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,׳ירבעהןויעהתוריחלתומדקה׳׃םשַּבהזורוביחתאד״בשריתכהתמדקומהטויטב
רוביחה.הנושארההבושחהותדובעיהוזשרמאואטבתהאוההפלעבתוחישבו
ותביתכרחאלהנשיצחכ–ג״ישתתועובשברעב׳םָלֻס׳לשתדחוימתרבוחכםסרופ
.)207׳מעבןלהל(,רוביחַלחפסנבאיבנתרבוחהרעשבספדנרשאתאו–

״הליג״רשאכתישיאהותייווחרואיתתאןאכםשרד״בשיכרמולןתינהברהדימב
תישיאהותייווחתא,םלואו.ירבעהטפשמהלשרהוצהךרדאקווד,לארשיתרותתא
התואקצויאוה;״ונחנא״ןושללד״בשהלעמ–יתבשחמההשוביגבהמיהדמה–
הווההןמתוטניהלרומאהךלהמ,דחאכובםילועןויעהוהשעמהרשא,ללוכךלהמל
.ןוזחבהלועהתיחישמֿתינכפהמהעונתלשהלעפמכדיתעהלא

םש36הרעהבו190׳מעבדוחייבהאר–הזהרוביחברומאהלכמםילועהלאםירבד
׃עטקהנה.)ךליאו46׳מעהזךרכ(׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָּבםגתאזבתוכד״בשו–
תועמשמהיַנָפלהכלהוה☻רפתה]׳ןיקיזנרדס׳בימצעהדומילהבגא=[ךכידכךות״

יַרומרשא,לארשיתרותלשהיחה
רבכםינדיעוןדיעהזמיכינודמיל
..תמייקהנניא . ילאצמנשמו.
םיגשומלחתפמההזכןפואב
רבכ,לארשיתרותלשםיירוקמה
תמאהתאןיבהלוםדקתהליתלוכי
רתימםגהמלענאלשהיחה
.הרותהירודמ . תוגהשרדמ–.
יתמסרפג״ישתתנשבו–הלבקו
תוריחלתומדקה׳תרבוחהתא
יתתנהבש׳תירבעההבשחמה
.״הזהשגפמליפוסוירוטסיהיוטיב

םיחותינַל,תרוקיבַלרושקהלכב
ךישמה,םהיתונקסמלוםיירוטסיהה
םביחרהווירבדחותיפבד״בש
לארשיתלואג׳–לודגהורפסב
אוהש–)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
תאםייסשכלדימותביתכבלחה
לכבוליאו.ןנדרוביחהתביתכ
םתוחילשוםשפנןיינבלרושקה
,תיחישמההכפהמהיצולחלש
םירבדהחותיפבד״בשךישמה
תרוסמוהאובנ׳רפסַּבדוחייב
םירשעכבתכנש)הזךרכ(׳הלואגַּב
הלאהםירבדַּכ.רתוירחואמהנש
–ל״נהרפסַלותמדקהבבתוכאוה

,ןנדתינושארהותדובעתאןייפאמורזוחאוהךכֿךותבו–הבחרהבםשתאזהאר
רבעמהתאתיתייווחותיפוסוליפהניחבמיתססיב״וזתרבוחביכומצעלעובתוכב
תלואגלשהכפהמהיֵצולחתייווהלאי״חללשינוליחהןוגראהןמתולעתההו
תרגסמב,תימצעתוירחאתלבקותוחילשתעדותךותמםילעופה,המלשהלארשי
.״לארשיתרותלשהתשודק
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לשהיפוסוליפהתודלותלעורפסלןמטוג׳פורפלשהמדקההחתפב
,הזהבשחמםוחתלהצממםוכיסכותוארלרשפאתמאברשא,תודהיה

,ומצעחוכביפוסוליפהןויעהידילעיגהאלירבעהםעהש,הדבועהונינפלתעבקנ
קלחאלאהיהאלירבעהןויעה.תימונוטואתירבעהיפוסוליפםלועמרציאלףאו
אשונבקרומצעללדבנםוחתהוויהו,םכותבבשישםימעהלשהיפוסוליפהןמ
תאתמאלוססבלירבעהיפוסוליפהרקחמהשקיבתורזהבשחמֿיכרדב׃ותריקח
רפסהםויסב.תיללכההיפוסוליפהלשתונקסמהיפֿלעהמילשהלותודהיהֿתרות
םינשהלבויתישארברומגטעמכקותישידילהאבתאזןויעֿךרדףאש,ונלעדונ
םגשאלא,אבהלּוהתעמהנפִמלתופַצלשיונתשהשתוביסמהרואליכו,ןורחאה
1.ולהמדקשתירבעהתיפוסוליפהתוחתפתההןמקַנייהזהנפמ

ירבעהןויעהלשימינפךרוצכקראל,ץוחנתירבעההבשחמבהנפמ,םנמאו
חורלרזראשנימדקאהירבעהןויעהשםושמקראלו,הכובמביורשהימדקאה
ויפואןיגברקיעבהזו,ולשהכוראההירוטסיההףאלע,הזהםויהדעתודהיה
ונמצעלרוצילדואמישעמהךרוצהךותמלוכֿםדוקץוחנהנפמהאלא,ימדקאה

,׳תודהיהלשהיפוסוליפה׳׃ןמטוגסוילויקחצילשורפסלוזהקסִפבסחייתמד״בש1
הנשכו,1933תנשברבכתינמרגבםסרופרפסה.א״ישתםילשורי,קילאיבדסומתאצוה
ןאכןווכמוילאש,שדחקרפתפסותב,תירבעבםגרואלורפסאצירבחמהתומרחאל
.״רפסהםויסב״ונלעדונרשאלעובתוכבד״בש
תודהיהיכןמטוגבתוכםויסהיעטקב;גייווצנזורץנרפלערמאמהאוההזןורחאקרפ
היפוסוליפהזכרמכןוסלדנמימימדועהשמישרשא–תינמרגהוזדוחייבו,תיפוריאה
םידימלתואצמנאלךכמהאצותכו,םזילאיצוסֿלנויצנהידיבהסרהנ–תידוהיה
וישכעהאב״איהןכֿלעו,19ֿההאמהףוסביפוסוליפהןויעהתוררועתהלםיכישממו
]תידוהיההיפוסוליפה[בושםוקתםוקםא״שבתוכוךישממןמטוג.״ןואפיקידיל
תואיצמהןכש,״רומגיונישונתשִנשםיאנתברבדהםוקייאדו,התדובעתאךישמהל
ךשמהןיבשחתמהךותב,תושדחתויעבינפבןויעהתאהדימעמהשדחהתידוהיה
.ונּוויכווינפוררבתנאלדוערשא,שודיחהןיבלתינויערהתרוסמהתופיצר
ןיעמ–ד״בשלשתינשדחהותוגה׳תלתשנ׳ותצעננהזהעקרהלאקוידב,תמאב,ןכאו
לכבןהוהזהםירוכיבהרוביחבןהיוטיבלאברבדהו–ןמטוגלשוזותיזחתיולימ
.ותדובעתכסמחותיפךשמה
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,ןיידעהבּונַּכסִהאלשו,הבםייחונאשוזתיחישמֿתינכפהמהפוקתבהיצטניירוא
רשאו,ונביבסמשםלועבםויכתררו☻הוזתונקירתפוקתב–ינשדצמו,דחאדצמ
.ונתייחתרחשבונתולכלוונמטמטלתומייאמוונברקלםגתובשונותוצרופהיתוחור

,ךירצונלץוחנההנפמהש,ךכבןמטוג׳פורפםעםיכסהלהשק,ןכֿיפֿלעֿףאו
קראלו.תירבעההיפוסוליפבולםדקשהמלאדירגךשמהתויהל,לוכיוליפאוא
ונחנאו,חורלשםייאלכורזםלועבתוקֵבדהךשמהושוריפאדירגךשמהשםושמ
,דבלבןוצרהקיפסמןיאתוירוקמלשונלאטישפ.םיירוקמאקוודתויהלםיצור
חרכההץוחנו,םיינוציחהםיאנתהםיצוחנו,תימינפהתלוכיהםגהצוחנאלא
,דחאכםלוכםויהםימייקוללהםימרוגהתשולששונלהֶארנ,הנהו.יביטקייבואה
יפֿלעֿףא–בושחהזםגו,ךכלעףסונלבא,םיירוקמהתעמאופאהיהנאליממו
ינפמ,םיירוקמתויהלאלשדועםילוכיונאןיא׃ונרמאשהמברבכלולכרבדהש
ןיאו,םילעופוםייחונאןיידע–ונחנאוליאו,קוּבדִלהמבדועןיאונלהצוחִמש
.המבהןמתדרלללכונתעדב

ולשי,תירבעההיפוסוליפהתודלותתאאורקלםדאםייסמשכ,הזהםויכ
.שיבכעירוקִמתּוצלחיהלשהשגרהשממ–לודגרואלהלֵפאמהאיצילשהשגרה
תוהדזהלוומצעתאחוכשלותלוכיבשישימו,ןאכהתשענהאלפנהדובע׃קפסןיא
ונניאשימ,םלוא.האנהֿינפוחוליפאבאשיוללהםילודגהםיבשוחהתבשחמםע
ֿתינידמותינחורתילכתולשקבמאלא,תימדקאהשיגתאזההריציהלכלשגינ
קרלוכי–תישעמֿתינידמםגאליממאיהתינחורתילכתלכאלהו–תישעמ
ילטוטהרבשמהימורממ,תופתתשהלשהחנאבתאזההלּודגהלכתארוטפל
תודוסיהינשהלא,יניסֿרהדמעממתונורכזהימורממותיפוריאההבשחמהלש
.לסח׃סעכילבוליפא,רמולו,תאזההריבכההדובעהלכהתתשוהםהילעש

.םינימהלכמתונכסונלתוברואםגוזהדוקנבלבא
לשללכהֿןמֿאצויַּבילוא,םויהדעונלשםיפוסוליפהלכלשתידוסיההחנהה

ןמתחאהתיה,הרובחהןמףוסוליפותונכלרשפאםנמאםא2,יולההדוהייבר
איהיניסֿרהבתולגתהה;תמאהתאומצעחוכבריכהללוכילכשה)א׃םייתשה
;ימונוטואהלכשהידיֿלעתמאתִהלהלוכיואופאתבייחיניסֿרהבתולגתהה;תמא

וילאש׳ירזוכהרפס׳תארביח,דרפסיררושמלודגואלפומההגוהה,יולההדוהייבר2
רָתהרזוכךלמןיבל,׳רבחה׳,רבודהידוהיהןיבחישֿודכךורערפסה.ד״בשןאכןווכמ
םעסומלופךותלארשיתנומאתודוסיובםינתינךכֿךותבו,תמאהרחאהקחתמו
.לארשיץרא׃ויפוסיכזוחמלוכרדב,1140תנשברטפניולההדוהייבר.הידגנתמ
–םיאבהויבתכבםגומכ–)162׳מעבשהדרפההֿתיבכוכינפל(ןאכםירבדהךשמהב
.ל״הירלשותוגהלע,הצרעהבדימתו,םעפאל,ןעשייוד״בשבושי

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 154

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



קרונלשי)!לכשהיפֿלעו(,וזתאוזתורתוסתולגתההתמאולכשהתֶמֶא)ב,וא
.תותִמאהיתשמתחאבקיזחהלהרירבה

םנמאראשנ,תולגתההֿתמאברחבו,היינשהדוסיהֿתחנהבןימאהשימ
לעליטִה,ותואמצעברפכשלכשהותואחוכבאקוודו,אליממלבא,תודהילןמאנ
הווצמהתאותועצמאבאלמלידכארובהונלקינעהשרישכמההז–לכשה
םילבכ–3״ץראהלעתֶ☻ֶמֹרההיחלכבוםימשהֿףועבוםיהֿתַגְדִּבּודְרּו,ָהֻשְבִכְו״
,עדיאל–ןטלו☻הינפליבצֿיתבשדמערשאכש,ךכידילקרואיבהש,הלאכ
לארשימשרפ,לוכיבכתילכשהתמאב,תאזתמועל,רחבשימ4.תושעלהמ,טושפ
.ןובושיאלויָאָּבלכשםוקמלךלהו

,תאזםעו,דחיֿםגתונכסהיתשמהרואכלהרוטפהנושארהדוסיהֿתחנה
הלופכהמישמןויעלורקחמלשיוזהחנהיפֿלע׃היבוברעבהבתושמשמןהיתש
תאתמאלו;יעבטהוכלהמףלתסמךכו,תולגתההיפֿלעלכשהתאתֵמַאל–
םיחרקאופאואצמנוזהחנהילעב.תולגתההתפלתסמךכו,לכשהיפֿלעתולגתהה
ןוזחהתחת,םלצאאבתאזםעו,םהמהענמנתיסיפההלועפה׃ןאכמוןאכמ
,יטילופומסוקותונכלרשפאשןוזחהךכֿרחאו,ינוויהןוזחה,םיילארשיהדועייהו
.ןלהלריהבהללדתשנשיפכ,ירוקמהירבעהןבומבדועייםירסחםהינשש

אקוודעבונונרכזהשתיפוריאההבשחמהלשילטוטרבשמותוא,םויכםנמא
םירבד.ונממרצבנתמאהתאתולגלש,לוכיבכישפוחהונוצרב,ריכהלכשהש,ךכמ
ירהש,םזילאירטמהיבגלםגאלא,םזילאדיאהיבגלקראלםירומאהלא
םזילאירטמהוליאו,תירסומתמאשישללכןעוטוניא׳רוהטה׳םזילאירטמה
׃ךכךרעבעבוקו,ליעלונאבהשדוסיהֿתוחנהיתשןתואתאביכרהoיטקלאידה

םדאָלורמאנ,הלתפכותה׳ץראהשוביכ׳וַצֿתכרבו,הייברהוהיירּפהלשיוויצהֿתכרב3
.)ח״כ׳אתישארב(;םיה♪ֱֿאםלצב,התעהזוארבנרשא–הבקנורכז–

אוה.)1666(ו״כתלולאבז״טםויב,יעיברהדמחומ,ןטלו☻הןומראלאלבוהיבציתבש4
ולהרסמנםשו,הכלממבםל☻ִאהתדישארוןוטלשהילודגתצעומתבישיךותלסנכוה
ךינפלהתעתוחותפ,דרמלךמעתאָתתסהותומוהמָתררועשןוויכמ׃ךרעל,וזכשהעדוה
,םל☻ִאָלךתדתארמהוא,חישמךתויהלערורבתואוישכעוןאכןתוא׃םיכרדשולש
.גרוהלאצותשוא
,חישמאוהשלכולכמשיחכהאוהךא,םיעודייבצֿיתבשלשותבושתיטרפלכאל
ותפנצמתאהצראליטהאוה;הנושארברחבאוה–תורחאהתויורשפאהיתשןיבמו
ולהקנעוה;ןוצרבולביקןטלושה.םל☻ִאהתדתאםוקמבֿובוילעלביקו,תידוהיה
.ידנפאדמחומ׃התעמולןתינשדחםשו,תישדוחהבציק
תאצוה,׳וייחימיבתיאתבשההעונתהויבציתבש׳׃םולשםושרגלשורפסבךכלעהאר
.ךליאו568׳מע׳בךרכ,ז״ישתדבועםע
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התעמלבא,הזתאהזםיתמאמ)סלגנאֿסקרמֿלגהלש(תולגתההולכשה,םנמא
הלגתתשתמאלכו,ןורחאהאיבנהאוהסקרמֿדמחומ;תולגלהמלכשלדועןיא
5.תולגתההתאתרתוסאיהרשאב,הליחתכלמרקשאיהדיתעבםדאל

םידמועונאןיאשםשכםזיסקרמהסיסבלעםידמועונאןיאםא–הרואכל
רחאשידקרמולאופאהיהרשפא–תרחאתידוהיֿאלתדלכלשהסיסבלע
תעגונה,ולשהידגרטהלעתנֵּכתועמדתפסותבילוא,ומשלכשש״ןושמש״ותוא
תודהיהֿלשֿהיפוסוליפהיפוליסרחא׳ןנברדשידק׳דועףיסוהל,בלהדעתמאב
טקשבלבתופצלּו–היהישימהיבאהיהיו–היפוסוליפהלשהתבוז6,הלבקהו
הליחתכלמוכרדלעומ☻והרשא,םילושכמהלכש,ונקדצֿחישמתאיבלחטובו
ונאןיאהלאהםירבדהלכמשאיההרצה.יפוסןפואבורסוה,ּהללסלידכאקווד
ונאשהזהווהבוליאו,ּהפלתסהםרטבשתודהיהלאאליממםירזחומםיאצמנ
.ומרענשיפכקוידבןיידעםיחנומוללהםילושכמהלכ–ובםידמוע

לוכיבכֿימינפהֿהביואלפנםגערכשיפֿלעֿףא,ונרמאשיפכ,דחאדצמיכ
הנכותבןודלבושנדוע.קבאמהןמהמֵלשתודהיההאציאלירה,תודהיהלש
ינוויהןוזחבהלדגונמהתאהרצקבקרםכסנןאכ;הדועייותודהיהֿתרותלש
לארשיẁחצנלהליעפהריתחלשםייחẁתרותאיהש,תודהילדוגינב.יטילופומסוקהו

׃וזהקסִפלתורהבהשולש5
לעדועהארו,תודגונתויפוסוליפתולוכסאיתשןניה׳םזילאירטמ׳הו׳םזילאדיא׳ה*
.םש24ְֿו23תורעהבו173‐172םידומעבןלהלךכ
18ֿהתואמההנפִמבתינמרגההיפוסוליפהילודגמהיהלֶגֶהךירדירפםלהליוגרואיג*
לשעודיהלדומהתאביצהו,הירוטסיההוהיפוסוליפהלשןתודחאלעדמעאוה.19ֿהו
.הזֵתניס‐הזֵתיטנא‐הזֵת׃תיטקלאידהתוחתפתהה
יפֿלע,וחתיפ)ובריבתכבורתארואלאיצוהש(סלגנאךירדירפודידיוסקרמלרק*
׳יטקלאידםזילאירטמ׳הנוכמההנירטקודהתאודימעהולֶגֶהלשהיפוסוליפהתא,םכרד
תמחלמכהירוטסיההתאתספותההטישהוז,)׳ירוטסיההםזילאירטמ׳הלעמהיונבה(
הרבחדוסיילוםילעופהדמעמןוחצנל,תיטקלאידךרדב,חרכהבליבותרשאתודמעמ
.תינויווש
,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר–וילעדוע.1883תנשברטפנסקרמ
.37׳מעב10הרעה

המכב,םיאבהויבתכבבושלד״בשדיתעדוע,הזאשונבןלהלשםירבדֿתבחרהלעףסונ6
לארשיםעתבשחמבהלבקהוהיפוסוליפהלשןהיקזנוןהיפוליסחותינל,תומוקמ
הקסִּפהןמל,397׳מע׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳׃לשמלהאר.ותלואגךלהמבו
)׳בךרכ(׳םייוגלרבד׳;402׳מעבהדרפההתיבכוכדע״היינשההביסהו״תחתופה
׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳;״אלא״תחתופההקסִּפַּב609דומעמדוחייב,׳בקרפב
.׳ד׃ןּויצהרחאלשתואקסִּפַּב243׳מע,)הזךרכ(
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הניאשהתונָתיֵאתאתבאושהו,הצקהלאהצקהןמתחרבומה,םילשוריẁיוליעו

תאתולגלאוהינוויהןוזחהירה,וכותמויהẁֱֹאהוַצהתשודקידיẁלע,רוערעלתנתינ
ןיאתינוויהתוברתהש,תאזברמולהצורינניא.וניבהלוינוציחהםלועהלשתמאה
,תיטטסההניחבהןמתמאהתשקבתודהילהרָזשוא,חצֶנלהריתחלשתוצוצינהב
תמאהןיא;המצעלאיהשכתיסיפהתמאהיהמםצעבתפכאאלתודהילשאלא
,ליגרהםדאלשישהליגרהתונרקסהףקותבאלאתודהיהתאתניינעמתיסיפה
תתלידכלועפלשיוילעווכותבש,טקייבואכהתועמשמוהכרעףקותב–דוחיבו
,הווצמיוליממרתוילודגרשואידוהילןיאשדועב.ילארשיהיאובנהןוזחלקופיס
,וזתינוויתוברת.העידיַּברתויבהלענהורשואתאאוצמלהמדמינוויהירה
רתויבלודגהרשואהו,םיהולאהֿתרכהבשגדהתאהמש,תורצנההילעהבכרוהשכ
.וזהרכהלשרשואָּכרדגוה

,לארשיבהליחתכלהחתפתהאלו,ןוויבהחתפתההיפוסוליפהשאוההרקמאל
–ךכךותמו,תיסיפהתמאהתשקבאלאהניאתינוויההיפוסוליפהשרחאמו
,תאזהתמאהתאשקבלידכאלאםדאללכשהןתינאלתמאבשרחאמו,תיסיפטמה
אלשךותמ,תידוהיההיפוסוליפהםגירה,הבשמתשהלידכ,דבלברישכמכםגּולו
,םנמא׃הזןוזחבחֵרכהבהכבתסה,המצעתודהיהעקרקמתירוקמהחימצהחמצ
לע,דחאדצמ,הרמש,תיאובנהתולגתההידיֿלעלכשהתומיאבהקסעשידיֿלע
,לכשהידיֿלעתולגתההתומיאלהרבעשמ,םלוא,היתופיאשותודהיהתרגסמ
תאהפכ,ןודאלךפהרישכממש,לכשהשיגרהשכו;ןורחאההזלתונוילעההנתינ
וליפאלַצינאלךכו,תיאובנהתולגתההלעםג,ותמשנאיהש,אדירגתונרקסה
םא–ךכיפלו,תיפוסוליפהתומלשלילכקראוהרסומהש,העיבקהןמם״במרה
לכויו,רסומהןמרוטפהיהיאוה,תיתרבחהביבסילבדדובםדאםשֿיאאצָמיי
תרזוח,הדִצמ,תומלשהש,ומצעתאןקתמורזוחאוהשקר;וידעלבתומלשלעיגהל
רבדמבדדבהעותהםדא,הרוהטהתודהיהיפֿלעשדועב7.רסומהתאהדילומו
אָצָיאוהם״במרהיפֿלעשהמדנירה,היֵבוהיֵנמםילשורילףואשלבייחהרהס
,ירפולאהתובשחמההנאֶ☻יתםאקרו,תויפוסוליפתובשחמבשחםאותבוחֿידי
ם״במרהםאש,ןייצלרתוימ.םילשורילףאושאוהםצעבש,םואתפהעותהאצמי
ֿייולגםישנאהםהםיטעמםויכשםיאצומונאךכו,ןכשֿלכֿאלתוטוידה–ךכ

וירבדהלאו–הנשמהשוריפלותמדקהבם״במרהירבדלד״בשןאכןווכמ,ןוכנֿלא7
׃)ןיגולידב(
לכמותילכתהמתעדלידכ,תחאתחא,]םדאהלש[ויתולועפלכ]םימכחה[ורקחו״
אלאןניאויתולועפלכראשו–דבלבתחאהלועפותילכתשואצמו,הלאהתולועפה
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,oהיפוסואֵתואהיגולואתואהקיסיפטמןימתודהיבםגםיאורםניאש,םייניעה
תירוקמהתודהיהשיפֿלעֿףא,םיהולאתרכהלתורותאלאןניאתחאכןלוכש
יפֿלעֿףאו8,הזבאצויכו,יָחָוםיהֱֹֿאהתאםדאהאריאלששוריפבתעבוק
ֿתרותבהיגולואתןיאש,תודהיהֿירקוחלכםיעבוקש,ללכהבטיהעודיהרואכלש
.לארשי

רדשרחארוהטראשנאלתינוויההיפוסוליפהלשןוזחהםגירה,ךכֿלעֿףסונ
ןויעהרזחרשאכ.רתויוםינשףלאךשמב,תודהיהֿתב,תורצנהםעתחאהפיפכב
רבכאוה,השדחהתיפוריאההיפוסוליפהםעדדומתהלסנסנרהתפוקתרחאירבעה
ןוזח–םעפה׃העידיהןוזחלעףסונ,שדחןוזחבתברועמותלפרועמהתואאצמ
,תודהילרתויבורקןוזח,תוימנידהתניחבמ,ןכבו,אקוודףיקמלוכיבכ,ירסומ
ןוזח–תחאכתירצונהֿתיפוריאהותילילאהֿתינוויהתרוסמהבטימיפֿלע,לבא
יטרקנוקֿימואלןכותרסחוילמרופןכבו,יטסילנויצרוינוליח,יטסילאודיבידניא
לכוםזילאיצוס,םזילרביל,היטרקומד׃םינפהמכבאטבתההזןוזח.ועבטםצעמ
.יטילופומסוקהןוזחה׃יללכהחנומבליעלונללכדחיםלוכתאש,םירחאסֶפֶרינימ
,שוברדפ.שר״דברהלששדחהרפסהתאאורקלילואלכויסינטסיאוניאשימ
ולהיהתו,תאזהץראבסרפהזיאבבורקמהזהכזרשא9,׳לארשיבהכולמהטפשמ׳
.תאזההיגולויזרפהלכב׳תתמאתמ׳איהשכתודהילהרוקשהממהיחהנומת

תולכשומהתגשה׃איהו–תידוחייההלועפההתואובםלשותשידכומויקתכשמהל
..םיירובלעתיתִמאהתעידיו . .ארובהתודחאתגשה]אוה[תולכשומַּבשלודגו. . יפל.
..תוה♪ֱֿאהיעדמלאעיגירשאדעםהברשכוישידכאלאםניאםיעדמהראשש . .
לכשומביכ,תוינפוגהתוגונעתבהמזגההתאשוטנלהבוח,תולכשומהתגשהםעלבא
םדאההיהםאשיפל,ףוגהסרהבשפנהןיינבו,ףוגהןיינבבשפנהסֶרֶהשגישיןושאר
.תוואתהירחאףדור . זאהיהיו,לכשהרמולכ,יה♪ֱֿאהחוכהוברכויאלזאירה.
..ילויההםיבללוצ,דדוברמוחכ . .
׳הםירבד[׳םָתֹ☻ֲעַל׳ךכֿרחאו,׳]םָתֹא[םֶתדַמְלּו׳׃הרותהלכבהווצמהאצמתןכלו
ידילאיבמהשעמהןיאוהשעמידילאובידומלתביכ,השעמלםדוקדומלתה,]׳א
.דומלת . .״.
,קוקברהדסומתאצוה,חפאקףסויברהלשומוגרתב׳ם״במרהשוריפםעהנשמ׳׃האר(
.)ג״כ‐ב״כ׳מע,ג״כשתםילשורי

אצויכו״׃ןאכד״בשתולימתאשןכתיי.׳כ׳הםירבדלאםגהוושהו,׳כג״לתומשהאר8
.21הרעהדיל,169׳מעבןלהלוירבדלארושקלשי,״הזב

םילשורי,קוקברהדסומתאצוהברואהארשוברדפןועמשר״דברהלשהזורפס9
.ג״לשתתנשבתבחרומהרודהמבתינשספדנו,ב״ישת
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היפוסוליפהונימיבהשאייתה,ונרמאשיפכ,ירה,ינשדצמ.דחאדצמהז
ֿתותד,oתויטסונגהתותדהלכבןבומכעגפהזשואי.תמאהתאאוצמלמתיפוריאה
תיטסונגתדתודהיהםגהכפההלבקהוהיפוסוליפהתעפשהבשרחאמו,הרכהה
,המצעתמשאבאל–תכלוהוהזבתמתודהיהםגהאצמנ,טעמכלוכהיניעב
ונאןיאשלוכיבכרמואלכשהםא׃המעהעעורתהשהערההרבֶחהתמשאבאלא
,ןכותבתודהיהו,תותדהתוטפטפמהזהמ,תיהולאהתמאהתאתעדלםילוכי
?וזתמאןהתועדויש

לפוכמולופכףוליס׃םויהתידוהיהתואיצמהלשוללהםידדצהינשינפמו
דצמ,תרפוכאיההמבתעדויהניאש,תרעבנהריפכו;דחאדצמ,תודהיהֿןכותלש
.לסחו,תויפוסוליפהלכמונרטפשךורב׃ןיידערמולםילוכיונאןיא–ינש

השדחהתעהףסלעו10,םינשףלאהזקוידבטעמכךשמנףוליסהךילהת
רקיעבוישכעדעונרביד.ובעגפנאלשםלועבדחאידוהיוליפאהיהאלשרבתסמ
יפכ,ירהש,הזהףוליסהעגפלוכבאל,םנמאו,ירסומהֿיפוסוליפהףוליסהלע
היהונרשואלו,תולגתההתמאינפמהיפוסוליפהתאהחדשםרזםגהיה,ונרמאש
תנכסמ׃ןכֿםגונזמרשיפכ,ריחמהתאםלישהזםרזםג,םלוא.רקיעהזהםרזה
לערותיוידיֿלע–דבלבתקפקופמותיקלחהלצהו–לצינאוההקיסיפטמה
ינשו,ילָּבקהףוליסבעגפניפוסוליפהףוליסבאופאעגפנאלשימ.הקיסיפה
ןולשיכה,יבצֿיתבשלשונולשיכ.הזתאהזומדיקווכלהוללהםיפוליסה
ךירצהיה,ידוהיהןמתודהיבראשנדועשהמלשלוכיבכילטוטהויפוסהוןורחאה
הירוטסיההןידיפֿלע,הקיסיפטמהוהקיסיפהועבטהיללכלכיפֿלע,אופא
ֿףוסכשמשל,ותעדבתולעהלםדאלוכישהמלכיפֿלעו,היגולויצוסהןידיפֿלעו
יפֿלעתודהיכרידגהלרשפאשהמְל,םינפֿלכֿלעו,תודהיַלטלחומורומגקוספ
לארשיֿתסנכהטטומתנןכֿירחאדימ,םנמאו;דבלבםשהיפֿלעאלו,ןכותה
–אלא...לילכ

תנשברטפנש–ןואגהידעסברָל,ןוכנֿלא,ד״בשןאכןווכמ״םינשףלא״ןּויצַּבובקונב10
םוחתבןושארהיתטישהרוביחההיהרשא,׳תועדַבותונומאָּברחבנה׳׃ורפסלו–942
ג״סרשד״בשבתוכ,)הזךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּב.תודהיהלשהיפוסוליפה
םיירוטסיהֿסנרטהחצנהידעיתאםיבברעמהןיבהנמנאוהשו,״יסיפטֵמֿידגא״וניה
לשהתומשגתהךרדלעלושכמלדמועהבוריע–םיירוטסיההֿםייצראהםידעיהםע
290׳מעבןכֿומכו,״ףתושמהדצה״תחתופההקסִּפַּב278׳מעבםשהאר(.הלואגה
ואבוהוב,ךליאו407׳מע,רפסַל׳אחפסנתאהאר,הבחרהרתיב;םשז״כהרעהבו
.)ג״סרלשהלואגהתסיפתלםיירקיעהםיווקה
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תישימחההנשב,םויה,תירבהרמוש,םלועהךלמוניהẁֱֹא,׳ההתאךורב

11.דעוםלועלו,ריעםילשוריירברפב,לארשיẁתנידמל

ףוסֿםיתעירקרחאאלאןיידעםידמועונאןיאשםגאהיּולו,הרקסנה
ןמקראלו,טקייבוסאלוטקייבואקרתודהיההתיההזהסנבלבא;דבלב
אלתודהיה.הטושפהתיסיפהֿתיצראהתוארהֿתדוקנמםגאלא,תיסִנההניחבה
הומישגה;ללכתמייקהתיהאלאיהףוגתניחבבירהש,המצעתאהמישגה
,םידוהיידיֿלעתמשגתמותכלוההתיהאיההתעדע,ןוכנרתוי,וא,םידוהי
.םישועםההמללכועדיאלש

רתומםא–תיטרקנוקהאֵדיאש,ךכלהירוטסיהבהדיחיההמגודהתאזשהמדנ
,תיעזגותיטילופ,תיפרגואג,תירוטסיההניחבמתלבגומ–תודהילךכאורקל
לכלהרומגהמאתהבתכלוהותמשגתמהאצמנ,תאזכשרותבשארמהעודיוהנותנו
ךכֿרחא,תולגהםעומילשההליחתרשא,הלאןוגכםישנאידיֿלעהיתולבגה
לכבהקוחרהתיהשוםהימימהבורבידאלש,תירבעבאקוודהזו–׳ולְּכ☻ַמתִה׳
לעחכוותהלוליחתה–ברעממחרזמקוחרכםתולכ☻מתהןּוויכמהיפואוהתורפס
םזיפיצפלופיטִה,םזילאיצוס...הבתונבלידכלארשיֿץראלעוסנל,תוימואל
הנידמבוזחאנףוסבלוםיידייתשבהנידמהןויערתאוחד,םיבורבונמאתהו
,וידימלתוםייניעהֿיולגריאי,גרבנירגיבצֿירואדעךכו,םהינִשבוליפאתיטרקנוקה
םומיקלודודֿןבֿחישמל,תינקסמוהמלשתודהיל,ךילהתהתמלשהלרבכםיפיטַמה
,תיתִמאאיהםעפהש,הזדיחילדבהב,לֶגֶהלשהקיטקלאידהשממ12.הריחבהֿתיב
.עודיכ,ומצעלשכםיסנֿהשעמאוההזלדבהו,לוכןיעלהריהזמוהרורב

ןיאירהש,התעֿתעל(ךילהתהתמלשה,לגהלשהקיטקלאידבומכשממו
המלשהה–ונייה,תימצעהותרכהתאתשרוד)חצנבאלאתודהיהךילהתלהמלשה
ינפבםידמועונא׃םישועםהרשאתאהיעצבמועדֵיןכֿםאֿאלאתירשפאהניא
,הנידמה,םדוקהבלשהשםשכו,תודהיבתיחישמההכפהמהלשןורחאהבלשה
הצרשריאיהיהאלמלאו,הלףיטהשיקסניטוב׳זהיהאלמלאירשפאהיהאל

התיהשוז–ריעהברעמלעבתכרשאכד״בשטקנ״םילשוריירברפ״עבטמַּב11
היובשןיידעהתיהתיתִמאהםילשורישםינשהלכב–ז״כשתרייאדע״םילשורי״
.רצדיב

םיקרפ–םכרדלוםתָרושבל–ריאילוג״צאלשידקהלד״בשדיתע,םיאבהויבתכב12
שדקומה׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בד״יקרפלעעיבצנןאכ.םימלשםיפיעסו
׃ףיעסהלעןכֿומכו–׳תיג״צאהםיכרעהתכסמ׳׃ףיעסהתאםגללוכהו–י״חלל
ותוררועתהלשדקומהףיעס,׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּב״תירבעההכפהמה״
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הזֵתיטנאהתאלעופהלאוןוצרהלאותעדהלאחוכהןמואיצוהרשאו,תוכלמב
ךילהתהתמלשהותירבעהתוכלמהתמקהןכתיתאלןכ,תיטסיפוטואהתונויצהלש
הזֵתיטנאהתאלעופהלאוןוצרהלאותעדהלאחוכהןמאיצוישימילביחישמה
ולוכךילהתהלכלשהזֵתניסהרבכאיהוזהזתיטנאשאלא,הנידמהלשתאזה
.הזגשומבשתוילטוטהלכב,המצעתודהיהלשהאדיאב

,סנהלעךמסשימלאבאלדועסנםוש,עודיכ,לבא,היהסנ׃ונרמא,םנמא
סנהןיאשורמארבכו,וילעךומסלםעהקספשמאלאשחרתהאלהייחתהסנףאו
.אוהתישארבירדסִמומצעאוהשךותמ,םהילערבגתמאלא,תישארבֿירדסלטבמ
,דוחלהמשנתניחבבאלאןיידעהניאהרוהטהוהמלשהתודהיהשךותמ,ךכיפלו
הנורחאההכפהמהתאםישגהלידכ,ונאםיקוקזןיידע,דוחלףוגאוהםעהוליאו
ונמצעתמשנתגיפסלשיתרכהץמאמל,הלומדקשתוכפהמהלכמהשקה,תאזה
,ונתעידיילב,התרהטלכב,ןבומכ,רבכהמולגהתיהאיהיכםא,הלוכיעוונֵכותל
יפכו,תורחאםילימב.םולהדעונואיבהשםישטשוטמהוםייקלחהםיעינמהלכב
,תידוהיהיפוסוליפרדסותואל׳לסח׳רמולםילוכיונאןיאןיידע,ונרמארבכש
ונאשהיפוסוליפהלשהזיפוא.שדוקבתחאהולגרותוינוליחבתחאהולגרש
ירזוּכַּכשממ,אוהףאש,התוארוצילךירצהםעהלשויפואמעבונהינפבםידמוע
תוינוליחןיב–רבכו–ןיידעיולת,יולההדוהייברלש]ורפסברזוכךלמ=[
תונכסהלכ]תועבונ[,םינפבמהילערבגתהלונילעשוזהריתסמ,ןאכמו;השודקו
.ןהינפמרהזיהלםיכירצונאשו,ונרמאש

וניניעדגנלדומעל,תולוכיוא,תוכירצןיידעשרבדלשושוריפןיא,םלוא
,תודהיהלעןגהלםיאבונאןיא;רבעבתירבעההיפוסוליפהלשתויעבהואתורטמה
אצומהתדוקנמדועםיאצויונאןיא׃ונייה,התואתמאל,תורחאםילימבוא
םויכשהטושפההביסהןמתאזו,רבעבתילארשיההיפוסוליפהלכלשתירקיעה
רשאב,ןיעדויבתוחפל,הינפמששוחשיאןיאותודהיהתאףיקתמשיאדועןיא
שירבכשיפֿלעֿףא,תודהיההתמםנמאשםהלםימדמה,םישפטַלםלועהרסמנ
םירסנמהותידוהידגנֿתפקתהינפמםיררועתמהםילפרועמהתוששחלבורלתויָאר
תמאלהמיפלרומאכדועןיא,ךכֿלעֿףסונ;)הבקסומ,םל☻ִאה,ןקיתווה(םלועב

תרקסנותנשמרשא,האבההקסִּפַּברכזנהיקסניטוב׳זבןידהאוה.ג״צאלשתינכפהמה
רמאמַלחפסנַּבהארריאילעדוע.׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב׳וּֿו׳הםיקרפב
תונמאלע׳רוביחַל46הרעהבםגהארג״צאלעו,)120׳מעהזךרכ(׳םישגמררושמ׳
.)173׳מע׳דךרכ(׳לארשיתרותותוברתו
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אלםלועמ–רקיעההזו–תאזםגדועו;הרחתמ,טושפ,הלןיא–תודהיהתא
איהתודהיהש,ונאו.םויהםגולהקוקזאיהןיאו,תומיאלהקוקזתודהיההתיה
םיאבונא–ולוכבהמִעםלשםעהןיידעןיאשםגיהיו,ונברקבלעופויחחוכ
ג״צאהלאבינשדגנהֿתפקתהתאםילשהלתמאבםיאצויונא,התואםישגהלקר
רואלו,ךרדהתאוזדגנֿתפקתהלתונַפלקראוהוננויעדיקפת.ריאיהבחתפו
םידמועונאשהלאםייאלכש,שארמונלרורבתויהלךירצהזהםצמוצמהדיקפתה
םהבלולכ–רהוטה–םנורתפרשא,רבעמֿתפוקתלשםייאלכאלאםניאםהב
.ןיעדויבושארמ

,רשפאלידכאלאאופאתואבןניאןלהלעיצהלםידמועונאשתוחנההללכ
.דיתעבולוכביאמצעוימונוטואירבעןויעלחתפהתאחותפל,וישכעמרבכ
,יולההדוהייברןיבוונתדמעןיבהברִקתוארלקרונלרתומילואוזהניחבמ
גייסלשיותואףאלבא,ויתובקעבתכללםיצורונאשוםיקנויתמאבונאונממש
רתילכוליאו;רבעבשתלבחמהתירבעההיפוסוליפהתכסמלכמרוריבב
תוברעגמתודוקנשיהרואכלשםיפוסוליפהתוברל,רבעבתודהיהלשהיפוסוליפה
ונחנארשא,ונתוחתפתהךלהמבירוטסיהםרוגאלאוניבגלהניא13,םניבווניניב
.תיגולואדיאהותעפשהלשתרגסמהתאץורפלםישקבמ

$

ןיבהלביטיהלידכו,ירוטסיההןויעהןמקתונמתויהללוכיוניאתמאבירבעןויע
.היתודלותלעתוקחתהלונילע–הבםידמועונאןכיהתעדלוונתמישמתא

ענומוניארבדםוש,ונזמררבכשיפכ,לבא,סנאיהתירבעההייחתהשונרמא
.סנהלשוכלהמרחאבוקעלמונתוא

,םינפהמכלתונורחאהםינשהףלאךשמבתודהיההפלוס,ונרבסהשיפכ,הנהו
המלש,תילנויצקנופהֿתיתולגההניחבהןמתינגרואתוחתפתהוזהתיה,םלוא

.״׃ךכהזטפשמעיפומדיהבתכב;׳םָלֻס׳בספדנשחסונהוהז13 . ןמחניבר[ק״נרתוברל.
.׳וכו״,וניבווניניבתוברעגמתודוקנשיהרואכלש,]לאמכורק
תויפוסוליפתוינבתהנבוףוסוליפהיה,היצילגדילי,לַמכורקןהכהןמחנברה*
׳םירוענהשודיח׳ןורקעלעדמע.לֶגֶהלשותנשמחורבלארשיםעלשהירוטסיהל
תנשברטפנאוה.המואהחצנןידְּכ,הלימקלכרחאלתורענתהאובתשונייה,לארשיב

,ותומרחאלםינשהרשעֿתחאןילרבבספדנ–׳ןמזהיכובנהרומ׳–לודגהורפסו,1840
.ץנוצןמפילבוטֿםויברהידיב

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 162

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



תודהיהךותמ,םינפבמאובלאופאהלכיאלתודהיהתייחת.המצעךותבתמלשומו
הריתסהלשָהֶצקֿספאתאסופתלוליפאלגוסמוניאהביחשימ;תפלוסמה
,ףוליסהויניעבאיהֿאיהףוליסְּבהמָשֲאהלכו,׳רדסבלוכה׳ויבגל;התואהתיממה
,הלאורקלרשפאשיפכ,תישארהתונברהלשוזתודהיאופאהנודינאליממו
,םינורחאההסיסגהיעגרהילעםירבועםויכ,םנמאו–םותדעהיתוריתסבלכאיהל
.אפרמאלל

יגוחםתואתועצמאבקר,לעפםגםנמאו,לועפלאופאהיהלוכיהייחתהֿסנ
איבהוםערכםהבעגפ,יבצֿיתבש,הגיצנותפלוסמהתודהיהןולשיכרשא,םידוהיה
ךותמ,םלוא.תודהיהֿרדֶגלץוחמלאהרהמבםתאיצוהרשא,שואיֿתכפהמםהב
םא–וללהםיגוחהואצמנ,ןמזבחתפתמהךילהתקרחרכהבהתיהוזהאיציםגש
–יללכדחאלגלשגשומבoםייביסצקוסהתורקפתההילגלכתאלולכלרשפא
תודהילץוחמ.םינפבןיידעתחאהםלגרו,ץוחבתחאלגרבהמֿןמזךשמבםידמוע
הדבאשהקיסיפהתא–ברהערהוטעמהבוטהראשןיב,וללהםיגוחהוליג
ֿםיידוהיםיעינמידיֿלעתכרדומהתיהןיידעהיינשהםלגרשךותמו;תודהיל
תחאהםלגרוןאכלתחאהםלגר,םינושמםידעצדועצלוליחתהםהירה,םיימינפ
יכ,ימינפןויגיהםהבהיהשלבא,ינוציחןויגיהםושםהבהיהאלש]םידעצ[,ןאכל
.ןאכדעונתאיבהוהחצינ,היוזבהותעלוצה,תידוהיהלגרה׃סנהוהז

,הנגה,ץראהןיינב,הלוגהתביזעןוגכ,םייניבֿיבלשבםיקוסעונייהשןמזלכ
ֿךלהםוחתמםייטסילנויצרםירבסהםהילעאילטהלאוהשֿךיאדועונלוכי
ונישערבכזאםגיכףא,וזרדגבתומישמונמצעלעובקלויפוריאההבשחמה
ונילעלועפלםיעדומֿיתלבםיעינמלונַתָנםהבש,תירבעהתאייחהןוגכ,םידעצ
לעתוניצרבלאושהיהשוהשימאצמנּולרשאו,תילנויצרהקדצהםושילבהשעמל
ידילתוחתפתהההעיגהשמ,םלוא.׳הככ׳אלאבישהללוכיהיהאל,םהלש׳המל׳ה
,םיפדרנהםידוהיה״ןמורבע,התמשגהןכֿירחאו,היילעהלעקבאמהש,ךכ
ףדרנֿיתלבה,בושייהידיל14,״חוטבטלקמידיֿלעםתייעבתארותפלםיכירצה
שיאש,תינוצרוהיולגהמחלמךירצִהרבדהו,רותפלתויעבםושלוכיבכולןיאשו
,ןוצרמותעדמ,לגרומהםייחהֿרדסברומגיונישןכבו,ונילעהתואהפכאל
דוערשפאהיהאל,הזהיונישהתאושעוומקשםישנאבושייבואצמנםנמאשכו
לכאופאואצמנחרכהבו–״?המל״,תוניצרבםעפהו,םמצעתאולאשיאלש

רקסניפלשותאירקתיצמתוהירה–טוטיצונניאםאםג–תואכרמןיבןאכןותנה14
ךכלשבוילעררגו(רופסניאםימעפהמודןפואבאטבתהלצרהםגו,׳היצפיצנמאוטוא׳ב
םידוהיהתלאש״׃׳היצפיצנמאוטוא׳מטקולמטוטיצהנה.)םעהדחאלשותרוקיבתא
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,תאנקהֿשאהתואתמועלדואמםילדוםיבולעםינשיהםייטסילנויצרהםירבסהה
רחאלוכיבכרזחלותרתחמֿירדחברגתסהלהיהרשפאהתווצמיפֿלעקרש
התיהוז.עירפמןיֵאבינפלםיחותפהזהםלועהתוגונעתלכשתעב,םודרגה
יפֿלעֿףאךא;תירבעההייחתהךילהתבהשודקהותוינוליחהןיברבשמהֿתדוקנ
הלוכןיידעאיה״?המל״הלאשהירה,שדוקהלוכרבכאיה״הככ״הבושתהש
לשורשִפלרוזחנדועןלהלו,ולש״הככ״התאחתנללאושהליחתהשכו,תינוליח
ולוכראשנחותינה,תודהיהֿשדוקולוכהיהןכותהשיפֿלעֿףאירה,הזהחותינה
.תינוליחהריקחלטקייבואהתיההשודקה׃יפוריאהיצַרהםוחתב

ולוכבהנושתירבעההייחתהֿתעונתבםיכרעהֿיונישךילהתהיהתאזםעםלוא
׃דואמדעינייפואאוההזלדבהו,יפוריאהםזינמוההידיֿלעםיכרעהֿיונישךילהתמ
,ונמזלשתועדהותונומאהלכתאקפסבליטהשכ,ומצעתאלאשטרקדשדועב
ירה15,ומויקתמאבוא,ותבישחתמאבאלאהזיחאֿתדוקנולאצמאלו,תמאהיהמ
אוהתישארבמרבכ;״?תמאבהצורינאהמ״׃ומצעתאלאשירבעהתוריחהםחול
אוהםגהליחתכלשןכתיייכֿםאו,רסומהלארשיאלא,הקיסיפטמַלאופאהנפאל
ןכותולוכאלמהזןוצרהיהירה,ישיאהונוצרתדבועבאלאהזיחאולאצמאל
שאכ״,זעהופקותבקעב.תיזגהֿתכשל,שדקמהֿתיב,םילשוריֿתוריח׃יתוברת
ןכותםעחכוותהלןויסינלכהיה16,״לכּואאלולֵכלַּכיתיֵאלִנו,יָתֹמצעברֻצָעתֶרֶעֹּב
.ןוילעה,יתִמאהןוצרההיההז;ןולשיכלהליחתכלמןודנהזינוצר

..תימואלךרדברתפיהלהכירצתיללכה . הלוגלאהלוגמדונלםיסונאהיהנאלשידכ.
ןכלםדוקדועו.״ונלדחוימסוניכםוקמ,היירופוהבחרטלקמץראונלהיהתשךירצ
לובג,הכותבלובסלץראלכהלוכישםידוהיהרפסמלעודילובגשי״׃רקסניפריבסמ
איההרטמהו[;״תופידרהינפמםמצעןכסלוצפחיאלםארובעלםיאשרםידוהיהןיאש
םיירָטֵלורפייחתונושתוצראבםייחהםידוהיהףדועלחוטבטלקמאורבל״]אופא
.״ץראהםעלעאשמלםילפונו
ויבתכלכתרודהמךותב,םעהדחאלשומוגרתב׳היצפיצנמאוטוא׳ךותמטוטיצה
רבשמבלארשיתלואג׳בהאר,רקסניפלע.ד״יקתוז״טקתםידומע,ריבדתאצוהב
האר,וזהדוקנבלצרהדגנםעהדחאסומלופלע;26׳מעב6הרעה,)׳בךרכ(׳הנידמה
.69׳מע30הרעהבםש

רטפנו–ויתודובעבורתאבתכהב–דנלוהלרקע,תפרצדילי,)סויזטרק(טראקדהנר15
וניאשרבדלכבקפסטראקדליטה,הרכהלקצומדוסירחאושפחב.1650ֿבהידוושב
לשומויק.הזהןחבמהסיסבלעעדיהללכתאתֵמַאלושֵדַחלשגינאוהו,ןיטולחליאדו
ותרמאןאכמו,קפסליטהלובושחלותלוכיחוכמאקוודוקראופאתמואמדיחיה
.״םייקינאעמשמ,בשוחינא״׃העודיה

.׳ט׳כוהימרי16
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לשהפקיהירה,תינוליחהריקחלטקייבואתויהלהזןוצרךפהםנמאיכםאו
אלש–ירסומהןוצרה–הריקחהטקייבוא׃השעמל,הליחתכלמלבגוהוזהריקח
,תרערועמֿיתלבתמאכ,תמייקהדבועכהליחתכלמדמעוה,טרקדלצאתואיצמַּכ
ריבסהל,וזתמאןיבהלקרלטוהתינוליחההריקחהלע;תומיאםושלהקוקזהניאש
םינפםושבלבא,הלשתיגולויצוסהותיגולוכיספההקינכטהתאוהיתורוקמתא
תאהקידצמומצעבחוטבהורערועמֿיתלבהֿןוצרהתמאירהש,הקידצהלאלןפואו
היפוסוליפהשהדבועהידיֿלעדואמםנמאהלקוהוזתוכמסֿתלבגה.המצע
רקיעב–ותריבעהו,רסומהםוחתמהידיתאהשעמלרבכהקליסתיפוריאה
תורשאמה,היגולויצוסהוהיגולוכיספהתושרל–17השטינורואהנפושתעפשהב
ךירצוניאםגםצעבשו,הצוראוהשהמתאאלאתוצרללוכיםדאןיאש,ןדִצמ
ואתוברתהחותיפףאו,תוברתהידיֿלעהליחתכלמולהֶנתומהתאאלאתוצרל
ֿלע.שארמםימייקהםייתוברתםינותנידיֿלעהליחתכלמםינתומתוברתבהכפהמ
ורזחםיירוקמםיידוהיםיעינמיכ,לארשיֿתודלותבעירכמהנפמהזהיה,םינפֿלכ
הזתניסהשודיחברבכ–םעפהו,תימואלהתוליעפלןוילעההדימהֿהנקכוחנוהו
.האצמנוהרזחש,הקיסיפהםע

ֿףא,רשאב,הזיתלחתההנפמקיפסהלהיהלוכירזהןוטלשבהמחלמהתעלכ
,םעהירה,הרקתיטסילנויצרהירואתיפֿלעהיהרשפאֿיאהשעמלםוחללשיפֿלע
םגוזהמחלמדוהאלולוכיבכןיבהלהיהלוכי,דצהןמוזהמחלמבובורבלכתסהש
רבשמאבהנידמהתמקהםע,םלוא.לגרומהיטסילנויצרהותבשחמךלהיפֿלע
דועקוקזאוהןיאו,םימעהלככילמרונםעתויהלהרואכלךפהלארשיםע׃ףסונ
דע–יחאוהשינפמ–תויחלוךישמהלהרואכללוכיאוה;םילאֵדיאםושללוכיבכ
איהןושלה׃תודהיהךותבתחאהולגרבןיידעםעהדמועןכיפֿלעֿףאךא;תומיש
אוהך״נתה,םיאיבנהןוזחתאהריכזמהלשהלימלכטעמכש,תירבעהןושלה
םיטוטיצבןיידעםישמתשמאוצמֿתעלכב,רפסהֿתיבבדמלנהןושארהעוצקמה
ֿרדסלרובעלרשפאֿיאהלאלכלעו–תירוטסיההתירבעהתורפסהןמודומלתהמ
אלו,סקרקלשתותיחשבםהייחלכתאתויחלםילוכי,לשמל,םיאקירמאה.םויה
ץצורתמןיעדויבבשוחאוהשהמלעףסונש,שיגרמירבעהםעהוליאו,םהלתפכא
תוברתב.לאֵדיאילבתויחלולרשפאֿיאש–חונמןתונוניאשוהשמדועושפנב
,קופיסולןתייוהזהץרמהףדועתאםולהישלאֵדיאאוצמלרשפאֿיאתייוגה

417דומעב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהארהשטינורואהנפושלע17
.המאתהב,155הרעה254דומעבו,235הרעה
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ומצעהזהץרמהשםושמאלא,שממלשםייפוריאםילאדיאןיאשםושמקראלו
םדקומבומצעתאתולגלאופאופוסהזץרמֿףדוע;שארמעובקןכותלעבאוה
18.רחואמבוא

אוהירבעהםעה,הנהו;ותוברתביחאוהרשאבםעאוהםעלכ,ןכֿלעֿרתי
ולשישםלועבדיחיהאוהירבעהםעהונייה,תיתילכתאיהותוברתש,םלועבדיחיה
לבא,ותואתשמשמתיתָּביסהתוחתפתההש,שארמןותנהוףיקמוללוכלאדיא
ןה–תויקלחןהומצעלדימעמרחאםעלכשתורטמהשדועב,ותואהצממהנניא
.ןהבתטלשהתיתביסהתוחתפתהלםאתהב,תוכלוהותונתשמותולגלגתמ

תובוטויהלומתאילויהשתורטמה׃ומצעלרמולאופאלוכירחאםעלכ
,תרחאהרטמילהיהתרחמו,םויההבוט–םויההשדחהיתרטמוליאו,לומתא
הרטמַּבש,אופאענומוניאוללהםימעהתויוברתְּברבדםוש;רחמלהבוטהיהתש
םימעהךכו,םושלשמהרטמהםעללכתוהזםושאצָמיתאלרבכםייתרחמלש
.םיתמ

תרותשודעלםייקלארשיֿחצנשהרכהַּבהרודחותוברתלכ׃לארשיםעןכאל
זונגלוא,השדחהרטמולטוקנלאופאלוכיירבעהםעהןיא;םלועלהבוטיניסֿרה
,רקשותוטשהיהורבעלכשומצעלרמאיןכֿםאֿאלא,תנשוימכהנשיההרטמהתא
התיהאלדועשרבד,תעדלדבאתיוןיעדויבומצעתאומצעלעאינ☻ַישילבונייה
.תישונאההירוטסיהבותמגוד

וברקבואצמנןכאש,וזהניחבמםגהלוגסםַעהארנכאוהלארשי,םנמא
םצעךא19,םהינימל׳םיריעצהםירבעה׳ןוגכ,הזכשתעדלֿדוביאלםיפיטמהתודוסי
רתויבםהלםיבורקהםיגוחבוליפא,תררועמהלאןיעמתודוסילשםתעפוה

ותוגהלםג,שרדנהיוליגהלאהפוצכ,ד״בשןווכתההקסִּפהלשתונורחאההיתולימב18
הלימהרחאל,ןאכבתכנרשאטפשמהךשמהמונאםידֵמלתאז.ומצעֿולשותרושבלו
.״וזהאצרהבםג,ראשהןיב,הלגתמאוהןכאו–״׃רמאל,״רחואמב״
תרבוחכומוסרפתארקלרמאמהלערבערשאכ,דדלאלארשיידיבהקחמנוזתפסות
ד״בשו–םיפסונתומוקמבםגהזרמאמבהנישוקחמדדלא,בגא.׳םָלֻס׳לשתדחוימ
״ותעדלעד״בשדמע״םהבשתומוקמםתואב.םהמקלחהחדךאוינוקיתבורתאלביק
.ונוצרכ׳םָלֻס׳בוירבדוספדנ,תירוקמהונושללחסונהתבשהךותדדלאינוקיתתאקחמו
ונספדה–ןאכונאםידמועובםוקמַבְּכ–ןוקיתהתאד״בשלביקםהבשתומוקמםתואב
.ןקותמהחסונהתאונאםג

גוחלהבחרתהוזתרגסמ.שוטרןתנוידסי׳םיריעצהםירבעה׳הארקנשתרגסמהתא*19
יפֿלע.ןניקסומעוזומתןימינב,רימאןורהא׃םהיניבו,׳םינענכ׳ונוכרשא,םינמאוםיגוה
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ּולירהש,״!םיצוראל״׃הבוגתהתא,םתגרדלועיגהאלןיידעשותישפנהניחבמ
אל״לשוזהבוגתםצעב,הנהו.םיבורקאלו,םהמעםיהזויהםה–םיכסהלולכי
תוללובתההתורבתשהלשהנפמהןומטרבכ,״תויחלםיצור,דבאתהלםיצור
ואתויחלהלאשהשרחאמ׃)לייווצרוקלשוירמאמהאר(המצעךותמתידוהיה
ןיאאליממש,תיאמצעתירבעהנידמב–םעפהו,התופירחלכבהדמעוהלודחל
?ךיאלבא,ןבומכ–תויחל׃בישהל,תויחלהצורה,םעהחרכומ,הכותמטלפמ
שארמרבכהלולכיהירהש,תחאקרחֵרכהבתויהלהלוכיוזהבושתלעהבושתהו
.תויחל׃הבושתהםצעב

חתמיֵאלמהנידמהתמקהםעםמצעתאואצמתוריחהֿימחולירה,ינשדצמ
,לארשיֿחצנב,תיבהֿרהב,םילשוריֿתוריחבךכֿלכוקבדםה.וקופיסלעאבאלש
םוקמבו,ובםיכלהמםילעושתיבהֿרההנהו,דבלבינוליחהֿינידמהחטשבםגּולו
לוכייכםאו20.׳ותצעומבֿךלמהֿרבד׳טפשמו׳םייתותפשֿתיב׳–תיזגהֿתכשל
,רזהןוטלשהתאשרגל,ילאיצנטופםיאולימֿליחולהיהםעהש,םימחולץמוקהיה
ידכ.הכאלמהתאםילשהלודיהרצקםינפֿלכֿלעירה,דבלבןיעתיארמלםגּולו
,ןכבו,םהיתופיאשלהמואהשפנתאהליחתבשובכלםימחולהוחרכוההמילשהל
,םלוא,תיתוברתההמחלמהתא,סיסכתכתוחפל,הכירצִהתינידמההמחלמה
ינידמטקייבואכתיבהֿרהןיבש,הטושפהתמאההתלגתהסיסכתההלגתהשמ

ודרששיפכ–ידוהיהםעהלשותרגסמלעותידוהיהתוברתהלעוקריבעהלשיםתשיג
המוקמב׳תירבע׳תוברתלשהשודיחןאכבייחתמו–םלועהימעןיברוזיפַבוםידודנַּב
.חלכהילעדבאש׳תידוהיה׳וזלש
ךורב׳פורפםסרפ–הזורוביחתאבותכלד״בשלחהובדעומב–ג״ישתירשתב*
תעונתלשהיתורוקמוהתוהמ׳׃תרתוכהתחת,׳ץראהחול׳בהכוראהסמלייווצרוק
,ל״נההסמהלעםיביגמַלבישהובףסונרמאמןכו,׳)׳םינענכה׳(׳םיריעצהםירבעה׳
תוסחייתההתנוּוכמלייווצרוקלשהלאוירמאמלא.)ג״ישתןוושחב׳ה׳ץראה׳בםסרופ(
.הקסִּפהךשמהב
,םינענכהלאםימעפהמכד״בשסחייתה)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב
דוחייבו143דומעבםשתאזהאר.הברהכרעהב,לייווצרוקלאו,הברתופירחבםיתעל
.םש213הרעהבוךליאו374׳מעבבושו,94ְֿו93תורעהלבלםישו144דומעב

׳לעֿתקיקח׳כהבשחנרשא,הילגנאךלמידיבהמותחהארוההניה׳ותצעומבךלמהרבד׳20
קוחַלוטפשמלונווכתהבהזהעבטמבןאכטקונד״בשו,הירפמיאהלשהיתובשומב
דחוימףיעסיפֿלעתאזו–הדסונרשאכלארשיתנידמבףקתרתונש,וללכבירוטדנמה
תאחיטבהלדעונרשאףיעס,)טפשמהוןוטלשהירדסתדוקפל11ףיעס(הנידמהקוחב
.׳טפשמהתופיצר׳
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סיסכתה;תיתורירשההדרפההאלאהדירפמהניאינחורטקייבואכתיבהֿרהו
יבויחֿיצולחֿיטילופחוכאופאאצמנהזכןפואב.אליממהרטמבלולככהלגתה
.ילארשיהדוחייהךשמהרבדבהערכההֿדקומֿתחלקלשהכותֿךותב

הסינכןיא,תודהיהלשימנידההנכותבקעביכ,לפוכמולופכסנבושוהזו
םעהו,המשגהלשטהלאיהתודהיה;תימדקאהֿתיטסילנויצרההרכההךרדהכותל
ןיבותודהיהלשיטרואתהבויחהןיבשםימסקהלגעמבךבתסמהיהךובנה
התיהתיתִמאההמלשהתודהיהשדועב,תישארהתונברהלשהחודהתואיצמה
תוריחהֿימחוליגוחםתואאלמלא–רשגהילאןיאשהשולתהאֵדיאתראשנ
איהש,השעמלהתמשגהךותץראלםימשהןמתירוקמהתודהיהתאוריזחהש
.התנבהלוהכותלהדיחיהךרדה

השעמלףפוחה,שודקה״הככ״ה׃םייאלכבםידמועונראשנןיידעתאזלכבו
ןמ,תדְּכהקמועלכבןיידעהתואהסכמונניאשךא,תירבעהתוברתהףקיהלכתא
.הזמדחאהדצהןמ–ינוליחה״המל״הו,הזמדחאהדצה

אלםה,םלוא,הכלהלרזהןוטלשהשוריגלועירפהאלםייאלכהשונרמא
םעהשכעירפהלםיחרכומהלאםייאלכ.תיקלחהמישמוזהתיהשינפמקרועירפה
הווצמאלמלדועאבונניאאוהשכ,וייחןוגראלשתיחצנההמישמהינפלדמוע
ונאשרמולִמונלסחוזהדוקנבו.ןלוכתווצמהלכתאאלא,תרחאואוז,תחא
תאאצמנאלתוינוליחַּב׃ןוּוכמיתָרָּכהץמאמבהלאםייאלכלערבגתהלםילוכי
תאםיאצומונאלארשיֿחצנתשודקב,םלוא.לארשיחצנתאאלףאו,לארשיֿשודק
תיפוסוליפההיצלוקפסהאלו,ונירוחאמאיההיעבהוזהניחבמו.לארשיֿשודק
המלשוהתירבעההייחתהתרגסמ.המישמהשדוקְּבהגומָנאיהאלא,התָריבדִה
,תודהיהלאםיבש,השעמל,ונאןיא–תאזשיגדהלאיההבוחו–םלוא.אופא
םיריזחמונאאלא,תודהיבונאצמוונבשאלהקיסיפהתא׃התואםיכישממונאאלא
הדֵבאהתאשדחמץבשלהמישמהדועונלהראשנתינויעהניחבמו,ץוחבמהתוא
תוינוליחהתכיפהלשךילהתוהז.הרקענןכותמשתוצבשמב,האצמנש,תאזה
יתרכההץמאמהוהז.השודקלשתרגסמבלוחהץוביש,תורחאםילימב,וא,לוחל
היבוברעבובםישמשמהםייאלכהשו,ץוחנאוהשליעלוילעונרמאשןוּוכמה

סומלופ׳׃םושירָּב,)ונויגהבלפוקמהלכתאו(הזהףיעסהתאתופירחבףקתד״בש
׳ותצעומבךלמהרבד׳לעדוע.)521׳מעבהזךרכ(׳ירוטדנמהטפשמהתופיצרףיעסםע
רחאלץ״גבלד״בשלשותריתעבהאר–תיבהרהבהליפתהרוסיאלרשקהבףאו–
.ולתיוולנה26הרעהבו36ףיעסב,137׳מע,)׳גךרכ(רההרורחש
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ךילהתםלשוישמקרו,לפטלונתרכהלעלטומםהבשםירמוחהםצעמםיעבונ
םירבדהעבטיפֿלעש,תיטילופההמישמהלאונתאצרהברוזחללכונהזיתרכה
,הונלביקתודהיהךותמיכ,םירזוחונאהילאםירבדהעבטיפֿלעשו,ונלחתההנממ
.שדחמונלתגצומותרזוחאיהתודהיהךותבו

$

ןתואינפמבושרהזיהלונאםיבייחוננויעלשאצומהתדוקנתאעובקלונאובב
–תוינוליחבתחאלגרבןיידעםידמועונתויהבקעב,ירהש,ןהילעונזמרשתונכסה
היתוחנהמתחאבךבתסהלהנכסהונלתברואדימת–תיפוריאההיפוסוליפב,ןכבו
דוסיהֿתחנההתואתאףוקעלונילעלוכֿםדוקו,הכותמתועבונהתוחנההמוא
רבכהאלימרשאו]155׳מעשארב,ליעל[,׳ברפסמַּבהתואונַייצרשא,היינשה
.וניתודלותתוחתפתהבינסרהדיקפת

ולהמדנתירבעההיפוסוליפהתודלותתאאורקלרמוגשימש,ונרמארבכ
,תויעבהךבסלכש,הדבועהןמתעבונוזהשגרה.לודגרואלהלפאמאציש
ולהתיהאל;הליחתכלמתודהיהחורלרזאוה,ובהטבלתהתירבעההיפוסוליפהש
קרפהלעמודרוהולאתויעבשכ,ונימיבםגהמו,ומעולתפתהשןמזבףאםויקתוכז
תלעבאיהלכשהןיבותדהןיבשםיסחיתשרפהתואלכ.תיפוריאההיפוסוליפבףא
לבהאיה;תויסיפטֵמתוחנההפוצראיההלוכלכש,תירצונהתדלתערכמתובישח
תיסיפטמהחנהוליפא,השעמל,הבןיאשדבלבוזאלש,תודהיהיבגלחורֿתוערו
םצעהתייעבתאןאכלולכנאלםא–תויסיפטמהתויצלוקפסהלכשאלא,תחא
דוגינב,לוחלשהקיסיפטמהתאונייה,׳דכו,ןמזה,ללחה,ומצעלאוהשכ
21.אבהםלועהדוביאלשםּויאבהבתורוסא–שדוקלשהקיסיפטמל

–)ו״כקרפ׳אאחסונ(ןתניברדתובאתכסמבהָנשִמהרבדלןאכד״בשתנווכ,ןוכנֿלא21
הרותודיבשישיפלעףא,הרותַּבםינָּפהלגמה״ש–םיפסונתומוקמבםגרומאה
תכסמתנשמברומאהתאםגןאכלףיסוהלשי.״אבהםלועלקלחולןיא,םיבוטםישעמו
,הלעמלהמ׃םלועלאבאלוליאכוליוארםירבדהעבראבלכתסמהלכ״ש)׳א׳ב(הגיגח
שיאתרודהמ(׳יתבראתקיספ׳בןיינעהשוריפתאו;״רוחאלהמו,םינָפלהמ,הטמלהמ
ןמהטמלוםימשהןמהלעמלהמעדיֵל]םדאשקביש[לוכי״׃)א״כהשרפ,םולש
לןיא–]ב״ל׳דםירבד[׳םימשההצקדעוםימשההֵצקִמלו׳׃רמולדומלת?םוהתה
.״ובדמועהתאשםלועאלאשורדל
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אוהןורתפהבושיכהיהתונתחנהש,קיסהלוץופקלןיא,ןבומכ,ןאכמשאלא
,ימונוטואןפואבהזתאהזםיתמאמםהיכו,לכשהןיבותדהןיבהריתסןיאשךכב
טשפלכשהשרחאמש,וליפא,וא,]ליעלד[׳א׳סמתיפוסוליפהדוסיהֿתחנהבומכ
.דוחלםהמדחאלכבקיזחהלונאםילוכי,לגרהתאלוכיבכ

,םהלעירפמלכשהש,םישפטקרירה,לגרהתאלכשהםויהטשפםנמאםא
הקוקזאיהרומאכש–תודהיהשאוהיאדו,םינפֿלכֿלע.ךכלעחומשלםילוכי
קרהלוכי–הילערשאלכוץראהשוביכלשהווצמהיולימל,דואמלכשל
תוברדועשעידומוותמישממרזוחהזּהרישכמּֿהחילשםא,חומשלאלו,רעטצהל
תודהיההתיההבולע,ןכא.האולמבהמישמהתאאלמללכוישינפלדומללוילע
.הזכרשאהלצהֿחתפלעךומסלהכירצהתיהּולדואמ

תמאהותירסומהתמאהןיבדירפהלאוהןוכנש,תועטַּבםגלשכיהלןיא,בושו
.לכשלהרוסמתיסיפהתמאהשדועב,תודהילהרּוסמתירסומהתמאהשרמולו,תיסיפה

לשםלועבשו,תיסיפהתמאהלשהיצקנופאיהתירסומהתמאהשונלרורב
םיעשתלשםלועבומכרסומותוארור☻ישןכתייאל,לשמל,םיימיכתודוסיםיעשת
תואיצמהתאלכשהריכיםאש,המדנאופאתינורקעהניחבמ.תודוסיםיינשו
,רמולרשפאֿיא,ןכֿלעֿרתי.תירסומהתמאהתאקיסהללכויאוה,התִמאלתיסיפה
רסומלכלשתונוילעהתורטמה׃תיסיפהתמאהלשהיצקנופקראוהרסומהש
תמאכםגּולו,ןמצעןה–oתויטננמיאתונוילעתורטמשירסומלכלו–אוהש
ֿלכלשיפואהוהנבמהםצע׃תאזףאו.תויסיפתתִמאןהירה–דבלבתיגולוכיספ
השעמלכוליפאו,תויסיפןכבו,תויגולוכיספתתִמאםה]םייושע[אוהשֿרסומ
םאו.תיסיפותיגולוכיספתמא,הזכשרותב,ןכֿםגאוה,ירסומֿיתלבוא,ירסומ
ותואליבגהלרשפאֿיא,תיסיפהתמאהתאריכהלאוהלכשהדיקפתשונרמא
ימלבא,רסומהתאלכשהחינֵהםנמאםויה.רסומהתאחנה׃ולתווצלושארמ
בוט–ררועתיםאש,רמולשיו?בושומעקסעתהלררועתיאלאוהרחמיכונברעַי
,תורחאםילימבלבא.תוירחאבתאשלונאםיחמשו,תעדהץעמונלכאלוכא;רבדה
ןיא,תויושָריתשםלועבןיאתילכשהניחבמוליפאש,הזקראוהרבדלשושוריפ
קוקזרסומהשעמשמןיא–תאזםעו;יניסֿרהתולגתהוםלועהֿתאירבןיבדירפהל
לכשהקרשיפֿלעֿףא,ןלהלריהבנשיפכ,לכשהםעטמרחואמואםדקומרושיאל
רבדהתאאצומומצעאוהםאקרו,ותריקחףקיהתאומצעלליבגהליאכזומצע
.ןכתייאלםגתרחאו,ןוכנל
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הניאתאזֿלכבו,לכשהתאהכילממהניארשא,וננויעלשדוסיֿתחנההתוא
אלףאו,הריקחלטקייבואכאל–לוכֿםדוקו,המצעתודהיהאיה,ותואהליבגמ
–!השעẅרמואהונשפנẁוַצכאלא,שארמהתואםיחינמונאשתטשפומתמאכ
ןתונאוהןיאירהש,עגרףאקפסליטהלםילוכיונאןיא,ומויקםצעב,תּותִמֲאַּבשו
––.תושעלםילדתשמונאו–!השע׃עבותו,חונמונל

הזוצונֵעמשב,םירבדהעבטיפֿלעירה,םייאלכלשתוברתבםייחונייהאלול
ךירצםדאןיאתוליגרתוביסמבשםשכ,וירחאאלמלאלאונלראשנהיהאל–
.לבאהואהחמשה,האנשהואהבהאהוצ,בערהוצרחאאלמלידכםיימעפרהרהל
תאםישגהל,יביטקניטסניאןפואבשממ,דימאופאםיאצויונייהתוליגרתוביסמב
רבגתהלםיכירצונייהש,ונתואתבבוסהתואיצמב,ןבומכ,םילקתנונייהו,הזוננוצר
תואיצמהתאריכהלדומללאופאםיכירצונייה,לועפלונילעדציכתעדלידכ.הילע
ונבלעופהתודהיהֿוצבםילקתנובושםירזוחונייהוזהריקחךותמו,היקוחתאו
ךפוהוךכידיֿלע,םנמא,רזוחהיההזוצ;תואיצמהןמקלחןכֿםגהווהמהו
ותוארוקחלםיאבונייהאלירהש,ומצעלטקייבואלקר–השעמללבא,טקייבואל
הזכ,םנמאו.ומצעלולתרשלוביטיהלידכאלא,ובקפקפלידכוניבהלביטיהלו
–םיווקמונא–ותמגודו,דומלתהתפוקתוינשהתיבהימילכךשמבבצמההיה
רשאכ–תינונגסהניחבמאלילואיכםא,תיתוהמהניחבמ,תויהלבצמהרוזחי
.תוביצילשבצמלעיגת,הלםימחולונאש,לארשיתוכלמ

ומצעאוהו,הזבצמלךרדהתאסלפלידכאלאאבוניא,רומאכ,וננויע,ןכא
הנושארהתואיצמהשאלא,שממסיסבהותואלעהליחתכלמםנמאדמוערבכ
,תימינפהםייאלכהֿתואיצמאלא,תינוציחהתואיצמההנניאהבםילקתנונאש
קלסלונילעוננוצרתווצמיפלע.הלאשןמיסבוַצהםצעתאהליחתכלמהדימעמה
.וניבהלהליחתונילעךכיפלו,הזההלאשהןמיסתאלוכֿםדוקאופא

לשהיפוסוליפהירה,]רוביחהחתפב[רומאהורפסבןמטוג׳פורפןייצמשיפכ
ןמזלכ.הרקמהניא,ןבומכ,וזהדבוע.הנורחאההפוקתבקותישידילהאבתודהיה
יתשבןיידעדמעןכֿיפֿלעֿףאשאלא,םייאלכלשתוברתביחהלוגבירבעהםעהש
היהשירה,הצוחהתונפומויהוידי–רמאֹנ–קרו,המצעתודהיהךותבוילגר
,תודוסיהינשןיבהזתניסשופיחבךרוצהשגרוהתוחפל–םעטהיהאלםאו,םעט
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םעהאציהשעמלשכ,הנורחאההפוקתב.תודהיהלשהיפוסוליפה׃התיההאצותהו
םלועמיכםא,הרכהבומצעלדימעהשהרטמהו,תחאלגרבתוחפל,הצוחהירבעה
ןיינעשירה,היינשהלגרהתאםגהצוחהאיצוהלהתיה,המעםלשובלהיהאל
היפוסוליפההטלתשההרכהַּב.וליפאררועתנאלרבכתיפוסוליפההזתניסהשופיח
,התוואגלחונש–ןוכנרתויוא,התואתניינעמהנניאתודהיהש,התרהטבתייוגה
.ללכבתודהיהןמםלעתהל,התולדךיבסתלוא

–םגאליממו,השעמהוהרכההןיברומגדוגינ,רומאכ,התיההאצותה
םיגשיה–ינשדצמו,דחאדצמ,תחאהריתסאלאםניאוייחש,oינרפוזיכסרוד
ןוגכ,םמצעתארובשלםיכירצםהםמצעתילכתתאגישהלידכש,םיירוטסיה
םלועהןמלוטבלורובעלהרירבהינפבתדמועיהירהוניֵארהשיפכש,וזהנידמ
הניחבמ.לארשיֿתוכלמב,המצעלשהזתיטנאָּבהתילכתתאגישהלואללכב
אופאאבאלאוה,ומצעתרכהידילעיגהשפנבשידוהיהדצהרשאכ,תיפוסוליפ
,ינוויהתעדהןוזחלןוגכ,רחאדצלםיכשומהםייתרכהתודוסיםעתושגנתהידיל
שגנתהאוה;םהלתופיפכבםגּולו,תודהיהֿתרותלשתוימיטיגלבםיריכמהלבא
,תירוטסיההדבועוזיאאלאויבגלהניאתודהיהֿתרותשתובשחמֿךלהםעקר
רוסאשהדימבאלאתילאוטקאהניאשו22,םינמהרבהֿתרותמתוחפאלתיטוזקא
.םילשוריבש׳םירעשהאמ׳בתבשבהירגיסןשעל

,אופאהתיהאלתודהיהֿוצלשתימונוטואהותולגתהםעהררועתנשהיעבה
אלו–תמייקהניאשתינוימדהיעבהתוא,רבעבתודהיהלשהיפוסוליפבומכ
הקיסיפטמהןמירהש,רקשואתמאאיהתודהיהםא–םלועמתמייקהתיה
ֿלע,רשפאדועםאו;תישארהתונברהמהשירפהידיֿלעאָליממונררחתשה
ֿלעירה,וילעבתוכינאשהזןחלושלשומויקברופכל23,םיטסילאדיאהיפ
ינוצרתדבועןוגכתינכותֿתירסומהדבועבןפואםושברופכלרשפאֿיא,םינפֿלכ

ורוקמתאהווהמהתיהולאתושֵיאוה–תידניההתדהיפלע–)המהָרב׃וא(ןָמהאָרְּב22
.תימינפהותוהמתאוםלועהלשינחורה

דמעמהיכתסרוגה–׳םזילאירטמ׳לתדגונ–תיפוסוליפהפקשהוניה׳םזילאדיא׳ה23
יכסרוגה׳םזילרוטנ׳ַלםגדגונמהזםרז.חורָלואהנובתַלןתינהיווהבינושארהוףידעה
ירמוחהםויקהןיאודידלרשא׳םזילאֵר׳ָלםגֿומכ,ירמוחהעבטהךותמורזגנחורהיכרע
הניכרשאןושארההיה)1716רטפנ(ץינבייל.ותואםדאהתסיפתבללכיולת
–תיטסילאירטמיטנאותיסיפטֵמהדמעבםיקיזחמהםיפוסוליפהתא׳םיטסילאדיא׳כ
.ומצעאוהםללכבו
.632׳מעב21הרעה,)׳בךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחַּבהאר–ץינבייללעדוע*
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הניחבמתמייקהניאאיהףאש–הררועתההשדחתינוימדהיעב;לשמל,בותכל
ונאללכבילואו,תייצלהמְל,תייצלןוכנםא,תייצלאיההבוחםא׃ונייה–תישעמ
תויליוואןהולאתויעבו.הנאוורינהתאואןיסבהכפהמאקוודתוצרלםיכירצ
,תייצלאלשםילוכיונאןיא׃הנושארההיעבהםגאיהתיליוואשהביסהתואמ
אלאתוצרלםילוכיונאןיא,רומאכו,ונחנאֿאלתויהלםילוכיונאןיאשםשכ
.םיצורונאשהמתא

הלועפאלאוניאתודהיהֿוצותואלכש,ןועטלםיטסילאירטמהםילוכי
םילוכי24;הֶנקומהלגרההידיֿלעהֶנתומה,םירירשהוםדה,םיבצעהלשתבלושמ
ןיבתושגנתהירפוא,ירוגטקוצוא,האֵדיאאלאאוהןיאש,רמולםיטסילאדיאה
וזשדיורפולרמאי.האדיאלשתיטקלאידתוחתפתהואהאדיאֿיאצחינש
ןוסגרבלוכי;תותיחנֿךיבסתלשזוזיקהזשרלדאןעטיוא,ודיבילהלשהיצמילבוס
,םיכוותמדמעמללעֿןיינב–סקרמ,םייחהֿףניהלשתולגתהךכבתוארל
ןכתיי.ןוטלשלןוצרהזשרמאיהשטינו,תיתרבחהָינתה–השדחההיגולויצוסה
ןיא.םינרקשםלוכשרשפאשםשכקוידב,םהמדחאלכירבדבתמאלשץמששיש
וזהדמעירהש,םירחאתואממואםהמוהשימיבגלהדמעןאכעובקלונניינעמהז
תאןיבהלידכםהברזעיהלםילוכיונאשןכתיי.הדבועהםצעיבגלםולכהנשתאל
םילגוסמםהןיאשןכתיישםשכקוידב,ןאכדעונתאיבהשתירוטסיההתוחתפתהה
,רועהןמץופקלושורפןיא–ןיבהל,םינפֿלכֿלע.ונתבשחמתאלפרעלאלא

׃וזהקסִפלתורהבההמכהנה24
ינושארדמעמירמוחהשֵיהלולכמלקינעמהיפוסוליפהםרזהאוהםזילאירטמה*
תאריבסמאוהשךות,היכלהמוחורהיכרעינפֿלע–ידעלבףאםימעפל–ףידעו
.םיילקיסיפםיחנומבתוינחורהתועפותה
הנבמלעתללוכהירואתחתיפ,הזילנאוכיספהתרותיבא,)1939רטפנ(דיורפדנומגיז*
בוציעבירקיעםרוגהָוהמ)ודיּביל=(תינימההיגרנאהשןעטרתיהןיב.תוישיאה
לשןוויכלוא,)תלבוקמתוגהנתהלןודיעוהאלעה=(היצמילבוסלשןוויכל,תוגהנתהה
.תוישפנתוערפהותושבתשה
–ותטישתודוסימהמכלעקלחםימילךא,דיורפלשוגוחינבמהיהרלדאדרפלא*
היגולוכיספהתטישתאחתיפרלדא.תוינימַלהבןתינשלקשמהלעדוחייב
.ומעתודדומתההיכרדתאותותיחנהךיבסתתארקחותילאודיבידניאה
אוה;)םייחהףניה=(תוילאטיוהתמצועתאשיגדה)1941רטפנ(ןוסגרביאולֿירנא*
ףחודהועינמהחוכהלשורקיעתא,םייביטיאוטניאֿםיילכשה,םיינחורהםיכילהתבהאר
.תיטילנאההבישחבואתיעבטההרירּבַּבאלו–
.155הרעה254דומעב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר,השטינלע*
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אוהןיאםאןיבווהשימיניעבןחאצומרבדהםאןיב,אוהונרוע–הזונֵרועו
.ןחאצומ

לכלצאו,ללכבתיפוריאההיפוסוליפבש,הדבועהןמםלעתהל,ןבומכ,ןיאךא
ףוסוליפהשהרקמבוליפא,תוירסומoתויצקילפמיאםיאצומונא,דוחלףוסוליפ
ופוסבשינפמאל,רומאכו.דבלבתימינפהןתויקוחותודבועיוליגבלוכיבכקפתסמ
םיטוסונא,דמועהןמהבהבורמרּותָסהשהנקסמלוזהיפוסוליפהעיגהרבדלש
,רסומהתאאצמתהיפוסוליפהשןכתייאלינורקעןפואבשינפמאלףאו,הנממ
היפוסוליפהלכש,ךכבאוהןיינעה.רשפארבדה,ונרמא,תינורקעהניחבמירהש
איהןיאאליממןכבו,תירסומֿיתלבתואיצמתרקוח,תאזה׃םישיגדמונאו,תאזה
ונאןיאו.ותואתאצומאיהןיאשהרקמהזןיא,ןכאו,רסומהתאאוצמלהלוכי
,טשפומגשומאוהרסומגשומה.הדבלתודהיבאלארסומןיאשרמולםינווכתמ
,דיחיהרסומהתודהיההתיהּולו,תונושתיּושֵיְּבשףתושמהתאללוכהגשומןכבו
קרונאםיצור.רסומהלימלםיקוקזונייהאלו,תודהיהלימבםיקפתסמונייה
ונלרמולהמהלהיהישןכתייאלףאו,ןיאתיפוריאההיפוסוליפלש,חיכוהל
.תילילש,וליפאוא,תיבויחתירסומהניחבמ

.הדבועתאזו,םולכונילעהווַצמונשפנבשרזהדוסיהןיאתיבויחהניחבמ,ןכא
התואףאו,ונתאצרהלשתורשפאהםצעיבגלרתויבהבושחאיהוזהדבועשאלא
העמקתוטסלונלאנהשרויהזךרוצל.תירוטסיההניחבמןיבהלםיכירצונא
25.ונירבדךלהממ

לבא,וזהדבועונעלבהםש.םייביסצקוסויהתודהיבתורקפתההילגש,ליעלונרמא
.תערכמתובישחהזרבדלתעדונובםידמועונאשןיינעב

תודהיהןמתשרופמתאצלהלכיאלתיחישמההכפהמהש,ונרבסהרבכ
םאוליפא,םינושארהםירקפתמהש,אופאןבומו,תישארהתונברהלשתפלוסמה
םינפֿלכֿלעירה,הידיֿלעםיעָנּומויהו,תודהיהךותבתחאהםלגרבןיידעוראשנ
ולכיאלו,םיידוהיהםיעינמהלאםתרכהבתועשִל,םירבדהעבטיפֿלע,ולכיאל
היגולואדיאהלכ,ךפהל.לשמל,הריחבהֿתיבןיינבתאהרטמכדימםהלדימעהל
היפוסוליפהןמו,דחאדצמ,םהבהעגפששואיהֿתכממחרכהבהבייחתהש
רקשןהתותדהלכשןמזותואבהזירכהרשאו,ינשדצמ,הבולקתנשתיפוריאה
וזתוללובתההתשענוליפאםאו;ללובתהלוחורבל׃קרתויהלהלכי,ללכב

.177דומעבשלדגומהחוורהדעךלוהוךשמנ׳םירבדהךלהממהייטס׳הווהמהףצרה25
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אלו,וזהניחבמםולכתונשלידכךכבהיהאל,תירבעההפשבאקוודהמֿםושמ
הפשבםגּולו,דמעוהשןוצרהםא26;לֵמָעאוהימל,ג״ליומצעתאלאשןויגיהילב
ידילאיבהלךירצהזןוצרהיהינשהרודבירה,ללובתהלןוצרההיה,תירבעה
ֿתבבתפחוסתיליכ☻מהתורקפתהההתיהּולשרבתסמ,םנמאו.תירבעהתחנזה
.םיחתפתמםירבדהויהךכ,ןכא,סנהרוקהיהאלםאו,ולוכרודהתאתחא

תבברקפתהרודהלכאל׃לוכיבכ,הלקרתויךרדבלעפונלהרקשסנהשאלא
לגרָלדעסולאצמרבכאוה,ינשהרודב,ינשהתורקפתההלגאבשכו,תחא
רבכהשדחההיגולואדיאהו,תירבעבםגרקפתהלרשפאיכולחכוהשךכבתידוהיה
ץרפו,תירבעבקרו,תירבעבלכ☻מתהללבא,ןכ–לֵּכ☻ַמתִהל׃רמולהלכי
תוימואלברקפתהללבא,ןכ–רקפתהל׃קיסהלהיהלוכירבכןיקסנלומס
תורקפתהלערבדלישילשהלגההיהלוכירבכהקינכמההתואיפֿלע27.תירבעה
לע–ישימחהלגהו,תינידמֿתיטסינויזיברתורקפתהלע–יעיברהלגה,תינויצ
תידוהיהתוברתהלאלוכיבכהבישבתורקפתההלגעמתמלשהולארשיתוכלמ
.הנושארבכתיתדתוקמעךותמ,ןלהלהארנשיפכ,השעמלהכשמֶהו

,תוללובתהלערבודמהיהןמזהותואלכךשמבםאש,וילאמןבומ,תאזםע
םצמטצהללוכירבדההיהאל,ללובתהל–דואמישממןוצרו–ןוצרלעונייה
לגרהש,ךכלבלםישילב.תומשגתהידילםגאובלהיהביוחמאלא,דבלבןוצרב
העלבו,תוברהדעצ,הדִצמ,תוללובתההםגירה,איההידעצתאהדעצתידוהיה
דצמ,היה,שדחתורקפתהלגלכשהדימבשםשכו,דיבאבהלכמםיירכנםילאדיא
רתויהנממקוחרהיהםגאוהינשדצמירה,ומדוקמרתויתודהילבורק,דחא

תונשמו,הלכשההתפוקתיררושמבשיזכרמההיה,)1830(אטילדילי,ןודרוגבילהדוהי26
םינברבהיולגטעֿתמחלמךות.םירישותומאופםסרפללחההאמהלשםישימחה
יטפשמןיב״רֵשַפלותדבםינוקיתעצבל,הלכשהץיפהלארקאוה,האופקהםכרדבו
ןמושואֵיב–ובלרמבךא,תירבעההפשלאניקג״לי.״םייחהיכרוצןיבוהרותה
ורישבההת–רכנתופשלםיהונםיליכשמהתאותוארבו,שדחלכםירסואהםינימאמה
םניהויעמושםגאמשו,רֶבֵעֿתפשבבתוכהןורחאהררושמהאוהאלםא׳?לֵמָעינאימל׳
׃ויתורושמהמכהנה...תירבעהיארוקבםינורחאה
.םיכלוהםניה/?ונירחאאבהרודה?וניֵנָבו״ //...ובושיאלםשמ–םוקמדעילוא..
רישונתנאלדועש/רֶבֵעינבמםידירשהרפסמיֵתמל/?רבגהינאלומעֶאאופאימלו
.״//!הנידמַּבםיינשוםהריעָּבדחא/...?הנינשִלןויצ
.ד״כשתריבדתאצוהבהנורחאלו,הברהםימעפוספדנויריש.1892תנשברטפנג״לי

תלואג׳בהאר–)וינפלרטפנךא(םינשרשעבג״לימריעצה–ןיקסנלומסץרפלע27
.םש5הרעהבו25׳מעב,׳הנידמהרבשמבלארשי
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תינשו,רתויתשלחומלארשיֿתסנכךותמאצירבכאוה,לוכֿםדוק,רשאב,ומדוקמ
.רתויתישממאליממהתיההכותלסנכנשתוללובתההרשאב–

יפֿלעֿףאו,רתויביטקלאידה,יריאָיהֿיג״צאה,ישימחהלגההיהוזהניחבמ
הררגנרבכוטעמכתידוהיהולגר׃רתויבילרגטניאה–ךכםושמאקוודילואו,ןכ
הלוכטעמכתרזחומהאצמנרבכתינוציחהולגרלבא,תוללובתההלגררחאהלוכ
–ישימחהלגההיהתורקפתההילגלכירחאשרבדההרקךכ.תודהיהםוחתל
אלאושפנבעמשאלהשעמלו,םיירכנםילאדיאמטעמכיקנהיהשןושארהלגה
ותואןב,לשמל,ולאהתורושהבתוכש,הרקםגךכלבא;דבלבתודהיהֿוצתא
אלשרבד,םינשהנומשוֿםירשעלשליגבאלאדומלתהתאריכהאל,ישימחלג
28.לשמל,ישילשהלגבןיידעירשפאהיה

ףאו,הזתאהזועלבאלוללהתורקפתההילגלכש,אוהרמולךירצןיאשרבד
םעהברקבהזהםויהדעהיבוברעבםהםישמשמאלא,הזםעהזוגזמתהאל
תאתעבותלארשיֿחצנלהפיאשהשתעבאקוודש,ךכלהביסה,ןבומכ,יהוז.ירבעה
הבשהפוקתב,ינשדצמ,אקוודםידמועונא,דחאדצמ,רתויבהקומעהתּוינקסמה
.םרבאֿיבאחרתימימהומכהתיהאלדועשהדימבםעהתאהרזהֿהדובעהתלכוא
ֿתמחלמתארקלוא,תוכלמהתארקלרהטיהלונאובב,ישימחהלגהינב,ונלשדועב
לשםילכתוטעלותוינוליחהֿתפילקתאונילעמרי☼הלאלאראשנאל,תוכלמה
תירבעהםתפיאשלשפוחתתלםילגוסמםניאתודהיבםירחאםיגוחירה,השודק
וילאמןבומ.םיתיתפלּהתּותיּכידיֿלע,וליפאוא,םירזגלםשפנתעירקידיֿלעאלא
סיסבלעהבשחמלשהאצותתויהללוכיוניאו,םדקִלךירצהזתּותיּכש,רבדה
.וללהםיגוחהברקבידוהיֿירוקמ

חתפהחתפנ,לארשיֿתוריחֿימחולברקמ,ונֵּברִקמשאופאאוההרקמאל
ןיארבדלשודוסיבשךותמקר.םירחאםיגוחמאלו,תירבעההבשחמהֿתוריחל
,דיחיוםלשואוהןתיאיבויחהונשפנֿוצו,ונברקבםילאדיאלשתוצצורתה
תורשפאָלונעגהךכךותמקרו,איהשתומכתודהיהתאונתייארללכבהרשפאתה
,רומאכ,וזהָרָ☼ַהירהו,תונורחאהתופילקהתארי☼הליטמוטואהַחֵרכהַלוךרוצַלו
.וננויעתאהדילוהשאיה

לעןויעהתבחרהמםירוטפאליממונאצמנוזתירוטסיההביסמךותמ,םלוא
ןיא,םידמועונחנאוילעש,תודהיהֿוצסיסבמ,ןכא.םיירכנםילאדיאלשםתייחד

היפרגויבוטואָּברפיסאוה,דומלתהתאהנושארלד״בשריכהובדחוימהןפואהלע28
.46׳מעבםשתאזהאר;)הזךרכב(׳ייחךלהמ׳
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,תימנידתישפנהדבועאיהתודהיה׃ללכתירשפא,יפוריאהןבומב,תאזכשהבחרה
איהאלאםירזםילאדיאםעאופאתחכוותמאיהןיאהליחתכל;תינויעהחנהאלו
ןיבהוושכאלו,תטפושכ–םתואתטפושאיהדבעידבקרו,םתואתרסואוהחוד
היפוסוליפהתאודילוהשןהןהםהמעתּווַתשִההוםירזםיבויחלאהדיריה.םיווש
םירוטפונתויה]תַדבּוע[קר.תודהיהתאופליסרשאןהו,רבעבתינרשפהתידוהיה
ונאובשיתבשחמההנפמהתאתרשפאמ]האיה[,הזהדיריֿךרוצמהליחתכלמ
.םידמוע

הניחבמםיססובמתויהלםירמייתמםייפוריאהםילאדיאה,בגאֿךרד,םנמא
לאתכללאופאלוכיםתִאתחאהמרלעחוכיוובןיידעןיינועמשימ.תינויע
קרו,תומלשבהכאלמהתארבכהתשעאיה,רומאכ.המצעתיפוריאההיפוסוליפה
היתורותמהרותְּבקיזחהלןיידעלוכי,וזהיפוסוליפברובהשעמלאוהשימ
תובישחהלאלכבןיאוניבגלךא.המצעלהלםגתאזםעןמאנראשיהלותוירסומה
םצעו,הנחמהינפלרבועהץולחלונתואהשעונתייחתלשירוטסיההךילהתה.ללכ
וריעיוידוהיהםעהשפנבהצרִּפהתאהתעמוצרפישםהונתמחלמוונישעמ,ונמויק
ירבדלכמרתוי–ותואתקתשמההרזההדובעהלעהמחלמלירבעהןוצרהתא
הנביתןויעהךותמאל.אוצמללגוסמםעהשוארמולםילגוסמונאשןויגיהה
ונתמחלמלתורֵּפויהישהדימבקרו,תונביהלהלוכיאיהוכותמאליכ,תודהיה
,רמאנרשאןויעהירבדלםגתובישחןָכותבתעדונהיהת,תיכוניחההתעפשהלו
.םיימינפהונתמחלמתוחתפתהיכרוצךותמ,ונמצעללוכֿםדוקםינוּוכמהו

םיכסהלתונכומןה.דבלבתוילילשאופאןהונשפנבשרזהינוליחהדוסיהתונעט
אוהשןהלחכוישדעומעםיכסהלתונכומןהןיאךא,הדבועאוהתודהיהֿוַצש
תשרשומתוברתביחהםדאלשושפנבתגצומתויהלהלוכיהניאוזהשירד.״ןוכנ״
םירשעההאמביחהידוהילשושפנבגצותאיהשרבדהיעבטקר;תינגומוהו
ותונֵכב–הבקֵבָדאוהםא–קֵבָדאוהתייוגההיפוסוליפבוליפארשאו,םתריפסל
החנההתאשארמהחינמ״?ןוכנםאה״׃הלאשהםצעש,הדבועה.ידוהילש
הדבועהו,״תּונוכנ״התאוא,תּוירסומהתאםידדומויפלש,הדימֿהנקהזיאשיש
המואמתונשמןניא,ידוהיהןוצרהלשופקותםצעבונשיהזכהדימֿהנקתמאבש
רבדםושתלבוסהניאש,תיפוריאהֿתינוויהתנוכתמהיפֿלעהבישחהלגרהיבגל
הומישאיאלשדבלבו,הפלסלותואיצמהןמםלעתהלהלחונשו,שארמןותנאוהש
״תויביטקייבוא״התאתיפוריאההיפוסוליפההכפההשעמל.תויביטקייבוסב
תושעלדואמתובושחתוביסהלויה,ןכאו.לוכיבכןוילעהירסומההדימהֿהנקל
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וזתדוכלמבדצינאלשילהמדנ,םידוהיהוםמצעםיפוסוליפהןמץוחשאלא,ןכ
.םדאםוש

ונאןיאו–29הזהםויהדעסטרקוסוסֶלַטִמ,הלוכתיפוריאההיפוסוליפהלכ
םהשמרתויש,השטינואהתֵג,ריֵטלווןוגכ,םייפוריאםיררושמוםיגוהןאכםיללוכ
איבנאוהיכףאש,סקרמתאןאכםיללוכונאלבא,ם״וכעיאיבנםהםיפוסוליפ
הרואכלאוהש,גהנמבהתקל–הלימהןבומאולמבףוסוליפםגוהירה,ם״וכע
קוסעלדמועאוהשכהווקמלךלוהידוהיה.רשכידוהילשויניעבדואמרזומ
ןיאו,תבשֿברעבהטועאוהשהשודקהולהקיפסמךכךותמו,השודקלשםיניינעב
ךפהמולוחלשםיניינעבקסועאוהשכ,השעמהימיתששבםגהתואדבאמאוה
יניינעבךופהלתננוכתמאיהשכ,ךפהל,תיפוריאההיפוסוליפה.ןאכלוןאכלולכשב
תוצוצינלכמרהטיהל,הווקמללוכיבכתכלוהאיהזאאקווד–לכשהלשןילוחה
.דועהנניאוהחרפהשודקה–תרזוחאיהשכ,אופאאליממו,הלשישהשודקה

ןיא,הליחתכלש,איהרקחמהחתפבתאזההיפוסוליפהלכלתפתושמההחנהה
םג–קירוחותפבלוםיינזוא,םייניעמץוחו,םולכםיצורונאןיאוםולכםיעדויונא
׃העידומוהיפוסוליפהתרזוחרבדלשופוסבםא,אלפהאופאהמ.םולכונלןיא
ֿלכמאוהקיֵרשיתאצמהנהו,יתחספאלבלהלעםגו,ולוכםלועהלכתאיתרקח

ןעדמלףאו–ןושארהינוויהףוסוליפלבשחנ,הנטקההיסאבשסוטֶלימשיא,סֶלַט*29
רבדלכלשסרגו,םייטסימאלוםיינויגהםיגשומלעותרותתאססיבשםושמ–ןושארה
רטפנ–׳םייטָרקוסֿםדק׳הםיפוסוליפהלעהנמנהןושארה–סלט.ישחומרבסהונשי
,וטסיראיבתכמקרהעודיותרותו,ונידיבםניאםיירוקמהויבתכ;ס״הנפל624תנשב
.וירחאהנשתואמשולשכיחרשא
תוחתפתהלעתערכמהעפשהולהעדונרשאלודגיאנותאףוסוליפהיהסטרקוס*
בתכאלומצעאוה.ללכבתיברעמההיפוסוליפהלשהכלהמלעו,תינוויההיפוסוליפה
.ןוטלפא,ודימלתיבתכמהעודיותרותו,רבד
,לוועהתיישעתאענמתאיהקרןכש,העידיהאיהתישונאהתומלשהיכעבקסטרקוס
דגנאצי,גשומהלשתויביטקייבואלרתחאוה.העידיֿיאלשהאצותדימתאוהש
הזלכ.תולבוקמהתוירסומהתועדהלערערעו,םיטסיפוסהוירבחלשתירסומהתויסחיה
אשנשםואנב.תוומלןודינאוהו,רעונהתתחשהבוהומישאהויבירישךכלליבוה
תאהתשסטרקוס.״םתויחלםדאלםייוארםניאהריקחאללםייח״יכעבקאוהוטפשמב
.ס״הנפל399תנשבתמולערהסוכ
לארשיתלואג׳בהאר–דימןאכםירכזנה–סקרמלעוהשטינלע,ריֵטלוולע*
37דומעו,155הרעה254דומע,21הרעה53׳מע,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
,)׳דךרכ(׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳בהארהתֵגלע.המאתהב,10הרעה
.64הרעה195׳מע
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יכ,תמאהתרכהלדואמהבושח,תחאהניחבמ,תויביטקייבוא,ןבומכ?לוכו
ידכדעוזתויביטקייבואםיביחרמםא,םלוא,בלהֿירוהרהמםיאורונאהידעלב
דבלבוזאל,הדבועויהאלםמצעםהוליאכ,ללכבבלהֿירוהרהמתומלעתה
לֹּכשךותמ,ןכֿלעֿרתי,אלא,תואיצמהלשילוארתויבבושחהקלחהמםימלעתמש
,קלחהותואםגשירה,םירחאהםיקלחהלשהיצקנופאוהתואיצמהןמקלח
םנמאילסח.המיאתמהדימבףלוסמאצמנ,ותואתולגמםיינזואהוםייניעהש
ןכתייו,היפוסוליפהלשםיחותינהֿןחלושלעללכהתלעוהאלשפנהש,רמולמ
תלוברעמבףחסנשימםא,רבדבברלדבהשישאלא;המזגההתיהךכבםגשוליפא
איהרשאבתלוברעמהתארקוחאוהשוא,המצעלשכתלוברעמהתארקוח
.ותפחוס

אצויםדאןיא.תיפוריאההיפוסוליפהלשוזהתולטרעתהאוההרקמאל,ןכאו
ונאןיא,ןבומכ.ולרסחרבדהןכֿםאֿאלא,אוהשרבדלכוא,רסומהתאשפחל
תרדגהתאשפחלאציאוהשהדבועהםצע׃ירסומהיהאלסטרקוסשרמולםילוכי
עדיאלאוהשהחיכומםגוזהדבועלבא,קדצלהפיאשולהתיהשהחיכומקדצה
תתלאוהקדצש,אצמשהבושתהףאו,תעדלהצורהיהשהדימבתוחפל,קדצוהמ
םירמואונאשםישעמהלכלשתפתושמההנוכתהיפֿלע,ולעיגמהתאםדאלכל
,ורקחממהברהםיכחהאלאוהש,עודיכ,החיכומ,םיקדוצםישעמםהיכםהילע
תאזההריקחהךילהתלכהנושהמכדע?םדאלכלעיגמהמעדנןיַנִמירהש
״?ממשרוד׳ההמו״׃הלאשהרשא,תירוקמהתידוהיה״היפוסוליפ״המ
עודירסומלםוכיסהלצאןה30,״דסחתבהאוטפשמתושֲעםאיכ״׃הבושתהו

.הנניאשהעידירחאשופיחלחתפאלוונשיש
לכב.הזהםויהדעתיפוריאההיפוסוליפהלכבינשהֿטוחכרבועהזשופיח

,דחאהדימֿהנקרחאשאונהשוקיבהותואתאםיאצומונאהלשתודימהֿתרות
תופיאשהלכתא,םישעמהלכתאדסחלואטבשלובטופשלהיהירשפאש
לכלשהתוהמלעונזמררבכונחנאךא.תוביסמהלכבותופוקתהלכבתונוצרהו
,תחאהפיאשוינפלדימעהשדחאםגןיאירבעהםעהןמץוח׃תייוגהתוברתה
יפכ,הרטמלהרטממםיכלוהוםילגלגתמםימעהלכאלא,תיחצנוהנתיאוהפיקַמ
רבכו,תחאהרטמבקֵבָדםעהדוע.םהיבגלתוירקמה,םייחהתוביסמםהלתוגיצמש
,םעהלעהתואהפכםייחהךלהמשהשדחההרטמהרואלתירסומיתלבתיארנאיה
יתרוסמןוילעהדימֿהנקותואבשייבתהלונלחתהשתעמונלםגעריאשיפכקוידב

.׳חקוספ׳וקרפ,יתשַרומההכימתאובנבבותככ30
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חצנהןמהבשי״םידוהי״הלימהתואשכ,םידוהילערואםידוהילבוט׃ונלש
.וילאמןבומירסומההנכותשו,הנתשמוניאש

ֿתהימכמקראופאעבנאלטלחומהקדצהלשונבומרחאיפוריאשופיחותוא
םיפילחתהשו–ובקוּבדלוזחאיהלתלוכיהםייוגלןיאש,ישממֿיצראחצנלשפנה
םהבןיא,תיטסילאודיבידניאה״הנאוורינה״ףאו,םל☻ִאהותורצנהלשםייסיפטֵמה
שארבאלא–ירסומםזיננואןיעמאלאםניארשאב,אלמקופיסהלתתלידכ
תושמשמהתורטמהיבגלהדמעסוּפתליטרקנוקהךרוצהןמ]עבנאוה[,הנושארו
םזישפ,םזילאיצוס/הנותא,הטרפס/היטרקוטסירא,היטרקומד׃היבוברעב
ןיאשו,הזמהזםידלונהםיסרטניאהקבאמלםירחאםייטנסרטניאתונורתפףלאו–
תויהלאופאהיהחרכומיפוריאהףוסוליפה.ףתושמןוילעוןתיאסרטניאםושםהל
םושמםא–תונושהתוישיאהויתויטנמלטרעתהלהיהחרכומאוה,״יביטקייבוא״
ןיבלןניבלופנלהלכיאלהערכההשרחאמ,ןהיניבעירכהלךרדשפיחתמאבש
רשא,תוצצורתהלתוליגרההרבחבושפנבשאלא,עירכהרבכםצעבשוא,ןמצע
ירבדבןופצמהתאעיגרהלץוחנ,ןפקותבתולוקשןהבלאֵדיאלכלשויתונעט
ֿיתלב,תיתורירשכהערכההעַקּותדימ,ןכאלםאש,״םייביטקייבוא״ןויגיה
.םירחאהםילאדיאהרואלתירסומֿיתלבותקדצומ

ויפֿלעש,ןוילעהדימֿהנקלע–עודיכ–היונב,איהשתירסומתכרעמלכ
עדויטוידהלכאל,ןבומכ.ונניאואונשיוא–הזכהדימֿהנק,םלוא.םיטפוש
המלשהרבחשוליפאןכתיי,ןכֿלעֿרתי.טפושאוהויפֿלעשהדימהֿהנקתא
אלםצעביכהארַתהקימעמהריקחשאלא,הרכהבדחאהדימֿהנקיפֿלעטופשת
חונהיההמֿםושמש,רתויןוילעהדימֿהנקלףילחתאלאהדימֿהנקותואהיה
.ונממםלעתהל

הדימהֿהנקיפֿלעדודמלרמייתמםזישפהשיפֿלעֿףאיכ,לשמל,םירמואשי
ֿילעבלשתירמוחהתלעותהיפלאלאדדומאוהןיאםצעב,המואהתבוטלש
לשהדימהֿהנקיפֿלעדודמלרמייתמםזינילטסהשיפֿלעֿףא–וא,היישעתה
״םזיאוטיט״היפֿלעאלאדדומאוהןיאםצעב,תימלועהתירטילורפההכפהמה
הקימעמהריקחךורענםא,הזיפֿלעו,םינוכנםההלאםירבדשןכתיי31.יסורה

דימ,םישדוחהעברארובעכתמאוה;היסורבןילטסטלשןיידעםירבדהתביתכדעומב31
הסריגםינשןתואבוצראבגיהנה,היבלסוגויטילש,וטיטלשרמה.ג״ישתםירופרחאל
םלתבךלהאלאוה;היבלסוגוייכרוצלתמאתומ,םזינומוקהלשרתויֿתימואלו״הכר״
רבד–יטייבוסהשוגהןמשרפףאו,הלכלכהןוגראבוץוחהתוינידמביטסינילטסה
.ןילטסןיבלוניביולגערקלאיבהש
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הריקח,ןבומכשאלא.ּהרָסּומלהרדגההתאםנמאאצמנהרבחלשהתוגהנתהב
תוגהנתהלדחאירסומןויגיהשישםוקמְּבקרהזכהדימֿהנקאוצמלהלוכיהקימעמ
לשהיפוסוליפה.הדימהֿהנקתאשפחנאוושל,הזכןויגיהןיאםא;תיתרבחה
דחאןויגיההיהאלםלועמש,תויפוריאהתורבחהלשוא,תיפוריאההרבחה
ֿהנקוהמהמצעתאהלאשםאוליפאו,ותואאוצמלןבומכהלכיאל,ןתוגהנתהב
םאו.תויהלךירצאוהןיאשןמיס–ונניאתמאבוהשמםא.תויהלךירצההדימה
רשפאשו,ונרמאשחצֵנַלההימכההתואתאתולגלםייפוריאהםירקוחהולכיםנמא
ולכוישידכירה,תישונאהרבחלכבםגהמו,םייחֿלעבלכבוליפאהתולגל
וינפלשאשונץוחנהיה,תויהלךירצהןוילעהירסומההדימהֿהנקכהדימעהל
?שיאכסטרקוסלש?ימלשחצנ,]ןכבו[.הזההדימהֿהנקתאדימעהלהיהירשפא
?ןוויחצנ.ןובשחבםיאבםניאםיסרפה–?תושונאהחצנ.ומצעמךרפומהזירהו

דעההדזמהיוגללכבשיםולכ?ךכידכדעןוויםעסטרקוסההדזהתמאבםולכ–
תוהדזהתבייחמהותרצויה,תידוהיהןמץוח,תוברתשיםולכ?ותרבֶחםעךכידכ
אוהונוצררשאב,המואהחצנבאוהוחצנתאתוארלםדאלתרשפאמהותאזכש
העוקתהתואריאשהסקרמש,״תירטילורפההכפהמה״םג(?ישיאאלו,ימואלןוצר
׃ידוהיהoםזיבטאהתארשאו–ינגרובהםזילאודיבידניאבםיירסומההיכרעלכב
,יוגה,ןילטסהנממרקערבכ32״ויכרציפלדחאלכל,ותלוכייפלדחאלכמ״
תכרעמלכמוזהניחבמתגרוחהניא–תחאכתישעמותינויעתויבקעךותמ
.)תייוגהתוברתה

,הזקמקמחרסומבםייחה.״תעדל״ןוזחהחמצןוויבשאופאאוההרקמאל
,הווקתהתאקרוריאשהא,תחאהרטמבתוקֵבדידיֿלעוילערבגתהלתלוכיהרסוחו

תינלההתונמאהלכלשוהידגרטהלשןרוקמתאאוצמלרשפאםגןאכשןכתייא
,תאזתמועל,תודהיב.רוויעהלרוגהןוטלשוץקֿירסחםידוגינבאיהןשפנש,תיפוריאהו
,תיטמרדרתויהלכל,ןבומכ,איהקחציֿתדיקע.תודחאועבק,ןוחטיבשייכ,תּויגרטןיא
לבא,חתפיֿתבהשעמקרגרוח.תיגרטהניאשדקמהֿתיבתפיר☻וליפאו,תיגרטאללבא
.םירורבםיילילאהויתודוסי

לעתוצילמַלרבעמו,וטיטםעתומיעהףרח–םזינילטסהםגשאופאןאכרמואד״בש
ןאכמו,היסורלשסרטניאָללוכֿםדוקאוהֿףאביוחמ–םייטסילאיצוסהםימעהתווחא
.״יסורםזיאוטיט״׃יוניכה

הרבחבלומגהוהדובעהתקולחתאהחנמהללּכַּכסקרמעבקהזהןורקיעהתא32
רשאתידוהיתשרומ׃רומאל,״ידוהיםזיבטא״כורידגמד״בש;תילאדיאהתיטסינומוקה
האר,הזהןורקיעהלששדוקַּבֿויתורוקמתא(.ויתובאתורודמ,יומָסְּב,סקרמגפס
.)םש190הרעהבו325׳מעב,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב
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,הלחמהדגנהפורתהֿתחסונהנומטםשֿיאש,ךומסלהמלעהלהיהאלש
,ןורחאהףלקההפוריאליבשבהראשנהיפוסוליפה.התולגללכותהיפוסוליפהשו
אליממירה–אלםאו,בטומ–ןדעֿןגלסיטרכבותועצמאבתוכזלרשפאםאש
.םולכהדיספהאלאיה,ןכאו.דיספהלהמהלןיא

ונאש,הדבועהםצע.תויביטקייבואֿרסוחינפמשושחלאופאםיכירצונאןיא
םישרמונאןכאשו,תירסומהניחבמםייביטקייבוסתויהלונמצעלתושרהלםילוכי
הדבועה.הנתיאתירסומעקרקלעםידמועונאיכהחיכומ,וזתויביטקייבוסונמצעל
המלכתאובטופשלהדימֿהנקונדיבשישהדבועה,תודהיהעקרקאיהוזעקרקש
ןה–לוכמבושחשהמו,דיתעבםעפֿיאהיהישהמלכתאוונינפלםלועבהיהש
,ואובישםילואגהתורודיבגלןה,רבעבהלואגלופסכנשםידוהיהתורודלכיבגל
ונדיבשישהדבועה–השעמלוזהלואגםישגהללטוהונילעש,ונמצעיבגלןהו
תואןהולאהתודבועהלכ–הזכשרואבונלשונישעמתאובטופשלהדימֿהנק
ידכאלאהרצונאלתיפוריאההיפוסוליפהש,םיאלפֿתפורתהתואונדיבשיש,ךכל
.ללכםיקוקזונאןיא,תיפוסוליפםגּולו,הנממהבוטלשךכלתואןהו,התולגל

–ונממרתוי–בושח,תאזכשרותבתיפוריאההיפוסוליפהםעחוכיווהםותבו
׃הזהרבדה

,םילוכיהירוטסיההלשתיחרכהתוחתפתהרבדב״םייביטקייבוא״םיחותינ
תּונוכנקרםנמאהחכּוההעשֿיפל.םיבזוכתויהלםילוכיםהוםינוכנתויהל,ןבומכ
אוהםהמוהשימשתודהיההרמאאלםלועמ,םלוא,לארשייאיבנלשםחותינ
וליפאלטבלותעלכבאובלתמאֿאיבנלכלהנותנתושרה;ךפהל.ןורחאהאיבנה
ֿאיבנלוליפארוסאדחארבדקר33;היתחתהשדחונלתתלוהלוכהרותהלכתא

שממהאראוה.תוגשהבד״בשלא׳םָלֻס׳יֵארוקמהמכונפהזטפשמארקמל33
בתכאוה,ןכל.הנבהֿיאלםוקמהחינמרשאתרהמנןושלטקנשךכבריכהוםהיתוגשהב
תרותבהמגדהותמאהלע׳׃רתכוהו,ג״ישתבאןוילגבםסרופרשאהרהבהרמאמ
.ןַנְדרוביחהרחאל,ןלהלאבומרמאמה.׳לארשי

םאה–ינלההיפויהלכלערותיוהשוריפתודהיהםא,ןכֿםא׃לאשיוהשימשןכתיי
דמועשימ,ןכֿלעֿרתיו;הריחבלשהלאשוזןיאש,ןבומכ,איההבושתה?ונלרשפא
אלהזהיפויהלכירהש,וללהםירפרפהֿיפנכלכלקוקזוניאתודהיהעקרקלעתמאב
תודהילשישןתיאהיפויהותוארחאתדמתמההפידרבםינואֿרסוחךותמאלארצונ
.ללכוירחאשפחלהכירצאיהןיאשו,אליממ
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וליפא׃הזרוסיאמונלםיאצויםירבדינשו.םיבכוכֿתדובעריתהלולרוסא׃תמא
ךופהיךכֿידיֿלעירהש,ןורחאאיבנתודהיבומצעםי☻הללוכיוניאתמאֿאיבנ
ימלשותעפוהירחאהלגתתשתמאוליפא–עמשמ;ומצעתאםיבכוכֿתדובעל
,עידויותמאֿאיבנאוביוליפא,תינשו;איהתמא–ןורחאאיבנאוהיכזירכמש
לילכורסמלואוהובווהותלםלועהתארחמךופהלטלחוההלעמלשןידֿתיבבש
הזלאלתווחתשהלונלרוסאןיידע,ענכיהללטוהםלועהלכלעיכו,גוגמוגוגידיל
ענמיאלםלועלש,םימשבשלודגהוניהֱֹֿאונלראשנאלא,םהילילאלאלו,הזלאלו
הרומתםהלןיאש,ותליפתווישעמ,לארשיןוצרםגשו34,וימחרמומצעתאםדא
לכמתוחפאל,הירוטסיההבוציעבדואמבושחםרוגויניעבםה,יונישםהלןיאו
.םירחאהםימרוגה

$

םיסחיהתאאליממךכבונעבקהשעמל–וננויעלשדוסיהֿתחנהתאונבצייֶשִמ
ֿץובישותוא;ירבעהיפוסוליפהןויעהןיבו,ויפֿלעםייחונאש,תודהיהֿוַצןיב
.ומצעמטעמכגשוה,ועצבלונילעונחקלש,תודהיהךותבהקיסיפהלששדחמ
תולבגהןיאו,תודהיהֿוצןיבוונלכִ☻ןיבתורשפותוריתסותורחתהוםידוגינןיא
קבאיהללטוהונלכשלעו,הרטמהתאונלתעבוקתודהיה.םהיניבהריקחימוחתב
.הילאךרדהלעשםילושכמהםע

תאקידצמאוהןיאו,קירהללחבלעופוניא,יפוריאהלכשַּכאלש,ירבעהלכשה
םעטהתאלבקמאוהאלא,תעדלידכתעדלהצורינא׃רומאל,ומצעךותמומצע

ונניינעכקוידב–ראתמםהמדחאו,תומוקמהמכבל״זחןושלךלפןאכספותד״בש34
לשותליפתהילעתרבוגןכֿיפֿלעֿףארשא,ואיבניפב׳התריזגלשהיצאוטיס–ןאכ
והיעשיבבותכַּבטוטיצהתליחתו(,׳אדומע׳יףדתוכרבתכסמבאבומכ,ןודינה
׃)׳אח״ל
הכ׃וילארמאיַו,איבנהץומאןבוהיעשיוילאאוביַו,תומלוהיקזחהלחםההםימיב׳״
..;׳היחתאלוהתאתמיכתיבלוַצ׃׳הרמא הרזגנרבכ׃]והיקזחלוהיעשי[הילרמא.
יבאתיבמינלבוקמךכ!אצוךתאובנהלכ,ץומאןב׃]והיקזח[הילרמא.הריזגךילע
ןמומצעענמילא–םדאלשוראוצלעתחנומהדחברחוליפא׃]טפשוהי=[אבא
והיקזחבֵסַיַו׳׃]אבוףכותהקוספב[רמאנש״׃ןאכףסונםיליבקמתורוקמבו.״םימחרה
,ותליפתהעמשניכךלמַלרשיבומצעוהיעשי,םנמאו.״׳׳הלאללפתיַוריקהלאוינפ
.רושאךלמףכמםילשוריתאליצי׳הו,אירביאוה,ןושארההאובנהרבדלדוגינבו

183תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה

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



הפיאשהותודהיהֿוצלשהנוילעההיצנטסניאהןמותריקחלכלהקדצההתאו
;בוטהמ–ומצעלשמתונרקסבםגונלכשךרובמךכֿלעֿףסונםאו,לארשיֿחצנל
םתואמםאיכ,איהומצעלֶשִמאל,השעמל–וזתונרקסםגיכונלחטבומשאלא
וקינעהרשאותימנידהםייחהֿתריתחתאונֵּבִלבוכסנרשא,םמצעהאירבהתורוקמ
חוכתאלכשהלעודימעהרשאםהו,וזהריתחשמשישידכלכשהתאונל
,רמולרשפא–םימלעתמםאקר.ודיקפתתאאלמיוטוקשיאלןעמל,תונרקסה
תאהקידצמתעדהֿתפיאשש,הנקסמלםיעיגמ,םייחבשימנידהחוכהמ–ןודזב
.המצע

תמצמצמלכשהלערסומהתטלשהש,ללכרבדלשושוריפןיא,תאזםע,םלוא
הימונוטואהתאתלטונאיהש–וליפאוא,וכרדלעתומרחהליטמואופקיהתא
וזהעידישונלבושח,תעדהןמתישעמתלעותלונאםיפצמםאאקווד,ךפהל.ונממ
לכתאווימרוגתאוויקוחתא,םלועהתאןיבהלביטינאלםא.רתויבתקיודמהיהת
תאוונמצעתאוילעתופכלחילצנאלשקראל–ותואהֶיַחמהוונממלשלתשמה
היפוסוליפהאופאהררועאלמלא.ונעלביוונילעומצעתאהפכיאוהאלא,ונתרטמ
ונֵנאֹצתאתוערלונלוכךכֿרחאונכלהאלמלאו,היעבהתאתודהיהלש
;ררועתהלהלוכיהתיהאלףאו,רומאכ,ללכתררועתמהתיהאלאיה,סופמילואָּב
ךותב,איהשםוקמבהתואריאשנםאתודהיהדגנםלועלדרמתיאללכשה
התואםיחינמםאונייה,הנממםימלעתמואתודהיהתאםיבזועםאקר.תואיצמה
,ץראהלעּה☻ּפחללכשהתאםיחלושךכֿרחאו,oסרַמהלעתרתסנהבטצאלע
,התואםידירומוםירזוחוהובוֿוהותאלאאצמאלשעידומורזוחאוהרשאכו
היפלש,]האָושִמ=[הָיָושִמהתאאוצמלדיקפתהתאןכסמהלכשהלעםיליטמו
.רומגקדצבו,לכשהדרמתמהזכהרקמבקר–ךהֿונייהםהתודהיווהובוֿוהות

אלא,תיביטקייבוסהונתסיפתיפֿלעקראלתרשאתמוזהשיגשהארנןלהל
,הנותנהרותכ,התומלשבתודהיהֿתרותתאםיכפוהוםיכישממונארשאכםג
,הבםידמועונאשוזהדוקנב,םלוא;המצעהידיֿלעךרדומהןויעהלשטקייבואל
.הכאלמהקלח]תא[אלאונישעאלןיידע

הלשי;םייחֿתרותםגּולו,הרותאיהאלא,לאדיאקרהנניאתודהיה,עודיכ
התועצמאבקריכתעבוקאיהרשא,םייחֿךרדהלשיו,הלשמתוינויעתוחנהאופא
ֿוצתאלבקלרשפאםגםאו,תויתדבועתוחנהןהולא.הרטמהלאעיגהלרשפא
,תודהיהשרמולרשפאםגםא,ונייה–תואיצמהןמקלחכונבלעופהתודהיה
המלשהתודהיהתרותבשי,םינפֿלכֿלעירה–המצעתואיצמהאיה,לאדיארותב
םה,דבלבגשומרותב,רשאו,תואיצמהרבדבגשומקרםהשתודוסיואםיקלח

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 184

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



תובישחןיאו.רקשואתמא,הלםידגונואתואיצמהתאםימלוהתויהלםילוכי
ונאשוא,תואיצמהתרכהלדיחיהונעצמאאוהלכשהשםירבוסונאםארבדב
העידיֿיֵלככרחאאוהשֿרבדלכואןויָָָגישה,הנומאה,היציאוטניאהתאםגםילבקמ
םסחיתייעבתאררועלםילוכיוללהתודוסיהש,תראשנהדבועה;םיפסונםיימיטיגל
ןיידעונלןיאהרואכל,הזהסחיהתייעבתאונרתפאלשןמזלכו,ללכבונתרכהל
ּולו,ונאונסחיתאונעבקרתויהלכל;תודהיבהקיסיפהתאונצביששרמולהקדצה
.הילאתודהיהסחיתאונעבקאלךא,הקיסיפהֿתרותל,םידוהיכםג

ןקתלונאםידיתעו,רתויבתקדצומאיהוזהגשהשאוצמלונאםידיתע,ןכאו
ודיקפתותדחוימהוננויעךרדיפֿלע,םלוא.רומאכ,םינוקיתהמכהיפֿלעדוע
ונאןיאהליחתכלמ–תויטטסתויושֵיבםיקסועונאןיא,]הזהןויעהלש[דחוימה
ונאאלא–שארמונליבשבתחסונמתאצמנאיהשיפכ,ץוחבמתודהיהתאםירקוח
תנבהידיֿלעו,תידוהיתוחתפתהותווהתהלשםיוסמךילהתךותבםיבלתשמ
,םנמא.דיתעלהציפקֿשרקולתתלםישקבמונאתינרוחאהריקסךותמויתודוסי
,התעךא,תירוטסיההותומדקתהךרדתניחבמךילהתהלשהציקסרבכונרסמ
ֿתדוקנבותואםימכסמונאןיא,תיפוסוליפההניחבהןמוטילבהלםיאבונאשכ
רוזחלובושלידכונידעצלעםירזוחבושונאאלא,וישכעדעהילאעיגהשאישה
.אישהתדוקנל

אלא,תיפוסוליפהנחתקרהתיהאלוננויעלשאצומהֿתדוקנתעיבקש,וניאר
,״תויביטקייבואה״סמועמוזהנחתבונרטפנםא.שממתירוטסיההנחתוזהתיה
ֿתרותסיסבלעונדמענרבכתינוויהעבטהֿתרותםוקמבשרבדלשושוריפןיאירה
םגםאו,תיפוריאההקיסיפהֿתרותךותבתידוהיהונתדמעתאקרונססיב;תודהיה
ירה,החילשִלהתואונכפההריבגִמו,ונתדמעלתאזההקיסיפהֿתרותתאונענכה
רבכוזהדוקנבםגש,םנמארבתסמ.האלהוונתאמןיידעהתיהתודהיהֿתרות
ונתואהכירדהוםוצעיגולוכיספדיקפתהמלשהתודהיהֿתרותוניבגלהאלימ
.דבלבהתמהאדיאתודהיהתרותןיידעהראשנתיתרכההניחבמךא,שפנהֿירתסב
אלמלאירהו,ץוחבמתודהילםיריזחמונאהקיסיפהתאש,הליחתכלמונרמארבכ
אלשוא,ללכירשפאהזכשרבדהיהאלשוא–ונתרכהבהתמתודהיהֿתרותהתיה
.ץוחנהיה

הדוקנבקרתודהיבבלתשהלהלכיץוחהןמתרזחומההקיסיפההתוא,תמאבו
ןיידעאלממוניאהפוגשכךא,הבזוחאלידכתחאעורזרבכהחלשתודהיהשכ,וז
הקיסיפהשכ,םייניבהֿימיבתידוהיההיפוסוליפבבצמההיהשיפכ,ללחהלכתא
התיהוזהדוקנב,ןכא.וזינפמוזףלתסִהלוץווכתהלתוכירצויהתודהיהותינוציחה
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סופתהללחהינפמ,רודחלתודהיהֿתרותלכותאלםעפהש,הנכסההרואכלתפקשנ
רבכהתיהאלםעפהש,רוכזלונילעהזןיינעבלבא,תיפוריאההקיסיפהידיֿלע
.הליוארהםוקמהתאהעדיאלא,תויוכזתוושהָרחתמאלףאו,הריבגהקיסיפה

$

םיקרפהדחאבונרמאשיפכ,ךרוצןיאלארשיֿתרותלאתודהיהֿוַצמרובעלידכ
,תונמאנהש,רמולרשפאתיפוריאההקיסיפהןושלב;ללכרבעמםושב,םימדוקה
אוהםאוליפא,ומצעתודהיהֿוַצמקלחאיהתירבעהתוברתַל,תטשפומהםגּולו
ֿךלהמיפֿלעםגּולו,וניבגלתררועתמההמישמהםאו.ינוליחשובלִּבןיידעןותנ
ירה,ונלונשבכשוזתיקלחתואמצעבונייחתאןגראלאיה,דבלביתָּביסהםייחה
הקדצהואףסונעינמםושלדועהקוקזהניאםיילארשיהטפשמהתורוקמלונתיינפ
ןגראתנשםיעבותה,םירזםילאדיאונברקבןיידעםיצצורתמןכֿםאֿאלא,תדחוימ
,תוללובתההתאהדילוהרשא,תינויצקאירהתימצעההאנשהשוא,םהיפֿלע
.ונתוברתלשתורוקמהןמןיידעונתואהחירבמ

םיישפוחוננה,תירבעההייחתבישימחהלגהינב,ונאירה,ונעבצהשיפכ
ָֿרטנוקאלא,םיישפוחקראלו–]ל״נהםיינשהןמ[ןושארהלושכמהמ
הזןיינעבתוארלרשפא.ינשהלושכמהיבגל,ךכאטבתהלרשפאםא,םיינויצקאיר
בישהירה,הפשהֿתייעבהררועתהשמ;תירבעהןושלהלשהייחתהתפוקתלןוימד
,השקואהחונאיהתירבעההפשהםאךכבתובשחתהלכילב,תירבע׃תודהיהֿוצ
תירבעההפשה–םימגפהלשיםא;היינעואהרישע,תרעוכמואהפיאיהםא
םהילערבגתת–שיםנמאםאו,ךכלעטופשלתכמסומההדיחיהאיההמצע
ךותמ,לארשיטפשמיפֿלעתויחלונאםיצור–התעונחנאו.םינפבמ,המצעב
,לארשיֿחצנירה–םימגפולשיםאו,אוהלארשיטפשמשוזהדיחיהקדצה
דיחיההדימהֿהנקאוה,וחיטבהלידכאלאהזטפשמרצונאלהליחתכלמש
.םינפבמרבגתנ–םימגפשיםנמאםאו,ךכלעובטופשל

תודהיבתוקֵבדהםודיקלתיכוניחהעפשההתיהתירבעהתייחתלשדועב,םלוא
תייחתירה,אדירגתורפסרותב,תירבעהתורפִסהףו☻יחלהאיבהאיהשהדימבקר
יסחיב,בורלםימדרנםיירבעםילאדיאלשםתייחתהשעמלהשוריפירבעהטפשמה
–רוציקבו,לוחושדוקיסחיבוםיימואלֿןיבםיסחיב,תויושָריסחיבורוביצודיחי
איהשמרשא,םשהתוכלמהתוא,תירוקמתירבע״היטרקואת״התואלשהתייחת
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הקיחצמלםהינימלםייפוריאה״םימזיא״הלשתוצצורתההלכתכפהנ,תיֵלגתמ
.תוניצרבהילאסחייתהלםעפֿיאונלוכידציכןיבהלהשקטושפש,ךכֿלכתגעלנו

ינוליחהתודהיהֿוצלשודִצב,התמהאדיאלארשיֿתרותהתיההתעֿדעשדועב
רבכםעפהו–״תירבעהתוברתה״הליחתמוזהדוקנלםיעיגמונאֶשִמירה,יחה
oתיביטרפמיאה,הנושארההתחולשםעגזמתהל–תטשפומהדועאלו,תיטרקנוקה

םאו;לארשיֿתרותלשהשודקהבַ☼ַמבהנושארלתלקתנתוינוליחה;תינוליחה
ופקותםצעךותמ,יתלחתההידוהיהןוצרהותואבםגהשודקלשתודוסיויהםנמא
רבדהדצְבו.הלוכותוהמלךפהיהלוללהתודוסיהםיליחתמהתעירה,ימנידהוזעה
םיחיטבמונאהתועצמאבקריכהרומלארשיֿתרותש,םייחֿתרותהתואירה,הזה
הרטמהמצעבתויהלתכפוהאיהו,תיתדבועהחנהתויהלתקסופ,לארשיֿחצנתא
.תואיצמהןמקלחאלא,תומיאלטקייבואדועאל;לאדיאו

ךכידיֿלעןה–וזההחנההתתמאתמ]םנמא[תיתדבועהחנהרותבש,תילגתה
רתוי,הרבחלשהתדמתהלרתויבליעיהטפשמהתויהלחכומירבעהטפשמהש
הרצונתאזהטפשמהתטישלכשךכידיֿלעןה,תרחאהעודיטפשמֿתטישלכמ
ֿתרותילבלארשישךכידיֿלעןהו,לארשיֿחצנלערומשלידכהליחתכלמוןווכמב
תובישחתלעבקראיהוזתילגת–חצנולןיאאליממו,דועלארשיונניאלארשי
םוחתבתראשנהתובישחםגםא,תיגולויצוסותיפוסוליפהניחבמ,תינשִמ
הנניאתומיאהתייעבלכש,הדבועהרואל–תיטילנאההקיסיפהוהיגולוכיספה
טפשמהלשותוליעילכשךכםושמםג,בגאֿךרדו,אליממדועונתואתניינעמ
ֿרחאקרו,המצעתאהקידצמה,ובתינוצרהתוקֵבדהלעלוכֿםדוקתססובמירבעה
.תורחאהתועודיהטפשמהתוטישלכלדוגינבהשעמל,הייפכהֿחוכלעךכ

הרכההםצעשרמולמונלסחיכ,ןייצלוגייתסהלםיבייחונאוזהדוקנב
םודיקלהליעומתויהלהלוכיםיוסמיתוברתךרעבתינוצרהונתוקֵבדיכהדבועב
תינוצרהתוקבדהתארוצילידכהקיפסמ]יהירה[,ונמצעלםיגיצמונאשהרטמה
הָרֵגדַמה,ראשהןיב,דימתטעמכאיהתאזכהרכהש,רבדהיאדויכםא–תאזה
.וננויעבישעמךרעוזתוגייתסהלשישהארנןלהל;ןוצרהתווהתהל

ךרדכולאדיאכ,לארשיֿתרותלשסיסבהלערבכםידמועונאשכ,התעו
םירזוחונאשכו,תרזחומההקיסיפהסיסבלע–תאזםעו,וזבהזםיבלושמה
לעאלפתהלקרונאםילוכי,ונתדמעלשתווהתההךילהתתאתינרוחאםירקוסו
,תירכנהרואכלהתיהונלונצמיאשוזהקיסיפ.ובהלגתמהימינפהןויגיהה
הניחבהןמקרםייחֿךרדכתודהיהֿתרותתאהיפֿלעטופשלונלוכיהליחתכלו
רואלהיההֶארנ,םנמאו;לארשיֿחצנלשירבעהלאדיאהרואלםגּולו,תינתלעותה
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לששדחמהצומיאדגנודעבץקֿןיאםיחוכיוובךבתסהלונאםידיתעש,הזהרבדה
איההתמשנ,וניארשיפכיכ,התואץמאלםילוכיונייהאלאליממו,לארשיֿתרות
הלועפהידיֿלעהרותהונילעהתפכנשמ,םלוא.הילעחכוותנאלוהבקַּבדִנשךכב
–ונייה,ינשדצמ,ןהילעונשפנתבוגתו,דחאדצמ,ונייחתוביסמלשתבלושמה
הדמעהימורממרשאכו,שדחמהונלביקונאו,שדחמונלהנתינוהרותההרזחשמ
טופשלםירזוחונא,המצעלארשיֿתרותלשתיטננמיאההיפוסוליפהךותמ,תאזה
וזאלירה,הרותהןיבוהניבםיסחיהתאשדחמעובקלוא,תצמואמההקיסיפהתא
תינתלעותההשיגהשדבלבוזאלו,םהשלכםיישקבםילקתנונאןיאשדבלב
ואהאילפךותמ,םילגמונאאלא,הרותהתלבקםצעידיֿלעהמצעמהכרפוה
.הלשהשפנתאהלונרזחהתודהילהקיסיפהתרזחהידיֿלעש,הידעלב

יהירה,״יביטקייבוא״ןפואב,ץוחבמלארשיֿתרותבםילכתסמםא,הרואכל
התיהםגםאש,םגָ☻ומבםיטלחומוםידמועוםיעובקםיללכלשתכרעמכתיארנ
,ןכא.ןמזמוזהפוקתהפלחוהרבערבכ–תימנידוהיחתוחתפתהםעפֿיאםהל
ידרשמבםינפבמלוכיבכהבםילכתסמםא,הקיסיפהתלוטנתודהיהֿתרותםגיהוז
ֿיאשהדבוע,םנמא,יהוזו,׳ךורעֿןחלוש׳ַּבורבקנאברוייבא׃תישארהתונברה
תאםהלונרזחהשמ,דבעידב,םלוא.הילעגלדלרשפאֿיאוהנממםלעתהלרשפא
;תיזגהתכשלבהייחתלםיררועתמוהזםרבקמםימקםתואםיאורונא,הקיסיפה
הנניא,וטפשלאלו,לארשיֿחצנתאתרשלהאבה,עבטהֿתרותהתואשררבתמ
ידיֿלעהילאםיעיגמונייהאלמלא,הנהו;תידוהיאיהאלא,ללכתינוויהרות
ונרזחשינפלץוחבמהקיסיפהתאםיריזחמונייהאלמלא,תינוויההקיסיפהדוהיי
וליפאו,הזהבלשהלעגלדלאלפֿחרואהזיאבונלוכיּולםג,ירה,תודהיהֿתרותל
,רתוירחואמבלשבתינוויההקיסיפהדוהייבאליממךבתסהלםיכירצונייהאלול
רחאמ,תודהיהֿתרותלרשקבישעמןוצרונבלבררועתהלהיהלוכיאלללכבאולה
ֿחוכירהש,תולגלונלוכיאלללכבהתויִחחוכתאוליאו,ונעדיהתומרבדתאש
,ונשפנֿירתסבונשגרהשמקר;היאשונלשתויִחהֿחוכאלאוניאהאדיאלשתּויִחה
ונאו,ונלןתניהלהרותההלכי,ונחוכאוההחּכש,אליממו,החוכאוהונחוכש
.הלבקלונלוכי

,דחאדצמ,םגםאאולהיכ,תודהיהלשתּויִחהֿחוכאיההקיסיפה,םנמאו
וניא,ינשדצמ,השוריפירה,ומצעתאקידצמהןוצרמהבונתוקבדמהלאבהחוכ
תדחוימךרדאיהתודהיהֿתרות;ןהבםייחונאשתויצראהתוביסמבהתלעפהאלא
ןכותהןיבהדירפהתישארהתונברהשינפמקרו,ולאהתוביסמהלעהבוגתלש
,השעמלהנממהתטסלבאךרדַּבלוכיבכהכלהאיהשינפמקר,הרוצהןיבו
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ואו,תוביסמהלעהבביגהל׃הלשירקיעהיאנתהתאהאלימאלאיהרשאב
]׳תּבָר׳ןושל,ירמגל=[ןָרמגלתורחאםיכרדבהביגהשואללכןהילעהביגהאלש
תוכזהתאהמצעמהענמוליפאאלא,המצעלעהילכהרזגשדבלבוזאל–
.תמאֿתרותכתודהיהםעתחאהרדגהבללכיהל

ןיבסחיהתייעבאליממתרתפנתימנידוהיחלארשיֿתרותלשסיסבלע,בושו
ןמזלכ,ןכא.ונתרכהןיבולארשיֿתרותלשתוירוטסיההֿתויתדבועהתוחנהה
וזהתיהאל,קרסתונעטלעקרסלשהקיטיגולופאבהביגמהתיהאלתודהיהש
התחלצהיכ,תמאהתאתעדלתודהילבושח,רומאכ.ללכהגיאדמהיעבהשעמל
לכונשידכ,ודבתהידמתוברתויתדבועתוחנהש,הזכןמזלונעגהםאו;ךכבהיולת
תמאהתאדימתתרכבמתודהיההתיהאלולוליפאירה,דבלבהנומאהלעךומסל
תונברהיבגלםא,םלוא.הזהרבדהתאשדחלונילעהתיההבוח,גשומהלע
,שודיחךכבשיםנמא,תילותקההייסנכהרחאוזהניחבמםגהררגנש,תישארה
לעןה,ןוכנרבדהתאהתארםא,קוספלהעדישתמאֿתרותכתודהיהיבגלירה
לכ35,ויהלשמאלאוארבנאלוויהאלםהש,הרומוררוסןבלעןהובויא
הזרבדםאהלאשַל,םנמאו.וילערבדלםעטםגןיאש,אטישפאוההזה״שודיח״ה
הילעהבושתהשוזהניחבמאלםא,ללכתובישחםושןיאאטישפואשודיחאוה
ֿתרותםאשוננוחטיבתאתקזחמו,ונתרותבוונתבצחמֿרוצבונתוואגתאהריבגמ
עמשמ,ןורחאאיבנבִּכאיבנםושבהריכמהניאותמאהרחאךכֿלכתפדורלארשי
תאונמליששמ,התעו.התואעזעזליושעוניארבדםושו,תמאבתמאֿתרותאיהש
תירוטסיההדבועוזיא,הבה׃לואשלאלאונלראשנאל,םישפטַלתאזההקסִּפהֿסמ
?ךירפהלםישקבמםתאהדוסילעהמצעתאהנובתודהיהש

סינכהלםיכירצונאשםידחאםיינורקעםינוקיתםיראשנןיידע,ןכֿיפֿלעֿףאו
הרכההךילהתתאםילשהלונילעלטומןיידעו,ונלשתדהוימההקיסיפהֿתרותב
.ונמצעלשתינויעה

$

שיקלשירירבדלהוושהו,׳אדומעו״טףדארתבאבבתכסמבהאר–לשמכבויאלע35
ם״במרהעירכהךכו–ז״נהשרפףוס)קבלאֿרודואיתתרודהמ(׳הברתישארב׳ב
דיתעאלוהיהאל״שהרומוררוסןבלע*.ב״כקרפישילשקלח,׳םיכובנהרומ׳ב
,׳והכלהא״יקרפ)לדנמרקוצתרודהמ(ןירדהנסתכסמלאתפסותבהאר–״תויהל
.׳אדומעא״עףד׃ארמגַבו
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הרקחלידכהליחתכלמ36ונסנכנאלשממֿלארשיֿתרותלשםוחתלףא,רומאכ
ובייחש,םייטרקנוקהםייחבהתלעפהםשלהבזוחאלידכאלא,תימדקאהריקח
אלול,ןכא.עמשנלהשענונמדקה,ונברהשמימיבכ,בוש;תאזההלעפההתא
תאתורקוחתוברתוללכמ׃ישעמךרעםושוזונתסינכלהיהאלןכרבדההיה
תדוהיהֿתרותבםיחמומןהלשםירוספורפהשקפסןיאו,תימדקאהריקחתודהיה
םהיתועידיוםהיתוריקחןיאןכֿיפֿלעֿףאו,ולאהתורושהבתוכמרתויהברה
היהישןיידעוניאראלףאו,לארשיתודלותלשךלמהךרדבללכתובלתשמ
ידילהאיבמהניאתמדקומההעימשה–יבויחיכוניחךרעםהיתועידיוםהיתוריקחל
׃תודהיהֿתרותלונלשונתסינכלהיהםגהיהיבויחיכוניחךרעש,ונזמררבכ.השעמ
תימצעהרכהידילועיגהונתואךירדהרשאירבעהוננוצרבשהשודקהתודוסי
אלאירבעהטפשמהלעונבשחאלהליחתכלמשיפֿלעֿףא;תיתוהמתוטשפתהו
לשהתוקמעידיֿלעונפחסנוכותלונסנכנשמירה,תינוליחתוברתלשםיחנומב
.תדכתודהיה

ברןמזש,הדבועהםצע.תיתרכההיעבםושהליחתכלמהרציאלוזתופחסיה
המחלמלשסיסבהלערבכונדמעתיבויחםייחֿתרותכלארשיֿתרותלונעגהשינפל
ונדמעוהאלוזהרותלונאברשאכש,ךכלתיארחא,תוילאדיאההיתורטמתמשגהל
םישדחהתונויערהתאתוחדלםאולבקלםאםואתפטילחהלךרוצהינפבללכ
תורטמהןתואב,ןבומכ,םימולגויה,דחאכםלוכ,וללהתונויערה.םהבונלקתנש
תונויערהלאונעגהשמ;יללכהןייפואתאועבקףאו,ןהלונמחלנשתוילאדיאה
ידכ,תומייקהוניתופקשהברבדםושתונשלאופאםיכירצונייהאלםמצעוללה
וניתופקשהולביק–רמוחהתנבהבונמדקתהשהדימַּב–קראלא,םתואלבקל
,ןבומכ,יהוזםג.תּומלשותּוריהב,רתויורתויתישממתועמשמתומייקהוניתורטמו
הנותנותירשפאהתומכשו,תימדקאתיכוניחהעפשהיהוזםלוא,תיכוניחהעפשה

הספדנאלו,דדלאלארשיידיבהקחמנשהרעה,דיהבתכב,ד״בשריעההזםוקמב36
ד״בששתאזֿלכברפסנןאכךא,קחמנרשאתאטטצלאלשאוהונגהנמםנמא.׳םָלֻס׳ב
תוראתמתואבהתואקסִּפהשףאלע,טקונאוהשםיברהןושללסחייתהותרעהב
העקרלעסופתלשיאוהֿויתויווחתאשהנבהךותמתאזו,תוישיאהויתויווחתא
תודורפןהויתויווחרשא–דיתעבוהווהב–תללוכהתיתוברתהתוחתפתההלש
.היתודורפמ
שדחמ׳היוליג׳רבדבורואיתלםגםירשקנ,תאזההקסִּפהףוסבדוחייב,ןאכד״בשירבד
בתכנשרואית–תיטפשמההתטישלשרואהֿרהוצךרדאקווד,לארשיתרותלש
.46׳מעבםשתאזהאר;)הזךרכב(׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָּב
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םוחתבהנותנהתיהתיבויחהֿתירסומהתיכוניחההעפשהה.איהשהריקחלכב
;הפיאשהוהשגרההתוקמעחטשבאלא,הנבההוהעידיהףקיהםוחתבאל׃רחא
תומייקויהרבכהפיאשהוהשגרההשםושמקרתירשפאהתיהוזתוקמעתה,םלוא
תאשלהיהלוכישאשונםייקהיההליחתכלמרבכשםושמ,ןכבו–אליממ
תאזו,הריקחהלאונואיבהשןההלאהפיאשוהשגרהשםושמםגו–וזתוקמעתה
.המשגהידילעיגהלשארמהנותנההנָוַּכהךותמאקווד

יכ,וזתוקמעתהידעלבתירשפאהניאהמשגההש,תעדלםיחכונונאדבעידב
שארמהמולג–תוקמעהלשהאֵדיאה,ךכרמולילהשרויםא,וא–תוקמעה
תודהיומכהזכרבדןיא.ינוליחהחטשבםגּולו,ונאציןכותמשתופיאשהןתואב
תאזונעדיאלשיפֿלעֿףא,השודקאליממונרמא–תודהיונרמאשמו,תינוליח
הבש,הטושפההביסהמאופאונתואהפחסתודהיהלשתיתדהתוקמעה.שארמ
םושץוחנהיהאלךכםשל.ומצעתא,לוכיבכינוליחה,ונלשתודהיהֿוַצאצמ
.יפוסוליפץמאמםושאל,ןבומכו,ץמאמ

םא,הנתשמ,םיירבעהתורוקמהםעעמשנוהשענלשישעמהעגמהידיֿלע
יפֿלעֿףא.הליחתכלונאציוכותמש,תודהיהֿוצלשדֵהֿקמוע,ךכרמולרשפא
רבעהידיֿלעתינתומונשפנבתיביטרפמיאהרוצבותעפוהש,ונעדיתעההתואלכש
לשתוישממהתוביסמבהזרבעלשותולקתיהוהמואהלשיתילכתהֿיתוברתה
תונשלידכ,דבלבוזהעידיב,ךכבהיהאלירה,תיתָּביסהתירוטסיההתוחתפתהה
ןמתמלעתמהנניאםאוליפא,תוינוליחה.ונשפנֿוצללגרומהֿיפוריאהונסחיתא
ונממתמלעתמאיהשךכברקיעבאיההתוהמלכירה,תירוטסיההדבועכרבעה
,דבלבתינוליחהדבועונלהתיהונתודהישןמזלכ,ונלצאףאו;תיגולוכיספהניחבמ
ֿקוריח,תועמדותושגרתהידכדעונבהלתהםאוליפאו,תימנידהדבועםגּולו
,סויבלפףסוילשםיינוליחההירוטסיההירפסבונֵארקב,השודקֿתוצוצינוםייניש
ֿתשגרהרקיעבונשפנבשידוהיהןוצרהתאונתשגרההראשנירה37,רנזולקואץרג
םהבןיאש,תיפוריאהשגרהךרדלותיפוריאההבשחמלםאתהב,דבלבהווה
.רבעֿתשוחת

דליותויהבדועארקאוהץרגלשהירוטסיההירפסתאש)׳ייחךלהמ׳ב(בתוכד״בש*37
חתנמאוה–)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳–ןורחאהורוביחב.הרשעֿתחאןב
.3הרעהלבלםישו,ךליאו22׳מעבםשתאזהאר;ץרגלשותביתכךרדתאהבחרהב
.57הרעהו102׳מע,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר,רנזולקלע*
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וא,םזילאודיבידניאהלשויבאאוהרבעֿתשוחתרסוחםאעדויינניא
,םינוכנדחאכםירבדהינששןכתיי;רבעֿתשוחתלכענמהאוהםזילאודיבידניאה
לשותוקמקמחרוקמןאכשרורב,םינפֿלכֿלע.ךהונייהאלאםניאשםגןכתייו
ֿתשוחתתאהרֵסחהנותנההנוילעהתירסומההרטמבתוקֵבדהםא׃יפוריאהרסומה
ךירצרודורודלכירה,תיתוברתהתולשלתשההותוישרושהשגרתאורבעה
ילבתירסומההרטמהאופאהָנתשמאליממו,שדחמרסומהתאומצעלקידצהל
,תודיחאתויהלתולוכיןניאןבומכש,תויתבשחמהתויצלוקפסהץחלב,ףרה
,ונויסינלשםיישיאהםינוָוגלםאתהבתוחתפתמןהםדאוםדאלכלצא,םנמאשו
.ויתוביסמוויפוא

ונלשתודהיהֿוצאופאולשכורומצעלשתורוקמהםעיבויחהעגמהידיֿלע
,עובק,ישרושהֶשענאוהלוכיבכירקמויעָרֲאמ;םהבהעובטהןמזהתשגרהתא
אדירגהעידימתכפוהתירוטסיהההעידיה;תמאבאוהשיפכ,יחֵרכהודימתמ
״המל״הותוא;יגולוכיספםרוגלךפוהיגולויצוסהֿיעדמהרבסהה,השוחתל
אשונהותואךותבשארמוישכעונלהנותנהבושתהיכ,רתוימהֶשענונרכזהש
ונתואעינמוניאירבעהןוצרהו,וזונתלאשהָּבַסּומןכלֿםדוקהתיהוילעש,ומצע
קחצי,םהרבאלשוצהאוהשםושמ–התעמאלא,םדוקומכ,״הככ״םתסדוע
,ונומָדקשלארשיתורודלכלשוצהאלא,ונשפנבדועעיפומםתסוצהאל;בקעיו
וזתוישרושֿתעדות.תחאשגרֿתראהב,ובםילפוקמםהו,םהבלפוקמוצהשכ
,ןכאו,השודקבונידעצתישאר–אליממו,תוינוליחהןמונתוקרפתהתישאראיה
תוישרושרשא,השעמללארשיֿחצנלשהמשגההךרדלעונתיילעתישאריהוז
.ותואָדַולשאתוברהדוסיאיה–וזהשודק׃תירוקמהתירבעהןושלבו–וז

ֿתורוקממוניטסשרחאונלםישכורונאדבלברבעהֿתשוחתתאקראל,םלוא
הדימבהריבגמוזרבעֿתשוחת.ונלשונתוברתתורוקמלונינפוםִיִיוגהתוברתה
,רמולרשפא;ונבםעופהירבעהןוצרהלשתויביסנטניאהתאתיתוהמֿתינכפהמ
םהרשאב,אוהשיביסנטניאיתוברתןוצרלכבאליממםיעובטה,השודקהתודוסיש
תאםיריבגמ,ונלשהזוַצבםג,ןבומכ,םיעובטויהרשאו,ולשתויביסנטניאהםה
קונילורזחשרחא,לוכיבכירטמואיגרוטב,םמצעמו,התעמונברקבםמצע
שיגרמאוהרשאב,ןוחטיבתויהלךפוהןוצרה.זאמםהלשםייחהֿתונייעממ
רבעהֿתשוחת;וינפבדומעללכוישםלועברבדןיאולשוזהשדחתויביסנטניאְּבש
תועורזחולשלחוכהתאונבתכסונרבעהֿחצֵנמהקיניה;דיתעֿתשוחתםעתגזמתמ
ונניאששאברעובהֶנסתויהלרזוחירבעהםעה;דיתעהֿחצנבקוּבדלוזוחאלו
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לשוזתויביסנטניאביניסֿרהדמעמו.שדחמיניסֿרהדמעמלןכומאוה;לָּכּוא
.יניסֿרהדמעמוהז–ענמניתלבאוההשודק

לארשיתודלותלשהקיטקלאידהלגעמרגסנובש,הזבלשמתינרוחאהריקסבקרו
רשפאֿיאןכאש,לילעבתעדלםיחכונונא38,תונורחאהםינשהםישימחַוהאמְּב
הקיסַמותוינויעדוסיֿתוחנהמתאצויה,תיפוסוליפהטישןימלתודהיהתאתומדל
.לאדיאןָכותמ

קוקזהיהאלאוההמלשהתודהיהֿתרותךותבירבעהםעהיחשןמזלכ,ןבומכ
יניסֿרהדמעמתינויעהניחבמםא,הלאשלתובישחםושהתיהאלו,הכותלחתפמל
אישהודוסיהאוהיניסֿרהדמעמ,דבעידב,השעמלירהש,אישהואדוסיהאוה
החרכומאיה,המצעתאתמאלחרכההינפבתודהיההדמעוהשמ,םלוא;דחאכ
הנהו,ןויעהתאהביבסמתונבלידכתמיוסמאצומוהזיחאֿתדוקנלעטילחהלהתיה
םגהילעהתפכ,תומיאהחרכהתאתודהיהלעהתפכש,תיפוריאההיפוסוליפה–
.תיסיפהדבוערותב,יניסֿרהדמעמ׃הלשהמעטיפל,אצומהֿתדוקנתריחבתא
,וילאתימנידההפיאשהךרדמואישותויהמותואםיקתנמשעגרב,הזדמעמךא
אלא,םולכאוהןיאתיטטסהדבוערותבשרחאמו,תיטטסהדבועךפוהוהירה
וזהחנהבהנומאההדבאשעגרבירה,רחשהלןיאתמאבשתיסיפטֵמהחנהוזיא
םישנאהומידקררבדלשותִמאלשיפֿלעֿףא,תודהיבתוקֵבדהאליממהדבא
אלא,ללכהבוקיזחהאלםה,תחאהניחבמ,השעמל;תודהיהןמםיקתינםהש
וראשנםהירה,היינשהניחבמו,הילעבסוהקרתודהיהםֵששהיגולואתוזיאב
תלשלשבתוילוחתויהלוקספאלםהרשאב,דחיםגןכותהוםשהיפֿלע,םידוהי
.תירוטסיהההתוחתפתהבתודהיה

ֿרסוחבקעברשאב,תודהיהלשתלבוקמההיפוסוליפהךרדמוניטסשמקר
תודהיהידיֿלע,ןכֿיפֿלעֿףא,ונפחסנרשאכו,הבןיינעהלכאליממדבאהנומאה
ונשמתשהאלשןמזלכ,ןבומכ.הכותלןוכנהחתפמהונלאצמנורזח,ונחרוכֿלעב
חתפמיכללכתעדלונלוכיאל,תודהיהֿתרותךותלונסנכנאלוהשעמלהזחתפמב

ותוישיאבוותפוקתב,ןודנה״הקיטקלאידהלגעמ״לשותליחתתאד״בשץעונ,ןוכנֿלא38
תעונתלתודוסיהתאחינהתיפוסוליפהותיתדהותוגהברשא,ןוסלדנמהשמלש
רבשמבלארשיתלואג׳ב.1786תנשברטפנןוסלדנמ.הפוריאידוהיברקבהלכשהה
;זאמלארשילעריארשאתא״ינוסלדנמהערקה״םילימַּבד״בשהנכמ)׳בךרכ(׳הנידמה
.61הרעהבו106׳מעבםשתאזהאר
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אלא,אישהאל,דוסיהאל–חתפמהונמצעונאיכונאצמ,ונסנכנשמ,םלוא,אוה
דבעידבקרו,השעמַּבאלאחתפמהתאונאצמןויעָּבאלןכבו,עצמאהאקווד
י״שרךירצ״!לֿךל״וַצהלעש,תודבועהוניניעבתועמשמםואתפתולבקמ
אלשו,״!?ןָרָחלדעאבו,ויבאםע]םידשכרּואֵמ=[םשמאצירבכאולהו״׃לואשל
אלאהשמל׳ההלגתהאלשו,םיליספהתאץתנשרחאאלאםהרבאל׳ההלגתה
.םירצממאצישרחאאלאלארשיםעל׳ההלגתהאלשו39,ירצמהתאגרהשרחא
םלועלאלא,םלועמתודהיהאופאהתווהתה,הנומאהךותמאלו,ןויעהךותמאל

;ונימיבשדחמהווהתמותודהיהתרזוחםגךכו,השעמהשדוקִמּהאָצומהיה
לאהצקהןמחרבומהוםלשההסיסבלעםידמועבושונאשמו,התווהתהשמו
.הכותלחתפמבךרוצונלןיאבוש,הצקה

קרפבונגייתסהשתוגייתסההתואלרוזחלונאםילוכיהזהבלשהימורממו
קופיסתאךכבםדקנםיוסמןוצרהֶצרנםאיכהדבועָּבהרכההשונרמאב40,םדוקה
,םיניבמונאדבעידבםא.תאזההייצרהתארוצילידכהקיפסמהניא,םייקהוננוצר
ךותמוזהפיאשבקַּבדִנאלםאתירשפאהניאלארשיֿחצנלונתפיאשתמשגהש
ךכבןיא,תחאשפנֿתואשנתהבדיתעורבעהחירבמההשודקלשתוקבדותולעתה
ובןיאשימ;תמייקהנניאשםוקמְּבתאזהתוקבדהותולעתההתארוצילידכןיידע
וליפאלוכיוניאיכ,הצוחנאיהיכוליפאענכתשהללוכיוניאוזתוקבדותולעתה
.איההמתעדל

ץוחנוניאהזןיינעבעונכשהש,ןיבהלםגונאםילוכיהזהבלשהימורממךא
םא,ךילהתלשאישתירוטסיהותישגרותיתָרָּכההניחבמאוהיניסֿרהדמעמ.ללכ
ירבעהםעהיניסֿרהדמעמתשודקילבש,רבדהןוכנ.ודוסיאוהתיסיפהניחבמםג
ירבעהםעלתוכיישהםצע,וניארשיפכ,םלוא,םירחאהםימעהלככףולחֿןבאוה
יניסֿרהדמעמלתוליבומתירוטסיההותוחתפתהלשךלמהֿךרדבתובלתשההו
.ענמנֿיתלבןפואב

הפונתהפיסומהזךילהתלשתימינפהותויחרכהבהרכההש,רבדהןוכנ,בושו
הרכה,ןכא;ימואלףקיהבושיחהלהלוכיאיההזכןפואבו,ותכשמהלעהמחלמַל

ךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳ורוביחבד״בשביחרהןתועמשמבוןאכתויונמהתודוקנַּב39
םשבלםישו–׳גקרפב3ףיעסלשםינושארהםידומעבהארםרבאלשוניינעתא.)׳ד
בושו,״תינש״תחתופההקסִּפַּב450דומעבהארהשמלשוניינעב;הפמַלו41הרעהל
.הרותהתלבקבןדהףיעסה,׳דקרפב6ףיעסחתפב

.״וזהדוקנב״תחתופההקסִּפַּב,187דומעב40
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לשותויחרכהמםיעבונהםיבלשןמצעןה,הרכההלשהימורממוזהמחלמווז
]אהת[ןהידעלבו–יחֵרכהלותואםיכפוהוםירזוחהםימרוג]תווהמ[ןהו,ךילהתה
,השעמהאלארקיעהאוהןויעהאלבושוזהמחלמב,םלוא;ללכבתענמנותמלשה
םייטרקנוקהםייּוויצהתמשגהלהמחלמהאלארקיעהאיהתמאהלעהעבצההאלו
םא,התייחתלשםייטקלאידהםיבלשלםאתהבםיררועתמוםיכלוהה,תודהיהלש
תאתרשיימותויטקלאידהתאתלטבמ,הנשיאיהשעגרהמ,ונרמאשהרכההתואיכ
,תּוינוליחמםיישפוח,תילארשיההשודקהסיסבלעםידמועונאשעגרהמ׃ךילהתה
ינפלרבכםידימעמונאירה,וזהמרבתודהיהֿוַצלתייצלםישגינונאשעגרהמ
בלשלכו,רומאכ,הזגשומבשתוילטוטהלכבתודהיהתמשגהתאהרטמכונמצע
ידכומצעתארובשלךרטציאלרבכ,השעמלתאזהךרדברובעלדועםידיתעונאש
המלשההתארובשלהכירצהתיהתוימואלהשיפכ–רתויםדקתמהבלשלרובעל
הנידמהתאתויחישמהו,תיאליטרעהתוימואלהתאתּויתָנידמה,תולגהםע
.שארמעודיה,ונממןוילעהבלשהלאומצעמליבויבלשלכאלא–תינוליחה

,ירבעהטפשמהתייחת–הזכיטרקנוקבלשללאֵדיאָּבאופארבכונעגהיכםא
הרטמכודימעהלונלוכיאלש–םילשורירורחשוהנידמהלשםייאלכהתריבש
ונשפנבתירבעההייחתהךילהתתאהליחתבםילשנשילבoתיטנטסיסנוקתינידמ
דמעמ׃תויהלךכידיֿלעתכפוההנוילעהתינידמההרטמהיכםאו,םותדעונלש
הלוכיוזהנוילעהרטמשרבדלשושוריפןיאירה,ימואלףקיהבשדחיניסֿרה
םכרדש,םייניבהיבלשםתואלכתאהשעמלרובעיםעהשינפלתגשומתויהל
וזהרטמלשהתבצהידיֿלע.ונלונדמעהשהרטמהתדמעהלחורָּבעיגהלונלוכי
תראשנאיהאלא,התגשהלןירשימֿתמחלמתויהלאופאתכפוההמחלמהןיא
הווחתשמהםעהםעתדמתמתושגנתהךותמ,םייניבהֿיבלשלשםתמשגהלהמחלמ
לאיתוברתהימואלהןוצרהתוררועתהמוחתפתיוללהםיבלשהשרבתסמ.לגעל
תייחתותימינפהכפהמ–ךכךותמו,םיירבעהחורהתורוקמִלהכילההתישאר
השענִמןּוויּכַּבימואלףקיהבירבעךוניח,םילשורירורחש,השעמלירבעהטפשמה
יַניעלשיחמהלילרתומםאו–תיזגהֿתכשלתכונחוהריחבהֿתיבןיינב,עמשנְל
,ירשתשדוחבהרשעבאלאהתומלשבונחורֿרוהיטתרטמגשותאל,דיתעהתא
שדוקלוכרדכסנכייולודגהןהוכהרוזחישכ,ישילשהתיבלהנושארההנשב
––.םישדוקה

תוגייתסההתואלשהיינשתועמשמלעעיבצהלםוקמה,בגאךרד,ןאכו
.]187׳מעב[ונרמאש
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.שדוקלשתרגסמאיההלוכשיפֿלעֿףא,לוחושדוקלתקלחנתודהיהֿתרות
ונתעדבןיאףאו,וננויעלתכיישהניאלוחהושדוקהטפשמןיבםימוחתהֿתמיחת
םשכקוידבשרורב,םוקמֿלכמ;תווצמתכרעמלכלשתובישחהחותינלסנכיהל
ילבשדוקהתכרעמלםויקןיא]ךכ[,שדוקהתכרעמילבלוחהתכרעמלםויקןיאש
לעטאלֿטאלרתוולתודהיהתאהצליאהפוריאבהנידמהתוחתפתה.לוחהתכרעמ
תונברה,םינפֿלכֿלע.תודהיהתוררופתהלהבושחהביסןכֿםגיהוזו,לוחהתכרעמ
וזהפטה;שדוקהֿתווצמתכרעמבקרתודהיהןכותלכתאהאורםויהתישארה
ֿהמןחלופלשהריוואבאקוודתאזו,ילנויצרֿתוחפהיצחלאקוודו,תודהיֿיצחל
תישארהתונברהתאתכפוהקר,םזילנויצרכ)ץראבו(הפוריאבתוארללבוקמש
.רתויתגעלנל

41,״יתרמשמלתרמשמושע״ושוריפו,״הרותַלגייסושע״ללכהלעךמתסהב

.אבצבשרדסֿיליגרתלתודהיבשדוקהתוצמתכרעמתאתוושהלילאנֿהשרוי
,תירשפאהניאהשודקהתוצמילבימואלףקיהבהשודקלשתרגסמלעהרימשה
הרכה,םלוא.רדסהֿיליגרתילבאבצבתעמשמלערומשלרשפאֿיאשםשכקוידב
ֿלעֿרתי.וזהניחבמםגםימלשתויהל,םויהרבכ,ונלרשפאלידכהקיפסמהניאוז
ןיידעהָנבנאלאבצםושו,רדסֿיליגרתבומויקםעטתאהאורבוקראבצקר,ןכ
–םויה,הנהו,םיליגרתהםיאבךכֿרחאקרו,ברקבדלונאבצ.דבלבםתיישעךותמ
ונרזח,רומאכ,הליחתכלמירה,ירבעהטפשמלונרזחםא;שדחמתדלונתודהיה
ונעגה,שדוקהֿתכרעמךרדבאלו,ידוהיהלוחהךרדבקרו,לוחלשסיסבלעוילא
.השודקַל

,עמשנהזברקבחצננשמקרו,ונינפלדמועהברקהאיהוזהשודקלשהתטלשה
תדבועםצע,ןבומכ.שדחמתודהיבששדוקהתוצמוצתא,תיתָּביסךרדב
אולהו,םלועמעומשלונקספהאלהזהוצהתאםגיכהחיכומםידוהיונתוראשיה
,רופיכֿםויל,חספלשתוצמַל,תָּבַשַל,הריחבהֿתיבלונתונמאנתיראשךותמקר
תונמאנוזהתיה,בורל,םלוא,ונשפנביטילופהתודהיהֿוצשדחתהוונדוחיילצינ
לעונלשהקיסיפהתאבסהלונאםילוכיםויכרבכ.הרגִשלשתונמאנ,הקיסיפילב
,תאזההקיסיפהךותבשדחמונעמשולאהתווצמהֿוצתאיכ,לוחהֿתווצמתכרעמ
אלםגשרבתסמו,טעמכונעמשאלןיידעשדוחמהשדוקהֿתוצמֿוצתא,םלוא

לשושוריפ.הלודגהתסנכישנאםשב,׳אהנשמ׳אקרפתובאתכסמבןותנהזהללכה41
די׳ַלם״במרהתמדקהברומא–ד״בשןאכאיבמרשאשרדהתועצמאב–ללכה
.״ראבתיםג״תחתופההקסִּפַּב,׳הקזחה
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זאםאעדויינניא.רומאהיעיבשהשדוחבהרשעותואדעונֵעמשנאלו,ועמשללכונ
,ילהמדנ,אוההלודגהםויהדע,םינפֿלכֿלע;אלואתואֵּפלדגלורוזחלהֶוַטצִנ
ֿרתיאלא,תודהילתואםניאתבשבןושיעֿםוצוהפיכותואֵּפשדבלבוזאלש
יהוז;םֵשקרהנניאתודהייכ.הנּוּביאךותמקרםירמשנםהבורל,ןכֿלע
הבולעםיקרפלאיהךלמהֿךרדםאוליפאו,תירוטסיההךלמהךרדבהכילה
תאהאלממהתיהשתעבוליפאהבולעהתיהוזו–תונויצהתובילעכהלתלתפו
םגהמו–דיתעלהתריבשבשארמרבכןותנהיההנורתפשכ,הייחתַּבהדיקפת
.ןורחאץופישלהקוקזאיהןיידעשאלא,הבחרוהרורברבכאיהתאזךלמֿךרדשכ

לאתונפלונאםילוכי,תודהיהלשהשודקבתמלשומהתרגסמהךותמרבכ,התעו
.ונלשתדהוימההקיסיפבםינורחאהםינוקיתה

םיאצומונא,הילאהשיגתויהלהלוכיםדאלכלש,עבטֿתרותהתואלעףסונ
הלוגסהקוח,סנהקוח,שנועהורכשהקוחןוגכ,םישדחםידחאהקיסיפֿיללכ
םההלא.םריכהלרשפאהמלשהתודהיהךותמקרש,הלואגהקוח,תילארשיה
םהידעלברשאו,ומצעהשודקהםרוגבתובשחתהמםיעבונההקיסיפהיללכםתוא
לידבמהזםרוגרשא,תירבעההירוטסיההתוחתפתהתא,תוחפל,ןיבהלרשפאֿיא
תאןיבהלרשפאֿיאהזהםרוגהידעלב,ןכא.תרחאתירוטסיהתוחתפתהלכמהתוא
תוברל,תודהיהלשרקוחלכלעודיהזהםרוגה,ןבומכו;ללכירבעהרסומה
ותעידיש,םירחאהםימרוגהלכמהשודקהםרוגלדבנהזב,םלוא,םיירכנהםירקוחה
.וכותבתומולגהoתויצקילפמיאהתאןיבהלידכהקיפסמהניאדבלב

חילצההמכדעאלפתהלםיקרפלרשפא,ץוחבמתולכתסהךותמ,הרואכל
תולכתסהךותמ,ןכֿיפֿלעֿףאו42,תודהיהתאןיבהלרּומירכנהרקוחהלשמל
גשומ,תינוליחההבשחמב.הנממקוחראוההמכדעתעדלםיחכונונא,םינפבמ
התואןוגכ,איהשתועמשמלכתרסח,הקירהצילמאלא,השעמל,וניאחצנה
;ומויבםויידמהילעזירכמהשרווידרש,״תוצעומהֿתירבוןילופןיבחצנֿתודידי״
.ןויסינהןבאלו,היפוסוליפהןב,ילילשגשומאלאוניא,תינוליחהןושלב,חצנ

תודלותלעבתכותירבעלהצרמכשמיש.ינקירמאתותדרקוחורמוכהיהרּומטּופ׳גרו׳ג42
השולשבהלודגתפומתדובערביחו,תודהיהרקחבדקמתהןכמֿרחאלךא,תותדה
ףותישב,׳תורצנהתפוקתלשתונושארהתואמַּבתודהיה׳׃)תירבעלהמגרותאלש(םיכרכ
ֿתיעדמךרדב–רקסאוהורוביחב.גרבצניגיולדומלתהרקוחםעיקלחהלועפ
רטפנרּומ.דומלתהתפוקתדע,תישורפהתודהיהתוחתפתהתא–תיביטקייבוא
.1931תנשב
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תויביסנטניאךותמספתנאוהשכקרתיריפמאתועמשמויבויחןבומלבקמהזגשומ
םעתישממתיגולוכיספתוהדזהךותמ,רומאכ,ונייה,השודקַּבשהפיאשהותוקֵבדה
הבשחמל.תימנידתוהדזהךותמןכבו,ותואהחירבמהדיתעהורבעהתלשלש
וליפא,השעמלש,תיטטסֿתיגולויצוסהעפותכהשודקהאופאהעיפומתינוליחה
43.ללכתמייקאיהןיאתאזכשרותבש,בטיהיאדוובםיעדוייקסבונילמורֶּבֶוסקמ

רותבו,ץוחבמןיבהלללכרשפאֿיאירבעהרסומהתאוהירוטסיההתא,ךכיפלו
םילכתסמוםיבשוחרשאכקרתידוהיההשודקבריכהלרשפאהקיסיפהלשםרוג
ֿתרותתאהחודתידוהיההבשחמהןיאשאופאדבלבוזאל.המצעהכותמ
הבשחמהשםיקוחתולגלונלןתינהתועצמאבקר–ןכֿלעֿרתיאלא,הקיסיפה
איהשתואיצמהתפלתסמךכךותמרשאו,םהמםלעתהלתצלאנתינוליחה
.הפקשלתשקבמ

םגךכיפלו,תידוהיההקיסיפהֿתרותתאןאכתונבלםיאבונאןיא–ונחנא
,ןכֿיפֿלעֿףא.וללהםידחוימהםיקוחהחותינלסנכיהלןאכםירמואונאןיא
בקעב–ןכבו,תילארשיההלוגסהקוחלשתדחוימהתיתוברתהותובישחללגב
.וילעדועקרבכעתנ,ירבעהןויעהתוריחל44הָמָדקִמכםגתדחוימהותובישח

םעהלשתחרכומהותירשפאההדיחיהתדַכותוברתַּכתודהיהתאוניארהתעדע
העיפומיהירה,הבתרזוחתולכתסהךותמ,המצעהמלשהתודהיהסיסבלע.ירבעה
.טלחומבםגאלא,וזתיסחיתוארֿתדוקנמקראלתמאֿתרותכ

הברהאוה.תינרדומההיגולויצוסהתובאלעבשחנו,ינמרגגולויצוסהיהרֶּבֶוסקמ*43
תאםגרקח,תילנויצרֿתינרדומההרבחהלאתיתדֿתיתרוסמההרבחהןמרבעמַּבקוסעל
ילכלכהרסומהלעדמעו,דומלתהתפוקתדעותיטבשההרבחהןמתודהיהתוחתפתה
.1920תנשברטפנרֶּבֶו.הבררושה
רקוחוגולופורתנאהיה–הינטירבלרקעשינלופ–יקסבונילמרפסקבלסינורב*
יכסרוגהםרזה,הרבחהרקחביטסילנויצקנופהםרזהידסיימלעבשחנאוה.הרבח
םסרפתהיקסבונילמ.ודעונךכלו,םדאהיכרוצלהנעמתתלידכודסונהרבחהתודסומ
׃רפסהםגויבתכןיב.טקשהסונייקואהייאבםיטבשהלשםתדוםתוברתלעוירקחמב
.1942תנשברטפנאוה.׳תדועדמ,היגַמ׳

׃אוהועמשמש,טַלוטסופיזעולהחנומהלשומוגרתכ׳הָמָדקִמ׳חנומבןאכטקונד״בש44
יכבדנראשםגויבגֿלעתונביהלולכויומייקתהבקררשא,םידקמֿיאנתודוסיֿתחנה
קרפךותב׳הלוגסםעכלארשי׳ףיעסהללכנ׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב.ןיינבה
.רבשמהןמאָצומַל׳םיטַלוטסופ׳הםישרפנובקרפה,׳תומדקומתוחנה'׃רתכומהב״י
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׃וזהניחבלםיטקפסאינש
וזהרכה;תמאֿיֵהֱֹֿאתרותהתויהךותמתמאֿתרותאיהתודהיה,לוכֿםדוק

תודהיהךותבםיימנידהםייחהםיכפתשמהכותלשהחסונהאיהאלא,תינויעהנניא
הבשחמברשא,ידוהיהןוצרהותואלש,השודקהבלש,רתויהובגהבלשהאיה–
לשהזחתפתמֿוק,וניארשיפכ.ומצעךותמומצעתאקידצמאוהתינוליחה
,תודהיהלשרתויבבושחהטקפסאהאוהדחאכלארשיֿתודלותותירבעההבשחמה
תודהילשישינפמקרו,תיגולויצוסההניחבהןמותללוכהתיפוסוליפההניחבהןמ
אופאהלשיו,תמאבתמאֿתרותיהירה,הזהחתפתמהוקהתארוצילתלוכיה
תפקתשמהו,ליעלונזמרשיפכ,תיטילנאהריקחםגתרשפאמה,תילקיסיפתועמשמ
.דימרוזחלםידמועונאוילאש,ינשהטקפסאב

הלגתמירבעהםעהשהדבועהםצעךותמ,ןושארהטקפסאהךותמ,םייתניב
ןחבומירה45,םלועֿייח,םעכ,דבלבובו,ובתעטונהו,תיהֱֹֿאתמאֿתרותאשונכ
תרזוחוזהנחבה.דחוימורחבנםעכ,הליחתכלמ,םירחאהםימעהלכמירבעהםעה
ֿתולעתִהלשתורבגתההןוויכב,תיתוברתותיגולוכיספהניחבמ,העיפשמוהדִצמ
לשהתולגתהךותמ,ןבומכ,ןירשימבתעבונהעפשהה;ירבעהםעבהשודקה
ימרוגןיבםרוגכהכרעו,תודהיהלשתימינפהֿתימנידההסיפתהידיֿלעהנחבהה
אוה–תמאֿתרותלתודהיהתאםישועהםימרוגהןיבםרוגכ,ןכבו–השודקה
תאתקנויאיהןכבו,תיטילנאֿתיתדבועהנחבהאיההמצעהנחבההלבא,עירכמ
איה–םנמאו,תינויעההרכההיכרדבדימתמהתומיאהןמ,ןיפיקעב,התויִחֿחוכ
.תטלחומתמאכתודהיהלשינשהטקפסאהתאתעבוקהאיה

,איהשךותמ,תמאֿתרותאיהתודהיה–ינשהטקפסאהןמ–אופא,תינש
.םלועייחהיקיזחמבתעטונ,הדבלאיהו

תמאלשםינפיתשקרםהירהש,םיטקפסאהינשןיבדירפהלןיא,השעמל
לעופויחחוככתודהיהתאםיספותונאןושארהטקפסאהןמשדועב,םלוא.תחא
קרםיקחתמונאינשהטקפסאהןמירה–הלשלעופהויחהחוכהאוהאוה–
ךרדרחא;ותלועפךרדרחאקרו,ןושארהטקפסאהלשותלועפךרדרחאדבעידב

ֿהֶלועהםילשהשרחאל;היינשה׳הרותהתכרב׳חסונבוירבדתאד״בשןגעמןלהלוןאכ45
םלועייחו,תמאתרותונלןתנרשא״׳התאךרבמאוה,השרפַּבוקלחתאירקתאהרותל
,הליחתכלמ,לארשיתריחבתאהזןכותבד״בשהלותאבהטפשמב.״ונֵכותבעטנ
׃אוהּהחָסונרקיעש–ארקיםרטבהֶלועהךרבמרשא–הנושארההכרבהלשהניינעכ
.״ותרותתאונלןתנוםימעהלכמונברחברשא״
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אוה,יטילנאה,ינשהטקפסאהש,רמולרשפאו,תוקחתהלםילוכיונאןיאםייחה
.יסחיהויגָ☻ומהםוחתבללוכהוטלחומהלשותופקתשה

ֿייחםאש,רבדהרורב,הדבעמבחצנֿייחרוצילןיידעםיעדויונאןיאשרחאמ
.אליממובעובטחצנהשאשונבקרםיירשפאםהירה,ללכבםיירשפאםלוע
תויביסנטניא׃ירבעהםעבאליממםיעובטםלועהֿייחדציכוניאררבכ,השעמל
יטרפהןוצרהתוהז,ןכבו,ירבעהחצנַלהפיאשַּבידוהיטרפלכתוקבדלשהרֵתי
;תיטסילאודיבידניאתורדגתהלרתויבםצמוצמרוישךותמתימואלההרטמהםע
החופיט;השודקלשתוקבדלהפיאשהתולעתה;תיביסנטניאימואלֿדוחייתשגרה
םדאןיבםיסחיה(הזכלוחלשרסומיפֿלעםייח;)הרותלגייס(תעדמהשודקהלש
תילאודיבידניאהתוהזהלשהתוטלבתהתאתילמיסקמהדימבענומה)ורבחל
חוכךותמ,הווהודיתעורבעחירבמהחצנבתוזחאיה;תימואלהתוהזלדוגינכ
הנייהתו,ותודהיוידוהיהןיבדועקתנלתולוכיתוביסמהןיאש,הזכןוצרוןוחטיב
.הנייהתרשאתוביסמה

לכיכרמולרשפא,שרדהזןיאהשעמלירהש,לוכיבכשרדהךרדב
ילגלעףחסנוניאלארשי׃לארשיםשהםצעבםיאטבתמהזההנבמהוךילהתה
,תירוטסיההביסְמאוהומצעאוה46;םהללוכיוםהבםחלנאלא,הירוטסיהה
תכלללוכירבסהבהצורשימ.יתדבוערואיתוהז.תורחאהתוביסמהלכמהקזחה
תכלללוכיאוה;ולאתודבועלשתווהתההךרדתאאצמיילואו,הירוטסיההלא
םיידוהיהםייחהלשוירבעהטפשמהלשיגולויצוסהחותינהלא,היגולויצוסהלא
ולאתודבועשאצמיו,ירבעהטפשמהןמלוכיבכםיקתונמה,הלאונימיבףא
ורקיעשו,ןושלוהמואםושבותומכןיאש,ונימבדחוימיתרבחהנבמלעתוססבתמ
םייטרקנוקהתוהדזההילמסרשא,הרבחהםעטרפהלשהרישיתיאדיאתוהדזה
לאתכלללוכיהצורשימ;הליחתכלמהתואםירצויםניאלבא,התואםישמשמ
ןכתיתאלוידעלבשיאנתאוההזדחוימיגולויצוסהנבמשאצמיו,תדהֿתרות
אוהרבדלשושוריפירהו,ַחֵרכהאיהדוחייהֿתנומאוכותמשו,דוחייהֿתנומא
יכרוצל,ונל.םירזגלותואערוקוניאםילאדיאלשיוביררשא,חצנַּבתוקבדבוש
.ןמצעתודבועהתוקיפסמ,וננויע

הצראובושבבקעיל׳לארשי׳םשהלשונתניהתאד״בששרודהזה׳טָשפהשָרד׳ב46
ץליאבקעירשא–וָ☻ֵעלשוחולשואורָ☻–ומעקבאנרשאשיאהידיב,םראֿןדפמ
בקעיאל״׃רומאל,םשהיונישבהנתינהכרבהו,ונחלשיםרטבהכרבולקינעהלותוא
;״לָכּותַוםישנאםעוםיה♪ֱֿאםע]ָתקבאנ=[ָתירָ☻יכ,לארשיםאיכמִשדוערֵמָאֵי
.)ט״כב״לתישארב(
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דמעמ.ירבעהםעהלשתיתישארבההריחבהתנבומולאהתודבועהיפֿלעו
ךילהתמםידמולונאשיפכו,וניתורוקמםינייצמשיפכ,לֿךלוַצהוליפאו,יניסֿרה
תוימואלתולוגסםהלומדקאלא,תיזירפקהריחבויהאל,ונימיבתירבעההייחתה
,םנמאו,המואבםלועֿייחונכתייאלירבעהטפשמַּכטפשמילב,ןבומכ.םּורישכִהש
תרימשדעבהרומתםהםלועהֿייחש,לעשודעצלכלעהשיגדמלארשיֿתרות
הנבמתירבעהתוברתלהיההרותןתמינפלרבכש,אצויםגןאכמלבא,הרותה
ֿייחלשארמהפיאשו,תדחוימתוקבדו,תדחוימתויביסנטניאהלהתיהו,דחוימ
תוברתב.תירבעהטפשמהֿתרותכטפשמֿתרותלבקלידכהקיפסמהשודקו,םלוע
תישעמההריתחהוהפיאשהותלוכיההליחתכלמהמולגאופאהתיהתירבעה
47.תדלתויהל

.לארשיֿתדבשדוחייהותוילסרבינואהיסחיםגםינבומןאכמ
תנמוזמה,תיתישארבתיאדיאהאירבאיההרותה,וניתורוקמםינייצמשיפכ

תויהליושעהטפשמאיההרותה,וזהניחבמ.הלבקלהצרישימלכלשארמ
ידכ,םלוא.םלועייחלהכזיהבקַּבדישיוגלכו,םייוגהלכלןוכנהדיחיהטפשמה
תויתוברתתולוגסבהליחתכלמךרובמיוגותואהיהישץוחנ,הרותהתלבקלעיגהל
48.הזכיוגןיאש,םינפֿלכֿלעאיההדבועו,תוירוקמהתוירבעהתולוגסהןוגכ

הזהםויהדערתויבםיבורקםייברעהםיוודבהאקוודש,אוההרקמאליאדו
םגלקנבתוארללוכיךכבהצורשימלכלבא,ירוקמהירבעהיגולויצוסההנבמל
ידיֿלעשךותמ,ךכךותמ.דועאלודמחומתדדעקרםואיבהש,םילדבההתא
לוכי,םויכיחהוארבעביחשםעםושאלתוחפלו,םעםושןיאתירוקמתוחתפתה

תוחתפתההלעןההבחרהבד״בשדמע,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳ורוביחב47
לעןהו,ךלוהוהווהתמהלארשיםעב,יניסרהדמעמלהמדקרשאתינחורהֿתיתוברתה
לשהניינעל(.״לךֵל״הָוֻצםרטבדוע,םרבאלשתימורטהותורשכתהוותולעתה
בוש,אפיסהןיינעל;ךליאו״הזםוכיס״תחתופההקסִּפהןמל,430׳מעבהאר,אשירה
.)ליעל39הרעהבהינפההתאהארו

,לארשילהרותןתילה״בקההלגנשכ״׃ג״משאקסִּפםירבד׳יֵרפס׳בל״זחןושלוזהנה48
ה״בקהלש׳ורוזיח׳ראותמזאו;״תומואהלכלעאלאהלגנאוהדבלבלארשילעאל
חצרהתשרומלשב–׳חצרתאל׳יוויצהתאועמששרחאלוהוחדש,וָ☻ֵעינברחא
םתחפשמבףואינהתשרומלשבוהוחדש,באומוןומעינבםגךכו–םברִקבתינומדקה
ךישממו.הרותַּבש׳בונגתאל׳תאועמששרחאלוהוחדשלאעמשיינבו,םדקֿינמ
.הרותהתאםילבקמםא]ה״בקה[םהללאשהמואוהמואלכלןכו״׃שרדמה . םיידאל.
דעםהבדומעלולכיאלחֹנינבםהילעולביקשתווצמעבשוליפאאלא,ועמשאלש
.״לארשילםנתנ–ךכאוהךורבשודקההארשןוויכ.םוקָרּפש
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ךרדיהוזו,הילאתחאךרדקרתראשנירהב,תמאֿתרותלשהתלבקלעיגהל
קראלא,ילסרבינואהֿיתדההנבומב,תודהיהלאךרדןיא,עמשמ;םילשורי
םילוכיםימעהןיא–תורחאםילימבו,ימואלהֿיתוברתההנבומבתודהיהתועצמאב
הדימבקראלא,הרישיתילנויצקנופותינגרואךרדבתמאהֿייחֿתרותתאלבקל
םתוברתלשילנויצקנופוינגרואךרוצכררועתהללוכיםידוהיידיֿלעידוהיךוניחש
תאלטבלאליממחרכומהזכשךוניח,םלוא49;רזוכתכלממבהיהשיפכ,םהלש
םלועייחלהכזיאלרבכיוגותואו,תיתרבחההתוהזלע,הנותנהתייוגהתוברתה
.תימואלהתודהיהלשםלועהייחךותבאלא,תּויגב

יעבטקר,ינשדצמםלוא,אובתתאזכתוחתפתהשםוילםנמאואבנתהוניאיבנ
ןיאש,ללכהתאעובקלהכירצתודהיההתיהולאהתואובנהדחפִמש,אוהינויגהו
תוהזהחצנבםייולתתודהיבםיעוטנהםלועהֿייח50.חישמהתומילםירגםילבקמ

,םירזוכהתכלממהמייקתה–12ֿההאמהדע–הנשתואמֿשמחמהלעמלךשמב49
םיהיפוחו,ברעמבבייק,חרזמבלראתמיןיבשבחרנהחטשהלעהשלחאיההאישבו
תודבכנתודמעלהבועיגהו,הכלממבורעתהםיברםידוהי.םורדב,רוחשהםיהויפסכה
,ךרעל740תנשבהארנכהלחרזוכיטבשבורלשםתורייגתה.תוכלמהרצחבהעפשהלו
.הכלממהתדכתודהיההזרכוהויליצאתרובחוןלובךלמהלשותורייגתהתובקעברשאכ
םירזוכהךלמףסוילשובתכמבתינומההתורייגתההתשרפהלוגנךכֿרחאהנשםייתאמכ
תאיולההדוהייברלטנתופסונםינשםישימחוהאמכרובעכו,טורפשןבאיאדסחלא
.)154׳מעבליעל,2הרעהבתאזהאר(;׳ירזוכה׳ורפסדוסילתאזההשרפה

׃ונילאםיווקנוםילועהםיברםייוגלע–תוברינמטעמ–תואובנרחבמהנה*50
,ד״יְֿוב״יםיקוספלבלםישו–׳סקרפ,ג״יקוספדעב״מקרפ,׳בקרפתליחתוהיעשי
׳בקרפהירכז,׳הקוספתנבהבקודו–׳דקרפתליחתהכימ,ז״יקוספ׳גקרפוהימרי
.םילשוריוהדוהייוליעלעהאובנהםעבולישַלבלםישו–ו״טקוספ
,׳בדומע׳גףדהרזהדובעתכסמבןותנ״חישמהתומילםירגןילבקמןיא״שללכה*
םירגַלהמודב(הלאכשםירגש–הקסִּפהךשמהבד״בשריכזמשיפכ–םגרמאנםשו

וילאעיגהלהלכיהפוריאשםומיסקמהתאתוארלרשפאיפוריאהםזישפבשילהמדנב
קיחצמויחטש,לַאונהמכדע,ךכלםידעםויכונחנאאולהו;תודהילתומדיהלןויסינב
.ןכותהֿרסחוילמרופה,הזהןויסינהחרכהבאוה
ֿרסוחאקוודלבא,תודהיהוסויצופנוקֿתרותןיבשןוימדהֿיווקםהללכםיקיחצמאל
לעםירזוג,יאצּופנקההשודקהשגרבשתּויטטסהו,יתוברתהדוחייַּבתקפסַמההשגדהה
.לארשיגשוממךפהה–תימלועההירוטסיהבתוליבסןיס
הנפמביחרשא,וצֿופגנוק,לודגהיניסההרומהלשומשאוה–תיניטלב–סויצופנוק[
ֿךרדבתוגהנתהלתכנחמתיאצופנוקהתדה.הריפסהינפלתישימחהותישישהתואמה
].דחאלֵֿאבהנומאלשתדוזןיאךא,״םימשהיכרד״לליבסתויצךות,ץרא
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דוגינהםויקבהיולת,ונמלועבגשומלככ,תימואלתידוהיתוהזו,תימואלהתידוהיה
תודהיההתיהּולו,םידוהיםגויהיאל–םירחאםימעויהיאלםא.התואטילבמה
התיהאיהעגרבוב,תוימואלהתונחבההלוטיבלתמאבדחאעגרלוליפאהמיכסמ
ןיא–לטביהלתימואלהתודהיההדיתעםא,ירהש;המצעלעתידיימהילכתרזוג
,תודהיהלשתמאָלוoתויטנטסיסנוקַלאוהתוא.הליחתכלמרקשאיהו,חצנהל
תודהיהש,ןכבו,םירורגםירגקרויהיחישמהֿירגשתעבוקאיהשהזהרבדה
;תימלועאיהלארשיתריחבשו,םימיהץקמוליפאהלטבהניאתלדבנתוימואלכ
Paxןיעמִלקרימלועהםולשהתואובנתאתכפוהוזהעיבקםלוא Judaica
ךרוצהיהיוהמצעמרבשיתאיהגשותרשאכש51,תידוהיהחורלםאתהבתנדועמ
.שדחמלוכהליחתהל

תורחאהתורותהלכןיבותודהיהןיבהנחבהריבעהליוארהןמילואוזהדוקנב
לשהדימהֿהנקקר,ןבומכ,תויהללוכיהדימהֿהנק;תמאתויהלתורמייתמה
םויקַלרישכמכולאהתורותהלכלשןכרע,תיטילנאהניחבמ,ונייה,המצעתודהיה
םיזכרמלןהבתרבתשמהשודקהשתותדהלעונייה,תוילילאהתותדהלע.יחצנה
בכעתהלןבומכיאדכןיא,האדיאכוליפאןהבענמנחצנהךכךותמשו,םיבורמ
.םזיסקרמהוםזיהדובה,תורצנה,םל☻ִאהלעקר,ונכרדכ,הרתיהרצקבדומענ;ללכ

רוקמהלעונזמררבכו,תודהילרתויבבורקהאוהםל☻ִאה,ולאהתורותהלכמ
לערתוולוצראלםינדמחומהשהדבועהםצעךותמ,םלוא,וזהברקלשיגולויצוסה
ןכֿיפֿלעֿףאשךותמו,תידוהיהתוימואלהתאלבקלוהמודקהתיתוברתהםתוהז
זירכהלוכרצוהירה,דוחייהֿתדתאלבקלתירוטסיההםתוחתפתהףקותבוחרכוה
םתוברתבםתוקבדךכֿלעֿףסונשךותמ;הנוכנהנניא,תימואלהרותכ,תודהיהש
ללכלאופאואבםה,תימואלתדלךופהלידכידמלתיביסנטניאהתיהאלםהלש
.םדאלכלםלועֿייחהנקמןורחאהואיבנבודיחילאבהנומאהשהזרכה

הנומאהןמ–הנומאלשסיסבלעםל☻ִאהדמעוהירה,אופאדחאדצמ
הנומאש,המדנהנהו;אישהאיההנומאההבש,תודהילדוגינב,ליחתמןארוקה

לארשיבקבדיהלידכםהילאמםיאבה,״םירורגםירג״םניה)המלשודִודימיבואבש
.ו״טהכלהג״יקרפ,האיבירוסיאתוכלהבם״במרבםגהאר.םונלביקשאלב,םתלודגב
.347׳מעבשא״מהרעהב,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבהאר,הזןיינעבדוע

,נ״הסלתישילשהוהיינשההאמבחוורשגשומ–׳הנאמורסקַּפ׳מרוזג׳הקיאדויסקַּפ׳51
םולש׃ונייה,תימורהתורסיקהבחרמבתומואהלכןיבררשרשא״םולש״הןויצל
.הפיכבלשומהילאירפמיאהשוביכהתוסחב
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,הנומאלשהתדמתהלהּבורעןיאירהש,הליחתכלמחצנהתאתללושסיסבכ
,תינש.רחשֿתרסחהקיסיפטֵמלךפהיהלהנכסההלתפקשנדימתרשאבדוחיבו
–הליחתכלואליממ,ןכבו,דבלבישיאחצנחרכהבאוהםל☻ִאהחיטבמשחצנה
אלא,שממובןיאשדבלבוזאלרשא,יסיפטמחצנ–יונישלשתורשפאאלל
.קופקפהדוסיוכותבעוקתראשנםלועלשרבתסמ,ןכֿלעֿרתי

הניחבמהלוכיה,םינימאמלשהרבחרצויםל☻ִאהשםנמאןוכנ,תאזםע
ץוחנךכםשל,וניארשיפכ,םלוא,םיישממחצנייחלאשונלךפהיהלתיטרואת
ויהאלירהו,ישממרוישילבתוקבדותוהדזהלשטקייבואלהיהתהמצעוזהרבחש
םינותנ–םעפֿיארשאמתוחפולשיםויהו–םויכולןיאףאו,םלועמםל☻ִאל
םל☻ִאהלשןוילעהיתוברתהךרעה׃תאזכשתוקבדרוצילידכםיקיפסמםייתוברת
וזאלירה,ךכֿלעֿףסונ.םינימאמהרֶבֶחםעאלו,דמחומםעתוהדזההאוה
.לובגאללתוטשפתהלאוהףאושאלא,ומצעךותברגתסמםל☻ִאהןיאשדבלב
םינימאמהתרבחשתורשפאהתאתענומ,יתוברתךרעכ,תאזההפיאשהםצע
יתוברתהםזרילוקיטרפהשגרתא,תאזכשרותב,םעפֿיאהלהֶנקִתםיינדמחומה
.שממבםימלועייחלאשונהתושעלידכץוחנה

היֶתותיּכלכלע,תורצנהשדבלבוזאל.ןכשֿלכֿאלתורצנה–ךכםל☻ִאהםאו
החילצהאלםלועמאיה,ןכֿלעֿרתיאלא,הֵּלַּכדעולֵחָהמתיסיפטֵמאיה,טעמכ
תויהלהכפהםייקלחםיינוליחםילאֵדיאםעותוינוליחהםעהרשפה;תילטוטתויהל
התמשנאוהררופמהםזילאודיבידניאהו,רתויבםימודקההימימהתוהממקלח
תמאֿתרותןיבותורצנהןיבקחרמה.תוינוליחהםעהרשפהינפלמדוע,תישארבמ
תמאהןיברשאמ–לודגרתויהברהאוה,ןבומכו–ןטקרתויאופאוניא
.תינוויההיפוסוליפהו

ונניאשדבלבוזאל.םזיהדובהאוהדחיםגולאהתורותהיתשמרתוייניצר
ןמרתוייטנטסיסנוקתויהלוליפאאוההטונאלא,הנאוורינהןורקעבודוסיביסיפטמ
םלועֿייחתשוחתתתלשקבמםזיהדובה.ותרובקםוקמוהז–ןבומכו,תודהיה
לוכיוניא,העשֿיפל,הזרבדשרמולךירצןיאךא,אקוודםיישממםייחו,טרפל
הָשקרתויהברה,השודקלשתיפוסֿןיאתולעתהידיֿלעשןכתיי.הילשאאלאתויהל
ןמוהרבחהןמקתניהליטסיהדובהטרפהלוכי,תודהיברשאמתיביסנטניאו
,חטבומהסרפהאיהדבלבהילשא,םלוא,הילשאהתאגישהלוללכבתואיצמה
לשתיטסילאודיבידניאהתוינוציקבבריתדהםזיננואהדוסי.ןיעדויבושארמ
.תורצנבוםל☻ִאברשאמדוערתויהברה,םזיהדובה
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והירהתינוליחהותשיגךותמ.םזיסקרמהאוהונלשהניחבהןמרתויבבולע
ֿתורסחתוצילמלתיחצנהותיפוסהתירטילורפההרבחהלעויתוצילמלכתאךפוה
הרבחהשךכלינויגהםעטלכןיאשםושמקראלו,ונזמרשיפכ,תועמשמ
םושמאלא,תושדחתוזֵתניסלעיגתוהלשהזֵתיטנאהתאדילותאלתירטילורפה
ידכקיפסמטלמתירטילורפההרבחלתתלתלגוסמהניאתינורקעהתּוינוליחהש
הָוּוצמויפֿלעווכותבש,יטסילאודיבידניאהֿינגרובהרסומה.השוביגבדימתהל
ץוחנההשודקהטֶלֶמשתורשפאהתאשארמענומ,תונביהלתירטילורפההרבחה
תותמהתוביסמהש,עבוקהאוהםזיסקרמהירה,ףוסֿלכֿףוסו.םינפבמרצָויי
םולכיביטקייבוסהןוצרהןיאו,תוחתפתהַּבתודיחיהתוטלושהןהםימחרהֿתורסח
הרבחהינפלהנגצתתויביטקייבואהתוביסמהשעגרבש,אופאאצויו;ןתמועל
ותואיפֿלעםינפבמרבשיתאיה,תוצרלואענכיהלהרירבהתאתירטילורפה
הניחבהןמלוכֿםדוקו52,םייטסינילטסההווארהיטפשמבםשגתמהןורקיעה
ירהש,רבדלםילוכיונאתאזההניחבהלעקר–ונאאולהו.תיתרָּכההותינויערה
53?שממבתירטילורפהרבחונלשיןכיה

$

לשהצקהספאתאוישכעמרבכסופתלונאםילוכישיפֿלעֿףא,תאזלכםע
ונחלצהשיפֿלעֿףאו,דיתעבילארשיההשודקהֿחתמבוהמלשהתודהיבםייחה
יכ,וניתפשתואמטןיידעירה,תוינוליחהילושכמתאונילעמריסהלוישכערבכ
54.םיבשויונחנאםייתפשֿאמטםעךותב

הלאונודנםהברשאםימיובמהוואריטפשמלשהרדיסןילטסךרע30ֿהתונשףוסב52
,קֶדֶר,ביינמאק,בייבוניז׃ןוגכ(ןוטלשהיברוהגלפמהיבושח,ורצענשדע,ויהש
םיטנמלא״הןמהגלפמהתא״רהטל״ודעונםיטפשמה.)...דועוֿדועו,הדוגי,ןיראכוב
ולהליעוהאלןבומכש–םשאנהןמתיבמופהאדוהץלחלידכרקיעבו,״םיינסרהה
הדימבו,תיתִמאםָשָאתשוחתבםתאדוהתאםינודינהורסמףאםיתעלו–המואמב
תונשבםגהפוריאֿחרזמתוצראבהכשמנוז״טפשמתטיש״.תונֵכותונמאנלשהמיהדמ
.םישימחהוםיעבראה

׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בד״בשךרע״תיטסילאיצוסההנומאה״לשבחרנחותינ53
.ךליאולדגומהחוורהןמ,319׳מעבםשהאר;)׳בךרכ(

.׳הקוספ׳וקרפ,והיעשיתאובנבהאר54
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לבא,דיתעבתיאמצעהתירבעההבשחמהתרגסמתאסופתלוןיבהלונאםילוכי
אלשםושמקראלו,בושחלןיידעםילגוסמונאןיאתמאבהרוהטתירבעהבשחמ
.ורצוויהלתעהןיידעהעיגהאלשםושמרצונאלןונגסה;ךכלןונגסהןיידערצונ
רשא,הכפהמהוהמחלמהתויעבןההזהםויכונינפלתוררועתמההקיסיפהתויעב
הרבחהניֶנבִתשידיֿלעירבעהןויעהתוריחתארשפאלקרןיידעאוהןדיקפת
תניחבמקראל,תוינוליחַּבשדוקהתמחלמאיהוזהמחלמ.ןירוחֿתבתידוהי
תניחבמםגאלא,תוינוליחהתאםייקמהיתרבחהוינידמההנבמבהמחלמה
.ןותנהיתרבחהוינידמההנבמהתאתמייקמהתוינוליחבהמחלמה

תאץצופלדיקפתהןמונמצעתאאופאונרטפאלתאזההסמהתביתכידיֿלע
הכפהמהןוחצינדע,דיתעברמאנובושחנשהמלכאלא,םינפבמםייאלכה
איהוזתינמזםייאלכתבשחמ.ומצעדיקפתהותואלןוּוכמןיידעהיהי,תירבעה
תודהיהשהבשחמהיהוזרשאב,תאזהתעבהעידיהא״הְּבתירבעההבשחמהםנמא
ונימיבתאזההמישמהםצע,םלוא,הזהםויכונילעהליטמתיטרקנוקהמישמכ
ונתורגתסהבתאטבתמהנניאונתודהי;התוריחמאלותודהיהדובעִשמתעבונ
תאטבתמאיהאלא,!ינאידוהי׃רומאל,ןוצרֿתעיבשלשתוחיפטותישיאה
.ומצעםעאקוודםויכםחלנה,ירבעהםעהלשתודורפונתויהב

קרפלעננוניא–וזהסמבואבוהשיפכ–םירבדהלשתינויעההסיפתהידיֿלע
ונזמר.וזתווהתהבהילוחאיההמצעוזהסיפתאלא,הווהתמוֿתרזוחהֿתודהיה
רפסחתָּפייותווהתההקרפלעָניייכךכלםיאורונאשהנושארהתורשפאהיהמרבכ
היתותואתאתווהתההדועןתיתןכֿירחאהברתעםגיכחינהלשיךא,היווהה
אלונירבד.תווהתההחורבהלוכןיידעהרודחך״נתהֿתייווהםגשיפכ,היווהַּב
;היווההלאתווהתההןמהליבומה,תאזהךרדהתאונלריאהלידכאלאורמאנ
אלאוגשויאל,המלשהתיאובנההבשחמהשודיח,ירבעהןויעהֿתוריחו
,אדירגתודהיהלשהיפוסוליפהתואו,וניֵותִהשתווהתההֿתומדקההנמלשותשמ
רתויוא,היפוסוליפלךרדהתאתונַפללכות,הכותבםילבגומוםיעוקתונאןיידעש
הילֵּכתאתרצויה,תינגרואותימונוטוא,הפיקמותללוכתידוהיהמכחל–ןוכנ
.המצעהלשהיתורוקמךותמהנונגסתאו

ג״ישתןוושח‐ירשת

.]ג״ישתןוויסב,׳םָלֻס׳לשתדחוימףסומֿתרבוחכםסרופ[
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חפסנ
רוביחהשארבשחיתפַל

תוכלמתבשחמלהיירפס–׳םָלֻס׳

לשרידסהףֶצֶרָלץוחמ–׳םָלֻס׳לשתדחוימתרבוחכד״בשלשהזרוביחםסרופ,רומאכ

ןווכתה,׳םָלֻס׳לשוכרועוודסיימ,דדלאלארשי.ג״ישתתועובשברעב–תונויליגה

,׳תוכלמתבשחמלהיירפס׳–׳םָלֻס׳לשתדרפנ׳היירפס׳ןיעמוזתרבוחבחותפל

1.תרבוחהרעשב׳אתואהתאקקחםגןכֿלעו–וחוסינכ

׳םָלֻס׳ןוחריהלשתישימחההנשהסורפב״׃ימינפהףדבוספדנשםירבדההנה

.׳תוכלמתבשחמלהיירפס׳לשהרדִסבםיחתופונא,לארשיתוריחתבשחמל . ]רשא[.

,םייתורפסוםינידמ,םייגולואדיאםיאשונלעתוסמ,וזתרבוחמלחה,קרפלקרפמםסרפת

.םיכשמהבםירבדםוסרפבערפומה,רתיֿזוכירםיכירצמוםירמאמתרגסממםיגרוחה . .״.

לשםיאבהוירמאמ...תמתוימהרתונ׳אתואהו,וז׳היירפס׳לךשמההיהאל,לעופב

וספדנו׳תוסורפלוסרפנ׳םהתחאֿאלו,םיליגרהתונויליגבומסרופ׳םָלֻס׳בד״בש

.םיכשמהב

$

לעןה׳תונעשנ׳ןקלחברשא,תואבהתורושהתאדדלאבתכתרבוחהלשןוציחהרעשב

׃רוביחהףוגבד״בשלשויטפשמ

הביש,ונושללהבישלשינכפהמךילהתבאצמנירבעהםעהש,םינשַּבתורשע״

–חורההדשבקרו.יאבצהוחוכלהביש,תילכלכהותינידמהותואמצעלהביש,ותמדאל

לארשיתלואג׳בד״יקרפ,י״חללעקרפהךותבףיעסד״בששידקה׳םָלֻס׳ןואטיבַל1
,ןכלםדוקםגםשהארדדלאלארשילע.ךליאו505׳מע,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
ואבוהשםירבד,ד״בשלעדדלאלשוירבדלךומסבדועהארו–120׳מעב64הרעהב
.65ְֿו61םידומעבהזךרכב,׳ייחךלהמ׳׃היפרגויבוטואָל׳בחפסנב

207

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



חוררשאתוברהתויולגהמררחתשהלםהשלכתונויסנושענאל.תטלחומטעמכתורָקֲע

דעותינוויההיפוסוליפהםעהשמתרותתאםאתלם״במרהאציזאמ,ןהבהתלגלארשי

היכרעלע–הפוריאתוברתהאבםהבםימיבתאזו;םויהטלחומהינחורהונדובעִש

.רבשמדע–םייפוסוליפההיגשיהוםיירסומה

ינידמהרורחשַלהפיחדהאובלהתיההחרכומעודמ?תירבעההבשחמבתורָקֲעהןיַנמ

תעונתבתוינוליחוהשודקןיבהמחלמהלשהייוויצםההמוהישרושםההמ?ץוחבמ

הבשחמהתרוקיבֿתסמאיה,ולאהתולאשהתאתנחובה,וזהסמ?תירבעהרורחשה

.״המלשההלואגליחרכהוםדקומיאנתאוהש,הרורחשלךרדןויצותדבעושמהתירבעה

ג״ישתןוויס,׳םָלֻס׳ןויליגב–׳תומדקה׳התרבוחתעפוהלעהעדוהה
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