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–ותריגמברומשלד״בשגהנ,ויניעבתובושחויהשו,לביקשתורגיאהתא
יבגֿלעקתעהואהטויטללכֿךרדברמשאוה,בתכשתובושחתורגיאלםגו
׃ןלהלדרדסהיפֿלעיונבה,הזרודמלוסנוכוללהתורגיאהלשןבור.םחפֿריינ

שיא–ודידיןיבלד״בשןיבתכשוממהתובתכתההןמרחבמאבוההליחת
ובתכתהםה.)ג״לשתתנשברטפנרשא(יתהקםרמע–רסאמַלרבחוי״חל
השרדנשדע,תוסוחדהכוללהויהםימעפלו,ראודֿתויולגיבגֿלערקיעב
רמשאוה–רדוסמשיאהיהיתהקםגשרבתסמ.ןתאירקלתלדגמֿתיכוכז
.ןתואילורסמשלעותחפשמינבלהנותניתדותו–ד״בשלשויתורגיאתא

תובקעב,ןומיסטסנראֿאביקע׳פורפןיבלד״בשןיבתובתכתההאבותךכֿרחא
אצירשאכןומיסלד״בשחלשרשא,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסה
.רואלרפסה

,רמרקלאומשר״דבוטהורבחלד״בשלשותרגיאתאבומרודמהךשמהב
העבראלעתערתשמה–׳ןיינקהינידתרות׳הלודגהתיטפשמההדובעבתקסועה
תוקסועהתופסוההמכופרוצוזתרגיאל.םיבותכבהזונגהנדוערשאו–םיכרכ
.ד״בשלשהזהבושחהורוביחבןהףא

–רפסמבהרשעֿשש–ד״בשלשתונושתורגיארחבמאבויןכמֿרחאל
.ז״לשתתנשדעב״כשתתנשמתושורפו,םינושםיאשונבתוקסועה
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יתהקםרמעםעתובתכתה

ךנוח,)1915(ה״ערתתנשבהירגנוהבדלונרגנירפשםהרבא
תבהאוהרותהךרדתא.הבישיבדמלוהרותיכרבלע
םיצאנהלשםנוטלשתליחתמ.וימילכחנזאלדומילה
םהילגרתחתםגתדעורהמדאהיכםהרבאשחהינמרגב
,ויתורהזאלותחפשמינבועשאלשמ.הירגנוהידוהילש
ברעסמבחתפותיבהתאבזעאוה;השעמהשעוםק
היבלסוגויב–םיימעפ.לארשיץראלא,ודבל,תונכס
,הצראםולשבעיגהשופוסךא,אלכנודשחנ–הירוסבו
םושרהיהשיודבהומשתאומצעלץמיאםגןאכ;הלוטמל
.יתהקםרמע׃ףייוזמהונוכרדב

,)בולףוחלע(קורבוטבםחל,יטירבהאבצלסייגתהאוה
ֿתת׃׳הינודנ׳הםעי״חללףרטצהו–ודיבוקשנ–קרעךא
.םינושארההימיבתרתחמלךרעברסכנ,ינלופ׳ןגנ׳עלקמ
ףוס(ינשהםילוגהחולשמבהאירתיראתולגלסטוהםרמע.רצענשדעתולועפרפסמבףתתשה
וחילצהשהשולשמדחאהיהאוה.הרותדומילבומצעעקישאוההקירפאבתונחמבו,)1944תנש
,וגרהנאלסנבךאו,)םיובנכיאדודֿהשמותנבללאירזעםעדחי(ןדוסבוגתרקהנחממחורבל
.הנידמהםוקרחאלקר,םילוגהינורחאםעררחושאוהףוסבל.םתסיפתבוםתחירבב

׳םָלֻס׳בםסרפאוה.רתויבבחרףקיהלוקמועלודומילבעיגהו,הלבקבםרמעןיינעתהותוריעצמ
רצוא׳׃םגןכו–)3הרעהבןלהלהאר(םילודגםירוביחינשורתונונובזעבךא,םירמאמהמכ
בתכמהתחיתפבוהנכמאוהש,הזרוביחלשדיהֿבתכבןייעד״בששןכתיירשא(׳הלבקהיחנומ
םירשעםותדע,הלאוירוביחתאםסרפלאלשהוויציתהק.)׳הלבקהיזמר׳׃םשבןושארה
.ותומלםינששמחו

ךותמםילועםהשיפכםעהימיירבדבדרמוהרובגייוליג׃ףסונםוחתבםגבתכוקסעיתהק
אשונבםג.)רזהןוטלשהןיעמ׳רבדרתסה׳םושמ,םיזמרֿיזמרבםיפעוצמםימעפלו(תורוקמה
םיעּורז׳׃הרובגהיקרפתאטקלמהרפסהחנומונובזעבו,׳םָלֻס׳בםירמאמהמכוהמכבתכהז
יפֿלעענמֿתמחלמלעו,יַעהישנאדגנעשוהיברקלעהמחלמיניינעבבתכןכֿומכ.׳םירקּבַל
.הכלהה

םינששמח(,׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳ד״בשלשותרבוחיתהקלשודילהאברשאכ
ומכשמ,שיאהאוהלודגשילררבתמ״׃ד״בשלוולףתושמדידילאבתכאוה,)המוסרפרחאל
,)ח״ישתחספרחאל(ד״בשלאםגבתכאוה)קופיאברתויךא(וזחורב.״הזהרודהלכמהלעמו
אבויןאכ.)ראודתויולגרקיעב(םיברםיבתכמהזלהזורגִשםהוםהיניברשקהקדהתהזאמו
.תורודלןיינעםהבןיאשםיעטקוטמשויםיתעלו,תורגאהןמרחבמ

ןותיעבהיגמכשמישוייחלתונורחאהםינשהרסירתבו,םייפכתודובעבוןיינבבדבעיתהקםרמע
םידחאםימי,ג״לשתתנשלשםירופבומלועלךלהוםדהןטרסבהלחאוה.׳תונורחאתועידי׳
.םינש58ולואלמםרטב
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ח״ישתןסינבח״כ

,ברםולשםרמעל

.וארקלורוזחלילןמדזהשבוטתמאב.1רוביחובתכמלעךלהדומינירה
רבכשבוטו(ההובגהותמרבםשורהשוע–ומדוקומכ–הזרמאמםג,ןכא
.)וניינעמוהשמןיבהלאופאלגוסמיתייהוהלבקהיזמרלתצקיתצצה

הלָּבַקַלהתאשגינםנמאש–תשיגבששודיחהדצתאןייצליוארןכֿומכ
סחייתמךניאהטיסרבינואהישנאלדוגינבלבא,תיפוסוליפההתועמשמתניחבמ
והז.םתּויִחתורוקממ,םכותמםתואהתאהצרמאלא,״יגולואיכרא״סחיבםירבדל
״תידוהיההעדותה״ילעבינפֿלע״תיטסינרטשה״תוחתפתההןורתיןבומכ
]הנגמ=[הנומינאןיא,ןבומכו.םידמועונאובשםייאלכלשהזרודב,םהינימל
הדיחיהךרדהםויכאוההיפוסוליפבןוכנהשומישה׃תיפוסוליפהתמחלמבךתוא
.היפוליסלערבגתהלידכ

רישעהלידכהיתונויערבורבשייכקפסןיאםנמא,המצעהלבקַלעגונשהמב
ןורתפעדוייניאשהלאשבינאטבחתמתמאבלבא,תירבעהשדוקהֿתבשחמתא
שדוקםהםייחהלכשקוסיעאלאתויהללוכיוניאהלבקַּבקוסיעהשילהמדנ׃הל
אלאןוכנההדיקפתתאאלמלהלוכיהלבקהןיאשילהארנינשדצמשדועב,ול
תויהלךפהיתאלו,)שרדמַל,לשמל,המודב(דבלבןילבתתניחבבשמשתםא
ונתוריחתייחתלשתוחתפתההךלהמביכחינהלשייאדווב.המצעלהרטמ
.הזןיינעלםגןוכנהליבשהאצמיי

לארשיתלואג׳=[יִרפסבםינורחאהםינוקיתהתאוישכעינארמוג,ילרשא
ןפואבאוהרפסהיכ,ל״ומולאוצמלאיההלודגההיעבהלבא,]׳הנידמהרבשמב

תרבוחהתאארקשרחאלםרמעוילאבתכשהכרבוהכרעהבתכמלןאכבישמד״בש1
ףריצובתכמל.)ןכלםדוקםינששמחהמסרפתנש(,׳תירבעההבשחמהתוריחלתומדקה׳
יוטיב–תבשהתוצִמ׳׃ורוביחלשסיפדת–״תודידיוהרקוהתואל״–םרמע
ֿרחארצקןמז.ז״ישתלולא‐באןויליגב׳םָלֻס׳בםסרופהזרוביח;׳הריציהתוירוזחמל
,׳םלוע‐לארשי‐םדא׳׃יתהקלשףסונרמאמםסרופ,ח״ישתולסכ‐ןוושחןויליגב,ךכ
.האבההרושבד״בשןווכתמוילאו
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תאאוצמלןיאהבורקהיתביבסב–ןבומכו,)סופדתונויליג20ֿכ(לודגיסחי
2.הזכםוסרִפלםיעצמאה

.לודגרוביחמןטקקלחאלאוניאילָתחלששרמאמהםגשןיבמינא
.3ליחרשיי

,הכרבב
יתבש

4!בוחרהזיא–הפטעמהלענעמתאיתבתכעגרכ׃ב״נ

ט״ישתירשתבג״כה״ב

,ברםולשםרמעל

,יתיבביתייהאל]תוכוס[דעומהֿלוחב.השדחההנשלךיתוכרבלעךלהדומינא
הפֿלעבםלוא,ןמזבבישהלהיהרחואמרבכסיטרכתאיתאצמויתעגהשכו
םהירהו,םלועלםיקיזמםניאהבוטהנשילוחיא,םוקמֿלכמ.יתובישהויתובישה
.בלברקמהתעםגםכלםיחולש

.םילקתנךיבתכובשהנבההֿרסוחמלבוסהתאיכילרפיס5רוליֵסה

תאצוהב,ך״שתףרוחברואהארוספדנאוהו–ד״בשלשורפסלל״ומאצמנ,רבדףוס2
יתהקםרמעחלששראודהֿתייולגמתונושארהתורושהתאטטצלןיינעמ.׳דימתמה׳
׃רפסהתאלביקשרחאל–ך״שתרדאב׳זםויב–ד״בשל
,רידנקמועהבשי.תפומלהריצי,ןכא.רפִס–רפסהרובעיתדותלבק,ןילימתומדקא״
.״׳ויָאֵרילותמכחמקַלָחשךורב׳׃ךרבלןתינּהרבחמלע.ףקיהתלעבאיהו

,הלבקהֿתרותבםילודגםירוביחינשדועיתהקםרמערביח׳הלבקהיחנומרצוא׳דבלמ3
לעותוליצאלע(׳תיתילכתהביטקפסרפבםלוע‐ַהולֱֿא׳׃אוהןושארה.ונובזעבםיזונגה
ןתולשלתשה,תוריפסה–הלבקהתרותבתווהתהוהיווה׳׃אוהינשהו;)ןיַאמֿשיהאירב
,הארנכ,ךכו(ןושארהרוביחלךיישתבשהתוצִמלערמאמה,ןוכנלא.׳ןהידיקפתו
.)ליעל1הרעהברכזוהשףסונהרמאמהםג

.לאידגמבבמולוגבוחרבזארגיתהקםרמע4

.יתהקםרמעלוד״בשלףתושמדידיוי״חלרבח,ףודרהבקעיאוה]חלמ=[׳רוליֵס׳ה5
דע,היינשהםלועהתמחלמתונשביטירבהרחוסהיצבתריששינפמובקבדיוניכה
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דעונאוהותיירבעבטמ–]הלָּבַקהתרות=[ולרסמתמהתאשעוצקמה,ןכא
ֿיאלשארמהתאןכומיאדווב׃םיזגהרוליֵסהשאופאחינמינאו,םירחבנלקר
םאםג,םינפֿלכֿלע.חורֿבצמתרדגהלןוכנהחנומהונניא״לבֵס״ו,הנבהה
ֿירפתארתויריכהלחמשיתייה,הלבקהתרותבםיאיקבהןמינניאימצעיכונא
ילחולשלָתלוכיּולהיהבוטהמ–םסרפלחילצמךניאשםירבדףאו;טע
–6)הירברפבוא(שדוקהריעברקבלךמצעבלכותילוא,תונמדזהב.קתעהםהמ
חחושללכונו,םירבדילתוארהללכותםגזאו,ןכתושעלןמזומהתאירהו
.רתויבוילעחמשיתייה,ידִצמ,ינאשרבד–םהילע

ךירצרבדה.אצומינניאוליבשבל״ומםלוא,ןמזמיתמייסרבכילשירפסתא
ילשיתעדתוחפלו,ידיבןיאיאדוובהזכשםוכסו,תוריל5000דע3000ֿכתולעל
.דואמךכלעלבחשאיה

.בוטהיהי,אלימ

תוארתהלוךלבוטלכ,םייתניב
יתבש

םוקדעהנשמהלעמל׳בשי׳םש,ןורחאהםילוגהֿחולשמבהינקלהלגוהורצענש
דוגיאןואטיב,׳ילארשיהיאמיה׳ךרועכשמיש.לגמרץֵנָי׃ומצעתאהניכאוה.הנידמה
האמהןוילגבהאר.׳תימיההדוהיתוכרעמ׳יקרפםשםסרפו,תורדתסהבלארשייֵאמי
.הבוגתוהבחרהףוריצב,יתהקםרמעידיבורמאמטוטיצתא,ז״ישתזומת,׳םָלֻס׳לש

ףוסב–ומשתביקנאלב–רכזוהרשא׳ףתושמהדידי׳האוהףודרהבקעי,בגא
.593׳מעב,תאזהתבותכִתַלחיתפה

ןוטבתומוחלרבעמתיתִמאהםילשוריןיידעהתיהןהבםינשהלכב–ז״כשתרייאדע6
םוקמלוריעהברעמלוסחייתהב״םילשוריירברפ״יוניכַּבד״בשטקנ–ליַתתורדגלו
.)םיאפרקמעבוחרב(ולשוירוגמ
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ט״ישתתבטבד״כה״ב

ברםולשםרמעל

םוימןויליגהתא–7׳תורֵח׳תאארוקה–יחאלצאגישהליתחלצהעובשהקר
,םייניעתריאמהבושת,ןכא.ןוסלנצקןועדגלךתבושתתאיתארקו,5.12]1958[
ןחטשותואשיפכ,םיינענכםניאג״צאלשויתורוקמשהחיכומאיהיאדוובו
8.גיצהלהסינ

רמולינאחרכומ,ןוסלנצקלשותרוקיבבשךוחיגהותויחטשהלכםע,םלוא
.הבורמתובישחוןיינעהבשישהיעבררועםוקמֿלכמהזןוסלנצקשךל

תראשנהדבועה–שרדמהןמקני׳רהֹזה׳ו,׳רהֹזה׳ןמקנייבצירואשאהייכ
היווחלשהגרדמלשרדמהלשתויטויפהןילוחהתוחישתאהלעמ׳רהֹזה׳ש
הניאו,דבלבהיווחתניחבב׳רהֹז׳ַּבתראשנוזהיווחשרמאֹנםאםגו;תיגולותימ
תיגולותימהיווחוליפאםאתלאשנהלאשהןיידע,תיגולותימהנומאללכלהעיגמ
איהםאה–תילארשיההנומאהקיֵחבשוריפבתראשנהו,הנומאלתכפהנהניאש
.תימיטיגל

לשימויןותיעלהיהאוההנידמהםוקרחאלו,ל״צאהלשונואטיבהיה׳תורֵח׳ןותיעה7
.עיפוהלמןותיעהלדח)1965תנשףוס(ו״כשתתבטב.׳תורֵח׳תגלפמ
םשתא–וכרדכדחאלכ–ונישםיחאהינש;ינליאיבצהיהד״בשלשויחאםֵש*
׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָל׳אחפסנבהארינליאיבצלע.יקסנאיבֶרֶד׃םדוקהםתחפשמ
.וילאתינפומה,ןלהל15׳סמתרגיאתאהארןכֿומכו–5הרעה57׳מע,)הזךרכ(

רקבמהורקוחהבתכשףירחתרוקיברמאמלעיתהקלשותבוגתלןאכסחייתמד״בש8
,ג״צאתאמ׳ןבלהשישהתולעמב׳רישהֿתכסמלע)17.10.58׳ץראה׳(ןוסלנצקןועדג
.ט״ישתתוכוסברעב,ןכלֿםדוקתועובשהשולשכ׳ץראה׳בהספדנרשאתכסמ
רפס׳לאתאזהרישהֿתכסמהסנוכ,ג״צאיבתכלכלש׳קילאיבדסומ׳תרודהמב
ןוסנלצקלשתרוקיבהרמאמ.ךליאו177׳מע,׳טךרכ,׳תוהמיקוחרםיפונִמ/לוגיעה
רחאלרואהאררשא,׳ג״צאתרישלעתוסמ–ףסוכהלשםילכהףֵלוג׳׃ורפסלאסנוכ
בֹדיבאלשואובמףוסבםגהאר.211׳מע,1993ביבאֿלתןלוגןוריתאצוהב,ותומ
.ךליאו23׳מע,רפסַלרקספיל
תייווחיכֿלעג״צאבחלתשהו,ורמאמתאןוסלנצקריתכה׳?גרבנירגיבצירוא–ןאל׳
ֿתילילאֿתיגולותימהיווחהניהתכסמהלשםינורחאההיקרפבתססותהןחלופה
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הדבועהםצעךא.לאקזחיתאםיזנוגויהתרחא;תימיטיגלאיהשרבתסמ,ןכא
וליפאו,הלאשאיההלאשהיכהארמקרפהלעתולעלהלכילאקזחילשהזינגהש
וזהפוקתבו9.הלאשללכמהתואהאיצומהניאהילעןתניתשתילילשההבושתה
הלאשהלאשיתיכבוט,םלועבםידמועונאןכיהררבלורוזחלונילעהמו☻הבש
הרועפהםוהתהלערורבןובשחוֿןידונמצעלרוסמנו–שדחמהילעבשוייכבוטו
.הבכרמֿהשעמלשלבחהחותמהילעמרשא

. . .
.תוארתהלוךלבוטלכםייתניב

יתבש

$

הניאותבושתשאלא,ד״בשלשוזותייולגלדימבישהיתהקםרמע
היולגםרמעלד״בשץירה–םירופסםימיךות–םוקמֿלכמ.ונדיב
׃ותָבושתלעהבושתב,תפסונ

ֿםהשאהתדובעולעבהתדובע,םודקהינענכהןחלופהרשא,תקהבומoתיטסישיטֶפ
םהםישענאלא,יה♪ֱֿאהיוליגלראפתרואפתדועםניאשאהוםימה.היתודוסיםה
וניאםתִעבםימשגהתדרוהלץראוםימשןיבהרפמהינימהגוויזה,םמצעבתוהולא
םיהלאםֵשאליממו,ןמצעוללהתויושֵיהלשןחוכבאוההשענאלאםיה♪ֱֿאהשעמ
הרשמוהתרשִההלודגהכובמ״.אושלאוהאשינוללחתמ,ותרישבג״צאיפבאשינה
בייחמוהירהםירחאהוירמאמלולכמברשא,ןוסלנצקםייסמ,״וננחמבוזהריש
.ג״צאתרישתאדואמדעךירעמו
,׳תורֵח׳ןותיעָּביתהקםרמעוילעביגהל״נהתרוקיבהרמאמספדנשרחאלםיישדוחכ
ףלסמאוהשןוסלנצקבחיטמיתהק.׳גרבנירגיבצירואלשויתורוקמ׳׃רמאמַּב
קראלשךכלתואמגודריבכמאוה.ג״צאתרישבלמוסמהתאוןָוּוכמהתאןיעדויב
רבדהןיאוםינוילעהתוחוכלתוינימוגוויזםיסחוימשרדמבודומלתבףאאלאהלבקַּב
םיאלמ״–ךליאוארקמהןמ–םיימיטיגלהוניתורוקמלכ.תוה♪ֱֿאהןמםקתנמ
עבונלוכהושפנבו,״ררושמה׳אָטָח׳םהבשהלאכםייגולותימםיביטומֿםייומיד
.םישדוקמהוניתורוקממאופא

רבד׳רוביחבהאר–והוזנגאלשךכלעו–״לאקזחירפסזונגלושקיב״המלוהמלע9
.םש6הרעהבו״רבדלשותִמאליכ״תחתופההקסִּפַּב611׳מע,)׳בךרכ(׳םייוגַל
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ט״ישתטבשב׳בה״ב

.ברםולשםרמעל

.תקולחמוניניבשיתמאבםאןיינעמ
ךאתנייצמהלבקהתרותבשתיגולותימההיגולונימרטהלכ״שבתוכהתא

יתבתכםיכסמינאשינפמאקוודלבא–םיכסמ.״תויגולותימתויושֵיאלותוריפס
היגולונימרטהםצעשהמדנתאזםע.תיגולותימהנומא׳רהֹז׳ַּבןיאםנמאש
ןיאשהרכהַלתדגונמההיווחםגּולו,תיגולותימהיווחתבייחמתיגולותימה
,רתויםיחתופמהןהיבלשב,תושרופמהתויגולותימהתורותהםג,ןכא.היגולותימ
קראלא,המיאתמתירמוחתואיצמםושםיפפוחםניאןהיחנומשתוריכמותועדוי
תולילאהןיבלדבהןיאשרמולינאזעמוזהניחבמו,םירבדהחורתאםילמסמ
אלא,תילארשיההנומאהןמהׁשרָּפאלהלבקהשאוהלדבהה.הלבקהותחתופמה
הנומאהשרחאמו;ּהשרפלתרמייתמקראיהו,הילעהתואהטילשִהוליפא
היווחלשהריתסהןאכהרצונ,איהשהיגולותימלכשוריפבתללושתילארשיה
.תיגולותימֿיטנאהיגולואֵדיאלשקיֵחבתיגולותימ

היווחהשןמזלכ.תינסרהחרכהבהניאוזהריתסשםנמאהמדנינשדצמ
ילואאיההיושע,דבלב״הָתּויִתּויָוֲח״ב,התואליטרעבשוריפבהריכמתיגולותימה
רמייתתאלוהלםירתומהתולובגבםצמטצתשיאנתב–םלועהתנבהתארישעהל
תויווחהםוחתברמשמהלעדומעלדימתבושחןכל.תטלחומתמאהיחנומבעיבהל
היהיאדכהזהרבדהתאשיגדהלשרמואיתייהו.יסחיהןכרעתאשיגדהלוהזגוסמ
.ןוסלנצקלשורמאמתרוקיבבםג

םילבהלבהאלאהניאותנווכלכשאטישפ,ומצעהזרמאמלעגונשהמבםלוא
םינורחאהםיטפשמהיפל–ןוסלנצק.ודגנכָתילעהשתורוקמהלעחוכרשייו
ונתוריחלשהייחתהםצעדגנאלא,דבלביבצֿירואדגנאלהשעמלןווכתה–ולש
10.]ולומגלעאובל=[ּהיֵסְּפרַטִמללוקשלוליוארו,תינחורה

,תוארתהלובוטלכ
יתבש

תרישריכזמאוהשרחאל–ןוסנלצקלשורמאמףוסב׃ד״בשלשוירבדרשפהנה10
שגומ–)שוטר,רואינש,יקסבוחינרשט(ןחלופלםיפסכנהםירחאםיבתוכלשם״וכע
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םהםגםנמא–שרדמבודומלתבשםייגולותימהתודוסילעגונשהמבẅב״נ
םהןיאיכ,הלבקַּבשתודוסיהןמםהםינכוסמתוחפלבא,םייוצמוםייוצמ
.הטישוהרותלםיפרטצמ

$

רבכ,תאזהראודהתייולגתאד״בשבתכשרחאלםימיהעבראקר
חישהתנבהלםירבדהתובישחלשב.תפסונהיולגביתהקולבישה
׃האולמבהיולגהןושלתאןאכאיבנ–םיינשהןיבש

,רקיהיתבש

׃ךלשמהנושחוסינסרוגינאיכםא.וניניבתקולחמלכןיארבדלשותִמאל.ָתקדצןכא

.ןהלברדיקפת/וליאכ/״היגולואֵת״וoהינוגומסוקהבהטיש.הטישהנשיהלבקב

דועו,שרדמבודומלתב,התמועל.תיגולותימהיווחללכ]םֵשהךורב=[ה״בןיא,םלוא

.תיתימהיווחהנשיוהנשיםלוא,תיתטישהיגולותימםנמאןיא,ארקמברתוי

.אבהןורתפה]תא[עיצאםאבתמאלאטחאאלשילהמדנ׃היעבהםצעלוישכעו

רבעלאומדקתה,תיאמקהתושונאב,םויקהוםוקיהדוס,הטלחומהתמאהישפחמ

;הביסהלאבָבסמהןמהלועהךרדב,תיביטקודדךרדב,תוהולֱאהרבעלא,ןורתפה

,בָבסמהלאהביסהןמ,ךופההןוויכבודעצ,ויתודלותוםהרבא,תיאמקהתודהיהשדועב

.תיביטקודניאךרדב

.תואצותהיבגלעירכההזינוש

לצא–oיטסיאֵתנפהסותימהורציו,םיברםילאובייחתובורמהעבטהתועפות

לצא–ינוגֿברהעבטלoיטסינומשוריפהנתנ,דיחיארוב‐לֵֿאתרכה‐תעידי.םימעה

.לארשי

יאדוולבורקו״׃וירבדהלאהנה.היהישוהיהששדקמהתיבלעםואנןימםיארוקַל
ןושללשםינושהתונונגסה.ולִתלעםוקיאלרבכ,תינומדקהותרוצלע,הזתיבש
ןומדקהןחלופלףילחתאוצמלםירתוחשתרתחמיכילהתלעםידיעמונתרישבם״וכע
תונחבההמכרחאלו.״םוקיאלש,ןשיהןחלופהתיבםוקמבשדחתיבתונבלו,רדענש
תולככירחאו״׃ןוסלנצקםתוח,םירחאוג״צאלשםהיבתכבףסכנהןחלופהביטלע
אלו,םישרושהכנךכםנמאםאו,ןחלופלללכבונאםיקוקזםאונלררבוהאללוכה
.״תרחא
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תולגתההטעמאלהעייסםינומדקהםירבעהלצאתאזתיטסינומהרכהתוחתפתהל

םלוסיבלשבשגפמתודוקנרעשללקנ,התעמ.םהיריחבתציחמבהפוכתהתיה♪ֱֿאה

.תויעבטהתועפותהתומרברקיעב,תישונאההרכהה

.הכדעכתוצירחבהאלהילבותכ?קסועניההמבו,ךמולשהמ

,״םילשוריבוטבהארו״תכרבב,ךלש
םרמע

ט״ישתטבשבז״טה״ב

,ברםולשםרמעל

oתיביטקודדהתולכתסההןיבתנחבה.ךלהדומינירהויתלביקתייולג

.הברהריבסהלידכהבשיםנמאו,יניעבןחהאצמoתיביטקודניאהו
.השולשלתקלחתמיהירה–יתוקסעתהלעגונשהמב
תיתטישֿתיעדמהראהבהשעמלאטבתמה,יטפשמרקחמבינאקסועדרשמב
הווקמינא.הפוריאלשתוירקיעהטפשמהתוטישםעהאוושהךות,לארשיינידלש
תאפמןה–הברתובישחןהלסחיימינאיכ,ןמסרפלותואצותהתאךורעל
טפשמהתרותלןהבתנתינההטלבההתאפמןהוהלעמינאש״הרותהישודיח״
,םלוא.הדגנכםידליֿקחשמכתמאבתולגתמה,תיִיוגהתוטישהתמועלתירבעה
.ינפלםידמועהםיאשונהלכתאיתדביעאלןיידעיכ,ברןמזיאדודועחקיירבדה

םושרגלש׳יבצֿיתבש׳׃מוחתבסנכנהרפסהתעהזיתרמג.האירק,תינש
תרוקיב,ליווצרוקתאמהזרפסלעתרוקיבםעפיתארקשרכוזינא.םולש
11.תירקיעההדוקנהםשהתיההמרכוזיניא,ןטשֿהשעמךא,םשוריבהתשעש

–)םיכרכינשב(׳וייחימיבתיאתבשההעונתהויבציתבש׳–םולשםושרגלשורפס11
.ז״ישת,דבועםעתאצוהברואהאר
ד״בשארקםולשלשורפסלעלייווצרוקלשותרוקיבתאשעובקלןתינ,ןוכנֿלא
תורעה׳׃הרתכוהתרוקיבה.תאזהתרגיאהתביתכינפלםישדוחהשימחכ,׳ץראה׳ב
לולאבט״כםויב–םיכשמהינשבהמסרופאיהו,׳םולשםושרגלש׳יבציתבש׳ל
לייווצרוקלשורפסבבושתרוקיבההספדנ,םימיל(.ח״ישתירשת׳לםויבוז״ישת
.)ל״שתןקושתאצוה,׳תודהיהיכרעלעקבאמב׳
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םגותניחבמו,תונכוסמתופקשהםושםולשלשורפסבאצומינניאימצעלשכינא
ןכותבשגדהתמי☻ונייהו,רפסבאצומינאשירקיעהםגפהתאףוקתללוכיינניא

תוררועתההלשהנולשיכימרוג–הימרוגבםוקמבתיאתבשהתוחתפתהה
.תרוסמהקיחבתיחישמה

ןיאברןמזהזיכ,הביתכלןוצרןוכנרתוי–וישכע–וא,הביתכ׃תישילשו
דמועםיוסמאשונשיפֿלעֿףא,יניצרןפואבוזהמישמלבשייתהלחילצמינא
12.ילקיצמוילע

.אצומינניאול״ומשפחמינאןיידע–יתרמגשרפֵסַל
ךרותעיגהוישכע.תונקדקדבךתשקבתאיתאלימ–האורהתאשיפכ

.יללומגל
,תוארתהל

יתבש

$

ויתורעהתאד״בשבתכ–6הרפִסַּבתנמוסמה–האבהתרגיאב
ךורבלשתיטסיאֵתנפהותסיפתלעיתהקםרמעלשורמאמל
האר–הזוניפשתודוא(.הלבקהלשהתטישתמועלהזוניפש
.)132׳מעב80הרעה,׳בךרכ,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ב
.ותוסחייתהתאשקיבוד״בשלשונויעלרמאמהתארסמיתהק
באב(םישדוחהשימחכרחאלו,ט״ישתןסינבולבישהד״בש

חוכיוולדעתואתבשהןמתטשפתמותבחרתמ,לייווצרוקלםולשןיב,וזתוניידתה*
השדחהונתורפס׳׃ורפסבםגךכבקסעלייווצרוק.תינוליחהתונויצהלשהיתורוקמלע
תאארקשרחאל–הנשהתואב.ך״שתתנשברואהאררשא,׳הכפהמואךשמה–
האר.וכרדיפֿלעובעירכהו,םיינשהןיבשהזחוכיוובד״בש׳ברעתה׳–רפסה
וזבו״ןכבו״תחתופההקסִּפַּב575׳מע,)׳בךרכ(׳הלואגתולעמב׳ורוביחבתאז
.׳בהרעהלםשבלםישו,הירחאלש

ךנחנשזאמד״בשל״קיצה״שאשונ–תוברתהגשומחותינל,ןוכנֿלא,איההנווכה12
תאאשנשרוביחבותכלהסינאוההליחת.ח״ישתןוושחב,ביבאֿלתב׳תוברתהלכיה׳
רחאלו,)ךישמהאלךא,םימעפהמכלחהותביתכב(׳םיאטחםישנאתוברת׳תרתוכה
,)׳דךרכ(׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳ףיקמהורוביחלאשונהחתפתהןמז
׳אחפסנתאהארןכו,אובמהתליחתלוחיתפַלםשבלםיש(;ו״כשתבםייתסנש
.)201׳מעב,רוביחַל
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תואיצמהֿתודחא׳׃תרתוכהתחת,׳םָלֻס׳ברמאמהםסרופ)ט״ישת
.׳הלבקהתרותו–תיאזוניפשה
םיעטקןאכאיבנוםידקנ–ד״בשלשותבוגתןבותשתנמֿלע
׃יתהקלשורמאממםיבחרנ

תיאזוניפשהתואיצמה♫תודחא
הלבקהתרותו–

oהיצטיליבהרקפסללארשיבתוצובקוםישיאדצמתונויסינושענתונורחאהםינשב

.הזוניפשךורבל
.לארשיתרותירקיעלדוגינבםניאותרותירקיעשחיכוהלוסינףאולאםיגוח
התושידאבהניגפהשתיתדהתודהיהיניעל,וחילצהףאםקלחבו,ושענהלאתונויסינ
.תוילאטפתּורקעודיֿתלזא
תרותבתוה♪ֱֿאהתסיפתןיבשעירכמהינושהלעעיבצהלינוצרבתאזהמישרב
תסיפתבשתוירקיעהתוחנההתחאתאסורהלו,הזוניפשתרותבשתאזןיבלהלבקה
.םירישכמהלשםמלוע

רבחמה

ושיגרהםהב–עבטֿלעבועבטבהזלהזםסחיוםיגשומהותוחוכה,םימצעהירשק

הסיפתבשהאיגשהתפישחםע*.תודיסחהיֵרָּבַדוהלבקהימכחומיעטהרבכםתואו

הדרפהלןתיניתלבעטקדחאודחאלכםניהשםימצעבהתועטבהאורה,תיריפמאה

בושחלןיידעחרכהןיא,טלחהבתודרפנותויפוסתויושֵי,תיפוסניאהםיעטקהתרשרשב

תרוצכ,רמוחה,יפוסהתסיפתתאהמיעטמהתיאזוניפשהתואיצמהתודחאיגשומב

הסיפת]לשהיגשומבבושחלחרכהןיא[.חורהלש,ףוסניאהלש,תיחרכההויוליג

תורוצלשהקיספיתלבהכוראתרשרש–םיימשגהֿםייעבטהםימצעהםיווהמהב

תיחצנהותלועפ]תא[לעופםגובוהלגתמוב]רשא[,״עובטהעבט״התא–תוריציו

.״עבוטהעבט״ה–ַהולֱאהתיחרכהה

יוצמויוצמלכשןבהועדו״׃)א״ל,׳אתישארב(רשאר״בייחב׳רירבדולאו*
.רחאיוצמחוכבדמועאוהםלועבש . .הזבהזםירשקנםהםלועבשםיאצמנהלכש.
עעונתמלגרואדיאצמתשרשפאיאשומכ,ורבחיתלבםלשיוצמאצמיהלרשפאיא
..ףוגהירבאראשיתלבומצעינפב . .״.
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,םדאב,ימשגהרוציבהאורההרותהןמבייחתתרתויבהיוקלהקיתאשםגהמו

.שארמעובקחרכהןכלו,ַהולֱאהתואיצמינפואמןפוא,וילעפמבוויתונוכתב

,ינשןותנםצעלאוסחיבקרוךאהגשהלוהרדגהלןתינןותנםצעשונרמאב,ןכא

.םהיניבדירפמה,שממימוהתה,ביציהלובגלרבעמלאונדעצםרטדוע

עבטבלודיגהוהחימצהטקאבאטבתמה,לדוגלאלדוגמרבעמהםג,דועותאז

–וניהאוה.יעבטאלללכוללכאוה.אוההלכשהלןתיניתלבואלפומ,הווהתמה

,ףוסניאלאיפוסמיעבטרבעמןיא.ירשפאיתלבשממ–השדחהריצילכקוחכ

ןותנםצעןיביעבטרשקןיאםג.לדוגלאלדוגמו,הרוצלאהרוצמ,חורלארמוחמ

םיניחבמונאםהבתויוחתפתההותורומתהםייונישהלכו.ינשןותנםצעןיבלדחא

ותלוכיֿותלוגסןובשחלעףוקזלשי,תימנידהוהרידתההתווהתהבתיעבטהתואיצמב

.ובשישמתוחפםגורתויומצעמתתל,רצויהחורהלשהאלפנה

הווהמותיעבטהתואיצמהתאועפִשברצויוהנוב,חורהןמרידתםרוזההז״רתי״

ןיינבֿינבא״תוחפ״הרמוחהשמשמתאזתדמתמהריציב.שדחמעגרועגרלכבהתוא

.חורהידיב,בושחםלג,תוצוחנ

. . .

,הדיחיתחאתואיצמינפינשתויהלםילוכיאל,המשנוףוג,חורורמוח,התעמ

תוהמלםייחרכהיוטיבותומלגתהעבטבםיאורהoיטסינומהoםזיאֵתנפהידיסחתנעטכ

.ַהולֱאה

,״רחא״הוהשמַלםוקמֿותניתנו,ַהולֱֿאה,חורהתולדבתהוםוצמצ]לש[ביטומה

,ץרג,שקזרואינש,ל״דשלשהעטומהםתעדלעייסמוניא,הלבקהתרותבש,״תוחפ״ַל

קדצבו.תיאזוניפשההרותהשרע]תא[הלבקהתרותבםיאורה–םהירחאםיהונהו

.)ט״יקרפב(׳ונמזוהזוניפשךורב׳ורפסב,בולוקוסםוחנתאזםתועטלעעיבצה

$

איה,תולדבתהוםוצמצךרדב,רתויבדוע״ינחור״ה,ןושארהרמוחהרצונהבהדבעמה

הב,הגשהלתנתיניתלבוהרימטתיה♪‐ֱאהבשחמתדוקנהתוא.״אמיתסהדוקנ״ה

ןיאמשיעיפותש״תרחא״התואיצמה,״רחא״התבישחןוויכליוטיבַּבןוצרהםלגתה

.תאזתינוצרהבישחתאצותכ

.״רחא״התאותומצעךותמוךותברצוי,״רתכבשרתכ״הניחבה,ןוילעהןוצרה

.תחאכ,״רחא״ותוה♪‐ֱא,הלועפולעופוהניהןכלע

. . .
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הביטחםתושעל,״רחא״‐תוה♪ֱֿא,םיבטקהןיברשגמהיאלפרשגוניהןוילעהןוצרה

הנוכמןכלעיכ.םידוגינהםירשפתמוםילוציפהםידחייתמ,ןוילעהונוצרב,וב,ןכא.תחא

.ולשםולשהשךלמ–״הֹמלשךלמ״אוה

. . .

]תואיצמהתא=[תואיצמַלבשחםיה♪ֱֿא.תמשגומהַהול‐ֱאהתבשחמאוהםלועה

*.תאזoתילָטֶּפירטנצתינוצרהבישחתלועפבהתואאיצמהו״תרחא״ה

.ותבשחמלאבשוחהסַחַיִמםלוע‐ַהולֱֿאלשםתודחאֿםתוקידאהעבקנךכיכ

םהםידחואמבשחנובשוח.״ובשוח״םעידימתקודהסחיבדמוע״בשחנ״ה

,םמצעלשכ,בשחנהלשומויקוותואיצמבחרכהלכןיאש,םגֿםאו.תיתביסתודחאב

ובשוחונוצרב׃ַהול‐ֱאָּבתינוצרהיצקנופ,״רחא״התבישח,הבישחהתלועפתויהרואל

סחיחרכהבעבקנ,בשחנהבשחנשמירה–ואיצממוניאוובשוחאלונוצרב,ואיצממו

,ליצאמהֿארובהטשפתמשממ,הזתוסחייתהבצמב.ובשוחןיבלוניבעובקדחאמ

תובכרתהותוטשפתהבובבכרתמוובטשפתמ.בשחנב–לצאנבֿארבנב,בשוחה

.ףוגבהמשנה

הלעמלמתולשלתשהךרדבלעופלהאצי,ויתומרלכלע,הבשחמבםלועהתווהתה

)״תוחפ״תאצוה(םוצמצתולועפתאצותהניהשתובברתשהֿתולשלתשה.הטמןוויכל

.םשוגמהרמוחהתעפוהידע,רופסֿאללתונשנותורזוח)״רתי״תאצוה(תוטשפתהו

אוההבו,רצונהב.ַהול‐ֱאהתבשחמךותבלפוקמוחנומויתומרלכלעםלועה

.תּודימתב,האירבהזאמשדחתמוהווהתמםג

ֿםורטהפוקתבדוע,ערפמלמקתענולוכלכ)תורודהלכףוסדע,רצונלכו(םדאה

ןמזלכללעמויתולועפםשלעופו,וייח]תא[הביח,תיה♪‐ֱאההעֵדהךותלאתינמז

תרצונ,ןמזבוחטשבהסופתהתישונאההביטקפסרפה,היוקלהונתסיפתםג**.ןדיעו

.ַהול‐ֱאהתבשחמךותב–״תרחא״תניחבב–תחנומו

לצאהניהש,העידיה.איההמוחתךותב״עודי״לכ״תעדוי״תיה♪‐ֱאה״תעד״ה

ַהול‐ֱאהלצאהניה,ולהצוחמ]היוצמה[תואיצמלאתקתענהלכשהלשהיצקנופםדאה

,ומצעתאַהול‐ֱאהבשוחהבתיחרכההותירטנצוגאההבישחהתלועפמלידבהל*
.תימצעהעדותתלעבתטשפומתוהל‐ֱאקוחב

ןיא,הרצהoתיגולוטנואההביטקפסרפהתרגסמךותתערתשמההפוקתב,התעשאצמנ**
אלא,תומדאילעםינמזהןמןמזבדלוויישכלבקעיןבןבוארהשעיהמעדויַהול‐ֱאה
העדותהךות,חטשוןמזללעמוייחב–השעבקעיןבןבוארהמעדויםיה♪‐ֱאה
..וזלוזןהתופפוחתירחאותישארהב,תיה♪‐ֱאה . .
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בשוחוישעמתאוםדאהתובשחמתאש,אצמנ.ומצעתרכהותלכשההחרוכֿלעב

.םדאהישעמותובשחמתנחבב,״םירחא״תניחבבקרםלוא,םיה♪‐ֱאה״עדוי״ו

תבשחמךותתּודימת]ב[הווהתמותרצונה,תיעבטהתואיצמהלשתאז״התוירֵחא״

תאהווהמהתאו;)׳ו׳טהימחנ(םלוכתאהֶיַחמהתאו״תניחב,ונוצרוַהול‐ֱאה

יאוַהול‐ֱאהתּוטישפיבגלקראלתעבוק,עגרועגרלכבשֵילןיַאמ–״םלוכ

יבגלםגאלא*,תירמוחהֿתיעבטההלוצאהֿהאורבהתואיצמהםעותודחאתהֿותוהדזה

.םדאהלשותריחבוונוצרתוישפוח

הניא,וילעפמו]םדאהישעמתא=[םדאהישעמלַהולֱֿאהלשתינמזֿלעהותעידי

ךות]בןותנ[וישעמלםדוקםדאהתויהרואל,םתוישפוח]תא[תלטבמהניאותענומ

.ותעדוַהולֱֿאהתעידי

םעדויאוה;םהישועמםילֵדבוםיקתונמ,םמצעלשכםדאהישעמעדויַהולֱֿאהןיא

תעידילאםדאהתעידיןכלתמדוקו,םדאהתולועפכ,םהישועבםירושקכקרוךא

.םתוישפוח]תא[ןכלתענומאיהןיאו,ַהול‐ֱאהתעדךות]ברשא[וישעמ

ןויערמתבייחתמה,תיעבטהתואיצמהלש״התוירֵחא״תעבוק,]ןכיכהנה=[ךכיכ

תואיצמהתודחאןויערןיבשעירכמה]ינושהתא=[ינושַל,הלבקהתרותבםוצמצה

.הלבקהתרותלשתאזןיבל,תיאזוניפשה

תודחאירה,תיתוהמתודחאהניההזוניפשתרותבתואיצמהתודחאשדועב

.תיתביסתודחאאיההלבקהתרותבתואיצמה

.הזוניפשלצא–חרכההרלוקבםיאולכוםיתופכהמשנוףוג,תוה♪ֱֿאעבט

שעמהתוריחלימנידןוצרלעבוישפוחםדא,תוה♪ֱֿאאל**,״רחא״עבט

.הלבקהתרותב–הריציהו

$

יבגֿלע,יתהקםרמעלשהזורמאמלעד״בשביגה,רומאכו
.ןמקלדכ,וילאבתכש׳הסוחד׳ראודֿתייולג
דעףלחשןמזב,ד״בשתבוגתרחאליכענמנהֿןמאלםנמא(
רבדהןיאךא–ורמאמבהמֿרבדיתהקהניש,׳םָלֻס׳בםוסרִּפַל
.)רמאמַּבבותכהתאםימלוההבוגתהירבדו,רכינ

תיתוהמהביטח,תחאתואיצמתויהלםינפםושבםילוכיםניא״רחא״וַהול‐ֱאאולהיכ*
.תחא

.ומצעתלילשךרדב,ַהול‐ֱאההווהמוליצאמֿארובותוא**
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ט״ישתןסינב׳הה״ב

.ברםולשםרמעל

׃תחאֿתחאתודוקנהירהו,יתבושתתאההשמינאןיאםעפה
רתיבוילעיתורעהירהו13,רוליֵסהלאריבעמינאהזוניפשלעךרמאמתא

׃טורטורפ
וילעיתרפיס.םייניעריאמולודגןויעראוהתיתביסהתודחאהלעןויערה)א
םגו,קוקברהלשותסיפתלעומעחחושלןורחאהןמזביתיברהשדחאםדאל
הקיסיפטמןיבהרואכלתעלגתמההריתסלןייוצמץוריתכהזןויערהארנויניעב
ךותמ,םלוא;תירבעההאירבהתרוסמןיבוקוקברהלשוזןוגכתיתודחא
ורכשאלא,אמלעב״רכשלבקושרד״תניחבבוניאיסיפטמהןויעהשהחנהה
םאינאההותןיידע,תומותסתרהבהבאקוודואקוודאצמיהלךירצםיוסמה
יפכמםלענתוחפלהאירבהןיינעתאהשועתמאבתיתביסהתודחאהתסיפת
תלאושהניאשו,תילָּבַקֿאלהותיפוסוליפֿאלה,תיתרוסמההסיפתבעיפומאוהש
םהדחיםגםהינשש–״יוניש״וא״תודחא״םהםיארבנהוארובהםאללכ
ארובהלעלוחלםוקמֿלכמםילוכיםניאוארבנהםלועהןמםיחוקלהםיגשומ

;ןבומוארדגומןכותלכמםתואןקורמה,לשמךרדבאלא
ןיאשםיגייסֿיגייסוםיגייסךותמםגּולו,תישונאההבשחמלהאירבהיומיד)ב
לשמהםא׃םדוקמיתנעטשהמלתקהבומהמגודהזירה–לשמנלהמודלשמה
לשמהםאו,תמאהםעםולכאלוהלןיאשהשנאההזבשישילהמדנ,לשמאוה
;םולכאלוריהבמאוהןיאשירה–׳וכוקחורמוקוחראוה
ירחאהרישערתויהברההתשעניתבשחמיכינאהדומתאזלכםעשאלא)ג
םאםגשינארמואו,םדוקמהתיהשיפכמתיתביסהתודחאהןויערלעיתעמשש
תריציירחארזחמשימשישבוט,םלשםעפֿףאהיהיאליסיפטמהןויעהרכש
;ומולשתלבוחה
ורוקמיכילהמדנש,״חור״ינוליחהחנומבהתאשמתשמעודמינאההות)ד
״חור״ָּבםלועלשומוקמתאתוהזלןוכנהזןיאשרמואיתייה׃ינרצנאוה
,תמוהשמאוה״חור״וליאו,שדוקאוהםוקמה׃ךהונייהםהןיאיכ,יפוסוליפה

.595׳מעבליעל,ולתשדקומה5הרעהתאהארובוש.ףודרהבקעיאוה׳רוליֵס׳ה13
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עבטה״תויהלאוהלוכיםנמארתויהלכל–הביסתויהללוכיוניאאליממש
;הזוניפשלש״עבוטה
היצאיצוסאןכֿםגָתילעההנווכבאלשילהמדנ,תיהֹ‐ֱאההעידיהרואיתב)ה
;ָתנוויכיאדוהילאשתוליעפהםוקמב,תּומימדלשתרתוימ
.״רתי״בןווכתמהתאהמְלילריהנאל)ו
.ךלהדוא–יתוישוקתאץרתלואילבישהלהצרתםא

. . .
.בוטלכוהחמשלםידעומםייתניב

יתבש

ג״כשתבאֿםחנמ׳א

,ברםולשםרמעל

רקחמךדיבשיםאלטבלעופךכֿלכךניאשהאורינא.ךבתכמתאלבקליתחמש
הטונאקוודידִצמינאיכםא,ר״דהםעוילערבדאןבומכ14.בתוכהתאשיפכ
.תיבויחרורחשתמזויבםאיכ,עַנֶמ]תמחלמ[בהיעבהןיא,ידידל.ןויערלדגנתהל
לכםג,השעמל;לזבתינכתלהביטנרטלאהלער״דהתמישרלטלחהביתדגנתה
הנכסהםודיקלהלועפבתוקפתסהלשתאזההשיגהדגנתנוּוכמילשהמישרה
הזףוס,ןכא1715.׳מעב,יתמישרלהרעההףוסבדוחייבקודו,םויקַלתפקשנה
יתנווכתאריהבהלידכ,ר״דהתמישרתאיתארקשרחא,דבעידבףסוה
.תילאוטקאה

.עידואידיבהבושתהיהתשכל,םינפֿלכֿלע

,תוארתהלוךלבוטלכםייתניב
יתבש

עַנֶמתמחלמ׳׃)םסרופאלש(רמאמיתהקםרמערביח,תאזהתבותכתַלחיתפַּברומאכ14
דימןאכרכזנה–ר״דיוניכה*.ד״בשןאכסחייתמוילאשרקחמהוהזו,׳הכלההיפל
.׳םָלֻס׳ךרוע,ל״זדדלאלארשירוטקודלןָוּוכמ–

דדלאלשרמאמםסרופוב,ג״כשתזומתמ׳םָלֻס׳ןויליגלד״בשסחייתמהזטפשמב15
דגנתללוכעַנֶַמתמחלמלארוקהרמאמ,׳״לזבתינכת״להביטנרטלאההמ׳׃רתכומה
ךרכבהארו–׳לטרועמבםייחהןמיסב׳ד״בשלשורוביחםגספדנןויליגותואב.םירצמ
.ןאכסחייתמאוההילאש,׳אהרעהלשאפיסהתא484׳מעבהז
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ג״כשתבאבט״י

,ברםולשםרמעל

קראלינאקדוצעודמ,םיקומינהתאךינפלעיצהלינירהו,תייולגיתלביק
.תישעמה]תודגנתהב[םגאלא,]עַנֶמתמחלמל[תינורקעהיתודגנתהב

םנמאשינאןעוטו,ישעמוינורקעקדצןיבלדבהןכתייאלשינפמ,תישאר
תמחלמתמלשהלרגובמידםעהןיאשרמואהתא.לדבהןיאהזהרקמבםג
רגובמאוהןיאשתואורהךיניעםגהדימהתואבלבא–רורחשתניחבברורחשה
וליפא,םעהעונכשתייעבאופאאיההיעבה,ךדידל.ענמתמחלמלףאידמל
תמאבםולכלבא.רתוילקהזעונכששהארנכהתאןעוטשאלא,ענמתמחלמל
?םיילנויצרםיקומינתייעבאיהיהשלכהמחלמלהאיצישךמצעלהתאראתמ
,רורחשלשןוצרןיאיכענמֿתמחלמונלןיא;תיגולוכיספדימתאיההיעבה
הלועפלןברדלוליאו,עיתרהלקרהלוכידחפלשהיגולוכיספשאיההדבועהו
םאאלאםלועבהתשענאלענמתמחלמםוש.ןוצרלשהיגולוכיספקרהלוכי
לשהקנפשוגבןיינעהתשבלהו,יבויחןוצרלשםיפחדתמאבהירוחאמויה
תניחבמיכאופאאצוי.םיינוציחֿםייטמולפידםימעטמקרדימתתישענ״ענמ״
רשאמיבויחהןוצרהלעןירשימברבדלהיהיליעומרתויהברה,םעהןוברִד
.דחפהלע

הצוחנהחתמהֿתריוואתארציילחילצתךירובידבםאםגאיההלאשה
חוכהםצעבאלא,אהלעואאדלערבדתםאךכבהיולתהניאבושוז;ךביבסמ
השעמלשדוחייבו,תויתִמאהךיתונווכתאריתסהלךלהמלןכבו–ךרובידלש
.ךתואםיריכמךכןיבוךכןיבשרחא,םדאםושהעטַתאלאליממ

בושהזירה,הברדא–ונדימשהלםיננוכתמםיברעהשהדבועָלעגונשהמבו
תאררחשנוםידקנאמשונדימשהלםיצורםה׃עבטמהותואלשינשדצקר
ולשיץראהרורחששהמכוהמכתחאלע.ץראהתאררחשלשיןכבו,ץראה
וניאהדמשהינפמונֵדחפשדועב,תירבֿילעבברקליושעותימואלֿןיבתועמשמ
הוושהדימבתויולתרורחשתמחלמםגוענמתמחלמםג.םדאםושןיינעמ
תאאקוודשיגדהלדוחייבבושחהזןיינעלו,םימיאתמםיימואלֿןיבםיסחיב
.עַנֶמהזיאאלו,רורחשה
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ןיבוךכלןיב,הזעגרבונידיֿלעענכתשהלדמועוניאםדאםוש׃לוכהלעו
וניאשיאשקרסֿתוצעבקסעתהלאלו,תמאָלךנחלאוהעגרכונדיקפת;ךכל
תעקוהורורחשהתמחלמתמלשה,התיהשיפכאיהתמאהןכבו,ונתִאמשקבמ
.תלפרעמותשטשטמכעַנֶמהלשהמסיסה

תאבישהללכותשילב,ידדצֿדחןפואבךכבתכיהלםיכירצםירבדהשלבח
.הֶּפלאהֶּפחוכיווב,םוקמַּבךיתובושת

,עמתשהלוךלםולשםייתניב,םינפֿלכֿלע
יתבש

]׃היולגהתניפב,המיתחהרחאלףַסוה[

וליאו,ףוסהזלןיאלבא,םירצמדגנעמשמ–עַנֶמ׃יתחכשירקיעקומינדוע
.ןופצהוחרזמהרורחשידיֿלעקרןכתייםירצמםעהביאהףוס

ז״כשתבאבא״כ

.ברםולשםרמעל

16.דודיעהבתכמדעבהדות

,הליחתתעדילבמ,םילועוםימדקתמתאזֿלכב,הלעמלהלעממ,הככ,ןכבו
.תינכתהיפללבא

דודיעכהבתכנש–באֿםחנמבח״יםוימ,םרמעלשראודֿתייולגלאיהתוסחייתהה16
האולמבהריתעה(.תיבהֿרהבהרימשהוהסינכהירדסןיינעבץ״גבלד״בשלשותריתעל
.)׳גךרכב,ונתרודהמבתנתינ
׃יתהקלשונושלוזהנה

רקיהיתבש
.ררחושמהתיבהֿרהןעמלילעפלעךלןחֿןח
,יֵלגֿשירבהרותהירוסיאלכםירבועה,״םייתד״וםיינוליחםידוהיךיאתוארלזיגרמ
ֿהדובעתאמוט,האמוטהֿתובאֿיבאתאחיצנהלידכ,קפקופמתרכרוסיאבםיזחאנ
.ונשדוקרהלע,הרז
...ליחנתהתאיכ,ץמאוקזחהתאו

,החלצהילוחיאב
םרמע,רבח
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ילבמםיררחשמש,םיסִנלשתאזכהנושמתויקוחןימבתויחלהשקורזומ
תוטשחורינפמקר,סניפֿלעםיֹשֵמילבמםיקיזחמךכרחאו,סניפֿלע,םיֹשֵמ
׃ןכֿםאאיההאבההמישמהו;הרזחבלבקלםימיכסמםניאשםיביואָּבתסנכנה
ןוצרהוסנהשאלא,סנבדועםייולתאהנאלשךכלףוסֿףוסעיגהלרבכתמאב
17.דחאהנקבולעי

,ךכלםילוחיאהבטימב
יתבש

קר(...שדחןיאידִצמ,ילצא?ךישעמהמ,ךמולשהמבגאבבתוכךניאעודמ
).תחנינפוחםיבאושוםילייטמ

$

תובקעבשוירוביחינשבהבחרהבשרפאוה,תורופסםילימבד״בשןאכרמוארשאתא17
׃המחלמה
תששלשהמחלמהרחא׳ורוביחבד״בשקסוע,תאזתרגיאתבתכנםהבםימיהםצעב
תיסִנהםיעוריאהתוחתפתהתריקסלשידקמאוהןושארהוקלחתאו,)׳גךרכ(׳םימיה
תששןוחצינמ׳ורוביחב–ךכרחאהנשיצחכ;היגשיהוהמחלמהלאהליבוהש
תדמועהתינורקעההמישמלןושארהקרפהשדקוה–)ךרכותואב(׳אבהלוםימיה
.םיסִנבתולתהןמתוררחתשההתמישמ,ונינפב

יתהקםרמע
רצעמההנחמב
,הינקבליגליג
ח״שתןסינב
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ןומיסטסנראֿאביקע׳פורפםעתובתכתה

לארשיתלואג׳רפסהרואלאצירשאכ
לאקתועד״בשחלש,׳הנידמהרבשמב
ןומיס׳פורפ.ןומיסטסנראאביקע׳פורפה
םהיניבהחתפתהו,הדותבתכמבולבישה
יכֿםא(,הזבתאבומההרצקהתבותכִתה
ועיגהאל,םיינשוא,ףסונבתכמשןכתיי
.)ונידיל

דלונאוה;ךנחמוהגוההיהןומיס׳פורפ
,תודהילךשמנ,תללובתמהחפשמלןילרבב
לע,אביקעםשהתאומצעלףיסוהףאו
היהרשארגיאאביקעיברלשומש
לשודידיהיהאוה.החפשמהתובאמ
הצראהלע.ונממעפשוהו,רבובןיטרמ
תוצרהללחה1939תנשמ,1928תנשב
ךוניחללארשיסרפבהכזו,ךוניחלרוספורפכשמיש,תירבעההטיסרבינואב
)1967(.

רשאםילאוטקלטניאתעונת,׳םולשתירב׳ישארמהיהןומיסטסנראאביקע
תמקהלהארק,םהיתועיבתבהכמתףאוםיברעהםעהנבהלםיכרדהשפיח
׳םולשתירב׳הלדחשמ.תינויצההגהנההתאתושקהרקיבו,תימואלֿודהנידמ
תדוגאידסיימןיבןומיסהיה–שממלשםיגשיהאלב–)1940(התלועפמ
ודהנידמתמקההעיצהוהרזחו,ינויערוקותואבהכישמהרשא׳דוחיא׳
.׳תימשהיצרדפנוק׳ואתימואל

1989.תנשברטפנןומיס׳פורפ

׃ד״בשלןומיסלשןושארהובתכמאופאהנה

ך״שתםירופה״ב
!דבכנהבדֿןברמ

רבשמבלארשיֿתלואג׳ךרפסתלבקתארשאמוךבִלֿתמושתלעדואמךלהדומינא

יתואאקוודָתדביכעודמןיבהללקאל,ךתעדתאבונגלאלשידכ,םנמא.׳הנידמה

תואיקבהתניחבמןהו,חוסינהחוכוןושלהתניחבמו,ךרפסביתנייע.וזהנתמב

׃תניחבםהוללהתונוכתהלכיניעבךא.הרכהליאדווביואר,וניתורוקממקלחב
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Corruptio optimi pessima1תדספנילתיארנהתילכתלםידבעושמםהשכל,

.םיכופהםינוויכב]יכ[םא,הבםילגודונינשש,תידוהיֿתירסומהניחבהתואמאקוודו

ךכיפלו2,)204׳מע(״תונֵּכהֿישקבמםימימתהתצק״רדגבליבשבינאשןיבמינא

!ךרדימימתירשא׃ןכבו.ךרפסתאילתחלש

דובכישגרבוהכרבב
ךלש

ןומיס.א

$

ןוידתדעתמהתרבוחד״בשלןומיס׳פורפחלשך״שתבאשדוחב
םזינמוההלעןויזופמיס׳׃איההתרתוכרשא,ףתתשהאוהוב
ךרענשןויזופמיס–׳ןמרוו.קר״דלשםישישהלבוידובכל
.ך״שתטבשב׳יםויבםילשוריב
;יאטיסרבינואהוימואלהםירפסהתיבלהנמהיהןמרווטרוקר״ד(
תונרפסלןועבר,׳ארוקלדי׳לש׳וךרכךותמסיפדתאיהתרבוחה
.)היפרגוילביבלו
׃ןומיס׳פורפםשרתרבוחהתכירכלע

.תיקלחהבושתכו,הכרבב
.ס.אך״שתבאֿםחנמ

,תרבוחַּבשותאצרהלעהבוגתֿתורעהבןומיס׳פורפלבישהד״בש
האצרהבםיעטקולאלעהנרבסתרשאתורעהבהוולְנבתכמהתאו
.הבוגתההלח

םיגיהנמהתבכש=[רתויבםיבוטהלש]םלוקלק=[םתותיחשיכעבוקהיניטליוטיבוהז1
.רתויבהערה]תותיחשה[איה–]םיליכשמהו

.״ילארשיהרוביצה״׃םילימַּבתחתופההקסִּפַּב,336׳מע׳בךרכבהאר,ונתרודהמב2
יחטשתאםיברעהלשםתשיטנםעתונויצההילאהעלקנשהריתסבד״בשןדהזעטקב
םהלחונשוללה׃רוביצַּבזאווהתהתונחמינש.ח״שתתמחלמידכךותהנידמה
םירידחמ,חופיקהדגנםיקעוצרשאוללה–םיביכרהמכלשהיצילאוקכ–דגנמו,ךכב
התואבםיביכרהדחא.ומצעיניעבםעהתאםיריחשמו,ונאםינלזגשהרכההתא
הקסִּפַּב,בלםיש(.״תונֵּכהישקבמםימימתהתצק״,ד״בשןושלכ,אוההיצילאוק
.)196הרעהלםג,ל״נה
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ך״שתלולאשדוחֿשארד׳אה״ב

.ברםולש,דבכנהןומיס׳פורפל

תאאצמםנמאש,בלהֿתמושתדעבוםזינמוההלעתרבוחהדעבולהדומינירה
.ילאתרבוחהתאחולשלוילבישהליאנפהתאוןיינעה

היהתאלהזלםאתהבו,דבלבתיקלחהבושתאיההבושתהיכבטיהינאןיבמ
תודחאתורעהריעהללכואיכינרובס,םלוא.הדגנכהפיקמהבוגתםושתימיטיגל
תאיללוטאןיינעןהבאצמייכהווקתבו,ורמאנשםיטעמהםירבדהםתואלעףא
.וינפלןאיבהלתושרה

יכלוכֿםדוקולהדוא,תונושהוניתושיגןיבשגפמלךרדהתאתונַפלידכ
לכלעיפוריאהםזינמוהלולארשיתרותלםיפתושמםיכרעדואמהברהםנשי
וא–אצומשםירחאהםיפינסהלכלעםגו3,׳בכובהֶנומשםיפינסהתשולש
אלאאוהןיאתובורקםיתעל,הזףותיש4.ודִצמןמגרב׳פורפה–ובשקבמ
תבהאוהזמתילארשיהדומילהתבהאבומכ,דבלבתמצמוצמהלבקהלשןיינע
תמאבאוהףותישה–רתויףאתובורקםיתעללבא,הזמתיפוסוליפהדומילה
םיכרעהתא,ינוליחסיסבלע,ןאכרזחשמטושפםזינמוההרשאב,ןיטולחלינגרוא
.תורצנהתועצמאבהפוריאלשתוברתבועקתשהשםיילארשיה

הליחתכלמםהירהםזינמוההולארשיתרות–היהירשאףותישהאהישאלא
םיכרעןהבשיםאםג–אליממו;המצעלתחאלכ,ירמגלתוימונוטואתוטיש
תוירסומתויצקנופהלאםיכרעםיאלממןהמתחאלכבירה–םיהזואםימוד

,יתָלכשהםזינמוה׃׳םזינמוה׳חנומהלשתובכששולשבןיחבמ,ותאצרהב,ןומיס׳פורפ3
.יטסיאֵתאֿיפוסוליפםזינמוהו,]םדאהתבהא׃איהותוהמרשא=[יפורטנליפםזינמוה

.תרבוחַּבספדנשןויזופמיסותואבןושארההצרמההיהןמגרבוגוהלאומש׳פורפ4
הסחיתאו,תיפוסוליפותירוטסיההניחבמםזינמוההתוחתפתהתארקסאוהותאצרהב
.םזינמוההלאתודהיהלשיעמשמֿודה
תירבעההטיסרבינואב׳ימואלהםירפסהדקעתיב׳לשולהנמהיהןמגרב׳פורפ*
םגןהיכו1928תנשמהיפוסוליפלרוספורפכשמיש1935.תנשדע,םיפוצהרהב
היה,ןומיס׳פורפורבחכ.לארשיסרפבםיימעפהכז.תירבעההטיסרבינואהרוטקרכ
ןמגרבוגוה׳פורפ.׳דוחיא׳תדוגאבלעפןכמרחאלו׳םולשתירב׳ברבחאוהףא
1975.תנשברטפנ
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םאתהב,הנושאיהםיכרעהםתואלשתימינפהתועמשמהםגו,תונושתויגולויצוסו
םיגשומהףוריצםצעיכאופארמואיתייה.תיללכהתכרעמבםתובלתשהל
םזינמוה״ןיביִגוסןויוושלאוהזמורשינפמ,תועתהליושע״ידוהיםזינמוה״
5.איהאלו–ידנלוהואיקלטיאםזינמוהו״ידוהי

תאאוהלאושו,הזדגנכהזםזינמוההותודהיהתא׳בכדימעמשכםג,םלוא
,ידידלירה–״?םזינמוההםעתויחלהלוכיתודהיהתואדציכ״דוסיהתלאש
תויחלתודהילללכבהלהמל,תמאביכ;הכירצאיההלאשדועהמצעוזהלאש
בושןהשלכתוביסמרשאכתרחאתוברתםעתויחלתצלאנתוברת?םזינמוההםע
איהתשמשמשכואתימינפ״הנּוקָל״הבשירשאכ–המצעלהקיפסמאיהןיא
ןיאיאדוובתודהיבתימינפ״הנוקל״לעלבא.תרחאהתוברתהםעהיבוברעב
ןכומץוחנה״םזינמוהה״לכתארבכאצומומצעב׳בכירהש,ןאכרבודמ
לבא;השעמלונימיבםיאוררשא,״היבוברעבשומיש״ותואאופאראשנ.הכותב
ןיאעודיכ׃לארשיתרותלשתורגתסההתייטנבהדומומצעב׳בכםג,בוש
םעתויחלאיההלוכיןיאיאדוהזסיסבלעו,״היבוברעבשומיש״תלבוסאיה
אנדיאהד״היבוברעבשומיש״היכאופאעמשמאליממ.םהשלכ]םירז[םיכרע
תארובשיונדוחיישואונדוחייתארובשיoםזיטרקניסהשוא׃דבלבהדוזיפאאוה
םוקמֿלכמ,הברדא?תיעראהנֵכשםע״תיַחתִהל״תודהילהלהמו,םזיטרקניסה
תודוקנןהיניבשיםאףאו,הביריֿהרזתכרעמתניחבב,םזינמוההםעהלהמחלמ
.ןוימדלש

תאגיצמ׳בכןיאםצעביכררבתמ]האצרהַּב[םירבדהךשמהבשאלא
,תּוינושלֿודה״יכאיהדוסיֿתחנהויבגלו,ץוחלותודהיהךותמל״נההלאשה
ידיֿלעהליחתכלמרשכתמה,יוצרהבצמהןה״תּוירוקמֿודה,תּויתוברתֿודה
בוטבםא–םינפלוץוחהןמ–ולענכיהלתעבתנתודהיהרשאורזהםזינמוהה
דגונמתודהיבאוהאצומשהמירהש,ערבוליפאענכיהלאיהתעבתנ.ערבםא

.הלשהחיתפהיטפשמלעו,ןומיס׳פורפלשותאצרהתרתוכלעןאכביגמד״בש5
ךרענודובכלש,ןמרוור״דירהש(,׳ידוהיהםזינמוהבומוקמורפסה׳׃איהתרתוכה
דמוערשאהלאשןומיסלאושהאצרההתחיתפבדימו;)היהישארןרפס,ןויזופמיסה
םיישקהםהמןכםאו,ידוהיםזינמוהונשיםולכ״׃רומאל,הילעבישהלאוה
לשטפשמברשאכ–םירבדהךשמהב.״?םזינמוההתסיפתיבגלתודהיבשםידחוימה
קבאיהלךירצ׳ידוהיםזינמוה׳לכשןושארהישוקהוהז״יכןומיסבתוכםייניבֿםוכיס
,הזהידוהיהםזינמוההללכבאבןיַנמ״׃ףדהילושבוריעהבד״בשובטנוס–״ותִא
.״?קבאיהלךירצה
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החודאוהןיאו,רתלאלםזינמוההינפמאוההחודותוא–רוריבבםזינמוהל
יפבןיאלבא,ינארעטצמםנמאוזהשיגלעו;רבדהותואינפמםזינמוההתא
.חכוותהלרשפאẁיאחירוםעטלעיכ,הדגנהמואמ

ידיֿלע,״בוטהךרדב״תודהיהתאעינכהל׳בכאבשהדימב,תאזתמועל
רשא,״היבוברעבשומיש״ותואל״הרותהןמאתכמסא״לוכיבכהבשקבמש
אתכמסאיכןעוטורזוחידִצמינאירה,םלועמתודהיהולהמיכסהאלןיידע
.אצמנבהניאוזכש

םהומצעיאזעןבירבדיכילהמדנ6.םייסמ׳בכובשםוקמהןמליחתאו
בותכהלארשיֿןבבאקווד–״ומכערלתבהאו״בשרתויבתקהבומההחכוהה
לשוחוכהיהלודגהמב,םדאלכללוכהיה״ער״]וליא=[ילמלאירהש,רבדמ
םימיכסמשיפכ,רמולונלשיונחרוכֿלעבאלא?״םדאתודלותרפסהז״ללכה
–תפקמהתמאהאיהש–ישונאהןימהלשתודחאהתייִארש,לארשיילודגלכ
תייארםגשםשכ,ומצעבלארשיםעלשתירסומהתודחייתההתאתרתוסהניא
תאתרתוסהניא–רתויתפקמתמאוליפאאיהש–הלוכהאירבהלשתודחאה
.יחהוחמוצהדגנכםדאהןימלשתודחייתהה

,ונדוחייתנבהלהנוכנההביטקפסרפהותרגסמהאיהתאזהתודחאהתעידי
דוחייהןמונתדיריתאתענומהאיההמלשההביטקפסרפהןמוזהנבהאקוודלבא
7,״יללכהיתוברתהםלועהםעונאםירשקתמ״םנמא,וזהביטקפסרפמיכ.ץוחלו

תבהאו״קוספלתוינשרפתושיגיתשב,הרותירבדבותאצרהתאםייסןומיס׳פורפ6
;טנאקלש׳ירוגֵטקהוצה׳חורב,ם״יבלמהשוריפתאאיבההליחת.״ומכערל
,םישודקתשרפ(׳ארפס׳הןמיאזעןבואביקעיברלשםתחישתאאיבהךכֿרחאו
קיסהו,)׳דהכלה׳טקרפ,םירדנתכסמ(ימלשוריהדומלתהןמו)ב״י׳ד,׳בהשרפ
׃ןושלהוזב–ותשיגלאתכמסאהנממ
ןב׃ל״צ[לאעמשייברםעאביקעיברתחישאיהונניינעלרתויבעגונהשוריפהילוא״
הז–]ח״יט״יארקיו[׳ךומכךערלתבהאו׳׳׃רמואאביקעיבר.בותכותואלע]יאזע
הרותהלעאלא,ומצעלעקראלדמללאבשרבדתרמואֿתאז,׳הרותבלודגללכ
.׳הזמלודגללכהז–)׳א׳התישארב(׳םדאתודלותרפסהז׳׳׃רמואיאזעןבו.הלוכ
תודלותרפסאוההרותהרפסםאקר.׳ךומכךערלתבהאו׳מרתוילודגללכ,רמולכ
רואל.׳ךומכךערלתבהאו׳,אביקעיברלשללכהתאןוכנלאריבסהללכונ,םדא
תווצמתאו,דבלבידוהיכ,דבלבתימעכ׳ַעֵרה׳תאריבסהלרשפאיאינשהבותכה
.״דבלבדחאםעלםיחאתבהאכותבהא

.ותאצרהבןומיס׳פורפלשונושלכ7
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ֿלעותלַעְלידכאלא,״ותרומזִתבףתתשהל״ואוכותבעלביהלידכאללבא
ןבומב״ידוהיםזינמוה״לערבדלאופארשפאםא.ונלשונדוחיייוליעידי
םג–וכותבו;הזה״םזינמוהה״והזירה–]םדאהלכתבהאלש[״יפורתנליפה״
תירסומתמאל–תמיוסמהניחבמיוטיבאלא,םזיניבושםניא8׳אינת׳הירבד
.רתויבהלענ

לע׳בכלאופאהדוא.הליחתמיתעדבהיהשיפכמרתויהברהיתכראה
,ברדובכבםותחאותונלבסה

בדֿןביתבש

וטטוצירשא(׳אינת׳הרפסתחיתפבידאלמןמלזרואינשיברירבדלאיההנווכה8
ידיֿלעבושורכזוהו,ןמגרב׳פורפהלשותאצרהבואבוה׳אינת׳הירבד.)ךשמהבןאכ
.ןומיס׳פורפ
הנכסה״אוהרשאו,״דואמביצעמודואמבושחאוהשרבד״כםאיבהןמגרב׳פורפ
.׳ונתרחבהתא׳בשהלודגה .״םדאאוהרשאבםדאהלשגשומהתאםידיספמונאש..
תועפשהלעדיעהןמגרב׳פורפה״יכורמואב,בגאברבדהתאריכזהובשןומיס׳פורפ
,תודהיהתרוסמבתוכורכה,יטסינבושןוויכב,תויטילופםגותוירסומ,תויגולוכיספ
.״םלועהתומואלשןביטלעל״זידאלמברהלשוירבדתאאיבהרשאכ
ידיֿלעוטוטיצתמועלםישרדנהםינוקיתַּב(,׳אינת׳הלעבלשוירבדאופאםההלא
׃)המֿתבחרהבו,ןמגרב׳פורפ
׳םייחֿץעב׳ו(׳השודקהרעש׳בל״זלאטיוםייחברהבתכשהמיפלעןיינעהרואיבךא״
׃ביתכד,תומשניתששי,עשרדחאוקידצדחא,לארשישיאלכלד)׳בקרפ׳נרעש
.,ארחאארטִסוהפילקהדצמ,תחאשפנ׃תושפניתשןהש,׳יתישעינאתומשנו׳ . םגו.
תואב–םידסחתולימגותונמחרומכ–םתודלותבלארשילכעבטבשתובוטתודימ
דוסמאיהו,בוטןכֿםגהבשיש,הגונתפילקמאיההפילקדוזשפנלארשיביכ,הנממ
.ערובוטתעדהץע
בוטןהבןיאש,תואמטתופילקראשמןה,םילוליגידבועתומואתושפנןכֿןיאשֿהמ
ידבועתומואהןידבעדוביטלכו׳׃׳גקרפט״מרעש׳םייחֿץע׳בבותכשומכ,ללכ
,׳ארתבאבב׳[ארמגבאתיאדכו;]םישועםהםמצעןעמל=[׳ןידבעוהיימרגל–םילוליג
ידבועתומואשדסחוהקדצלכש,׳תאטחםימואלדסחו׳קוספלע]׳בדומע׳יףד
..׳וכרהייתהלאלא]ןישוע[ןניא]ש,ןהלאוהאטח[ןישועםילוליג . .
תמשנויָּפַאבחַּפִיַו׳׃רמאנשומכ,שממלעממַהולֱֿאקלחאיהלארשיבתינשהשפנו
׃שוריפ,׳חפנהיֵכותמ–חפנְדןאמ׳׃רהוזבבותכשומכו,׳יבּהתחפְנהתאו׳,׳םייח
.ותוימינפמוותויכותמ . .)׳בקרפתליחתו׳אקרפףוס,ןושארקלח(.״.
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תאלביקשעגרָּבוב,ראודתייולגבד״בשלבישהןומיס׳פורפ
׃ובתכמ

ך״שתלולאב׳בה״ב

!ברםולש

ינאוןיינעמהךבתכמתאלבקמינא–תועובשהמכלל״וחלסוטאשינפלהעש–עגרכ

.הזחוכיולשופוסאללבא,וניניבחוכיוולהבושחהמורתוז.וילעדואמךלהדומ

הנומה9,ישפחןתנקיתווהידידימ–םואנותואלעתרחאהבוגתיתלביקראודותואב

,בגא.״יטסניפורטנליפםזינמוה״לעהלוכתודהיהתאדימעמינניאש,]ילעלבוק=[יב

יתרתםהתודהיוםזינאמוהרמולכ–תינורקעהךתעדבץיבובייל]והיעשי[׳פורפ

11.היביקתשרפבלשמל,יִלֶשלתומודתוישעמתונקסמםיתעלקיסמךא–10ירתסד

ותפקשהרשארפוסוהגוה,יאלקחהיה,ללהנידסייממוהיינשההיילעהשיא,ישפחןתנ9
לעופה׳בםירמאמםסרִּפישפח.)אוהֿותרדגהכ(תינוחמצֿתיטסיפצפֿתידוהיֿתיתדהתיה
םולשיכרדבתונויצהתמשגהלףיטהו,׳דוחיא׳ו׳םולשתירב׳ינואטיבבו׳ריעצה
המחלמהינברסתדוגא׳שארבדמעךליאוםיעבראהתונשמ.םיברעהםעהמכסהבו
.)1980(ם״שתתנשברטפנאוה.׳לארשיץראבןופצמימעטמ

וזב,ץיבובייל׳פורפלשותדמעלןומיס׳פורפסחייתה,ל״נהתרבוחַּב,ותאצרהבםג10
׃ןושלה
הזןודינב.זכרמבםדאהתדמעהכםזינמוההתסיפתבךורכההז]אוה[,רחאישוק״
היעשי׳פורפכ,תיתדהבשחמלונתואםיררועמהישארןיבםיבושחםידוהיםינעוט
יסיפטֵמםזינמוהותדש,תיטנטסטורפהoתיטקלאידההיגולואֵתהיכרדבטעמכ,ץיבוביל
.oירטנצופורתנאולוכםזינמוההוליאו,oתירטנצואֵתהלוכתודהיה.ירתסדיתרתםהירה
.עגמלכםהיניבןיאשםילגעמינשהפשיוליאכ
,תועטלהבורקאיהשןכתייו,תודהיהלשהדיחיהoהיצטרפרטניאהתאזשרובסינניא
תירבהוםיה♪ֱֿאםלצבםדאהתאירב׃הרותבדוסייניינעינשריבסהלהחוכבןיאשינפמ
.״םהיניבהתרכנש

רפכהלע,המקוההזֿךאש,׳101הדיחי׳ילייחוטשפ)1953ףוס(ד״ישתתנשתליחתב11
וצצופםה.׳ןדרי׳יחטשבהנושארהלומגתהתלועפוזהתיהו,דולריעהלומרשאהיביק
,םידליוםישנתורשעתוברל,םיחרזאםהבורתתסהשררבתהדבעידבו,םיברםיתב
ידיבהעצובהלועפהשהנעטב,תוירחאמרענתהלהתסינלארשיתלשממ.וגרהנםלוכו
.תיבמםגוץוחמ,םייוניגלגהררועהלועפה.אבצלםירושקםניאשםיבדנתמ
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דוגינב,שיחכמינניא(ילשהסיפתלהכלהבדוסילכןיאש,תינורקעהךתנעטלרשא

תאהנפא,)ינממרתויילואו,ךתדמעלתותכמסאאוצמללוכיהתאםגש,ישפחןתנל

;׳ד,׳ד׳םיידי׳הוושהו,םיממעהתעבשןיינעבהכלההלשןיינעָלקרךבִל]תמושת[

12.ה״כ,ב״יהאיבירוסיא׳הרותהנשמ׳;׳ו,׳ה׳ןישודיק׳אתפסות

–!אביקעיברלאקוודו–ל״זחלהליעןאכושמישבירחנסלשםייטסישפהוישעמ

.קודו,םיממעהתעבשבתולחהתושקהתוכלההתאעיקפהלוםירגהלעלקהלידכ

.ךרבתיומלצבארבנהלכלעולארשילעםולשו

הבוטהמיתחוהביתכתכרבב

ךלש

ןומיס.א

׃םהילעעיבצמןומיס׳פורפרשאתורוקמהטוטיצןלהל12

ẅ׳דהנשמ׳דקרפ,םיידיתכסמ
׃םהלרמא.שרדמהתיבב]םימכחהינפל=[ןהינפלדמעוינומערֵגהדוהיאבםויבוב״
רתומ׃עשוהייברולרמא;התארוסא׃לאילמגןברולרמא?להקַּבאובלינאהמ
רודםג,׳הלהקביבאומוינומעאֹבָיאל׳׃רמואבותכה׃לאילמגןברולרמא.התא
?ןהןמוקמבםיבאומוםינומעיכו׃עשוהייברולרמא;)׳דג״כםירבד(׳וגו׳ירישע
׃]רושאךלמירבדב[רמאנש,תומואהלכתאלבלבורושאךלמבירחנסהלערבכ
׳םיבשויריּבאַּכדירואְויתֵ☻וש]םהיתודותעו׃ירק[םהיתודיתעוםימעת♪ובגריסאְו׳
..;)ג״י׳יהיעשי( .״להקבאובלוהוריתה.

ẅ)ןמרבילתרודהמב(׳דהכלה׳הקרפןישודיקתכסמאתפסות
רגינא׃רמא.אביקעיברידימלתמרבחולהיה,ירצמרגןימינב׃הדוהייבררמא״
ידכתירצמתרויגתבהשאינבלאישהלךלוהינירה,תירצמתרויגהשאיתאשנוירצמ
םהלאֹבָיישילשרוד׳׃)׳טג״כםירבדב(רמאנש,להקבאובלרתומינבֿןבאהיש
לבלבובירחנסהלעשמ׃]איה[הכלה!ָתיעט,ןימינב׃אביקעיברולרמא.׳׳הלהקב
אלא,ןמוקמבםימודאוםירצמאלו,ןמוקמבםיבאומוםינומעאל–תומואהלכתא
תוחפשמלכמדחאאשונולאלכמדחאו,תינומעאשונירצמותירצמאשונינומע
.״דלווהרחאךלוהלכה,ולאלכתאאשונהמדאהתוחפשמלכמדחאו,המדאה

ẅה״כהכלהב״יקרפהאיבירוסיאתוכלהם״במר
;םמוקממםתואהלגהוהזבהזםבריעותומואהלכלבלב,רושאךלמבירחנסהלעשכ״
.םודאהדשבשםימודאהןכו,םהםירחאםישנאהתעםירצמץראבשםירצמהולאו
תומואלכב]באומוןומע,םירצמוםודא=[םירוסאהתומואעבראוברעתנוליאוהו
.בורהןמשריפשותקזחרייגתהלןהמשרופהלכש,לוכהרתוה–םירתומןהשםלועה
יבאומןיבינומעןיבירצמןיבימודאןיב,םוקמלכבהזהןמזברגהרייגתישכךכיפל
.״דימלהקַּבאובלןירתומ,תובקנהדחאוםירכזהדחא,תומואהראשןיבישוכןיב
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רמרקלאומשלתרגיא

׳ןיינקהינידתרות׳תיטפשמההדובעהלעםיפסונםיעטקו

בלבד״בשלרבחהיהל״זרמרקלאומש
תוברםינשדועהמקרנםתורבח.שפנו
,הקירפאֿםורדמהצראלאומשהלעםרטב
וירמאמתועצמאבד״בשתא׳הליג׳רשאכ
וירוקיבבםימעפהמכושגפנםהו,׳םָלֻס׳ב
–היילעהרחאל.רייתכ,ץראבלאומשלש
–)םימיהֿתששתמחלמינפלדוע(,ז״כשתב
תורבחה,הילצרהברמרקתחפשמהעקתשה
,הקימעהוהקדהתהבדֿןבתחפשמםע
לאומשל׳וקינעה׳בורקהםירבחהגוחבו
.׳יסּפֶשלשהֶלועה׳׃ראותהתא

ֿםורדלרגיה,)1918(אטילבדלונלאומש
אוה.ועוצקמבדבעוהאופרדמל,היינשהםלועהֿתמחלמץורפינפלהקירפא
לארשיתלואג׳רפסהתאד״בשוילאחלשרשאכו,תירבעבבטיהטלש
םגרתללאומשטילחה–ותובישחלעדמעוארקאוהו–׳הנידמהרבשמב
רחאלםגםוגרתהתדובעבךישמהאוה.הדובעבלחהו,תילגנאלרפסהתא
רבדהךא,תילגנאברואלרפסהתאצוהלעד״בשםעחחושףאו,ותיילע
ןבאוהו,)1984(ד״משתתנשבהילצרהברטפנלאומש.לעופהלאאציאל
.ששוֿםישיש

–׳ןיינקהינידתרות׳–הלודגהתיטפשמהותדובעבד״בשןדתאזותרגיאב
,ןוכנֿלא–תילגנאבד״בשבתכתרגיאהתא.ָהֶנבמוהדובעהביטלעןאכרפוסמו
והשימלהחלשלואהתוארהלןווכתהלאומששינפמ–לאומשלשותשקבל
הֶֶלועָּכ,ד״בשלשותדובעםוסרפבותואןיינעלידכ,)תירבעבטלושונניאש(
אל,ויכרכתעבראלע,ד״בשלשהזולעפמ.המויסמותרגיאהתחיתפמ
.תוריגמַּבןופסונדועו–םויהםצעדעםסרופ

תורעהבותופסוהבםירבדהתאהוולְנו–תירבעלםוגרתבתרגיאהאופאהנה
,תיטפשמהותדובעלע)ח״לשתדעוג״כשתתנשןִמל(ד״בשירבדואבויןהב
.הדובעהתמדקהלשהחיתפהיעטקתאםגףיסונןכֿומכו
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ג״לשת,זומתב׳ח
8.7.73

,םולשלאומשל

וּנדשהדובעה–יתכרעותואשיטפשמהרקחמהתאראתלינממָתשקיב
.םירבדהרופיסאופאןלהלו–המוסרפב

ילעהלטוהשהמישמתובקעב,הדובעביתלחתהםינשהרשעֿשמחמרתויינפל
דרשמבקוחהןונכתתקלחמלשיטפשמהץעויַּכתעההתואבידיקפתתרגסמב
רקחמךמסלע,שדחןיעקרקמקוחתעצהןיכהליתשקבתה.םילשוריבםיטפשמה
תוכרעמרפסמלשיתאוושהרקחמךמסלעו,םייקהבצמהלעיתדבועֿיגולויצוס
תידומלתֿתידוהיהתכרעמהםגומכ,תוליבומהתוינרדומהתוכרעמה–טפשמ
יטפשמהרקחמהלשיתטישרוזחשב,התע,ןכֿםארבודמ1.ונלשתירוטסיהה
.םיירוקמהויתולובגוותרטמלרבעמהברהבחרתהםייתניבש,יתאוושהה

תויוכזלשהירואתה״׃התרתוכברמאנשיפכאוההדובעהלשיחכונההבצמ
טפשמהתוכרעמבוירבעהטפשמהתכרעמביתרוקיביתאוושהרקחמ–ןוממה
.״ינרדומה

רבודמרשאכשןיבהלשי,תרתוכהלשהתועמשמאולמתאהכלהכןיבהלידכ
תילגנאבהזגשומלשישהרצהתועמשמלןאכהנווכהןיא,״ןיינקתויוכז״ב

(Property Rights),קריללכןפואבךרעֿהוושאוהש(יללכהיפוריאהגשומלוא
)ְֿלותולעבחותינל jura in re alienaלשםוגרתכםישמשמהלאלכ,השעמל2׃
תאטעמכםכותבםיללוכהםיגשומ,)״תונוממיניד״וא(״ןיינקיניד״ירבעהגשומה
ןיאללכ,אלפההברמלךא–החפשמינידאיצוהל–״יחרזאהטפשמה״לכ
.תיפוריאההיגולונימרטבםיקיודמםיליבקמהלאםיגשומל

לאד״בשחלששימינפבתכממעטק,)625׳מעב(תרגיאָלהנושארהפסוהכ,ןאכאיבנ1
.)1963תליחת(ג״כשתרדאבבתכנבתכמה.ןידיירואר״ד,קוחהןונכתלהקלחמהלהנמ

.)םילעבלאלו(רחאלתנתינהשוכרבֿתוכז׃אוהועמשמש,יניטליטפשמיוטיבוהז2
,רוביצהיסכנבדיחיהתויוכז,ריכשמהיסכנברכושהתויוכז,לשמל,תואבהזרדגב
.םהינימלםידובעישהםגןכו
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ןפואבקרתקסועאיהו,השוריהינידתאתללוכהדובעהןיאשןייצלשי,םנמא
םייללכהםהיתונורקעבקרהבםיגצוימםיזוחהיניד,דועותאז.ןיקיזנהינידבףיקע
ןיינק״בםיקסועהםיזוחהיטרפבו,]ןלהלראותמַּכ,הדובעהלשיעיברהךרכב[
,םירחאםייפיצפסםיזוחלםירושקהםיטרפשתעבֿהב–]ישילשהךרכב[״קזחומב
ירוקמההפקיהמידמקוחרהיהןאשונשהתיהולאתוטמשהלהביסה.םילולכםניא
.הדובעהלש

ֿקלחַלףיקמחותינהדובעבןתינןכא–הלאהםיגירחהףֶרֵחו–ןכֿיפֿלעֿףא
ֿירבעהטפשמלףסונב.בחריתאוושהסיסבלע״תונוממיניד״תכרעמלשיראה
,הילטיא,תפרצ,הילגנאלשטפשמהתוכרעמתאםגהאוושההתללוכ,ידומלתה
ןיב(רקחמהתפוקתבלארשיתנידמבףקותבויהשםיקוחהתאםגו,ץייוושוהינמרג
לשהזףקיה.)םישדחםיילארשיואםיירוטדנמ,םיינמתועםיקוחברבודמםא
תוניחבמותינושלהניחבמ–ילהתיהשהרישיההשיגלתודוהרשפאתההאוושהה
.ןאכיתרכזהרשאתונושהטפשמהתוכרעמלכלשןהיתורוקמל–תורחא

תיטנוולרהבשחנוהררועתהשהיעבלכהחתונ,הזהףקיההךותב
ליעלתורכזומהתוכרעמהןמתחאלכתועצמאב,תינרדומהoהיצַקיפידוקַל
,םייטרואתהםיטביהלהיוארבלתמושתהנתינו,תורחאהתוכרעמהלכרואלו
,הגשוהשהאצותהלשהתובישחתאםכסלןתינ.הלשםייגולויצוסהוםיישעמה
׃תוניחבעבראמ,הזךילהתתועצמאב

לשםידקתתרסחתיתרוקיבהכרעההתשענẅתיללכהתיעדמההניחבהןמ.1
,יפוריאהוילגנאהטפשמהתרותבולבקתהשןוידלתועצההוםייטרואתהםינבמה
טפשמהלשםיליבקמהתודסומהםעםתאוושהתועצמאב,תאז.ונרקחמםוחתב
תרותלשימואלניבהעדמברכומיתלבראשנוסחיםושלהכזאלהתעדעש,ירבעה
.טפשמה

םיליבקמהםייפוריאהתודסומהםעותאוושהẅירבעהטפשמהתניחבמ.2
תיעדמהתובישחהתאםגֿומכ,ולשיתטישהוהנבמתומלשתאוותרוצתאהפשח
ורתונםה,תילופלִּפה,תיתרוסמהדומילהךרדברשא–םייטפשמהויגשומלש
.םילפרועמ

ירבעהטפשמהלשתשדוחמהתונשרפהשרמולןתינẅתירוטסיההניחבמ.3
תינחורהירפהןכו,ישעמהודומיללשתשדוחמהייחתתרשפאמליעלהרכזוהש
םייונישושרדנרבעבשיפכקוידב.ונלשםיינרדומההבישחהילגרהלעתססובמה
םירבשמךלהמבותוינויחתארמשלתנמלעירבעהטפשמהלשותונשרפתרוצב
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,תיאָנשִמההבישחהתרוצלתיכ״נתההבישחהתרוצמרבעמהתעבןוגכ,םייתוברת
.םיקסופהוםינואגהלשרתויֿתיטילנאההבישחהתרוצלאתיאָנשִמההרוצהןמו

ירבעהטפשמהשהחיכומהדובעהẅאנדיאהדלארשיתנידמלשהתניחבמ.4
הניחבהןמןה–ינויגהוחתופמרתויהברההשעמלאוהונלשיתרוסמה
לעו.הרזתינרדומטפשמתכרעמלכרשאמ–תישעמההניחבהןמןה,תיטרואתה
תויוגייתסהתובקעב,תענמנתינרדומהתילארשיההקיקחהשןובנהזןיא,ןכ
וניתופיאשוונתוברתתאתגציימהוזטפשמתכרעמלששדוחמדוסיממ,תויתוברת
אביילןויסינהתאהינפלעתרכבמאיה,יחטשחרואב,תאזםוקמבו–תוימואלה
3.רזרמוחץמאלו

$

ינפבםלשרפסכדמועםהמדחאלכו,םיכרכהעבראמתבכרומהלוכהדובעה
׃ומצע

ידומע125(ןטקאובמךרכ.׳ןוממהתויוכזתכרעמוןיינקהגשומ׳ךרכה.1
תיטרואתתכרעמלשתויטנוולרהלעהמדקהםגליכמה,)תירבעבםיספדומוילופ
4.יתאוושהיתרוקיבחרואב]םיגשומו[םינידךירעהלתורשפאהלעו,טפשמב

הקזחהוןמאנידיבהדקפההיקוחתאםגללוכ–׳הינידוהקזחהה׳ךרכה.2
.)םיספדומוילופידומע237(–]הליזגב[שוכרלשתיקוחיתלב

jura,ירוביצשוכר,תולעבתויוכזללוכ.׳קזחומבןיינקהיניד׳ךרכה.3 in
re aliena,5.)םיספדומוטרווקיפד354+וילופיפד118(;ב״ויכו,דרטמיקזנ

ינידתרות׳,הלודגהותדובעלד״בשלשותמדקהלהחיתפהןמםיעטקאיבהלםוקמהוהז3
.627׳מעב,תרגיאָלהיינשהפסוהכםינתינםיעטקה.׳ןיינקה

הבחרהרתיבד״בשטריפ,תרגיאההבתכנהבהפוקתהתואבהשענרשא,רחאםושירב4
.וירבדיפֿלע,רסחהתאאופאםילשנונאו,םיכרכהתעבראבםינודינהםימוחתהתא
.ולוכרוביחַליגשומאובמןיעמהווהמאוהשד״בשםשףיסומןושארהךרכהלע

ינידתוברל(םידובעישהינידתאםגללוכהזךרכיכד״בשףיסומליבקמהםושירב5
,שוכרבףותיש,ןוכשמויקיתופאכםיסכנהתוירחאידובעיש,הריכחוהליאש,תוריכש
.םיברהתושרורקפהינידןכו,)םינכשיסחיו״םיפתושמםיתב״
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דועהזיעיברךרכ.םיזוחהינידתאוכותבללוכ.׳היָנקההיניד׳ךרכה.4
׳תינימש׳ידומע533(סופדלןכומןושארהךרכהקרםהמש,םיכרכינשלקלוחי
אצמנינשהךרכה.)ומצעינפבםלשדמועהזךרכםגשןכתיי;ףופצדיבתכב
6.םישדוחרפסמךותבןכומתויהלרומאו,םינורחאהנכהיבלשב

$

לושכמלתדמועהאיההתובישחאקוודשףיסוהלילע,הדובעהםוסרפתייעביבגל
.םסרפתהלהתורשפאינפב

ינפמ,ירבעהטפשמהלשותגצהלתודגנתההנשיםייעדמהםייטפשמהםיגוחב
תולבוקמהםהיתוסיפתרסחבתוקולהמכדעהווארלןיגפהליושעהזרבדש
.םיידומלתהתורוקמהםעדדומתהלתלוכיהםהלהרסחשרורב,ןכלערתיו;םהלש
תעצהרשאכ–יתדובעביתלחתהםש,םיטפשמהדרשמבוליפא–השחמהםשל
,תסנכהןחלושלעתחנומתויהלהדמעוהנכומהתייהרבכילשןיעקרקמהקוח
קוחהתעצהתאהחד–רשלותונמתהב–ףסויבדרוטקודהו,םירשהופלחתה

רתוירובעכקרהמתחנהדובעהו,הברהדועהזהןמזהךשמךראתה,לעופב*6
חיתפהףוסבהזןיינעבונבתכרשאתאדועהאר.)1975ףוס(ו״לשתןוושחב,םייתנשמ
.282׳מע׳דךרכב,׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַל
ֿתדוקנמםיזוחהינידבאוהקסועש,ליבקמהםושירבד״בשבתוכיעיברהךרכהלע*
לשםיידוסיהםיגשומהתאםגריאהלהברמךא,קזחומבןיינקהתרבעהיזוחלשתוארה
ותווהתהיכרדוהזוחהתוהמבקסועךרכהלשןושארהוקלח.ללכֿךרדבםיזוחהיניד
,הזואק,ןיינקֿהשעמוהמכסה,תעדֿתכימס,רשוכלשםיאשונהתאדחוימבתוברל(
ןיפילח,רכמלשםינושהתונורקעבןכֿומכו,)יבויחהנכההזוחוקזחומבהזוח,הרומת
ןוגכ(היָנקההֿיזוחלשיאוולהֿינידבןדהקרפהםייתניבןכומינשהקלחהןמ.הנתמו
דוע.)ב״ויכותונרצמ,תודימישרפהוםימומ,ןיינקַלתוירחא,האנוה,תואצוההתלוחת
םיאשונבןוידהבגאקררקחמַּבתונודינבויחהתרפהלשתויעבהיכד״בשןייצמ
תאד״בשםשר,רומאכ[.לארשיינידבהיָנקההֿיזוחלשהנבמַלבלםישב,םירחא
ףיסוהלשי,ונינפלהרומגההדובעהשכ,התע.ותדובעםויסינפלברןמזהלאוירבד
לשםייללכהםינידה׳םג)םידומע200ֿמהלעמל(הברהבחרהבםינודינ׳דךרכבש
.]׳םיזוח
–הדובעהלשרתויםדקומרואיתםגאיבנ,630׳מעב,וזתרגיאלתישילשהפסוהכ*
,ןהכבושיֿראשברהלאד״בשבתכשתרגיאב–)1965ףוס(ו״כשתתנשתישארמ
.׳לשיפירהןוכמ׳שארבדמעש
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םיידוהיםיגוחבםג,אסיגךדיאמ7.״ירבעהטפשמלידמהדומצאיה״שםושמילש
הבישחלרושקהלכבתורובתררושףאו,המודתודגנתהתמייקםייתרוסמ
.תיעדמתיטפשמ

רשפאשידכןמזתשרודהתיצולחהדובעןיעמהניההדובעה,הרצקב,ןכםא
ןתינאל,תמסרפתמהניאהדובעהדועלכ,םלוא.יעבדכהכירעהלוהניבהלהיהי
לגעמךלוהובבוסךכו–םוסרפללבקתתשידכ–הכירעהלוהניבהלליחתהל
...םימסקה

.הזןיינעבחרוטניהשהברההחרטהלעךלהדומיננה

,ךלש
יתבש

621ẅ׳מעב1הרעהלהנושארהפסוה

ןידיירואר״דלאד״בשלשימינפבתכמךותמעטק
)1963תליחת(ג״כשתרדא

.״ . ןייצלשיןמזהךשמב]תלהנהבש[ןונכתהתקלחמביתעציבשתודובעהךותמ.

תכסמלדחיתופרטצמה,ןילטלטימוןיעקרקמקוחתועצהלשןתמלשהתאדחוימב

ֿלאםשויםאדוחייבררבתתגשיההתובישחו–ןיינקינידקוחתעצהלשתשבוגמ

םתסוזהתיהאליכו,םללכבתונוממהינידלשרקיעהועקרהםהןיינקהינידיכבל

לשהריציתדובעשממםאיכ,תגהונההטישהסיסבלעקוחהןוקיתלשהדובע

.תומואָבולארשיברבטצהשןויסינהרואל,דוסיהןמהשדחהטיש

תיתרוסמהטפשמהתרותבןיטולחלהרועמתראשניתילעהשוזהשדחהטיש,ןכא

יַנפלואצמנאלםיירבעהתורוקמהיכ,גשיההלדגומוזהדוקנבאקוודםלוא;ונלש

דמעמהתא׳ירויצןפואב׳ראיתאוה,ח״לשתתנשב,ישיאדידילד״בשבתכשבתכמב7
םיטפשמהרשביולתרלוקהו–ןיכהשקוחהתועצהותיטפשמהותדובעתזינגלאיבהש
ןמםיעטק.)1961ףוס(ב״כשתולסכבודיקפתלסנכנש,ףסויבדר״דה,י״אפמםעטמ
.631׳מעב,תרגיאָלתיעיברהפסוהכואבויהזהבתכמה
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תויפוריאהטפשמהתוטיש[–תורחאההאוושההֿתוטישכתיעדמהניחבמםימכוסמ

ץלאניתייההלאתורוקמלשיעדמהםוכיסהתאו–]לארשיבםויכתגהונההטישהו

םיחסנמהדיקפתתאקראלתועצההתנכהביתאלימיכאצמנהזרבדב.ימצעבךורעל

ואתפרצבהייתאופלשהזלליבקמדיקפתםגאלא,״ב״גב״הוא״ןוילופנדוק״לש

ינאםתדובעלעש,הלאםילודגלתומדיהלילהלילחוסחיכםאו8;הינמרגבגרובנרד

לשתיעדמהתובישחהתניחבמםגו,תראשנתילנויצקנופההלבקההירה,הנובימצע

..״תימואלֿןיבהמרבןיינעןהבאצמיהללכוידועיכינאןימאמירקחמתונקסמ . .

ויתוארוהןוגראורודיסבוקסעגרובנרדוהייתאופיכרמאנוםידקנהזטפשמלשותנבהל8
תפרצב׳ןוילופנדוק׳יחסנמלידוסי׳םלגרמוח׳השמישםתדובעו,ימורהטפשמהלש
׃טרפנהתעו–.הינמרגבBGBֿהְו
לשותדוקפבךרענרשאתפרצלשםייחרזאהםיקוחהסקדוקהיה׳ןוילופנדוק׳*
טפשמהתוטישתאדחיאודביעדוקה.1804תנשבףקותלסנכנו,הטרפנובןוילופנ
תטישהתנבנויפֿלעו–ימוקמויגהנִמ,ימור,ינונקטפשמ–תפרצבוגהנשתונושה
תרימשלעשגדבו,וזלשהיתונורקעלתונמאנךות,הכפהמהרחאלשתימואלהטפשמה
דעונתשהאלובתוידוסיתוארוהו,תוריהבבותוטשפבחסונמדוקה.םדאהתויוכז
.םיירוביצהםייחהלשהרדשהדומעתאתווהמו,םויה
BÜrgerliches׃לשתוביתישאר(,הינמרגלשםייחרזאהםיקוחהרפס–BGBֿה

Gesetzbuch(–ידדצמןיבךוראסומלופרחאל,19ֿההאמהףוסבבתכנ
תויוכיסנבותונידמבטפשמתוטישהמכוחוורןכלםדוק.הידגנתמןיבלהיצקיפידוקה
הדובעה.יחרזאהקוחהלשדיחאושדחרפסשבגלטלחוהףוסבלו,הינמרגתאוביכרהש
BGBֿה.הפוקתהחורבםשוריפוםיטסקטהחותינךות,ימורהטפשמהלעהססבתה

,םיבויח,)םיקלחהראשלדוסיהיגשומתארידגמה(יללכקלח׃םיכרכהשימחקיזחמ
.השוריוהחפשמ,ןיינק,םיזוח
ולעפמו,ןאילרואתטיסרבינואבםיטפשמלרוספורפהיההייתאופףסו׳גטרברה*
םמוסרפרשאםיכרכהשולשב,ימורהקוחהלשםיטסקטהןוגראורודיסהיהלודגה
יסחילשםימוחתהלכבםיברםירמאמדועבתכאוהתאזדבלמ.1752תנשבםלשוה
ןהרומאכךמסנרשא,׳ןוילופנדוק׳יחסנמלתלעותֿתוברויההלאויתודובע.ןוממה
רטפנהייתאופ.תיתפרצההרבחבלבוקמהוםכסומהגהונהלעןהוימורהטפשמהלע
.1772תנשב
ידוהילשונבהיה–19ֿההאמבהינמרגבםינטפשמהילודגמ–גרובנרדךירנייה*
ורפסו,ןילרבביסורפוימורטפשמלרוספורפכשמישאוה.ןטפשמאוהֿףאהיהשרמומ
,תישעמהשיגבןייטצהגרובנרד.םויהדעהקיסָלקלבשחנימורהטפשמהרקחב
.1907תנשברטפנאוה.ריהבחוסינבוףטושרואיתב,תזעונתונשרפב
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623ẅ׳מעב3הרעהלהיינשהפסוה

הלודגהתיטפשמהותדובעלד״בשלשותמדקהתליחת
׳ןיינקהינידתרות׳

ותדובעלד״בשתמדקהלשהחיתפהיעטקתאןאכאיבנ,תרגיאָלהפסוהכ
,ןוכנֿלא.ג״כשתתנשבהבתכנשהמדקה,׳ןיינקהינידתרות׳,תיטפשמה
ןיעקרקמהיֵקוחֿתועצהתבחרהלתשגלד״בשטילחהרשאכםירבדהובתכנ
הרומאה,תללוכוהלודגהדובעל–תינויעהםתיתשתוםה–ןילטלטימהו
.תונוממהינידבורתאףיקהל
תויתטישהלשהמוקמרבסהבתדקמתמ–םידומע15ֿכהקיזחמה–המדקהה
גשומואןידלשותופידעלעטופשלתורשפאהירדגרחאהקחתמו,טפשמב
םרטב–החיתפהיעטקקרהזבםיאבומ,רומאכ.יביטקייבואסיסבמיטפשמ
.ןוידהרקיעלשרעיהיבועלד״בשסנכנ

יתדובעתרגסמב,ןידיירואר״דילעליטה,ז״ישתתליחתבוא,]1956[ז״טשתתנשב

קוחֿתעצהרבחלהמישמהתא,םיטפשמהדרשמבותלהנהבשקוחהןונכתתקלחמב

םיגוהנהתילגנאֿתבורעתבֿםיינמתועהתועקרקהינידתפלחהל,תועקרקינידלש

.םויכונלצא

וללהםינידהלשתקיודמהתועמשמהרוריבלםישדוחרפסמיתשדקהשרחא

לעתוררועתמהתויעבהוהשעמלונלצאםיררושהםייעקרקהםיסחיהרוריבלוםמוכיסב

ןורתפהשוביגידילע,ילעהלטוהשהמצעהמישמהיולימליתינפ,םירבדהבולישידי

יסחילשינורקעהֿיטפשמהעקרהתאלוכֿםדוקןיכהלילעהיהךכםשל.יבויחה

הזהרבדהתמשגהלו–ןיעקרקמבימנידןתמוֿאשמוםידובעיש,הקזחה,תולעב

לכב;תונושטפשמתוטישביתאוושהרקחמלשהקינכטב,הקלחמהגהוניפל,יתטקנ

םהיתולעמתאיתלקש,הזתמועלהזםינושהתונורתפהותושיגהתאיתכרעהדוקנ

–תידדהההאוושההרואלתוררועתמותורזוחהתויעבהרחאיתיקחתהוםהיתוערגמו

יתשמתשהןהבשתוטישה.ןודינהןיינעבילהארנהןורתפלעיגמיתייהםוכיסהךותמו

טפשמה,יצייוושהויקלטיאה,ינמרגה,יתפרצה,ילגנאהטפשמה׃עבשללכךרדבויה

.ירבעהטפשמהו–לארשיתנידמבגהונה

היגולואֵדיאםושלתופכתויהלךירצינאןיאשעבקנהזרקחמבדוסיֿתחנהכ

תחאתמדקומהעדתוחפלאליממהתיההזומררבכוזהחנהםצעבךא;איהשתמדקומ
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,תיביטקייבואתיטפשמהבישחיפלעםייוצרםייטפשמתונורתפלעיגהלןתינשונייה–

–הליחתכלמידוחייןפואבתבייחמהיהשלכטפשמתטישלהדומצֿיתלב,תטשפומ

הדימברקחמַּבםנמאהתמאתה)רבדהרשפאתהדציכהארנודוערוזחנןלהל(וזהחנהו

םינפםושבהתיהאלףוסבלהלבקתהשהאצותהיכ׃הקהבומהיָאריפלע,תיברימ

ֿתקדִצלהדיחיההבורעהאוהישיאהימעטביטרשא,אדירגםינושתונויערלשטקל

רבכש,אקוודתמיוסמתחאהטישךלוהורזחשמקרהשעמליתאצמנאלא,םפוריצ

םינידהוםיגשומהלולכמונייה–יַדעלבהתודחאוהפוריצבהתיהתמייק

ןחבמב״םיתמואמ״ושדחמםיררובמםהשכ,ןודינהאשונלםיסחייתמהםיירבעה

.הידיֿלע,הבושחהדימב,םנמאםירְפומםגּולו,תיתרוקיבההאוושהה

ֿתינטפשמהאנהקראלילהתיהששיחכאאליכ.הביהלמהכאלמוזהתיה,ןכאו

ןורתיהתּורשאתִהבתירוטסיהֿתירסומו״תימואל״האנה–רקיעב–אלא,תיעוצקמ

ֿתינויגהתודדומתהב,תולגהֿתפוחסוךכֿלכהקיתעה,ונלשונתשרומלשדימתמה

לעםויכתולבוקמהרתויבתובושחהתוטישהםע,יתכלממסיסבלע,תיביטקייבוא

שיגדהלילעהבוח,םקוידלעםירבדהתאדימעהלידכ,םלוא.ינרדומהֿיתכלממהםלועה

לכב׃דבעידבשןיינעםאיכ,הליחתכלמשןיינעילהיהאלהאנההלשהזדציכןכֿםג

ןורתיתא״חיכוהל״,יהשלכתיטגולופאהנווכוזתרגסמבילהתיההרז,תּורָזהינפוא

תמאב׃וזקראיהֿהתיה,רבדַּבתישיאהייטנוזתרגסמבילהתיהםא;תירבעההטישה

הילעקפרתהלידכאקוודואל–םישדוחמםייחלהתוטהלותירבעההטישהתאקודבל

יפכ,רישכמכהתוליעיֿןורתיבהשעמלשמתשהלורוזחלידכאלא,הבראפתהלוא

.תמאבהבאצמייןורתיהש,ןבומכ,ביוחמהיאנתַּב–ונשמשלאיההדעונםנמאש

ֿןויוושלשהמרלהליחתכלמהדרוהתירבעההטישהשכ,הזההקידבהךילהתב,הנהו

ẁתינטפשמההאנההלשּהרותםדק,תקדבנאיהןהמעשתורחאהתוטישהםעלוכיבכ

םינבומכםילבוקמהתושיגוםיגשומ.ידמלהביהלמהאנההתיהוזףאו–תיעוצקמ

וסוש,םהיחתנלןאכוחתונ,תיטפשמההבשחמהלשלזרבֿןאצֿיסכנכואםהילאמ

רוזחלםירשכףוסבלםהואצמנללכבםאו–שדחמודדמנוולקשנ,הזבהזלוכיבכ

םניינעלםימאתומו,םינבולמוםיררובמועיפוהםינפֿלכֿלעםהירה,ףקותֿינבכשמשלו

.הליחתבויהשיפכמרתויןקותמןפואב

רשאםיניינעןיבםיידדההםירשקהוררבתה.בחרתהורקחמהךלהםגךכידכךות

םתוארלונלגרוהשםיניינעןיבלובגֿיווקולגתנו,םידרפנםתוארלהתיהתלגרומההייטנה

ןמםאיצוהלןוכנאצמנ–תועקרקהינידםעםתונמלהיהרשפאשםירבדהמכ.םידחא

םילוכיתועקרקהינידןיאשאצמנ,םיינוציחובשחנש,םירבדרתויהברהו,תינכתה

רדסהל–הבוטתורשפאםגןיאו–תיביטקייבואהקדצהןיאשררבתהדוחייב.םהידעלב
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,םנמאו;םללכבתונוממהינידמוןילטלטימהינידמקתונמבןיעקרקמהינידלשדחוימ

ינידתאקראלףיקהלוטשפתהלרקחמהקיפסהרבכ,ובםידמועונאשהזבלשב

לשםתוגזמתהירדגתעיבקידכדע–ןילטלטימהינידתאםגאלא,דבלבתועקרקה

.ךכלרבעמשתונוממינידבתויעבהמכוהמכרקחמהףיקהןכו–םיאשונהינשבםינידה

–םייחהלשתוישעמתויעבלתודימצהןמגורחלחרכההשגרוהןאכדעונעגהשמ

בוציעלשתוינויעהתויעבהיבגלהדמעטוקנלידכ–בישהלטפשמהדעונןהילעש

םילימב.ומצעבישעמהטפשמהתכרעמברייטצהלולחהויווקרשא,יתטישההנבמה

ןהושענו,ןתוימצעבונלספתיהלולדחתונושהתוישעמהתויעבהיכרמולןתינ,תורחא

םנמאועדונאלהירדגרשא,תפקמתילכירדאתינכתבןתוצבתשהתייעבבדימתתורועמ

ךשמהליאנתכ–דבעידבםהילאמםרוריבתאלוכיבכֿםיעבותואצמנלבא,הליחתכלמ

ןאכרזחושמה,ונינפלשדחוימהרקחמהךרענתאזההעיבתלתונעיהלידכו;הדובעה

תויגשומהתוחנההרוריבאוה,םוכיסב,ונכות.דרפנבומוסרפךרוצלתומיוסמתומאתהב

,ונידיבשטפשמהיגשומיפלערשפאתמהרתויבאירבההנבמהדלשתאתוותהלןויסינו

ךרדהתוא,בוש,איהוכרדו–תונוממינידבתויוכזהתכרעמלשיתטישבכרהיבגל

.ליעלונרקסשתיתאוושה

םיאצומונאןיאומצעירבעהטפשמהתורוקמביכםאש,איהתעתפַמההאצותה

ירה,תיטילנאֿתיגשומהירואתוזיאיפלןוממהתויוכזתכסמתאךורעלןויסינוליפא

השעמלתוהדזמ–ירבעהטפשמהיגשומלשתיתוהמהֿתיניינעהםתופידעבקעב

תינרוצהטישבךורעלןויסיניבגלדוחייבתובייחתמויהשתונקסמהםערקחמהתונקסמ

.םהלשימינפהֿיגשומהםנויגהיפל,ירבעהטפשמהלשםינותנהםינידהתאאקווד

לדחרקחמהםאאוהיעבטךא,תאזההאצותלםירבדהלשםתוחתפתהךלהמב

טפשמהרקחמלםג–תחאהנועבותעב–אוהךפהנו,אדירגיתאוושהרקחמתויהל

ינויערקחמשאוההרקמאליאדוובויאדוובו;יתאוושהסיסבלעםגּולו,דוחייבירבעה

םישושיגבאוהישעמהומעט,ירבעהטפשמבוגוסבןושאר–ילהמדנ–אוהש,הז

.תשדוחמהלארשיֿתנידמביתכלממהטפשמהחותיפל

$

הדובעהןמםיעטק,םיחפסנכ,ונפריצד״בשלשםירוביחינשליכריכזהלםוקמהוהז
ףוגמ–תיבחהןמתיפככ–׳םועטל׳ןייעמהלכויךכו,׳ןיינקהינידתרות׳תיטפשמה
׃המצעהדובעה
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,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסהלש׳בחפסנלהפסוהכאבוהדחאהעטקה
תוקיזהךרעמתאותיתכלממהתונובירהלשהביטתאד״בשחתנמובו,ךליאו550דומעב
.ונידֿתיבו,וכלמ,וצרא,םעהןיבש
חפסנכאבוהאוהו,׳לבויהרטשמבןיעקרקמתייָנקהיגייס׳׃ףיעסהןמקלחאוהינשהעטקה
.ךליאו635׳מעב,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַל׳א

624ẅ׳מעב6הרעהלתישילשהפסוה

ו״כשתירשתבתיטפשמההדובעהרואית
)ןהכבושי♫ראשברָלד״בשלשבתכמךותמ(

.״ . ,תושדחטפשמתוטישבוירבעהטפשמביתרוקיבהאוושהֿרקחמבאוהרבודמה.

.םיטפשמהדרשמבקוחהןונכתתקלחמביתדובעךותיתכרעש,ןיינקהינידםוחתב

םיירבעהןיינקהינידלשיגשומההנבמהרוזחשלאוהןוּוכמו,יגשומֿינויעאוהרקחמה

הטישלכלשתינויגההתומֵלשהתקידבךות,תורחאהתוטישהלשיגשומההנבמהדגנכ

תוישעמהןהיתוכלהוןהיגשומלשתיסחיההמאתההתקידבוהיתויחאלהאוושהב

וללכנשתורזהתוטישה.םייחהיכרוצלוירסומהןוזיאהילוקישל,יביטקייבואהןויגיהַל

לשטפשמהו,ירצייוושהויקלטיאה,ינמרגה,יתפרצה,ילגנאהטפשמהןההאוושהַּב

.לארשיתנידמ

׃םיקלחהעבראהעשיפלללוכרקחמה

,וללכברקחמלאובמרפסןיעמ–ןוממהתויוכזתכרעמוןיינקהגשומ)א

;רתויבתובושחהותוידוסיהןהתוינויעהויתונקסמש

;)הליזגינידושואֵיהגשומ,םירמושיניד,רצחינידתוברל(–הינידוהקזחהה)ב

ןיינקהיניד,)תקיודמֿיתלבהללכהב(,רקיעב,ונייה–קזחומבהנוקהיניד)ג

,ףותישיניד,התלוחתֿאושנוהיתולבגמ,תולעבהןכותומכ,״יטאטסה״בצמב

;םינכשיסחיוםידובעיש

.םייללכהםיזוחהינידעקרלעהיָנקההיניד)ד

׳בֿו׳אםיקלחהוליאו,ויקלחתעבראלכברבכםלשומרקחמה,ןכותהתניחבמ

לכםימלש׳בו׳אםיקלחה.ויצחלבורקסופדלןכומ׳גקלחךותמ.סופדלרבכםינכומ
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םידומע125לעערתשמ׳אקלח.םירחאהםיקלחלםיקוקזםניאו,ומצעךותבדחא

.237לע׳בקלחוהביתכתנוכמב

םגוירבעהטפשמהלשתוחתפתההךשמהיבגליסָלקךרערקחמלסחיילינאזעמ

הפוקתבםייתכלממהונייחלירבעהטפשמהלשהרדחההייוכיסיבגלעירכמךרע

ותויהב,ןמורכארקנתויהלמקוחראוה)א׃תולבגמבאוהךבוסמתאזםע.הבורקה

תירכנותילארשיתיטפשמהבשחמובדחאמאוה)ב;הסוחדותקיודמןושלבבותכ

םניאשהרותהימכחלאללקהזןיאיאדוובו,ןהיניבדימתמoיטקלאידסחיךות

תרותלםירזה,םיירכנהםיטפשמהימכחלאלותירכנהטפשמהתרותבםיאיקב

..״לארשי . .

625ẅ׳מעב7הרעהלתיעיברהפסוה

)ב״כשתתנשב(קוחהתועצהתזינגלערוחאלטבמ

תמלשומרבכהתויהב,תיטפשמהותדובעלעםירבדו

)ח״לשתתנשמבתכמיעטק(

.ו״לשתתנשתליחתבתיטפשמהותדובעתאד״בשםייס,ליעלרומאכ
איבהדציכד״בשראתמ,)1977ףוס(ח״לשתולסכב,ישיאדידילבתכשבתכמב
םיטפשמהרשלהנמתהרשאכ,ןיכהשקוחהתועצהלשןתזינגלףסויבדר״דה
דועד״בשףיסומםירבדהךשמהב.)1961ףוס(ב״כשתולסכבי״אפמםעטמ
.תרגיאָלהפסוהכ,ןאכתואבומתואקסִּפהיתשו–תניינעמהקסִּפ

.״ . ןיעקרקמהקוחלשהעצה]התיה,קוחהןונכתלהקלחמב[יתדובעלשתרתוכהתלוג.

תאוקזחומבןיינקהינידחטשלכתאהשעמלהסיכשףקיהבןילטלטימינידלתועצהו

ףסויבדר״דאבתסנכלתושגומתויהלודמעולאתועצהרשאכ.םיזוחהינידרקיע

וינפליתגצוהשכ.]ב״כשתולסכב,ןזורסחנפתאופילחהב[,םיטפשמהרשתויהל

לעהארשכויניעבןחאצמאל,דרשמהירדחבםידבועהןיבהנושארלרבעשתעב

תליגמ=[״!הֶל׳ֶגְמַלהמודהזירה״,לאשאוה,״!?הלאהםירפסהןמ״.ארמגינחלוש

תזנגניתדובעשילעדּוהםידחאתועובשרובעכו–]םיינמתועהםייחרזאהםיקוחה

אלאיתאוושהוינויעסיסבלעאלש(,תרחאהטישבךרעית״הֶל׳ֶגְמהתפלחה״יכו
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הטישהלעםינומאהםיטפושתודעַולשןתועצמאבו,הריהמ״תישעמ״השיגב

9.)טדנמהתפוקתמתלבוקמה

. . ׳ןיינקהינידתרות׳לעףיקמרוביחבזאמירקחמתכירעתאיתמלשהםייתניב.

]לש[ךרעםהלשייכינאןימאמרשא,)םידומע1500ֿכ(םילודגםירפסהעבראב

ךא,ינשדצמו–טרפבירבעהטפשמהתטישבוללכבטפשמהֿתרותבתפומֿתריצי

תוליגמהֿתוליגמהןמונלצאחמצשהמאיהֿאיהרשא,השדחההֶל׳ֶגְמהלעיתרעטצה

,ותעשברגמשרמםעךכלעיתחחוש.הנשיההֶל׳ֶגְמהתאףילחהלודעונשתופעה

זאילרמאאוהךא;]ח״כשתתנשב[הלשממליטפשמהץעויהתויהלהנמתנרשאכ

ר״דלשותטישיפֿלעתכלרבכקיחרהוענוהשהקיקחהלגלגתארוצעלודיבןיאש

םגעיגת,תונוממינידלשתללוכהטישבםיקוחהתדחאהלןמזהעיגישכקרו,ףסוי

..״וינזואביתעמשהשתרוקיבַלהשעמהֿתעש . .

׳תוברתתמחלמל׳רוביחַּבהאר–התפלחהלהקיקחהֿתדובעלעוהֶל׳ֶגְמהלעדוע9
.םש6הרעהבו״ןכא״תחתופההקסִּפַּב388׳מע,)׳גךרכ(
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תורגיאז״ט

ד״בשתורגיאמרחבמ
ז״לשתתנשדעב״כשתתנשמ

ב״כשתטבשבו״כ

׳ץראה׳ךרוע׳בכל
ביבאלת

,נ״א

]רזעילא[רמלשורמאמלעיתבושתתאםסרפלתורשפאאצמתםאךלהדוא
.1נותיעלשלומתאןויליגבעיפוהש,׳ימואלהשפנהֿןובשחוןרטשםהרבא׳׃הֶנבִל

$

,׳ימואלהשפנהֿןובשחוןרטשםהרבא׳לערמאמַּב,טבשבה״כםוימ׳ץראה׳ב
תועטבבושייהםעףתושותויהב)ריאי(ןרטשםהרבאתאהנבלרזעילארמםישאמ
בושייהםגשךכבהנבלרמירבדלהאטבתהתפתושמהתועטה.תינורקעֿתינידמ

זכיראוההנידמהםוקםרטבשםינשבו,׳הדובעהתודחא׳בקיתוליעפהיההֶנבִלרזעילא1
תסנכרבחכשמיששרחאל.׳בנשא׳הנואטיבתאךרעו׳הנגה׳בהרבסההתוליעפתא
הביתכבקסעוםירפסהמכרביח,)1955(הגלפמהןמשרפאוהי״אפמםעטמ
לשהכרדֿירוממוהידסייממאוההיהםימיהתששתמחלמרחאלשדע,תיטסיצילבופ
,םינומאשוגישנאלהֶנבִלברקתהםינשןתואב.׳המלשהלארשיץראןעמלהעונתה׳
,)1976(ז״לשתתנשברואהאר׳םינומאךרדבתונויצה–הרומןולאלךרדַּב׳׃ורפסו
.ומלועלךלהשרחאלרצקןמז
ריאילשותליפנםויאוה–טבשבה״כ–הֶנבִללשורמאמםסרופוב״לומתאהםוי*
.אוההםויהזאמהנשםירשעואלמב״כשתתנשבו,םיטירבהירודכב
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ינידמהסוטטסהלעקבאמה״תארלטיהםעהמחלמהתפוקתבופידעהריאיםגו
2.הלוגהתלצהינפֿלע״ץראהלש

תודבועלשהיעבקרררועמוללכבבושייַלתאזכשהפדעהסוחיי,הנהו
התואסוחיי,תאזתמועל.ומצעלןחתנללכויעצוממארוקלכו,םיברבתועודיה
דועתנפוצה(ריאילשםירבדהֿתסיפתשרחאמו,םשורתושעליושעריאילהפדעה
תאדימעהליואר,רוביצהבורלםותחהרפסכןיידעאיה)דיתעלתינכפהמתועמשמ
.ןוכנהןָרואבהזןיינעבהנבלרמתוחנה

לשהרורחשתמחלמלעהלוגהתלצהתאףידעהאלםנמאריאישאיהתמאה
ןיינעלםגדיחיהירשפאהןורתפהתאאוהאשנךכידיֿלעאקוודלבא,ץראה
.הלוגבםיספתנהתלצה

סייגתמהיהוהירה,״הנבההיקימעמ״םעריאיהנמנהיהּול,הנבלרמיפל
ךרדהיכסרג,תאזתמועל,ריאי.ץיוושואתאץצופלידכיטירבהאבצבתרתחמל
.ימואלֿןיבהתוחוכהןזאמבםרוגלירבעהםעהתאךופהלאיההדמשההתעינמל
הרומתלןהיניעביוארונֵחוכהיהאל״תירבהתולעב״לשןסיכבםינותנונייהשכ
םגולכיהדמשההתאוגהשריחמותואבירה–םינמרגהיבגלוליאו,יהשלכ
וזאלירה,תוריחתמחלמבונייהםיחתופשִמ,תאזתמועל.לעופהלאהאיצוהל
םגאלא,התקספהתרומתבוהשמעיצהלויהתונכומ״תירבהֿתולעב״שדבלב
הלוגהחּולישידיֿלע,תמחולהתודהיבעייתסהלרתויהיהחונרלטיהלשופוריטל
לבחישםוקמִּב,םילשורימםילגנאהקוליסלשתיביטקייבואֿףתושמהןיינעָל
.ץיוושואלָהיֶחולישידיֿלעומצעתמחלמב

יפכ,תימשיטנאֿיתלבההילטיאםעקראלםירבדבאובלריאיןווכתהךכלע
לארשיֿתאנשלשןטשה,רלטיהםעםגאלא,הנבלרמרחארשקהבריכזמש
םושמהבהיהאלהפוקתהתואבתוריחהתמחלמשאופאדבלבוזאלו;ומצעב
ריהזמהיוכיסהםגהתיהתילמיסקמההתרבגה–הברדאאלא,הלוגהתרקפה
,ןאכהתיהאלהפדעהֿתלאשםוש,ריאיתטישל.הלצהַלףילחתהֿרסחורתויב
3.תחאעבטמלשםידדצינשויהאלא

תמדוק,תמדוקהפוריאידוהיתלצהש–הזרקיע״׃ורמאמבהֶנבִללשוטפשמוהזהנה2
שיאןיבהאל–ץראברטשמהלעקבאמַל,תילארשיצראההניחבהמףא,הניחבלכמ
היה,עודיןבומב.הנבההיקימעמלעהָנמִנאלריאיו.]׳הינמאנותונויצהיכינח׳=[ונתִאמ
.ויניעתאהרווניס׳ירבעהןוטלשה׳לעשגדהֿתמיש.ונלוכמ׳טסינויצ׳רתוי . .״.

.ןיינעותואבאיהֿףאתקסועה,652׳מעבןלהל,19תרגיאתאהאר3
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ינורקעֿינויערעקרלעהבחרהבםיתרבסִהרבכ.םישדחםניאהלאםירבד
)302‐297׳מע,ך״שת,׳דימתמה׳תאצוה(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ירפסב
לשניו]בקעי[לשורפסבםגהארו–]488‐479׳מע,׳בךרכ׃ונתרודהמב[–
שפוחהימחול׳רפסַּב,)119׳מע,ז״טשת,׳דימתמה׳תאצוה(׳ףסברשאםָדַה׳
,ןמדירפתאצוה(ץ״כלאונמעתאמ׳לארשיתורֵחימחול׳לעקרפַּב׳לארשיב
ןויליג,׳םָלֻס׳(׳י״חלויההמוימ׳דדלאלשותרבוחבו,)260‐255׳מע,ו״טשת
.)19‐18׳מע,ב״כשתטבשֿתבט

תירוטסיההקידב״יפֿלע,ריאילשותרותבןודינַּבתועטהֶנבִלרמשקבמםא
אבםניחלו,ןאכזמרנשהבשחמהֿוקלעתרוקיבחותמלאוהךירצ,וירבדכ״הָנֵּכ
.םלועמהיהאלשרבדלעתוחכשנתונעטקרתויחהלהשעמלאוה

ברדובכב
בדןביתבש

׃תרתוכולהנתינו–ב״כשת׳אֿרדאבד״כםויב,םיעטקתטמשהב,׳ץראה׳בםסרופבתכמה
.׳הלוגהוץראה,ריאי׳

ד״כשתןושחב׳ב

ןידילֵאָגִיףולאֿברדובכל
הדצמבםירפוחההנחמ

נ״א
קדובהרוחבלשומוליצתא׳ץראה׳ןוילִגבםויהיתיארעוזעזלשתמיוסמהדימב
1.הדצמבולגתנשםידלשהןמתומצעלשילד

1ẅ׳סמהרעה
עצבמךרענהפוקתהתואב
וחוצינב,הדצמבלודגהתוריפחה
םגו,םיברםיבדנתמ.ןידילֵאָגילש
.תודובעבקלחולטנ,ל״הצילייח
רשא׳ץראה׳ןותיעבשהנומתַּב
העיפומהו–ד״בשסחייתמהילא
ֿםצעתאשירבמלייחהארנ–ןאכ
.ודיבזחואאוהשתילוקה
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תומצעהשילבםידלשהילעבתוהזלערבדעובקלןיאשינאןיבמ,יאדווב
,הדצמימחולידלשהארנכםהםידלשהיכינאארוקדבעידבךא.הליחתהנקדבית
בושןתוארלםויכהשקו,םיימורהםוקמהישבוכידיֿלערדסילבומרענווקרזנש
וזיאל,ןואֵזומהזיאל?הנאףוסבחלשיהלידכ–םיילדבתומרענטושפןהשכ
?ןילוחלשהגצה

סחיהלעדומעלתמאביוארוב,קהבומההרקמהוהזשןכֿםאילהמדנ
2.ונישודקלשםהיתופוגליתרוסמה

אלשתעדהלעתולעהללוכייניא,ןההדצמימחולתומצעםנמאשררבתיםא
תיתכלממהיוולהבןהירחאדעוצהפלאגנהםעהלכשכלארשירבקלהנאבות
ערואמההזהיהיןמכייאטפשמירחאו–הדצמב,ולפנרשאבםהלונקשםוקמַל
לשגשומַּבאנדיאהדלארשיתנידמלשהתמלשהתאברקישינשהריבכהיכוניחה
3.תישילשהלארשיתוכלמ

תאהנוק–םירבוקולןיאש–׳הווצמֿתמ׳יכתעבוקההכלההלאןאכןווכמד״בש2
לשהרוקמ.ורבוקלוובלפטלביוחמהאוהאָצמששיאהו,אצמנרשאברבקנ,ומוקמ
–םיטבשהתולחנלץראהתקולחתעשבלארשיםִעעשוהיהנתִהשםיאנתַּבוזהכלה
׳חקרפתמתאמוטתוכלהם״במרבו,׳אדומעא״פףדאמקאבבתכסמבתאזהארו
.׳זהכלה

הרעהבםגהארנשיפכו–םעפהתאז3
לעד״בשלשותעצההלפנאל–האבה
,םינשששטעמכופלח.תולרעםיינזוא
יפֿלע–)1969ילוי(ט״כשתזומתבו
םהיתומצעורזחוה–הלשממהתטלחה
היוולהבורבקנו,רתאהלאםידרומהלש
.הדצמליברעמההלעמבתיאבצ
;היוולההסקטבםאונןידילֵאָגי׃הנומתַּב
הנומתַּב.ןרוגברהםגהארנרוחאמ
.םויכםיאנקהלשםרבקẅאבהדומעבש
,ןמכייאטפשמתאןאכריכזמד״בש*
ינפליצחוהנשכהציקלהאבוזהשרפו
עצמא(ב״כשתרייאב,תרגיאהתביתכ

ורפאוןמכייאףלודאהלתנרשאכ,)1962
.םיבלברזופ
ינפלםישדוחהמכשדועןייצלןיינעמ*
ורוביחתאד״בשםייסתרגיאהתביתכ
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ואצמנשתופוגהידירשלסחיביכ,ןודנבתירוביצהיינפלךרוצינאשיגרמ
4.ןהבגהננדציכםיברָּבןיידעעדונאלתמאב–אבכוכֿרבימחולמ

ברדובכב
בדֿןביתבש

הדצמתמחלמןיבתידוגינהאוושהךרעאוהובו,)הזךרכ(׳לטרועמבםייחהןמיסב׳
.489׳מעבשלדגומהחוורהרחאלםשתאזהאר.תואטיגהידרומלשםתמחלמןיבל

םגוזתרגיאחלשאוהםנמאו,ןודנבתירוביצהיינפלךרוצאוהשיגרמיכבתוכד״בש4
ןוושחב׳וםויב׳תכרעמלםיבתכמ׳הרודמבםסרפתהבתכמה.׳ץראה׳תכרעמלבתכמכ
׳תונורחאתועידי׳בהרצקהעידיהעיפוה–ןוושחבב״יםויב–ךכֿרחאעובשכ.ד״כשת
תומצעלךרעיתתיתכלממהיוולה״יכתרשבמהתרתוכההשארבו,)׳תיפצת׳רודמַּב(
תפוקתמןהשהרבסלםוקמשייכתויעדמהתוקידבהורשאיםנמאםא–הדצמבולגתנש
ולהנק,םינומויהדחאלבתכמבקרזנש,ןויערה״׃חווידהלשוכשמההנה.״ןברוחה
תיכוניחהניחבמבושחרתאףיסויתומצעהרבקיכםירובסה,תרמצהיגוחבהזיחא
.״םירייתתכישמתניחבמו
הנרכזיתהזןיינעבו–אבכוכֿרבימחוללשםהיתופוגידירשלןאכסחייתמד״בש*
׃וללהתודבועה
–אבכוכרבידרומלרותסמושמיששתורעמ–הדוהירבדמבשרֶבֶחלחנבתורעמב
רוצמהךלהמבבערבותמרשא,םהיתוחפשמינבלשוםימחולהמכלשםהידירשולגתנ
,תוכוראםינשרחאלקרו,60ֿהתונשתליחתברבכולגתנתומצעה.תורעמהלעימורה
היוולהב,תיתכלממהרובקלואבוהןה–ןרוגברהלשותמזויב,)1982(ב״משתתנשב
.רֶבֶחלחנץורעבתורעמהקוצתולגרמל,תיאבצ
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תאארק–הרפעשיא,רותןד׃םויה–במולוגןד
ןבכותויהב׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳
׳התָזע׳תבישיבדימלתזאאוהו,םירשע
שודיחהןמהיהתולעפתהאלמ.תוביתנבש
תואיצמהעקרלעךא,םירבדבשהמצועהו
וטֵעמלגלגתה,תלגרומהתיטילופהותינָרותה
...ד״בשלאתולאשרורצ

אצויוֿסנכנהיהןדו,תודידיםהיניבהמקרנםימיל
.ד״בשלשוימיתירחאדעבדֿןבתחפשמתיבב

ד״כשתןוושחבד״כה״ב

.ברםולש,במולוגןדל

תאאוצמלילהיההשקיכ,הבושתבתצקיתיֵהתשִהו,ךבתכמתאלבקליתחמש
בשייליאדוחילצאאלוישכעםג.ךיתולאשלכלעבישהלוזכרתהלידכיאנפה
אליאדוךלשךבתכמבםגםצעבשםשכ,ךיתוישוקלכתאדחאהבושתֿבתכמב
םאאופאהיהיבוט.ךילעתוקיעמהתוישוקהלכתאתוצַמלדִצמתחלצה
ןתינהמוםותסתמאבהמטורטורפוקוידרתיבררבנזאו,ילאסנכיתתונמדזהב
.הרהבהל

.ןרדסכ,ךיתולאשירדִגבתונעללדתשאםייתניב

?הלואגלשןירדהנסלסחיב,םויכתרכומהתינרותההגהנההלשּהנידהמ.א
םינדמלהןיֵּבמדחאןיאשיתבתכאל׃ךבתכמבאתרופָתקָדאלוזהדוקנב

וא,הזכדחאלעונעמשאלשיתבתכ;תיחישמןירדהנסבתבשליוארהםיגלפומה
ילודגשיםאש,אוהלדבהה.לודגלדבהןבומכהזירהו–1הזכדחאןיאשהמדנ
דועו,םילכהלאםיאבחנםינפֿלכֿלעםהירה,הלואגהחורבםימלשומהרות
היולגהריתחב,לעוּפַלחוכהןמםרשוכתאאיצוהלידכתוררועתהםהםיכירצ
םימסרופמםנמאםהשהרותילודגםתואוליאו;שממבתיחישמהןירדהנסהןוניכל

,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבד״בשירבדלעםיבסומוללהםירבדה1
.312הרעהלםשבלםישו–״השעמל״׃תחתופההקסִּפַּב531׳מע
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ונאםיריכמ–תרוסמַלהנמאנהתודהיהיגיהנמכםהםילבוקמו,הרותילודגכםויכ
ןיאםנמאםינפֿלכֿלעש,םניינערקיעתאתוספותהתויעבהךותמוםהישעמךותמ
.תילאוטקאתיחישמהלואגחורםהב

םיבר״,ירבדכ,ןבומכיכ.השגדההנועט–״תילאוטקא״–וזהלימ,תמאבו
.המלשההלואגלהייפיצהטהלםלוכֿלכֶשכםינדמלהםה . םהייחלכםישידקמה.
םושילבתודוהלשי,דועו;םהדח׳השודיקויחישמהדועייהירהו–״׳השודיקל
ףוסַבלהכזנדועתאזההייפיצהטהלִמו,ונאםייחתאזההייפיצהטהלִמש,קפס
םלגהֿרמוחאלאהניאהמצעלשכהייפיצה–ינשדצמךא.הפוצמההלואגלעיגנו
הזההכיפההךילהתבשאיההדבועהו;המשגהֿהשעמלךפהיהלךירצה,לוכיבכ
ותרטמוורוקמןיבלומצעלשכהמשגההֿהשעמןיבהיחהתויפצרהתאונדביא
יאשונו,תינוליחהגהנהוהמזויךותמהלוכהתשענהמשגהה׃המלשה׳התרותב
.תינוליחההמשגההתמזוילםילכֿיאשונואדבלבֿםיפצמקרוראשנהרותה

םירבדהםידיתעדועו,ירקמוניאהזדוריפיכותעשבהזחל״צזקוקברה
יכ;לילעברבדהחכומו,ךכלןמזהעיגמףוסֿףוסהתע,הנהו.ןמזהאובבדחאתהל
הרותהוליאו,המזוילשךשמהְלינחורןעטמהלרתונאלבושתינוליחההגהנהה
הדיקפתתאהאלממאיהןיֵאברוביצַּבהתועמשמידיר☻לכתאלוכיבכתדבאמ
תאצלהרותהילודגםיביוחמןכל.המצעבינובירןפואבהלואגהֿהשעמתגהנהב
ֿהשעמךותהרותהתושירדבתובשחתהקראלשורדלידכ,םתייפיצתרגִשמ
קיפסמןיאךכםשל.ולוכהזההשעמהתגהנהםצעתאאלא,הלואגהתמשגה
השגרההתאםעבחיפהלםילגוסמויהיהרותהילודגשץוחנ.שרָדיירבדהשןבומכ
םעהתאאיבהלוםדילהגהנההתאתחקלינחורהםחוכבשיםנמאשתמאהֿתעידיו
השגרההתאםכותמונירקישהדימבקרו–תינוליחההגהנההןמתרצבנהתילכתַל
.םההלואגלשןירדהנסינביכעדנ,תאזההעידיהו

ימו,תוררועתהםהםיכירצךא;ואצָמייךכלםישורדהתוחוכהיכקפסילןיא
.םירחאררועלוםוקלהבוחהוילע–הליחתכלמוזתוררועתהומצעבשיגרמש

?לארשיתלואגלשילמיסקמהּהבוריֵקלעיצמינאשםיכרדההמ.ב
הכירצהנוכנהגהנהשםיכרדהןנשי,תישאר׃הלופכאיהוזהלאשלעהבושתה

הגהנההתרבעהלםיכרדה–תינשו,הידיבהגהנהההאצמנּולטוקנלהתיה
.)תיחישמֿתינָרותהגהנהונייה(תונוכנהםיידילתימואלה

היוצרההגהנההיֵכרדביטיכ,םילדבנםיניינעירמגלםניאםירבדהיֵנימינש
ןפואםושבלכואאל–השעמלםיכרדהןֵהָמ.השורדההכפהמהביטתאםגעבוק
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יכרדדצמשרַמואתחאלגרלע.ירפסבתוטרופמןהירהו,בתכמלשתרגסמבטרפל
ץראהרורחש,ילטוטתויולָגלוסיחלתנוּוכמהתוינידמהצוחנהיוצרההגהנהה
תומלשלםעהךוניחו,םייניבהֿןמזביאבצהנחמלשהלכלכ,דועייהתולובגב
ֿליחלשתונגראתההצוחנהכפהמהיכרדדצִמ.לארשיֿתרותבתינחורתודחאו
תטרופמהתישעמהתועמשמהתפי☻חלדחאדצמרסמתיש,ינחורֿיטילופץולח
–רשאו,הלואגֿרטשמלשיתכלממהטפשמַכוינויערהעצמַּכלארשיתרותלש
,וידיֿלעהזהרטשמהתטלשהתאוישכעמרבכםדקלודיקפתהיהי–ינשדצמ
םינפיתשתויהלודכלתירשא,ינידמקבאמלשהיגטרטסאוםייכוניחםיעצמאב
.תחאעבטמלש

?ןיערגהרצוויידציכ.ג

תונוכנםנמאהצוחנךכםשל.והנשמלםדאמתוטשפתהידיֿלערצווייאוה
תדימבןבומכראשנרקיעהךא,תּודחאְלםידיחיהםישנאהתאףרצלושפחלתנוּוכמ
הליחתכלמםילגוסמויהיווצרירשאםידיחיַּבאצָמיתשתימצעהתוררועתהה

.תשקובמהתודחאלףרטצהל

?םייתניבתושעלונילעלטומהמוםישועונחנאהמ.ד

.ןיַעבשתוביסמהותומכהותונורשיכהיפל,ונתלוכיבטימכל״נהןוויּכַּבםישוע
ןתינשהמכדע,המכוהמכוהמכיפוביחרהלוהשעמהתאריבגהלאיההבוחה
הממךורעןיאלריבכתמאבדועאוההזןוויכבשורדהוץוחנהו–עגרועגרלכבו
.תושעלםיחילצמונאש

?לוקהתאתתלימלותויתדהתוגלפמלסחייתהלדציכ.ה

הזבהניאןתָרצ.ירפסבָתיאריאדותויתדהתוגלפמהתייעבחותינתא
תושקבמןה.ּהדוסימתכרפומאיהןתמחלמתרטמשהזבאלא,הפרןתמחלמש
!ורקיעמלוספהזהרטשמהלבא–םייקהינוליחהרטשמבםיחוורותוחנהותולקה
יכוניחוינידמהשעמאוהונלץוחנשהמהלואגֿרטשמלרטשמהתאךופהלידכ
אוהןיאיללכהןובשחבותעדהתאהֶטַמקררחארבדלכו,ליעליתרבסהשןוויכב
אופאעמשמאליממ.ותעשלתלעותהרואכלובשישכםג,קיזמאלאליעומ
תועבצההרטשמדגנ,העבצההדגנהעבצהאיהרתויבהנוכנהוהבוטההעבצההש
רשכ–קיזמוןיירבעולוספבוראוהםאףאו–בורהשדוסיהֿתחנהדגנ,ללכב
.םירבדעירכהלתירסומהניחבמ

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 640

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



.מצעלרשא,ףוסבלו
בוטהןפואָּבלכותדציכהעדעיבהלידיבןיאאליממו,תישיאריכמיניא

ןיא׃רורבדחאיללכרבדךא.םיישיאהךינותנוךיתונורשיכתאליעפהלרתויב
לודגההשעמהאוהומצעדומלתה.השעמלהרותןיב,דומילותוליעפןיבשרפה
ידומילבחרהוקמעהורבגה,לוכֿםדוק,ןכל.השעמידילאיבמדומלתיכ,רתויב
ישעמהֿ☻ַעַמהרתויםלשוחלצומםגהיהיןכ–ןכהשעתשלככיכ,לכותשלככ
אלאלודגדומלתהןיאש,רוכזלםדאהךירצהזםגדימתשאלא.תושעללכותרשא
התאםדקתמשלככו,השעמידילאיבמאוהרשאבוהשעמידילאיבמאוהשםושמ
םצעךותמ,רבכרשאהשעמהֿתלוכיבאליממהתאםדקתמםגןכךידומילב
.תושעלךדיבשי,ךתומדקתה

תאקפסילבאצמתמצעלתרותןיב–?תושעלימםעותושעלהמו
.הדיחיהתירשפאהוהנוכנההבושתה

,דועהארתנתמאבשהווקתבו,הכרבב
בדןביתבש

בתכאוהשראודתייולגםגהאצמנ–ויתורגיאיקתעהןיב–ד״בשלשותריגמב
תיזחב.)ז״כשתרייאבו״כינשםוי(,םימיהתששתמחלמץורפםויב,יבצ,ויחאל
–היולגהתביתכידכךותשממ–םויהךשמבו,רקובברבכתוברקהוצרפםורדה
דחוימהןיינעהלשב...עודיורוכזךשמההו,םילשוריבםגתינדריהזגפההלחה
.הזרודמבהתואונללכ–החלשנאלללכאיהשיפֿלעֿףא–וזהיולגבש

$

ינפלשתוננוכהימיבםיאולימלארקניבצ
יאנורטקלאהיהאוה.םימיהתששתמחלמ
הסיסברשא,רשקהליחלשהדיחילךייתשהו
םשרהיולגהתיזחב.ןיפירצהנחמבהיה
/109414א״מ׃תיאבצהתבותכהתאד״בש
.ל״הצ/2524צ״ד/יבצינליאל״סר

חפסנבהארד״בשלשויחאלעםיטרפ*
,)הזךרכ(׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָל׳א
.5הרעהב57׳מע
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ז״כשתרייאבו״כ,]ינשםוי[

.ברםולשיבצל

,ָתרעצִהםג׃יאדכהיה]םיאולימַלסויגה=[קסעהשהאורינא.בתכמדעבהדות
.ןוחצינ–הווקמינאשיפכ–םגו,םיבתכמםג,האירקֿשפוחםג

בותכא–וזהיולגינארמוגשמו,]יבצלשותייער=[הנשושמםגהיולגונלביק
.הילאםג

תיזחב=[הזדצמרורחשה.ליגרכלוכה,רעשמךמצעבהתאשיפכ,ונלצא
ילואו.דועתוכחלךרטצי,ינששוח,]םורדהתיזחמלידבהלו,זכרמהוםילשורי
.]ןוצריהיןכ=[ר״יכ–?אל

םגילואו–רוטסיזנרטבעמשת,ןותיעבארקת.ףיסוהלהמןיאתושדח,ןכבו
.בותכ?ךמצעבהשעת

,בוטלכוונלוכמש״דםייתניב
.יתבש

1םוּבֿםוּבליחתההביתכהידכךות

$

,ל״נההחולשֿיתלבההיולגהתאיבצלד״בשבתכשירחאםיימוי

׃תואבהתורושהתאותיבינבליבצבתכ

םילשורירורחשל׳אםוי,ז״כשתרייאבח״כ

!ברםולשימולשוןוניהנשושל

םינשהםייתאמוםייפלאךשמבלארשיםעייחברתויבלודגהםויבהזבתכמינאבתוכ

לארשיםעייחבחצנלרכזיישםוי–יאנומשחינבידיבתיבהרהרוהיטםוימ,תונורחאה

ימולשוןונייכינארעטצמ.ויתואלפנקמועווניה♪ֱֿאדילדוגלע,תימלועההירוטסיההו

םהםירשואמיכםהלידיגהתאזֿלכבלבא,הזהעגרהלדוגתאןיבהלידכבידמםינטק

.םלועימיירבדבולינשןיאשעגר,הזעגרבתויחלוכזיכלע

רותב–הדוקפםכליתתנו,״םילייח״בונלוכונקחישרשאכיאדוובהתארכוז,ןוני

עוציבמםויהךתואינאררחשמ,ןכבו.הקיתעהריעהתאשובכל–״ישארהדקפמה״

ןהו–ותמיתחרחאלד״בשףיסוה,םילשורירורחשלשןושארלילצ,הלאםילימ1
.היולגהןימיב,תדרוי,תיכנאהרושכובתכנ

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 642

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



..וזהדוקפ . תוארלונלוכעסינוםכילאאובאלכואשןושארהעגרביכםכלינאחיטבמ.

.ונשדקמדירשתא . העמשנשרתויבהקזחהוהלודגההידוההתליפתתאונלוכללפתנו.

םילתכדועוילעףיסונו,ותודידבבהזלתוכראשייןמזהברהלאלשללפתנ.םעפיא

..הנהכוהנהכ . .

ויהאלםהלבא,]בדןבתחפשמל=[םילשוריםעתינופלטרשקתהלברעהיתיסינ

םהיכילהמדנ,לוכהירחא.םהלעיגמ,אלימ.תובוחרבללותשהלואציהארנכ,תיבב

.ונלוכמרתויולבס

,ונייחברתויבלודגהםויבםכלוכלתוברתוקישנבוהבהאב

יבצ

תנשבורכזלותחפשמינבואיצוהרשא׳הרישותוגהירבד–ינליאיבצ׳׃רפסַּבאבומבתכמה
לשותומלםישולשהםויתרכזאמובושבםיכרדתנואתבהפסנשרחאלםייתנש,א״משת
.ט״לשתטבשב׳גםוילרוא,ד״בש

הבבתכו,תותדהרשלאתרגיאד״בשץירהתיבהרהרורחשתרחמלרבכ
המדקהַּבהאבוהוזותרגיא;ונידילבשרשאתיבהרהלסחייתהלונילעדציכ
ודבאהלאוירבדךא–)115׳מע׳גךרכ(תיבהרהתשודקןיינעבץ״גבלותריתעל
תועובשהגחב.עמושולהיהאלו,׳לתוכה׳ביבסהרצונשתיללכההלומהב
לכהסרהנוהתנופגחהתארקלו,יברעמהלתוכהלאלארשיינומהורהנז״כשת
השבגתהוהמקךכהנה.ויתולגרמלהלודגהבחררוצילידכםיברגומהתנוכש
–תיבהרהןיב׳תימשרההקולחה׳
םוקמכובהריכההלשממהרשא
הריתוהוםימל☻ומהלשםשדוק
לתוכהןיבל–םנוטלשבותוא
לופיטלדימהכזרשא,יברעמה
לשםשדוקםוקמכיתכלממ
.םידוהיה

אטחלהמודב–ךכבשתוויעהתא
ד״בשםכיס–תומבַּבןחלופה
׳לתוכהתנפוא׳ףיעסַּבהבחרהב
׳םילשוריןונכתלע׳ורוביחךותב
הלביק,םימיל.16הרעהלבלםישו,ךליאו460דומעמםשתאזהאר,)׳גךרכ(
הרדסהקפנוה1985תנשב׃קהבומוימשריתכלממםתוחםגתאזההקולחה
תאםיראתמה,)הלעמלהנומתַּב(םיהזםיכרעבלארשיֿילובהשולשלש
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׃עצמאב;רבקהתייסנכ׃ינמיהלובהלע.׳תותדהשולשלםישודקהתומוקמה׳
.עלסהתפיכ׃לאמשמו;יברעמהלתוכה

ןלהל,הזרודמב22׳סמתרגיאבהאר–יברעמהלתוכהלשודמעמלעדוע
.662׳מעב

ז״כשתןויסבו״ט
דובכל
׳ץראה׳תכרעמ
ביבאלת

נ״א
׃ןלהלדיבתכמתאתכרעמלםיבתכמהרודמבםסרפלוליאותםאםכלהדוא

םידוהילשודקםוקמתיבהẁרה

תקולחלעםינוממהתודסומה׃ךלוהורבדהררבתמרבכםינורחאהםימיב
שודקםוקמאוהתיבהֿרהיכ,הנקסמלהארנכועיגהםישודקהתומוקמה
לתוכהתאואצמםידוהילשודקםוקמכוליאו,ךכלםאתהבוהורסמוםימל☻ומל
.ךכלםאתהבםיגהונובו,יברעמה

.םתועטלעםינוממהתודסומהתאדימעהלןכֿםאיואר
םירחאתומוקמינימלכמרתויםידוהילשודקםוקמוניאיברעמהלתוכה

םא,םנמאו;ודבלתיבהֿרהקרוהירהםידוהילדחוימשודקםוקמ.לארשיֿץראב
רשא.םידוהילאוהשודקלוכֿםדוקשינפמקרהזירה,םימל☻ומלתיבהֿרהשודק
רבדהשרבתסמלבא1;ונממהזזהניכשהןיאיכרמֱאֶנםנמא,יברעמהלתוכל
תיבהֿרהדובכרשאב,יוארכתיבהֿרהתאםידבכמםידוהיהשןמזלקררמאנ
םמצעמםיקלתסמםידוהיהשכ,תאזתמועל.לתוכהלעהניכשהתאהֶרשַמהאוה
םושובןיאזא׃לתוכהןמםגהניכשהתקלתסמאליממ,תיבהֿרהתשודקמ
...ןברוחַלרֶכֵזטושפראשנוהירהו,תושדחתהְלהפונתולמסאלו,השודק

ברדובכב
בדֿןביתבש

.ןורחאהטפשמהתטמשהב,ז״כשתזומתב׳אםויב׳ץראה׳בםסרופבתכמה

רישבבותכהלעתאזךמוסה,אחאבריפמ)׳ב׳בתומש(׳הברשרדמ׳בתאבומוזהרמִא1
תוחכונלתזמור״הז״הביתהרשאכ,״ונֵלתכרחאדמועהזהנה״׃)׳ט׳ב(םירישה
.הניכשה
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הצרמ׃םויכ(–׳׳הֿרהֿלא׳תדוגאבליעפוקחציֿתואושמשיא,רשיֿןבםחנמ
,להקלתיבהֿרהלשותחיתפםעד״בשלאהנפ–)ןליאֿרבתטיסרבינואבך״נתל
.ורורחשרחאלםישדוחהעבראכ

תצירפךותםידגסמבםידוהילויטמגאדומ
רבד–הלבגהוהרהטלשהכלההיֵרדִג
עיצמ–םשםימֹלשומהתקזחתאקזחמה
שדוקֿיסקטורוביצתליפתןגראלרשיֿןב
םעשרובסאוה.תידוהיההקזֲחהתַבָשהל
״תיקוחהיעב״תמייקאלרההחתפיה
תאאופאןגראלשיו,תוליפתהתכירעב
–הרהטהינידלכיפל–ךכלֿןכומהרוביצה
ֿלוחברההלע׳אנעשוה׳לשתופקהתכירעל
הדובעהֿרדסֿתליפתףאילואו,תוכוסדעומה
.ח״כשתםירופיכהםויב

ז״כשתלולאבו״כה״ב

.ברםולש,רשיֿןבםחנמרמל

ןיינעבינאךבתסמיגהנמכאלשאלא,ברםעטובאצומובתכמלעךלהדומינא
.ובהדמעעובקלילהשקוםיטבלבהז

םגילואו–המצועֿבריעצמאאוהתיבהֿרהבתוליפתןוגראשילרורב
בצמבתיבהֿרהלחתמהתאםייקלידכ–דיחיהירשפאהישעמהיעצמאה
ביוחמיאנתאוההסיסתבצמבחתמהלשומויקשןכֿםגילרורב.הסיסתלש

םיצעהלו׳שדקל׳תנמֿלעוזהשרדמהֿתרמִאבהֶ☻ענהבחרנהשומישהיכרעויתאזםע
אלל,התיהאחאברלשותנווכ׃בסומשומישאלאוניא,יברעמהלתוכהלשוכרעתא
לתוכלאלו,תרופכהתיביֵרוחאלונייה,ומצעשדקמהלשיברעמהולתוכל,קפס
דומלללכונתאז.תיבהרהםחתמלשתיברעמההמוחהןמעטקאוהשאנדיאהד
דמועהזהנה׳״׃קוספותואתאשרודה,)׳ד׳ב׳הברםירישהריש׳(,ליבקמשרדממ
וניאשה״בקהולעבשנשהמל,שדקמהתיבלשיברעמלתוכרחא–׳ונלתכרחא
,ןברוחלםיכומסהתורודבתיבהרהבתואיצמהחכונהרמאנוזהשרד.״םלועלברח
תישרדמתודע.יברעמהולתוכולִתלעדמעןיידעושדקמהידירשורכינןיידעשכ
האר–אבכוכֿרברודבףאדמועוםייקהיהשדקמהלשיברעמהולתוכשךכלתפסונ
.׳ח׳ז)רבובתרודהמ(תלהוק,׳אטוזשרדמ׳ב
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ומוקמלעשדקמהןיינבלשתביוחמהתילכתלםעהתרשכהלותיבהֿרהתלואגל
.ןמזהאובב

תוישיאתועצהינימלכםגו1ןרוגברהתלועפםגשינאאצומתאזלכםע,םלוא
םאיכ,תובהלתהיבוררועאלתיבהֿרהבתוליפתןוגראבףתתשהלילועצוהש
׃ןומירכםיקומינבךכלרשקבינאאלמתמדבעידב.הברדא

םוקמרבדלשודוסיבונניא,תסנכֿיתבמלדבהבושדקמהםוקמכ,תיבהֿרה)א
םישנאתליפתםגּולוא,רוביצְּבםישנאתליפתםגּולו–תישיאהליפתלש
יתכלממןחלופלשםוקמאוהאלא–תימואלהליפתאליממאיהש,לארשימ
םעהדעב,תחאתדחואמהלועפב,םיימשרםינוגראתועצמאבזכורמ,ימשרו
לשםתליפתלםגתיבהֿרהבםוקמשיהזכשימשרןחלופלשולִצבקר.וללכב
םוגפלקרהלוכיתסנכֿיתבתרגִשכתיבהֿרהבללפתהלהיילע.םישנאֿםישנא
.תיכוניחהניחבמאופאהעורגלאיהתכפהנו,הזלהןורקיעב

יפלתיבהֿרהבהנכרעיתשתוליפתבתיכוניחהנכסשיהמכוהמכתחאלע)ב
רשאב,ינזיטרפןפואבםאֿיכימשרויתכלממרֵדסֶהיפֿלעאל,תסנכֿיתבתרגִש
רדההודובכהתאתיבהֿרהלהנכושמִתאל–ןהבשחתמהלכםע–ולֵאכתוליפת
לזלזלןוכנֿואצמיםישנאינימלכרשאלוזלזבותואהנכבסתאלא,שורדה
.הנחמהֿתוצקמםיאבההליפתהֿיבדנתמב

ירה–תיבהֿרהיֵלושבללפתנםא׃הליפתהםוקמלשהלאשהתררועתמ)ג
הדבועקרעבקנשאצָמיי?ונחוורההמו,םירכנהידיבםוקמֿלכמראשנזכרמהש
אהנשחיננםאףאו–דגסמהךותבללפתנםא,ינשדצמ.םהלונאםילֵפטיכ
לכוי–2״ֶתרותּורֵפֵה׳הלתושעלתע״םושמ,ךכלרתיהונלתורוהלםיאשר
דגסמהיכזירכהלםיבדנתמשירבכשיפכ,דגסמַלרשכהןתמכשרפתהלרבדה
.שדקמהםוקמֿאלממאוההרזֿהדובעמיקנהו״הפיה״

ץ״גבלד״בשלשותריתעבהאר–תיבהרהרורחשרחאלןרוגברהלשותלועפלע1
.170׳מעב,היינשהפסוה,׳הריתעהילושב׳רודמַּב,)׳גךרכ(תיבהרהתשודקןיינעב

טעמכו,וטושפידימותואהאיצומותָשרדו–םיליהתבט״יקקרפבז״כקקוספוהז2
׃ותועמשמתאתכפוה
הכלה׳טקרפתוכרבתכסמ,׳ימלשורי׳ביאחוירבןועמשיברירבדכאוהבותכהטשפ
,״הבקזחתהודומע–דואמהרותהןמןהידיושאייתנשתוירבהתאָתיארםא״׃׳ה
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יפכ,עבקלשרבדלךפהייםאאלאתועמשמולאהיאלתוליפתהןוגרא)ד
תיבהֿרהילושבםקוישממש,ןרוגברהעיצהשיפכףאוא,עיצמהתאםנמאש
תאחיצנהלהטונוהירה–ינמזאוהוניינעםאףא–עבקֿןוגראםלוא.תסנכֿתיב
תאעונמלידכו,ןוגראהםויקםעדבבדב,ןכל.םלועְללוכיבכרֵשַּכתִהלוומצע
תּולסַּפתאוותוינמזתאריבסהלַחֵרכהאופאאהי,הליחתכלמל״נההייטנה
ללכבםאהליחתכלמקפסררועתמ,ןכֿםאלבא–ליעלרומאהיפלתינורקעה
,םינפֿלכֿלע,ולויהיאלתמאבשעמשמאליממךכךותמו,םייקתהללכויאוה
.תיניצרהעפשהלתלוכיםושותּויִחֿחוכםוש

יפֿלעֿףא,ןהוכוךלמ׃תודרפנתויושָריתשהרותהתעבוקםניחלאל)ה
אוהרבדהםעט.םדוריפלאלותונורקעלשתודחאלהרותהתנווכמללכֿךרדבש
תגהנהלעםגהתשודקמליצאהלידכהבשי,הנוהכלדחוימבתשדקתמהתושָרש
ויהולשןילוחהיניינעירה,ןהוכםגתויהלךירצהיהךלמהּוללבא,הכולמה
ןכלו,םיאנומשחהימיבםנמאהרקשרבדהוהז.הנכותמהנוהכהתאםינקורמ
יבןיא,ישיאןפואב,ינא.וגיהנהםיאנומשחהשוזתויושָרֿתודחאלל״זחודגנתה
תאשיגרמינניאןכלו,ינידמשיאלוכֿםדוקינירה.ןהוכלשותושדקתהֿרהוטִמ
.הנוהכהֿןיממםהש,תושדקתהֿיסקִטןגראלםיאתמימצע

המחלמליעצמאכהליפתבםאיכ,המשלהליפתִּברבודמןיאםנמאןאכ)ו
תּונֵּכהֿםשורתאתושעלהלוכיהניאםירבדהעבטמ–תאזכהליפת.תינידמ
.ןולשיכוהריהמתוקרפתהלןיינעהןודנאליממהמיאתמהתּונֵּכהילבו,שורדה

לכ,םלוא;תמזוילףרטצהלאלשרבדלשומוכיסבינאטילחמרומאהלכרואל
חקיתשקרשקבמינא.מצעתואםגהנממאינהלודעונאליתאבהשםיקומינה
–בויחלאיהתערכהיכאצמתתאזֿלכבםאו,ןובשחבוללהםיקומינהלכתא
,ליעומאוההשעמהיללכהןזאמביכילררבתיםאו,ךמע׳האהיו,השע,הברדא
התיההלוכיילואש,הבושחתוחתפתה.דבעידבּולו,ינאםגףרטצהלחמשא

בותכהתשרדוליאו.״ךתרותורפה]יכ–רתויךכבץמאתהלו[׳הלתושעלתע״׃ונייה
,לארשילרדגוגייסתושעלידכהרותירבדלעןירבועש״,םיליהתבי״שרןושלכ,איה
םשלשונייה–״המבַּבובירקהש,למרכהרהבהילאו]השנמבשֿהרפעב[ןועדגןוגכ
.היטרפלעםירבועשםימעפ,הללכב,הרותלשהתרדאהוהמויק
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,תינָרותתוישיאלשהתגהנהתאלבקמהיהןיינעהּול,התיה,הזןוויכבינֵעינהל
.ינהוכםאיכינידמוניאםנמאהתלועפןוויכרקיעש

ןגראלןווכתמה–ירשנרמ–רחאםדאםגןיינעותואבילאהנפםייתניב
ךא,ךלבישמינאשהמוליתובישה.תיבהֿרהברפושתעיקתוהליענתליפת
.ךילארשקתישרמאאוהוךתבותכתאוליתתנ

–הבוטהנשוהחלצהךלינאלחאמ,ךכןיבוךכןיב
,המלשההלואגהםודיקלהיירופוהלודגהפונתתנש

בדֿןביתבש

$

רההרורחשינפלםינשהרשעתחארשיֿןבםחנמבתכשרישתורושןאכלףרצלןיינעמ

ימכסהתאתדבכמהניאשלעןדריתלשממלעלובקלהיהגוהנשהעשב,םילשוריו

.״יברעמהלתוכהלאתישפוחהשיג״לעםכסוהםהב,קשנהתתיבש

׃)1956(ז״טשתבאֿםחנמב׳םָלֻס׳בםסרופ–ןיגולידבןאכאבומה–רישה

ẅלתוכהרמאהכו
//הָבֵצֲע/הָבֵצַמריק/ומעלתויהל/המלשינַנָּבאל

...//ןברוחיכְּב/ןברִקלאגופסל/תיזגינבא/דִודןיכהאל

...//םילעוש/םילוערהבו/תועמדהלתוכלא/דמעםכלהמ

...//םכתּולָגִמ/םכתלדִל/ילעוכבתו/יַלאוקעצתהמ

//.הנינשִל/הניכשםוקְמו/יוזבםייוגַּב/יובשינּותמַ☻

...//העושיה׳הל/–העורת/תנֲעלשלוקב/תומוחַּבולע

//וירעש/ויָרָצִמליצי/םֶכָמִעאֵצֵי/םֵשהןה

//ןוידפכ/–ןויגלברחב/םיללחולפיֶש/םילועהםדו

//.ןמזהז/ןמדקרזנ/הָחֵּבזִמאליכ/החנמהתולועְל

//רומזמריש/רומאלםָש/תוליהתִּברהה/תולעמבולע

//שָדָחֶה/שדקמהןוניכב/םכתואֵגלעו/םכתודפלע

.//הניכשַל/הניפשארםאיכ/יהנלתוכדוע/יהאאלו
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ט״כשתטבשבג״כ
דובכל
ריעהשארןגס
ןהכבושיֿראשברה
םילשוריתייריע

,]ברהדובכ=[ר״הכ

יתכַכָחויתכלהיכידיבאוהבכעתהו,תועובשהמכהזינאןנוכתמהזבתכמל
רבדהשיתטלחהףוסבל.תושעללכואשרתויבהבוטההלועפהתמאביהמיתעדב
אוהןיינעהו;׳בכללוכֿםדוקתונפלותוסנלתאזֿלכבילואהיהירתויבליעיה
׃ןלהלכ

ינפתאתואריֵהליתעסנ,ז״כשתרייאבט״כ,׳הםויב,םילשורירורחשתרחמל
וילעוססונתהש״תיאקירמאההבשומ״בטלובןיינבינפלעיתרבעו1ונשדקמםוקמ
המרבססונתמהןולמהםשהארמל2.״הנילוטיפקהילאןולמ״ו״אקמי״תובותכה
תושקִעהתנגפהלע–םעז׃ההימתוקופיס,םעזלששלושמטטריברבע

,תותדהרשלאותרגיאתאהבינה״ונשדקמםוקמינפתאתואריֵהל״ד״בשלשוזותעיסנ1
בשרשאתיבהרהלאסחייתהלונילעדציכותעדתאהוויחהבתרגיא,גיטפהרוחרז
׳גךרכב,תיבהרהתשודקןיינעבץ״גבלהריתעלהמדקהַּבתרגיאהתאהאר.ונידיל
.115׳מע

םבורבובסוה–׳םינייסוחהתנוכש׳רבעבהארקנש–״תיאקירמאההבשומה״יתב*2
לובגהֿרבעמ,׳םואבלדנמרבעמ׳לךומסביוצמםחתמה.׳ינולוקןקירמא׳ןולמתויהל
ןיידע)ךכֿרחארצקןמזםגו(המחלמהימיב.םימיהתששתמחלמדע׳ןדריתכלממ׳ל
.׳םואבלדנמרבעמ׳ךרדקרריעהלשיחרזמההקלחלרובעלהיהןתינ
הילאהינולוק׳תילילאהריעהתאסוניירדארסיקהדסיםניינמל130תנשב*
היההזוהשעמ.תיבהרהםורלע,הבילברטיפוישדקמו–םילשוריב׳הנילוטיפק
רסיקהרזג׳הינולוק׳הלשהמשתא.אבכוכרבדרמץורפלתיפוסההליעההארנכ
ןלהל(.סונילוטיפקסואֵז,םילאהשארלשוראותמו–סויליא–ולשותחפשמםֵשמ
אוהש–אימַטקיחש–ל״זחולודימצהשהללקהֿיוניכבסוניירדאיפלכד״בשטקונ
.)ורבקבויתומצעהנררופתתשול׳לוחיא׳
,)׳גךרכ(׳םילשוריןונכתלע׳רוביחַּבהאר׳הנילוטיפקהילא׳לשהדוסייתועמשמלע
רשפהוהרשפה׳רוביחַל׳בחפסנלשותליחתתאםגהארןכו,8הרעהב453׳מע
.276׳מע׳דךרכב,׳ינשתיבלשירוטסיהה
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ימימ,םילשורילשהסוחייוהמשתאקוחמלוריבעהלתרמייתמה,תעשורמה
ראשוהןיידעש,]לאלטןבןייסוח=[ןויבאךלמותואימידעאָימַטקיִחשסוניירדא
הרהויֿתרמויינפלעינארבועהנהשלע–קופיס;ונלובגבירכנשוביכלשחתנול
אהתהמ,ונלשוניסנרפוונֵרוביצלע–ההימתו;תמאבהכרעהמתואורהיַניעווז
.םדיוםפאתחתןוכשִלהרבעוהשהנגפההתואלעםהלשםתבוגתהתע

ןולמהילעבשאיההדבועלבא,עדויינניא–הליחתכלמםתבוגתהתיההמ
ןמזךשמביכ,הלתופצלםהליוארשהנוכנההבוגתהיהמהארנכוניבהתבותכהו
רפסבםג.״אקמי״תבותכהקרהראשנו״הנילוטיפקהילא״תבותכההמלענבר
ןמזב,םלוא.״הנילוטיפקהילא״ןולמתאאצומינניאח״כשתלשםינופלטה
ןואינֿרואבתוריהזמתויתואב,בושיַנָפלינאאצומהנה,םוקמבירבעב,ןורחאה
Aelia׃םיקחרמל Capitolina Hotel–ועדיוםישנאואריןעמל.

סוניירדאלשויתורמויישרוייכרבתסמ.ריוואבהנתשהוהשמשאופארבתסמ
תאםיזנוגהםהםירחארשאב,םהיתושגרתאזונגלםיכירצםהאליכושיגרה

Young׃לשתוביתישארהניה–YMCA–״אקמי״תבותכה* Men Cristian
Association–םיריעצםירבגלתירצונההדוגאה.

בלםיש.ינדריהןוטלשהתפוקתמןולמהלשראודֿתייולגẅ)הלעמל(הנומתַּב*
.הנומתהןימיב,גגהֿטלשלשהלדגהַל
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ישנא״,םיחצנמה,םירחאהאקוודאלא,דחפלםיכירצםהאלו,םהינפמםהיתושגר
.םהינפמהארנכםידחופהםה,״רזהֿימלשוריהשוביכה

״הנילוטיפקהילא״לשהקירההרמויהשךכליאנת.לבסנֿיתלבאוההזרבדו
המלעיגתאלשולבָסיתאלםנמאהתרמוישוהירה,איהשיפכהקירתמאבראשית
הבוטהךרדהשבשוחינניא.״הניתשלפ״המואתהֿהתוחאתרמוילעיגהלוּנַתָנש
הארַישוהשמ,הברדא.ירוביצלדנקסלּהכפהלאוהוזהרמוילשהתרסהלרתויב
םייוליגדגנכהנבהֿירסחואשגרֿירסח,םינואֿירסחםידמועםיימשרהםימרוגהיכ
ןיארשאתוניצרלשךפונוזהפצוחלףיסוהליושעונֵבוחרבהזגוסמהפצוחלש
םיימשרהםימרוגהםאקרויפֿלעךפהנוניאוהפיוחוכהזלוקיש,םלוא.ןיידעהל
,ךכודמעיםהםא.הנבהֿירסחואשגרֿירסח,םינואֿירסחודמעיאלתמאב
.המצעאיההחוכמאלשףא,תיניצרלהפצוחהתכפהנאליממ

הלשכַמהתרסהלודמעמףקותבלעפי׳בכשאופאשקבלועיצהלזעמינא
םתעינמתאותוכזלףוקזללכויתאזההלשכמהתאריסישימיכ–םדקהבתאזה
תנכסרשא,תושפנהמכוהמכלשןתלצהתאו״חתפ״ישעמהמכוהמכלש
,הזהןואינהֿטלשלשותמורתֿחוכמןהילעתמייאמ״חתפ״התפצוחתורבגתה
.הרואכלךכֿלכתובישחהֿרסחוישפטה

ברדובכב
בדֿןביתבש

$

טלשַּב״רבכמֿהזןיחבהאוהףאשבתכו,הבושתֿבתכמד״בשלרגישןהכבושיֿראשברה
אוה.ותרסהלאיבהלהטלחההלבקתהשו,הייריעהתבישיבאשונהתאהלעהשו,״הֶרָגתִמה
אוהבתכמהחלשנםרטבךא–טלשהתרסהלהשירדהתאהתעשדחלד״בשלחיטבה
ףא.״!יבלתמושתבסהלעיָחֶלהֹּכ!רסוהטלשהשינועידוהםייתניב״׃דיבתכבףיסוה
.חוכרשייתכרבבוכריבו,ברהלאףסונבתכמחלשד״בש
Aeliaםשהתחתלועפלךישמהןולמה,םלואו Capitolina Hotel–גגהֿטלשאלבםג
Capitolina׃׳תרצוקמהסריג׳לומשתאבסהאוהןמזרחאלו–לודגה Hotel.תליחתזאמ
–)םיברעהיפבהיוניככ(׳אצקאֿלאתדאפיתניא׳ץורפלשב–)2000תנשףוס(א״סשת
.YMCAםעטמתונגרואמתוצובקקרובתונסכאתמו,ןולמהתוליעפהמצמטצה
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ל״שת׳בֿרדאבא״כ
ןענכביבחרמ׳בכל
׳ץראה׳תכרעמי״ע
56ה״אזמ׳חר
ביבאֿלת

נ״א

תא–]ל״שת׳בֿרדאבט״י[–ןורחאה׳וםוילש׳ץראה׳ףסומבתוארליתחמש
אוצמלריאילשהבשחמהֿריהבוץימאהונויסינלעתבתכלשןושארהקרפה
,םינמרגהברקב–לוכֿםדוקףאו–וליפא,ונלשתוריחהתמחלמלתירבֿילעב
הרמייתהש,תרתוכההערלינתעיתפהךא;הינטירבםעהמחלמבזאודמעש
1.״םיעטומםילוקיש״להזןויסינסחייל

חותיניכחינמינאו,הבתכהףוגברבדרמֱאֶנאל״םיעטומ״םילוקישהתויהלע
;יתואםגענכשי–אובישכ–חותינהיכןכתיי.ךשמהַּבאובלדועךירצ״תועטה״
תוכזהילהתיהאלםנמאיכםא(ןיינעלתמיוסמהברִקולשישםדאכ–םייתניבךא
אלו,ללכםיעטומויהאלםילוקישהיכיתעדבינאראשנ–)ןירשימבובףתתשהל
קראלא,ונולשיכדוסיבתחנומהתיהוא,ןויסינהתאהלישכהשאיהתועטםוש
אוה,ריאילשותבשחמךרדמויבקעהלואגֿןוצרמלארשיםעלשיגָרטהקוחירה
.תומויאהויתואצותלע,ןולשיכהתביסהיהש

השולשב(ןנדאשונבתובתכשולשתבהרדס׳ץראה׳ףסומבזאםסרפןענכביבח1
היינשההבתכה,׳תורייבבהשיגפ׳׃התיההנושארההבתכהתרתוכ.)םיפוצרתונויליג
ןסינב׳ד(תישילשהו,׳ינילוסומתוסחבלארשיתוכלמ׳׃הרתכוה)ל״שת׳בֿרדאו״כ(
.׳םילשוריםכסהתמולעת׳׃תרתוכהתאהאשנ)ל״שת
תורושהלאאוהןווכמ–ןענכדאבילא–״םיעטומםילוקיש״לעד״בשבתוכרשאכ
רגישהיינשהםלועהתמחלמתליחתב״׃ךכןהברמאנרשא,תרתוכהדילשתוטלבומה
ךיירהיגיצנלאםיחילש–ירבעטוירטפוררושמ–ןרטשםהרבא,י״חלהדקפמ
׳ץראה׳רפוס.לארשיץראביטירבהטדנמהדגנרשקםמערושקל,תורייבבישילשה
תאללוגמו,ןרטשלשויחילשתאהחישלולביקשםינמרגהינשםעשגפנןענכביבח
.״םיעטומההילוקישותזעונההעצההירוחאמשרופיסה
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ועיגהאלילואשןויסינהֿיֵלוקישלולכמלעךדימעהלווזהשיגריהבהלידכ
רבסומוב,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ירפסתאהזבךלחלושינירה,ךתעידיל
תארקלשהווקתבעשעתשהלינאזֵעֵמו302,2‐297םידומעבהבחרהבןיינעה
םילוקישהיכהזבענכשלוםידקהלחילצאדועילואתבתכלשםיאבהםיקרפה
יכלארשיםעלשודיתעלדואמבושחףאו,םיעטומויהאל–אקוודוםנמא–
.הזהרבדהתאןיבי

3.ל״זקי׳צניבולילתפנלשהנומתהבתכבהתיהאלשיתאלפתה׃בגאךרד

.׳תורֵחלךרדההכורא׳,רודירמבקעילשורפסבעיפומולשבוטֿידםוליצ

ברדובכב
בדןביתבש

.488‐479םידומע,׳בךרכ׃ונתרודהמב2

ינפל.ןענכלשהנושארהותבתכאשונאיהתורייבלקי׳צניבולילתפנלשותוחילש3
יאבצהןוגראה׳לשודוסייםעו,ל״צאבםיפסכהתקלחמתאקי׳צניבוללהינגוליפה
הנותנה,תורייבלריאיידיֿלעקי׳צניבולחלשנ–י״חל׃םימיל–׳לארשיבימואלה
ףוס(אמורלוןילרבלןוגראהםשברסמםשמריבעהלידכ,ישיולשתפרצןוטלשב

תרישרשא,גיטנאהןופוטוארנרוו,ינמרגהץוחהדרשמשיאםעשגפנאוה.)1940
דגנותמחלמבךישמיןוגראהיכעיצהו,תיצאנההגלפמברבחהיהשילבמךיירהתא
תוצראמםידוהיטולקתרשא,תידוהיהנידמדסיילןוגראלעייסיךיירהוליאו,הינטירב
.ינמרגהשוביכה
םגוזתוחילשבךישמהלרומאהיהקי׳ציניבול
םידוהיהתאםשדדועלםגןווכתהו–הפוריאל
ידיֿלערצענאוהךא–תילגֶליתלבהיילעל
רזחוה,1941ֿבןונבללםתשילפםעםיטירבה
דודיבבקזחוהןכמרחאל.ערזמבאלכנוץראל
אוה1944תנשבו,וכעאלכב)!(םינששולש
הביקהתלחמ.הקירפאברצעמהתונחמלהלגוה
קנעוהשיאופרהלופיטה,םשהפירחהוהכלהולש
,האירתיראתולגברטפנאוהו,עורגהיהול
הצראולעוהויתומצע.)1946(ו״שתחספב
.םילשוריבןמטנאוהו,הנידמהםוקרחאל
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לשותיבינבלד״בשבתכתאזהתרגיאהתא
וילאבורקה,בוטהועֵר–דִודֿןבהקדוי
.וידחיוליברשארסאמהתונשברתויב
–םינשעבראבד״בשמרגובהיהש–הקדוי
ןוויסב׳טםויב,51ןבקרודוע,עתפלרטפנ
תאבתוכד״בש;)1971עצמא(א״לשת
ןיידעשןייצמוזומתשדוחֿשארבובתכמ
.לבאהימיםישולשךותבונאםידמוע

$

ליגמרבכ,וירוענרחשמירָתיבהיההקדוי
אוה.ןילופבותדלוהתרייעב,הרשעֿעברא
ןאכו,םינשהרשעֿעשתולואלמאלדועשכתילגלֿיתלבהיילעבהצראליפעה
גוליפהרחאל.הגולפהדקפמלהנמתהו,הלעמהֿדּוסייבר״תיבתגולפלסייגתה
רצענרשאכשאציךכו–םישדוחהמכרובעכרסאנךא,ריאילדִודֿןבףרטצה
לע,ערזִמרצעמההנחמבהקדויותוא׳טלק׳,)1942יאמ(ב״שתרייאבד״בש
.וכעלןופצמםיהתפש

וחרבשי״חלירבחםירשעןיבהקדויהיהןורטלברצעמההנחמלרבעוהשרחאל
יריסא251תצובקבהקירפאלסטוהובושספתנךא,)1943ףוס(הרהנמתועצמאב
ןאכו,הנידמהםוקרחאלקרררחושהקדוי.ד״בשםגםכותבו,םילוגהתרתחמה
ךלהמבדועהקרפתהשהגלפמ–י״חליאצוי–׳םימחולהתגלפמ׳תרגסמבלעפ
תועידי׳ןותיעלשהצפההךרעמבדבעאוהןכמֿרחאל.הנושארהתסנכהימי
.)1971(א״לשתתנשברטפנדִודֿןב,רומאכ.׳תונורחא

א״לשתזומתב׳אה״ב
םישולשהךותב–

,םירקיהרואילויסד,יבא,היחלא

ֿךרדבשינפמקראלו–רעצבתופתתשהלשבתכמאלףאוםימוחנתבתכמהזןיא
ידידיויערתריטפםעשינפמםגאלא,הזגוסמםיבתכמלתממורתמידיןיאללכ
תאשיגרמיניא,)ילצאםכלשאבאוםכריקילשורכִזךכוומשךכ(,דִודẁןבẁהקדוי
עיבהללכויתופתתשהואםימוחינבתכמשידכקיפסמקחורמודצהֿןמימצע
.רמולהצוריתייהשהממוהשמ

אלהעידיהתלבקםעיבועגפשרעצהובאכהו,תולֵבאינידילעולחאל,ןכא
גוהנלםלועהךישמהטעמכ,הרואכל,ילצא.םכלשרעצהובאכהןיממתויהלולכי
,דרשמבהבישיוזיאבףתתשהלודועראשיהלץלאנאצמיהליתלוכיוליפא;וגהנמכ
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רמוא,םנמאו.ליגרכ,ןיטולחל,לוכהיתכשמהטעמכתמאבןכמרחאלשםימיַבו
הרדגהםושולןיא,תיטרקנוקהניחבמ,הז״טעמכ״ףאלבא–״טעמכ״ינא
היהלוכי,םכמלדבהב,ילצאןכאש,אוהוברמולינאןווכתמשהמלכו,תמיוסמ
השיגפוזיאדועלהייפיצהשקרו,ליגרכןיטולחלךשמיהללוכההיהחרכומו
הזו–חצנָלואספאדע,ץופינהתילכתבהצפנתנוהלפנרבכהקדויםעהחישו
.״טעמכ״ה

השיגלשתּוכזלןועטלזועינאביהרמןיידע,לדבההוהזָּכםאםג,םלוא
,וא(ויחאוםכיחאשממיתייהוליאכ,הברִקהֿתברִקמאלא,דצהֿןמֿאלשקראלש
תלוכיאלותוכזאלילןיאתאזהתוכזהתאםאףאו–)ריעצהויחא׃קוידברתיב
רובידלךא.םכילארבדלשקבמיתייהונממשרושימהאיהאיהםוקמלכמ,ססבל
םיאתמרובידולןיאשרושימהזירה׃תונמדזהאוצמלהשקשקראל–הזגוסמ
,םינדיעוןדיעהז,תאזהניחבמ,ונחנאירהו–םייחלשתואיצמעקרךותמאלא
םכריכמיניאטעמכוליפא,םצעב.ונקחרתהךכֿלכ,תוחפלםויֿםויייחב,הרואכל
ֿלכֿלעירה,םכמעהתוכיישליּבֶשהקדויֿתשרומתכשמנךכֿלכםאו–בורקמ
אופאסנכנורזוחיתייה.הניינעידיהזבתאצלאיההלוכיאדירגרובידבאלםינפ
יתימידךא,םכומכיתייהאל,]םהירחאו׳העבִש׳הימיב[םכתיבבםעפבםעפידמ
תושעלךתעדבשיש,היח,ילְתרַמָאֶשִמ,םלוא.קתושיתייהו,םכמדחאכימצע
יכ–דואמדעתונמדזהַליתחמש,םידידילשבתכהֿירבדמ,תרכזמלםידלילםובלא
ילראשנשהזהחורהֿףדועתאו,אמלעבןורכיזרשאמרתויהקדויילהיהתמאב
ךא,ידיברבדההלעיםעפֿיאםאעדויינניא.םלשלאוהשֿךיאהצוריתייהונממ
.ןודקיפידָמִעשישעידואתוחפל

עדונאלויתעלבטושפ׃רידגהלידיבןיאבוש–קוידבןודקיפהאוההמכווהמ
–חחושלוניברהשהמכלכש,יאדווב,איהךכלתירקיעההביסה.יברקלאאביכ
הליחתכלמ,ןכבו.םהשלכתועדֿיקוליחזאמרכוזיניא–רסאמַּב,ןבומכ,הנווכהו
םרט1,ערזִמב,רסאמַליתעגהשכ.ןושארהרבדַּבשיגרההקדויו,חורֿתברקהתיה

ערזִמרצעמההנחמ1
ןושארהורסאמםוקמהיה
םשלאבוהאוהו,ד״בשלש
.)1942יאמ(ב״שתרייאב
םיהףוחלהנחמהןכש,רומאכ
םיארנהנומתבו,וכעלןופצמ
.םימהוקלםיכומסהםיפירצה

655ד״בשתורגיא

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



.תרתחמהלשתוליעפהתרגִשבהרועמתויהליתקפסהאלוהרשעֿהנומשילואלמ
ףירצה–י״חללשקהבומהףירצבןכתשהלינֵנימזהלםיאתמיתאצמנתאזֿלכב
םירבדהֿךלהמלינַחּפִסוינַברֵקשאוההקדוידוחייבו–הקדויםגזאןכשוב,4׳סמ
.תישפנהותויביסנטניאתמצועלכלע,הזתרתחמֿףינסב

ךא,םירבדינימלכבוקסעהנחמבםישנא.היחהחורהןאכהיהםנמאהקדויו
הזםג–דצהןמהרואכלףאהשעשהמלכו,לארשיתוריחלהמחלמבקסעהקדוי
היתורטמלע,המחלמהתבשחמ׃המחלמהתואלוקוסיעהותואלקרןוּוכמהיה
ןמהחירבהןונכתו,תינידמהמכחותיברקהניחבמתינכטתומלתשה,היכרדו
התיה,ב״שת]תנש[ב,זאורבשנאלשונישנאברקב,ןכא.העוציבתרשכהורסאמה
חורהלשהיאשונוהיחפטמיצולחןיבקהבומהיההקדויךא;תיללכהחורהוז
אוהרשא,״להואה״תאדוחייבינארכוז.ויביבסלעהאשינאיהונממו,תאזה
להואהו,םיהתפשלע,ערזמלשרדגהדיֿלעםוילכבםי☻רופויהםירבחהמכו
אללי״חללשתואנקַל,י״חללשתינכפהמההעדותלזכרמוהריבןיעכהיההזה
לשונמזרבועהיהברעתונפלרשאכו.החירבהתוינכתלו,התלוזשפנַּברויש
יננימזמהקדויהיה,לויטלשבוביסהזיאתושעלוןנערתהלהייטנהתיהו,להואה
אצמנונינשלשתובשחמהֿךָלֲהלשתויהב,ומעבוביסלתאצלתובורקםיתעל
התואב–ונֵא☻ַנלידכובהיהש,ףתושמדחוימלולסמהזיא,וניניבשגפמב,הארנכ
םיפוריצבגישהלונלןתינאלשתינקסמתוליעיוםירבדֿףקיהב–ליעלדי״חלחור
.םירחא

הדשבונשגפנוונרזחשרחא,דוחייבהג☻גִ☻ו,הרצבתנוהרבגתנוזתוער
ןדוסל,ךכֿרחא,םשמו,הרמסאלהליחת,תולגַלונסטוהונממרשאהפועתה
ונייח,דחיונרג–יצחוםינששולשכ–תולגלשןמזותואלכטעמכ.הינקלו
היהבושהקדוי.ל״נכונלשי״חלֿתונויגהתאונחפיטוהחירבהתוינכתוַקב
ַעֵרהזאילהיהאוה.ןניבליניברשקמהיהוולאההחירבהתוינכתבהיחהחורה
המלולכִמְּב,דועןיחבהלםויכעדוייניאםאםגו,ידועמילהיהשרתויבבורקה
ילשישוהמינאעדויםינפֿלכֿלעירה,ונממילאברשאקוידבוהמ,ילשיש
.קלחובולשירשאו

.בוברעילבורוישאלל,י״חללשןיינעהםעתוהדזההתּוילטוטלוכֿםדוק
,י״חללש״היצמיטיגלה״ךרדבהברהרבכהמדקתהתיבושייההביבסהשכ,םויכ
התגשהל״םירחאםיעצמאב״ולעפרשא,״םיטוירטפ״טושפויה״םהםג״וליאכ
ףלתסהלהָטונזאְדונדוחייֿתֶמאשאוהיעבטךא,״ונלוכלהרקיה,וזהנידמ״לש
קהבומגיצנהיהאוהשהתיהםינפֿלכֿלעהקדוייבגלתמאה,םלוא;חכשיהלו
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לעב,בושייהןמטוירטפםתסאל׃י״חללשדוחייהלשםאיכ,שוטשטהלשאל
םצעבלארשיתוריחםחולםאיכ,תינידמהנובתו״יחרזאבלֿץמוא״לשןורתי
הזבולהיהאלא,םירחאלהמודםתסהקדויהיהאלהזב.ותוהמלכבוותוהמ
ֿתנבה,תויבבלהתואזאםגונממהנרקדועךכידכךותםאו;םירחאלעןורתי
וייחב,ןורחאהומוידע,לוכלתרכומהתיהש,תעלכברוזעלתונוכנהותלוזה
בּוטהתנוכתשךכלעדומעלהיהרשפאםינפֿלכֿלעזאירה,ףוסבל,םייחרזאה
בידנוןואג״.המעאיההָהֵזאלא,לארשיתוריחםחולכותוהמלגייסהנניאתאזה
ֿםחולללעופבהמגודילהתיההקדוילשותומדבו,יקסניטוב׳זדמיל,״רזכאו
עגונהלכבתיאנקתּוישקובהתיה,בּוטהלכםע.הזגוסמםלשלארשיֿתוריח
ֿתחותפאלא,תרוונוסמאהתאלתּוישקהשךכלליעומהיהקרבּוטהו–ןיינעָל
.תחקיפוהנובנ,םיקפוא

ינפמונתוגייתסהתרגִשתאץורפללגוסמהיהשהקדוירקיעבהזהיה,ןכל
עוציבלעגונהלכבםהמעןֵכויתודידירדסהרושקלידכ,ל״צאה]יריסא[םעםיסחי
.םידדצהינשתאולישכיךאםידרפנתונויסינשררבתנרשאכ–תולגהןמתוחירבה
י״חללשתוירחאהתאןיבהלחתפנםבִלשםינושארהןמהקדויהיהןכֿומכ
יתרבחרטשמתגהנהלםגאלא,ץראהןמרזהןוטלשהלשושוריגםצעלקראל
תרגִשמתוטסללגוסמאוההיהףאו,תררחושמהלארשיֿץראבםיאתמילכלכו
תויורשפאלעעיבצהלידכ,״ןגרואמהבושייה״חירונממףדנשהמלכבונֵסּואיִמ
לשתועמשמהֿתרסחתחלקהךותבםג–י״חללשןיינעהןעמל–ןּורמִת
.המינפ״ןגרואמהבושייה״

ימואלהo״םזינמה״.ינויערזנטעש,םעפףא,הקדוילויהאלהלאלכ,םלוא
רמולךירצןיאו,ךדיאמםזילאיצוסואסיגדחמתוימואללולצאלצפתנאלי״חללש
לארשיתוריחתמחלמש,םירחאםיברלצאךכֿרחאהרקשהמולצאהרקאלש
תלואג.תטשפומֿתיטילופומסוק,הרזםלועֿתפקשהוזיאלהפנתסִנוםלצאהפפכנ
לכלששגדומחותיפילב,הליחתכלמי״חלבלבוקמכ,םגּולו–לארשי
שרושההראשנאיהךא–הזהךרעהלשתוינחורהותויתרוסמהתויצאיצוסאה
הביאשוהדימלךותולפא,אוההגהשהמלכו,ומלועתפקשהלשתרגסמהודוסיהו
תחאהמסיס.הלשּהתָרדאהבטימלוהמשלךאאוההגה,םלועבםהשלכתורוקממ
בתכםגאוהו,הציפהלויניעבהבושחווילעהביבחהתיהאיהו–ונממינארכוזש
ילואןתינ,ןכאו;״םיעצמאָּבםישימג,הרטמַּבםייטמגוד״׃התיה–רמאמהילע
היינבהש,ףיסוהלןתינהזלע.הזהינכטהללכהלעהָנבִנותבשחמןויגהלכש,רמול
הבהאהתאדחאדצמםירזההזהבּוטה׃ובּוטחוכמהלוכהרשפאתנתאזה
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תאהחוורלאוהחתפינשדצמו,המגדהתאהחפיטוהמייקש,הלודגהתימואלה
.תושימגהתארשפיאשןפואב,חומהובלהיֵתלד

,תונססכַתלםעפףאהקדוילצאהכפהנאלתאזהתיסיסכתהתושימגהתבשחמ
אליממםגאבהלודגההבהאהולודגהבּוטהרוקממ.תונככתלרמולךירצןיאו
ןקיטילופתבשחמאל,הרשיוהָנֵּכהתיההקדוילשתיסיסכתהותבשחמו–רשויה
לעתגלדמותזעונ,הפונתתלעבהבשחמאקוודו,יאנידמלשותבשחמםאיכ
תודמעותושיגעיצהלקראלולהרשפיאוזהנוכת.הרגִשלשתויפיצותוסיפת
היופצהםתוחתפתהתאהנוכנךירעהלםג–לוכֿםדוק–אלא,תונובנתוינידמ
ֿךסַבו–םהיבגלטקניהלהנלכותתונוכנתודמעותושיגשידכ,םיינידמםיבצמלש
יאובבו,וינפלהמֿןמזרסאמהןמררחתשהלילאצירשאכש,אוהאלפאללכה
ֿתרסחהייפיצבובושדעיתכלהתה,היבוברִעבםיכפהתמי״חלתאןאכיתאצמ
ריזחהלידכ,והשמתושעלובושחללכונ,אוהםגאובישכלילואש,תונלבס
.םנוכמלעםירבד

הנתשנאלאוה.ונממםגהקזחהתיהי״חללשהללמואהתוטטומתהה,םלוא
ןויגֶהותואיפל,ץראהוםעהתלואגבטימלעקרבוסלהכישמהותבשחמו–
ךא–תוריחהֿתמחלמבוללשחתנושבגתנשהָמָכֲחהותילטוטהתוריסמה
םיכוביסותונחתיֵנימל,ונינפמֿוינפמהקמחתנוהלהללותשנתאזההמחלמה
.םשהגישהלהיהלוכיאלבושי״חללשרשיהוַקהרשא

ֿלכמ,םייתניבםעהןהלהכזרשאתולודגתוחלצהידכךותםגּולו,הזבצמב
זאמתויחל–הקדוילראשנו–אופאונלראשנ,םיכוביסהותונחתהףאלע,םוקמ
רשאכהזיעֵרתאינארכוזןיידעיּבֶשהקדויתשרומב,םלוא.ןורחאהומוידעו
ולשרשויהֿךרדיפֿלעעוציבהֿתורשפאןורקעםעתדחואמוהמלשהתיהוחור

,םכלבייחינירההתוא.ידיבםכלשםכתשוריאיה]רשא[ותשרומוזירהו–
הנה,בתכהלאיחהןמםוכיסב,הלדהיתלוכיבטימב,תושעֵלרבדהןתינשהדימבו
.הנממוהשמתוחפלרוסמלודחיילינויסינוהז

םכבהוא
,בדֿןביתבש
]הריצתגציימ׳ע[עלעספעשוא
.יִעֵרלשויפבימשהיהשיפכ

.הזובתכמבבתכשהלאלםימודםירבד–דִודןבתחפשמתיבב–הפֿלעברפיסד״בש
׃דִודןבהדוהי׳ןורכיזהרפסבוספדנו,םירחאםירבחירבדןיב,וללמותווטלקוהוירבד
.ג״לשתםילשורי,רבנעלחרתכירעב,׳לארשיתורֵחםחול
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ג״לשתתנשבהתיה–ד״בשתייער,לעילשהתוחאתב–ה״עארפסלכימ
בתכמ.עבשראבבהתחפשמםעהררוגתהו,הרשעֿששתבכ,ןוכיתתדימלת
אוהרשאהלאשהתאולהגיצהוב,וילאהבתכמלד״בשלשותבושתאוההז
.ובתכמשארבםשורובש

תנואתבלכימהתפסנ–םינומירבושייהתבשותהתויהב–)1991(א״נשתתנשב
.םיכרד

ג״לשתןוושחבח״כה״ב

ברםולשלכימל

ןתמחלמתקדִצבי״חלול״צאתורתחמהתנומאהססבתההמלע״ךתלאשלע
ידיֿלעהליחתכלמהמזָנהמחלמה׃ךופהרדסהשלוכֿםדוקןייצא,״?הנוחצינו
תולועפמוקזַחווּברל״צאהתולועפרשאכםג–ךכֿרחאוליאו,דבלבי״חל
,י״חלידיבהמחלמהלשתינויערהותירסומההגהנהההראשנהשעמל–י״חל
1.״ל״צאוי״חל״,ןכֿםא,רמולשי.םהירחאךשמנקרל״צאהו

׃ןיינעלשופוגל

המחלמהתקדצתאונדמעהאל.ונתמחלמתקדִצב״הנומא״לערבדלןיא.א
״ןימאהל״ונלוכירשא,תיסחיקדצֿתודימלשינויגהחותינבואהלאשןמיסב
הססבתהוזו,תטלחומקדצẁתעדותונלהתיה.ונממתלבקתמהקדצֿתנקסמוזיאב
יאכזהאוהודבללארשיםעקר;לארשיẁץרא,איהונצראץראהשהדבועהלע
ֿיתלב,לוספןוטלשאליממאוהץראהלעטלתשמהרחאןוטלשלכו,הבטולשל
עקרלעהרשפאתהוזתטלחומקדצֿתעדות.הכותמקלוסמתויהליוארו,יקוח
תעיבקלדיחיהירשפאהטפשמַּכונלבשחנתובאָל׳התחטבהטפשמשהדבועה
הביטםצעמהלֵטבתרחאטפשמֿתרמויואתדגונהנעטלכשןפואב,ץראהןיד
.ותמועל

האצותכויאדיאהרושימב–י״חלהול״צאהןיבשםיסחיהךרעמתאחתינד״בש1
׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ורפסבי״חלהלעקרפַּב–המחלמהלוהינבםגונממ
,׳ריאילשהשירפה׳ףיעסַּבדוחייבו,קרפַלאובמהיפדבםשתאזהאר.)׳בךרכ(
.ףיעסהףוסדעו–״הלאהםירבדהלכ״׃תחתופההקסִּפַּב490דומעמ
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,יאוולהֿתעדותחוכמל״נהךותמונלהבייחתהרזהןוטלשהשוריגלהמחלמה.ב
תוירחאב,לעופבונילעתלטומותמשגהשרבדאוהלארשיֿץראבלארשיןידםויקש
לֵכלַּכיתיֵאלִנו,יָתֹמצעּברֻצָעתֶרֶעֹּבשאכיִּבִלבהיהו״תניחבב,תטלחומתוחילשו
דומעלהלכיאלתאזהתוחילשהותוירחאהתעדותםג.]׳ט׳כוהימרי[״לָכּואאלו
.לארשיתלואגלשהתמשגהןיינעלכלעהשעמלהערת☻האיהו,חוכיוםושל

המחלמהסוסיבל,תיתדבועהכרעהונלצאהחתפתהל״נהתטלחומהתרגסמַּב.ג
ֿלעלוספןוטלשאוהשדבלבוזאל,ילגנאהןוטלשהשונייהו–תיטילופההמרב
םודיקבולהיהשםצמוצמהןיינעהלכםייתסנםגתמאבאלא,תּורָזםצעידי
ןוטלשלןאכםיפאושםהש(וניניביתוהמדוגינקרֿאלשיךליאוהתעמ.תונויצה
םיסרטניאהדוגינםגלישבהאלא,)המלשהלארשיתלואגלםיפאושונאוירסיֵק
הנקבדועתולעלםילוכיםניאםהלשירסיקהלקשמהֿיּווישיֵנורמִתש,ישממה
.הזלהלקשמהֿיּווישלרבֵעמלא,ונתומצעתהךשמהםעדחא

תמלעתמאיהשדבלבוזאל,תרכּומהתינויצההגהנההיכוניאר,ינשדצמ
ותוסחףאואודובעישןיבללארשיתלואגלהפיאשהןיבשיתוהמהדוגינהןמ
.לישבהשישממהדוגינהתאןיבהלתלגוסמאיהןיאםגאלא,רזןוטלשלש
,וללהםידוגינהןיביבויחרדסההזיא,ירשפאֿיתלבןפואב,שפחלהכישמהאיה
תפיאשלןדבאתנכסו,אסיגדחמ,יטילופאָצומֿרסוחלשץובְּבהכלהוהעקתשנ
ֿתרסחהתשענםגאליממהלאםיאנתבו–ךדיאמומויקםצעלףאוהלואגלםעה
ונלהתארנהגהנההשדבלבוזאל.תעמשמלתאזההגהנההתשירדתועמשמ
ֿיתלבכםגהתלגתנאיהאלא,יגולואֵדיאהּהסיסבשוטשטללגבארקיעמהלוספ
ונלהתארנונלשתיאמצעההמחלמהו–שוטשטהותואללגב–לעופבהליעי
םגאלא,רזהןוטלשַלוניניבשםירישיהםיסחיהתמרבתביוחמכקראלאופא
.תמחולוהניבמהגהנהְל–הגהנההתפלחהבםעהלשוּכרוצתניחבמתביוחמכ

ֿתעדותבשהפונתהֿחוכתשגרהמלוכֿםדוקהעבניהירה,ןוחצינַּבהנומאָלרשא.ד
אלונאשונשגרה׃ונלשונשפנבםיעובטהתוריסמהותוקֵבדהטהלותוחילשה
ךישמיוףיסויוהירה,דבלבונתִאמדחאםחולקרראשייוליפא–לוכינפמעַתָריֵנ
ודוסילע.ןוחצינהןמדבלאָצומאופאהפרתונאלאליממו–ודבלהמחלמהתא
יסיסכתחותיפלןורשיכהותּורֵעהתאונבונשגרהםגאליממהזההפונתהחוכלש
.לושכמלכלערבגתהלידכ,ךרוצהיפלהמחלמ
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לעהמחלמהומכתימואלֿןיבתועמשמתלעבהמחלמחותיפשןכֿםגונַבֵה
ולכוישתירבֿילעבונלאיביאליממ,ונלשומכהנומאֿתפונתב,לארשיֿץרארורחש
דיהֿתלזאתאונתוארב,ינשדצמ.םילגנאהלשירמוחהחוכהףדועתאןזאל
טשפתתטאלֿטאלשתופַצלאליממונלוכי,תרכּומההגהנההלשתוצעהֿןדבאו
אלשרבד–ונכרדתאלבקיוונדִצלרובעיאוהוונתמחלמלהנבההוהדהאהםעב
ֿימואלףקיהבהמחלמלףוסבלהנֵכפהיםגאלא,המחלמהתפונתתאריבגיקר
ונשגרהםגןכ,ונלשרבגתמההפונתהֿחוכתאונשגרהשםשכ–ישילשדצמ.יללכ
םילגנאהשאופאךירעהלונלוכיו,תיטירבהתורסיקהלשהעיקשהתייטנתאונַבהו
ץראהןמקלתסהלוטייאלא,ריחמלכבןוחצינלדעונומכומחלייאלםדִצמ
.ידמרתויהדיבכמכםהלהאריתהבהקזחההרשאכ

השעמל,יתנייצרבכשיפכךא,י״חללשהשיגהןמורקיעבחוקלליעלדחותינה.ה
לשהסיפתההתיההליחתכלמשאיהשרפההתדוקנ.ל״צאלעםגףוסבלאוהלח
םיינורקעהםידוגינהתאתאזכתוריהבבוניבהאלםה,תשטשוטמרתויל״צא
םהןכל.ינשדצמתינויצההגהנההןיבלוניניבו,דחאדצמםילגנאהןיבלוניניבש
םהליאדכןיאשםילגנאהתאענכשלקרהדעונהמחלמהשהליחתכלמוחינהדוע
וזהשיגךא.ונתבוטלתירוטדנמהםתוסחתאךישמהלםהלבטומו,ונדגנךבתסהל
הרומאהמחלמהיכהסיפתהרתויורתויהטלתשההמוקמבוהרהמדעהעקתשנ
.ררחשמימואלדרמידכלטשפתהלםנמא

,ש״דוהחלצהב
יתבש
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ד״לשתלולאבח״י

׳בכל

׳תונורחאתועידי׳תכרעמ׳בירעמ׳תכרעמ׳ץראה׳תכרעמ
5סזומהדוהי׳חר2ךבילרק׳חרןקוש׳חר
ביבאֿלתביבאֿלתביבאֿלת

נ״א

׃״תכרעמלםיבתכמה״רודמבןלהלדיבתכמתאםסרפלוליאותםאםכלהדוא

ידפַסתינכת

1.רוביצהתרוקיבלהדמעוה״לתוכהתבחר״בוציעלידפַס]השמלכירדאה[תינכת

תובוגתראשןיבהתלעוהאלהשעמֿתעשבש,רמאייאלםויהאובביכאופאיואר
לכלעלבחוורקיעמךרפומןיינעהשאיההרהזאה.ןלהלכהרהזאםגרוביצה
.ובעקשותשהטורפ

.ולשמהשודקםושובןיאלבא,שֵדקֶהינבאמםנמאיונב״יברעמהלתוכה״
לעהֶלעמהיהאוהש,הלואגהֿיפוסיכוימואלהםעזהזוכירמקרהאבותועמשמלכ
דועאוהקרשהעשב,ןיגפהאוהשהלפשההידיֿלעוובלמתסהשןברוחהידי
.ונלשתיבהרהבללפתהלותשגלונלןַתינויָדָעקרוונשדקמדירשִּכונלראשנ

.ידפַסהשמלשותינכתיפֿלעלתוכהתבחרםגדםולצתẅהנומתַּב1
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,לתוכלרבֵעמשהמןיבלוניניבדועץצוחוניאירכנןוטלשםוש,םויכ,םלוא
םא,הזבצמב.ונמצעונלש,ימינפהשפנהֿקותישבקריהירההציצחשיםאו
ירה,ונתלוכילשקוספֿףוסכלתוכהלעםיקפרתמוהרגִשךרדונאםירזוחןיידע
םיכפוה׃הברדאםאיכ,ונממונאםיקיפמהנשיהתועמשמהתאדועאלאליממש
לשתועמשמהלכיהוזןכאו–המצעלהרטמלםינואהֿתרסחתוקפרתההתאונא
יֵאנתב,ומצעלשכ,וראפלוושדקלהמגמהלשוםויכלתוכהלעתוקפרתהה
קרםאיכ,שדקמהןיינבלוהמלשההלואגלףוסיכדועאל׃ונימילשרורחשה
למסכלתוכבתוקפתסהוםירכנלשהשודקלתיבהֿרהתרקפה,הלאלכלערותיו
.ונגשהשלוכיבכֿיפוסהגשיהַלוןאכדעונתאיבהשהפיאשהֿתדימליטטס
דוחייבו–ידפסלשותינכתביוטיבלםגהאבהאיהאיהוזתידעלבתועמשמ
,״ידוהיהעבורה״לשםוקישהתינכתבבלתשהלםירומאםירבדהיכ,בלםישנםא
ונדיקוליסלשהמגמהתואלקהבומיוטיבאלאהניא,הלוכֿלכ,איהםגרשא
.הכותבידוהיוטגלשהקיטנמורהתחצנהבתוקפתסהותיתִמאהםילשורימ

חתמהזיאשיםא׃םויקהלןיא,]ורואיפו׳לתוכהשודיק׳לש[וזהמגמ,םלוא
תאסורהלונידיומבךרטצנוץרָּפיתאיהףוסֿףוסשירה,הירוחאמתמאלשישפנ
לכ,תאזתמועל,םא.םמוקמבםיאתמרתויוהשמתונבלידכ,ידפסלשםיטנמונומה
ונלןיאהשעמלשירה,איהשתומכהכותבםנמאתיֵצמתִמהמגמהתואלשהתִמא
םישדקִמהןמהנושאהיםפוסיכחינהלהשק.הלאכםיטנמונומתונבלימליבשב
ףילחתולשקיבאוהםגרשאכ,ןדבולאֿתיבבםילגעָָלטבנןבםעבריהנברשא
2.ןוכנהורתאבהריחבהֿתיבםוקמבילארשיהשדוקהֿזכרמל

שארמהדותבוברדובכב
בדֿןביתבש

תועמשמו–׳ידפסתינכת׳׳׃תרתוכהתחת,ד״לשתלולאבה״כםויב׳בירעמ׳בםסרופבתכמה
.׳לתוכה

לגרלֿהיילעהתאעונמלתנמֿלעהליחתֿהבשחמבהשענרשא–םעברילשהזואטח2
תכסמבםגהאר.קרפהףוסדעה״כקוספמ,ב״יקרפ׳אֿםיכלמבראותמ–םילשוריל
לשםכרדתאםוסחלידכםעבריבישוהשתורמשמהלוטיבש,׳בדומע׳לףדתינעת
דוסיבדמועהאוההזןיינעשרשפאו–בוטםויעובקלהביסוהירה,םילשורילםילועה
.באבו״טםוילשהחמשה
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ה״לשתירשתב׳ו

׳כל
״בירעמ״תכרעמ
2ךבילרק׳חר
ביבאֿלת

נ״א

לשתכרעמלםיבתכמהרודמבהז״יולגבתכמ״םסרפלוליאותםאםכלהדוא
.דבכנהםכנותיע

הרטשמהל״כפמ,וילוזורלואשםע׳עובשהןויאר׳ẅןודנה
?יחרזאהרמשמלבדנתמיניאעודמ–

לואשרמלאושה״לשתירשתב׳דםוימ׳בירעמ׳בםסרפתנש׳עובשהןויאר׳ב
לבקלהיהרשפאֿיאתילרוגוהשקהכהפוקתבעודמ״׃הרטשמהל״כפמ,וילוזור
.״?יחרזאהרמשמהלשהליעיהלעפהלשורדהםיבדנתמהרפסמתא

לשמלעודמרבסהַּבולאצמיהללכותיהשלכתיתועמשמהבושתיכינרובס
.ידִצמ,יחרזאהרמשמלבדנתהליתענמנינא

ראשןיב–יהירהםילבחמהתוליעפלשהפונתהתדימיכהיהילשלוקישה
תוליעפהלולכמבהֶלגתמהימואלהזועהתדימלשהרישיהיצקנופ–םימרוגה
וניתורטמתגשהלעונאםידמועיכלילעבונאםילגמו,אלמונלשזועהרשאכ.ונלש
תוליעפתאךשומהקירהללחהםתסנאליממיכאצמנ,העיתראללתוימואלה
רסוחמוהלשמימינפזוערסוחמ–תכלוהותקנחנוזתוליעפו,וכותלםילבחמה
אליממשירה,ונֵכותבלפקתהלםיטונונחנארשאכ,תאזתמועל.ישעמםעט
הניחבמהתואהָרָגמונלשחורהֿתשלוחשינפמןה–םילבחמהתפונתתרבגתמ
,וניביואלשםתוליעפלתחתופתינידמהעיתרלונתונוכנשינפמןה,תיגולוכיספ
אלשאיהולאתוחנהלתקהבומההיָארה.תישעמתויאדכלשחתפ,הליחתכלמ
,ר׳גניסיקםעןמורָּבונגגומתנאלשןמזלכםילבחמהדגניחרזארמשמלונקקזנ
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ןמורבםנמאגגומתהלונלִחֲהֶשִמאלאדלונאליחרזאהרמשמבךרוצהלכוליאו
1.הזלה

אקוודיחרזאהרמשמלתוקקזיההשןכֿםגילרורבאליממ,ךכלםאתהב
תמאבםאוליאו,םילבחמהיורֵגלםורתלוףיסוהלקרהיושעתאזהלפשהתפוקתב
קרםאיכ,םיקוקזונאיחרזארמשמלאלשירה,םילבחמהתאקוחדלונאםיצור
יכר׳גניסיקלהיולגותשרופמהעדוה.תימואלהונתואמצעלששדוחמיוליגל
לושחנלכמרתויםילבחמהתקתשהלתמרותהתיהיוצרונניאןאכבורקהורוקיב
םידורווהויתומולחבתוזחלהיהלוכיוילוזוררמרשא,יחרזאהרמשמלתובדנתה
.רתויב

ברדובכב
בדֿןביתבש

,םירבדַלעקרהתאהרצקבריכזנו,םירופיכהםויתמחלמרחאלהנשכתבתכנוזתרגיא1
׃״ר׳גניסיקםעןמור״ָלרשאבןהו״םילבחמהתפונת״לרשאבןה
רשעֿהשישםילבחמירודכבוגרהנתרגיאהתביתכדעומינפלםישדוחהשימחכ*
וגרהנל״הצתוחוכםעברקב.םידליוםישנםבור–הנומשתיירקבםירוגמתיבבשיא
הרוכזההפקתהההעריאתרגיאהתביתכינפלםישדוחהעברא*.םילייחינשםג
רשא,תפצמרפסתיבידימלתדחאוֿםירשעוםירגובמהעבראוחצרנ.׳תולעמחבט׳כ
ינפלםישדוחהשולשכ*.ןגרואמלויטלשוכלהמבתולעמברפסתיבןיינבבונל
גרהנהרידהלאהצירפהתלועפךלהמבו,הירהנבהידליינשוםאוחצרנהביתכהדעומ
.דחאלייח
ורוביחברבכהבחרהבד״בשקסעויככתור׳גניסיקםעהגהנההלש׳ןמור׳האשונב*
לשוכוויתירפ,הירוסםעתוחוכהֿתדרפהםכסה.)׳גךרכב(םירופיכהםויתמחלמלע
תרגיאהתביתכינפלםישדוחהעבראכ–)1974יאמ(ד״לשתןוויסבםתחנ,ר׳גניסיק
הפיסוהףאו,המחלמבהשבכנש׳תעלבומ׳הןמלארשיתנידמהגוסנךשמהבו–תאזה
תטישתאר׳גניסיקחתיפוזהפוקתב.התביבסוהרטינוקריעהתאםירוסַל׳סונוב׳
םיצרמנ׳םיגולידתועסמ׳ב–ןדריוהירוס,םירצמ,לארשייפלכולשםייותיפהוםיצחלה
,םירצמולארשיןיבףסונ׳םייניברדסה׳לאיבהאוההנשרובעכו–תוריבהלכןיב
.סדורובאבטפנהתודשמונקלתסהו,ידי׳גהוהלתימהירבעממהחרזמונוגוסנוב
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הנורחאהוידומילתנשתא,ד״בשלשונב,ריאיהשעתרגיאהתביתכדעומב
,םילשוריבטרפבו,ץראבינוחטיבהבצמבתורדרדיההחכונ.׳ברוח׳תבישיב
,תרגיאהתחיתפחסונמהארנשיפכ.הבישיהרעשבםירוהתרימשלעטלחוה
הרימשהתונרותלותודגנתהתאעיבהו,ךכלערַּבּודובןוידַּבד״בשםגףתתשה
.הטלחהההלפנשרחאל,בתכבםגוזותדמעלעאופארזוחאוהןאכ.תאזה

ה״לשתטבשבו״טה״ב
רטכש׳אברהדובכל
ןוחטיביניינעלהדעווהר״וי
׳ברוח׳תינוכיתההבישיה
םילשורי–9יאורלא׳חר

,]ברהדובכ=[ר״הכ

הדעווהתשיגפח״ודובו,הזשדוחל׳טםוימךבתכמתלבקהדותברשאמינא
.ח״ודהלעתורעהלתנמזהןכוהבישיהדיֿלעשןוחטיביניינעל

םירוההבויחרבדבהדעווהתטלחהדגניַקומינלערוזחלאופאשקבמינא
.הבישיהתרימשבףתתשהל

,רצונשבצמהםצעלתויארחאהןההדעווהאלוהבישיהאלשןיבמינא
יביואלשםתרבדהלתיבויחההמזויהוהפונתהרשוכתאהדביאהמואהתגהנהש
הרזחש,תיתנגההתולפקתההוהעיתרהחורידיֿלע–הזכןפואבו,לארשי
רוזחלםיביואהתאתנברדמקריהירה–םדֶקמםיבוטהםימיַבכהילעהטלתשהו
ןכא,וזךרדב.הווהתנשהשלוחהללחךותלאםדִצמתרבגומהפונתברעתסהלו
התיהשהממרתויךורעןיאל–ונמצעונידיֿלע–םינלבחהתנכסםויכהרמחוה
תולובגַּביהשלכהעיגרןעמלתונברקלתכלוהותבחרתמהונתוחתָּפיהלכ;רבעב
תאהאיבהוהמדיקקר)ר׳גניסיקר״דםעתוחישהינילקרטבהעיגרהןעמלוא(
חרזאהיכ,אוהטושפךאהזבצמבו1;שממוניתביחתפלדעהשעמלֿהמחלמה
לעתישיאהרימשלבצייתהלאלאהרירבולהרתונאלםנמא,רקפוהשילארשיה
.איהשתומכתיחרזאהותייווהב,ותיב

תרגיאל1הרעהתאהארובוש,ר׳גניסיקירנהלשוניינעבו,םילבחמהתופקתהןיינעב1
ועצפנתאזהתרגיאהתביתכינפלםישדוחהשולשכשףיסוהליוארןאכ.תמדוקה
םימדיעוגיפדועושחרתהךכֿרחאו,םילשוריזכרמבתפותתינוכמץוציפבהשיש
.)םיעוצפםישימחכוםיגורהינש(ביבאלתבלבו)םיגורההעברא(ןאשתיבב
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האורונלשהבישיהףאש,הדבועהדגנרמולהמואמילןיאםג,תמאב,ןכלו
םשלדירטהלאיהתצלאנו,הרימשלשםירודיסְּבהמצעבלפטלתצלאנהמצעתא
,שדקמהֿתיבןיינבםשלםילטבתמםהןיאםא.םדומלתמםלטבלוהידימלתתאךכ
ולטבתי–םלועבתוינדגובתוגהנהדגנםידימלתלשםכרדכ–תוממוקתהםשלוא
!הרימשםשל

–םירוההתאוזתוטטומתהבבֵרָעְלהבישיהאובתרשאכאוהרחארבד,םלוא
המישמהתאאלמלםילגוסמםניאש,םהיתוקוניתלעחיגשהלידכאקוודואלתאזו
םנמארשא,)!(הבישיירוחבלע]ןלצילאנמחר=[ל״ררומשלידכאלא,םמצעב
ףוסֿףוסהזמהיהיאל–תמאהֿתרותןידיפֿלע–רשאלבא,אתיָרואלםליֵח
.ליַחלםגהיהתאלםולשוֿסחםתרותםא,םולכֿאלו

תיכוניחהתועמשמלבלהֿתמושתתאבסהלינאשקבמהזםירבדרשקהב
םהינבלערומשלםיאבהםירוההתומד.ּהעבטמ,םירוההֿתרימשבהמולגה
םתסםיאבהםירוהלשתילנויצרהךרדבקרשרפתתאיהשןכתייאל–םילודגה
אלא,הנוגיאלרשאהרימשֿחרכהלשהעשב,דומיללשתועשםהינבלךוסחל
תוהדזהכהאָריתאיה.קומעוישפנרתויהברהשוריפםגהבאָ☻יתאיהאליממ
הלעמלמהקנפשוגכהאָריתאיה;ןאכדעונתאיבהשתולפקתההֿחורםעתירסומ
;הצירפלשאָצומאלללוכיבכונאםייורשהברשארוצמהתייווהםעהמלשהל
אללוכיבכוזתוטטומתהש,םידימלתלתיבויחהארוהכ,ןכֿלעֿרתי,האָריתאיהו
אלל,םהו,ּהָלֶשב,הכרדכ,איה׃תוליבסבהתואולבקישאוהןוגהךאו,איהםניינע
תאשייבתףאוזתומד׃תאזלעףארתי.םהלשםדומילֿתניפב,תימצעתוירחא
האיךכוהאנךכרשאכ,תילדרוסבאהםתולדתנגפהידיֿלע,םינבהיניעבםירוהה
תאתוארלומיכסיםנמאםא,םמצעלשםהיניעבםינבהתאליפשתאיהו,םהל
םהירוהשומיכסיהלאהליַחהֿישנאםינבהםא,ינשדצמ.תאזלהםתולדבםהירוה
תוניגההתשגרהחופיטןאכמאֵצֵיךאאליממ,תוקוניתרומשִּכםהילעורמשיםנמא
ֿךסַבו–לוכיבכםהיֵנואֿרסוחבולוכיבכֿםתונטקב,םלועְל,םינבהתומצמטצהלש
תויהלםילוכילארשייביואקררשאתיכוניחהמגמןבומכהיהתוזירהלוכה
.הלואגהוהמוקתהךרדבונחנאאללבא,הכותמתונביהלואהבםיניינועמ

תנגועמןודנַּבהדעווהתטלחהיכינאעדוישיפֿלעֿףא,תאזלכרואלו,ןכל
אל,םינפֿלכֿלעילהאורינאןיא,הרואכלבייחמה,לארשיֿתנידמלשקוקיחֿרבדב
ורוקמ.השעמלוזהטלחהםעםילשהלתיתכלהותירסומתושראלותישפנתורשפא
תאוניזהוורשפיארשאתויבויחתורו☻בןתואבונניארומאהקוקיחהֿרבדלש
תומגמןתואבקראוהורוקמאלא,ץראבונתויתכלממשודיחלשתועמשמה
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תוינידמהלולכמתאורישכהרשאוהנכותמוזתועמשמןקורלתוטונהתוקרפתהה
ףתתשהלהנמזהלבקאםאש,עידוהלינאץלאנךכלםאתהב.רופיכֿםויתמחלמלש
.ןוצרבןידלךכלעדומעלןכומהיהאו,הלהנָעיאאל,הבישיַּבםירוההֿתרימשב

ברדובכבוהכרבב
בדןביתבש

םירוההדעור״וי,יולהקחצירמ׃קתעה

הדותב,)השָרּבא(םהרבאלשותנמלא,ןמלסהלילגלד״בשרגישוזהתרגיאהתא
.ותומירחארואהתאררשא,השרבאלשוירישתרבוחלע

ןבכאוהשכ,1924תנשבהצראהתלעהחפשמהו,אטילבדלונןמלסםהרבא
ידסיימןיבהיה,ביבאלתבימואלהרעונהיגוחלעהנמנאוה,רענכ.הרשעֿםיתש
.יטירבהןוטלשהדגנ׳תירבה׳לשהאחמהתולועפבףתתשהו׳םינוירבהתירב׳
ןיסולכואהדקפמלתודגנתהתמשאב–ןידלודמועב
תיבתוכזברפכשןושארהידוהיהאוההיה–)1931(
וכלתםתא״׃טפושהינפבחיטהו,ותואןודלטפשמה
ל״צאבליעפהיההשרבא.״םכצראהניאתאז,הפמ
עבראלאלכנאוהגוליפהלחרשאכ,ודוסייזאמ
י״חלרבודכשמישאוה)1945(ורורחשםעו,םינש
לשהאישבהצראועיגהשםירזםיאנותיעךירדהו
.תרתחמהתמחלמ

.)יטמיתמןואגםגו(רשכומיאקיסומהיההשרבא
רשא,םיברתרתחמירישרביחאוהאלכהתונשב
וירישןיב.םימחולהיווהמדרפנֿיתלבקלחלויה
,)ריאילשורכזל(׳םדאייח׳,׳לארשיליג׳׃םיעודיה
.דועו׳ערזִמהרוה׳

,בייחמימואלןפוצהחטבההֿתולובגבוך״נתבהארךא,יתדשיאהיהאלאוה
ותפקשהתא.ןוכיתהחרזמביטילופואיגהבצמהןמ–םויהןכזאכ–רזגנה
םדוק.םימיהתששתמחלמרחאלבתכנרשא,׳ירבעהחרזמה׳ורפסבשרפאוה
תאאשנרשאןוחרירואלאיצוהאוה,)ז״כשת‐ו״כשת(תחאהנשךשמב,ןכל
,׳גךרכב,׳תושעלהמ׳רוביחַלחפסנַּבךכלעםיטרפהארו,׳לארשיֿץרא׳םשה
.109׳מעב1הרעה

תרבוחרואהתארךכֿרחאהנשכ;)1976ףוס(ו״לשתתבטברטפנהשרבא
.ד״בשלשוזותרגיאהבוסנהילערשאויריש
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ז״לשתולסכבא״י,ה״ב

,ברםולשהלילגל

ךלםידומונירהו,ל״זהשָרּבאלשתרבוחהתאלומתאונלביקהלודגתושגרתהב
.דואמ

תמחלמיווהלשהקיסָלקהןמםההבםיעיפומהםירישהןמהמכוהמכ
דמליהלוםסרפתהלםייואר–םיעודיךכֿלכםניאש–םירחאםגו,תוריחה
אוהתוא,םנמא.ףילחתהלןיאשו,ונבהמעפשתדחוימחורהתואליוטיבכ
אלותיתחפשמןורכיזֿתרבוחכעיפוהלהנודנתאזכתרבוחש,הבונעקששתּולַדַל
השרבאיכהווקתוהנומאונאםיאלמ,תאזםע.תימואלהאצוהברדהֿרפסכ
ותארשהתאתורשהלדועףיסוי1ולשברחהוהרטיגהלמסו,דועדמלייורכזיי
–לארשילכלוםכלוונלונתכרביהוזרשא,תורודל

בדןבלעיויתבש

התלע,הירגלובתדילי,גרבנרוטילו׳ג
הסייגתהךכרחאםייתנשו,1935ֿבהצרא
תרגסמב.הניפשארבר״תיבתגולפל
הכירדהוהתיכתדקפמהתיהל״צאה
המלשםגהיההידוקָּפןיבו,קשנבםיכינח
.םודרגהילועלןושארה,ד״יהףסויןב
,ריאיםעהכלהאיהגוליפהרחאל
האלכנו,קשנבתונבתצובקהכירדה
םוקרחאל.םחלתיבברהוסהתיבב
–תרתחמההקרופשדע–הנידמה
.םילשוריבי״חלתולועפבילו׳גהפתתשה

,דימתֿתמחולותונורקעתשא,ילו׳ג
–היתונשלכתצרמנתוליעפבהכישמה
תישארבהרטפנרשאדע–ץראבתוקֵבדהוהמוקהתופיקזדעבותונתסובתהדגנ
.עבראוםינומשתבכאיהו,)2002ףוס(ג״סשתתנש

הבחורלוזלעהזםיחנומ,ברחוהרטיגלשרויאעיפומםירישהתרבוחלשהתכירכלע1
.תרפרהנדעוםירצמרהנמ,ץראהתפמלש
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ז״לשתטבשבו״כ

ברםולש,ילו׳גל

תאךליתרבסהרבכו,ילתחלשש1׳תיזח׳תונויליגדעבךלהדומורזוחינא
׃יַתורעהויתדותחולשמבלחשבוכיעה
רבכשיתבשחשדע,םוילםוימיתבושתתאוחדותונטקתודרטואבתמאב)א
2;טבשבה״כבשגפינשכ,הפֿלעביתעדתאעיבהלביטיא

;םישועהןמיניאשכרבדבברעתהלילהשק)ב
;הזהרקמבומכ,ברילשתוהדזההןוצרשכ,תולעלהשקתמתרוקיבה)ג
–הצוריניאו,תערכמותיתוהמתאזֿלכבאיהתרוקיבה,תוהדזההןוצרףאֿלע)ד
.םיידיהתאתופרל–םעטםושילןיאףאו

׃ךיַנפלאופאןהירהו,ןהשתומכתורעהַלךתשירדילעהקזח,םלוא
,תיתָרוכמותימואלתואנק(תינידמההשיגהירקיעוןונגסהתניחבמ,לוכֿםדוק

,)םייקהרטשמהוינויצהסֶפֶרהתרגִשלשתילטוטהלילשלהייטנהוץוחתוינידמ
תרוסמבבטיהםישרשומונייה–ירשבמרשבויַמצעמםצעהרואכלםהםירבדה
.ל״נכ,ילשתוהדזההתייטנלעקרהוהביסה,ןבומכ,םההלאו–י״חל

םירבדהתאינאאצומ,רתויהקומעהתרוקיבלשגאשינפלוליפא,םלוא
׃תומרוצתומינבםירּוזש

ןויסינַלהפתושגרבנרוטילו׳גהתיה–)1977עצמאדעו1976ףוסמ(–ז״לשתתנשב1
הבשחמלןואטיב–תיזחה׳ארקנןואטיבה.ימואלןותיעלשותעפוהתאשדחל
,םייעובשידמןותיעהעיפוה,)ז״לשתולסכב(,הליחת.רצוקהיראותואךרעו,׳תימואל
.עיפוהלמןואטיבהלדח–9׳סמ–ןוויסןויליגרחאל.ןמזךרואלךכבדימתהאלךא
תכירעבא״לשת‐ז״כשתםינשהןיבועיפוהרשא׳תיזחה׳ינולעלךשמהכרחבנםשה(
.)הזהםשהתאאשנה״שת‐ג״שתםינשהןיבעיפוהשי״חלןותיעםגו*,דדלאלארשי

רוביחַלחפסנַל1הרעהףוסבהאר–דדלאלשותכירעב׳תיזחה׳לעםיטרפ*
.109׳מע׳גךרכ׳תושעלהמ׳

׳קחציתלחנ׳ןימלעהתיבבריאילשורבקלעתיתנשההרכזאהתמייקתמטבשבה״כב2
,ןוכנֿלא.םיטירבהירודכבותליפנלםינששמחוֿםישולשואלמהנשהתואבו,ביבאֿלתב
הווהמ–םויהתרחמלהבתכנש–תאזהתרגיאהו,ןימלעהתיבבילו׳גוד״בשושגפנ
.םשםתחישלךשמה

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 670

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



3;)תטלשאקוודואליכםא(תטלוב״תינענכ״הייטנ)א

״םולש״ןוגכ,ילעםיביבחםניאשוםיאבוימםילבוקמםיכרעלסמימולשת)ב
;)״ירבעםולש״ףוריצַּב,אקוודולשמל,ומכו,זעלהןמםגרותמהןבומב(
ןיממתינוירוגֿןבה״לארשי״;)תיתפרצההכפהמהןמאּבוימהןבומב(״םיחרזא״
.׳וכוהבקנ
רבכונימילשקרמואמהארוקהרשא(תיטסינמוהֿתיפוריאתונדמלתנגפה)ג
לשינייפואוקהבומרדעיהךות,)םוקמֿלכמהיבגלשוחהתאםצעבדביא
;ונלשוניתורוקמבתוישרושוהרותתיחולחל
ןיבליתדעהינועהתובכִשןיבדוגינהעקרלעינכפהמבצמחפטלןויסינ)ד
,תיגולויצוסֿתילכלכותינויערהניחבמתיחטשילתיארנההשיג–״םיצוביקה״
םלעתמיניאךכבגא(.המצעתינכפהמההמגמלהקיזמותימואלהניחבמתנכוסמ
).׳תיזח׳יחותינבהזרשקהבתועיפומהתוברהתונוכנהתודוקנהןמ

׃םיינשלקלחתמילשתרוקיבהרקיעוליאו
תוימואלהלעחלכהדבאשינרובס.תיללכהתינויערהתרגסמהתניחבמ,תישאר

םעטםושןיאו,םינותנונאובשרבשמהשרושוהז.ארקיעמתינוליחהֿתילארשיה
התואתרגסמבםהשלכתונויערֿירבשידיֿלעוילערבגתהלןויסינַּבתועמשמוא
המלש,תחאתילארשיהרותלשתמאָלםיקוקזונא.המצעתאהתצימש,הטיש
ֿתינוליחהואהרומגהֿתינוליחה(תונויצהםוקמב;הדועייוהיתורוקמבתשרשומו
ידעלבו–תיחישמהלואגתוררועתהבהרותהתומלגתהלונאםיקוקז)״תיתדה״
םילוכי,רבעהתונורכיזךותמםהבתזחאנ׳תיזח׳רשא,תונויערהֿירבשןיאןכ
4.״חריהדגנכתוחיבנ״תניחבבאלאתויהל

רדגבראשיהל׳תיזח׳הנודנםירבדהעבטמשינרובס,הקיטקטהתניחבמ,תינשו
אלםאףאו(העימשמאיהשםיינכותהתונויערבקרהצמתמהנכותשןמזלכ,לפנ
םניאםמצעלשכםיינכותתונויערשםושמ,אוהךכ.)אדירגתונויערֿירבשהלאויהי

143׳מע,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסַּבהאר–׳םינענכה׳לע3
.93הרעהב

bay(–ריפסקישלצארבכיוצמה,ילגנאיוטיבאוה׳חריהלאחוּבנל׳4 the moon(–
bark׃שומישהרתוילבוקמו at the moon–׳חריהדגנכהחיבנ׳אוהועמשמרשא.
.״ּונּולאנטֶיאָל״–תיסורבםגםייקיוטיבה
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םהםייושערתויהלכל.ישעמאָצומירסחםיראשנםהירהו,הבשחמֿתועצהאלא
ֿרתי.הזהאצומהתאוליפאהעיצמהניא׳תיזח׳ךא,יפלקבהעבצהלעעיפשהל
התיהאלאיהםימייקהםיאנתבירה,הזהאצומהתאהעיצמהתיהּולףא,ןכֿלע
התרמויתארתסלפםוקמלכמהשועהתיהו,רקעםזינויזיבררדגמתאצוי
תונויערלףיטהלךירצאוהןיא,םעטינכפהמןותיעלהיהישידכ.תינכפהמה
,)דוסיֿתחנהכהליחתכלמםילבוקמוםירורבתויהלםיכירצםיינכפהמהתונויערה(
׳ארקסיא׳ןיעכ(לעופבהכפהמהתמשגהלשךרדגיהנהלותוותהלאוהךירצאלא
,איהתראשנאליממ,תאזהךרדהלעהלוע׳תיזח׳ןיאשןמזלכםגו–5)ןינללש
.אדירג״חריהדגנכהחיבנ״תניחבב,חרכהב

,וניאבתכמהםויסיכינאהווקמ,םלוא;ךכבתכמהתאםייסלןכֿםאילרצ
.ךלמהךרדלעהלענו,עמתשנוהארתנדועו–ןיינעהםויס,תאזֿלכב

,םולשתשירדותוכרבב
יתבש

תרגיאהתביתכתעברשא,לקנרפהידידיקחציברהלאןאכהנופד״בש
ֿםדוקםינשתורשע.ביבאֿלתריעהלשישארההברכםינשעבראכרבכןהיכ
בר׳כלקנרפברהשמיש–)1935(ה״צרתתנשבהצראותיילעזאמ–ןכל
דדועמודהואכעדונאוהיטירבהטדנמהתונשבו–ריעהםורדבש׳תונוכשה
,)1986(ו״משתתנשףוסבומלועלךלהלקנרפברה.תרתחמהימחוללש
.עבראוםיעבשןבכאוהו

$

תלחנ׳ןימלעהתיבבריאילהרכזאהםויתרחמלבתכנ–ומדוקכ–הזבתכמףא
םעדחייכןייוצי.ותליפנלםינששמחוםישולשתאלמב,ביבאלתב׳קחצי
סחייתמוזותרגיאבו–י״חלהיללחלכלשםהיתומשםגםירכזומריאילהרכזאה
.םתמשניוליעלהליפתהחסונלד״בש

ןותיעהתארשהב,הזןותיעלשויפואבוינכפהמןותיעדסיילךרוצַּבהבחרהבקסעד״בש5
תיחישמההכפהמהןמםיבייחתמה,ונלשוניכרצלהמאתהב–ןינללש׳ארקסיא׳
,רוביחהףוסדעו105דומעשארמ,)׳גךרכ(׳תושעלהמ׳רוביחַּבתאזהאר.תשרדנה
.םש17הרעהבוםדוקהדומעהףוסברומאָלםגבלםישו

ןושארךרכ*בדןביתבשיבתכ 672

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



ז״לשתטבשבו״כ,ה״ב
דובכל
ברםולש–לקנרפקחציהידידי׳רברה

,ברהדובכ

ריאי–ןרטשםהרבאלהרכזאהסקטתאלומתאלהינרשאאוה׳בכשדֵמָלינירה
.]ביבאלתב[קחציֿתלחנבןימלעהֿתיבב,ד״יה
ינא.״ץראהוםעהתנגהלע״ולפנםימחולהיכ,רמאֶניתעמשהרכזאהחסונב
ומכ–םימחולהלשתיתִמאהםתעדותוםתשגרהתניחבמיכ,ריעהלתושרשקבמ
,המירצםושמהזחסונבשי–םימיהֿירבדלשתיביטקייבואהתמאהתניחבמםג
.ץראהוםעהתלואגלעוא,ץראהוםעהרורחשלעולפנםימחולהיכאוהןוכנהו
׳בכלהדומינאו,ונוקיתלעחסונהאובי,ה״יא,האבהתונמדזהביכהווקמינא
.שארמברה

ברדובכב
בדןביתבש

$
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