעטומםינפֿלכֿלעםגהתיה,הבהמולגהתּויתואיצמהותמאהתדימ
ֿרסוח׃תישאר.לופכהיהתועטהרוקמו;לילעבתוארלםויכונאםיחכונש
הזו–תינשו,הנידמלהמדקשהפוקתבןורתפהֿתוחסונינימלכלשתוילאוטקאה
ובשישםיברעםתואקרונלוספתנונֵרבדֿילעבםיברעָּכשהדבועה׃רקיעההיה

.ריהקבםודרגלולעותוומלונודינ׳והילאינש׳.םתרוכמלאםיטילפהתסינכתאוהפוריא
.ה״לשתזומתבז״יםוצבםילשוריבלצרהרהבונמטנוהצראולעוהםהיתומצע
.33הרעהב643׳מע,)׳בךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחַּבהארהזןיינעבדוע

ןווכתמ,םלועהתמחלמילוקישמ׳יברעהדרמ׳התאועיגרהםיטירבהשךכלעורבדב*7
הנחמהתאםדיצלתוטהלהדעונרשא,תיטירבהרזגהולקמהתוינידמלןוכנֿלאד״בש
ברחוכלעפוהדחאדצמ׃האבותשמשממההמחלמהתארקל,ןוכיתהֿחרזמביברעה
תרהצהמרענתמה,ינויצהלעפמלןייועה׳ןבלהרפס׳הםסרופ–ךדיאמו,דרמהיוכידל
ט״צרתרייאףוסבםסרופךמסמה.רעשלולכיאלשהדימבםיברעלףינחמהו,רופלב
תאוליבגהשתונקתהתלעפהו,םלועהתמחלמץורפינפלםישדוחהעבראכ,)1939יאמ(
.המחלמהימיםצעבושחרתה–הלפעההֿתיילעתמילבםגומכ–תועקרקהתשיכר
םיטירבהדגנתורישיתולועפב–)התונכלד״בשדיפקמשיפכ(״רורחשהתמחלמ״*
ץורפםעלדחש(ל״צאידיבהליחת׃׳ןבלהרפס׳הםוסרפרחאלשםישדוחבהלחה–
.םלועהתמחלמתונששמחלכב,י״חלידיבתאשרתיבו,)המחלמה
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ספתנהזחטשקר.ןדריהתודגיתשמםגּולו,טדנמהתפוקתלשלארשיֿץראב
ובשחנהזםוחתבםיברעהקראליממו,ץראהלשהצממהוהמלשהתומלגתהַּכ
.םמעקסעולשיתילארשיֿץראההלואגהךילהתרשאהלֵאְּכ

םישענהםיברע–יברעהרוביצהביטיפֿלעשםנמאאיהתואיצמה,הנהו

לכםע.הכדעונתחתושבכנרשאםיברעהוחיכויו;ירשפאטקייבואםהטקייבואל
ספתיהליגולוכיספהםלוגיסלכםעו,ונתָבישלםתודגנתהלשיעבטהסקלפרה
השעמלםהםיאצמנםוקמֿלכמ,תוינמואלהרובגֿתורמויותואמסיסלשןקרופל
ספרלשהחנהלכיפֿלעוליפאשדבלבוזאלו;ןיטולחלשוביכהםעםימלש

,שוביכהתאםהםילבקמםהבשהבוטהחורהוטקשהםיאילפמשממ,םהלסחיינש
ֿלעֿרתיאלא,םתאמאציאלםידדובלשדחאיניצררורטֿהשעמהזיאוליפאשדע
רבתסמשדע,שוביכביבויחןיינעםגםהברידחהלונחלצהשהארנתמאביכ׃ןכ
ירה,הגיסנלןהיפוסיכתאםישגהלתוחילצמונלשםולשהֿינויויהּולש,דואמ
,לוכֿםדוק,יאדוובהיהךכלערעטצמובלֿרתסבהיהשרתויבבחרנהרוביצה
.םמצעבםישובכהםיברעהרוביצ

אלותעשבטדנמהםוחתבהללכנרשאץראהשןכֿםגאיההדבועה,םלוא
םמִעש,םיברעהלכויהאלהמוחתבשםיברעה–אליממו,לארשיֿץראלכהתיה
תמאבּולו–םיברעהלכויההלאּול.םירבדהעבטמןיינעונלתויהלהיהךירצ
היהקיפסמתמאבשירה–וללהםיברעבםלגתמה,״יניתשלפ״םעהיהםייק
תאזהץראהלכלעטושפטלתשנו,ילגנאהרזהןוטלשהןמץראהתאררחשנש
המלכלחונטקייבואוכפהיהכותבש״םיניתשלפ״הואםיברעהשידכ,ונררחשש
וזאל.בצמההיההזכאל,רומאכ,םלוא.לארשילעםולשו,םהבתושעלהצרנש
םגהיהאל,ךכלליבקמבודבבדבאלא,ץראהלכויהאלטדנמהימוחתשדבלב
תאלסחלהיהלוכיתאזהץראהלכרורחשרשא,דחוימ״יניתשלפ״םעםוש
.ותייעב

םהןכ,דחוימ״יניתשלפ״םעויהאלםהשםשכ,םנמא,תאזהץראבשםיברעה
תירוטסיהֿתיתכלממהמואלשןבומב,״יברע״םעםושלשקלחםגויהאל
לכמקלח,תוחפל,וא–המואלשהיּוויהתונוכתהבתומייקתמרשא,תרדגומ
רוביצהזהיהםינפֿלכֿלעךא8.ליעלונינמש–המואלשהיּוויהתונוכתןתוא
תימל☻ִאתרוסמותד,תיברעהפשלשםיפתושמהםינכְמהגוזימברשוקמה
םיעזגתובברעתהוםימודםיירוטסיהםילוגלגלשירפ,דחוימ״יברע״שפנֿךלהו
םיהלשומורדךרואלוחרזמבהיכרותוסרפלובגמשדחוימהרוזאבתפתושמ

.״תישילש״׃תחתופההקסִּפַּב,402׳מעב8
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תושֵילשבגמהחוכְּכשמשלידכםהבהיהאל,וללהםינממסהלכא.ןוכיתה
תינתאהיווהלעקרכשמשלידכםינפֿלכֿלעםהבהיהךא,תיתילכתתימואל
תושֵיהלשלדבומֿיתלבקלחויהטדנמהםוחתבשםיברעהו–בתדחוימ
םיברעהםעםגדחיו,ץראהימוחתרתיבשםיברעהםעדחי,תאזהתינתאה
.ךכלרבעמש

תיברעההיעבהןורתפלעונתבשחמיכעמשמאליממ,תאזהתואיצמלםאתהב
לשלארשיֿץראתולובגרשאמרתויםיבחרםיקפואתלעבתויהלהתיהתבייח
םלועהתמחלמבקעועבקנשםיימואלֿןיבהםירדסההיפֿלע,ןכא.טדנמהתפוקת
ןובשחבאובלהליחתכלמהיהלוכיטדנמהתולובגלשםוחתהקר,הנושארה
רורחש.וכותבססבתתשתירבעההיסולכואהידיֿלערורחשלדמעומהםוחתַּכ
היהלוכי–תרפרהנדעםירצמרהנמ–הזםוחתלרבעמףא,הלוכץראה
;ץוחבמאובתשתיאבצתורעתסהלשתינכתיפֿלעקרןובשחבאובלהליחתכלמ
אלףאהשעמלו–גוחנזנהלוגהןמתאזכתורעתסהלתוינכתהינימלכרשאכו
–טדנמהימוחתלרבעמלאםגהלוגהןמתורעתסהלתישממתינכתםושהתלעוה
)םכותבתיברעההיעבהןורתפו(ץראהיקלחרתילשרורחשהיכעמשמאליממ

יפרגואגוירוטסיהףקיהבהזהרוביצהלכתארשקמהדחוימהשפנהֿךלהלשומויקלעא
םיברעהתוגהנתהתא,לשמל,הוושנםאתפלאמהרוצבדומעלרשפאדחיםג
םעתומחלמהימימדיסֿלאתרישומכהמודקהריציבתופקתשמןהשיפכםהיתובוגתו
תאו–בלצהיעסמימיבםתבוגתינפואוםיברעהתוגהנתהתא–*דרפסבםיברעה
דעטלובםיינייפואהםיווקבןוימדה.םויכונמעםתמחלמבםתבוגתינפואוםתוגהנתה
.םיהדהלידכ

ידרפסימואלרוביג–רַויִוֿידזאידוגירדורלשויוניכהיה,)ןודאה=(׳דיסלא׳*
וסנופלאתורישבםימל☻ומהדגנםחלרשא–תוסנמורהתורפסבתיזכרמתומדו
שבכ1094תנשב.ימל☻ומההסוגרסךלמתאתרשלרבעךא,היליטסקךלמ6ֿה
הידבותואיצמ–ותרובגירופיסוויתולילע.ומצעבהבטלשו,היסנלוותארַויִוֿיד
1140ֿבהרבחתנ(׃תיפֶאההמאופבולוגנ–וידחיםילולב
המגרות–תוזחמותוריציתורשעדועובתכנהתארשהברשא–המאופה.)ךרעל
,׳דיסאימהמאופה׃דיסֿלא׳׃םשברואהתארושאיטאהשמידיבתירבעל
.)ח״כשת,ןהכהח״רסופדתאצוה(

תושילבא,״המוא״םנמאושוריפ,תירוקמתינוויב״סונתֶא״שריעהלהיהירתוימילואב
דצמתדחואמההדעםאֿיכהמואאקוודהניא,ינרדומהינושלהןבומב,״תינתא״
תילגנאההפשהלשדרופסקואןולימב,לשמלהאר.עזגהותוינייפואהתונוכתה,תוברתה
.ילרגניצלשיקלטיאהןולימב–קוידרתיב–וא

הרעהלרבסההֿתפסות[.ל״צאהלשףלאהםיעבראתינכת;ךורבוקרמ]לשותינכת[ג
.]414׳מעב,קרפהלשופוסלא,הכרואתאפמ,הרבעוהוז
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,הליחת,םיירוטדנמהתולובגבתירבעתויתכלממלשהתמקהדעתוחדיהלןודינ
.ךכֿרחאתאזהתויתכלממהסיסבמקררורחשהתכשמהו

התיהתחאתורשפא?רבדהתוחתפתהתאשארמתומַדלהיהרשפאדציכו
ןוטלשבןיידעםיראשנץראהיקלחרתישהעשבאוביטדנמהץראלשרורחשהש
ילאינולוקהןוטלשהתאםגקחדנונחנאשידיֿלעאובירורחשהךשמהשוילאינולוק
,וננוטלשףקותבםתהְדםיברעהתייעבתאףוסבלרותפנו,ומוקמבאובנ,הזה
רחאלשםימכח״כקראלךא.ץראהלשהרקיעבםדוקמשתוחתפתהַלהמודב
התיהיהירה,תאזכשהייפיצםעפֿיאהתיהּולשםויכרמולונאםילוכי״השעמ
לשהרקיעבןתיארורחששהיהיעבטךא.הליחתכלמתוטשכבשחיהלהיואר
אל–םירחאםימוחתלםשמטשפתהללכונשךכידכדע–טדנמהימוחתב,ץראה
;ומוקמבןתיאדועראשנה,ילאינולוקןוטלשםייקתמביבסמרשאכתווהתהללכוי
רורחשהזיאונלגישנתמאבשהיהרשפאֿיא׃עבטמהותואלשינשהדצַכו
ןוטלשהתופפורתהתאםגרורגיהזהרבדהםצעשילבץראהלשהרקיעביניצר
םילימב.וכותלטשפתהלונחנאעיגנשינפלףא,וללכבבבוסהרוזאבילאינולוקה
אלא,תירקמתוחתפתההתיהאלהשעמלףוסבלהתרקשתוחתפתהה׃תורחא
ּול,שארמהתוזחלהיהיוארוהיהרשפאםגש,תינויגהתויקוחבהתיהתשרשומ
.ארקיעמןיינעהלעבושחלתעדהתאוּנַתנךא

בוש,ץראהלשהרקיעתאונררחשרשאכשןכֿםאאוהיעבטךאתמאב
ץראהתאררחשלורומגלהמישמהתומדבךשמהלשהיעבונינפלהדמעאל
תאךישמהלונילעהיההמו☻רבכאלא,ורתונשםירחאםיילאינולוקתונוטלשמ
אלא,טקייבואכםתסאלהליחתכלמו–םיברעהםעםינפלאםינפרורחשה
ימוחתבקראלךכ׃ןכֿלעֿרתיו9;טקייבוסכדומעלהלהרקפוהשהיסולכואכ
ימוחתבםגאלא,דחוימהילארשיֿץראהטדנמלץוחמש,םירתונהץראה
רבכ,ותליחתמ,הזהטדנמהימילכךשמבםג,השעמליכ.ומצעבהזהטדנמה
םוקמהייברעיוסישידיֿלע,יופצהרורחשהתאשארמלכסלרוטדנמההסינ
והירה,דועענמיהלןתינרורחשהןיאםנמאהנהש,ףוסבלחכונרשאכו–ונדגנכ
תויהלולכישיפכ,ונינפלטקייבואכםתס,ותכלב,וללהםיברעהתאריתוהאל

ןיבהנחבהַּברוזאהייברעלשםדמעמלסחיבד״בשטקונ–ןלהלוליעלםגֿומכ–ןאכ9
ךכלאוהןווכתמו,)ומצעלדמועהאשונ=(טקייבוסןיבל)ונתלועפלאָ☻ומ=(טקייבוא
הרכהלעבוולשמ׳תוישיא׳לעב,ליעפויאמצעםרוג–טקייבוסלוכפהנהלאםיברעש
תארסחה,םמודֿומכוליבסםצעונייה,דבלב׳טקייבוא׳דועםניאו–תמיוסמהעדותו
.ל״נהלכ
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ועיפויןאכםגשידכ,ארימגדע,לוכישיפכ,םָממוקאוהאלא,םשפנלוחנוהּול
תמלשהמתנווכמהונתוענמיהו,הקולחלונלשונתמכסה.טקייבוסכרשפאהלככ
תרשכהלתערכמהמורתלהכפהנוהפיסוהקר,טדנמהימוחתבףארורחשה
.תאזלההאצותה

לשדמעמלעביברעםרוגבלקתיהלונלאציש,וזתדחוימתוחתפתה,הנהו
–ומצעילארשיֿץראהטדנמהימוחתבףא,יאמצעילאירוטירטסיסבלע,טקייבוס
,הנושארההקולחהו(הקולחלונמכסהאלולענמיהלהתיהתנתינילואוזתוחתפתה
לכלעטלתשהלהליחתכלמוּנַויּכּולו10,)הזללכב,ןדריהירבעינשןיב,ב״פרתמ
יברעטקייבוסלשםרוגבונתולקתיה,םלוא.רוטדנמהקוליסםעדימ,טדנמהםוחת
ךאתמאבו;רומאכ,הליחתכלמתביוחמתוחתפתהםינפֿלכֿלעהתיהךכלרבעמ
היהיהזהםרוגהשכ–ץראהלשוהשלכקלחבונתוררחתשהםעדימשהיהיעבט
רבכותויהםצעףקותב,אוהשֿךיא,תימואלֿןיבהמרברבדהלעביגהלביוחמ
,תושידאבףאוא,תיתודידיםינפֿתלבקםושבביגהללכויאלוהירה–טקייבוס
רבד.לגוסמהיהיהילארשאהמצועהאולמב,הביֵאבביגהלהיהיחרכומאוהאלא
םגאלא11,ליעלונשגדהשגוסהןמ,םיטילשהסרטניאללגבקראלבייחתההז
םייקלידכ–ןמצעלשכ–ןהבהיהאלילוארשא,]ןלהלכ[,תויתוהמתוביסהמכמ
ךא,סרטניאותואאלמלא,תולפמהףאלע,תמחולהתיברעההביאהךשמהתא
ךורעֿןיאלהקומעתיגולוכיספתועמשמתולעבקפסילבןהירההליחתכלמרשא
.ארקיעמלעפומתויהלסרטניאההיהלוכיאליאדוןהידעלברשאו,ונממרתוי

תמייקתינתאתושידצמיעבטהתודגנתההֿסקלפרללוכֿתישאראיהונתנווכ
רומאהיהש,הנממרתויךורעֿןיאלחתופמוימניד,הנושורזםרוגיפלכהפוצרו
דועהמו–תושיההתואלשלגרומההתייווהרוזאבומצעללדבנםוקמסופתלןאכ
לשיתִמאהלעבַּכאלא,שדחאקוודֿואלכהליחתכלמרכומהיההזשדחםרוגש
ֿקלֵחלרבעמםגףקותותולעבלתתלתחטבומתלוכיודועייאשונכוםדקמםוקמה

לש׳ןבלהרפס׳הלאד״בשןווכמ,ב״פרתתנשמ״הנושארההקולחה״לעורבדב10
טדנמהלשתימשרההריסמהינפלתועובשהשולשכ–1922ֿבםסרופשלי׳צר׳צ
אלטדנמהתובייחתהשהינטירבהעבקהזךמסמב.׳םימואלהרבח׳ידיֿלעהינטירבל
–םידוהיַל׳ימואלהתיבה׳םוחתמותואהערקךכבו,יחרזמהןדריהרבעלעלוחת
.תיטירבתוסחבתיברעתּורימאתבוטל
שיו(,תאזההקולחלהתמכסהתאהנתנ–ןמצייולשותואישנב–תינויצהתורדתסהה
ףותיש״חיטבהרשאםכסהלעלסייפרימאהםעןמצייוםתח1919ֿברבכיכרוכזל
.)״לארשיֿץראלשותיברעההנידמהלשןחותיפבקודההלועפ

.404׳מעבלדגומהחוורהינפלשתואקסִּפהשולשב11
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,לוכֿםדוק,אופאהפהתיה,תורחאםילימב.העשֿיפלססבתהלקיפסהובשרוזאה
;דחאכ,ךכלרבעמשםיברעהלצאוטדנמהםוחתייברעלצא–סקלפרלשתוהז
ןודינרבכטדנמהימוחתבררחושמהחטשבשםיברעהלצאםא,ןכֿלעֿרתיו
םהבםשגתהשילארשיהרורחשהינפמוםינואהֿרסוחינפמשבכיהלסקלפרה
דגנתהלֿםתלוכיתדימלכהאצמנןיידעךכלרבעמשםיברעהלצאירה,השעמל
וטקניאלםאש,דחפה׃ףסונהקהבומהעינמהםתודגנתהלהיהןיידעו,הניעב
.םהבםגילארשיהרורחשהףוסֿףוסםשגתי,םיעצמא

היּוויהלםייבויחהםינותנהםיברעלןיאוויהאלשרמאנורוזחנםנמא׃תינשו
יכרעתוררופתהםעו,תירוביגתונברברלםשפנבהייטנםהלשיךא;המואלש
הנפואהןמםיאּבוימתונמואליכרעבזחאמוזהייטנהלהאצמתיתרוסמהםתוברת
לשתישממהעונתואתינכתוזיאשבגלידכובהיהאל,הזאוביוליפא.הפוריאב
תואמסיסלששובלתתלידכםינפֿלכֿלעובהיהךא;תיברעתימואלתודחא
תּוחנָזיההמלגתנןהבש,תונושהןוטלשהֿתוצובקןיבתורחתהַלתויברעֿתוינמואל
תוצובקהלשקחשמהֿתאנהלכהנודינהזשובלבו–טקייבוסכםשפנלםיברעה
וליפא–וזתואיצמ.ןכותלתילארשיהתואיצמהתאהנלבַקתםא,קנחיהלולאה
זכרמהֿתדוקנבםינפֿלכֿלעאצמיהלהכירצהתיה–רתויבםירצההימוחתב
יהירה–הולבקיםא–ּהתיירבעבטמ;יברעהתוטשפתההרוזאלשתיפרגואגה
׃תונושהתויברעהןוטלשהֿתוצובקלש״היחמהֿיבחרמ״ןיבקתנלהתיההחרכומ
םישלהתיההחרכומיהירהןהבשתובושחהלשירשפאהתוטשפתההםוחתל
לשושוריפהיהאליממו–ןהיניבץיַחֿתנידמכ,םלועליפוסועובקבַריֵמֿלובג
ןוטלשהֿתוצובקלןתינןמשברשא,תללוכהתיברעהתונמואלהתואמסיסיכרבד
,ספאבןהמעועקשיהווקתהודמעמהו,זנגיהלהנכרטצת,הווקתודמעמולאה
.רחאיאדיאויכרעזחאמםהלןיאב

תואיצמםושםעתשגנתמתילארשיהתואיצמהןיאםנמא׃בוש,תורחאםילימב
תולובגבוליפא–םיברעהידיֿלעהתלבקךא,דגנכשתישממֿתיברעתימואל
המלכמתוקלתסהאליממאוההשוריפ–רשפאשרתויבםימצמוצמהתואמצעה
,םיוסמןבומב,איההתלבק;ובאטבתמ,ותייווהֿזכרמב,יברעהםזיביטקייבוסהש
לעוליפאו,תדלומֿחטשלעוליפאוא–ץראֿחטשלערותיורשאמרתויהברה
ךרעמהםצעלכלתוומתכמיהירהיכ,תיתִמאהמואלשוהשלכתדלומֿחטש

אופאוזירהו–ינרדומהםלועהלאםיברעהםויכםירשקתמובשישפנה
עבטמ,ולםילגוסמםניא,הזךרעמבםינותנםדועב,רוזאהייברערשאתוחתפתה
.ארקיעמ,ןיינעה
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תונידמהדצמ,תאזכתרשפתמֿיתלבהביאלשםינפֿתלבקל,עודיכ,הנהו
דוסילעתמייקתמהווללהםייגולוכיספהםימרוגַּבתססובמה,תונכשהתויברעה
זאמ,השעמללארשיֿתנידמהתכזםנמא,ליעלונראיתשיפכימואלֿןיבהסרטניאה
תוזחלהיהיוארורשפאוזתוחתפתה׃התעונרמאשיפכךא;םויהדעהתמקה
ידכקראל,היפלכהשיגהליחתכלמבשחלהיהיוארםגתמאבו–הליחתכלמ
תארבדהןיינעמשיפכ,וקלסלידכםתסףאוא(הבשדרטמהםעקבאיהלתעדל
התיהוזתביוחמתוחתפתהשינפמלוכֿםדוקאלא,)אנדיאהדלארשיֿתנידמ

,ץראהלשהרורחשךשמהתאךישמהלונילעלטינודגנכרשאעקרההליחתכלמ

,התעו;השענאלךא,יוארהיההזכבושיח.טדנמהימוחתברורחשהןוניכרחא
לשהברהדימבםגּולו–הזכשבושיחלשונוּויכבןויסינאוהונינפלשרוביחה
.םייתניבעיגהלרבכונקפסהוילארשא,קבאמהלשםדקתמהבלָשהןמ,דבעידב

$

410ẅ׳מעלתכיישה׳גהרעהלתפסות

׃ףלאהםיעבראתינכתלעוךורבוקרמלעד״בשלשויתועבצהלםירבדֿיולימהנה[

המשגההךרדכאלש,תיאבצךרדבתונויצהתאםישגהלףיטהךורב)ּוקרַמ(יכדרמףסוי.א
,המיחללהלוגברעונהתארישכהלףאשאוה.לצרההוותיההתואשתיטמולפידֿתינידמה
)1872(היכרותדילי,ךורבּוקרמ.תיאמצעהנידמהבדסיילו,םיכרותהידימץראהתאשובכל
ויתופטהלשבשרוגשדעהירי׳גלאבהרומכלעפותפרצבךנחתה–דואמשגורובהלנשיא–
הניוומםגשרוגשרחאל.תידוהיתימצעֿהנגהןוגראל
םירצמב,הירגלובבלעפ,)׳טסיכרנא׳ותויהתמשאב(
)תיתפרצב(׳למרכה׳ןותעהתאדסיהירגלובב.הילטיאבו
הדוגאהתאםיקהףאו,ויתונויערלתובבלהתארישכהלידכ
.׳אבכוכרבתדוגא׳,חרזמהידוהיברקבהנושארהתינויצה

ךא,םינושארהםיינויצהםיסרגנוקהינשבףתתשהךורב
והדֿןאמלעףיקעחווידקרבתכברתונןושארהסרגנוקהןמ
יקוליח...אבכוכרבלשואבצליללכסויגךורעלחלשנרשא
הכרעההףאלע–םהיניבץיַחומיקהלצרהןיבלוניבתועדה
.וינפמשושחללחהלצרהו–הליחתבהתיהשתידדהה
׳רבדלןועגיש׳ינמיסבלצרהןיחבהךורבמלביקשםיבתכמב
שפנתלחמלשקובידֿתמצועב,תמחולהתונויצהלש
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ידיֿלעקחרוהשדערבידוםימאונהןכודלאךורבץרפתה)1899(ישילשהסרגנוקב.תישממ
׃טוטיצליואררצקה׳ומואנ׳.םינרדסה

.עורזהחוכבלארשיץראלעטלתשהלעיצמינא״ . תאםירחהל׃דחאדיקפתםינויצל.
תוריחלךרדקשנהחוכבםמצעלעיקבהלו,ידוהיאבצםיקהלותרזעבו,םירישעהלשםפסכ
!םימדאמצץירעל?ימל!תוספרתהלשתורגאםיחלושונא,ךכתושעלםוקמב.תואמצעלו
בשייתהלוניחאלהשרמוניאש,םינמראיפלאתואמלשםמדבתולאוגמוידישיכרותהןטלושל
.״!האלה!ץירעההאלה.הקיתעהונתדלומעקרקלע . .

׳ךורבלת׳תנוכש.תבזכנהבהאלשבהצנריפבךורבוקרמדבאתה,ךכרחאבראלןמז
איבנ׃ךורבוקרמ׳,לשניובקעילשורפסתאהאר(.ומשלשהיורקביבאֿלתןופצב
האר–טטוצמה׳םואנ׳התא.ט״שתביבאֿלת,םינושארתיירפסתאצוה,׳רורחשהתמחלמ
.)268׳מעב

,1937תנשמרבכםדקלימואלהיאבצהןוגראההסינ׳ףלאהםיעבראתינכת׳תא.ב
ןמאלוסייגלהתיההנווכה.העוציבלתונכההתאליבוהרשאאוה)ריאי(ןרטשםהרבאו

׳תיבמ׳תולועפלליבקמב,הושבכיוםישארהמכבהצראושלפירשאקשניזחוא40.000
החוכיכרוכזלשי.)דועו,רודישהתנחת,ביצנהןומרא(ןאכןוטלשהידקומלעתוטלתשהל
הדעונתינכתה.םילייחיפלאהמכלעהלעאל,םינשןתואב,ץראבהינטירבלשיאבצה
חתפתאיהשוויקהיננכתמו,)׳םיעבראהתינכות׳םגהתנוכןכֿלעו(1940תנשבלעופלתאצל
הצרפשםלועהתמחלמ.ילגלןפואבתולעלולכיאלרשאתובברלשםתיילעלםיכרדהחוורל
שיםאהחוכיווהלשועקרלעל״צאהןמגלפתהריאי;םיפלקהלכתאןבומכהפרט)1939(
םחליהלאיההבוחשוא,)ל״צאהעירכהשיפכ(המחלמהתונשבםיטירבהםעהלועפףתשל
].ץראהןמםקוליסלדע–רורחשתמחלמ–םדגנ

$
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ג

לארשיֿתנידמלשהתמקהלעתיברעההבוגתהדוסיבתחנומהתויקוחהתרכה
קרפבוננוידתארבכוררועש,תוימורטתויעביתשללוכֿםדוקונתואהריזחמ
12.ןושארה

הקיטמלבורפבתחאהכרִּפדועףקותרתיבןאכמתררבתמ,תישאר
היינשההקסִּפַּב[הילאונזמרשהכרִּפהוז–ונרוביצתאהדירטמה״תינָמלשה״
םגתפנוסמותימצעהמואןימ״כץראהיבשויתייאררבדִּבםילימַּב]רוביחהלש
תארשאכ,םינָמולשםתואלצאהלגתמהלובלבַלהנווכההתיההלאםילימב.״דחי
ןתמידיֿלעתונקלםהםישקבמביבסשםימחולהםייברעהתונוטלשהםעםולשה
״תיניתשלפהתיברעההמואה״לשםידחוימהםיימואלהםייווֲאמלהרשפלשקופיס
לובלב.)״תינדרי״תיתוכלמתרגסמבםאו,הזםשא☻יתשתינקילבופרתרגסמבםא(
לשםיברעָּבקרםייברעהונרבדֿילעבתייארלשהרגִשַּבןבומכאוהורוקמ,הז
תואיצמהירמגלתנבומֿיתלבוהנושמתאצויהיפֿלערשא,הרגִש–טדנמהימוחת
םאיכ,ונבםימחולהםהטדנמהימוחתלשםיברעהאקוודואלהבש,תיתִמאה
.םירחארקיעב

קופיסןתמידיֿלעיברעהללכהםערדסהאוצמלאופאםישקבמ,ךכלםאתהב
םישיגרמןיאוםילחןיאו,״יוארה״יפẁלעונרבדֿילעבכםיבשחנהונממהלאל
–םולכאלוהזכשקופיסןתייאל,השעמלונבםימחולהםיברעהןמהלאליכ
םימעטמקרםאיכ,״םיניתשלפה״םהיחאןעמלללכםימחולםהןיארשאב
ראשיתתרתונהלארשיֿתנידמשדבלבוזאל,וללהלשםהיבגל,ןכא.םמצעלש
ידיֿלעיכ,ןכֿלעֿרתידועאלא,ןכינפלהתיהשיפכ״ןורגבםצע״ןימכ
אהיּולו;רתוימיברעהֶרחתמהדִצבםהלףֵסַותיףא״תיניתשלפה״תואמצעה
ןתניישו–״קופיסה״ןתנייםהלרשאםיברעםתואירה,ונלשונתניחבמםנמאש
ֿלעםורתלולכויאלשדבלבוזאל–טקייבוסלשדמעמהםהלםגךכידיֿלע

ֿרחאתשרפנהיינשהו–תואבהתואקסִּפהשולשבהנודינםייתשהןמהנושארההיעבה12
.קרפהלשופוסדע,ךכ
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רתיבףרטצהלםיפחדנוםיררחושמואצָמיידועאלא,םולשל״םקופיס״ידי
ךפהיתולארשיֿתנידמרוזחתםהיבגלםגשרחא,לעופבוניביואלםהֿםגףקות
.דבלב״ןורגבםצע״להפיכבֿןוטלשמ

ֿתוינידמלשןיינעכ,ונלשתיברעהתוינידמהבושיחבשןכֿםאאיההנקסמה
םיברעםתואדועאלו,ביבסשתונידמהייברעקרתויהלונרבדֿילעבםילוכי,ץוח
לשתימינפהיעבלםייתניבוכפהנשוטדנמהתפוקתבונלגרוהדבלםהילארשא
.תררחושמהלארשיֿתנידמ

תונידמהייברעלשינידמהךרוצהוישפנהחרכההש,איההיינשההיעבהוליאו
תמחלמךשמהלשהיצזילאוטקאלכלרבעמולעממ,ונבםחליהלתופיקמה
לש״תורצויהתאךופהל״ידכםהבשיםתיירבעבטמ,ונדִצמהלואגהורורחשה
ונחנאקרםנמא,הקומעהתואיצמהיפֿלעיכ׃תמאבאיהשיפכתיתוהמהתואיצמה
תויהללוכישינפלדוע–ןאכךא,רוזאבתוטשפתההֿףאושוףקותהחוכהוננה
םיצפוקםהרבכ–דגנכשדצכםיברעהיפלכתאזההייטנהתאשממלונדיבקפיס
–הז״וליאכ״.ונדגנכתוטשפתההֿףאושוףקותהחוכהויהםהוליאכםיעיפומו
הנכסהוהטושפהתמאהתאשיחכהלםינפםושבאבוניא–שיגדהלשיםנמא
תינָפקותאיהונתמוקתלעתיברעההבוגתהש,השחכהלתונתינןניאש,הרומחה
;הרומגהתיסיפהותינידמהונתדמשהבאיהתיעמשמֿדחההתרטמויטקטההיפואב
ןאכשיםוקמֿלכמ,תירוטסיהותינויגה,תיתוהמהניחבמ,ןכֿיפֿלעֿףא,םלוא
.וניבגלדואמתכלֿתקיחרמתועמשמולשיהזךופיהו,״תורצוילשךופיה״

בייחמהעקרה,םישמֿילבמ,הזךופיהבונלאצמנהשעמליכ,לוכֿםדוק
בויחהיהוידעלב.לעופבונתלואגֿתמחלמתמשגהלעינמהרגתאהויביטקייבואה
הלשיםאםגרשא,תטשפומתירוטסיההשירדתניחבבונלראשנרורחשהךשמה
םייתורירשתורתומלשןיינעכאיהתסמסמתמםוקמֿלכמ,טלחומהיֵחָוטִּבןויגיה
ימו–םיילאוטקאה,םיקחודהםויֿםוייכרוצתניחבמםייתואיצמֿיתלבו,לוכיבכ
ידכ,דועתוכחלורוזחלונייהםיכירצתוביסמַּבהנושמוקוחריונישהזיאלעדוי
,ןבומכ,םייתניב.םישגרומהתואיצמהיכרוצםעדחאתהללכויןומדקהדועייהש
ימו–הפונתֿאללתונטַקבדועייהֿתחכשלששפנֿךלהבונייהםיעקושאליממ
וזאל,הזךופיהב,הנהו.ארקיעמונדועייֿאשמךשמהלהשוערבדההיההמעדוי
םימעלשםהימיֿירבדבםימעפלהרוקשיפכ,תומצעתהלריבכרגתאלוניכזשדבלב
רדגומהןוויכַּבתומצעתהלריבכרגתאלוניכזאלא,תילנויצרֿתימתסךרדב

ẁיתלבוףלוסמםירבדẁךופיהידיẁלעאקוודו,ונדועייתמשגהלשהליחתכלמ

ונלהָנּואֶשחלצומהרקמלשהגרַדִמךופיההתאהלעמשממהזירהו–ילנויצר
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,התורשפאתרשכהוונילעדועייהתמשגהלשהתלטהלשחרתהש,סנלשהגרדל
.חטבומכלוכהו,דחיםגןוילעדסחבוַחֵרכהב

תניחבמחונורפושמבצמבהרואכלונתואדימעמםגךופיהותואיכ,תינשו
ינפבקידצהלהיהדואמהשקהרואכל,וידעלב.ץוחיפלכתינידמההרבסההיכרוצ
תויהלךירצהזעסמשכ,ונדועייֿץראלשרורחשהֿעסמךשמהתאםיינוציחםימרוג
אלףאילואםקלחברשאץראֿיחטשב,תישישואתישימחדימשבוכדגנןווכמ
תינידמותימואלתופיצרברשקתמוניאףאהזהשבוכהשדועהמו,םלועמונטלש
תאטושפאוהםלגמאלא,ץוחבמתאזהץראהלשםיוסמשוביכםושלתיתִמא
–ללכבתסלכואמאיהםנמאשהדימב–ץראהתאסלכאמאצמנשינתאהעקשִמה
.תורודהךלהמבהילעולבלבתנש,תלילבהותודידנה,םישוביכהינימלכמהאצותכ
םצעברשאמץוחונדגנאטוחהיהאלףאודִצמרשאשבוכדגנכ–הזכרורחש
תוהדזההתייטנבקראלתימלועהלהקהֿתעדבהיהשגנתמיאדו–ותואיצמ
םייפיצפסהםיכרעבםג]שגנתמהיה[אלא,םיעוזעזהדחפותקזחומהרגִשלכםע
לכהברתונקעצבםילסופהוהיינשהםלועהֿתמחלמרחאדוחייבהנפואלוסנכנש
״תימצעההרדגהה״תונורקעמהייטסו״תונפקות״,תימואלתואשנתהלשרכז
תוחפלוא(הרואכלתכפהנוללהםיישקהתכרעמלכ,תאזתמועל.״היטרקומדה״ו
םינמואלהםהםהשםילגמוםיברעהםיאברשאכ,היפלע)ךפהילהכירצ
הנידמהלשתימצעההרדגההתאעקעקלםישקבמה,םינפקותהוםיאשנתמה
.הדִצמהמקרבכש,תילארשיה

,הנהינאלשהביסםושןיאיאדווזתוחתפתהבשתיתרבסההתלעותהןמ,הנהו
ֿיכ,םילעהלאלשקרֿאלונאםיבייחוםיאשר–ליעוהלרבדהיושעשלככ–יאדוּו
היתחתריבדהלתשקבמה,תיברעהתונחצרהותונפקותהדצתא,שיגדהלףאםא
.ויתחתןריבדהלוםיכשהלאלאהרירבלארשילןיארשאולארשיתמוקתתא
ךופיה״לןכֿםאשיש–תיתרבסההותיתוהמה–תויובישחהיתשףאלע,םלוא
.ןורתיולוכאוהןיאדחיםגתוניחבהיתשמשאיההדבועה,״תורצויה

תונפקותהםעדדומתהלהדימֿהנקונלןיאףוסֿףוס,תיתוהמההניחבהןמ
תורשפהֿתרסחהתרטמתמועלונלשמתיבויחהמחלמֿתרטמביצהלותיברעה
ידכ,ולרבֵעמלאותועצמאבאצנאלוהבשרגתאהתאלכענאלםא,ונדימשהל
תאםישגהלםיפקותםגםאיכ,תונפקותהינפמםיננוגתמםתסדועתויהלאלש
תויהלרגתאהלֵדחןכידעלב.תונפקותהתואדגנכ,ונלשהלואגהורורחשהדועיי
.אדירגםותסיובמלאוהךפהנורגתא
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תמשגהתאססבללכונאלףוסֿףוס,תיתרבסהההניחבהןמ,ךכלהמודבו
הדהא,ןכא.םיפקתנונתויהלדבלבהדהאהדוסילעונתמחלמלשתיבויחההרטמה
םַעוליפא,ריכהלונדמלרבכשהמדנםושהֿתפילקכהכרעתא,המצעלשכ,וז
םיעיפומרשאכוליפאשאיהתפלאמהדבוע,ןכֿלעֿרתיךא–ונומכהרכהֿהשק
השיגךותמוונדועייירקיעלשהנֵכותיתִמאהחכִשךות,םויהונכרדכ,םלועבונא
ונגשהשהמלרבעמתוטשפתהלשעדומןוצראלל,דבלבתוננוגתהלשהנכ
ןפואבלבקתהלונלליעומרבדהןיאםוקמֿלכמ,ונחרוכֿלעברבכובונלגרוהו
דמעמבהכורכההדהאהלשםושהֿתפילקמוליפאו,םיפקותאלוםיפקתנכםכסומ
.ךכבתונהילםיכוזונאןיאםיפקתנלשהזשקובמ

לעתוריבעהרֶתֶיותונפקותהיוהיזש,הזךותמןבומכתרבתסמוזהאצות
–וזהיגולויזַרפלשהיתושירדלתונמאנהיוהיזוא–תימואלֿןיבההיגולויזַרפה
הברה,םאיכ,תונמאנואהריבעלשתיתדבועההלאשבקר,עודיכ,םייולתםניא
ּולםגשעמשמאליממו–ימואלֿןיבהללמבבצקהֿיבצוקלשםתוחונב,ןכמרתוי
תאחרכהבהנשמומצעלשכהזרבדהיהאל,ונדועייתמשגהלתעדמםינופונייה
םשגתמאוהו,םלועבםולעונדועיירשאכ,םויכ.הברדא.הערליתרבסההונבצמ
אליממ–ולםיפיטַמוםישרודונמצעונחנאשהמלדוגינבוהפוצמלדוגינבךלוהו
תאונרבסהּול,תאזתמועלו;םינלזגֿםינפקותכוםיעובצכונתגצהלרבדהםרות
רסומהובויחהתאססבלונחרטּולו–ונדועייתמשגהבשןוילעהרסומהובויחה
הזרבדאקוודירה–םלועבתלהנתמהםיסרטניאהֿתורחתהביבויחןפואבהלאה
שוכרלידכ,תיתנגההונתונקדצינוניגלכמרתוי,ינכפהמויּבטוקןפואב,םרותהיה
רבכשהמבונתקזחהןיינעלקראלו,תימלועהלהקהֿתעדלשהתדהאתאונל
.גישהלונילעלטינדועשהמלשתפסונההגשההןיינעלםגאלא,ונגשה

םינווכתמשבושיחהלאךא,אופאחנומומוקמב״תורצויהךופיה״לשודובכ
חרכהלאסחייתנ׃הרשיהייארךותמ,תוניחבהלכמ,תשגלונליוארךורעלונא
,הדגנכונלשבויחהיאשונכלוכֿםדוקאלא,םיננוגתמכקראלתיברעהתּופקתה
,הזתאהזםימילשמקראלבויחהתמשגהותוננוגתההיכרוצשחכווינתמאבו
.ליעלונייצשידועייהסנהןויגֶהכשממו–םיפפוחשממםהאלא
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תמשגהבשןוילעהרסומה״׃]םדוקהקרפבהנורחאהינפלשהקסִּפַּב[ונרמא
ךרעהאוההזדועייש,הדבועהוזהחנהםשלקיפסתשהיהיוארתמאבו,״ונדועיי
תונבונתוברתוונתרותלש–םינוילעהםיטקפסאהדחא,תוחפל,וא–ןוילעה
ןאכמונתיַחלוונקיזחהלתופיסומוןאכדעונויחהוונוקיזחהרשא,םינשהיפלא
הראתלרשפאש,תּויִחלשהניפטעמכדועןיאםלועהתוברתלכבםגרשאו,אבהלו
תוברתבתויחלהכזשימיבגל,השעמל,וזהדבועלםאתהב.ןתִמאתעפשהאלל
תמשגהלש״תוירסומה״תלאשןיאףא,הכותמוריוואתאםושנלווזתמאלש
ונלהיהּולםגו–רסומלכםֵאאיהאיהרשאב,ללכררועתהלהלוכיונדועיי
ונדגנתולעהלהתיההלוכיתמאבשיהשלכהמואםעוזהמשגהלעשגנתהל
אלםוקמֿלכמ,םימעהתויוכזלשתולבוקמהתונעטהתמרב,שממלשתונעט
.יהשלכהלאשוניבגלןאכתויהלהלכי

,תוברתֿןבלכיבגלםגאלא,ונחנאוניבגלקראל,ןכֿלעֿרתי,םצעב,ךכו
יכאוהעדויוונתוברתיכרעמאוהגופסאליממ–אוהתוברתֿןברשאב–רשא
אלשכ,המכוהמכתחאלע.ונלשאיהתוכזיפֿלע,דועייהתולובגב,לארשיֿץרא
םתוברתתורוקמיפל,דחוימב,םמצעםיברעהףאאלא,אמלעבתוברתֿןבלכקר
רקשתושעלאלשולכויךאםא,םהםיעדויםגםנמאו–תעדלםהלשי,םהלש
העידיש,דואמוליפארבתסמ.הבודמעיאלםהו,איהונלץראהש–םהלשםשפנב
ונלצאליבקמב–ונדגנכםחורֿתולדוםהיתולפמלתובושחהתוביסהןמאיהוז
,תמאבו–םדגנוניתונוחצינתאהזכןוחטיבבתרשפאמה,ונלשונתוכזֿתרכהל
,ונלדגנתהלךכםישקעתמםיברעהתאתוארלאוהיגָרטיאדו,תישונאהניחבמ
לע,ונדועייבויחתאלעופלחוכהןמאיצוהלונלרשפאלךאידכ,םמצעלדוגינב
.היופכהםתודגנתהתוברוח

ףיסוהליוארורשפאיאדו,רסומהתרבסהלשוזהיעבלונאברבכםא,םלוא
ֿתבשחמבתלבוקמה,תיסחיההמרבםגאלא,תטלחומההניחבהןמקראלש
הרגִשהיישקרבדבליעלונרמאשהמלכםע–ירה,אמלעבםישנאלשרסומה
,םימלשהדועייהֿתולובגב,ץראבונדועייתמשגהבןיאםוקמֿלכמ–תקזחומה
.ונדִצמהשובוזיאךירצהלידכובאהישרבדםוש
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ןתקדצב,םימעלשתויסחיהםהיתויוכזבךופהנשהמכלכש,לוכֿםדוק,אטישפ
,תינויערה,תיתוברתהןתועמשמבוםלועבויהשתוינידמתויודדומתהינימלכלש
םדאהשפנלעורחתהשתוכפהמותועונתינימלכלשתירסומהואתיתרבחה
וארתויקדוצתויהללכוישוהשמלןיאםוקמֿלכמ–םייחלשתורגסמבוציעו
המלדעו–ץיוושואךרד–ןברוחינמ,לארשיתמוקתרשאמרתוייתועמשמ
ֿענמנךכֿלכו,טושפויולגךכֿלכהזירהו.ןוזחהיפֿלעולביוחמויוארש
םושדועהיהאל–תחאםעפבוש–םצעבש,תרחאתורשפאלכדצמתודדומתה
.םולכךכלעףיסוהלךרוצ

םנמא,הזלארשיםעיכ.ךכלעםגרתי,תאזֿלכבו,ןכֿיפֿלעֿףאשאלא
םושםלועמודמילאלוורמאאלשםשכ–םלועמדמילאלורמאאלאוה
,שוביכךרדןביחרהלואתוכלממדסיילרוסאש–תיניצרהרותםושורשיםדא
לארשיםעשבכרשאכםג,םוקמֿלכמשהֵאְרךא;םירחאםימעןובשחלע
,םירחאםימעינימלכדצמ,םישוביכהברהמלדבהבירה,הנושארלוצראתא
ויהאל,הנממקלחלכוא,זארבכ,ןענכץרא.תדלומםעםושמשבכאלאוה
וזהתיה׃ודבלמאוהשםעםושיבגל,יתוברתֿירסומךרעוא,תימואלתדלומ
םירעֿתוכלממוםיבברעתמםיממעלשץרא,םישוביכותודידנלשץרא
ירבדבהנושארלאיההכפהנילארשיהשוביכהםעקרו,תוכלוהותולגלגתמ
.םעלשתדלומלהימי

זוחמלאלףאו–תימואלהוצראלםלועמהכפהנאלאיהבוש,ןכמרחאל
ֿירסומךרעלןמזרובעכאיההכפהנ,םנמא.רחאםעםושלש–ילרגטניאֿימואל
ופיקִהשתויתוברתהתורגסמהיבגל–תורחאתויתוברתתורגסמיבגלםגיתוברת
ֿלכמ,זאםג,םלוא;ודבללארשיםעלרבעמקחרה,ישונאהםלועהלשובורתא
לשינידמהןבומביתוברתֿירסומךרעלתויוברתןתואלאיההכפהנאלםוקמ
ףאו,תיהולאתמאלשהנירקהֿזכרמלשינחורהןבומבקרםאיכ,תימואלתדלומ
לוכֿםדוקהתויהלש,הדבועהןיגבו,הדבועהדוסילעקר–!בלםיש–תאז
.ומצעל,תימואלהותִמאֿתרותלשתועמשמהזכרמולארשילתימואלתדלומ

דבלבוזאל,בוש,ירה–וצראמהלגלארשיםעשןמזותואלכ–ךכידכךות
ימלכהילעמהתחדשממאיהאלא,רחאםעםושלתדלומלהכפהנאלץראהש
אלהזו–דםדֶקמונלחטבוהשיפכ,״םכיֵביֹאהילעוממָשו״׃הבבשייתהלאבש

םירבד,הזקוספלושוריפבן״במרהלשםיריאמהוירבדתאםגהארו[.ב״לו״כארקיוד
.]653׳מעב׳חהרעהלתפסותַּב,)׳בךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחַּבואבוהש
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,ינשוןושארתיבימיבןמייקלונחלצהשיפכ,תוילארשיהתוכלממהימוחתבקר
ותניחבמרקפהראשנהזהחטשהלכ,ןכא.דועייהימוחתלכב,ךכלרבעמםגאלא
לארשיתלואגלשןוזחבהנומאהרסוממדבל,ימואלרסומואבושיילכלש
ידיֿלעףאןפואםושבתרתסנהניאוזהעיבקו–החטבההתולובגב,המלשה
.בורקמהזודלונרשא,תיברעהתּוימואלהתונעט

םושןהירוחאמןיאוהתיהאלשדבלבוזאל,ונרבסהםצעברבכשיפכ,ולאתונעט
םושהשעמלןהבןיאדיתעלןוזחלשהעיבתתניחבבםגאלא,תיתִמאתוימואל
.תיברעההמואהלשתיתוהמתדלומתניחבבהלאהץראהיחטשלתוסחייתה
,ירוטסיהשרושהלןיאשינפמקראל–ארקיעמןכתיתאלתמאבתאזכתוסחייתה
םיחטשהשוא,וללהםיחטשהןמהדלונש״תיברעהמוא״התיהאלםעפֿףאו
ןיאהלאהםיחטשלש,הזינפמםגאלא,התייווהביתוהמדוסיתוחפלויההלאה
ןיבלםניבתוכיישוזיאןייצלידכםהבאהישתיגָ☻ומהסיפתואםֵשםושוליפא
רהסהתוצרא״לשיברעהגשומהעודי,ןכא.״תיברעתוימואל״לשגשומה
תּורָזהתאאקוודאוהןייצמו,יפרגואגםאיכימואלגשומוניאהזםגךא,״הרופה
ֿרתי.ברעיאהֿיצחב,תּויברעהלשרוקמהֿץראדגנכולאתוצראלשתוינוציחהו
רוקְממאוהינידמהויגָ☻ומהןדוחיי,״הרופהרהסה״תאתווהמהתוצראה,ןכֿלע
תושֵילאוהשןפואהזיאבםיסחייתמהתוזוחמאלו,הירפמיאבתוזוחמןתויה
,תיברעẁםורטהתינידמהםתועמשמרכזתאםירמשמהתוזוחמקרםאיכ,תיברע
םהבשדחלידכהבהיהאלםייתניבםהבהמימשִהרשאתיברעהתואיצמהרשאב
.הלשמתיתוהזתועמשמוזיא

תוצילמאלאםניא–הנוזחוא–תיברעהתּוימואלהתונעט,הלאתוביסמב
תימואלתודחאתהלילואתוארוקה,ונרבסהשגוסהןמתיגולוכיספהיצקנופתולעב
ֿלעןהבןיאשךא,הבתוטילשההגהנההֿתוצובקלשואתיברעההיסולכואהלש
רומאםהברשאץראהֿיחטשלאתירסומתוסחייתהלשהדוהתםושםינפֿלכ
.דוחיאהותואלתיתוהמתוכיישתלעבותביוחמתדלומתניחבב,םייקתהלדוחיאה
אטבמהיִנָמֵשיוהיזםושןיא)ברעיאהֿיצחמץוח(רוזאהתוצראלשםשכ,השעמל
ףא)نطو–ןַט׳ַו(תיברעהןושלבתדלומהגשומ,ינשדצמםגןכ,תיברעתוכייש
ןפואבקרםאיכ,םיוסמיתוהזץראחטשםוש–םיברעהיבגל–ללכןייצמוניא
הנוזחותיברעהתּוימואלהתונעט׃תורחאםילימבו;םדאלשובשומֿץראתאיללכ
לשהמויקביולתירסומהםּפקות–םמצעםהלשתוינויערהתוחנההיפֿלע–
ןיאתישרושותיתִמאתימואלהעדותלכמלדבהבךא,םוקמבתיברעהיסולכוא
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אקוודאוהשןפואהזיאבהיסולכואהתארשקמהרסומידיֿלעםהבםלשנרבדה
.היסולכואהתואלאקוודאוהשןפואהזיאבםוקמהתאסחיימהוא,םוקמהותואל

היתורמוילכףאלע,הדוסיב״תיוודֶּב״אופאתראשנ״תיברעהתוימואלה״
איהתאצמנוילעשוהשלכץראֿחטשטֵמשַה;הלירכנהגוסהןמתימואלתוהמל
השגרההקמועדצמ׃טמשניכעדווִיאלתיכרעהניחבםושמו,המֿםושמתטשפתמ
היסולכואהשךכלןפואֿםושבתדגונמ״תיברעהתוימואלה״ןיאתירסומההעדותהו
תוצראה״לכו,הלךלתודחאםויטושפהלםוקת״תיברעץרא״לכלשתיברעה
רדגמ,״תיברעהתוימואלה״קמועיפֿלע,ןכֿםאתואצויןניאדחי״תויברעה
.רומאכ,הליחתכלמהלואצמנןהובשרקפהה

,טשפומבםיירסומהםיכרעהתניחבמקראלאיהוללהםירבדהתועמשמ,םלוא
.תירמוחהםתעפשהלםגאיהתאצויאלא

חוכהטועימבףקתשמ״תיברעתדלומ״לשיתִמארסומרדעיהיכאטישפ
םרגיהליושעהישפנהעצפהטועימבוא–הניינעבסייגתהליושעהישפנה
אלאיההדבועהיכ.ךכלרבעמהברהףאתכלהקיחרמתועמשמהךא;התריתסב
תפכאאלושפנקמועבשו,תדלומלתוסחייתהלשרסומןיאיברעהשיאלשדבלבוז
םייתִמאהויניינעלולכמבש,ןכֿלעֿרתי,איההדבועה.םולכאלוהזגשומבול
,ללכבולץוחנהזגשומןיא–ןותנהבצמבםהשתומכ–םיירמוחהוםיישפנה
רסוחמיכ,ולץוחנגשומהןיא.הערללצונמשיאהאצוי,וילעותואםיפוכרשאכו
יכרוצלשםָיולימןוגראלדקומשמשלידכ״תדלומה״גשומבןיאאליממ,תוישרוש
ואשפנֿתאשמוזיאבהליצאהלווחורתאתוּלַעְלידכובןיא׃םיישממהשיאה
לשתמאֿרושיקלרבדםושםורתלידכםגובןיא,תינכותוהנכםייחֿתועמשמ
ידכגשומַּבןיאףא,ינשדצמו–תיתרבחהותביבסלשיאהןיבתונמאנותוכייש
םתבטהלתדחואמהלועפוזיאלםוחוחוכתמורתםושידיֿלע,הרבחהתאעינהל
.ותחונמתאםידירטמהםהשלכהדימֿינקיפֿלע,הכותבשיאהייחו,הייחלש

ורשואםודיקלרבדםושםורתלידכ״תדלומה״גשומבןיא,תורחאםילימב
שיתאזתמועלךא–תמאבולתפכאוברשאוהשלכןיינעביברעהשיאהלש
חכונלותרוסמהיכרעןדבאלשבצמב,ונרמאשיפכ.ותעדתאלבלבלידכגשומַּב
״תדלומה״ו״תוימואלה״יכרעושענהבש,הרקּויהתַיּווְר,תיפוריאההמגודה
ידיֿלעשוגירלןתיניברעהשיאההשעיישאוהטושפךא,תודרמתהילמסל
.וילוכסתלולכמלשאצומהֿתרסחהירטסיהַלזחאמתניחבב,וללהםיכרעה
ןיבימינפרשקםושןיאירהש,אָצומהתאקפסליושעהזחאמהזןיא,רומאכ
יברעהרוביצבתוטלתשמהתוצובקה,םלוא.לוכסתהתורוקמלוללהםיכרעה
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תניחבבקראלו,ןביבסמוזכרלידכ,םיכרעםתואברוביצהתאשגרלחונןהל–
ןונגנמהתמאבאוההזשוגירשינפמםגאלא,ןדיבעדומיגולוכיספיעצמא
תתלוהגהנהוכותמאיצוהליברעהרוביצהםויכיושעובשדיחיהיתעדותה
.ודגנכדמעמהל

תּוקיֵרכ,ףפוראוה]ןוטלשהֿתוצובקלש[דמעמהשהנימֿאקפנןיא,ךכלרשקב
,אופאתודרויותולועתוגהנהה.יולתאוהםהברשאשוגירהתּויִדּונתכואזחאמה
ףונפנהךרדונייה–תחאאיה,רשפאשןמזלכ,ןתדימעתלוכיוןתיילעךרדךא
תוחטבההםויקשרחאמו;״תדלומה״ו״תוימואלה״יכרעלקופיסלשתוחטבהב
ןוצרלדוסירסוחמןהםייבויחןכותוהרדגהרסוחמןה–ותיירבעבטמענמנולאה
וללהםיכרעהתועמשממץוחיכאצמנ–רסחהתאםילשהלידכתישפנתּולעתִהלו
םירשפאמש,הזבאיהוהשימֿיֵאלהדיחיהםתלעותירה,ל״נכיגולוכיספןקרופכ
םתחווַרלרוביצהתאלצנל,ןנוטלשתאםייקלןוטלשהתוצובקלםייתניבםה
זקנתמותועצמאברשא,ןברקלםידבעבכרוביצבשמתשהלוןהישנאלשתישיאה
.ןנוטלשךשמהתחטבהל,תוימואלהלשקרסהֿחתמ

דבלבוזאליכאיהתוזארפהירוחאמהלגתמההמורעהתמאה,הזכרשאבצמב
ֿתונעטיתשןיבתורחתִהלשהידגרטתניחבבהנניאםיברעלוניניבתושגנתההש
ונלשהרירבהֿרסחולודגהקדצהןיבטפשמהנניאףאו,תוליבקמתוימואלקדצ
לערתיךורעֿןיאלאלא,םהלשםקדצלםורגתונתקדצהשןטקהיסחיהדספההןיבל
ונדועייתמשגה׃והשלכביריהשעמלןאכונלןיאונלשקדצהוןידהתמועליכ,ןכ
ימוחתלכבםגאלא13,םימיהתששלש״המלשהלארשיֿץרא״בקראל–ינידמה
והשלכימואללוועםורגתאלטושפ–איהשתומכהחטבההלשלארשיֿץרא
תויואשנתהרפתאיה,תומיוסמןוטלשֿתוצובקלשנתאיה,ןכא.שיאםושל
קראלו–תיעבטוהנכתודגנתהלשהברהדימרובשלךרטצתףאו,תומיוסמ
םג,םלוא.םהידיֿלעלצונמהרוביצהדצמםגאלא,ןוטלשהֿתוצובקישנאדצמ

רשא׳המלשהלארשיץראןעמלהעונתה׳ישנאבד״בשטנוסתואכרמהןיבשםילימַּב13
ילבחבקיזחתלארשיתנידמשהעיבתב–םימיהתששתמחלמרחאלדימ–ודגאתה
ןתנמ,םינברוםירפוס,השעמישנאוחורישנאהעונתַלורבח.וררחושרשאץראה
.דדלאוג״צא,הירנברה,ןונגעדע–חולישיבצוהנבלרזעילא,רימשהשמ,ןמרתלא
,הלעבקנשםֵשַלדגנתה–בללכבהעונתבךמתש–קוקהדוהיֿיבצברהשןייצלןיינעמ
.ונֵדיבהמלשץראהןיאןיידעירהש,הידסיימתמישרלותמיתחתאףרצלבריסףאו
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םיתעלהיושעאיה;קדצלתכיישחרכהבהניארתויבתיעבטהוהנכהתודגנתהה
.לוועהלשותומלגתהתויהל

–םעבםגםאיכ,ןוטלשהתובכשבקראלו–םיברעהתודגנתה,ונלשהרקמב
םגו,ונדִצמ,ונאךא;הדוסיבםיחנומהתאָנקהוםידחפהדצמהניבהלרשפאיאדו
םידחפהיכךכלדעבמתוארלמםיעּונמתויהלםיכירצונאןיאיאדו,ביבסמםלועה
,םיברעכ,םיברעלךיישהרבדםושלםינפֿלכֿלעםיסחייתמםניאהלאהתואנקהו
׃תילילשקרהלוכאיהםתודגנתה,ןכא.יבויחןיינעהזיאויבגלםהלשיףאשוא
ףאוםמצעלתלעותילב,ונלשוננידוונתוכזתאונתאמעונמלו,ונלקיזהלןוצר
םהלשהיהשואםהלשישרבדבםהליופצהיתִמאדספההזיאתעינמילב
רשאתודגנתהםינפֿלכֿלעךא,הללמואתודגנתה,ילוא,אופאוזירה;םדועמ
תחאלע.לוועהותועשרהתרהטלעאיהתראשנםנמארסומהיג☻ומתניחבמ
תדלומ״ו״תוימואל״לשתונעטהתפילקלתחתמש,בלםישנםאהמכוהמכ
ןידםעםילשמותימינפהֿתישונאהותִמאביברעהתאונלןיימדנםא,״תיברע
הזןידאלא,ולתפקשנהתיהאלדספהתנכסםוששדבלבוזאלירה–לארשי
ןוטלשםוששיפכ,דובכלשדמעמולתתלוויניינעלתונעיהליושעףאיאדו
.םלועלולתתלותונעיהלתעדהלעהלעיאלםג״ימואל״יברע

ה

לגוסמוניאוםילשמוניאשוביכםרטביברעהש,רומאכ,איההדבועה,םלוא
–ונֵריּבדהלונילעםקףאאוה,ןכֿלעֿרתי;הליחתכלמלארשיןידםעםילשהל
חרכההךרדיכאצמנ,ונלשהלואגהידועייבויחותאזההדבועהףוריצךותמו
.ונינפמושירוהלווריבדהלוםיכשהלאיהדחואמה

הילעביחרנאלוהזרוביחלשוניינעלתכיישהניאהמצעלשכוזהדוקנ,םלוא
ץראלכרורחשתאםינפֿלכֿלעךירצמרבדהשרמאנםאקיפסמ.רובידהתא
ונלוראשייאלחרזמֿןופצוןופצהלובגבשןפואב,תרפהדערואיהןמדועייה
,קלוחתקריעו,לארשיֿץראתויהלהנרוזחת״ןדרי״והירוס׃דועללכםיברעםינכש
םיחרכומםדוחיאואםתוטשפתהתונוימדרשא,םיברעןיבץיַחןימאהנאלבושו
)םירצמב(ברעמֿםורדו)רבדמלרבֵעמ(חרזמֿםורדלובגב,םלוא.ונילעמלגלגתהל
םיברעלאהתאלבושהזכןפואברשאכו;םיברעםינכשךכףאונלוראשיידוע
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םתוטשפתהתונוימדללושכמםגאהנאלבושו,ונינפמדוחפלוףיסוהלהביסהלא
לשתוביצילעיגהללכונוךרטצנתמאבשןמזהעיגיזאוא–ונצראךרדדצלדצמ
.םהלרבעמשתוברתַלֿםהיחאםעםגו,ורתונש,הלאםיברעםינכשםעםולש

oםייטקלאידהםימרוגהתאתאשונה,הרשפבוניינעאהיאלרבכ,הזםולש

םייטקלאידהםימרוגהרשאתואיצמלשעקרולאהיאלא,הכותבהתריתסֿחרוכל
הלפמבוונלשתורטמהתגשהבוצמתנ׃םותדעהבוצמתנרבכתיוושכעההמחלמל
תגשהתאהרשפיאםנמאשדעךכֿלכתמלשומ,םיברעהלשתינידמותיאבצ
ינויגהםולשתמאבתויהלאופארבכלכויםולשהו–רוערעלרבעמוניתורטמ
.ךלוהוהנתשמהונמלועב,הזכתויהלםולשיושעשלככ,ביציוןתיא,שרשומו

בושחלליחתהלונלרתומ–הזהםולשהלעקר,םנמואו–הזהםולשהלעו
ואלו–ונלאוהחרכהםגףאויוארםגםאיכ,ונלרתומקראל,תמאבו;התערבכ
ותרכהתובישחינפמקראלףאו,ומצעלשכ,םולשהגשומלשודובכינפמאקווד
עיגנשכתועיתפמתויעבינפבדומענאלשידכו,ונאםידעוצנּוויכבשקפואהלש
רורחשהתמחלמתלהנהלשהיגטרטסאהםגשינפמ,לוכֿםדוקאלא–וילא
.םולשהותואלשתויעּבַּבהתעמרבכרשקתהלתבייחםייתניב

אלםאשונלצאםימחנתמרשאכריוואבםויכרבכשגרומהזהַחֵרכההןמוהשמ
םשהפכנותויברעהתוריבהלכלסנכינ,)םכסומהרשפֿםולשונייהו(םולשאהי
,הפכנשתולובגהםהמטילחהללכונשוליפאאהיו?הפכנעמשמיאמךא.םולש
לשתולובגלדעונתגיסנבהרכהתבתכהטושפאהתאלהייפכהתואלכשםגאהיו
םינוציקה״לש״המלשהלארשיֿץרא״תולובגתאשממםשביתכנאלא14,ןולא
דעצמהילב,אליממרבכונלשישהממהנושהבתכההתואאהתהמב–״תּורֵחמ
לכויתולובגבהמחלמהךשמהםצעףאשתעדהלעתולעהלהשק?תריּבַל
יאדוירה,הנתשיםייעובשואעובשךשמלםאםגו–המואמבךכבתונתשהל
.הזמרתויהברהלאל

עמתשמהאצומֿרסוחלששואֵיהֿןוממשלע,אנדיאהדתאזההקיטמלבורפה
הביט–תעגמונתגשהשלככוננוצרתאהפכנוםדקתנוףיסונשהרקמלףאהנממ
וליפאאיהןיאןיידעש,הדוסיבחנומההגשההẁרצוקמ,ןבומכ,עבונםימשמה
תולובגאולמלשםתמשגהלדעעיגהלתמאבךרטצתהייפכהיכןוימדבהלעמ
םימרוגהלשםָיוצימלללכתנוּוכמהניאשהייפכבאופאהפרבודמהשעמל;דועייה
תרתסנהתיהשהמצעהרשפהתואתרגסמבםניעבםתראשהלםאיכ,םייטקלאידה

.406׳מעבליעל5הרעהתאהארובוש,׳ןולאתינכת׳לע14
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אוהיעבטםנמא,תאזכהייפכבשםעטהותועמשמהרסוחו–הכדעםהידיֿלע
תייפכבהיהירבודמהרשאכבצמהאהיירמגלהנוש,תאזתמועל.ןיטולחלביוחמו
אלםאףאהמחלמלץקםישתו,איהתיתועמשמהביטםצעמוזש,דועייהתולובג
.המצעבהבקרםכתסיהניינעותוינוציחתוינכתםושבהֶוּולת

תאונחנארשאכ,יאדו.״םולש״ןיבל״המחלמהץק״ןיבלדבהשי,םלוא
הביאהךשמהבןיינעונלהיהיאלבוששדבלבוזאלירה,גישנונתמחלמתורטמ
ןיעכטושפוראשייםיברעהונינכשםאונלאהיחונאלשדבלבוזאלו,תיברעה
שדחמךרעיהלאוצמתעלכבאיהותייטנרשאוויעצפתאקקלמההכומבלכ
׃הברדאםאיכ,התנתשהשתואיצמלםאתהב,םישדחםיספלעםגּולו,ונדגנכ
הנקבהָלועותיתודידירשפאהלככאיהותייטנרשא,חתופמןכשבהיהנםיניינועמ
ילילשרדסהאלו–וזחורביבויחרדסהקר.ונלשונתוחתפתהןוויכםעדחא
יוטיבַּכתמאבבשחיהלאופאיוארהאוה–אדירגהכומבלכתראשהלשעוטקו
ֿףוסכבשחיהללכויהזכרדסהקר;דועייהתולובגלהריתחבונתילכתלשןוציחה
ררבתמוזהניחבמו–וללהתולובגהתאגישנםאףא,המחלמַלתמאבֿהצממקוספ
םיקקזנםוקמֿלכמהלאהתולובגהתגשהלשתימורטהחנהיפֿלעםגםנמאש
םגּולו,םולשהתייפכלשתועמשמהרבדבאנדיאהדהקיטמלבורפל,רומאכ,ונא
.הרומחתוחפהברהתובישחֿתגרדב

אוההלשדבוכהֿזכרמ,תאזההקיטמלבורפהיכםגררבתמהניחבהתואמ
התגשהללעפנוהנריכנםאםגשירה,ונתילכתבוצייבונאםיצורםאשהדבועב
,דבלבונעמללועפלוימינפההדִצתאקרריכהלונלידןיאםוקמֿלכמ,האולמב
–ןוציחההדִצבםגתיבויחהמחלמֿתרטמגיצהלובצעלונאםיכירצדועאלא
קראל,םיברעהיבגלףא,המחלמהתאךופהלידכהבאהירשא,המחלמֿתרטמ
ֿףותישבהשדחהווקתחתֶפלוהרושבלםגםאיכ,הלפמֿתחטבהלוהלילשל
׃הזלהרבדבשןורקיעהשגרומםצעבםויהםגשרמולהארנ,ןכא.ונֵדָמִעהלועפ
חרכהשירה,םיברעהםעםולשובוצייבונאםיצוררבדלשופוסבםאש,םיספות
וניאםלוהןורתפםוששרחאמךא–םייבויחןכותותרגסמוזיאךכלאוצמל
.ונררחששםיחטשתרזחהבםיברעהדוחישלשןויערלםילפטנ,תעדהלעהלוע
הזיאתולעהלהסננהתעו,טורטורפבליעלרבכונבכעתהתאזההאצמההלבהלע
.ארקיעמךכֿלכתכרפומאהתאלםינפֿלכֿלערשא,הפולֲחתורשפאלשןויער

התברִהףאוהתואהתזחרבכתונויצהרשא,תמאלשהדוקנבאוהןויערהןיערג
ריבכהכרדהֿףונְמתויהלהיושעץראלונתרזחשונייהו,התיירבתליחתמהשיגדהל
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חוכמשו–םיברעהונינכשלשםיירמוחהוםיינחורהםהייחֿתרשאהוםחותיפל
וליעפהלוהזכהכרדהֿףונמשמשלונאםיניינועמםנמאונמצעונלשסרטניאה
תרבועםלוכבו15,תאזהתמאהלוכיסלומרתםימרוגהמכוהמכ,םלוא.תואיצמב
היווהלאלסחיםושילב,ךכֿלכתטשפומהרוצבספתנןיינעהשהדבועהינשֿטוחכ
וניסחילשתוילאוטקאהתויעבלאלו,דחאדצמ,םיברעהלשתיגולויצוסה
.ינשדצמ,םהמעםיישממה

הנניאםיברעהםעונלשהנושארהעגמהֿתדוקנשהרכההןאכמהמלענ,תישאר
לכב,תוומלואםייחל,יתוהמהדוגינבאקוודםאיכ,ףתושמהיבויחהסרטניאב
.הדועייהלארשיֿץראלשבחרמה

טושפופילחהלוהזהדוגינהתאלטבלהשקיבהרוגשהתינויצההבשחמה
דגנתהלםכלהמל׃הנעטאיה.המצעלארשיֿץראךותבףאו,ףתושמהסרטניאב
המכוארתו,ונמִעהלועפאופאופתשוואוב–המדִקםכלםיאיבמונחנאירהו,ונל
םימרוגהויהםדִצמ.זובבהזהןועיטהתאוחדםיברעהשאלפןיאךא!וחיוורת
היגולואדיאהזחאמלש,ונרמאשםינבומהםידחפהםתואלכלשםיזעהםיישפנה
לטרעתהלורענתהלםהלועיצההפו,םיינוטלשהםיסרטניאהלשותינמואלה
םישדעהדיזנִּבתינחורהםתוהדזהילמסתארוכמלוהלאלכמיעבטֿיתלבןפואב
ביואםושהזבםהלהָארנאלשדועהמו–םהיביואתוסחבהמדקוזיאלש
םהלאוהדובכרשאוץירעהלםיברעהםיעדוישגוסהןמ,תמאבחצנמוירבג
שוביכהתובעותעבֶׁשןיידערשא,בנגתמ,עובצביואםאֿיכ,ותוסחתאלבקל
אבאוהןיאשםהלרפסלהשוחנהֿחצמולשירבכוובלבםלשומֿיתלבה
.״המדִק״םהלאיבהלםאיכ,םלשנל

,וניעבראשנםיברעלוניניבדוגינהדועלכש,ךכלעףסונבהמכוהמכתחאלע
,םרוגיפמונאםינהנ׃הברדאםאיכ,ונלשיתיברעהמדקבןיינעֿףותישאלתמאב
ןיינעהֿףותישיומידתאליעפהלןויסינלכו,ובםייולתףאונירההברהדימבו
הזןיאתמאב,ןיינעֿףותישללכבשיםא.ונתווהלתאצלקראופאלוכיתעֿםרטב
אובישכל,ףוסַלקרןובשחבאוהאבאלא,רתלאלדוגינַלהפורתואףילחתןכֿםא
–ונרמאשיפכו,אקוודדוגינהֿךרד–וכרדיפֿלעונורתפויוצימלעדוגינה

םרוגה׃הזןוויכבינויצהץמאמהתאולכיסרשאםימרוגהשולשד״בשהנמיןלהל15
–״תינש״׃תחתופההקסִּפהןמל–ןכמרחאל;תואבהתואקסִּפהשולשבןודייןושארה
תיתחתב״םלוא״׃תחתופההקסִּפהןמלרבסויישילשהםרוגהו;ינשהםרוגהןודיי
.430׳מעבשלדגומהחוורהדע,אבהדומעה
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םושבוניאםנמאהתעדעןיינעהֿףותישרבדבתואמסיסהןולשיכ,ךכלםאתהבו
ךותבאלו,ירמגלתונושתוביסמבומויאובישתעלןורקיעהתכרפהלהיָארםינפ
.הלהצוחמלאםאיכ,ץראה

םצעמ,יברעהרוביצהיכהדבועההרוגשהתינויצההעדותהןמהמלענ,תינש
.וייחלשםרופישרבדבםיילנויצרתונויערלתונעיהלללכלגוסמוניא,ועבט

הבשחמלללכבךורעאוהןיאתויממעהויתובכשביכ,לגוסמאוהןיא
הבשחמלכו,רוביצהןיינעבטרפהלשופותישתעדותלעתססובמאהתשתינטנופס
הגהנהֿדמעמילעבםהשימדצמאבהשוגירבהיולתתראשנןאכתירוביצ
ןיינעבףותישֿתעדותרסוחלשהנוכתהתוא,הגהנההֿתובכִשבוליאו;הליחתכלמ
ענמנ,םעהלאןאכמאצויהשוגירלכש,האצותהתאהלעמרוביצהלשישממה
קרןוּוכמתויהלאוהלוכיו,םעהלשותבוטלסחילכ–ותיירבעבטמ–ונממ
.המצעתגהנמההצובקהלשינוטלשהסרטניאלואןקרופלשתואמסיסל

ןיינעהֿףותישרבדבטשפומהינויצהרבסההשאוהיעבטךאבוש,ךכלםאתהב
המכלכירה,לועפלורודחללכויןויערהשידכ.םיינזואולאוצמלללכהיהלוכיאל
תושעלןאכשיאלא,וריבסהלוועימשהלקיפסמןיאםוקמֿלכמ,ןוכנאוהאהיש
תויברעההגהנההֿתובכשבלוכֿםדוקאוצמלאוהחרכה.הלתשהֿהשעמשממ
תניינועמאהתשו,התעדלעהמֿםושמלבקתיןויערהשיהשלכהצובקתומייקה
ךכלהביסהתישאריהוזו–תיברעההרבחבותמשגהלעקבאיהלתלגוסמו
ףא,הליחתכלמונתמחלמלשהיגטרטסאהתויעבל,ונרמאשיפכ,רשקתמןיינעהש
תואיצמבתמאכתולגתהלללכבלוכיםיברעלוניניבםיסרטניאהֿףותיששםרטב
ריבסהלרוזחנדועתאזהתמיוסמההדוקנהתא,םלוא.ךפהבתמלגתמה,תמדוקה
.עצמאבהללגבונקספהשהממךישמנםייתניבו16,ןלהל

האצמנאל,רומאהןיינעבישממןפואבשמשללכותש,תיברעהגהנהֿתצובק
ינפמםגהאצמנאלאיה.ליעלונלספשתעֿםרטבשהשיגהינפמקראלתונויצל
ץוחנאלא,הילאמןויערלספתיתתאזכהצובקשהיהרשפאֿיארומאלםאתהבש
התיההצוחנתאזכשהלועפםשלוליאו–תניינועמהתושעלוןווכמבהדדוצלהיה
םיקפואֿתבחר,תיתילכתֿתינידמהשיגםאיכ,תיברעההיעבלתיגולויזַרפהשיגאל
.הדועמהתרכהבוילאהתלעתהאלתונויצהרשאגוסהןמ,דחיםגתחכופמו

וזו,תישילש,תפסונהביסינפמםגדועהאצמנאלהגהנההֿתצובק,םלוא
.תינויצהותרגִשבןויערהתּוטשפומלבושתרשקתמ

.אבהדומעבשלדגומהחוורהןמל,תוכיראבשרפיירבסהה16
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לכו,םעהלשורשואוורשוע,״המדִק״,״חותיפ״לשםיגשומש,ךכלונתנווכ
–יאדוּו,תיברעהתיתרבחהתואיצמלןיטולחלםיינוציחרומאכםהירה,הזבאצויכ
תלגוסמתיברעהגהנהֿתצובקםושהתיהאל–אדירגיכונָאסרטניאךותמוליפא
׃רוביצבהתילכתסוסיבלליעייעצמאכ,םמצעלשכ,הלאהםיגשומהתאהלץמאל
הרוהטךכֿלכתויהלהכירצחרכהבהתיההזכץומיאבשתיטנסרטניאהתועיבצה
הלגתמםתּויתוכאָלמהתיהרבכםירבדהתאעיבהלןויסינלכםעש,תמלשומו
.ךרעלכמםתנַקורמו

איההדבועה,הזןיממםיגשומבםויכםישמתשמתאזֿלכבםיברעהרשאכ,ןכא
יכ,םמצעוללהםיגשומהלשימצעהםסיסבלע,ןירשימבםהבםישמתשמםהןיאש
םיכרעה.םזילאיצוסואתוימואלומכםיכרעלשרתויתידוסיהתרגסמבקרםא
לשםיימינפהםייוריגלןקרופוזחאמםהםינתוניכ,תונכלשדצםהבשי,הלאה
ֿתדימתרגסמבו–ינרדומהיברעהתאתמאבםידירטמה,תונברברוינדרמלוכסת
המדִק״,״ימואלחותיפ״לשםיכרעהֿינבלםגדמעמאצמיהללוכירבכוזלהתונכה
ןיידעראשנםלוכלשישממהםנכותיכאהיּולו,׳וכו״תיטסילאיצוסֿתיממע
.ספאבםוקמֿלכמ

םיכרעהֿינבשדבלבוזאליכאצמנ,וללהדוסיהֿיכרעתרגסמב,הנהו
אצוידועאלא,ןכותלכמםינקּורמםיראשנ,ןאכונתואםיניינעמה,םייבויחה
ֿףותישלתונפלםינפֿלכֿלעםילוכיםניאםיכרעהẁינבףאש,ףוריצהןמםייתניב
תידוגינהםתשיגבדוסיהֿיכרערחאתכללםהםיחרכומאלא,ונֵדָמִעהלועפ
םהףאאלא,ונפותישלםיקוקזהלאןיאירה,׳וכוהמדקוחותיפםאש,רומאל(
טשפומהינויצהןויערהשאופאענמנוזהביסִמםגו–)ונתרבדהבאקוודםייולת
ןיידעםא,תאזתמועל.תואיצמבתנעיהללכויתיברעהמדקְּבןיינעהֿףותישרבדב
קראלאופאאיההיעבה–הזכץפחבםעטללכבשיםאו–תּונעיהונאםיצור
ֿיכרעבםירבדהתאבלשלדציכםגאלא,המיאתמההגהנההֿתצובקתאאוצמל
ולכוי,תאזםע,רשאו–המצעתיברעהשפנבתונכלששרושםהלהיהישדוסי
תואמסיסלשןצומיאלקראלאיבהלולכויףאוהלועפהֿףותישןויערתאגופסל

ןמדלונונינפלשרוביחה.תמאבןויערהתמשגהלהלועפלםגאלא,חותיפלש
.ירשפאילואאוההזכףוריצשהבשחמה

;תרעתסמתיתדתוררועתהליוטיבהליחתכלמםנמאהיהםל☻ִאהשךכמליחתנ
קראלםישוביכֿיעסמלהמיאתמתינויערתרגסמשמישורזחאוהןכמֿרחאל
רשארחאאצוממםישבוכלםגאלא,ברעֿיטבשמםיירוקמהתוררועתההֿיאשונל
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םיכרותהוםירטטה,םילוגנומהומכ–יתדאקוודהיהאלרבכילואםתפונתדוסי
המיאתמקרֿאל,תינויערתרגסמכםל☻ִאהשמשמןיידע,םויכףאו;םינמתועה
םעאיההדבועה,םלוא.תוילאירפמיאתויטנל,הליחתכלמתנברדמםגאלאדבעידב
וזאל,ללכֿךרדב,ויאשונ.הזגוסמוניאםויכםל☻ִאהלשודוקפִתרקיעש,תאז
ןיאףאאלא,תרחאתורעתסהֿתפונתואהבושחתיתדתוררועתהםהבןיאשדבלב
,הברדא.םינָפלמולאהתויוררועתההיאשונלשםייעזגהםיכישממהםצעבםה
תוררועתהֿםרוגןהלהיהאלםל☻ִאהרשא,תושבכנהתויסולכואהיאצאצםהירה
תימל☻ִאהםחורוםתרוסמיכהארנםנמאו,תולגתסהוהעגרהלשםרוגםאֿיכ
.הזדצמרקיעבםהלתואבןיידע

םושהזרכזלללכֿךרדבןיא,תימל☻ִאההלודגהימילשיחרכֵזםהבשיםא
תיטטסההחוורהתארשהבאוהםלגתמאלא,תורעתסההלשימנידהדצלתוכייש
ןחוםידגסמהלשלסלתסמהראפה,םייסרפהםיחיטשה17,תוקסברעהֿתונמאלש
תויווחתשהוןיזאומהתאירקעַמֵשלשתוקומעהתויווחבףאו–םירישעהֿתונומרא
ןאכיהירהתררועמהתועמשמהאלשרבתסמ,םימשתוכלמלועתלבקוהנומאה
ֿייחלותבצהוהייעתהֿימרוגמםדאהתאצוהלשתנגראמהתועמשמהםאיכרקיעה
,םויכאוהןיידעו,םויכוהירהתאזהתכרעמהלולכמיכרמולםינפשיו.ומוי
אלוושבגלהָטונה,יברעהרוביצבםייבויחםיכרעלשהדיחיהתינכותהתכסמה
.וייחללכסַתמֿאלוליעיזחאמתתלהיושעהווררופל

תוהמהלשתודחוימההגהנההֿתוצובקםג.תמלשומהנניאםנמאוזהייטנ
םירחאהםינימהןמרתוי״םעהֿתבוט״תאתושקבמןניאםיברעהברקבתימל☻ִאה
ימיירבדבתירצונההרומכלהמודב׃הברדא.ןתלוזתויברעהגהנהֿתוצובקלש
םידנפאהלשתויתרוסמהןוטלשהתוצובקלתימל☻ִאההגהנההםגתברוקמהפוריא
–אקוודתאזו,״םעהלשולוצינ״לעאקוודתוססובמויהש,תיוודבההלוצאהוא
אלא,לוצינהתאבייחמקרוניאש,ןשיהםייחהֿרדסלתודמציהךותמ–ןכֿלעֿרתי
ֿתייטניפֿלעבייחתמהןבומב״םעהלשומודיק״תאאוהדגונםגוביטםצעמ
תינויגההניחבמ–רבדהךרפומאקוודואל,ךכלםאתהב.ונימיבתוחתפתהה
םנמאתוינרדומםייחֿיכרדלרובעלתואָ☻ינהיברעהרוביצהתובכִשםא–תטשפומ

–תימל☻ומההיווההלולכמלשתטשפומֿתיתָרוצתונגנתהכ–׳תוקסברע׳התונמאתא17
הקסִּפַּב,146׳מע,)׳דךרכ(׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳ורוביחבד״בשחתינ
.״תוימל☻ִאה׳תוקסברע׳ה״׃םילימַּבתחתופה
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ןהיפל,הפוריאבהיצזינרדומהלשתויגולואדיאהתרגִשתאםגרותמבןהלתוצמאמ
תדמתהלשהיגולואדיאאלאלוכיבכוניא)תורצנלהמודב(םל☻ִאהםגיכאצוי
דגנתודרמתההךרדקרתגשומתויהלהלוכי״תיברעהמדק״וליאו,״רוגיפה״
תועצמאבו,דחיםגןהלשתימל☻ומההיגולואדיאהותונשיההגהנההֿתובכש
.יברעםזילאיצוסואתינוליחתיברעתונמואללש״תוררחושמה״תויגולואדיאה

,ןיטולחלֿהרקעוסיסבֿתרסחהשעמליהירהוזתיגולואדיאתוספתיהשאלא
ף☻חיהלאוהדיתעדועולילעברבדהחכוהרבכונמִעתודדומתהַבו–ונרמאשיפכ
םייתניב.תאזלהתוספתיההתונברקלשתוחכפתההוהבזכאההברִמל,ארימגדע
,תיתוהמהותוקירתאםיעיקומוינדרמהוקהדגנתימל☻ִאההעדותהיאשונםיקבאנ
תובכשבתידמעמהםתוישרושםהלהעירפמ.הנותחתהלעללכֿךרדבאיהםדיךא
םהלשישףותישהוניעבראשנןיידעתינחורהניחבמיכםאו;תודרויתויגולויצוס
ןיאירה,הבחרתינחורהעפשהךכךותמםהלשיןיידעו,תובחרהםעהתובכשםע
רקיעבאלא,רוביצבתינידמהותינחורהםתגהנהםודיקלהברההליעומוזהעפשה
לשהקיטנמורתארשהואימל☻ִאםייתפשֿסמלשןֶוָגתפסוהלאיהתמרותקר
אקוודקזחמהרבד–םהיבירילשתוינדרמהתויגולואדיאלימל☻ומםזילאירפמיא
םתונקורתהמםינפֿלכֿלעםתואאיצוהלילב,הלאלשירוביצהםדמעמתא
.תידוסיה

.ונניינעללצנלרשפאשןכתיי,הזהבצמהתאו
ֿלכֿלעו–ףותישםושאוצמלללכֿךרדבלכונאלשרבתסמ,ונדִצמ,ונחנא

אלו;תוינדרמהתויברעההגהנההֿתוצובקםע–ךוראחווטלידוסיףותישאלםינפ
הזכףותישלכויםהילעשםיישממוםייבויחםיכרעלאצומןהלןיאשינפמקר
–ולאהתוצובקהשונייהו,עבטמהותואלשינשהדצהינפמםגאלא,ססבתהל
תומוהמוהתסה,שערלשתואמסיסבאלאהזיחאוםויקןהלןיא–ןתיירבעבטמ
לשחותיפלכאיהתדגונףאםירבדהעבטמרשאתרגסמאופאוזירהו,תלעותאלל
םהםגםנמא–תימל☻ִאההעדותהיאשונ,תאזתמועל.הדוסימ,םולשֿיסחי
,תישאר׃גשותץראבונתרטמשירחאםגףאו,םדוסימונלםהםינכוסמוםידגונמ
הייטנהללגב,תינשו,הליחתכלמםתדבםולגה,לארשיליאדיאהדוגינהללגב
,ונמִעםיסרטניאֿדוגינלםנווכלהיושעהוהעבטמםתדבהמולגהתיטסילאירפמיאה
.םויהםהלשקבתמשךרדכ,ונתרבדהלןירשימבדועהליעפהלולכויאלםאםג
תוברתהםצעבאמייקֿרבינכותשרושםהלשיהלאתונכסוםידוגינ,ןכֿלעֿרתי
,וזהניחבמו–יחטשאוהתוינדרמההגהנההֿתוצובקלשדוגינהשדועב,תיברעה
תויהלולכויאלשםהתימל☻ִאההעדותהיאשונאקווד,תמאבךוראחווטל,יאדו
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אלםצעבםהירהםינמאנהלועפֿיפתשמואםידידיוליאו(,םיחוטבםינכשונל
oםייטסיליהינה,םינדרמהשדועב–)עגרלףא,רצקחווטלוליפאונלתויהלולכוי

תוביסמביונישהםעש,תעדהלעתולעהלהרואכלרשפא,םמלועֿתסיפתב
,םיישפוחויהיםהובשןמזאובלדועלכויףאילואתוינידמהותויגולויצוסה
,םלוא.תוינויערתובָּכעלשעקשִמאללונֵדָמִעהלועפֿףותישלתונפל,תינורקע
יאשונלעגונשהמבדוחייב,הכלהלהנוכנאהתאיהשהמכלכ–תאזכשהכרעה
הסיפתליוארהירדגמהנּוויכבתגרוחםינפֿלכֿלעיהירה–תימל☻ִאההעדותה
תורחאןהתונוכנהתושגדההיכרמולהארנוזהניחבמו,הלוקשתילאוטקאֿתינידמ
.ירמגל

;הליחתבתוינדרמהתוגהנההלעונרמאשהמדוחייבןוכנראשנוזהניחבמ
םזילאירפמיאהתאךופהלהסנמוהשימםאשאיההדבועהםייתניב,ןכֿלעֿרתיו
,םינפֿלכֿלעו–ולאהתוצובקהאקוודהזירה,רחוסלֿרבועעבטמלימל☻ומה
שירשהלהנלכותםנמאולאהתוצובקהשתעדהלעתולעהלןיאיאדו,השעמל
תינויערהןתילכתלהנעגתשךכידכדעףאו,]ןייפואתאשבגלו[ןתוימצעב
יאשונלעגונשהמב,תאזתמועלו.םל☻ִאהלשתוינויערהתובָּכעהןמהנררחתשתו
וא,הנמאנתודידיליוכיסהֿרסוחיכריכזהלשילוכֿםדוקירה,תימל☻ִאההעדותה
,תימואלֿןיבהתוינידמהםוחתב,העינמחרכהבוניא,ןמאנהלועפֿףותישלףא
המלןכֿםגונאםירזוחבוש,ךכלרבעמ.תישעמהניחבמליעיהלועפֿףותישל
וניאםל☻ִאהלשיטסילאירפמיאהןוויכה,ןדִצמ,ולאהתוצובקהלצאש,ונרמאש
תיגולויצוסהייטנתרדענהתיאדיאהתוישרושה,יאדוּו–ישעמרקיעאקוודםויכ
,תיגולויצוסהתובהלתההרשאמהשעמלונלתנכוסמתוחפהברההזרשקהבאיה
,תוינדרמהתוצובקהלצאוזהדוקנבונאםיאורשתישפנהותיאדיאהתולדהלכםע
.תוביריה

–תימל☻ִאההעדותהיאשונלצאונַייצש,לארשיליאדיאהדוגינהםצעםג
לכוישהמבךוּכישוןוזיאםינפםושבולןכתייאלרשאםרוגאוהןיאשרמולהארנ
ונניינעיבגלרקיעהוליאו;םירחאםימוחתבהזהדוגינהיאשונלתלעותלתויהל
,שיםנמא–םיינדרמהםהיבירימלדבהב–תימל☻ִאההעדותהיאשונלצאש,אוה
יבויחהםרוגהיאדווהירהןודינהעבטמרשארבד,בציימיתוברתעקר,רומאכ
.ונינפלתודמועהתוביסמבשקבלונאםיכירצותוא,רתויבידוסיה

המחלמהימימםיכלהמונלצאהלביקשהשיגהדגנכשיגדהלשיוזהדוקנ
תונדרמהןוויכןיבלוניניבןיינעֿףותישהזיאשיש,ילגנאהרזהןוטלשהםע
דוסיוזהשיגלהיהיאדוהפוקתהתואב.םיברעהונינכשברקבםג,אקווד
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ןמהלןיאבוש,הזדוחייוםוצמצךותףאךא–18תירצמהתונמואללעגונשהמב
וקלוסםילגנאהו,םהלוונלףתושמדבעשמדועןיאשזאמוהשלכדוסיםתסה
.ץאוסהןמ

םל☻ִאהתעדותיאשונןוויכבטבמֿתיינפהלעןאכונאםירבדמםא,ינשדצמו
ןיאםינפֿלכֿלעששיגדהלשי–םיינרמשתודוסיבםויכרושקהןוויכבןכבו–
תינויצההגהנהבתלבוקמהתינרמשהֿתיברעההיצטניירואהםערבדהתאבברעל
.תינידמהונתגהנהברקב,םויהדעהניעבתכשמנהוּהָתָמדַקִמ

םושהשעמלןיא]ונתגהנהלש[תאזהתלבוקמההיצטניירואבשאוהלדבהה
תוחונהֿדצרחא,ליבסןפואב,טושפאיהתררגנאלא,תישעמתינכתואיבויחןוזח
ךותמ,הזהןוויכה.ינרמשהןוויכבםימולגה]םייברעה[תוביציהֿימרוגבהלאצמנה
איבהשןושארהתּוחונהֿדוסיוהזו–ונדגנינפקותתוחפאליממוהירה,ותוביציֿוק
תונמדזההלהתיהשתמיאלכ,תיברעהתונרמשהתאדימתףידעהלתונויצהתא
הניחבמםייברעהםינוויכהןיבןרמתלואתורבדיהתוסנל,רבדבהתעדתאעיבהל
התיהתאזכשהפדעהבשהמימתהתּויטמוטואהםאףאו–תיאבצואתינידמ
ֿדוסיוליאו.ללוכהםירבדהןזאמבתינידמההמכחהתאתרתוסתובורקםיתעל
,םינפקותתוחפםייברעהםינרמשהתאהשועתוביציֿוַקותואשאוהינשהתוחונה
רשא,יברעמהלעהֿןוטלשתרגִשיפלכםגאלא,וניבגלקראל,םינמאנטעמכףאו
היצטניירואהתאךפהשרבד–ובהקובדתראשנ,הדִצמ,תינויצהתרוסמהףא
תימואלֿןיבההתוינידמלשהילאמתנבומהיצקנופלתונויצבתינרמשהֿתיברעה
דצהתאחתפלךרוצהןמרטפוףיסוהםגתאזםעו,תיברעֿסנרטה,רתויהנוילעה
הראשנהחנההיכ,ומצעילגרלעדמועה,יבויחוהשמלתוינידמהלשיברעה
םתונמאנתחטבהבקראלא,אתלימאָילַתםיברעהםעוניסחיםצעבאלףוסֿףוסש
רמולףאןתינ.ותוכמסחוכמ,יוארכוניסחיתאןזאלורוזחללכויש,לעהֿןוטלשל
,השעמל,אופאיהירהוידיֿלעםיכרדומולעהֿןוטלשלםינמאנהםיברעהתפדעהיכ
םצעלדגונמרבדהאצמנשכףאו–היצטניירואהתואלשהניינעתיצמתלכ
.ונלשונתלואגלשתויתוהמהתילכתה

גוסמאיה,ונחנאהפרבדלונאםיאבהילעשהיצטניירואההלאלכתמועל
,םייקהתרגסמְּבהפדעהינורמתלתדעונאיהןיא.ינושהתילכתבהָנושורחא

תלואג׳רפסַּבהאר,םירצממםיטירבהקוליסלורתחשםיגוחהלאי״חללשוסחירבדב18
לע*.158הרעהלשןושארההקלחב,256׳מע,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשי
.407׳מעבליעל,6הרעהבהארובוש–דימןאכרכזנה–ץאוסהןמםיטירבהקוליס
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ןיינבקראלו–ונניאןיידעשהמלאתואיצמהינותנךותמ,שדוחמןיינבלםאיכ
ביטתניחבמםגאלא,םוקָיֶשהלועפהֿףותישלשןכותהםצעתניחבמשדוחמ
.ףוסבובופתתשישםימרוגה

ךרדאוצמלהסננשןכֿםאאיההנווכה,תואיצמהינותנתאדוסיֿתחנהכונלבקב
ווקֿסוטטסבהכימתוזיאלשהמגמבאלךא–םל☻ִאהתעדותיאשונםעףותישל
הרבחהתגהנהלעםקבאמםודיקלשהמגמבלוכֿםדוקאלא,אמלעבינרמש
יכ,״ןוטלשהלעםקבאמ״יתרמאאלו,״תיברעההרבחהתגהנה״׃יתרמא.תיברעה
תוצראבתומוקמהמכב,ןוטלשהלעןירשימבלהנתמהקבאמבןיינעונלןיאתמאב
ןוטלשהלעםיניגמהםינרמשהיגוחןיבלםיפקותהםינדרמהיגוחןיב,תויברעה
ןיאםינפֿלכֿלעו–ועקשיולאהםינרמשהיכאוהיעבטךא.םדיבןיידעאצמנה
,הביבסהלשהגושגשוהמודיקלעיגהללכונוללהםיעקושהםיגוחהםעשחינהל
תעדותיאשונםעתורבדיהֿןויסינלםוקמשיםא.םיניינועמונאובשגוסהןמ
קרםאיכ,עקושהןוטלשהלעהנגהבםירושקההלאםעאלאופאהזירה,םל☻ִאה
רוזחלםישקבמו,ךכלעהניטםיאשונהו,רישיהןוטלשהןמוקחרוהרבכשהלאםע
םג–הזגוסמםיגוחב.הטלתשהשתינוליחהֿתיגולויזַרפהתונדרמהדגנדרמתהלו
תימנידתורענתהלהייטנאצמיהלםינפֿלכֿלעהיושע–םהםיטעומוזהעשבםא
אהתאלתורענתההתוא–תאזםעו,רוביצהלעהסאמנשתינרמשההרגִשהםוקמב
,םיינכותםיכרעבתושדחתהלתנוּוכמאהתאלא,הקירותיגולויזַרפירמגלןאכ
םיינחורםיכרעלהיינפהךרדחרכהבליבותןוטלשהלאהתפיאשו,םיישרוש
.הליחתםייתרבחו

ןכתייו,אוהרורבםדוקמוניֵלעהשתושירדהןיבלהלאםינותנןיברשקה
םקבאמבעויסוללהםיגוחלטישונםא,לעופבםגרשקתהלםייושעויהיםירבדהש
,תאזמהתוחפאלהדימבךא,ירמוחעויס,דואמיתועמשמוישממןפואב,םנמאו–
ןאכץורפלםייושעדחיםגוללהעויסהינימינשקר,ןכא.ירסומוינויערעויסםג
תאריבסהלךרוצןיאםאךא–ליעיויתועמשמןפואבבלהתאחותפלורעשהתא
.ינחורהעויסהןיינעתאריהבהלשיושי,ירמוחהםרוגהלשותובישח

יגוהקפואבםיארנןיאהעשיפליכ,תערכמתובישחלעבאוהעויסהלשהזדצ
לשהסוסיבלםיקיפסמויהיםהיתונויעררשא,םיירוקמֿםימל☻ומםיאיבנואתועד
םעליעיויאמצעןפואבדדומתהלהיושעאהתש,תיניצרתימל☻ִאתושדחתהֿתעונת
תלעבתושדחתהֿתעונתיכתעדהלעהלעיאלםנמא,הנהו.ינרדומהםלועה
ץוחבמחופיטידיֿלע,יתוכאלמןפואבחומצללכותהזגוסמיהשלכתועמשמ
תמאבהזכללוכויתוכאלמחופיטךא;אדירגםיינוציחתונויערתאצמהודבלב
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ֿםיימל☻ומםינותנשיש,רומאכ,איההדבועה.רבודמוילעאלו,הפץוחנונניא
יכהארנו–ונלםיאתמתויהליושעהןוויכבתימנידתוררועתהלשםיימינפ
ולכויש,הזכינויעריפואילעבםגוהקיפסמתימינפתּויִחילעבםגםהוללהםינותנה
ֿיזמרידיֿלע,ונדידלהחונהותימינפהֿתינויגההםתילכתלינגרואןפואבםלתשהל
םתמלשהל,םהילעתורשהלו,םהלעיצהלונדיבשישהפונתהֿתארשהותונויערה
.הרסחהתימינפה

׃תודחאעגמֿתודוקנידיֿלעתרצונתאזההמלשההתורשפא
ֿתרותוםל☻ִאהןיבדוגינןיאאקוודתידוסיֿתינויערהניחבמיכ,תישאר

ֿתרותלרתויבבורקהאוהםל☻ִאה,םלועבשתורותהלכמ׃הברדאו–לארשי
םאש,רמולןתינטעמכש,ךכידכדעףאו–ומלועֿתפקשהבווחורבלארשי
ֿתעושילתאצּוימוימואלהֿילארשיההתרדשֿטוחמתטשפומלארשיֿתרותראותת
ּולוא,בויארפסבםצמטצתוזירה,רויגלשתומֵלשאללםייוגלשםשפנ
.םל☻ִאָּב–אהי

םלועהםעתיאמצעתודדומתהבהשקתמתימל☻ומהתוברתהםאש,תינש
;ולשותווהתהםעימינפעגמאללהכדעהחתפתהשינפמהזירה,ינרדומה
רחאמו;דחיםגויתורוקמךותבוויתורוקמלץוחמונחתפתהונחנאתאזתמועל
ינרדומהםלועהםעםל☻ִאהלשותדדומתהתויעבןיבתוברןוימדֿתודוקנשיש
לכוניכאוהיעבטךאשירה,דָמִעלארשיֿתרותלשהתודדומתהתויעבןיבל
.םל☻ִאהלשהליבקמהותודדומתהתויעבןורתפלהזבונינותנֿןורתימםורתל

וא,״יטסילאירפמיא״אוהםל☻ִאה,רבדלשודוסיבםאםגש,תישילש
רוביצאלםינפֿלכֿלעםה,םל☻ִאהיאשונ,םיברעהשיפֿלעֿףאו,o״ינֶמּוקיוא״
םתולצפתהתאםוקמֿלכמתבייחמינרדומהםלועבהליעיהםתונגראתהירה,ימואל
ינמואלהיוקיחהםאו–תוימואלֿןיעכ,תומצמוצמחטשֿתודיחיבםתונגראתהו
יאשונףאו,תלעותאללהזהןוויכבםיברעהלשםהיתונויסינתאזבזבמקרינוליחה
,תוביסמהחרוכב,הזהיוקיחהרחאםויכםיררגנדועתאזֿלכבתימל☻ִאההעדותה
תאםניינעלףרצלדציכםימל☻ומהתאדמלללכותונלשתיתדהתוימואלהירה
ֿיתלבםגותינחורֿתיתוברתהניחבמינכותםג׃ליעיןפואבתימואלהתויכרעה
.תורתוימתויטסילאירפמיאתויטסידיֿלעערפומ

ונרכזה.תימינפֿתיתרבחהניחבמתוימואלהלשתימודיקהתועמשמה׃תיעיברו
תאןיינעלרשפאֿיאשונייצו,הזןיינעלתיברעההגהנההלשהתשלוחתארבכ
ןושלאוצמלחילצנשמ,םלוא.טשפומןפואביתרבחםודיקלשתונויערבםיברעה
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אליממשירה,ונינמשעגמהֿתודוקנבםימיאתמהםייברעהםיגוחהםעתפתושמ
תונגראתההיֵכרעדוסילע,יתרבחהםודיקהתונויערלשםתארשהלחתפהםגחתפנ
תוימואלהש,הדבועהדחאדצמתמייק׃טוריפרתיב.ל״נהתימל☻ִאהֿתימואלה
אלא,תילִעלשתובכשולֵאלקרתכיישהניאו,תטשפומֿתיכרעקרהנניאונלש
;דחאכויטרפלעוותוללכב,םעהלשתיתרבחהותירמוחהותחווַרלםגאיהתדעונ
םישרשומהםיגוחבאקוודואלןאכאוהרבודמה,יברעהדצהןמ,ךכלליבקמב
;תיתוברתתוישרושלשדוסילעתימרופרהייטנילעבםיגוחבאלא,ןוטלשב
תאוטלקיוללהםיגוחהש,בצמהרצָויהללכוייכרבתסמםירבדהףוריצךותמו
ֿתימואלההמרופרהתאםגןנכתלידכ,ונלשתיתרבחהֿתימואלההשיגהחור
םגאלא,יכונָאהיתבכשהםמודיקלוטשפומןפואבקראלםהלשתימל☻ִאה
.יממעםודיקלשןוויכבתונכלשהדימב

תידדההתלעותהירה–וגישהלללכבןתינםנמאםאו–הזהרבדהגשוישמ
,םיברעהיבגל.״רעושתלב״תניחבבשממאיה,םיברעלםגוונלםגןאכמחמצתש
תאלצנתםתסאלרשאהגהנהםהלחמצתשךכלדיחיהיוכיסהלוכֿםדוקהזירה
,ויבאשמחותיפליניינעןפואבונליבותאלא,םילבהבוחומתאלבלבתוםעה
החוורהתאתווללידכםגהבאהירשאתיתוברתתוישרושלשתרגסמבו,תָחוורל
רורחשהיהיהזירה,ונדידלוליאו.םעהלשומעטיפֿלע,תינחורתועמשמוהאנהב
איבהלידכ,הירעוֿםוריעלשתירּבדִמתּונכשמוהרקעתונפקותלשץחלמתולובגה
–אבהלוןאכמםגהרופהלועפֿףותישלהרֵשּכ,תחרופוהרישעתּונכשםמוקמב
לשהשיגוילאתשגלהכדעהעדיאלתונויצהרשא,ןשיהינויצהםולחהןורתפכו
.שממבהמשגה

הבשחמבומכ,טשפומויגולויזַרפסיסבלעדועאל–תאזהתוחתפתההיוכיסו
–רומאכ,תיגולויצוסהניחבמבשוחמוינכותסיסבלעםאיכ,הכדעתינויצה
.ליעלונשרדשיפכונשמשללכותש,תמלוהתינוציחהמחלמֿתרטמיאדווהירה
םיגוחלירמוחהעויסהתאשיגהלותוסנלהיהירשפאהזהיוכיסהלגדתחת
תחתו–םתעדלעתלבקתמוםהיניעבהאנתויהללכותשהרוצב,ונלםימיאתמה
תינויערההארשההתאתורשהלםגהיהירשפא,הזהעויסהתרשכהב,הזהלגדה
קבאיהלםיגוחםתואולכויםנמאםירבדהףוריצךותמשידכ,השורדהתירסומהו
ףוסבלןנוכלוםעהלשותכימתוותרכהתאםהלשובכל,ליעיןפואבםניינעלע
.ףתושמהןיינעלןוּוכמהיהישינידמןוטלש
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ןווכללכוניכונשפנבהמַדנשםולשוֿסחםנמא,רבכרבסוהשיפכ,הזךילהתב
הזםוחתבגישהללכונאל׃ץוחבמ,יתוכאלמןפואב,אמלעבוננוצרכםירבדהתא
הנומאהירדגב,המצעתיברעהתוחתפתההןמינגרואןפואבעַּבייאלשהמואמ
תא,םלוא.םינפבמוזתוחתפתהןווכתרשאהגהנההלשתיאמצעההלועפהוהנכה
הירפהידעלבש,ךכידכדע–תורפהלונילעהמושו,ונדיבשי–תאזהתוחתפתהה
,ונרכזהשהמלונאםירזוחהזבו–ללכאובתאלאיהשחינהלונאםיאשרוז
.הליחתכלמונתמחלמלשתויגטרטסאהתויעבלרשקתמןיינעהש

תוחדל,ןבומכ,םיכירצונאןיאםימיאתמהםייברעהםיגוחלרשקהןומיזתאיכ
ֿןיבההלועפהֿףותישלםיקוקזאהנרבכזאש–ל״נכונתמחלמתאםילשנשדע
רורבאהישונלבושחיאדוונתמחלמידכךותרבכ,ןכֿלעֿרתי.רתלאלימואל
יפנכבונאםיאשונםהלשםתלואגתאםגאלא,םתסובתתאקראליכםיביואל
םילכתסמהםגאלא,תאזועדיםמצעםיביואהקראלש,ונלאהיבושחו–וננוחצינ
ונתמחלמידכךותרבכש,ונלאהיבושחםגףאו–רבדבוענכושיםלועבדצהןמ
ןעמלו,םיחיטבמונחנארשאוזהבוטוהנכהלואגלשבםיביואהברקבגוליפרצוויי
.תחאכםהלשוונלשתמאהֿתלואגוןוחצינהתשחה

ֿלגדתאהילעףינהלןמזהעיגמהמחלמהידכךותרבכשעמשמאליממ,ןכל
ֿלכמ,אובלוילאתונעיההרחאתםאםגו–ונרמאשתינוציחההרטמהלשיאוולה
בוטורשייעצמאכןה,המרבהזהיאוולהֿלגדתאתאשלונילעהמו☻םוקמ
ןה,םולשהֿתינכתלשתכשומהותישעמההתרדגהלוםיגרטקמתויפתמיתסל
ליחתתתונעיההשדע,בלהֿתמוחלשהתצירפלןושארינשקעוישעמיעצמאכ
לעונרמאשהמלכםע,םייתניב.ךלמהֿךרדלעהלעתהמשגההואובלםנמא
תאתוארלןיינעהונתואבייחיםוקמֿלכמ,ונתירבֿילעבלשםתואמצעבחרכהה
,התכרדהוםתואמצעןוניכלםיינחורתובאואםיספורטופאונייהוליאכונמצע
לוהינבינגרואןפואבבלתשהלךרטציתירמוחותינחורהניחבמםמודיקךלהמו
הבוטהתּונכשהןוניכווננוחצינשדע–הנממימינפקלחכ,הללכבונתמחלמ
.דבבֿדב,תיּבַרְמהדימב,אובלולכויביבסמ

ונרכזהשתילסקודרפההדוקנהלארוזחליאדכילוא,ןאכדעונעגהשמ,וזהדוקנבו
עקרָּבדועראשנםוקמֿלכמ–ונייצשעגמהֿתודוקנלכםע–ףוסֿףוסש,ליעל
,דוחייבלואשלםוקמשיו;תימל☻ומתויבקעןיבלוניניבםייקהידוסיהדוגינה
םע,אקוודבתימל☻ִאההעדותהיאשונלאונלשרשקהןויערבשייתמדציכ
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ֿרהיוניפלליבקמב,ונתשיגיפֿלע,םתסהןמ,אובלרומאהזרשקשהדבועה
19.םל☻ִאהידגסמלשםמוקמבוילאונשדקמֿתיבתרזחהותיבה

םושולןיאונלשתיבהֿרה׃תנתונהאיהילואש,בישהלהארנוזהלאשלע
קרוילאקבדוהאוהתילמרופהניחבמ.םל☻ִאהלשימינפההנבמלתילמרופתוכייש
,םל☻ִאהלשתיטסילאירפמיאהותוטשפתהמהאצותכ,ינוציחןפואבודבעידב
תרזחהםעשרבתסמ,תאזהתואיצמהדגנכ.וזלשהתחלצהלמסכקרהברהדימבו
לשימינפההנבמברבדםושעגָּפייאלםנמא,ונֵדָיב,ירוקמהודוקפִתלתיבהֿרה
תומלשתאיוארהוןוכנהףקותהאולמבןירקהלרוזחיתיבהֿרה׃הברדאו,םל☻ִאה
אליממ,ךכידכךות,םלוא;הזללכבתימל☻ִאהתוברתַלוםלועהתוברתלותועמשמ
לשהזףדועֿחרס.םל☻ִאהלשיטסילאירפמיאהדצהיבגלתּוילמסעקפותםג
הזןויערלשותבוטלו–תצחומהותסובתתאםנמאןאכלחניימל☻ומהןויערה
ֿחרסלשותעיקשתאםגלבקלועדיםהםנמאשתווקליוארדחאכויאשונוומצע
ירה,היהיךכםנמאםאו,הזכןפואב.רתוימינויערןתפסותמרורחשכהזףדוע
םאיכ,היוצרהתּונֵכשהֿתירבלעירפיאלילואתיבהֿרהלשןוכנהומוקיִשםגש
,םימיֿךרואלאקוודו–ּהרוציבלאירבמורהטמהנפִמקרשמשיאוה׃הברדא
.וידעלבירשפאהיהאלילואש

א״לשת,תואמצעהםוי

םוקמבתונביהלדיתעונשדקמתיבשהדבועהחכונ,ימל☻ומהםלועהתודגנתהל19
–)הזךרכ(׳םילשוריןונכתלע׳ורוביחבףיעסד״בששידקה,תיבהרהבםהידגסמ
םשתאזהאר.הזונרוביחתביתכתאםייסשרחאלותביתכבלחהאוהשרוביח
.ךליאו560׳מעב
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