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תכירעבונילוקישיפלע–רשא,ד״בשלשםירבדימושירוסנוכהזרודמב
אוהךכםאןיב,םידרפנםירוביחכ׳םמצעלהכרבםיעבוק׳םהןיא–םיבתכה
םיאשונםהןיאשםושמםאןיבו,)תואצרהלהנכההימושירומכ(םביטםצעמ
לעח״ודהומכ(הללכבהרודהמהלשהיפואמםיגרוחףאוא,רוביחלשיפוא
.)ןפיברויסה

תותיחפלעזומרלהאבהנניאהזרודמבםירבדתללכהיכדימרמאיי,תאזםע
םירמאנשךכלשבאקווד–ןאכשםירבדהןמהמכ׃הברדא.םתובישחביהשלכ
–רדוסמרוביחכםיבתכנםהןיאשםושמאקוודוא,תיצמתבורוציקבםה
,םינושהוירוביחיבחרמבד״בשלשוירבדתאשדחרואבםיריאמםהירה
.הללכבותטישתנבהלםידקוממ׳הנחבהיֵלכ׳ונלםיקינעמו

הזללכמאצוי.ד״בשידיבםתביתכרדסכ,יגולונורכאוהרודמַּבםירבדהרדס
ןוכנלֿוניאררשא,ויתואצרהתארקלד״בשימושירמישימחההנכההֿםושירקר
.ולומדקשםימושירהלאוכימסהל

׃ןאכםינתינהםירבדהטוריפאופאהנה

ד״בשךרעשםושיר–׳ירוטדנמהטפשמהתופיצרףיעסםעסומלופ'*
–הדרמהבורורטבדדלאלארשיםשאוהובילילפטפשמתחיתפתארקל
.521׳מעב

תודלות׳,ןמפיוקלאקזחילשלודגהורוביחיכרכלעתרוקיבתורעה*
.531׳מעב–׳ינשתיבףוסדעםדקימימתילארשיההנומאה

.537׳מעב–תואצרהלהנכהימושיר*
.552׳מעב–)ד״בשלשונב(ריאילשהווצמהרבתשרדלחסונֿתעצה*
הארנכהדעונשתינכת–תחאםידומילתנשלתויעובשתואצרהֿתינכות*

.563׳מעב–לעופהלאהאציאלרשאו,ץראלֿץוחמםידימלתל
.569׳מעב–יבגנהלאונמעלשותומרחאלםירבד*
ֿהדוהילשויתונורכיזרפסךרועכ,בורוזולראחצרלעד״בשבתכשהרעה*

.573׳מעב–)׳אבס׳׃הנוכמה(ןוסרואינשבייל
וכרעששדוחןבעסמבבלוששרויס–ןפיבתומלתשהרויסלעןובשחוֿןיד*

.579׳מעב–ז״לשתתנשףוסב,קוחרהחרזמהתוצראללעיויַתבש
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ירוטדנמהטפשמהתופיצרףיעסםעסומלופ

טפשמהוןוטלשהירדסתדוקפל11ףיעסלשותארוהכ

םיפדלךומסבד״בשלשותָריגמבאצמנףדה.ויָדִצינשמ,דחאלודגףדלעבתכנןאכרומאהלכ
הלשממליטפשמהץעויה–םושיאןוילג׳׃איהםתרתוכרשא,הביתכתנוכמבםיספדומ,םירחא
ל״ומכתועטבגצוהשףסונםשאנודיצלו(׳׳םָלֻס׳ןוחריהךרוע,)בייש(דדלאלארשיר״דדגנ
םולשהטפשמתיבבשגוהאוהש,8106/57׃אוהילילפהקיתהלשורפסמשםשבותכדוע.)׳םָלֻס׳
׃םושיאהןויליגלשותליחתםולצתוהזהנה.רקוחטפושינפבןודייאוהשו,ביבאֿלתב
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אשונאוהו,וטפשמבובעייתסהללכוידדלאשתנמֿלע,ןנדךמסמהתאןיכהד״בששאופארורב
ןודנותויהב,הליחתכלמםושיאהבתכלשוסיסבתאטומשלתואבה,׳תוימדקמתונעט׳לשיפוא
לשויוטיבכ(,״עבוקהףיעסה״לעךמסנותויהבו,״תמדקומההריקחהלשהרודצורפ״היפֿלע
לשירוטדנמהקוחהןמ–הקיקחהןהוךילההןה–םהינשםיבואשה,)ךמסמהתחיתפבד״בש
.יטירבהשבוכה

וא,דדלאלארשידגנלארשיתנידמ–היהֿאלשֿטפשמהלשורופיס,םיקרפֿישארב,אופאהנה
׃ומצעבדדלאותואהניכשיפכ״םָלֻסטפשמ״

חצרנןכלםדוקםישדוחהעבשכ.)1957רבמטפסב24(ז״ישתלולאבח״כבםתחנםושיאהבתכ
,רמשןדוןייטשקאבאז,)י״חלרבחהיהש(סקנמףסוי–השולשומשאוהחצרבו,רנטסקלארשי
,םינורחאהינשיכררבוה(.י״חלךרדיכישממכחצרהתאועציבםהשהנעטתוטילקרפהרשא
סקנמוליאו–םירוטקובורפםהבואר׳םָלֻס׳גוחישנא–כ״בשלםירושקםגויה,חצרבודוהש
.)הלילעלןברקלפנשועשפמףחאוהשןעט

רובעכ;ןודנוךלוההשולשהלשםטפשמהיהןיידע,דדלאדגנ,ןנדםושיאהֿבתכתשגהדעומב
.1963תנשבוררחושוונוחנךא,םלוערסאמלונודנםהםישדוחהשולשכ

לשהיצקובורפוהלילעהניהסקנמלשותמשאהשותדמעתא׳םָלֻס׳יפדלעמאטיבדדלא
)חצרהרחאלשדוחכ(ז״ישתןסינןויליגב.ותוחילשבולעפםירחאהםיינשהרשא,דסמִמה
,תוכיראב,םאולמבוטטוצהלאוירבדו–וזחורבךורארמאמוםיפירחאובמיעטקבתכאוה
תדוקפל)ב(59ףיעסיפלהריבע,״דרמלהתסהתמיזמ״בותמשאהלסיסבכ,םושיאהןויליגב
תופיצרהףיעסיפֿלע״ילארשי״קוחתויהלךפהשיטירבקוח,רומאכ(–1936ילילפהקוחה
.)ןנדךמסמבד״בשףקותותואש,תיטפשמה

םיעטקהםולצתכואבוי׳םָלֻס׳מםיטוטיצהרשאכ,םושיאהיטרפתעבראמםיינשןאכאיבנ
׃ז״ישתןסינןויליגבםיירוקמה

.ז״ישתןסינשדוחב״* . ףסוילשותיבןסחמבםירודכוחדקאואצמנשרחאלםייעובשכ.
.סקנמ . ,םיחצורכןוטלשהישארתאםיראתמהםירבד׳םָלֻס׳ןוחריבםימשאנהומסרפ.
.הנידמהלשתיקוחההתלשממיפלכהביאםיארוקַּברידחהלהנווכב–תאזו,םיעשרוםילילעמ
׃ךכומסרופשםירבדההלאו

.ז״ישתןסינב״* . םיארוקברידחהלהנווכךותמםיאבהםירבדהתאםימשאנהומסרפ.
תניחבבםהןוטלשהישאריכאוהםשוריפשםירבד,הנידמהלשתיקוחהלשממיפלכהביא
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תוהקהלשייכו,)םריבאוןתדלהתשערשאכ(םעלבתהמדאהשהמהםייואריכ,תיַּבִמֿםיביוא
׃ךכומסרופשםירבדהירהו.םהינישתא

בלשהיכעבקנ,רומאכ
עמשייטפשמהלשןושארה
ֿלתברקוחטפושינפב
חוראלמנדדלאו–ביבא
,ומואנלהטויטןיכה,ברק
וטפשמבללוגלןווכתהו
דגנתבקונםושיאתליגמ
לשמלהנה.י״אפמןוטלש
לשבגהדומעבהעדומה
׃ח״ישתולסכןויליג

טפשמהתחיתפ,םלואו
ךרועו,םימעפהמכהתחדנ
דלונרא–דדלאלשוניד
לשהקיטקטלהינ–ראפש
ריבעהלהשקבךותהיהשה
הלבקתה;ךכלםיכסה,הלשממליטפשמהץעויה,ןהכםייח.םילשורילביבאֿלתמטפשמהתא
טפושה,ןוילעהטפשמהתיבאישנלשףאו–לטנבטפושה–רקוחהטפושהלשותמכסהםג
םולשהטפשמתיבלאופארבעוהרקוחטפושינפב״תמדקומההריקחה״ךילה.ןשלוא
ןודישטפושהנומאלודעומךכלעבקנאל–עודמרורבאל–המםושמךא,םילשוריב
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וניאטפשמהשררבוהםושיאהבתכשגוהשרחאליצחוהנשכו,טאֿטאךעדןיינעה;קיתב
.םייקתהלדיתע

דרשמשיגה,תחאהבישיּולוהמייקתהאלשףאֿלע...דדלאלשוקנראלםרגנירקיעהקזנה
קתעםוכס,תוריל800,28ךסֿלעהחרטֿרכשןובשח׳ןהכהיסותֿץרוושֿראפש׳ןידהיכרוע
.םימיםתואב

ד״ועלשודרשמןסחמבאצמנורמשנרשאטפשמהקיתלעונכמסנןאכשםיטרפהלכב
היפרגויב,׳ןויטבמס׳רפסַּבהארוזהשרפלעדוע.דדלאהיראלקיתהרסמנותובידאבו,ראפש
הארוטפשמורנטסקלע.ךליאו205׳מע,ה״נשתלאתיבתיירפס,ןיבייהדעתאמדדלאלש
.493׳מעב17הרעה,)הזךרכ(׳לטרועמבםייחהןמיסב׳רמאמַּב

$

וידומיללשרמגהתדובעבםהבביחרהרבכשםיאשונבד״בשןאכקסועםירבדהירקיעב
הזךרכבונתרודהמבםיאבומהנממםיעטקרשא,״אנידאתוכלמדאניד״לעהטיסרבינואב
.דחאףניהבהלאםיינשדמלירשאימאופאהשעייבוט;ךליאו501דומעב

$

הרואכלםיעבונ,עבוקהףיעסהףקותו,תמדקומההריקחהלשהרודצורפהףקות
׃עבוקהז11ףיעס.]1948–ח״שת[טפשמהוןוטלשהירדסתדוקפלש11ףיעסמ
המכדעופקותבדומעיח״שתרייאב׳הםויבלארשיֿץראבםייקהיהשטפשמה״
תצעומידיֿלעונתניישםירחאהםיקוחלואוזהדוקפלהריתסםושמובןיאש
.״היתויושָרוהנידמהתמקהךותמםיעבונהםייונישבו,היפֿלעואתינמזההנידמה

,הנהו

הדימהֿהנק?ח״שתרייאב׳הםויבלארשיֿץראבםייקהיהשטפשמהוהמ.א
ןפואברכומטפשמהםאהלאשַּב,העדםושיפל,ונניאבייחמהטפשמהתעיבקל
וילעשרוביצהידיֿלעטפשמהרכומםאהלאשַּבאוההדימההנק.אלואימואלֿןיב
קפסןיא1.׃האר.לוחלאוהרמייתמ
אל–]י״ַאֿהניתשלפביטירבהירוטדנמהטפשמה=[–יאניתשלפהטפשמהיכ
רהצוהובשםויהאקוודאוהרייאב׳הםוי׃רייאב׳הםויבבייחמטפשמכרכומהיה
טפשמבאליממו,יאניתשלפהטפשמהלש״תיסיסבההמרונַּב״הריפכלעתימשר
.ומצעיאניתשלפה

האר,האבההקסִּפַּברכזנה,דנומלסלעו–ורפסלןאכהנפהד״בשרשא–ןֶזלֶקלע1
.9ְֿו8תורעהב,ךומסבןלהל
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םילעפומוםירכומהםיללכףסואכטפשמהתארידגמ)74׳מע(דנומלס׃דועו
,ץראבטפשמֿיתברייאב׳ה]םוי[בויהללכביכרמואימךא.טפשמהֿיתבידיֿלע
קוחהתאאקוודםיליעפמויה,הנידמהתזרכהרחא,רייאב׳ה]םוי[בשרמואימו
בייחמהטפשמהיאניתשלפהטפשמההיהאלןכלםדוקףא,ןכֿלעֿרתי?ילגנאה
תאואטיבשתוריחהימחולידיֿלעשוריפברהצוהךכ׃ץראבידוהיהרוביצהיבגל
.ירבעהםעהלשתירוטסיההתמאהתאו,הפוקתהתואבעירכמהירוביצהחוכה

ֿיתלבהיהירוטדנמהרטשמהלשתיסיסבההמרונהיפֿלעטפשמה׃רקיעהו
תויקוחבריכהאלםלועמירבעהםעה–ותאירבתליחתמלארשיץראביקוח
ֿץראשיפל״לארשיֿץראב]ד״דד׃ןלהל[׳אנידאתוכלמדאניד׳ןיאו,רזהשוביכה
–2״ךלמלשהניאו,וניתובאמונלאיההשוריו,הבםיפתושלארשילכלארשי
תוכלמהינבלכשינפמוא,ךלמהלשאיהץראהשינפמםירמואד״דדשדועב(
םיעבוקןכתעדלעשוא,ויטפשמוךלמהיקוח]תא[םנוצרמםהילעםילבקמ
ֿץראברזהשבוכהיבגלםוקמםהלןיאהלאהםימעטהלכו,היתחתהריד]םה[
,]הבטלושה[ם״וכעךלמבלארשיֿץראבד״דדתאזֿלכבורמאשהמו3.לארשי
ןוקירקִסםושמוא4,׳בג״פ׳אעיצמאבב׳בןועמשןברזעלאיברהשעמםושמ

שולשלםינושארהשולשלשםהירבדתאד״בשףריצתואכרמהןיבןאכאבומהחסונב2
א״בשרהלשמועצמא,)׳אח״כ׳םירדנ׳(ן״רהלשמאיהרובידהתליחת׃תופיצרתוילוח
׳אמקאבביקספ׳ב(׳עורזרוא׳הלשמופוסו,)ד״לקןמיס,׳בקלח,ולשת״ושהרפס(
ךא,לארשיץראבלארשייכלמבםרבדתאורמא׳עורזרוא׳הון״רהםנמא.)ז״מתןמיס
ןוטלשהלשוינידףקותתלילשלאםג׳ךשמנ׳הזןויגיהש,ןלהל,ק״שרהמהירבדבהאר
.ונצראברזה
.1377תנשברטפנ,דרפסבהנולצרבתבישישאר,ידנוריגםיסנונבראוהן״רה(
–דרפסילודגמאוהףא–ן״במרהדימלת,תרדאןבהמלשיבראוהא״בשרה*
יבושחמ,הניוומהשמןבקחצייבראוה׳עורזרוא׳רפסהלעב*.1310תנשברטפנ
יח–רגולקהמלשברה–ק״שרהמה*.1260תנשברטפנאוה;זנכשאבםיקסופה
.)1869תנשברטפנוןילופב

דועהאר–רזהןוטלשהלשונידףקותל–לארשיץראב׳אנידאתוכלמדאניד׳ןיינעל3
ךותמהאבומהתאדוחייבו,הטיסרבינואבד״בשלשרמגהתדובעךותמונאבהרשאתא
.512׳מעהזךרכב;׳בקרפ

יברחיכוהשרחאל׃)יאחוירב(ןועמשיברלשונברזעלאיברבהשעמהלשורקיעהנה4
םתשיאםהמימםיחוכנםינמיסןתנו,הלילבםירֵעהןוחביאבהברהותופירחתארזעלא
לחהשמ.םריגסמוםיבנגהדכולתויהלוילעלטוהולשומהלאןמוזאוה,בנגוהימו
יתמדע,ןייןבץמוח״׃)אביקעיברלשונב(החרקןבעשוהייברובחיטה,ותכאלמב
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ןברזעלאיברהשעממירהש,םעטםירבדלןיא–5׳בח״נ׳ןיטִג׳,הדוהיב
לבוחתוכלהמ׳חקרפ]׳הרותהֶנשִמ׳ב[האר–ךפההתאדומללשיןועמש
םושמאלארמאֶנד״דדםושמאל–הדוהיבןוקירקִסוליאו,׳טהכלהקיזמו
הידפולקיצנאהאר.)שבוכהדימץראהתועקרקליצהל,לארשיֿץראבושיי
תכסמלע׳הדובעתדובע׳רפסדוחייבו,׳אנידאתוכלמדאניד׳ךרע,תידומלת
הכוסתכסמבקודו6.׳אא״כ,]רגולקהמלשברה=[ק״שרהמל׳הרזהדובע׳
7.׳אדומע׳לףד

הרותהטפשמלארשיẁץראבבייחמהטפשמהאופאראשנתימואלההרכהב

תידוהיההנידמהשרמאנםש,תואמצעהתליגמביוטיבידילוליפאאבהזו.ודבל

ינאםיצוק״׃ומצעלעתוכזרזעלאיברדמיל;״!?הגירהלוניה♪ֱֿאלשומערסומהתא
׃ובישהב,ותעדלעדמעוענכתשהאלהחרקןבעשוהייברךא,״!םרכהןמהלכמ
.״ויצוקתאהלכיוםרכהלעבאובי״
–ךומסבדימד״בשהנפמהילאשהכלהב–ם״במרהידיֿלעהכלהלקספנךכ,םנמאו
עשרהיהוליפאו,ונוממבןיבופוגבןיבםייוגדיבלארשירוסמלרוסא״׃םירבדההלאו
ופוגבןיב–םייוגדיבלארשירסומהלכו;ורעצמוולרצימהיהוליפאו,תוריבעלעבו
.)׳טהכלה׳חקרפקיזמולבוחתוכלה(;״אבהםלועלקלחולןיא–ונוממבןיב

תייגוסבןודנו,׳אדומעה״נףדבהנשמבאבומ–עורזלעבסנאיוג–׳ןוקירקיס׳ןיד5
סנאההלָטנש–עקרקהתאםיאיצומןיאשאוהםירבדהללכ.׳אדומעח״נףדבדומלתה
.םילעבלהתואםיריזחמןיאו,ודימהנקש)ילארשיה(חקולהןמ–רחאלהרכמועורזב
.׳ג‐׳אתוכלה׳יקרפ,הדיבאוהליזגתוכלה,׳הרותהנשמ׳בהכלההיקספתאםגהאר

ץראב׳אנידאתוכלמדאניד׳םירמואןיאשרבוס–רגולקהמלשברה–ק״שרהמה6
תדובע׳ורפסב,םיגולידב,וירבדהלאהנה.םייוגיכלמבאלולארשייכלמבאל,לארשי
׃׳אדומעא״כףד,הרזֿהדובעתכסמלע׳הדובע
,לארשיֿץראבלבא,ד״דדרמולךייש,]םייוגהלש=[םהלשיווהד,ץראלֿהצוחבחניֵת״
.ד״דדךיישאל,ונלשיווהד . ..הרותןידרתבןנילזאםוקמֿלכמ–הפיקתםדיְדףאד. . .
בתכאוהו;ד״דדרמולךיישאללארשיץראבד,ן״רב,׳אדומעח״כףד׳םירדנ׳בןייעו
..ןכיווהםלועהתומואיכלמבףא–ונבתכשהמיפלו,לארשייכלמבןכ . םאףא.
,]הָנוש=[ינאשלארשיֿץרא]ש[רמולֿשי–שוביכהיֵמש]המחלמשוביכ[אמלעב
.׳ץראהלכיליכ׳׃ביתכד . ךיישאלבושו,]םישבוכהלש=[םהלשץראהןיאןכלו.
.״ד״דד

םתסש,)׳בדומעתליחתלתרבועו(דומעהףוסבתאבומההעיבקַלד״בשתנווכשהארנכ7
׃הסריגההדמעי״שרינפבשןייצלןיינעמ.תלזגנהניאעקרקו,םהתומדאינלזגםייוג
ןלזגלהיונקהניא״עקרקהששרפמאוהו,״והנינלארשימאתעראינלזגםירכנםתס״
תולעבןכתיתאלש–הללכהב–ןאכמ;״איההילעבתקזחבםלועלד,שואיםושב
.לארשיץראתומדאבתרכּומתירכנ
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םאו,דבלבלארשיינידיפֿלעאלאץראבתוכזונלןיא׃ץראבונתוכזףקותבתדסונ
אופאשיםא.הבונתוכזהדבאאליממ–ץראבלוחלםעפֿיאולדחלארשייניד
םינידלאלו,לארשיינידלאופאסחייתמוהירה11ףיעסלאיהשתועמשמוזיא
הניחבמםייביטקפאויהאללארשיינידםוקמֿלכמשןועטלןיאו.םיירוטדנמה
תעדהןיאלבא,ם״ואבהתולעהלוהשימלוכיילואשהנעטיהוז׃תילאירוטירט
םיטסילוגֿהֶדהואםינלופהןמםיעורגהיהנאלש(.ילארשיטפשמֿתיבבהתלבוס
.)םצראברזה]יצאנה[שוביכבוריכהאלש

םוקמֿלכמהיה–וילעבלערמאֹנשהמרמאֹנו–אתרקירוטנלשןידהֿתיב
אופאהיההזו,תירבעהתואמצעהימילשלודגהןידהֿתיבלשינגרואורישיךשמה
oםירוטפרוזואוויהםירזהןידהיתבלכשדועב,לארשיֿץראבימיטיגלהןידהֿתיב

תמקהלשהדבועהםצע,ןכֿלעֿרתי.]סרחֿרבשםתסכ=[אמלעבאפסחםהינידו
םינידהוליאו,םייביטקפאאקוודלארשיינידויהרייאב׳ה]םוי[בשהשוריפהנידמה
.םייביטקפאיתלב–םיירוטדנמה

אוהרייאב׳ה]םוי[בלארשיֿץראבםייקהיהשטפשמהשחיננ,תאזתמועל,םא.ב
אללארשיינידשרמולרשפא.יקוחיתלבאוהומצע11ףיעס–ירוטדנמהטפשמה
לוכיבכויהאלםהןכלו,לארשיֿץראלשילאירוטירטהטפשמַּכםייביטקפאויה
אללארשיינידשאיההדבועהםוקמֿלכמלבא,״לארשיֿץראבםייקהטפשמה״
.הזכשרותבירבעהםעהלשיביטקפאהטפשמהתויהלולדח

,טפשמביתוהמדוסיאיהתילאירוטירטהתויביטקפאהשםנמארבוס8ןֶזלֶק
תוימואלברופכלךרוצהרקנמוחומבםשֿיאש,ללובתמידוהיאוהןזלקלבא
9׃שוריפבבתוכיוגהדנומלסוליאו.הלוגבתירבעה

רגיהש)1881(הירטסואדיליידוהיהיה–טפשמהתוטישלשןקיטרואת–ןזלקסנה8
תיפוריאה,טפשמהתוכרעמיתשלףשחנאוה.םלועהתומחלמיתשןיבב״הראל
םגקסע.טפשמהתכרעמלשתילסרבינואהירואתביכרהלשקיבו,תיאקירמאֿולגנאהו
ד״בשרשא,ןושארהורפס.טפשמהלשהקיטילופהןיבלטפשמהעדמןיבהנחבהב
–ינשהורפסוליאו,1945ֿבבתכנ,םירבדהתחיתפבליעלוריכזה

1975.תנשברטפנןזלק1964.ֿבבתכנ–

ֿוינלהינטירבמרגיה,1862דילי,ימואלֿןיבםשלעביטפשמןקיטרואת,דנומלסןו׳ג9
דנליזֿוינלבשרשאכו,הילגנאבםידומיללאציאוה.בושחןטפשמלםשהיהו,דנליז
.הובגהש״מהיבבטפושלךכֿרחאויללכהטילקרפַלהנמתנ
׃ןכו׃םיבושחהוירפס
רטפנדנומלס.תיטפשמהקיסָלקלםיבשחנו,תורזוחתורודהמתורשעלםהינשוכז–
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.הזןבומבתוחפלירבעהםעהלשבייחמהטפשמהםוקמֿלכמויהלארשייניד
.טפשמהלוטיבושוריפןיאםיניירבעהיובירירה–םידגובהוברןורחאהןמזבםא
קבדןמאנהירבעהםעהלבא,לארשיללכמםמצעואיצוהודגבשםיללובתמה
.ירבעהםעהלשתירוטסיההתושֵיהתאומייקשםהוללהםינמאנהו,ותרותב

הפוקתהתניחבמשםידוהיםגלארשיןידבודגבףוסבלםנמאיכםאו
ינידבודגבםהירה–תוריחהימחולוץראהינובונייה–םינמאנויהתירוטסיהה
העדותירסחויהטושפםה׃שדחטפשמםמצעלעולביקשהזןבומבאללארשי
תופיצרהתאומייקםהו,םיבושחרתויםהלוארנשםירבדבוקסעיכ,תיטפשמ
וכישמהשםידוהיהםתואומייקחורָּבתירבעהתופיצרהתאלבא.רמוחַּבתירבעה
הניחבמםיאטוחויהוללהשיפֿלעֿףאו;ירבעהטפשמבישעמןפואבקוּבדל
םישקבמשתמיאלכ–םוקמֿלכמירה,םירחאהלשינחורהאטחהתמועל,תירמוח
םיגיצנהםהוללהםידוהיה–ירבעהםעהלשתינחורהתוהזהתאתעדלונא
.וזתוהזלשםיימיטיגלה

וליפא,וטפשמבםלועמאופאדגבאלתירוטסיהתושירותבירבעהםעה
ֿתירבעהפקשהתדוקנמ,ידוהיהתאבייחמהיהשןידהֿתיב׃תישעמהניחבמ
–םתנידמתאבושומיקהםידוהיהשעגרבו,ירבעהןידהֿתיבדימתהיה,תימינפ
הניחבמםגבייחמהטפשמַל,ומצעעגרבוב,ירבעהטפשמההשענאליממ

,ןושארהורפסלשתירישעההרודהמהךותמ–ןאכרשאוירבדטוטיצ1924.תנשב
׃םירבדהםוגרתוהזו.80׳מע,1947תנשמ,

תכרעמתעדהלעתולעהללקנבןתינ,טפשמהגשוממקלחהניאתּוילאירוטירטשתויה״
סחייתהבאלא,םיילאירוטירטםילוקישלסחייתהבאלעבקנוםחתנהמושיישטפשמ
עזג,תוימואלןוגכםינייפאמ׃טופישהלחםהילעשםיטרפהלשםיישיאםינייפאמל
.״תדוא
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טפשמהלשתופיצרהיכ,תילמרופהזרכהםושךירצהאלהזרבד.תילאירוטירט
לכותשידכהקזחידהתיהיניסבתילמרופההזרכההו,םלועמהקספנאלירבעה
טפשמאלםהלארשייניד–ןכֿלעֿרתי.לארשיתנידמליבשבםגקיפסהל
טפשמהו,הצריםאוליפאובדוגבללוכיםעהןיאשיהẁֱֹאטפשמםאיכ״ינֶזלֶק״

היהאלוליפא,לארשיתנידמבבייחמהטפשמלםוקמẁלכמהֶשענהיהירבעה

םֶהיֵתֹקֻחבו״אוהלארשיינידבםירקיעהדחא,הנהו.ךכבןימאמםדאםושםלועב
.רבשנהסרחכאיהםייוגהינידלשבייחמהףקותהלעהזרכהו10,״וכֵלתאל

הבושחרתויאיהםלחימכחםיעבשלשהזרכה,לארשיתנידמביכדיגנוליפא.ג
ופקותלעוזירכההלאו,וזירכהםלחימכחשהמאלאןיידַלןיאו,יניסבהזרכההןמ
הנתמאוה.ירתסדיתרתאוה11ףיעסשןכֿםאאצמנירה–ירוטדנמהטפשמהלש
תמקהמםיעבונהםייונישהםעבשייתישהזבירוטדנמהטפשמהלשופקותתא
םנוזחרואלתכללתשקבמה״תידוהיהנידמ״איההמקוהשהנידמהלבא,הנידמה
לעהָלועהיכוזירכהלארשייאיבנו,]תואמצעהתליגמבבותכַּכ[לארשייאיבנלש
תליגמיכקספנםנמא11.היהתאלהֹיה–ןבאוץעדובעלםייוגהלככתויהלםכחור
תידוהיהנידמלשהתוהמלעתמאבלבא,םיקוחשוריפלסיסבהנניאתואמצעה
.הליגמהךוויתילב,ומצעבלאקזחימילוא,םינכסמתוחפתורוקממדומללבטומ
םעתבשייתמהניאלארשיבםייוגהתוקוחלשםפקותלעהזרכה׃אופאבושו
.אמלעבאפסחיהירהו,הנידמהתמקה

טפשמלףקותהיהשו,לארשיֿץראבוליפאד״דדֶשתורשפאלרוזחנ,בושו.ד
]רומא[ד״דדֶשםושמ,ףקותרושיאלשיו,11ףיעסברשואהזףקותשו,ירוטדנמה
םירדגםיליבקמיתעדלו,םיעובקםירדגולשיד״דדללכה,הנהו.לארשיךלמבםג
םינשרפשילבא12.םייוגהיטפשמב״יטרפימואלֿןיבטפשמ״ארקנשהמלהלא
אנידהזיאשישםוקמלכו,רתויבםיבחרםהםירדגהשםירובסה,״םיטסילמיסקמ״
ירבעהטפשמהלשתוארהתדוקנמםג–ץראהתואבןידהזירה,אתוכלמד

.׳גח״יארקיו10

.ב״ל׳כלאקזחיהאר11

הטיסרבינואבוידומיללשרמגהתדובעבהבחרהבד״בשססיבןאכהרומאהותעדתא12
הזךרכב,תאזותדובעמונאבהשתואבומַּבםגתאזהארו–׳אנידאתוכלמדאניד׳–
.׳החיתפ׳׃רתכומהקרפהףוסב,506׳מע
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בתוכךכו;םיעובקםירדגשיהלא״םיטסילמיסקמ״לףאלבא.ירוטסיהה
,םיקסופראשלוליפא״׃ט״להיָנפה,ד״יףיעסג״עןמיס׳טפשמןשוח׳ב13ך״שה
אלא,ונתרותןידדגנוניאשהמאקוודוניה–רבדלכבד״דדןנירמאדםירבוסד
,הלילח–ונתרותדגנרבדלכבם״וכעינידבןודללבא,ונלצאשרופמוניאש
.לארשיןידשיןודנהרבדב,הנהו.״לארשיבןכהשעֵיאליאדו

יתפש׳בושחהרפסהלשורּבַחמאוה;1662תנשברטפנוהנליווביחןהכיתבשברה13
.׳ךורעןחלֻש׳יקלחמםיינשלע׳ןהכ
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׳תילארשיההנומאהתודלות׳לעתרוקיבתורעה
ןמפיוקלאקזחיתאמ

הנומאהתודלות׳–ןמפיוקלאקזחילשלודגהורפסיכרכתאירקידכךות
.תרוקיבתורעהומצעלד״בשםשר–׳ינשתיבףוסדעםדקימימ,תילארשיה
ֿעשת(תורעההןמרחבמקרשיגנןאכו,דיֿבתכידומעהעבשלעשרפנםושירה
ןניבהללכויאלארוקהרשאהלאתאאיבנאל׃)עבראוֿםישולשךותמהרשע
תונתינההלאןהןלהלהנשגותשתורעהה;ןמפיוקלשורוביחבןייעישילבמללכ
ףאיכֿםא–ד״בשלשהרורבהדמעןהבתעבומרשאו,ןמצעלשכםגהנבהל
ןהםהילאש,׳תילארשיההנומאהתודלות׳יפיעסבןויעךותדומלליאדכןתוא
.תוסחייתמ

תורודהמבו,םירפסהנומשקיזחמ׳תילארשיההנומאהתודלות׳רוביחה
דסומ,רואלהאצוההיתבינשלףתושמלעפמכךליאוג״כשתתנשמועיפוהש
םירפסהתאדגואןושארהךרכה׃םיכרכהעבראבספדוהאוה,ריבדוקילאיב
ךרכהוליאו,׳זֿ׳וםירפסהתאישילשה,׳הֿ׳דםירפסהתאדגואינשה,׳גֿ׳א
.׳חרפסאוהיעיברה

,ויתורעהתאבתכו–ד״כשתתנשבהספדנשהרודהמהתאשכרד״בששןוויכמ
רודמהףצרךותב,הזםוקמב,ןאכןביצהלונטלחה–ןמזֿקרפותואב,ןוכנֿלא
.םירבדהֿימושירלש

הקולחהיפֿלע(ד״בשםשרשתורעההינויצתאונבסה,לובלבעונמלידכ
.םיכרכהתעבראלאםיסחייתמהםירפסוממאלםינויצל,)םירפסהתנומשל

$

אוה.בטומלובטל,ויבתכבםימעפהמכוֿהמכןמפיוקלשוירבדלסחייתהד״בש
םגןייצךא–ינוליחֿיעדמאוהםסיסברשאכףא–ויחותינמהמכלדובכשחר
.״רקפתמםכחדימלת״לםיינייפואהםילובלבוירבדבםימייקש

׃ןמפיוקלד״בשסחייתמםהבתומוקמהןמהמכלעןאכעיבצנ

ןולדיח״׃תחתופההקסִּפַּב254׳מע–)הזךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּב
100׳מע–)׳גךרכ(׳תושעלהמ׳רוביחַּב;הילעתבסומה׳יהרעהבו״הז
ירבדלע׳רוביחַבו;הילעתבסומה׳אהרעהבו״ךכלרשקב״תחתופההקסִּפַּב
תניחבמ״תחתופההקסִּפַּב359׳מע,347׳מעא״מהרעהב–)׳דךרכ(׳לארשיימי
הרעהבו״ףוסבל״תחתופההקסִּפַּב368׳מע,הילעתבסומה33הרעהבו״ןיינעה
.הילעתבסומהט״מ

$
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ןוירוטסיה,ארקמהרקוחהיהןמפיוקלאקזחי
דמלו,)1889(הניארקואבדלונרשא,הגוהו
רבעאוהךכֿרחא.תובישיהמכבותוריעצב
רוטקודכךמסוה,ימדקאהםלועהלא
;הצראהלע1927תנשבו,ןרֶּבתטיסרבינואב
ורפסיכרכינשתאםילשהאוהךכֿךותב
ןמפיוקשמישהנידמהםוקרחאל.׳רכנוהלוג׳
תנשבו,תירבעההטיסרבינואבארקמלהצרמכ
למעתונשםירשעכםותב–)1956(ז״טשת
העיריהבחרורוביחתאםילשהאוה–
תאססיבוב,׳תילארשיההנומאהתודלות׳
תילארשיהמורתוניהםזיאתונומהשהעיבקה
המכלשוריפםגןמפיוקבתכהלאוירוביחדבלמ.תישונאהתוברתלתירוקמ
ד״כשתתנשב.תודהיהיעדמבלארשיסרפבהכזח״ישתתנשב.ארקמהירפסמ
.ומלועלךלהאוה)1964(

ןושארהךרכלתורעה

״ינוציחה״יהֱֹֿאהןוצרהתאףאהָאורה,]ןמפיוקלש[״תיעדמה״השיגה§
יוליגה״תולדג״תאהתשגדהלכםע–ןכבו;״תיעבט״תואיצממקלחכויוליגו
.בָזּכתאהחינמ]יהירה[–הזה
הריציהלשהנושבִכב׳׃ךרכהתאחתופהרמאמל,ןוכנֿלא,תסחייתמוזהרעה[
ליחתמהטפשמל,ג״ל׳מעב״ךכיפלו״תחתופההקסִּפַלםשבלםיש.׳תימואלה
תחתופההקסִּפַלו,ה״לדומעבשהקסִּפהםויסב״רמולונילעךכיפלו״׃םילימַּב
.]דומעהתיתחתלךומסבםשרומאָָָָָלדוחייבו–ח״ל׳מעב״הנהו״

דוגינהאורןכל,הזהֿםלועמוקותינבםימיהתירחאןוזחתאספות]ןמפיוק[§
חורָּב״תומדקתה״כינשההזתאהאורו,סומזילסרבינואהותוימואלהןיבינושו
–)39׳מע(.הליחתכלמןיינעהתודחאתאספותוניאו,תיפוריאהֿתיטסילרבילה
.]׳םימיהתירחאןוזח׳׃ףיעסַלתוסחייתהב[

לשהזןיבלתולילאהלשידוסיהעבטהןיבהנחבההדואמהבושח§
]יהֱֹֿא[ןוצרדגנכ,]תולילאָּב[תיביטקייבוא״תויעבט״(–ירבעהםזיאתונומה
םרוגהלשתיתוהמהתובישחהתאספותוניאלבא–)]תילארשיההנומאב[ינוציח
תידוסיההאֵדיאה׳׃ףיעסהתאדוחייבהאר[.הזןיינעבילאיצנטסיזקאהֿימואלה
.]303‐297םידומע,׳תולילאהלש
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]םוי[תאםג.חספדוחייבו,םיילארשיהםיגחהלשהנבהֿרסוחעבונןאכמ§
,החונמקראלו,השּודק–״תיפוסוליפה״ותועמשמתא(ןיבמוניאתבשה
׃ףיעסַלתוסחייתהב[–)574׳מע(.)הזהֿםלועהבםימיהתירחאתומלגתהכ
.]תבשהלעהקסִּפםגללוכה,׳םיגחה׳

–)726׳מע(;תילארשיהתיחילשההאובנבשדוחייהתסיפתהבושח§
.]׳תיחילשההאובנהיפוא׳׃ףיעסַּב[

ינשהךרכלתורעה

תאןמפיוקלבקמ–)!תואכרמַלבלםיש(–׳םיטבשהו״תובא״ה׳ףיעסַּב[§
אוהשהמיפל.הכריפ–.םישיאאלוםיטבשכתובאה]תאםיאורהםירקוחהתעד
סיסבהש–בייחתמ׃הברדאו–העינמןיא,דדונהטבשהיפואיפלו,הלעמומצע
ירוטסיהכ[לבקלםילוכיונאןיא״׃בתוכאוה15׳מעב(.םיוסמשיאמהיהיםנמא
הבןיאו1,תינֶזיוהלֶוהעפשהקרוזשאטישפךא,אטישפכ״]יארקמהרואיתהתא
.)ביוחמרבדםוש

התיהאלםאםג.תוטש.תובאבהליחתהאלדוחייהתנומאש]ןמפיוקירבד[§
אוהםהרבא.םלצאהליחתהיאדו–השמלצאומכתוריהבהאולמבתובאהלצא
תרוסמהחוכמךישמהקרהשמו,ןיַאמשיהליגשאוה2,םיקנעבלודגהםדאה
.]׳דוחייהתנומאותובאהתפוקת׳׃ףיעסַלתוסחייתהב[–)25׳מע(.התיהש

קר.הבשימואלהדוסיהתובישחתאספותוניא]ןמפיוק[׃השמלצאתולגתהה§
אוהו,ןיינעהתרהבהרמגלעיגהל]השמ[היהלוכיםיַרצמלבסלהיצקאירךותמ

אוה.ארקמהרקוחו,ןחרזמ,גולואיתהיה–יטנטסטורפֿירצונ,ינמרג–ןזיוהלֶוסוילוי1
רותיאלעתססובמהארקמהתרוקיבתטישלשהחותיפבםירבדמהשארלבשחנ
.)וינפלםירחאךכבולחהרבכשףאֿלע(,הרותהירפסתאםיביכרמהםינושהתורוקמה
עבוקךא,״ויתודוסיולטינשתיב״איהשןזיוהלֶולשותטישלעםנמאבתוכןמפיוק
;״יארקמהעדמהישנאןיברתויבלכשהֿריהבויתטישהרקוחה״היהאוהשתאזֿםע
.1918תנשבתמןזיוהלֶו.)18ֿו4םידומע׳אךרכבהאר(

תאוניבאםהרבאלעארוקה)׳אח״כ׳הברתומש׳ב(ל״זחשרדמבד״בשזחואןאכ2
תלואג׳רפסַּבךכלעדועהאר.״םיקנעבלודגהםדאה״׃)ו״טד״יעשוהיב(בותכה
םייתשַבו״התעמ״תחתופההקסִּפַּב419׳מע,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשי
.הילעתבסומהט״כקהרעהבםגֿומכ,הירחאלש
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יוליגתאבשוחשכתורצויהךפהמ]ןמפיוק[.ל״נהתילארשיהתרוסמהחוכמלעפ
המןוכניכםא.ןוכנהךפהה.ץראבתימואלהותגהנהתאאלוןוילעךרעכ׳ה
תוסחייתהב[–)41,49׳מע(.ימלועםאיכ,ימואללֵֿאוניא׳הֶששיגדמ]אוה[ש
.]׳השמתרושבבימלועהדוסיהוימואלהדוסיה׳ו,׳דוחייהןויערתולגתה׳׃םיפיעסַל

רסומהתפיפכםאיכ,ירסומשודיחםניאתורבדהתרשעש׃בושחןויער§
.]׳יַניסתירב׳׃ףיעסַּב[–)69׳מע(.המואָל׳התַוצִמלטפשמהו

לש[ותייטנ–)ןושארהךרכבםגךכו,92׳מע(״םהלחיטבהםיהֱֹֿארַבְד"§
םיהẁֱֹא״׃]תאזרמולהיוארהךרדה[םוקמב–3״םולוקרוא״לערבדל]ןמפיוק
.״ורבדבםהלחיטבה

)93׳מע(;״ץראהיבשוילכלעיללכםרחתזרכהלהמרגםינענכהתודגנתה"§
תודגנתההשעדויאוהןיַנִמ.]׳תיתדהיפוטואותימואלתולחנתה׳׃ףיעסַּב[–
.]ןמפיוקלשהלאוירבדדגנכ[םייפאתחאהכמןאכתשקבתמשממ,ןכא?המרג
הפוצה,ןאכןומטקימעמינחורויטילופואיגןובשחשרורבתיארקמההקמנההמ
ינפלףא,הליחתכלמךכהוויצהשמאלתמאבשולןיַנמןכבו.תורודקחרמל
.)152׳מעלםגהוושה(?השעמלתודגנתההתולגתה

השירדַּבתומדֿטועימןיעמארקמהשיגרה]יכ[רמוא]ןמפיוק=[אוהקדצב§
לשרתויבתקהבומההריציה״]היהםיטפושהרטשמ[–.יתשרותךלמךילמהל
המימתההנומאהןמעבנש״רטשמ]הזהיהו[(,״םדקימיבתילארשיההאֵדיאה
תולגתה׳׃ףיעסַּב[–)117׳מע(.)״ונוצרימישגמויחילשידיֿלעלֵֿאהןוטלשב
.]׳םיה♪ֱֿאהדסחוםיה♪ֱֿאה

רופיסהםגלארשיברצונ,םעהתורוקב)יתילכתהֿידועייה(יאובנהןיינעהןמ"§
–)153׳מע(;״םלועהתודלותבהנושארהםעפב–יאדו,םצעבֿירוטסיהה
םיליחתמתיתילכתהתולכתסההךותמקררשאב(.]׳םימיהירבד׳׃ףיעסַּב[
.)תועמשמלבקלםיירוטסיההתוערואמה

תובושתותודיתעדיגמ)תנהוכוא(ןהוכהיהוברשא,ןוויבילילאשדקמאוהלקארוא3
שדקמהיהךכבםסרפתהשםוקמה.ומצעןהוכַליוניככםגלבקתהחנומהו,וילאושל
היתיפהארקנשתנהוכההבשיםש,)הנותאלברעמֿןופצממ״ק120(יפלדריעבולופא
םירחאםינהוכרשאדועב,םילפרועמהיזהירבדותולוקהטלפ,תרוטקידאףופארובב
...םילאהרבדשוריפתאהיפמ״םיחנעפמ״
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׳אֿלאומש[–לאומשולואשבירלעקרפהש]209׳מעבןמפיוקלשותעיבק[§
לעתטרופמהעידיובןיאשינפמ,לואשתוכלמתישארברבחתה–]ו״טקרפ
ףאארקמהתרוקיבלששוקשקַלתינייפואהמגוד]וז[.השעמללואשלשותירחא
רתויהברהו,לואשימיבםנמארבחתהקרפהיכחינהלהשקירהש.ןמפיוקיפב
תופכלןויסינלכילב,םתעשבויהשיפכםירבדהתארפסלאבקרפהשחינהלטושפ
.הזחאלשתואובנאיבנהלע

רקשאיבנשדועב,ותִמאברכינתמאאיבנשארקמהתשיגלעקלוח]ןמפיוק[§
4;ויעמושתאתועטהל׳החילשאלאוניא–וירבדבןימאמומצעאוהשכףא–

ןפואבוירבדשכףא,וירבדבןימאמהלכאוהתמאאיבנ]ןמפיוקלש[ותעדל
,׳תיממעההאובנה׳׃ףיעסַּב[–)256׳מע(.היולגתוליווא.רקשםהיביטקייבוא
.]׳העושייאיבנוהחכותיאיבנ,רקשיאיבנותמאיאיבנ׳׃ףיעסהֿתתב

אלהז(–םירחאםימעלעןוטלשתפיאשלארשיםעלןיאש]ןמפיוקירבד[§
,דועו,]׳דז״מםיליהת[״ונילגרתחתםימֻאלווניֵתחַתםימערֵּבדַי״׃קיודמךכֿלכ
׃ףיעסַּב[–)451׳מע(.)ןורתיֿתפיאשםאיכןורקיעהזןיאש,ןוכנןורקיעהלבא
.]׳״םימעהלכמטעמה״וןוילעהלֵֿאה׳

יעיברהךרכלתורעה

רסוחללגבוםתודהיתורמל,םינורמושהתייחדלערבסההענכשמוןייוצמ§
םירפאינבםוקמלע,ץראבתדחוימהםתוכזרדעיהבםתרכהֿיאוימואלהםתעימט
תודהיתההלשדחוימהיפואה׳׃םיפיעסַּב[–)ךליאו201׳מע(;ולגוהש
דוגינה׳,׳תדחוימהתירבה/םינורמושהתייחדלשיתדהםעטה׳,׳תינורמושה
/םינורמושהדגנתואובנ׳,׳לארשיץראבתימואלהתוכזהתלאש/ימואלה
תילאירהםילשורי/םירפאתאתשרלםיתוכהתוכזתלילש׳,׳״םינענכ״
.]׳תיחישמהו

אוהשםדוק,ומצעבןמפיוקדמועםתאובנורקשהיאיבנלשתאזהתיארקמההנבההלע4
תעצהלרבועו,״תויטמגודלשתמיוסמהדימשיוזהנחבהב״יכורמואבהתואהחוד
.״תירוטסיהותיגולוכיספהנחבה״לעתססובמהותשיג
ֿםיכלמבהאר(–הלמִיןבוהיָכימתמאהֿאיבנלשויפמהבחרהבתרמאנארקמהתשיג
תאםגםשהארו,׳יקוספ׳דקרפ(והימרייפמהרצקבו–)ג״כֿ׳הםיקוספב״כקרפ׳א
.)ק״דרוי״שר,׳ימלשוריםוגרת׳
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אוה׃םולכרמואוניאהאובנהתקספהלערבסהה–)ךליאו383׳מע(§
טפשמ[.םינפהרתסהאבעודמאיההלאשהלבא,םינפרתסהבהלות]ןמפיוק=[
.]׳האובנהתקספהלםרגשאוהןברוחה׳׃ףיעסַלדוחייבסחייתמהז
םינפרתסהןיאשכ׃ןוכנהז,הלואגהתפונתםערבדהתארשוקאוהשהמ,תאזםע
לארשיםעבש]ןמפיוקשיגדמש[השגדהההבושחקר.ךהונייההזלבא,הפונתשי
ןמזלשדועייכהאובנה׳׃םיפיעסַּבהאר[.ןהדחהלואגהתפונתותיאובנההפונתה
.]׳האובנהתושדחתהוהלואגהתועונת׳ו,׳הלואגה
׃ףיעסַּב[האובנהתקספהלהרותהשוביגןיבדירפמאוהשהמןוכנאל,ינשדצמ
דוגינשילבא,האובנלהרותןיבדוגינןיא,ןכא.]׳האובנהלוטיבלהמרגאלהרותה׳
םינפרתסהלשהפוקתהאבשםושמ.שודיחלשהפונתלםכסמשוביגןיביתוהמ
.תויהלהעיגהשהמב,הומכיסקרו,הפונתבשדחתהלהרותההלדח,תימנידהפונתל
,ומצעברבדבריכמןמפיוקךא(׃]ךכֿרחאד״בשףיסוהדיהֿבתכףדלשוילושב[
.)408׳מעב,]קרפה[ףוסבןטקעטקב
לשןיינעאהיאלונימיבםוכיסהש,ונימיב]שרדנהןיבלל״נהןיב[ןיחבהלשיו
ומצעםוכיסהםצע–ונלצא.הפונתרתיןעמלףושיחויוליגלשןיינעאלא,המיתח
.האובנתניחבבאוה

הסיפתהֿןויגֶהרקיעיכםא,תממוקמהצחמלתמאֿיאיבנכדמחומוושיתגצה§
.]׳םישדחםיאיבנותויחישמתועונת׳׃ףיעסַּב[–)400׳מע(;ןוכנאוה
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תואצרהלהנכה♫ימושיר

וירבח.הפֿלעבדמללותוצרהלהברהאל–׳הבותכההאצרהה׳ןמא–ד״בש
,רוביצינפבתוכיראברבדלםקןהבתויונמדזהטעמקרםירכוזותחפשמינבו
ואצמנ,תאזֿלכבו.שארמןיכהאוהשםירועישואתואצרההלאויהאלךא
,תואצרהשמחל–םיקרפישארןיעמ–םירבדתנכהלשםימושירויתוריגמב
רוציקב,׳יפרגלט׳ןונגסבובתכנשםושמאקווד,םוסרפלםייוארםהשיתרבסו
ד״בשלשתובחרנהויתואצרהלעזכורמושדחרואםהםינירקמךכו,ץרמנ
.םינושהוירוביחב

אל–ונידיבםיאצמנןתארקלד״בשלשוימושיררשא–תואצרההשמח
ֿימושירתשולששרמאנוםידקנ.םיעמושֿלהקותואלאלו,דחאףצרבונתינ
יפכ–)תואצרהשמחתב(הפוצרהרדסלםיכיישןאכואבוישםינושארההנכהה
המכהשגפנרשאתחאהצובקלונתינןהשאופאןבומו–ןלהלדועטרופיש
ינפבהארנכהנתינשתרחאהאצרהלךיישיעיברההנכההֿםושיר.םימעפ
ררבלידיבהלעאל,יתכרעשתושירדותוריקחףאלע,אקעאד.רעונתצובק
.תדרפנההאצרהבןהותואצרההתרדסבןה,ד״בשלשהלאויעמושויהימ
וירבדתאד״בשהצרה,ןוכנֿלא׃רתוירורבישימחההנכההֿםושירלשוניינע
ותואלהחיתפהתורושברפוסישיפכ,הרפעבםיבשייתמהינושארינפבהלא
.םושיר

׃תואצרההלשןהידעומלעתורושהמכ–התעו

והשלכימשרבתכמבגלעד״בשבתכהנושארההאצרהלהנכההֿםושירתא
האצרהשאופאםירבדהםיארנ.1967ינוי,ז״כשתרייא׃ספדנושארברשא
תואצרההעבראוליאו,םימיהתששתמחלמינפלםירופסםימיהנתִנוז
ֿןמזונתינ–ד״בשלשוימושירונידיבורתונןהמםייתשלקרש–תובקועה
.המחלמהרחאלהמ

רחאלךומסאיהףאהנתינשהאצרהתארקלבתכניעיברההנכההֿםושיר
לשהנמזוליאו,םשד״בשלשוירבדמהלועשיפכ,םימיהתששתמחלמ
רומאכהנתינשהאצרה–ישימחהםושירהןכוההתארקלרשאהאצרהה
.ו״לשתתנשלשףרוחַּב,ןוכנֿלא,אוה–הרפעב
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ןושארהנכהֿםושיר

]אובמתאצרה[

.׳זדע׳א׃תויתואבםינמוסמה,םיקרפישארהעבשד״בשםשרוזהאצרהל
תאו,תואצרההתרדסךשמהלונונכתתאבתכוךישמהאוהןכמרחאל
הרפִסה׳רשאכ(,5דע2׃תורָפסבןמיסאוהתויופצהתואצרהה׳תורתוכ׳
.)המצעוזהאצרהלעהלח–הבתכנאלש–1׳היומסה

תא,הזםושיררחאלואבוירשאהנכההֿימושירינשםיווהמ,ןוכנֿלא
םנכותתאםינחוברשאכ–םלואו;וזהאצרהבתחתפנההרדסהלשהכשמה
היינשההאצרההתארקלונכוהםהשעובקלןתינשהמוד–םימושירהלש
ד״בשבתכשהנכההֿימושירוליאו,הרדסבתיעיברההאצרההתארקלו
.ונינפלםניא–תישימחהוזלותישילשהותאצרהל

םיירגוסב–ונלשמתורתוכאופאהנתנית,ד״בשלש׳ויתורתוכ׳לםאתהב
.םיאבההנכההֿימושירינשל–םיעובר

ונרמארבכ.וללהתואצרההשולשלשןתניתנדעומתקידבלהתעבושנ
רייא׃ךיראתהתאאשונהבתכמלשובגלעבתכנוזהאצרהלהנכההםושירש
תמחלמינפלשםימיהתעבראלקרסחייתהללוכיהךיראת–1967ינוי,ז״כשת
ןכותלםאתהב.)המחלמההלהנתהרבכםהבםימיהעבראדועלו(םימיהֿתשש
האצרהלשהדעומשחינהלןתינ–ןלהל5ְֿו1תורעהברומאכ–םימושירה
וא)רייאבה״כלרוא(תבשיאצומבילוא,המחלמהץורפלדואמךומסאוהוז
ןמזיחוורב,המחלמהירחאונתינתורחאהתואצרההעבראו,תרחמלשברעב
.םימיוסמ

תויגוסבוא–תויגוסןתואבד״בשקסעויתואצרהלשוזהרדסבשןייצנדוע
תוריחלתומדקה׳׃הלאוירוביחבהבחרהבןהבןדרבכאוהש–תוקישמ
רבד׳,׳הלואגתולעמב׳,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳,׳תירבעההבשחמה
םתחנש(׳תושעלהמ׳ו,׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳,׳םייוגל
.)ז״כשתןסינב
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1.האצרההובצמה.א

תבייחמתודהיההמהנניאהלאשהלבא–?תבייחמתודהיההמ׃החיתפה.ב
ךותבםייחללכךרדב.הרקיעבתודהיההמאיההלאשה.תינומלאתינולפהיעבל
תוררועתמ[–ןאכלבא.תויפיצפסתויעבתוררועתמ.הגהנהשי.תכשמנתואיצמ
וליאכ]אנדיאהדלארשיתנידמב=[ןאכםגתויחלםיסנמיכ.דוסיהןמ]תויעבה
ןאכונאשאיההדבועהלבא.תוימויקתויעבקרתררועמהתיהשתואיצמךותב
תימויקאלאיההיעבה.ןָוּוכמב]לארשיץראל[ונרדחאלא2,היצטֶגֶוךותמאל
רבדהדבאמ,ימויקסיסברֶסוחֵמ,ןכֿאלםאש.התילכתדעהרידחהתאבהאלא
.תועמשמללכב

–הלאהםיכרעה.התילכתוהרידחהיכרע]טוריפ[.תועמשמלעםילאושןכל.ג
הלוכ]הנידמַּב[םייחהתרגסמלבא,תודהיהןמםיעבונוםישרשומהםיכרעםלוכ
תאזהתושגנתההךותמו,תימויקהשיגלעבושחלהעטמהאיה,תידוהיֿיתלב
.הניינעתוריהברסוחבתלקתנאיהותיתילכתהפונתשישכ,הלאשהתררועתמ

תררועתמתינויעהתוגהה.תינויעהסיפתלשתרגסמןיאלארשיתרותב,הנהו.ד
.וישכעםגאוהךכו–ירבשמהבצמלסחיהתאבצעלידכ,רבשמתופוקתבקר
ןכבו,ימויקסיסבלעקרתינויעהתוגהההררועתההכדע׃לדבהשיםעפהלבא
אלהזםעפה.אליממםייקמ]אוה[היהשהמ]תא[הגוהַלריבסהל,תיטטסהתיה
היעבה,תימויקההרגִשהתניחבמהלוכהרותהלכ]תא[םייקמשימםג.ךכ
אוהשהמריבסהלידכאלו,תימואלההייחתהלשתוארהתדוקנמויבגלתררועתמ
.אבהלתימנידהפונתלתרגסמשמשלידכאלא,אליממםייקמ

הריזה׃םימיהתששתמחלמינפלשתוכירדהותוננוכהבצמ,ןוכנֿלא,אוה״בצמה"1
םיטלקמיוקינ,םיבצעתטרומ״הנתמה״–ףרועָבו,םורדבשורפל״הצ,תחתורתינידמה
.הנגהתוחושתריפחו

לשתירמוחהתוחתפתההיפלקרלהנתמה,החימצחוכוא,חומיצןייצמ׳היצטֶגֶו׳חנומה2
יתלבאיהשתולהנתהןייפאלידכ,רידתובטקונד״בשרשאגשומוהז.םזינגרואה
לאתנוּוכמהריתחאללותועדומאלב,הבשחמאלבתישענה,תננכותמיתלבותינוצר
.דַעַיה
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תודהיהמתעבונאיהשתורמל–תאזהתוגהה.יתוחילש,שדחדוסיוהז.ה
,השדחאיההתפונתםוקמֿלכמ–תרוסמהןמתכשמנהתודהילתסחייתמו
האובנהש]בתוכה[,ןמפיוק.תיאובנ,תיתָריחבםאיכתיתרוסמאל,תיאמצע
3.תימואלתושדחתהלשהיצקנופ]הניה[

לבא.המוחַּבתולעלאלשהעובשה.םירבדהעבטמםגתבייחתמתאזחור.ו
תושירדםויקליאנתאיה–]תנוּוכמוהמוזיהלואגתפונתב–המוחַּב[היילעה
אל.תרוסמַלתיתרוקיבתוסחייתהלשרשוכבייחתמ,ןכֿםא4.המצעתודהיה
,לבא–תויִחרתיםשלםאֿיכהמרופרםשלאלו,םייקלידכאלארובשלידכ
.תרוקיב,םינפֿלכֿלע

םינפֿלכֿלעירה,תודהיהןכותלתסחייתמהניאוזתרוקיבםא]םג[,םנמאו.ז
תודהיהתאריבסהלהאבשתוגההםעתושגנתהידילהאבאיהםירבדהעבטִמ
ֿלכמ,תיתולגותירבשמהתיהשיפֿלעֿףא,וז]תוגה[.הלוגבתּוימויקהךותמ
תבייחתמה,הייחתהלשתוארהֿתדוקנמוישכעםישגינשכ.תיטטסהתיהםוקמ
הֶלגתמ,תודהיהלשתיתִמאהתמאהיהוזשהחנהיפֿלע,המצעתודהיהךותמ
.הלשתויטטסהדוסיהֿתוחנהבהנוכנהתיהאלתיתולגהתוגההש

]תואצרההתרדסלשהכשמהןונכת[

.התּויִמָנידב,תמאבשיפכתודהיה–אבהרועישב.2
אוהדציכ,תואיצמבבצמהתאזתמועלהמ.תילכתההררבתה2רועישב.3

.ךלוהאוהןאלו,חתפתה
.ונדיקפתהמוןאכלונעלקנדציכ,ונחנא.4
.תויטילופהתויעבה,המשגההיכרד.5

תילארשיההנומאהתודלות׳לודגהורפסבןמפיוקלאקזחילשוירבדלתנוּוכמוזהעבצה3
,ג״כשתקילאיבדסומתאצוהברשא(ינימשהרפסב,׳ינשתיבףוסדעוםדקימימ
,׳הלואגהןמזלשדועייכהאובנה׳׃ףיעסַּב,)׳דךרכבללכנאוה,הירחאשתורודהמבו
–532׳מעבליעלהאר,ןשרפכורקוחכוילעפמלעוןמפיוקלאקזחילע*.390׳מעב
.ל״נהורוביחלעד״בשבתכשתרוקיבהתורעהלחיתפַּב

.׳בךרכב,׳הלואגתולעמב׳רוביחהלשותחיתפתאהזןיינעבהאר4
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ינשהנכהֿםושיר

]תימנידהתודהיהתמא[

.תמדוקםעפ]לש[םוכיס.א

5.זאמהנתשההמ.ב

.תעדךותמהגהנהךשמהלשהיעבהתראשנןיידע.ג

.תילארשיהםלועהתפקשה]תא[ררבללוכֿםדוקםיכירצןכל.ד

ןיינעקרהז,דבעידב.תורוקמַּביוצמשהמוימינפהןוצרהתודכלתה.1
םאקרןכתית]תורוקמהןיבלימינפהןוצרהןיב[הריתס.תידדההרהבהלש
ונניאםא]קרו[,עבוקהדימֿהנקכםירזםיכרעהליחתכלמםיריאשמונא
]ל״נה[תודכלתהַלונעגהךיא(.תורוקמהלשןויגיההֿוקלעןיטולחלםידמוע
).תרחאהאצרהברוריבלןיינע–

–הדגאוהכלהןיבםיקלחמשי׃תורוקמהךותלונאםיסנכנשכ,ןכֿםא.2
השקבהו,לעממ,]אסיג[דַחֵמתולגתהה׃תרחאהקולחםגשילבא;ןוכנהזו
ֿרּואמאציחרת.השקבַלהבושתכתולגתהה.תחתמ,]אסיג[ךדיאמתישונאה
.ךירדמהוצה]םרבאל[אבםשקרו,הנָרָחךֵלֵיַו,וצילב]ותחפשמםע[םידשכ
.]ןוילעלֵֿאןיבלוניניב[חישֿוד

.תורחאתוטישמלדבהההזב.3

תמחלמל–ןוכנֿלא–ד״בשןווכתמ,תמדוקההאצרהה״זאמהנתשההמ״ובתוכב5
׃רומאל,ןאכלרשקתמהאבהףיעסלםגבלםשוי.םייתניבהשחרתהשםימיהתשש
תנוּוכמהפיאשוןונכתירפכאלו,הלעמלמתיסִנםיעוריאֿתוחתפתהבהשחרתההמחלמה
עריא–הגהנההלשהתניחבמ–תורחאםילימב.רההתאוריעהתא,ץראהתאררחשל
.״תעדךותמהגהנהךשמהלשהיעבהתראשנןיידע״ןכלו,תעדילבבסנה
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םאש.]םורממ[הבושתהתּויפוסֿןיא–]ונדִצמ[השקבהתּויפוסֿןיא.4
.תולילא,תועמשמרסוח–תיקלחאיההשקבה

.ימלועהרסומהתייעב.תועמשמהתאיצמלשoטָלירוק–רשואה.5

תּוילוּכלעדבעידבהָיִהְת–]תיהֱֹֿאה[הבושתהתּויפוסֿןיאךותמ.6
ךא,הזךותב]הלעמלמ[הבושתהו]הטמלמ[הפיאשהלשהיצרגטניא,םלועה
.ינּוויּכֿדחהוקהלשאישכאל,לגעמהתאתרשלידכקרתאז

אוה[יסיפטֵמוקםא.לפטהמורקיעהמןיחבהלןתינוזהסיפתךותמו.7
,וקַּבהכילהלרישיהיתוהמהיעצמאהןהתוישעמהתווצמהירה–]רקיעה
םייחה]יכררבתמיזא[–רקיעה]אוה[םיישממהםייחהלשלגעמהםאלבא
תוקבדיהלרזעֿםרוגקרןהתוישעמהתווצמהו,רקיעהםהםיישממה
.ישממהלגעמב

ןברוחםעישממהלגעמהןדבאךותמהשעמלהטלתשהתיווקההסיפתה.8
ןיבלםיימואלהםייחהןיבהמלשההתיהאלרבכינשהתיבב.ןושארתיב
יפלעףא,דוחלהרותהודוחלןיינעושענםיימואלהםייחהאלא,הרותה
.הניעבתירוקמההסיפתההראשנתינויעהניחבמש

תאריזחהל׃םויכהרותבםיגוההלשתישעמה]המישמה=[היעבהןאכמ.9
.םימלשהםיישממהםייחבתוישעמהתווצמהלשהיצרגטניאו,לגעמהתומלש
׃דועתורחאםילימבו,הרותהותויתכלממהלשהיצרגטניא׃תורחאםילימב
.דחיםגםיינָרותהםייחהלעותויתכלממהלעתיחישמההריתחהתשבלה
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ישילשהנכהֿםושיר

תירוטסיההתרשרשבהלואגהתעונתלשהמוקמ[
]אבהלוןאכמהדיקפתו

תיעיברההאצרההתארקל–ןוכנֿלא–השענהזבןתינההנכההֿםושיר,רומאכ
האצרההתארקלהנכהֿימושירד״בשםשרםא.ד״בשןתנשתואצרההתרדסב
,הרדִסַּבהנורחאהותישימחההאצרההתארקלםגומכ,וזלהמדקשתישילשה
.ונינפלםניאו,ודבאהלאםימושירשירה

הנוש,השדחהרושבבעיפוהל–]הלואגהתעונתישנא[–ונאםיאכזדציכ.א
?תרוסמהתרגִשמהיפואבםגהנוש,םירחאתעדמ
עבונהזש,]ונינפלוניאהלשהנכההֿםושיררשא,תמדוקההאצרהב[ונרמא
דחוימהונמוקממעבונהז׃יתורירשהזןיאלבא.תירוטסיההתוחתפתהבונמוקממ
.]ןלהלטרופמַּכ[,תירוטסיההתרשרשב

.ויאטחתורמל,תילאֵדיאההיווהַּכןושארתיב.ב

סנלהייפיצה.)רושאו(לבבתולגמהיילעהתובכעתהמהליחתמהלקתה.ג
.היילעהבוכיעעַבֶטִמ–הלעמלמהלואגה

.החלצהאלל,היעבהםעינשתיבלשתודדומתהה.ד

העדותבתועקתשהידיֿלע,ןברוחהירחאתנוּוכמההלואגהןמתושאייתהה.ה
.םינוארסוחלש

.תיתכלממיתלבהיווהבתודהיהתועקתשה.ו

.יבציתבשידיֿלעתיסִנההייפיצהלשיפוסהןולשיכה.ז

.ינוליחסיסבלעתונויצהתיילע.תיחישמההייפיצבהדירמ,תורקפתהה.ח
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הביבסבהאבלצרהלתונעיההשךותמ,]תונויצהתאתנייפאמכ[תונלחזה.ט
.םירזםיכרעבתילמרופתושבלתהידכךות,תיתולגהתודהיבתשרשומה

.תּויאבצ,רדה,תונויצהךותלתוללובתה,םירזםיילמרופםיכרע–םזינויזיברה.י

המלשההלואגהיכרעלשרישישגפמ׃םזינויזיברהךותלתוללובתה–ר״תיב.אי
]ינוליחךרע[לשוסיסבלעןיידעםנמא,]אסיגךדיאמ[רדהֿתוימואלו]אסיגדַחֵמ[
.הז

.םירזהםיכרעהןמתוררחתשהה–]גרבנירג[יבצירוא.בי

הלואגהלשםיכרעהסיסבִל]ףאשנהֿימואלה[הנבמהתרבעה–י״חל.גי
.תּוינכותרדעיהבלבא,המלשה

יאנתכהמלשהתּוינכותהשודיח]תמישמ=[תייעב,הנידמהתמקהםע.די
.םיינויצהםיכרעהתמשגהל

$

.רומאכונדיבונניא,הרדסבהנורחאהותישימחה,האבההאצרההתארקלהנכההֿםושיר
תויעבהתאוהמשגההיכרדתא–ןורחאהףיעסלרישיךשמהב–הבשרפד״בש
םירחאהויבתכיפֿלע.ןושארההנכההֿםושירלשומויסבבתכוםידקהשיפכ,תויטילופה
לשהכרדתלילסתא,הדובעהתינכתתאהאבהותאצרהבהוותהד״בשיכחינהלןתינ
הכפהמהןויעראשמתאו,׳אנדיאהדהנידמה׳לשהנותנהתואיצמההדשבהלואגהתעונת
.ותמשגהוותלשבהלאתיחישמה
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יעיברהנכהםושיר

רומאהיפלע.תואצרהףצרמקלחהנניאו,המצעלתדמועכתיארנוזהאצרה
םהלריבסהו,׳םייתד׳רעונינבינפבהצרהד״בששרעשלןתינםירבדהףוגב
–איהשיפכהנידמַּב״םייתדםיניתנ״כגוהנלובושחל–ררגיהלםהללאעודמ
.םלשהןוזחהתמשגהלרישכמאהתשידכהמצעֿהתואףינהלםהילעאלא

רוביחַּבהבחרהבד״בששרפשםירבדיוצימוהירה,ורקיעב,ןאכשחותינה
תונויצבשהריתסהלעוירבדבולישב,׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳
.׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסב׳תיתדהתודהיה׳לעותינוליחה

ד״בשלשוירבדכ,םימיהתששתמחלמלאוהףאךומסוזהאצרהלשהדעומ
סומסמלשהנכסהתאהפוצףאו,״הנורחאלהרקשהמ״ל)6ףיעסב(סחייתמה
.״ןדבאותוגיסנל״העיקשוןוחצינה

.תילכתםאיכ6,היצטֶגֶואל–דוחייה.1

זאלבא,םימדתוכיפשוהרזֿהדובעיאטח,הכולמהתקולחםערבשנרבדה.2
הארבהַלהדימהֿהנקתאבצעלוביטיהףאובצמהתאורקיבשםיאיבנַלרבעוה
תאהרבשוילאהריתחהוהפיאשהםצערשאלאֵדיאעבקנשןפואב,תילכתַלו
ֿיאובנה[הדימהֿהנקםייקתנהבש–ןושארתיבלשהירוטסיהה,ןכל.היצטֶגֶוה
.יתייווההדימֿהנקכהמצעבהלבקתנ–]ל״נהילאֵדיאה

ֿרסוחךותמוהתלעאלהלוגה׃ינשתיבימיברבשנבושהזרבדםלוא.3
אלינשתיב.ילאֵדיאיתלבבצמבהעיגרבםעהעקש,ןָוּוכמבהתולעהלתלוכיה
םשהיהאליכ,ינשתיבךשמהלםיאיבנומקאלןכל.הלואגרישכמלךפהנ
לכ–ךכךותמו,יתייווה,ידוסיאטחהיהאלא,ןוּוכמןוקיתלןתינש,יקלחאטח
,המלשההלואגהתודוסימ,לודגבויחןהבואשנשולאםג,ינשתיבתורוק
לבקתהלהלכיאלינשתיבתורוקבתופתתשהה.לוכיבכםיבושחֿיתלבכובשחנ
.תילארשיההירוטסיההלשןוכנלוהינלהדימֿהנקכ

.539׳מעבליעל,2הרעהתאהארובוש6
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תועקתשהה–בצמהלשדוסיהתדוקניכ,ןברוחהרחאלםגרבדהךשמנךכו.4
.הניעבהראשנ–הלוגב

םישגהלידכאקווד–הלדוגינבהייחתהליחתהותרוסמההרבשנךכךותמ.5
התוחתפתהותינוליחהתונויצבשהריתסה.הכותבםלגתנשהדימהֿהנקתא
אלו,וזתוחתפתהב״תיניתנ״ותררגנהראשנשתיתדהתודהיהo.7תיטקלאידה
.הגיהנמ

המלבא,םימשגתמוםיכלוהםילאֵדיאהםנמאשאצמנוזהריתסמהאצותכ.6
.ןָוּוכמבאלשןיטולחלטעמכרבכהרק–]םימיהתששתמחלמ[–הנורחאלהרקש
]רדרדינ[םגאליממותועמשמֿרסוחבועקשיםירבדהשחַתֶּפַלתצבורהנכסהו
םירָּכּומםירבדההבש,המלשההסיפתלרוזחלשיךכמלצניהלידכ.ןדבאותוגיסנל
תנווכהלשתוחילשַל,םינפבמשהפונתַלםגםאיכהסיפתַלקראללבא;שארמ
הנמאנוהבוטתולגונלןיאבושיכ,םויכרשפאתמהזרבד.השעמלםירבדה
תנכסתפקשנהמצעהלףא׃הברדא.]ינשתיבימיבהלוגַּבלארשיתוליהקכ[
ףתתשהלוףיסוהלדועאל–עמשמתאזכשהפונתלבא.הלעתאלםאןדבא
רישכמלאכהילאסחייתהלאלא,הלוגַּבבצמלהמודב,״םייתדםיניתנ״כהנידמַּב
8....םלשהרעונהלשדיקפתהוהזו.תרוסמַּבםולגהםלשהןוזחהתמשגהל

הרקיע.׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסבהבחרהבד״בשחתינתאזההריתסהתא7
ןיבל–יומסב–תונויצהדוסיבםידמועהלארשיתלואגיכרעןיבאוההריתסהלש
.םירזםיכרעבתושבלתהךות,םהילאהיולגהתורכנתההותושחכתהה

שארב1ףיעסלעבושהרומוהלעמלרזוחהץחחתמו,תוחוּורמתודוקנד״בשדקינןאכ8
׃םירבדלגעמןאכונשירשאב׳הלחתהלרזוחףוסה׳שרמולֿונוצרב,דיהֿבתכףד
המגמב,הנידמַּבםירבדהתנווכהלשתוחילשהתא–השעמלהכלה–רעונהןיבירשאכ
דוחייבשתילכתהררבתתיזא,םלשהןוזחהלאהריתחלרישכמשמשלהיואראיהאהתש
,׳יביטטֶגֶוה׳יפואהקחדייםגךכםעדבבֿדבו,דועייַלהריתחהתעדותקזחתתולארשי
.ןויצבבשויהםעהייחבןיידעררושה,אדירגֿימויקה
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ישימחהנכהםושיר

תימואלההייחתהלשתונושתויגולואדיא
תימצעההמשגההותוירחאהןורקעו

ןאכ.ד״בשידיֿלעהנתינתרתוכהו,וימדוקמרתויבחרנהזההנכההֿםושיר
׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּבהבחרהבושרפנשםיכלהמרוציקבד״בשהצממ
ןיידעםיחנומםירבדהויההאצרההתעשבשאלא–)ד״לשתףוסבםתחנרשא(
המכב.)ט״לשתתנשב(ד״בשלשותומרחאלקרספדנרפסהירהש,דיֿבתכב
רבשמבלארשיתלואג׳בחתינרבכרשאלד״בשבשהאצרהבםינודינהםיאשונ
׃םיפיעסוםיקרפלשתורתוכםשוויהשםיניינעהתאדוחייבריכזנו,׳הנידמה
.)י״חלבור״תיבבויתוחולשו(םזינויזיברה,׳תיתדהֿתודהיה׳,היטרקומדה

–םירופיכהםויתמחלמרחאלשהפוקתבונאםידמועשהארנםירבדהךותמ
,עובקלםגונאםילוכישהמודםעפהו–)ןלהל13הרעהלשהפוסלבלםיש(
׃וזותאצרהתאד״בשןתנןכיהויתמ,ןורכיזהךמסֿלע

רייאבדסונ–םילשורילןופצמ,רההבגבםיבושייהןושאר–הרפעבושייה
היהאלו׳םידבועהנחמ׳כרדגוהאוהתונושארהויתונשבו,)1975לירפא(ה״לשת
קלחולטנשםיבדנתמבהרפעישנאורזענוזהפוקתב.הלשממהידיֿלערכומ
תיבב׳העבשהתיב׳יבשותויהםירמושהתוצובקמתחא.הרימשבוהדובעב
ןויצעהדוהילשותשקביפֿלע.ד״בשםגםהיניבו,י״חליאצויםלוכ,אנינח
–בושייהישנאםעהחישםגהלילהתרימשלףיסוהל,םיימעפ,ד״בשתואֵנ
םיעמושהרשאכ,ןויצעתחפשמלשהנטקההרידבוכרענתוחישהיתשו
ףרוחבהיהוללהתוחישהיתשלשןדעומ,ןוכנֿלא.הפצרהלעםיפפוטצמ
תאד״בשםשרהנושארההחישהתארקלו–ו״לשתתנשלשביבאבו
.ןאכןתינההנכההֿםושיר

לשןרואל,תבייחתמהֿהנוכנההשיגהתגצהםאיכ,תינויעהניאהנווכה1.
,הנווכה.תולוספַלהדוגינךותמהנוכנה]השיגה[תראהונייה,תולוספהתושיגה
ןיינעהתניחבמהשיגלכתראהםאֿיכ,השיגלכלשףיקמטוריפהניא,ןכֿםג
.ןודנהןורקיעהלשדחוימה

ֿתיחישמההיגולואֵדיאה–תושיגהינימלכלעקרהורוקמה,לוכֿםדוק2.
תילאֵדיאהתומדה׃תחאהניחבמ.לארשיתרותלולכמבילרגטניאדוסי,תיתרוסמה
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תודכלתה׃תאזהניחבמו,םימגפהלכןוקית,תפסכנהתיפוסֿןיאהתומלשהלש
ןיאשכ,תרחאהניחבמ.םיתמהתייחתוםימיהתירחא,תימלועהלואגםע
דחאדצמ׃םיקרפתמתודוסיה,הווהֿםשגתמןיינעכםאֿיכדיתעלקרםילכתסמ
םיתמהתייחתואבהםלועהייחינשדצמו,ידוגינהםלועהךותבםייחֿןֶקֶת
ֿתעיגרידיֿלעםאיכ,רתלאלתגשומהםתעיגרבאקוודואלםיחטבומה
.התארקלהנוכנההריתחלדעבמתפקשנהתומלשה
וזןיאםלוא,הכלההלוכֿםדוקהנשי׃ןיחבהלשי]ל״נה[םייחהֿןֶקֶתבםג,םלוא
ןוזחםגץוחנו,תיתכלממהכלהיהוז.ומצעבהתואםישגהללוכידיחיהשהכלה
דצמלארשיתרותבעבקנהזןוזח.הכלההתמשגהתאורשפאישםיאנתהתריציל
םיפוסיכהייוטיבידיֿלעינשדצמו,םינוכנהכלהֿייחלהפיאשהםצעידיֿלעדחא
םיאיבנ,הרותַּב(תיהֱֹֿאהחטבהייוטיבו)טויפ,הליפת,םיליהת(םייביטקייבוסה
.הבוחןהשתוליפתב–םייביטקייבוסםייוטיבלשoהיצזינונקםגףאו,)שרדמו

האר.ןיבהלשי,החטבהלשןיינעאוהשיפֿלעֿףא,ןוזחהתמשגהןיינע3.
אוה,ינפלרֵבֹעאוהיהֱֹֿא׳ה״׃׳ה‐׳גםיקוספא״לקרפ,ךליותשרפ,םירבד
..׳הרֶּבִדרשאכינפלרֵבֹעאוהעשוהי,םָתשִריוינפלמהלאהםִיוגהתאדימשי . .
הסיפתב9.״םכתאיתיוִצרשאהָוצִמהלככםהלםתישעו,םכינפל׳הםָנָתנו
המשגההדצמתומלעתהו,ףוסֿןיאהוןֶקֶתהבוברעלשלובלבהרצונתיתרוסמה
הניחבהןמ.]ןלהלכ[,קומערתוי]וניה[הזלובלב]יכ[ןיבהלשי,םלוא.תישונאה
יטמזירכהדצהו,תיאובנואתיטמזירכהגהנהותיטרקורויבהגהנההנשי׃תינכטה
ןיבהנחבה–יאובנֿיטמזירכאשונ,ןיינעהעבטמ–הלואגהתמשגה.קַתּוש
םנמאהיהקותישה.המלשתילארשיהאובנןיבלתיקלחתייוגהאובנואהמזירכ
,הימחנ,ארזע(תייוגֿהכומנהאובנהתיהםוקמֿלכמ–ינשתיבימיבלבא,יללכ
.הזםגקַתּושךכֿרחא.)םיאנומשחה

רדעיה.יבציתבשורקשהתויחישמדוסי]אוה[–ל״נהלופכהלובלבה4.
.תישרושההלואגהתאקתישהאובנלתלוכיה

לעתונויצהתחימצו,תוללובתה–]יבציתבשתשרפבקע[המוארטהךותמ5.
,האובנתושדחתהעמשמאליממתונויצהתיילעתדבועםצעמ.תוללובתההעקר

ונלםחלייה״בקהיכהחטבהה׃םיבלשהשולשןיעמבהלאםיקוספבןיחבהלשי9
תמגרתימהחטבההשררבתמףוסבלו,עשוהיתאזהשעילעופבשהרהבהה,וניביואב
.לארשילעלטומהעוציברשא,הווצמתויהל
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םנמאהנתומה,ןותנכלארשיםעלוסחייתה.תייוגהכומנהמרבהליחתכלמלבא
יפֿלעםוקמֿלכמךא,לארשיתרותבתרדגומה,תירוטסיההותוישרושידיֿלע
]ןאכהתיהש[קראלו;ןיינעבןדהםדאלכלשישונאהלכשהתונובירלשןורקיע
םייקלחםיכרעםתואםגאלא,הלואגהלשינָרותהןכותהלולכמלכמתומלעתה
לארשיֿץראיכרעבםג.תישונאההריחבהתונובירלףופכבקרוצמוא–וצמואש
.הרומגתונקורתהלדערקפהלוכהֿךסבו,םיצורשהמתושעלרשפא

.תימצעההמשגההןורקעתיילעםגתונויצהתיילעםעהתיהאליממ,תאזםע6.
,איבנהיהאלםאםג,ינויצלכש,הנידמהתמקהדעקרךשמנהז]ןורקיע[,םלוא
הנידמהםע,תאזתמועל.וכותבתוררועתההתאאשנו״איבנןב״םוקמֿלכמהיה
וניאבושהדימהֿהנק.רָכֵנהןמתיטמוטואהקתעהב–היטרקומדהןורקערצונ
הניאוזכשרותבלארשיתנידמ.טרפלכלשתיטנסרטניאההבוטהםאיכ,ןוזחה
רוביצַלתרגסמאיהםאיכ,ינויצהןוזחה]תא[אלףא,הלואגהןוזח]תא[תאשונ
דערעונהתאונקור–ל״נהרקפהַלףוריצב–הז]םירבדֿבצמ[ו,הכותבהווהה
.םות

לשתינוליחהתרגסמבהמואמהתנישאלתיתדהתונויצה7.
לשהרישיהמשגהוסרגאלםינושההירשבמםג.תונויצה
תוררועתההםעדבבדב,ובשחאלא,ישרושההלואגהןוזח
תינכתבףוסבלבלתשתתובשייתהישעמתלחתהש,תינוליחה
רתויבהֶלענהוקהבומההיהשקוקברהףא.תיהֱֹֿאההלואגה
תורענתהרשיבאלרבדלשופוסב,תיתדהתונויצהיססבמב
טדרוקנוקקרםאיכ,היתורוקממהלואגהתמשגהלתיתילכת
תונויצהלשהבשחמהתכרעמלכ10.תינוליחהתונויצהםע

המשגהתפונת
תרתומתימצע
רתומו,םיינוליחַל
תרגסמברוזעל
לבא,תינוליחה
הפונתןיא
לשהיצרגטניאל
הלואגהיכרע
;םיישרושה
11.רוסאהז

ןיבהזוחאוהטדרוקנוק,רוקמַּב.לאשומןבומב׳טָדרוקנוק׳חנומַּבןאכטקונד״בש10
רבדב,)תטלשהתינוליחהתושרהוא(ךלמהןיבלהנידמַּבהייסנכהישארואתורויפיפאה
ןייצתוברםימעפ.ינוליחהלשממהןיבלהייסנכהןיבתוירחאֿימוחתותויוכמסתקולח
׳שדוקהֿילכ׳ןיבחתמוקבאמיקרפלש)ינמזה(םמויסתאטדרוקנוקהתמיתחדמעמ
.לעופבםיטילשהןיבל

ןיבהלואורקלשי,ןכֿלע;7ףיעסלשודִצל,ףדהילושבד״בשםשרהזהטפשמהתא11
הזוטפשמתאד״בשףיסוה,ןוכנלא.וכשמהבאלוןנדףיעסַל׳ליבקמב׳םירבדהתא
,קוקברהלשותטישלעוזהתרוקיבהתא.קוקברהלעןאכבתכרשאלהמלשהכ
.ךליאו604׳מע,)׳בךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחהלש׳בקרפבהאר,הבחרהב
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ואךכוךכתושעלרתומשתוארהלידכתוכלהוםיקוספטוטיצאלאהניאתיתדה
ןוזחתאובנןיאלבא,יטרקורויבהסוסיבהךרדב,תוחתפתהההיהתךכוךכש
.תימצעהמשגהלשתוירחאל

ליצהלןויסינ–י״חל,ל״צא,ר״תיב–היתוחולשותיטסינויזיברההסיפתב8.
הזתינוליחהתרגסמבלבא,יטרפהלכשהרקפהלשתונובירהןמתונורקעהמכ
לעתושקעתההןיאו,וילעמובכורתאקרוזהיארִּפסוס,אמלעבהזירפקכהארנ
,תרוסמהבויחםצעתאןורקיעכלבקלםיסנמשכףאםלוא.דימתהלהלוכיםיכרע
תפונתןיא,דבלביטרואתאוהבויחהתרוסמַּבירה12,םיאנומשחהתירבבומכ
תרוסמהבויחלשםייאלכ]אופא[םיאצויו,תיתרוסמהאובנבתססובמההמשגה
.תיתדהתונויצבומכבוש,תינוליחתרגסמב

יכאצמנ,תלגרומהתינויצהתרגסמהתלבקךותמ,ןכֿםגלוכהֿךסב9.
תינויצההמשגההתרוקיב–אוהןכומשכ,יתדהןיבינוליחהןיב,םזינויזיברה
,םיאקירמאהןמ,םילגנאהןמבוטרתויושרדישםישרוד;תויבקעורדהרתיםשל
המכוהמכתחאלעו;תרחאגהנתואךכגהנתהגהנההש]םישרוד[13;םירוסהןמ
ךותלוזםעםילגלגתמוהיטרקומדהןורקעתאתינוליחהתרגסמהןמםילבקמש
.רקפהה

)הזךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ורפסבד״בשירבדתאהאר׳םיאנומשחהתירב׳לע12
.412׳מעברפסַל׳בחפסנתאםגהארו,33הרעהלםשבלםיש,311׳מעב

םילגנאהןמל״צאהתשירדלע׃תויטסינויזיברהתושירדהלשןהיתודלותרוציקהנה13
תיטסינויזיבראלהעצה׳רוביחַּבהאר–תירבעהלשממידילןוטלשהתאורסמיש
ףוסבו״דחוימב״תחתופההקסִּפהףוסב,684׳מע,)׳גךרכ(׳םילעופהתעונתל
ד״בשןווכתמ,םיאקירמאהןמשורדלשישהשירדהלעובתוכב*.5הרעה
,)1970(׳סר׳גורתינכת׳תאהחדתהלשממהשןיגבלשותשירדלדוחייבןוכנֿלא
,ותדמעהלבקתהאלרשאכ;םימיהתששילבחמתגסלונילעהיההיפֿלעשתינכת
,ןוכנֿלא,ד״בשןווכתמםירוסהתאןאכוריכזהב*.הלשממהןמל״חגירשושרפ
,םירופיכהםויתמחלמרחאלהירוסםעתוחוכהתדרפהםכסהלןיגבלשותודגנתהל
׳תעלבומה׳תרזחהלםנמאםיכסהןיגב.)1974יאמ(ד״לשתןוויסבםתחנשםכסה
םכסהאללןלוגבםיפסונםיחטשתריסמלדגנתהךא,המחלמבהירוסידימהשבכנש
םידוהילריתהלתאזתונמדזהבתעבתנהניאהירוסשךכלעהחמאוהןכֿומכ;םולש
.הצראתולעלהבםייחה
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–םימגפהףאלעו,י״חלבויבצירואבתישרושההאובנהלשהתיילעתליחת10.
לעתישרושהלואגתעונת.השירפבםאיכ,תיטסינויזיברךרדבאלתנקותמהטיש
לכ.הלואגֿןירדהנסשודיחלתוירחא,םירבדךותחלתונוכנךות,הינכתוהתרגסמ
לעפמםצעבקראל,הכפהמךכךותמו.השירפהןורקעתאהבתללוכהאובנ
.המינפהייחתהלעפמךותבםגםאיכ,תולגהיפלכהייחתה

.םויכתינויצההגהנההתעיקשםעתדחוימתוציחנידילאבשרבדההזו.11
שדחמםעהןיינבךותםאיכ,לועתקירפךותאקוודואל,הכפהמלםעהתלבוה
.תוירחאתלבקלשהרורבהמגמבםינפבמ
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׳ןַנַחתֶאָו׳תשרפלשהרקיערֶשֵפל
׳ומחנתבש׳לשהנכותםע

ריאילשהווצמה♫רבתשרדלחסונ♫תעצה

באֿםחנמבלעילויתבשלדלונריאי
הריכבהתוחאה–הואנרשאכ,ז״ישת
תחמשתא.יצחוםייתנשכתבהתיה–
רצחבהחפשמההגגחולשהווצמהרב
,אנינחתיבב׳העבשהתיב׳,םתיב
ההשתונכההתפוקתב.ל״שתתנשב
,תירבהֿתוצראבתועובשהמכד״בש
ֿתעצהתאריאילחלשאוהםשמו
ֿרבתשרדלהזבתנתינהחסונה
.הווצמה

ףיסוה,העצההןמםיקלחלטנריאי
שביגשדע,ולשמםירבדדועםהילע
ונניאןאכאבומהחסונה.ותשרדתא
תחפשמיחרואועמששהזאופא
ד״בש.הריגמַּברתונשהזאלא,בדןב
,דיהבתכיפדתאתרתוכְּבריתכהאל
.ךרועהלֶשִמאיהלעממשוזו

.)הווצמהֿרבתגיגחלהנמזהה׃ןימימ(
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הבתבשהתאםרכזבילעםיאגתמדימתויהלוכהךיאינארכוזיתודליתליחתמ
ֿםושמאנדתמדקִמש,דועהמו;׳ומחנתבש׳׃הווצמֿרבליתויהתאגוחלילעאהי
,השרפהלכתאארקאםגאלא,הרטפההתאירקבקפתסאאלשלוכהיבוחטבהמ
.ורמאוולעפתה–!השרפוזיא!תבשוזיא.ןַנַחתֶאָותשרפ

ומחנ,ומחנ״קרפהתאו,יתרכהםרטדועןַנחתאותשרפתאשכםג–ינאו
תבש׳.םויהלשודוחייוהמיתעדיאליתמרכוזיניאםוקמֿלכמ,יתארקםרט״ימע
הריזחמהתבשה1,״אתָמחנדעבש״רוזחמתאתחתופהתבשהוזירה–׳ומחנ
לשעובשבקראלשילושיגדהדימתםנמא–ינאו,הלואגלןברוחמלגלגהתא
׃םיכיראתהינימינשןיבתופעתסההתדוקנבשממאלא,יתדלונ׳ומחנתבש׳
.]ןלהלכו[,באבא״ילרוא

העשתליל,הלילהלכהכשמנובאבהָנומשברבכהלחההרָזעהתפירשןכא
המייקתה–2)264׳מע,׳הךרכ(רנזולקרפסמ–רקובבבאבהעשתב.באב
,תרחמלףאךא,הפירשהתאםילשהלהטילחהשימורהאבצהישארתפיסא
,םייקשדקמהלשופוגֿרקיעהיהןיידע,רקובבהנומשהעשבבאבהרשעב
״תויראהרעש״םוקְמךרעב(יחרזמהרעשהךרדתורעתסהלדועוצרפםידוהיהו
ופרשושאםיאמורהופיסוה,הרשעֿתחאהעשבתורעתסהההפדהנשמקר.)םויה
אתלחתא״ינפמ]באב[העשתהםוילועבקנלבאהוםוצה.שדקמהרקיעתא
היהו״,ףרשנירישעבלכיהלשובור׃ןנחוייברשיגדמשיפכלבא,״אתונערופד
3.)׳אדומעט״כףד׳תינעת׳–ינשַּבןהןושארהתיבבןה(״םויהלכךלוהוקלוד

רשא,באבהעשתרחאלשתותבשהעבשתאןייצמהיוניכהאוה׳אתָמחנדעבש׳1
לארשיל,הלואגוהמחנתואובנירבדב,עובשהתשרפתאירקרחאל,ןהבםיריטפמ
–ןַנַחתֶאָותשרפםעדימתתארקנה–הזרוזחמבהנושארההרטפהה.םילשורילו
בללעורּבַד.םכיהֱֹֿארמאֹי,ימעומחנומחנ״׃חתופה,׳מקרפוהיעשיבאיהאולה
לכבםיַלפִּכ׳הדימהחקליכ,הנֹוֲעהָצרִניכהָאָבצהאלמיכ,הילאוארִקוםילשורי
תואובנבםיריטפמבאבהעשתינפלשתותבשהשולשב,לידבהלו,בגא(.״ָהיֶתאֹטַח
.)׳אתונערופדשולש׳׃תונוכמהלאתותבשו,תונערופוןברוח

,׳ינשהתיבהלשהירוטסיה׳,רנזולקףסוילשוירפסתרדסב׳הךרכלאיההינפהה2
.ט״ישת‐ט״שתםילשורי,ףסאיחאתאצוה

ףאשרמאֶנםירבדַלךשמהבדימו,ןושארהןברוחהיכיראתבארמגהןוידמעטקהנה3
׃שממםימיםתואבעריאינשןברוח
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קיסֲעהווהְדדע״׃לאוגהדלונשדקמהתיבברחשםויביכתרפסמהדגאהךא
.יתירֲחַאאנמיזתַעָגהיֵמִע . ,א״נ׳א׳הברהכיא׳(״יאָדוהידןוהקירְּפדילַיתִאְד.
ונייהו–4)ט״מק׳מע׳הדגאהרפס׳הארו,׳דהכלה׳בקרפ׳תוכרב׳׳ימלשורי׳
תגרדיהוזו,לאוגהדלונ,]באב[א״יְֿל׳יןיבךלוהוקלוד]שדקמהֿתיב[היהשדעש
ויפֿלעיתוכייתשהלו,יתדלוהךיראתלהליחתכלמיתעדוותההבשתובישחה
.׳ומחנתבש׳ל

תלואגלהמחלמהללוחמ–ריאיםשלע,ימשםגםצעב,ןכֿלעֿרתי,ינשדצמו
התואלתוכימסביכןייצלןיינעמ5.תכסמההתואלףרטצמאוהףא–ונימיבלארשי
לשומשרבדבתקולחמתחתפתמשדקמהתפירשםעלאוגהתדילרבדבהדגא
׃רמאנש,ומשאריהנ׃רמאאירוגנסאביבבר״יכאבומ׳הברהכיא׳בו,לאוגה
אלא;ריאיונייה–אריהנ6.״ביתכאריהנ–)ב״כ׳בלאינד(׳אֵרשהֵמִעארוהנו׳
תרוצבוליאו,הייפְצוהייפיצקרוזהתיהןיידע,״אריהנ״,וזתימראהרוצבש
הטלחהבהלואגהתמחלמתמשגהםגוזהתיהרבכ״ריאי״לשיתרתחמהיוניכה
]תא[ריכהליתדמלהבשהשיגהוחורהאופאיהוזו–שממבתבייחמוהשוחנ
.םידמועונאהבש,וזתבשבוהזךיראתבהקֵבדהתדחוימתובישחהתוא

.לכיהלםירכנוסנכנ]באב[העבשב״ . ,רּואהתאובותיצההכישחלךומסיעישתו.
..ולוכםויהלכךלוהוקלודהיהו . רודהותואביתייהילמלא׃ןנחוייבררמאדונייהו.

,ןנברו.ףרשנובלכיהלשובורשינפמ,ירישעבאלא]םוצהםויתא=[ויתעבקאל–
.״אפידעאתונערופדאתלחתא–]?יעישתבוהועבקעודמ[

םגםילקםייונישבתאבומה(,׳הברהכיא׳בשתאזההדגאהןמעטקםוגרתהנה4
םעפותרפהתעג;שרוחהיהשםדאבהשעמ׃)׳ארוט׳הףד,׳תוכרב׳׳ימלשורי׳ב
רתה׃ולרמא;ינאידוהי׃ולבישה?התאהמ׃לאשודחאיברעודילרבע;תחא
׃לאש.םידוהיהלשםשדקמברחשיפל׃בישהו?עודמ׃לאש.תשרחמקורפותרפ
׃ולרמא;תינשהרפההתעג,ומערבדמודוע.תרפתייעגמ׃בישהו?ךלןינמתאז
.לארשילשןעישומדלונשיפל,תשרחמםותרותרפרסֱא

.120׳מעהזךרכב,׳םישגמררושמ׳רמאמַלחפסנהתאהארריאילשוייחלע5

אוהש–אירוגנסאביבבר.חישמלשומשרבדבשרדמַּבןוידהןמ,רומאכ,אוהטוטיצה6
׳ביתכ׳התרוציהוזןכש,׳אריהנ׳אוהומששעיצמ–איגנורסאבאארומאההארנכ
.)רוא=(׳ארוהנ׳׃ובאורקלשי׳ירק׳התרוציפלרשא,ןאכטטוצמהקוספבלאינדרפסב
,תורתסנותוקומעהלוגאוה׳׃ומוגרתו,תימראב,ה״בקהלשוחבשברבדמקוספה
–ךשחמבורתסהבשאופאשרודשרדמה.׳ומִעןכושרואהו,ךשוחברשאֿתאעדוי
.ה״בקהלשוקיחבלוכיבכחישמהיורש–ריאהלותולגתהלותיעאובתשדע
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םיכרעלםנמאםירשקתמימשויתדלוהךיראתיכאהי׃לואשלרשפאהתעו
םיאגתמוילעםהםידמועיתודלימשהככלעםישנאהםיאורהמךא–םיבושח
שקבמיאדוובו,תורגבלינאסנכנהזהתעךאןיידעינאו,םשהוךיראתהתוממורב
ודמעישאלו,םהבתואגתהלהיהירשפאשילשמםישעמיבויהידועשינא
יתישעאלשםֵשוםישמילבמוילאיתעלקנשךיראתללגב,שארמיבואגתיו
םיראפמוםישנאהילעםידמועםא׃בישאינאולאושינא,םלוא.המואמונעמל
אלא,םיאגתמםהיבאלןיידע–תמאב–ןבומכירה,םשהתאוךיראתהתא
הפונתיֵלילּכםיכרעלשהזכףוריצש,וביתיכזשןורתיהתאםהםיחבשמקר
תפוקתלתודליהןמםויהירבעביכרדתאריאהלוינתווללןמוזמ,ןכותו
אלתמאב,הזהםיכרעהףוריצביכריכזאורוזחאוישכעו–תווצמהותורגבה
׳ומחנתבש׳שהדבועהםגאלא,הבושחאיה׳ומחנתבש׳לשהדבועהםצעקר
.ןַנַחתֶאָותבשאיה

,ןיינעלןיינעמאיהתלגלגתמ.םינושםיניינעהמכבהרואכלתקסועןַנחתאותשרפ
תרשע,עמשתאירק׃דרפנבםהמדחאלכלשתדחוימהותוממורתאןייצלרשפאו
?תאזההשרפבללכנאלהמו–ץראהתשוריוהלוגסםע,תולילאהרוסיא,תורּבִדה
יתארקש,׳ומחנתבש׳ליתוכיישידיֿלעיתיכזרבכוזתלעותבהנה,תמאבךא
,הרקיעב,וזהשרפהיושעםצעבשוהירהיתדמלשהמו,ןויעבןַנחתאותשרפתא
רתומשילהמדנו,״קר״הנטקההלימבאיההלשחתפמהתדוקנ.תחאהשקמ
ןמןאכתשרפנותחתפתמהלוכלארשיתרותלשתינויעהתיצמתהלכיכרמול
האבוןַנחתאותשרפלשהנכותרקיעתאהווהמהאיהו,תאזההנטקההלימה
.]ןלהלדימרבסוישיפכ[,שבוגמיוליגידילהב

האר״׃]ךליאו[׳הקוספ׳דקרפ,״ינש״ַלהאירקהתליחתמונאםיארוקךכיכ
רשא,ץראהברקבןכתושעליָהֱֹֿא׳הינַוִצרשאכםיטפשמוםיקֻחםכתאיתדמִל
יניעלםכתניבוםכתמכחאיהיכ,םתישעוםתרמשו.התשִרלהמשםיאבםתא
לודגהיוגהןובנוםכחֿםעקר׃ורמאו,הלאהםיקֻחהלכתאןועְמשירשאםימעה
?וילאונֵארקֿלכבוניֵהֱֹֿא׳הכוילאםיבורקםיהֱֹֿאולֿרשאלודגיוגֿימיכ.הזה
ןֵתֹניכֹנארשאתאזההרותהלככםִקידַצםיטפשמוםיקֻחולרשאלודגיוגימו
–״]םויה[םכינפל

םיקוחה–הרותהרקיעלכרבכהצמתמהזבאלשרמאיימ,הרואכלו
תולעמשולשםהבתומייקתמתחאהנועבותעברשא,םייהֱֹֿאהםיטפשמהו
םימכחםה;והערלשיאןיבםימילשמוםירשקמ,םימיענןכבו,םיקידצםה׃ולאכש
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םייתִמאםהו;ץראבונייחלשםתחטבהיכרוצתניחבמםיליעומןכבו,םינובנו
ןה–האירבהקוחלםימאתומןכבו–ארובהרוקממםתויהיפֿלעןה,םימלשו
ברקלורשקלםילגוסמןכבו,ארובהתושירדלםינוּוכמאליממםתויהיפֿלע
.וניבלוניניב

,שיגדמוריהבמוךשמההאב–]ךליאו׳טקוספמ,ףוצרךשמהב[–ןאכךא
׃םולכאלבםכתסהלםגיושעןיידעומצעלשכהזש

׃יאנתלעוגייסבקרםירומאהלאהתונורתיהלכ]יכרמואֿהווה[–״קר״
,יניעוארֿרשאםירבדהֿתאחכשתֿןפדֹאמשפנרֹמשולרֶמָשִהקר״

יֵנפלָתדמערשאםוי׃ינבינבלוינבלםתעדוהו,ייחימילכבבלמורוסיֿןפו
רשא,יָרבדֿתאםעימשאְוםעהתאילֿלֶהקַהיַלא׳הרֹמֱאב,ברֹחביהֱֹֿא׳ה
.ןודֵמַליםהינבֿתאו,המדאהֿלעםייחםהרשאםימיהֿלכיתֹאהאריְלןודְמלִי
ןנע,ךשֹח,םימשהֿבלדעשאברעֹּברההו,רההתחתןודמעתַוןובְרקִתַו
םכניאהנומתוםיעמֹשםתאםירבדלוק,שאהךותמםכילא׳הרבדיַו.לפרעַו
,םירבדהתרשע,תושעלםכתאהָוִצרשאותירבתאםכלדגיַו.לוקיתלוז,םיאֹר
םיקֻחםכתאדמללאיההתעב׳ההָוִציתואו.םינבאתוחולינשֿלעםבתכיַו
.״התשִרלהמשםירבֹעםתארשאץראבםָתֹאםכתושעל,םיטפשמו

ֿתלאשםגאלא,םיטפשמהוםיקוחהתאתושעלורומשלקיפסמןיא,רמולכ
רוקמהםצעתאקראל,דימתתעלכב,םלועלעדנוריכזנורוכזנשאיהםייח
ונתינםהובשםיוסמהירוטסיההעגרהתאשממאלא,םיקוחהלשיהֱֹֿאה
דמעמהועומשלםעהתונעיה,השמליהֱֹֿאהוצהתמזוי׃ונלונתינםהדציכו,ונל
,םיטפשמהוםיקוחהירבדועמשנוועמשוהוברשאאלפהוארומהלשיטמרדה
7.וניניבל׳הןיבתירבתניחבב

?עגרהתארוכזנשךכֿלכבושחעודמו
איההבושחההדוקנה׃]ךליאוו״טקוספמ[ךשמהַּבהבושתהדימהאבתאזלע
–הנומתלכהתיהאלשרוכזנאלםאוליאו;הנומתםושהתיהאלדמעמותואבש
׃אוהונשפנבשרבד–םילילאתדובעבעוקשלונאםייושע–הווַצמלוקקר
ךותמםכילא׳הרֶּבִדםויבהנומתלכםתיאראליכ,םכיתֹשפנלדֹאמםתרמשִנו״

–ךשמהַבוןאכהנודינההדוקנהלאד״בשבש,םירבדהתביתכרחאלםינשששכ7
ימיירבדלע׳ורוביחב–הרותהתלבקלשירוטסיההעקרהועגרהתארוכזלהבוחה
,״תורחאםילימב״תחתופההקסִּפַּב320׳מעבםשתאזהאר.)׳דךרכ(׳לארשי
.ט״כהרעהלבלםישו
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תינבת.הבקנוארכזתינבת,לֶמָסֿלכתנומתלספםכלםתישעוןותִחשתֿןפ.שאה
☻ֵמֹרֿלכתינבת.םימשַּבףועתרשאףנכרופִצֿלכתינבת,ץראָּברשאהמהבֿלכ
ָתיארוהמיַמשהיניעאָ☻ִתֿןפו.ץראלתחתמםימַּבֿרשאהגדֿלכתינבת,המדאב
םהלָתיִוחתשהוָתחדנו,םימשהאבצלכ,םיבכוכהֿתאוחריהֿתאושמשהֿתא
.םָתדבעו . .״.

ירוטסיההעגרבהיהשיפכהרותהןתמתארוכזיאלםעהםאש,רמואהווה
ֿךיאהחמצש,הנובנותקדוצהרותכםתסקרהרותהתאולץמאיאלא,םיוסמה
לכךכבדבאֹתאליממירה,יהֱֹֿארוקממםגּולו,םלענהןמזהךלהמב,אוהש
הווצמכשגרויאלהרותהםויקו,ויָהֹֿאלםעהןיבהליעפוהרישיתוסחייתה
הרותה׃ולצפתיםירבדהאלא,הזלהליעפהסחיהךותמירסומןפואבתבייחמ
,בוחאקוודואלותלעותלשילכשןיינע,אדירגיִאָדכרבדכרתויהלכלקזחות
,ילכשקרםאיכירסומסיסבלעאלןכֿםגםדאהשפחיםיהלאתאוליאו
.ביבסשתישוחהתואיצמב,ולהצוחמ

תואיצמהתאליעפמה,םייחםיהלאםדאהולאצמיאלםג,אליממ,הזכןפואב
רשא,תואיצמהינותנמןותנב,תואיצמהךותבואצמלהֶמַדיאוהאלא,הללעממ
אלאירסומסחיךותמאלשםיהלאתשקב׃תורחאםילימבו;תלעפומההמצעאיה
לשבזכהֿייומידדוסיבחנומהםרוגה,םירבדהעבטמ,איהאיהיתולכתסִהֿילכש
8.״םיהלאאלהמהו,םיהלא״–םכותמםירתסנה,תּולילאה

היווהןימךותמונלואבאלםה–ונלשםיטפשמהוםיקוחה,תאזתמועל
,םימעהךרדכ,הביבסבםיהלאונלשפחנולכתסנהנממרשא,תאזכשהטקש
םימעהלכלםתֹאיהֱֹֿא׳הקַלָחרשא״׃]ט״י׳ד[שוריפבונתשרפבםנמאשגדומַכו
,ןכאלונאש,לידבהל,דוגינה׳וונתשרפבדימהאבןאכאלא,״םימשהלכתחת
ולתויהל,םירצממ,לזרבהרּוּכִמםכתאאִצויַו׳החקלםכתאו״–״םכתאו״אלא
הליחתמתולכתסההןמוטקשהןמאל,ןכבו.]׳כקוספ[״הזהםויַּכהָלחנםעל
׃ונקעצאלא,ונלכתסהאלונא.לזרבהרוּכמ,םירצמתולבסמאלא,ונתרות
.הדֹבעהֿןמםיהֱֹֿאהֿלאםָתעוַשלעתַווקעזיַו,הדֹבעהןמלארשיֿינבוחנָאֵיַו״
ֿתאוקחציֿתא,םהרבאֿתאותירבֿתאםיהֱֹֿארֹּכזיַוםתקאנתאםיהֱֹֿאעמשיַו
ךכֿלכ.)ה״כ‐ג״כ׳בתומש(;״םיהֱֹֿאעדיַולארשיינבתאםיהֱֹֿאארַיַו.בקעי
ךותמו,ונאיצויַו,םיהֱֹֿאונלהנענזאו,םימשלונתקעצהתלעשדע,ונקעצ

.׳כקוספז״טקרפבו,א״יקוספ׳בקרפב׃םיימעפ,והימריתאובנבעיפומףוריצה8
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ךדיאמהלודגהאלפהוֿארומהתונעיהו,דחמהלודגהונתקעצלשהזהדמעמה
,םירצממונכילשיַו,הלודגהלטלטםואתפונתואלטלטאוהֿךורבֿשודקהש–
,תואיַכוהאיַּכםערבכםאיכ,םעםתסאלו,םעלתויהלםיילגרהלעונדימעיַו
.הרותהונלהנתינהזהדמעמהךותמ–ונדבלמםלועבםעדועהיהאלשיפכ

יכ״םיהלאהמ״וא״םיהלאימ״הלאשַלםוקמםושןיאהזכשדמעמב
םאיכהנומתםושבאלו,וארומוותלודגלכב,ןיעבןיעםיהֱֹֿאתאונאםיאור
.ונמצעונבםיללוחתמהםייסִנהוישעמםצעב

,הרותהםויקבדימתרוכזלונאםיוּוצמשאוההזהירוטסיההרוקמהרבדתאו
תונעיהוםיהֹֿאלהלודגתירוטסיההפיאשלשהזהסחיהתדמתהךותמקריכ
ךותמקר–תאזהתירוטסיהההפיאשהתמשגהלונלןתנשהרותהידיֿלעםיהֱֹֿאה
הלוכיוהרותלםעטהרמתשהללוכי,תירבהסחיאוהאוהש,הזסחיתדמתה
.תיסִנהותכרדהתאםילבקמותמאיֵהֹֿאלםירושקונתויהלשהמרהרמתשהל
תרסחםינפֿלכֿלעאיהתראשנ,אהתשלככהנובנוהקידצהרותהאהת,ןכידעלב
ֿםויהםהייחתאםהלםייחה,םייוגהלשליגרהרושימלונאםידרויותועמשמ
םיבכוכתדובעלשתועמשמהֿרסוחבםידבואהךא,תיסחיםנמאםיטקשה,םיימוי
.איהשתומכתירמוחהתואיצמהימרגםתס,םינבאוםיצע,תולזמו

בוש–תמאיֵהֹֿאלתירבונלהתרכנתחאםעפרבכש–ונחנא,ןכֿלעֿרתיךא
םילכה,םייוגהדחאכהיהנשךכבטושפונלםכתסהלהלוכיתירבהתרפהןיא
.םותדעםידבואוםילכ–םתועמשמֿיאב,תחנבלוכיבכםהלםידבואו

;םילילאתדובעבעקשנ,תירבהתרגסמ,התרגסממהרותהתאאיצונםא,ןכא
רהמדבאֹנדבאוהרותהתרפהלעיגנםגאליממםילילאתדובעבעקשנםאו
םיקוספב׳דקרפברומאהרבדַּכ[התשִרלהמשםירבועונארשאץראהלעמ
אלש,שארמונתשרפבונאםיעדונ,תירבההתרכנשמךא.]ו״כה״כג״כ
..אָּנַקלֵֿא,אוההלכואשאיהֱֹֿא׳היכ״.לילכדבאֹנאלו,דבאֹנטושפ . .
.המשםכתא׳הגֵהַנירשאםִיוגַּברפסמיתמםתראשנוםימעָּבםכתא׳הץיפהו
ןועמשיאלוןואריֿאלרשא,ןבאָוץע,םדאידיהשעמםיהלאםשֿםתדבעו
םנמאיַנפלשהזרודךאו–]ח״כדעד״כקוספמ[;״ןֻחירְיאלוןולכאֹיאלו
תירבה,ינשדצמשאלא.רבדלשושוריפתויהליושעהמםותדעתעדלדמל
.ולוטיבלףאווכוכירלםגםאיכ,שנועהתרמחהלםרוגקראלאיהםעפהתרכנש
הכלהכקועזלונתאיבהשבקעיוקחציםהרבאתירבהתואיפֿלע,ףוסֿףוס
יכ,ָתאצמויהֱֹֿא׳התאםשמםתשקִבו״׃]׳ל‐ט״כםיקוספב[בושןכ,םירצמב
תירחאב,הלאהםירבדהלכואצמולרַצַּב.שפנֿלכבובבלֿלכבונשרדת
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לֵֿא״םגאלא,אָּנַקלֵֿאקראליכ.״ולֹקבָתעמשויהֱֹֿא׳הֿדעָתבשו,םימיה
עבשנרשא,יֶתובאתירבֿתאחכשיאלוֶתיחשיאלוְּפרַיאל,יהֱֹֿא׳הםוחר
.]א״לקוספ[;״םהל

דוסיבםכתסמהזהבכרומהךילהתהלשאלפהדוסיכונאםידמולןאכו
.הבהאה

הנה[–?הֶנענורזוחאוהבושוונלהנענאוהֿךורבֿשודקהשעריאדציכ
דועןיא,םיהֱֹֿאהאוה׳היכתעדלָתֵארָההתא״׃]ךליאוה״לקוספבבותכה
,הלודגהשִאתאארהץראהֿלעוָּךֶרסַיְלולֹקֿתאיעמשהםימשהֿןמ.ודבלמ
ֲאִצויַו,וירחאוערזברחביַויֶתֹבאẁתאבהאיכתחתו.שאהךותמָתעמשוירבדו
איבֲהַל,ינפמממםימֻצעוםילֹדגםִיוגשירוהל.םירצממלֹדגהוחֹכבוינפב
קוספברומאההנה[,ונדִצמ,ינשדצמו–.״הזהםויַּכהלחנםצראֿתאלֿתתל
לעממםימשבםיהֱֹֿאהאוה׳היכבבלֿלאָתֹבֵשֲהַוםויהָתעדיו״׃]ךליאוט״ל
,םויהוַצמיכֹנארשאויתֹוצמֿתאוויקֻחֿתאָתרמשו.דועןיאתחתמץראהֿלעו
ןתֹניהֱֹֿא׳הרשאהמדאהֿלעםימיךיראתןעמלו,ירחאינבלולבטיירשא
ןורקיעָּבבושאיההבושתה?הזהרבדהתאונאםייקנדציכו.״םימיהֿלכל
םיקוספ׳וקרפב[ונתשרפבעיפומהו,לארשיתנומאלשיזכרמיוטיבכלבקתנש
בבלֿלכביהֱֹֿא׳התאָתבהאו.דחא׳ה,וניהֱֹֿא׳ה,לארשיעמש״׃]׳ה‐׳ד
םג,ןכא9.הבהאידיֿלעאופארשקנתירבהלגעמ.״ֶדֹאמֿלכבושפנֿלכבו
הפיאשלתכפהנואדירגבאכהתעבהמהלעתמההקעזהאלםאיהמ,הקעזה
–״ֶדֹאמֿלכבושפנֿלכבובבלֿלכב״,הבהאבתיבויחהיישעותוקבָדיהו
קרפבונלתחטבומהוז,הלואגַלםיעיגמוםיקוחהתאםימייקמוםיכוזונירהזאו
.דחאכןַנַחתֶאָותשרפבו׳ומחנ׳

םושיר׳ןיעמומצעלד״בשךרעהטויטהינפלדועו,הטויטהמדקןאכעיפומהחסונל9
תאןאכאיבהלןוכנלונאצמ.הטויטהםעדחיותריגמברתונרשא,זופח׳תובשחמ
םירשקנםירבדהו,ןאכרומאהןכותהתארחאןפואבד״בשחסנמוב,הזהםושירה
׃ןכלֿםדוקרמאֶנרבכשהמלםג
,ה״בקללארשיןיבהבהאהתירבךותמהנתינהרותהיכרוכזלאוהבושחה״
הרותהשתירשפאהחנהלדוגינב,הז.תאזהתירבהךותמהתועמשמתאתלבקמו
אלוהתועמשמתאוניביאלםינפֿלכֿלעזאש,הזירפקואהפירבדםתסאיה
.יוארכהמייקלולכוי
ףוסֿןיאדעהעיגמהלארשילשחצנהֿתפיאש,דחאדצמ–?הבהאהתירביהמו
הפיאשלשהתמשגהלתיחרכהה,ה״בקהלשהעפשההףוסֿןיא׃ינשדצמו,ה״בקה
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,תירבהלגעמותוא,ליעלוניארשיפכ.הלואגליעצמאלשןיינעקרהזןיאךא
הרותהןתמלדוסיהאוהאוה,הבהאבתידדההתונעיההוהפיאשהוהריחבהלגעמ
קראלאיההרותהיכאצמנ,רומאכ,הזכןפואב.התועמשמתדמתהוהתלבקו
תירבהלגעמלץוחמללכםויקהלןיאתמאבאלא,םימעהיניעלונתניבוונתמכח
.ונלשהזה

,ונלהנתינשהבוטההרותבםתסםניאונדוחייוונתלוגס,ןכֿםג,ךכלםאתהב
תכלוהךכםנמאו–הרותהונלהנתינהמשלוהכותמרשאתירבַּבלוכֿםדוקאלא
׃הזַּב,רמואהווה–?לארשידוחייאטבתמהמב׃שוריפבהרידגמוונתשרפ

םדאםיהֱֹֿאארברשאםויהֿןמל,ינפלויהרשאםינֹשארםימילאנֿלאשיכ״
.והֹמָּכעמשנהואהזהרבדַּכהָיהִנה,םימשההֵצקֿדעוםימשההֵצקִמלוץראהֿלע
הסִנהוא?יחֶיַוהתאָתעמשֿרשאכשאהֿךותמוילארבדמםיהֱֹֿאלוקםעעמשה
דיבוהמחלמבםיתפומבותֹתֹאב,תֹסַמב,יוגברקמיוגולתחקלאובלםיהֱֹֿא
םיַרצמבםכיהֱֹֿא׳הםכלהשעֿרשאלככ,םילודגםיאָרומבוהיוטנעורזבוהקזח
רחמנבלאשייכ״׃דועו.]ד״ל‐ב״לםיקוספ,׳דקרפבבותככ[;״?יניעל
׃נבלָתרמאו.םכתאוניהֱֹֿא׳ההָוִצרשאםיטפשמהוםיקֻחהותֹדֵעההמ,רֹמאל
תֹתוא׳הןתיַו.הקזחדיבםירצממ׳הונֵאיצויַוםירצמבהֹערפלונייהםידבע
םשמאיצוהונתואו.וניניעלותיבֿלכבוהֹערפב,םירצמבםיערוםילֹדגםיתפֹמו
תושעל׳הונֵוַציַו.וניתֹבאלעבשנרשאץראהֿתאונלתתלונתֹאאיבָהןעמל
םויַהְּכונֵתֹּיַחְלםימיהֿלכונלבוטְל,וניהֱֹֿא׳הֿתאהאריְל,הלאהםיקֻחהֿלכֿתא
.]ד״כ‐׳כםיקוספ׳וקרפ[;״הזה

ירה,ונתלואגתאהחיטבמה,תאזההבהאהתירביכאצמנהזכןפואב,םלוא
איה–ונמויקדוסיםצעיהירהאלא,הלואגליעצמאםתסאיהןיאשיפֿלעֿףא
המלעםוקמֿלכמ–ונייחתאהאלממוהרידסמההרותהדוסיוונדוחיידוסי
תאוהנוזִנאיההלואגהתפיאשמיכרמואהווה?תנוּוכמאיההמלותבבוסאיה
תרשעםיאבומהילאו,תרגסמהיהוז.חיטבהלאיההדעונהלואגהתדמתה
תירבה–ןכותהתואםיאלממו,םיבוטהםיטפשמהוםיקוחהרקיעכ,תורּבִדה
,ךדיאמונדיבהתחטבהלםיקוחהיולימלע,דחמץראלונתפיאשלעתרשקנ

–לוקקר]יניסרהדמעמב[עמשנשרמאֶנשוהזו,וזתודכלתהמתעבונהרותה.תאזכש
היהּולו,תיקלחחרכהבאיההנומת.הנומתםושבםצמטצמוניאש,ףוסֿןיאלוקונייה
ולשףוסֿןיאהתפיאששאליממושוריפהיהתיקלחהנומתוזיאלקבדנלארשיםע
.״תיפוסֿןיאהעפשהדועולןיאםגו,תררופתמ
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תיֵצמתמםנמאךכו–ךלוהוךשמתמהלגעמבתירבהלשהתדמתהתרגסמבלוכהו
,״קר״הנטקההלימלביבסמלארשיתרותלשתינויעהתיצמתהלכןַנַחתֶאָותשרפב
.ליעליתרמאשיפכ

םיאבהםיכרעהףוריצבתפתתשמאיהםג,יתרמאשיפכ,וזתיצמת,הנהו
תאיתטריפשמ,התעו;תורגבלתודלימינארבועובש,הזםויבדחוימיוטיבל
תורשקתמ׳ומחנתבש׳וןַנחתאותשרפיכוניניעלררבתמאליממ,תאזלהתיצמתה
הנושארתאצויהאיהןַנחתאותבששדבלבךכידיֿלע,ינוציחןפואבקראלםצעב
םגןַנחתאותשרפו׳ומחנתבש׳תורושקתמאבאלא,הרקמב,באבהעשתירחא
איה׳ומחנתבש׳םא.וזתאוזןהתומילשמוןֶכותַּבקהבומימינפרשקידיֿלע
איהןַנחתאותשרפירה,הלואגלןברוחמלגעמהתרזחהתאתלמסמהתבשה
,רקיעןהןַנחתאותשרפלשתורּבִדהתרשע,ןכא׃רבדהתועמשמתאהרידגמה
םויקותועמשמתונתונהןה׳ומחנתבש׳לשהמחנהתחטבהוהפיאשהקרךא
םה,םדִצמ,םירחאהםיקוחהותורבדהתרשעםגשםשכ,תורּבִדהתרשעןתואל
.המחנהתומשגתהליאנתהםינפלכלע

םיללכנםייללכםייחֿיקוחקראליכןייצליוארתמאב,ןאכלונעגהשמו
שיאלא,תירבהלשהמויקםשלםייקלונאםירומאםתואשםיטפשמהוֿםיקוחַּב
ונתולחנתהתמישמל,םניינעםצעמ,ןירשימבםיסחייתמה,םידחוימםיקוחםג
תשרפבםיעיפומוללהםידחוימהםיקוחהףאו–חצנלונדיבהתחטבהוץראב
.המויסב,ןַנחתאו

םייותיפהחכונלו,לעופבונמעםויכטבלתמןהבשתויגטרטסאהתויעבהחכונל
ןַנחתאותשרפברדגוהשיפכלארשידוחיימקלתסנש,ונתותפלםיברםויכםיאבש
–תאזההשרפהםויסתאאורקליאדכ,״ןוכיתהחרזמהןמקלח״תויהלללובתנו
׃ונושלכ,אוהשיפכ–]א״י‐׳אםיקוספ׳זקרפב[

םיברֿםִיוגלַשָנו,התשִרלהמשֿאבהתאֿרשאץראהֿלאיהֱֹֿא׳האיבייכ״
םיברםִיוגהעבש,יסוביהויוִחהויזִרפהוינענכהוירֹמֱאהוישגרִגהויתִחה,ינפמ
תֹרכִתֿאל,םתֹאםירחתםֵרֲחַה,םתיּכִהוינפליהֱֹֿא׳הםָנָתנו10.ָּךֶמִמםימוצעו
.ֶנבלחקתֿאלותבוונבלןתתֿאלתב,םבןתחתתאלו.םֵּנָחְתאלותירבםהל

ימעתעבשלכ–הרותבהדיחיםעפ–וידחיםירכזנהזקוספבשןייוציבגאתרעהכ10
תירבתתירכדמעמבםגםירכזנםה,םימעהרשעלשתרגסמבו,הנושהרוצב(.ןענכ
.)ו״טקרפףוסתישארבב,וניבאםהרבאםעץראה
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.רהמדימשהוםכב׳הֿףאהרחו,םירחאםיהלאודבעויַרחאמנבֿתאריסייכ
ןועֵדַגתםֶהיֵרֵשֲאַוורֵּבַשְתםָתֹבֵצַמווצֹתִתםהיתֹחְּבזִמ׃םהלושעתהֹּכֿםאיכ
תויהליהֱֹֿא׳הרחבב,יהֱֹֿא׳הלהתאשודקםעיכ.שאבןופרשִתםהיליספו
קשחםימעהֿלכמםכּבֻרמאל.המדאהינפֿלערשאםימעהלכמהָלֻגסםעלול
רמָשִמוםכתא׳התבהאמיכ.םימעהֿלכמטעמהםתאֿיכ,םכברחביַוםכב׳ה
תיבמדפיַוהקזחדיבםכתא׳האיצוהםכיתֹבאלעבשנרשאהָעֻבשהתא
,ןמאנהלֵֿאה,םיהֱֹֿאהאוהיהֱֹֿא׳הֿיכָתעדיו.םירצמֿךלמהֹערפדימ,םידבע
וינפֿלאויאנֹ☻לםלשמו.רודףֶלֶאלויתֹוצמירמֹשלוויָבֲהֹאלדסחהותירבהרֵמֹש
םיקֻחהֿתאוהָוצִמהֿתאָתרמשו.ולֿםלשיוינפֿלא,אנֹ☻לרחאיאל,דיבֲאַהְל
.״םתושעלםויהְוַצמיכֹנארשא,םיטפשמהֿתאו

ל״שתץיק׃הביתכהדעומ
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לארשיתלואגוהנידמ,תונויצ
)סובליס(תיתנשםידומילתינכת

בתכד״בשרשאםידומעהעבשלשםוגרתוניהןאכאבומהםירבדהֿםושיר
׃תרתוכַּבםריתכהו,תילגנאב

Zionism, the State and the Redemption of Israel

תאתשרופה,תיתטישוהרודסםידומילתינכתברבודמהשדימןיבהלןתינ
ןיבהלהיהרשפאֿיאומצעםושירהךותמךא–תוברתואצרהלשןהיאשונ
.ןכוהאוהימרובעוהמםשל

,הביתכֿתנוכמבתספדומתינכתםגהאצמנ,הלאםיפדלךומסב,הריגמהתואב
׃תרתוכהתאתאשונה,תילגנאבאיהףא

The Institute for Jewish Leadership
of

The Jewish Identity Center

הנגהלהגילה׳לשהמעטמםוקלדתעתמדסומהשרמאנםשםירבדהשארב
רשאחורהלעודסומהלשויפואלערבודמו,אנהכריאמברהלשודוסימ׳תידוהי
םידומילהֿתנשתארקלהכורעה–תינכתהףוגב.וידימלתבךוסנלאוהרומא

תודהיםהיניבו,םיננכותמהםיסרוקהיאשונ)רתיהןיב(םיטרופמ–1972ֿ1973
.תידוהיהירוטסיהו

םידומילהתינכתןיב–םיכמסמהינשןיברשקםייקשאופאחינהלהיהןתינ
ותודעךכלעהפסונ,םנמאו–דסומהתמקהלל״נהתינכתהןיבלד״בשםשרש
רשאו,םינשןתואבאנהכברהתאווילשםיליעפהןמדחא,םימחרןועמשלש
׃וירבדףרותאופאהנה.ידומילהדסומהתמקהלהמזוילףתושהיה

דבלמ.)1971(א״לשתתנשבתירבהֿתוצראמהצראהלעאנהכריאמברה
העדותלזכרמ׳–יכוניחדסומםילשוריבדסיילןנכתאוהתיטילופהותוליעפ
.םעהימיירבדבםיקרפו,ותרובגולארשיתשרומ,תודהיידומילל–׳תידוהי
ל״וחידימלתלתחאה,דומילֿתומגמיתשלועפלויהתורומא׳זכרמ׳התרגסמב
המכבד״בשףתתשהדסומהתמקהתארקל.ץראהינבלהיינשהו,)תילגנאב(
–ודמליירשאםינכתהלערבודןהבתושיגפ,םירחאואנהכברהםע,תושיגפ
.׳זכרמ׳בתורוהלתינורקעהותמכסהתאעיבהףאו
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ךרעהזומושירבשתואדוובטעמכהתעעובקללכונוללהםירבדהסיסבלע
ידימלתל,תילגנאב–)׳סובליס׳(ויתואצרהיאשונלשתטרופמתינכתד״בש
היהרומאןנכותמהסרוקהשרבתסמתואצרההלשןרפסמיפלו–ל״וח
.עובשלכומייקתיישםישגפמב,הנשךשמיהל

םרקאל׳תידוהיהעדותלזכרמ׳ה–ריינהלעתינכתההראשנןיינעלשופוסב
םשרתהשרחאל,אנהכברהםערשקהןמודיתאךשמםגד״בשו–םידיגורוע
.ותוישיאמהבוטלֿאלש

311׳מע,)הזךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּבהאראנהכריאמברהלעדוע
658׳מע,)׳גךרכ(םירופיכהםויתמחלמלערוביחַל׳אחפסנבןכו,33הרעהב
.3הרעהב

$

ןתואשרופאוהשיפכ–ד״בשלשתוננכותמהויתואצרהתורתוכשןוויכמ
ןלהלעיבצנאל,ויבתכבחורלכבםהבןדאוהשםיאשונלתורשקנ–הזםושירב
סחייתמה,ךמסמהלשופוסבדחאהעבצהֿןויצדבלמ,וללהםירושיקהלע
.׳תינכפהמההבישי׳ל

תיחישמההאֵדיאה

תירוטסיהההתוחתפתהוהיתורוקמ.א

תימצעהֿהתסיפת,המלשודִודתוכלמתועצמאבתודהיהלשיצראההיוטיב.1
תויחצנלשהחטבההוןוזחה,)םֵשהתוכלמלשתומלגתהכףאו(תילאֵדיאתוכלמכ
;הזהםלועבתוכלמה
וזההאֵדיאהלשהמאתההֿ]השעמ–לבבב[תולגהוןברוחהןמהאצותכ.2
;תידוהיהלואגלשהאֵדיאההתויהל
רוזיפהייחתוכשמתהמהאצותכינשהתיבהתפוקתבהאֵדיאהלשהנולשיכ.3
;תודהילתילמרופתונמאנב–ילסקודרפןפואב–בלושמהןוצר,ןוצרמ]הלוגב[
דרמ(׳הווההלשהקיטילופה׳ןיבללאֵדיאהןיבהדרפה,רתוירחואמ.4
;)םיאנקהתסובת,םישורפהתמועלםיקודצה,םיאנומשחה
תווקתהןיבל]תיצראהֿתיחישמה[האֵדיאהןיברשקתריצי,םירבדהךשמהב.5
.׳תינקִתֿיתלב׳התיממעההסיפתבדחוימב,םייסיפטֵמםינכתלויסיפטֵמשומימל
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תרוקיב.ב

;תיחישמההאֵדיאהלשתיתדהותיגולוכיספה,תיתוברתההתועמשמ.1
;יבציתבשתפוקתבעירכמההנחבמ.2
לשםייזיפטֵמהםירשקהב]ינשדצמ[תוכריפהו,]דחאדצמ[םיריבסהתודוסיה.3
;תיחישמההאדיאה
אופאחרכומהו–ומצעתארתוסונניאשתיחישמההאֵדיאהלשדיחיההנבומ.4
;ןוכנהןבומהתויהל
חרכהבֿתינכפהמהתוררועתההו,הזהןבומהלשחרכהבֿתינכפהמהתועמשמה.5
יגולויצוסה,יגולוכיספה,יקוחה,ינחורה,יטילופה(–םינפואהלכבתבייחתמה
.״תידוהיהלואג״יוטיבהםצעךותמ–)׳וכו

תומשגתה.ג

;האובנהתושדחתהןיבלתיחישמההאֵדיאהלשןוכנההנבומןיבשרשקה.1
–המלשהלארשיתלואגל,לעופב,תוירחאהאשמותוכמסהתליטנ,תועדומה.2
.לוכֿיקבוחהנבהבוףקיהב

תונויצ

םיירקיעההיכרעוהיתורוקמ.א

;יבציתבשלשהמוארטה.1
;היצפיצנמאותוללובתה.2
;תוימשיטנא.3
הניחבמתקתונמ,תיחישמההאֵדיאהלשתתוועמהרוצכתונויצהתיילע.4
תלתשומ,תידוהיהתרוסמבםייתוברתהוםייגולוכיספההישרושמתיגולואֵדיא
לש]עקר[–רבכמֿהזגשוהש,]ינויצפיצנמאה[עקרהךותלאילמרופןפואב
תאהלותהו–תיפוריאהתוברתבתינגרואותינויוושתויהלֿתיֵזחנהתופתתשהה
;תימשיטנאההייחדהלשףוריטהֿןודזבהתקדצֿןויגה
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,תיחישמהתומשגתההלשהכלהמבהזגוסמתוחתפתהלשארמֿהייפצ.5
;םייתרוסמהםיידוהיהתורוקמב
ךרדבתוירחאהאשמותוכמסהתליטנןורקעלשתמצמוצמהותתוועמהותרוצ.6
;תונויצההמצעֿלעהלטנשיפכ,תינכפהמ
,ץראה׃םיירוקמהםיידוהיהםיכרעהלש–םוצמצולולידךות–םצומיא.7
,תוללּובמהתויגולואֵדיאהלשעקרהו–דחאדצמ–תירבעהןושלהו,המואה
םיידוהיםיגהנמלשתויראשבםילבותמ–ינשדצמ–תויטסילאיצוסהותוילרבילה
לוכהֿךסַּכ,)הכונח,םירופ,םיגחותותבש,ןישודיקוהפוח,הלימתירב,הווצמרב(
;תונויצהלשהתרגסמבתימואלהתידוהיהתוברתהלש
;תיצולחהמשגהלוהמדאהתדובעלהבישה.8
.תימצעהנגה.9

םזינויזיבר.ב

תונֵּכהרסוחו,תיסָלקהתונויצהלש,תיגולואדיאהותינחורה,תיתוהמההתולד.1
;תינתרקה,תיפוריאֿחרזמההתרוצבדוחייב–הבש
תוימואללשהתוחתפתהלדחוימבֿםיאתמעקרכתכלֿתקיחרמתוללובתה.2
;יפוריאֿודואספהיפואהֿגוסמ,תבכרומיתלבותינטשפתידוהי
;״רדה״ויקסניטוב׳ז.3
.״רתיב״ו,םזינויזיבר,״ירבעהדודגה".4

תיתרתחמהתוריחה♫תמחלמו״םישרופה״.ג

;תיסאלקהתונויצהלשיטילופהקותישה.1
;גרבנירגיבצירוא.2
;״ימואלהיאבצהןוגראה".3
;לארשיתוריחימחולוןרטשריאי.4
.הנידמהתמקהוםיטירבהתאיצי.5
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הנידמה

הנמאנתגצוימאיהשיפכ,הלשהנֵּכֿיתלבהוהדודרה,תתוועמההיגולואֵדיאה.א
;תואמצעהתליגמב
;יגולויצוסהתוויעה.ב
;ילכלכהתוויעה.ג
;םייטילופהלובלבהוהנבההרסוח.ד
תאהנידמהלשיללכההנבההֿרסוחלשןמאנףוקישכ,יקוחהויתקוחהתוויעה.ה
;המצע
;״תיתדהתודהיה״לשךרדהֿןדבא.ו
לשיתִמאההעבטייוליגכ]תרדגומיתלבה[תטשפומההפונתהוהמיחלהחור.ז
ֿהחלצההלשתונכסהותובילעהםע,תינחורהתונקירהו–דחאדצמ–הנידמה
;ינשדצמ,סנֿךרדבֿקר
ץראבתינוליחתידוהיהנידמ״להיצמיטיגלקינעהלןויסינהלשויתוכלשה.ח
,תירוטסיההטבמהתדוקנמ–וזכהנידמלשהמויקםעםילשהלוא–״לארשי
רושימבתאזכהנידמםויקלשתורשפאהֿיא,ךכלףסונב.תיתדהואתיתוברתה
םויקלשתורשפאהֿיאותוילסקודרפה׃ינשהדצהןמו,]דחאדצמ[ילאוטקאה
]םדקתו[אשיתשאלב,תירוטסיההניחבמיתועמשמןמזקרפךשמלוזכהנידמ
.תיחישמהֿתיתדההתילכתתא

המלשההלואגהתכפהמ

;הכדערמאנרשאלכרואל,ענמנֿיתלבןפואב,התוציחנ.א
;תוינחורותויטילופתורטמו,םיכרע.ב
;)הידיקפתוהיתויורשפא,הבצמ,הלוגהתאםגתוברל(,תיגולויצוסההיעבה.ג
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שדחמךוניחלםייסיסבהםיעצמאהו,תמייקההנידמהיפלכיטילופהסחיה.ד
;תימואלההמרב
;״תוברתהתמחלמ".ה
1;ץראהֿבושייו׳תינכפהמההבישי׳ה.ו

.םכסמןוזח.ז

תנידמו״ירבעהטפשמה״׳ורוביחבד״בשטטרש׳תינכפהמההבישיה׳לשהתומדתא1
,רוביחהףוסדעו״תורחאםילימב״׃תחתופההקסִּפהןמל74׳מע,)׳גךרכ(׳לארשי
.19הרעהבשהינפהַלםשבלםישו
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יבגנהלאונמעלע

ותומרחאלםירבד

סרוקךינחהיהו,וירוענמר״תיבשיאהיה)יבגנה׃םימיל(גרבסרטשלאונמע
לעפו,הצראהלעהנשהתואב.1938תנשב,ןילופבל״צאהלשןושארהםידקפמה
םישקהםימיבםגלועפלךישמהו,ריאילףרטצהגוליפהםע.תרתחמהתרגסמב
תוזחתהבו,1942ֿבאלכנ.וחצריהרחאלש
ןורטלברצעמהֿהנחממחקלנשכ–הלוחל
רוזחלוחורבלחילצה–םילוחהתיבל
חוכתקלחמתאםיקהיבגנה.תוליעפל
קסעותוברתולועפבףתתשה,י״חלבםדאה
.הרבסהבםג

הלואגללאונמעאשינהנידמהםוקרחאל
שמישוםילשוריתייריעבדבעאוה.ןהכ
לופיטךות,ריעב׳תורֵח׳ףינסריכזמכ
רכזתחצנהבו,י״חלתורפסו׳םָלֻס׳יניינעב
,ה״לשתתבטברטפניבגנהלאונמע.םילפונה
ֿרחאםימישדוחכ.עשתוֿםישימחןבאוהו
.ורכזלהלאהםירבדהתאד״בשםשר,ךכ

.אצמיאלאוה–יבגנלשןופלטהרפסמתאםינופלטהרפסבשפחיוהשימםא
היהםאו,י״חלישנאתדוגאהיהאוה–יבגנ.י״חלישנאתדוגאתאאצמיאוה
תוריחםחולהזיאלעלבאֿתעדומוזיא–י״חלםשברבדהזיאםסרפלךרוצ
םסרפישימהיהאל,ומצעיבגנרטפנשכ.םסרפמההיהאוה–רטפנשלארשי
ףינסהריכזמהיהאוהש,תוריחהתעונת׃םירחאומסרפ.י״חלםשבךכלעהעדומ
הלאמדחאלכשיפֿלעֿףא,םינפֿלכֿלעלבא.הייריעהידבועוא,םילשוריבהלש
ירה–וילאיבגנלשותוכיישתניחבמםוסרפַליארחאומצעתאהארןבומכ
,יבגנלשותוהמרקיעתאווראותרקיעתאשיגדהלןוכנוארדחיםגםהינש
םירשעהז,לילכחטשהינפלעמותוילאוטקארבכהמלענהרואכלרשארבדְּב
.לארשיתוריחםחול׃םינשעבשו
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תאזהתוהזבהראשנותוהמרקיעש,וזהניחבמדיחיההיהאליבגנ,םנמאו
ילהמדנ.הנניאוהמלעני״חלתרגסמשירחאםגלארשיתוריחימחוללש
וא,״ל״צאשיא״הראשנותוהמרקיערשא,והשימתוהזלהיהיהשקש
רבעמ,םעוצקמלוכיבכראשנהזרשא,׳לארשיתוריחםחול׳לבא;״קינחמלפ״
וראשנ–הדובעירסוחמלארשיתוריחימחולכםגולו–עוצקמותוכיישלכל
היה–רשפאשהמכלכהקוסעתהיאצומאקוודו–הלאןיבו;המכוהמכ
.רתויבםיקהבומהדחאיבגנןבומכ

,תוכופהתהלכםעש,איהתחאה.תוביסיתשהלשי,וזתדחוימתיי״ִחֶלהעפות
וצימאלןיידעי״חלירה,הנידמהתמקהזאמונילעורבעשתוגיסנהותויומדקתהה
תימואלהחורהרורחשוץראהרורחשבםתמישמותיאֵדיאהניחבמםמצעתא
תונגראתההביטביהירהו,הקומערתויהביסםגשיםלוא.העצמאבהעוטקהראשנ
׃םרקיעמי״חללש

,תרכומהתימואלההגהנההתמזוייפלעסייגתמהאבצןימןבומכויהאלי״חל
,אדירגםיטוירטפלשאבצןימויהאלםגםהלבא.ל״הצואח״מלפה,הנגההךרדכ
ייחבתכשמנתוישרושךותמוםעהינומהךותמ,תימואלההאדיאהחוכבררועתמה
רוזחלתנמלעותינולפהקוצמלשבצממםעהתאלואגלידכ,םייממעהםויֿםויה
התיההיוצמי״חללשתווהתההדוסיב.המישמהםותבליגרהוקוסיעלוותיבלשיא
תמשגהתאתחפטמה,תינכפהמẁתימואלהגהנהלגרבנירגיבצֿירואלשותאירק
תויורשפאתּושֵיתחכִש״ידכדע,תילטוטתוהדזהךותמתיחישמההלואגהןוזח
ֿירואלשתשדוחמההאירקההגזמתהוזהדוקנב1.״םלועבםירחאםייטרפםייחל
תססובמהתוכלמרבדב,לארשיֿתרותלשםודקהינויצוטיטסנוקהןורקיעהםעיבצ
םהםילדבומאלא,ץראבהלחנםהלןיארשא,יולטבשלשתיאדיאהגהנהלע
ןיאםנמאש,ןורקיעותואליוטיבןתנריאיו.ויכרדתאתורוהלוםשהליחתויהל

)1928(ח״פרתתנשבהָבָתּכג״צארשא׳העשתוםיעשתיפלכ׳הסמהןמהחוקלוזהרוש1
םעהברקב–ומצעתאהארשיפכ–ודמעמתאותיתורפסהותדמעתאריבסהלידכ
ודואמלכבתייצמכו,תומכסומבדרומכומצעתאררושמהראתמ׳דקרפב.ןויצבבשויה
׃הרומת;תיתולגהאמאןטבבקצוהשהזמ]ךֶפֶהַּכ[תימינפהרומתהווַצמההעונתל״
ףותיש;םלועבםירחאםייטרפםייחלתויורשפאֿתושֵיתַחכִש;הוולשםוקמבתועזעדזה
סומזיאוגאהלשםיישונאֿםייתכלממהםייוואמהסכלפמוקםשלםייוואמהותוחוכה
.״ימואלה׃יללכה
.א״ל׳מע,ח״פרתביבאֿלת׳ןדס׳תאצוהב,׳העשתוםיעשתיפלכ׳תרבוחַּבהאר
םשהאר.ז״טךרכבהסמההספדנג״צאיבתכלכלש׳קילאיבדסומ׳תאצוהב
.214דומעב
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םילייח׳ב,םייחלשתוחילשלםאיכ,תיפיצפסהמחלמֿתמישמלםתסןווכתמאוה
.״תוומהקרררחשמהרּושִמ,םייחהלכלונסייוגונלוכ״׃׳םינומלא

תוירחאתלבקותוהדזהךותמ,תאזהתיתוחילשהותילאדיאהתויביסנטניאה
תורגסמינימלכמי״חללשיפואהתאהלידבהשאיהאיה,םותדע,תילטוטֿתישיא
ימחולמםיברלשםחורבראשנרשארבדהאיהאיהו–הייחתהךילהתבתורחא
י״חללשתדחוימהתרגסמהשירחאםג,יבגנלצאקהבומןפואבו,לארשיתוריח
.הלפנ

רשא,המילשמתישיאהנוכתביבגנלצאהרועמהיההזדוסירקיע,םלוא
.דחוימבדומעלןאכיתיצרהילע

,וכותביהשלכתרחאתּושֵילדירשאלל,לארשיתוריחםחולכתפקמהותייווהב
םגאלא,וילעתלטומהתינכפהמהֿתיתגהנההתוירחאהםעההדזהקראלאוה
תאםישגהלהכירצה,הבחרהתימואלההעונתהלשהכותֿךותבומצעתאהאר
המזויהשיאקראליבגנהיהוזהניחבמ.תאזלהתינכפהמההגהנההלשהרושבה
בוש,ןאכ.הדוקפלכלןושאר,שממםחוללייחםגםאיכ,תיאֵדיאהֿתיתמחלמה
תאומעאשנאוהאלא,י״חללשםצמוצמהטבשהואתכהשיאקרהיהאלאוה
.תיממעתועמשמילעבםילמסלוםיגשומלאציובִלו,ר״תיבבי״חללששרושה
יד׳]ןותיעה[תונויליגלעםעפיתרבערשאכשיבגנלשותייטנתנבהלאוהףלאמ
סחיביתלקתנ,היינשהםלועהתמחלמינפלהשרוובל״צאהםעטמואציש,׳טאט
טאהקאטסילאיבןופגרעבסארטשלאונמע״׃תאזהתרכזמהֿתעידיבאקוודיבגנל
ֿלתלשהמסיסהתאו,יחֿלתןרקתא2.״יחֿלתןרקראפסעטאלז15טעדנעפשעג
ולמיס,הינלופב,הפוקתהתואב,םלוא;םויכדועםירכוזםניאםיברשןכתיי,יח
ףקיהב,יר״תיבהרעונהתאהאשנרשאתוררועתההתפונתלכתאוללהםיגשומה
תיממעההמגמהתאו–המואהתגהנהבהכפהמלוץראבתוריחתמחלמל,ינומה
.תיי״חֶלהותייווהךותלםגיבגנומעאשנתאזההבחרה

אוהרשאכובהמעפשיאדואיהֿאיהיבגנלשתּוי״חֶלַּבתאזהתיר״תיבהחורה
תורחאהתויתמחלמהתומישמבםגןכו3,ןורטלמםיחרובהץולחתויהלבדנתה

.יחֿלתןרקליטולז15םרתקוטסילאיבמגרבסרטשלאונמע׃שידיימ2

–ןורטלמיבגנהלשותחירבשךכלד״בשןווכתמ״ןורטלמםיחרובהץולח״ובתוכב3
החירבהתינכתלשןושארהקלחההתיה–םילשוריביתלשממהםילוחהתיבךרד
לאונמעו,הרהנמךרדי״חלישנאםירשעוחרב)1943ףוס(ד״שתןוושחב׃הלודגה
.ץוחבמםהינפתאלבקלידכןורטללרזח
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לבקלוי״חלתאדועליעפהלוךישמהלונממענמנרשאכו;חרבשרחאאלימש
אוהיעבטךאילוא,המואהתגהנהלהיוארתדמעומכ,הכותמתויעצבמתודוקפ
לשתוריחבהעסמןוגראבויהדחוימבןהבןייטצהיבגנרשאתוירוביצהתולועפהש
,עדוייבגנתאריכהשימ.םילשוריבתוריחהתעונתלשףינסהםודיקבו4,דדלא
תינכפהמההאדיאהןמיהשלכהייטסלשהחנההתיהאליאדוולאהתולועפבםגש
םישגהלוםדקלןויסינקרויהןהאלא,ולוכבונייפאלהפיסוהוזשיפכ,י״חללש
היהאוהרשא,תיממעֿתירוביצהייטנהתואתועצמאב,המצעבתאזההאדיאהתא
.וירבחמרחאוהשימלכמרתויילואהללגוסמ

תלואגלשהתמשגהלהקלחתאםורתתוםייקתתתאזההמגמהשןוצריהי
.יוארכלארשי

ה״לשתטבשבה״כלרוא

,ןכלֿםדוקשדוחכיבגנהלאונמערטפנ,רומאכ;ריאיליתנשההרכזאהםויאוהטבשבה״כ[
.]תבטבג״כב

רשאהמישרשארב,)1969(ל״שתתנשתליחתבתסנכל׳ץורל׳הסינדדלאלארשיר״ד4
.המיסחהזוחאתארובעלידכתולוקתואמהמכולורסח.׳ןכ׳הארקנ
׳בחפסנבואבוהרשא,ד״בשלעבתכשםירבדַלחיתפַּבהאר,דדלאלארשילע*
.65׳מעבםגםשהארו–61׳מעהזךרכ,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָל
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בורוזולראחצרלירשפאעינמלע

׃וא

?י״חל♫ןויגֶהלבורוזולראםייחברקתהםאה

יקרפ–׳!ןורבח,ןורבחיוה׳׃רפסַּבךרועֿתרעהכובתכנןלהלשםירבדה
רואהארשרפס–)׳אבס׳׃הנוכמה(ןוסרואינשביילהדוהילשויתונורכיז
רפסה.ורבחמתריטפרחאלםינשעשתכ,)1980(ם״שתתנשבריאיתאצוהב
;ודידיהיהש,ד״בשידיבךרענוןוסרואינשלשםיטלקומהוירבדיפֿלעבתכנ
.82דומעבהעיפומהרעהה

–י״חלףוסבלול״צאךכֿרחא,׳םינוירבהתירב׳שיא,ןורבחדילי–׳אבס׳
לעו,בורוזולראםייחחצרימימויתונורכיזלע)ךליאו80דומעב(םשרפסמ
לעחָֹשאוהךכךותב.םינשתורשערחאל,רזוחהטבמַּבובםילועהםימשרה
וחחושםהוסלבגםעהינמרגבשגפנבורוזולראש,ןמזֿהזמעמששתודע
רובעכקררוביצבעדונשהמ״םעתאזתודערשוק׳אבס׳;םיינידמםיניינעב
ינפלרצקןמזבורוזולראר״דתפקשהבלחשיונישהןיינעב,תוברםינש
ןיינעבו,הילגנאםעינויצהרשקהךשמהלשתורשפאָלרשקב,וחצריה
וירבדלע.״וירבחברקבםהבלקתנהזיונישרשאהנבההֿרסוחותודגנתהה
.הזבתאבומה,ד״בשלשהכוראהותרעהתבסומןוסרואינשלשהלא

–׳םייוגַלרבד׳רוביחהךותבןוסרואינש׳אבס׳לעונמשררשאתאדועהאר
.׳אבס׳לד״בששידקהןורחאהוקרפתארשא–39הרעה668דומע׳בךרכ

$

תודבועהמכ,םירבדהחתפב,רוציקבןאכריכזנ
׃תוצוחנ

,1924תנשבהינמרגמהצראהלעבורוזולראםייח
בלתשהאוה.הלכלכלרוטקודהיהרבכשכ
י״אפמהדסונרשאכו,׳ריעצהלעופה׳תגהנהב
,תידוהיהתונכוסהתלהנהבהגציילרחבנאוה
.(1931)תינידמההקלחמהשארלשדיקפתב
דע׳ןותמ׳וקךילוהאוהןמצייַולשודיסחכ
,םיטירבהםעאלמהלועפףותיש–דואמ
תימואלההעונתהישארלאברקתהלתונויסינ
יצאנהןוטלשהםע׳הרבעה׳הםכסה,תיברעה

573

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



תרצותלעםרחהתריבשךותםשוכרמקלחםעםידוהיתאיצירשפיאששדחה
בורוזולראשמיש,תטלובתומדותויהבו,ןכלערשא.)1933תליחת(הינמרג
ישנאךכבוטלבדוחייבו–יטסינויזיברההנחמהדצמתופירחתופקתהלדעי
.ריאמיחאאבאלשותגהנהב׳םינוירבהתירב׳

אלןבומכ–בורוזולראלשןיטולחלרחאהבשחמוקלעןאכרפוסירשאלכ(
.)תוכוראםינשרחאלקרהלגתהו,זאעדונ

הרטשמה.)ג״צרתןוויס(1933ינויבביבאלתףוחבתוומלהרונבורוזולרא
ינש.׳םינוירבהתירב׳ישנאתאךכבומישאה,לאמשההנחמלכו,תיטירבה
,חצרבםידושחכוטפשנוורצענ,טלבנזוריבצויקסבטסםהרבא,׳תירב׳הירבח
אבא,׳םינוירבהתירב׳גיהנמםגאלכנםתִא.תוומלןודנועשרוהיקסבטסו
הכישמההשרפהךא,םירוערעלטפשמהתיבביקסבטסהכוזףוסבל.ריאמיחא
רפסהתובקעב–1982תנשב.םינשבתורשעדועהססתובושייהתאריעסהל
הריקחתדעוןיגבתלשממהמיקה–תבטיתבשבתכש׳בורוזולראחצר׳
הבשםינוידתונששולשרחאל;חצרהתשרפלשרזוחרוריבלתיתכלממ
–הדעווהתונקסמבבתכנךכ–יכםא(,טלבנזורויקסבטסלשםתופחהעבקנו
.)סיסבילוטנםדגנתודשחהויהאל

הרעה,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר׳םינוירבהתירב׳לעדוע
,366׳מעב׳פהרעהלתפסותַּב,)הזךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳ב;105׳מעב59
.632׳מעב)אפיס(39הרעה,)׳גךרכ(׳םירופיכהםויתמחלמ׳רוביחַבו

$

תרשהשמלשותכרעהרבדב״דידימעמש״שהמלעהזרשקהבךמתסמ׳אבס׳

היהאוהשרמאטעמכ״ש,וימיףוסבבורוזולראלשותדמעבהלחשתינפתהלע
תרגסמבורמאנשתרשירבדלעינממעמששהמלךכבןווכתה׳אבס׳.״עגושמ
.י״שתלולאתליחתבהמייקתנש,י״אפמלשתיעיבשההדיעוובתפקמהותריקס
ךיישהעטקהירהו,י״שתלולאב׳גםוימ׳רבד׳בםאולמבומסרפתנםירבדה
׃דחוימבםייתועמשמהםירבדהתשגדהב,ונניינעל

השדחהפוקתלחתפבורוזולראהאר1)פוקוורותרא=(ביצנותואלשויונימב״
הנושארבושארבו,תואבהתארקלתיאבצהנוכתבםג.וידממבוןיינבהבצקב
אצמאוהךא.תוירוטסיההויתויובייחתהיולימלשדחמיטירבהלשממהבלתשיכר
,המועזהיילעתַסכִמלכלעםייוכיסתרסחוהרירמהכרעמבדמועהרהמדעומצע
חוכלשאתרופהלחתהלכלע,יעקרקהרטשמבםידעצתרצהלכדגנוןוקיתלכלע

.1938תנשדע1931תנשמןאכןהיכו,יעיברהןוילעהביצנההיהפוקוורותרארס1
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ךא2,םיריהזמםייטמולפידתונוחצינלחנאוהותנוהכישדוחםירשעב.ידוהיןגמ
תינויצהותוינידמביכתואריתלבלותעדלעוהוריבעהאלולאתוישיאתוחלצה
ןוטלשהויברעהבורהץחל,תנייועהתיתודיקפההרגִשה.רבשמדעאבאוה
םיטבלךותמ.הלועפהבחרמלךרדלכוינפבורדגרכנתמורזלשממלשטלחומה
ןויערידיֿלע,העונתהליבשברצֵמהןמאָצומוומצעלטלפמשקיבאוהםישק
תיאבצתינויצהרוטטקידלץראהתריסמ]תא[הילגנאמשורדל–ינוימדוזעונ

ןיבתעלקנוחורתויהבחצרנאוה.ירבעהבורההבםוקישדע,םינשתפוקתל
בושייהתאןיכהלשאיימהורמהחרכההןיבל,ץקהתקיחדרציירפ,תאזההיזהה
.״תומייאמהתוריזגהתארקלהעונתהו

,היזהוא,ינוימדןויערהזיאלןאכןווכתמתרשןיאהשעמלש,בלאנֿםשויו
רשא,תוינידמלשישממוקלםאיכ,םהבעשעתשמםתסהיהבורוזולרארשא
תאךילוהלומערומגויונמהיהףאו,השעמלהכלהומקרלרבכלחהבורוזולרא
.היזהוןוימדלשןיינעכתרשןאכהארותוארשאו–ונוויכבתינויצההעונתה

ובתכמבקהבומההיוטיבלעהאבןויערהלשתיטלחההותיניצרההנווכה
–)ב״צרתןוויסבו״כ(1932ינויב30ךיראתמןמצייַולאבורוזולראלשםולעה
וישכעלשתוביסנַּביכ״הנקסמהתאבורוזולראעבקוברשא–וחצריהינפלהנש
ןוטלשידוהיהטועימהטולשיהבשרבעמֿתפוקתאללתונויצהתאםישגהלןיא
הליחתהאריתהסיפתהשרשפא״׃רומאלותשיגתאםכיסו,״ןגרואמינכפהמ
םינותנונאםהבשםיאנתהתאתרתוסאיהשרשפא.תינוימדוליפאו,תישעמֿיתלב
רבדלבא.בתכבובחותפלינוצרבןיאש,ןוידבייחמהזלכ.יטירבהטדנמהףקותב
תסובתםעםילשאאלםלועליכ–אוהו,םוצעהשגרהֿחוכבשיגרמינאדחא
ונקבאמתרמוחאולמדגנכותוניצרבלוקשאהישןויסינהשעיישינפלתונויצה
.״ידוהיהםעהונידיבדיקפהשןודקיפהתשודקדגנכו,םיימואלהונייחשודיחל
הירפסהתאצוהב,בורוזולראםייחלש׳םייחיקרפוםיבתכרחבמ׳באבומבתכמה(
.)334,335םידומעמםהםיטוטיצה,ךליאו326דומע,ח״ישת,׳דבועםע׳ותינויצה

)ךליאוה״כדומע,םש(׳דחארושעלע׳תויפרגויבהתומישרב,ןכֿלעֿרתי
׃בורוזולראהמיס,ותשאתרפסמ

תלהנהבתינידמההקלחמהשארכבורוזולראלשותנוהכישדוחםירשעלאיההנווכה2
.וחצריהדעודיקפתַלותסינכמופלחשםישדוחהםירשע,תונכוסה
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לעשתומישרהןהמ?ולאתולילבקסועאוההמביתלאשדחארקובבו״
רשעלותינכתלערפיסזאו.׳ילשתיטילופההאווצהתאןיכמינא׳–?ונחלוש
ידוהיהטועימהידיביאבצהוינידמהןוטלשהתסיפתהרקיעש,תובורקהםינשה
ותבשחמבינכפהמהוףירחההנפמהןמיתמהדנ.הפוקתהתואךותבורלהיהיןעמל
םלועתפקשהלשםירורבםיווקיפלהבשחמלשתוברםינשרחאל.תיטילופה
תוברהלילתועש.׳םיביציםיכרעתוררופתה׳לשהפוקתוילעתרבועהביצי
)!ךכ(ינרוכז.לואשליתיברה.דדומתמאוההתִא,וזתינויערהכפהמלעונחחוש
רובסהיהאוה?םיברעלעגונבהמ–םילגנאהםעונרדתסהרבכשחיננ׃יתלאשש
.)׳נדומעמטוטיצ(;״םייברעםימרוגםערשקתהלאלבוזתינכתעצבללכונאלש

׳טדומע,ל״נהרפסב(׳בורוזולראםייח׳לעותמישרברפסמומצעתרש,ןכאו
תינכת״םאיכ,״אובלדיתעלםולח״ויהאלםירבדהיכ,)ב״ידומעמטוטיצ,ךליאו
תידוהיההרוטטקידה״שללכבורוזולראבשחאלתמאבו;״תישעמתינידמ
תרשלשהריקסהתסריגכ(הילגנאמאדירגהשירדיפֿלעםוקללכות״תנייוזמה
ילגנאֿידוהיםכסהךותמםשגתהלתינכתהלכותאלםאשהתיהותעדאלא,)ליעלד
ינפלי״חלתבשחמכשממ(םילגנאהדגניברעẁידוהיםכסהשרדיי,םיברעהדגנ
םידוהיהשינפלרצאנֿלודבעתבשחמכ,הארנכ,ףאו,]1947לש[הקולחהתטלחה
תרפסמשיפכ,לעופברותחלבורוזולראליחתהףאהזהםכסההלא3.)והוביזכה
.א״נדומעב,ל״נההיתומישרבבורוזולראהמיס

ֿףותישלונווכתהו,׳ןוכיתהחרזמהלשהיצזילרטינ׳הנוּכֶשינידמוקבולגדי״חל*3
הירפמיאהלשהעפשההוטדנמהדגנכ,רוזאבהנמוקתשתויאמצעהתונידמהןיבהלועפ
,דדלאידיבהבתכנש׳תירבעץוחתוינידמלדוסייֵוַק׳תרבוחַּבלשמלהאר.תיטירבה
הדומע,׳י״חליבתכ׳לש׳בךרכבתללכנו,ז״שתטבשבי״חלידיֿלעהצפוהוהספדנ

,׳םירצמלשהתואמצעןעמל׳,רומֿןילילשורמאמלעםגעיבצהלןיינעמ.ךליאו341
לשותעיבתןימיל״׃ךכחתופרמאמה.)701הדומע׳בךרכ׳י״חליבתכ׳(ז״שתלולאמ
אוהו,״ולוכירבעהםעהבצייתהלבייחהינטירבלשהיתואבציוניפלירצמהםעה
ביואהדגנתפתושמהמחלמותמאֿםולשלםכילאתטשומונדי״׃םיִרצמַלהינפבםייתסמ
.דחאה . .״ונלשוםכלשתואמצעהןעמל.
קוראפךלמהתאוחידהרשא׳םיישפוחהםיניצקה׳ישארמהיהרצאנֿלאֿדבעלאמג*
הליחתזכרתה)1954(ןוטלשלהלערשאכ.הינטירבלשהלועתקירפלורתחו,)1952(
קבאמבהדמעתטיקניאמחיוורתםירצמשןימאה,יטירבהםזילאינולוקהידירשרועיבב
ונוטלשתנשבלארשיתנידמלוסחי.תוהדזמיתלבהתונידמהשוגלארבחו,ישוגֿןיבה
הנפאוה׃ותדמעבתינפתלערצאנטילחהךכֿרחאקרו,יטמגרפוןותמהיההנושארה
תאררחשל״ותנווכביכתורהצהבלחה,יטייבוסהשוגהלאעויסלוינידמֿןעשמל
.עודיךשמההו,״ןיתשלפ
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ףאאלא,״היזה״כםירבדהתאהארתרשקראל,וניאררבכשיפכ,םלוא
.הלעבלש״תוביציהתוררופתה״כןיינעהתאהתאר,בורוזולראהמיס,השִאה
הלעבסינכהתרשדבלמוהדבלמשתרפסמבורוזולראהמיס?םירחאהוליאו
ןמצייַולשותבושתתא״,םלוא.ןמצייַותאובמולוגוהילאתאםגןיינעהדוסב
תליחתבץראלןמצייַועיגהרשאכ,הפֿלעבםהיתוחישבאלא,בתכבאללביק

םוקמןבומכןיאירהש;רעשלןתינהבושתההתיההמ.)׳נדומע,םש(;״1933
אל,תרשוהמיסלשמתובוטןמצייַולשובמולוגלשתובוגתהויהּוליכקפסל
התיהאלא,הנתינםנמאהבושתשהדבועהםצעברופיסהתאתמתוסהמיסהתיה
.שוריפבהבושתהןכותתאתנייצמםג

עגתשהשגיהנמחכונםישנאםישועהמ,הלאשהקרתלאשנהלאלכרחא
–םנועגישבהרואכלולםימודה,םייטילופהםיביריהשדועבו,ל״נכ,רתסַּב
?בוחרהתאםישבוכוםיכלוה–]םיטסינויזיברה=[

הפסוה

,׳בורוזולראםייחלשודוחיי׳הֶנבִלרזעילאלשורמאממםיעטקםגןאכלףרצלןיינעמ

.חצרלהנשםישולשואלמרשאכ,ג״כשתןוויסבג״כםויב׳ץראה׳בבתכנשרמאמ

תאהגהשךכב,וירבחלכתמועלבורוזולראלשודוחיילעהֶנבִלדמועורמאמב

)תואכרמןיב(רמאמַּבשםיטוטיצהיכןייצמאוהו–ןאכתראותמהתזעונהתינכתה

.םינורחאהוייחישדוחב,1933תנשתליחתבןמצייַולבורוזולראלשויבתכממםיחוקל

.633׳מעב12תרגיאל1הרעה,תורגיאהרודמבןלהלהאר–הֶנבִלרזעילאלע(

יצאנהןוטלשהםע׳הרבעההםכסה׳שוביגבבורוזולראלעייסהֶנבִלשףיסוהלשיןאכ

.)םשוכרמקלחםעהינמרגמתאצלםידוהילרשפיאשםכסה,)1933(

$

.״ . ,הכרעהלבורוזולראברקתמ,1933תליחתבוא1932יהלשב,תמיוסמהעשב.

לעפמלתורשפא,הארנכ,ןתניתאל׃תינויצההנשמבלבוקמהלכתאתדגונה

;לארשיֿץראב,בורלבורקוא,בורםידוהיהוכפהישדעלישבהלובחרתהליתובשייתהה

טועימתרותב,םיטירבהידימןוטלשהתאשובכלאלאתינויצההעונתלהרירבןיא

יטננימודםרוגתובשייתהבוהיילעבתוארללֵדָחבורוזולרא.יהשלכתינכפהמךרדבו

,הדיתעהתיטילופהתוחתפתההימוחתבןהיתולבגהתאהפוצאוה,תוביסנהלכב

..תיאבצֿתינידמההריֵפסהלאינויצהעצבמהשגדתאריבעמו . .
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תורשפאןיא״4׃]ןלהלדכ,אָצומהתאבורוזולראהוותמןמצייוםייחלאויבתכמב[

.תומואהיתשןיבוהשלכלקשמֿיווישלףאוא,ידוהיבורלעיגהל . היילעלשךרדב.

ידימ[שובכתרשא,תינמואלטועימֿתלשממלשםייניבֿתפוקתאלל,תובשייתהו

הפוקתךות.״יאבצהחוכהתאוהיצרטסינימדאהתא,הנידמהןונגנמתא]םילגנאה

לשתיתטישתוינידמ״,עורזהחוכב,וזתינמואלתידוהיהלשממםישגתתמיוסמ

.בורלידוהיהטועימהתאךופהתשדע,״תובשייתהוהיילע,חותיפ

שיו,תינויצההעונתבלבוקמהלכתאתורערעמויתועצהש,בטיהןיבמבורוזולרא

.וזהסיפת״(העונתהיבגלתויכוניחתונכסןהב . חורֿיכלהלתנכוסמהברִקהבורק.

.םייטילופ . לשהתסובתתאעונמלםיצורםאםלוא;)״םהלונספתנאלםלועמש.

תויוצרוליפאו,ןהשלכתוילאיצוסותויטילופתונירטקודלבייחתהלרוסא,תונויצה

תופכללולע–םוריחלשבצמלכ–ןוכיתהחרזמבוא,םלועבהנפמלכ״׃רתויב

תאןיכהלשי.״בוטהוננוצרמובםירחובונייהאלםינפםושבש,הלועפֿוקונילע

..״הזֿןיעמהנפמתארקל–דחאכתישפנותישעמהניחבמ–העונתה . .

ילטנמיטנסו,םיטסינויזיברהןמרתויינמואלהיהבורוזולראיכותעדתאעיבמהֶנבִל[

,תמלשומהידגרטםושמךכבשי״׃]רמאמהלשםויסהטפשמתאםשורו–םהמתוחפ

םימיםתואבהתלומעתתופירחאולמתאתיטסינויזיברההעונתההזכירודגנאקוודש

.״םירדוקוםיחדוק

ףוגבםינותנ,םיבתכמהטוטיצךותב,ןלהלהחיספהֿתודוקנלשםיעפומהתשולש4
.ךרועהלֶשִמםניאוהֶנבִללשורמאמ
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ןפיברויסהלעןובשחו♫ןיד

)ז״לשתבא(

דימתמוזאמ״יכויבתכממדחאבומצעלעד״בשדיעהו״כשתתנשברבכ
,קוחרהחרזמהלשתוברתהותונושלהתאםגריכהלןיינעוהכישמיתשגרה
שמחךשמב–הנשהתואמ,םנמאו.״תינפיהתוברתהוןושלה]תא[דוחייבו
היהו,תירבעההטיסרבינואבתינפידומילליעובשסרוקבד״בשףתתשה–םינש
דועךישמהאוהסרוקהםותרחאל.ןייטצמדימלת)והרומתודעיפֿלע(םש
לשתורבחמלהינוהביתכוהאירקלשתיסיסבהמרלעיגה,ומצעבדומלל
.תינפיבהפֿלעחחושלולהיההשקיכֿםא,ירבעֿינפי׳ןולימ׳

הקיקחלתויורשפאהמכהיישעתהורחסמהדרשמבונודנ)1977(ז״לשתתנשב
–דרשמביטפשמהץעויהןגסהיהש–ד״בשו,רצומהביטוהניקתתבוחרבדב
דעונורוקיב.ןפיבתומלתשהרויסל׳םינטפשמלתומלתשההןרק׳מהגלימלביק
ֿיתכלממרוקיבהזהיהו,ל״נההיגוסלרושקהלכבינפיהקשמבבצמהתאןוחבל
םהבםירתאהדיללארשיילגדתפנהתוברל,ברדובכבלבקתהד״בש.ימשר
.הזבאבומהח״ודהתארביחאוהובושםע.רקיב

םינותנבתושודגתואקסִּפלעםיגולידךותםירבדהואבוי,האירקהתוחונל
.םיעוברםיירגוסןיבןתנייןריצקתו,םיטרפבו

תליהקלשהחראההתיב
,וטויקריעָּב׳םולשתיב׳
לעיותייערוד״בשרשא
הנומתה.ובונסכאתה
׳מעבשהפסוהַלתסחייתמ

ןולעמהחוקלאיהו,587
לש)תירבעב(הרבסה
םיינפיהםירצונהתדוגא׳
.׳לארשיידידי
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לארשיתנידמ
תורייתהורחסמה,היישעתהדרשמ

ז״לשתלולאבד״כ,םילשורי
1977רבמטפסב7

]םובלדנמהשמר״ד[יללכהלהנמה׃לא
יטפשמהץעויהןגס׃תאמ

ẅןודנה

םירצומלשםביטםודיקןיינעבהקיקח
)ןפיבתומלתשהרויסלעןובשחוẁןיד(

הניחבמילעייסלןפיבונתורירגשינפבָתצלמהז״לשתרדאבח״כםוימבתכמב
םשךורעליתדמערשא,ל״נהאשונבתומלתשהרויסלשועוציבבתינוגרא
.םינטפשמלתומלתשההןרקלשתרגסמב

.ונדרשמתאןיינעלתויושעה,ויתונקסמורויסהלעחוודלינאשקבמןלהל
ןרקלשקנעמהשינפמ,רתויברצקרויסההיהינובאדליכםידקהלינאבייח

יתעיסנתאקוחדליתצלאנאלא,ןפילתדחוימהעיסנילרשפיאאלתומלתשהה
םגו,םיבושחםיחקלקיפהליתחלצהיכינרובסךכםג,םלוא;תיתצובקתרגסמל
תאתוריהבבסופתלילרשפיא]אוה[שינפמ,תלעותלהיהיתצובקהעסמה
.ביבסמתוצראבתואיצמהעקרלעןפילשהדוחיי

הפוקתהךותבו,ז״לשתבאבג״ידעזומתבג״ימעסמהךשמנלוכהךסב
ֿןבןולארמ.]1977ילויב[באב׳בדעזומתבב״כמ,םימיהרשעןפיביתייהתאזה
הדובעתושעלאופאחילצה,תורירגשבהלכלכיניינעלןושארהריכזמה,ףסוי
רצקהןמזהֿחוורל,יליבשבןגראאוההתרזעבוךתצלמהלםאתהברשאכהאלפנ
דימעהףאו,ךשמהבראתלהסנאשיפכ,תיביסנטניאםישגפמוםירוקיבתינכת,הזה
תומרבוליפא,ןפיישנאשינפמ–הדקטרמתא–תורירגשהןמןמגרותמיתושרל
יפֿלעֿףא,ינאוליאו,תוירכנתופשללכֿךרדבםירבודםניא,רתויבתוהובגה
.רתויבשולקאוהםויכהבחחושלירשוכירה,תינפיבתמיוסמהעידיילשיש

םוילשרוקיב׃ורויסבםינושארהםיפיעסהתעבראתאד״בשםכסמןאכ[
הדבעמברוקיב,)ןלהלוברבודידועש(׳ינפיהםינָקתהדוגיא׳ןיינבבםלש
תדבעמןיינבברוקיב,למשחירישכמלשםתוחיטבתקידבלתיזכרמה
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חוקיפבוהניקתבתקסועה)תודימהתרות=(היגולורטֶמלתימואלהרקחמה
רוקיבו–586׳מעבהנומתבהארנהןיינבה–רחסמבורוצייבקוידהלע
].תויזיוולטרוצייל׳הבישוט׳ילעפמלשתימינפההרקבהךרעמב

םעטמחרואכיתכלממדובכביתלבקתנהלאהתומוקמהלכביכןייצלינאבייח
ןתינךאשלככ,בוטןוצרלשתונעיהוםיחרואתסנכהביתיכזו,לארשיתנידמ
.תעדהלעתולעהל

.ןפוגלתונקסמהםוכיסלרובעאהתעו
ןיבםייקהללכהֿןמֿאצויהןוימדַללוכֿםדוקבלםישלשיםירבדהעקרב

.ונניינעֿאשונלםיבושחה,םיינורקעהבצמהֿתודוסימהמכבןפיללארשי
תאםקשליתילכתןויסינלשךילהתבהיוצמ,לארשיומכ,ןפיםג,תישאר

.ןיַאמשיטעמכ,דוסיהןמהתלכלכ
,אדירגתילכלכקרהניאתאזהםוקישהתילכת,לארשיבומכ,ןפיבםג,תינש

תיתוברת,תינידמ,תימואלתושדחתהלשתללוכתילכתבאיההרועמאלא
.תיתרבחו

תיֵּפכנהניאתאזהתושדחתההתילכת,לארשיבומכ,ןפיבםג,תישילש
ץראהתופחסיהךותמליבסןפואבתכשמנהניאףאו,הלעמלמיתוכאלמןפואב
תוצרא״ינימלכבאוהבצמהשיפכ–ץוחבמתיתוברתהארשהוןוהימרזב
הנֵּכ,תעדומתימואלתוררועתהידיֿלעאיהתאשינאלא–תורחא״תוחתפתמ
.םיקומעםיימינפםישרושךותמ,תפקמו

תררועמהחלצהבילכלכהםוקישהםדקתמ,לארשיבומכ,ןפיבםג,תיעיבר
ןוהלשםתואיצמדוסילעםאיכ,ץראהלשיעבטההרשועדוסילעאלש,האילפ
.ינכטויעדמןורשיכויתילכת

הלכלכלשתרגסמבםילהנתמםירבדהןיא,לארשיבומכ,ןפיבםג,תישימח
אלא,הטושפתיטרקורויבךרדבתילכתהתגהנהתאתרשפאמהתיהש,תמאלומ
היאשונלהריאשמהתיטסילטיפקהלכלכלשתינורקעתרגסמבםהםילהנתמ
ומכ,ןפיםג–תישיש–תאזםעו;יטסילאודיבידניאףאו,יטרפהלועפֿשפוח
ןיאףוסֿףוסרשאב,הליגרתיטסילאודיבידניאותיטסילטיפקהמואהנניא,לארשי
ֿלעאיהתנוּוכמאלא,אדירגתיטסילטיפקהתוחתפתההידיֿלעקרתאשינאיה
.תימואלתילכתידי

הלכלכהםהינשלצאש,לארשיוןפיןיבבושחןוימדהזםג,תיעיבש,ףוסבלו
איההיונבתיתרבחהניחבמאלא,תיתילכתֿתימואלקראלאיהתיטסילטיפקה
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ןוטלשב,דחאדצמ,רבדהאטבתמןפיב.״םיילדואיפ״תודוסילעםיוסמןבומב
םוקישהתילכתוןהלשיפסכהןיינעהרשא–תוקיתָותוחפשמהמכלשןוהה
תונמאנהירשקב]םגרבדהאטבתמ[ינשדצמו–]וזםעהז[םיהדזמימואלה
ןפואב,םילעפמהילעבוםידבועהןיבתרוסמהֿיסופדיפֿלעםירצונה,תישיאה
,ותסנרפלרכתשהלךלוהםתסוניאדובעלךלוההינפיםדאיכ,רמולטעמכןתינש
וליאו;)ימואלֿירסומדיקפתתויהלךפהנה(ירסומדיקפתאלמלאוהךלוהאלא
םילעפמהבורו,ימואלןוהאוהןוההלשורקיעףוסֿףוס,ןכֿםג,לארשיֿץראב
ירבחםה–םמצעםה–םידבועהוליאו,םיימואלםינוגראלםיכיישםילודגה
.םילעפמהומקוהםמשלרשא,םהיתונויערתאםיאשונוםינוגראםתוא

אוה–ידמלףיקע–םהמדחאו,םילדבהםגשייכרמולךירצןיא,םלוא
.ךורעליתשקיבשרקחמהדוסיבהשעמלחנוהשאוה

לשהתועצמאברקיעבהאבןפיביקשמהםוקישהתחלצהש,אוהלדבהה
לכםע–ונלצאשדועב,םיינפיהםירצומהלשםביטםודיקבתגלפומהחלצה
השגרההםוקמֿלכמ–הזםוחתבןהבךרבתהלםילוכיונאףאשתוחלצהה
.ונתִאמתופצלהיהיוארורשפאשהמירוחאמהברהונאםירגפמש,איהתחוורה
לעופהדצמןהןרציהדצמןה,רצומהביטביסחילוזלזונלצאםייקיכהשגרהשי
ןמדומללונלןתינהמ,התיהיַנפליתדמעהשהלאשהו–עוציבהלטומוילערשא
הלוכיהמ׃דחוימבןכֿםגוא,תאזההלקתהלערבגתהלהמגמבתינפיההחלצהה
היההמ,תורבגתההתמגמל]רצומהביטםודיקרבדב[קוחהלשותמורתתויהל
ותמגודמאופאדומללונאםילוכיהמו,םתהְדהחלצהבינפיהקוחהלשוקלח
?הזלש

תכשמנונניינעבםינפיהתחלצהיכ,רפסלהתעינאלוכיהזןוויכב,הנהו
הרוצבםהינפבהלאשהתאודימעהאלםההליחתכלמש,ךכךותמהארנכ
תאוזחאםהאלא,ביטהתארפשלידכתושעלןתינהמ׃ל״נכתיטסימרופר
לעםתלכלכתאתונבלותוסנל,תמדוקהםתטישיכוארםה–וינרקברושה
;הלשכנ,הקיתעהןפיחסונב,םינידעֿםיירירבשםירצומבםלועהףציהלשסיסב
ירההקינכטַבועדמַּבזכרתהלונילעהמו☻םא,התעמ׃וטילחהוומקםהןכבו
.םירחאמרתויבוטונחנאהשענ–הזתאוליפאוא–הזתאםגש

שיאבהארנכהעובטההנוכתהםצעלבושחקלחהיהשילהארנ,וזהטלחהב
יכםיארמונימיֿירבדךא;תומֵלשבוילעלטומהתאאלמלאוההטונש,ינפיה
התיהםינפיהלצאיכאוהונדידלבושחהו,ונלםגתינורקעהרזהניאוזהנוכת
ֿתימשרהטלחהאקוודואלילוא׃תנוּוכמתימואלהטלחהתומֵלשהֿתטלחהןאכ
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,םינפיההלכלכהישארלשתמכסומותעדומהטלחהקפסילבךא,תילמרופ
.עוציבלהטלחהההמ☻והםגדימו–1י׳צואונּורמבםיטילשה

ילכה–ל״נההטלחההםעדבבֿדב–ןפיבםקוהךיאד״בשראתמןאכ[
דוגיא׳אוהֿאולה,םשגותםנמאהטלחההשידכ,םיאתמהיטפשמהוינוגראה
דגאמה,הזהףוגהלשוביטתאריבסמד״בש.ליעלרכזוהרבכש׳םינָקתה
ישעמויתעדותףונמהווהמו,תינפיהתילכלכהתכרעמהלכתאהשעמל
׃דוגיאהלשויתולועפןאכתורקסנןכומכ.רצומהתוכיאוהניקתהםודיקל
םימוסרפתצפהוםירפסלשרואלֿהאצוה,תוירפסתלעפה,םיסנכתכירע
.םיבר
תונקתעבוקהתיתיישעתההניקתהקוח1949תנשבקחוההזסיסבלע
רשאםילעפמו–םינושההיישעתהימוחתלםיאתמהןֶקֶתהתעיבקל
].׳ןֶקֶתהות׳תאםהבעיבטהלםיאכז,תושירדַלםימיאתמםהירצומ

׃תושרלשןיינעןפיבםינקתהץומיאראשנרבדלשורקיעביכ,ונאםיאורהזיפל
לשישפוחהםנוצרב,תינורקעהניחבמוללכֿךרדב,יולתאוהראשנונלצאומכ
םודיקבתדחוימהחלצהםשהתיהםאו–םהלשתויאדכהיבושיחבוםיניישעתה
.תיקוחההייפכהתועצמאברבדהאבאלםינפֿלכֿלעירה,ביטה

תשרשומ,תינטנופסןכֿםאהתיההחלצההשרמולותועטלםגןיא,םלוא
תואיצמהלשתיעבטהתוחתפתההןמתעבונ,םינפיהלשימואלהםייפואבקר
ךאיתעדתוינעל.םיטשפומםירבסה,הזבאצויכלכוא,תיתרבחהותילכלכה
תמגמבונלצאהרקשהמריבסהלילואםייושעהזגוסמםירבסהיכאוהטושפ
וזןוגכתיבויחתוחתפתהריבסהלםייושעםהןיאךא,ביטהלשותולזלדזה
שקבלונלשישירה,םשהתיהאלללכֿךרדבתיקוחהייפכםאו–ןפיבהתיהש
.ימואלףקיהבםינָוּוכמ,םירחאםייתילכתםיעצמאברבסההתא

תישארהטלחההתואבלוכֿםדוקאוהרבסההיכילהמדנ,יתדמלשהמךותמ
םיעצמאלשדימתמהחופיטַּב–ןאכמךשמהבו,ליעליתרכזהש,הלעמלמהשוחנו
אלהעוציבךלהמולעופהלאאצותהטלחההשידכ,םייתרבחוםייכוניחםיילכלכ
.ךליוםדקתיאלא,ףפורתי

לשםידרשמהֿיניינבםיזכורמוברשא,ויקוטלשםיקסעהעבוראוהי׳צואונּורמ1
.ינפיהקשמבםילודגהםידיגאתה
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.׳םינָקתהדוגיא׳לשותומדב,ליעלןכֿםגרבכוניארוללהםיעצמאהדחאתא
םודיק׃וביבסמווידיֿלעןוּוכמבהרצונשתיללכההריוואהתאןייצלרשפאודבלמ
תשורחהֿיתב;יתוברתוילכלכ,ימואלךרעלךפהנתינפיההיישעתהלשהביט
רחאבוקעלדמללהקה,םהינקתםודיקבוםתרצותרופישבהזבהזתורחתהלולחה
המרלהמיאתהאלותרצותשימו,םיעובקהםינקתלםינושהםירצומהתמאתה
,ךכֿלכהחפוטתאזההריוואה,ןכֿלעֿרתי.קושהןמטושפקחדנתשרדנה
דגאתהלולחהוםיימשרהםינקתבםינרציהדועוקפתסהאלםיברםימוחתבש
םינרציתויודגאתה41לשהמישרידיבשי.עוצקמַלםיימינפםינקתלשםתעיבקל
גוסמתויודגאתההללכמעבראלאןניאולאו,ןהלשמםינקתןהלועבקשתויטרפ
םניאתמאבהלאםייטרפםינקתש,ריעהליאדכילואםיירשפאםינקפסיפלכ.הז
,המרהםודיקלםינקתםהירה׃הברדאאלא,תורחתִההתלבגהלםיילֶטרַקםינקת
יתכלממהלועפףותישבםיכרענהםירקחמבםהםיוּולמו,רוביצהתושירדחכונל
ןאכםיררוג–תוכלמהוםיטרפה–םידדצהינששדועב,תיללכההמרהםודיקל
.ןוויכהותואבהזתאהז

ילעפמבתימינפההרקבהחופיטאוהו,ןפיבגהנוהשףסוניעצמארקסנןאכ[
–וירצומתוכיאלערתוידיפקמהןרציהוהימ–הזהןחבמה.היישעתה
.ינפיהקשמבםדובכוםדמעמלעםילעפמהןיבתורחתַּבבושחקלחלהיהנ
תאתבייחמההקיקחהלשםילשמהיעצמאהלאד״בשבשוירבדךשמהב
תנשמאוציהתרוקיבקוחו,1951ֿמהדידמהקוח׃התואהרידסמוהניקתה

ונוצרתועיבשלרבדההשענםאוליפאםידוריםירצומאוצירסואה,1957
].ןימזמהֿןאוביהלש

םנמא,ינפליתגצהשהלאשהיבגלש,רמולוםכסלאופאינאלוכירבדלשופוסב
,םייפיצפסםיאשונבםימיוסמםינוקיתלתועצהלשחקלםושירויסמאיבמינניא
,ונאםילוכישדבלבוזאלרשא,תללוכהטישמתבהלנתומשרתהינאאיבמלבא
הצמאל–)״םָכֲחַוהיכרדהאר,לֵצָע,הָלָמְנלאךֵל״(–ונאםיוּוצמםגתמאבאלא
.תושורדהתומאתהבונברקב

ןיבלוניניבםיבושחוםימוצעםילדבהןבומכשי,יתמדקהרבכשיפכןכאיכ
,יתינמשןוימדהֿתודוקנתומייקוננוידאשונלםיעירכמםיניינעהמכבךא,ןפי
,)םירחאםיפנוסמםיאשונהמכלסחיבומכ(הזאשונלסחיביכינרובסתמאבו
םילוכיהנממרשאהדיחיהץראההשעמלאיהןפישתועבוקולאהןוימדהֿתודוקנ
.יוארכדומללונא
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ונקשמבביטהךרעלשותולזלדזהםצעש,ןכֿםגילהמדנףאםנמא,דחוימב
תוצראןתואמדומללונכלהץוחבמדומללונתכלבש,תיסיסבהתואיצמהןמתעבונ
יתילכתהדועייהןמרתויבשחנהאוהיעגרהחוורהאקוודןהברשאתורבחןתואמו
םהםה)םהמםילשלתשמהיאוולהֿימרוגלע(הלאדומילֿתורוקמו–קוחרחווטל
תוררופתההתויטנלםגםאיכ,ביטהךרעלשותולזלדזהלקראלונלצאואיבהש
לשתולזלדזההדוסיבםגתוחנומהןהןהרשא,םללכבדועייהוהרבחהֿהנבמלש
–םיינוציחהונדומילֿתורוקמתרבעה,תאזתמועל.ןודינַּבשדחוימךרעותוא
ןייוצמםסשמשלהיושע,ןפיל–המיאתמההיצרופורפבויהשלכהדימבתוחפל
.ונרמאשתוערהתועפשהלסחיב,דגנכש

–ןפילםימלתשמחולשמבתוברהל׃לוכֿםדוק,ןכֿםאיהירהתישעמהיתעצה
דגנכשֿינחורהֿאוביהֿםסםוחתבקראלתלעותונלתויהללכות,ינרובס,הזבו
היצנטופןפיבשי,ילהמדנשיפכ,יכ.וננוידלשדחוימהםוחתבקראלו,ונרמאש
טעמתאזההיצנטופַלשי,םויֿםויייחב,ישעמןפואבךא,לארשילהדהאלשהבר
הרכההתאםימיגדמהםימלתשמםשוברייםא,תאזתמועל.ובזחאיהלדואמ
אליממשירה,חורבורמוחב,ונאםג,ןפימדומללהמונלשֵיָושֵיש,הנוכנהתמאב
,ןפיביתעמששיפכו–2״תלוזבהנומאוהדהא,תונמאנ״לשידדהדקומםשרצוויי
רבד,תודידילשהתווהתהלדוסיהאוהאוהתאזכשתידדההנרקהלשדקומירה
.רתויבןפיבולונאםיקוקזםנמא,לעופבילכלכהוינידמהםוחתבםגרשא

,הבוטהנשתכרבב
בודןביתבש

׃םיקתעה
ץעויה–גרבצרה.מרמ/מ״עבםינטפשמלתומלתשההןרק/]ץיברוהלאגי[רשה
תורירגש,הדקטרמ/ויקוט,לארשיתורירגש–ףסויןבןולארמ/יטפשמה
,רלימ׳בג/ץוחֿרחסתביטחלהנמ,ןהכבקעיר״ד/)ןמגרותמ(ויקוט,לארשי
תודידילהדוגא/תודימותולקשמלעהנוממה,ןנור.ארמ/םינקתהןוכמתלהנמ
ןפיבלארשירירגש,יתמרהרמ/ןפיֿלארשירחסמהתכשלו

העפשההנשיסויצופנוקתרותלו–תיאצופנוקהרמִאד״בשםגרתמתואכרמהןיב2
,וצֿופגנוק,לודגהיניסההרומהלשומשאוה–תיניטלב–סויצופנוק(.ןפיבתרכינ
תכנחמתיאצופנוקהתדה.הריפסהינפלתישימחהותישישהתואמההנפמביחרשא
הנומאלשתדוזןיאךא,״םימשהיכרד״לליבסתויצךות,ץראֿךרדבתוגהנתהל
.)דחאלֵֿאב
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,דרשמהל״כנמ,םובלדנמהשמר״דבתכ–ח״לשתירשתבא״כ–׳הבראנעשוה׳םויב

׃בתכמהןושלוז.ח״ודהלעהבוגתבד״בשלבתכמ

יטפשמהץעויהןגס–בדןב.שרמ׃לא

.ונונגסתניחבמןהוונכותתניחבמןה,ח״ודהתאאורקליתינהנ

,ןפיבלארשילשישלודגהלאיצנטופהרבדבךיתונקסמתאלבקמינא

,ןפילםימלתשמחולשמבתוברהלשישךתאםיכסמינאו,לצונםרטשו

.םימעהינשןיבהלועפףותישוהנבהרתוילםורתישרבד

,החמשלםידעומתכרבב
םובלדנמ.מר״ד

,ויקוטב)תולקשמותודימ=(היגולורטֶמלתימואלהרקחמהתדבעמןיינבלשןשיםולצת
שחאוהש–)ןאכהללכנאלשהקסִפב(–ח״ודַּבבתכד״בש.םשד״בשלשורוקיבתפוקתמ
םיבולעהםירדחהינשתמועל,ןפיבהיגולורטֶמלהדבעמהלש״ןומראה״הארמלהשוב

.םילשוריבהיישעתהורחסמהדרשמבתולקשמותודימלעחוקיפלםיצקומה
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הפסוה

׳םולשתיב׳

םגועיגהםהרויסהךלהמב.ןפילעסמַלוילאהתוולנ,ד״בשלשותייער,לעי
תיב׳לשהחראההתיבבםשונסכאתה–ןפילשהקיתעההתריב–וטויקריעָל
םירמכתרשכהלשרדמהתיבבדמילרשא,ורוצימםע)תירבעב(וחחושו,׳םולש
.הליהקהלש

–רשא,לארשייבהואםיטנטסטורפםירצונתליהקלשהמשאוה׳םולשתיב׳
תחאברקבמהילארשילכלםניחחוריאםהםיעיצמ–םהיתולועפרתיןיב
.הליהקהלשהחראהיתבםימייקןהבשםירעהעבראמ

,׳םולשתיב׳לשםיחרואהרפסבםשרשםירבדהןמקתעהודיבריתוהד״בש
,םושירההנה.ל״נהורוצימלאהדותתרגיארגישםגהצראבשרשאכו
׃תרגיאהוירחאו

ז״לשתבאב׳בלרואק״שצומ,ה״ב

.״םולשֿתיב״תאונאצמו–התוברתוןפילןיינעךותמןפילונאב

׃קודו

–״םולשֿתיב״ןיעכרָכֵנַּבחראתהלתיבוינבלםקוהאל,םלועבםעםוש

ןמםיחרואתסנכהלתיבוּברִקמםקוהאל,םלועבםעםושו;לארשיאלא

.ןפיאלא–״םולשֿתיב״ןיעכרָכֵנה

.רומגליז3.הקיגולהךדיאוסוגולהוהז

הכרבבוהדותב
בדֿןבלעיויתבש
בקעיהוונ–אנינחֿתיב
םילשורי

םירמכתרשכהלשרדמהתיבלשומשלאתנוּוכמההזימרבד״בשןאכטקונ,ןוכנֿלא3
Logos׃םהיפבומשרשא,׳םולשתיב׳תליהקלש Seminary)רשקהב׳סוגול׳יכ
,החראההתיבלךומסהזהשרדמהתיב.)םיהלאליוניכואַהולֱאהתַרמִאאוהירצונה
.ןלהלדתרגיאהתינפומוילארשאורוצימלשותכשלתאצמנובו
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)11.8.77(ז״לשתבאבז״כה״ב
ברםולש–״םולשתיב״וורוצימל

,רוחאלתחנבםירבדַּבונאםירכזנותצקונחנשרחאו,התיבהונבושב

תרדהנהםיחרואהֿתסנכהלעבלברקמםכלתודוהלורוזחלונאםישקבמ

.ונבםתגהנש

המרבקרןיינעהתאםיספותונאןיאש,שיגדהלורוזחלונאםישקבמו

הבושחתוחפאל.חנומומוקמבהדובכ,ןבומכ,איהףארשא–תישיאה

תישיאֿתיתודידיקרהניאםכלשםיחרואהֿתסנכהשהנבההוהשגרההונדידל

ונדִצמונאףאיכ,םייתעבשונלבושחרבדהו–תינחורותינויערםגםאיכ

ןיבהקומעתידדההדימלותיתוהמהדהאלםוקמשישהרכהַּבםירודח

.ןפיולארשי

םורתלאוהשֿךיאוםעפֿיאלכונוונרזעבהיהילודגהלֵֿאהשונאםיווקמ

רוזחלונאםיפצמםייתניבו,תאזההמגמבישעמהונקלחתאונאםג

,בוטלכוהחלצהבםכתאםיכרבמותוארתהלו
בדןבלעיויתבש
בקעיהוונ–אנינחֿתיב
םילשורי
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