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ןיבשסחיהרוריבבאוהוניינעלכשןיבהלןתינןנדרוביחהלשותרתוכמ
.םויכאיהשיפכ,תרכומהוהעודיהוז,לארשיתנידמןיבל״ירבעהטפשמה״
אלךכבךא,הזכשרוריבד״בשןאכךרועםנמאש,הרהבההאופאתשקבתמ
׃ליחתמקראלא–ןיינעהםייתסמ

תטלשהליתוברתהקבאמהלשותייוותהלשדקומרוביחהלשינשהוקלח
אופאיהוזהנה.התנידמוהמואהלע–הרותהטפשמ–׳ירבעהטפשמה׳
שוביכלשוריפבןוּוכמהעסמ״הזאהיש,)71׳מעעצמאב(ד״בשלשותעיבת
ןעשמהוהפונתהתמצועאולמתאהלריזחהלידכ,המואבהגהנההםצע
הרותַּכהרותהתומלשלשתיחישמהֿתיתכלממההאָיחההידיֿלע,הייחל
.״םיבייחמהםיידעלבהֿםיימואלהטפשמַכו

,הזהעסמהלשהחיתפהךלהמתא)74׳מעתיתחתב(ד״בשהוותמ,ךכךותמ
ליחתהלהיהיהדיקפתרשא,הביטבתדחוימוהשדחהבישי״לשהתמקהב
,״יתכלממטפשמכלארשיתרותלשםיטרפהותונורקעהתאחתפלושבגל
םלוהוהֶאָירבכרשא–הנידמהתומדתאשדחמבצעיוםעהתאהחנישטפשמ
.״הלואגהותלאוגהלארשיתוכלמ״׃םילימהרתכהלהיהי
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םע,ד״כשתירשתבספדנרמאמהלשןושארהוקלחספדנוב׳םָּלֻס׳ןויליג
׃׳תומֿירחא׳השדקהדיהֿבתכשארבףיסוהד״בש;רלאהסחנפלשותומ
תקוחיפ♫לעתילארשיה׳התוכלמלשהכפהמהרשבמ,ל״זרלאהסחנפל
1.ח״צרת]תנש[ב,הרותה

ירבעהטפשמביכ,תואכרמבונמַ☻]תרתוכַּבש[״ירבעהטפשמה״תא
לשהתעפשהבאוהיוניכהרוקמ.ללכבעודיהזיוניכאקוודןיאומצע

תימואלהתוררועתההעקרלע,הינמרגבםינשהאמכינפלהלהנתהשתקולחמ
לשתאּבוימהתרוסמבתויבקעהתאףידעהלשיםא,היעבההתיהםש.תינמרגה
םיגהנמלתאזתרוסמףוכליואראמשוא,תיעדמהניחבמחתופמה,ימורהטפשמה
טפשמידכףרטצמהוהשמםהבאוצמלומידםימיוסמםיאקיטנמוררשא,םיימוקמ

הָדֲהּויאל,השעמל,הזֿדציכאלפהתאןיבהלהסננןלהל.ירוקמֿימואל,ינמרג
,תונויצהשרחא,״ירבעהטפשמהתאָיחה״לתובהלתהֿעסמללכלוזתקולחמ
הקיטנמורהירפהתוהמלשםיוסמדצמתוחפלהתיה,הפוקתהתואיהלשבהדלונש
ןוימדםתסהיהאלתמאבירבעהטפשמהשרחאו,תיזכרמההפוריאבתימואלה
.ומצעימורהטפשמהתדגאלעףאליפאהלהיושעהתואיצמםאיכ,דבלביטנמור

וליפאתמאבהעיגהאלתינמרגתקולחמהתואםאםגש,תראשנהדבועה,םלוא
אלאיהירה,תינויצההבשחמהתוחתפתהלעהלתויהלהלכישהעפשההןמטעמִל
ריֵעזוהפריֵעזו;ללכבתשגרומֿיתלבאיהשכוזתוחתפתהינפֿלעםוקמֿלכמהפלח
וררועאלוברחוכילעבםנמאויהאלש,םירמאמוםירפסעיפוהלולחהםש
״ימורהטפשמה״דגנכש,הדבועהלעםינפֿלכֿלעועיבצהשךאא,תרכינתוניינעתה

תונויצה׳׃ורפסמםוגרתֿיעטקןכו–רלאהסחנפלעםירבדואבוי,חפסנכ,רמאמהףוסב1
.׳תינכפהמהֿתימואלה

םעש,)ג״פרת,ןילרב(׳ירבעהטפשמהיֵדוסי׳,קאלוגרשאלשורפסהבוטלןייוציםלוכמא
לשתיתטישהכירעלםיקפואהתאחותפלאוהחילצמםצמוצמהופקיהוותויתיצמתלכ
.םיירבעהתונוממהיניד
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טפשמ״ונלםגשי–״ילגנאה״םסרופמהימואלהטפשמהדגנכו–״ינמרגה״ו

,תויטפשמתוילגרמוםינינפלשםייוגַּבֿרקחנֿיתלבוםולברצואאוהש,״ירבע
.לארשיֿץראבתיתכלממהונתייחתםעישעמשומישלתאצלוףֵ☻חיהלתויוארה

םשגתהלהזןוזחדמועהנהיכהתמידש,הדוגאהדסונףאטדנמהימיתליחתב
םדקלהשקיבאיהו,״ירבעהםולשהטפשמֿתיב״לשימונוטואהדסומהתועצמאב
ֿתיב״;ידמללדראשנבושםירקחמהלוביךא.םירקחמוםירמאמידיֿלערבדהתא
טפשמהיפֿלעאקוודואלםינפֿלכֿלעלבא,ןדשיפכןד״ירבעהםולשהטפשמ
ידיֿלע״םאלוה״ילארשיֿץראהטפשמהוולשהימונוטואההלטובףוסבלו,ירבעה
ידכדע–טעמכתטלחומהחכִשבעקשןיינעהוהדוגאהםגהרזפתנזא2.רוטדנמה
וריכהםה,ץראביטירבהטפשמהתויקוחבתרתחמהימחולורפכרשאכש,ךכ

,ופיב1909ֿברבכדסונ׳ירבעהםולשהטפשמ׳2
י״שהיהןושארהוריכזמו,ןיפוררותראלשותמזויב
תאהעטקהנושארהםלועהתמחלמ.ןונגע
–טדנמהימיתליחתב–המתרשאכו,תוליעפה
׳ירבעהםולשהטפשמ׳ו׳תננוכמהפיסא׳הסנוכ
יתבתשרשהיההמדנםירשעהתונשב.שדחמדסונ
םיפינסומקוה,בושייבבטיהתלבקתמטפשמה

תערכמהעפשההתיהקאלוגרשאלשהזורפסל[
תודהילהבושתֿחתפולחתפשךכב,ד״בשלע
ושפנתייטנתאאילפהלםלהשןפואב,הרותלו
לאותואןוויכשךכבו–תיתטישהותינרקחה
ךכֿרחאד״בשחתיפהתואשתיטפשמההשיגה
תאהאר(.׳ןיינקהינידתרות׳לעהלודגהותדובעב
,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָּבךכלעד״בשירבד
.)46׳מע׳אךרכ
היווטלבדלונ,ידומלתהטפשמהרקוח,קאלוגרשא
ֿרחאםינשרשעכ.1925תנשבהינמרגמהצראהלעו
הטיסרבינואבירבעטפשמלרוספורפלהנמתנךכ
םסריפאוהל״נהבושחהורפסדבלמ.תירבעה
ל״וחבותדובעתונשלכב,םיברםירוביחוםירמאמ
לש׳אקלחרואהאר)1939(ט״צרתתנשב.ץראבו
.׳דומלתהתפוקתבלארשיבטפשמהתודלות׳׃ורפס
.1940תנשברטפנרשאכ59ןבהיהקאלוג׳פורפ
].)ורפסרעשוקאלוגרשא׳פורפ׃תונומתַּב(
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ךירצולוכיהזטפשמשםתעדלעהלעאללבא,״תרתחמהטפשמ״בומוקמב
.נכותלע,ירבעהטפשמהלשותלוחתתופיצרליוטיבטושפתויהל

הטיסרבינואב;רוביצבעמשיהלגשומהרזחבושהנידמההמקשרחאלקר
םיטפשמהדרשמב,םשןוכמולדחויםגהנורחאלו,םירועישולושדקוהתירבעה
3״לשיפירהםשלע״דסונירבעהטפשמהרקחלןוכמדוע,ודובכלהקלחמהמקוה

ףא,הזםוחתבךרעיהלםשוהפורזחםנמאךכידכךותשםירקחמהלעףסונבו–

.ןיטולחלטעמכןיינעהעקשםיעבראהוםישולשהתונשבךא;םיטפשמתורשעונודנו
ךמסוהאוהךא,טדנמהתלשממי״ע׳םולשהטפשמ׳דגנכהרישיהלועפהתיהאלםנמא
ויהויקספו,הפיכאיעצמאםושולונתינאל,םידדצהינשלעלבוקמהררובכקרןודל
.םתואולספםגםעפאלרשא,תונוטלשהלשרושיאםינועט
–ויליעפִמדחאתאןאכטטצנ?׳םולשהטפשמ׳ןדהמיפֿלע׃הלאשַלהבושתב
תאצוה(׳ירבעהםולשהטפשמתודלות׳רפסהתארביחש–)ןייטשקיד(ןקיידלאיטלפ
שודיחתאולגדלעתרחירבעהםולשהטפשמ״׃וירבדהלא.)ד״כשתביבאֿלת,הנבי
..)רוקמבהשגדה(יתדןויבצאלל,ויתודוסיבירבעהטפשמה טפשמותואלאיההנווכה.
ילבמ,םדאלםדאןיבםיסחיבתמאודסח,רשויוקדצטילשהלףאושהיתרוסמירבע
.)15דומעמטוטיצה(.״תדהתואלשלשבםתואלובכל

תנשב,דסיישאוה–ןוילעהטפשמהתיבאישנלהנשמה,םימיל–ןולֵאםחנמ׳פורפ*3
.תירבעההטיסרבינואבםיטפשמלהטלוקפהתרגסמבירבעטפשמלןוכמהתא,1961
,ויתורוקמ,ויתודלות׃ירבעהטפשמה׳׃ףיקמהורוביחתאםסרפאוהג״לשתתנשב
.׳ויתונורקע
השארבדמעהליחת.1959ֿבהדסונםיטפשמהדרשמבירבעטפשמלהקלחמה*
רשא,רבוקרםוחנ׳פורפ–1999דע,םינשהנומשוםישולש–ךכרחאו,ןולאםחנמ
.ירבעהטפשמהימוחתבםירמאמוםירפסתורשערביח
ןושארהואישנ.)1932(ב״צרתתנשברבכדסונ׳דומלתהתשירדללשיפירהןוכמ׳*
.ןוכמהתאלהינ–קוקבדברה–ויחאו,ל״צזקוקברהלארשיץראלישארהברההיה
ןוכמהךותבהנבאוה,ישארברכגוצרהקחציברהןהיכרשאכ,הנידמהםוקינפלדוע
סוסיבתאםדקלוםיניידרישכהלתנמלע,׳הרותהטפשמלשרדמתיב׳,תידוחייתרגסמ
.הרותהטפשמדוסילעםוקלֿהדיתעההנידמהלשתיטפשמההתטיש
ומסרפתה,ןוכמהאישנכןהכמגוצרהברהדועב,)1957(ז״ישתוז״טשתםינשב
טפשמיפֿלעןישנועהינידוילילפהקוחהלע׳לארשילםיטפשמ׳׃םירפסינשותרגסמב
ןוכמהתרגסמברואוארםינשהךשמב.הריכמתוכלהלע׳טפשמתקוחרפס׳ו,הרותה
בושיֿראשברהושארבדמוע)ד״סשת(םויכ.םיניידוםינברובורשכוהו,הברהםירפס
.םובנזורםהרבאברה–םינשתורשעהז–ולהנמו,הפיחלשהבר,ןהכ
רבשמבלארשיתלואג׳בדועהאר–הנידמהימיתישארב׳ירבעהטפשמה׳לע*
.םש244הרעהבו434׳מעתיתחתב,׳בךרכ,׳הנידמה
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,תינידמהמסיסכםעפבםעפידמגשומהתאתולעהל״תויתדהתוגלפמה״וליחתה
.תסנכהלשהקיקחֿישעמלרשקב

הכותבףאשהדבועהתאהנשמהניאתאזהתוררועתההלכ,תמאב,םלוא
הארנו–הידעלבאצמנאוההבשהבולעתולדהתואבןיינעהראשנןיידעהמצע
טפשמ״לשתמגרותמהאוביהֿתמסיסבןיינעהתשבלהותאזהתולדהתעפותש
4.תחאעבטמלשםידדצינשאלאןניא״ירבע

.אוהרשאב,הזהגשומהםצעתליספתאתעדהלעהלענשםולשוֿסחאל
עבקיהלוליוארףאו,ליעומובוטגשומהזירהומצעלשכשהארנדבעידב,הברדא
תירבעהתוכלמה,תירבעהןושלהדצב–המואהיכרעלולכמביזכרמךרעכ
ךא.׳וכו,ירבעהאבצה,)םיהזםיגשומםהטפשמותוכלמיכםירמואשי(
שי–ונֵכותבגשומהםויכשמשמןיידעהבשםירבדהֿחורהתואבו–הליחתכלמ
הלעתתומדֿתטעמהשןכתייאלו,תיתוהמתומדֿתטעמהוףוליסלשהברהדימ
.תּואֵגםעדחאהנקב

םייונשוירדגרשאגשומאוהטפשמהשךכמוזהנעטלשהתרבסהתאליחתנ
דחיילהשקשןכשֿלכֿאלו,הפוריאב,תוכותחהתורדגההתדלומבוליפאתקולחמב
אצמנאוהובש,לארשיתרותלשלולכמהךותמ״ירבעהטפשמה״םוחתתא
.עקושמ

בייחמהוּפקותש,טפשמלשתלבוקמהתיפוריאההסיפתהשםינפֿלכֿלערורב
אלא–ירבעהטפשמלהפיהנניא,תילאירוטירטֿתיתכלממתרגסמבותרכהביולת
לבאושבישקר,אנדיאהדלארשיֿתנידמלשתּודרמהףאו,תולגהיכרמאֹנםא
הניעבתראשנה,תילארשיֿץראהוֿתילארשיהםֵשהתוכלמתאםצעבורבשאל
;םלועבותוהזבםייקתמלארשיםעשןמזלכ,תולקתהלכלרבעמ,התופיצרו
ירבעהטפשמלסחיבןוכסתאלםגםינפֿלכֿלעשעמשמאליממ,ןכֿםאלבא
הזמ״טפשמ״ןיב,הפוריאבטפשמהֿתבשחמבתיתוהמכתלבוקמההנחבהה
ירבעהטפשמהגשומםאףאש,קפסןיאםנמאו–הזמ״רסומ״וא״תד״ןיבל
לולכמהו,״ירבעהרסומה״,״תידוהיתד״לשםיגשומהםעןיטולחלההדזמוניא
.םהמדרפנֿיתלבקלחהווהמוהלאלכבהרועמוהירה,לארשיתרותלש

–היאשונלשןהו״ירבעהטפשמה״תמסיסלשןה–תאזהתולדהתעפותרשפתא4
תיבכוכדע,רוביחהלשןושארהוקלחךלהמב,ךליאוןאכמהבחרהבד״בשריבסי
.63׳מעבשהדרפהה
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לדבהבו–הלאמקלחקוידבונניאףאירבעהטפשמהשרמולןתינהשעמל
,תדחוימםיללכתכרעמםושללכבאופאהווהמאוהןיאתיפוריאההסיפתהןמ
דחאתאקראוההווהמתמאבאלא–המצעל,המוחתבתמיוסמה
הניחבמ.םהבעיפוהלהיושעהתוללכבלארשיתרותשםיטקפסאה
ינשב;ימואלרסומוא״תוברת״יהירהתרחאהניחבמ;תדאיהלארשיתרות,תחא
הדגאהוהכלההדצמרשאבו;״הדגא״ו״הכלה״לאיהתקלחתמדחיםגםינפואה
–תיתכלממֿתימואלםייחֿתרגסמכדסוממוןגרואמשומימלאיהתנוּוכמדחיםג
ונונגסב,הזטפשמ.טפשמיהירה–)ןוילעהּהנוביראוהומצעארובהםנמאש(
,לארשיינידוא,ןידוא,לארשיטפשמארקיהלוליוארםנמא,ירוקמה
ולםולהלםצעביושע״ירבעהטפשמה״יוניכה–ונמכסהרבכשיפכ–לבא
.ןכֿםג

ֿתמרבהניינעםעתוהדזהלללכהעיגהאל״ירבעהטפשמה״תמסיס,םלוא
.ונרמאשהמןיעמתומלש

הייחתהשהדבועהןמעבנןודינַּבאוביֿתמסיסלתוקקזיההםצעשינפמ,תישאר
הרומאההמסיסהו,לארשיתרותלתושחכתהבהליחתכלמהרושקהתיהתימואלה
םאיכ,תירבעהתינחורהתשרומלהרישיהתונמאנהחוכמםנמאהדלונאלאיהםג
ֿתמסיסשינפמ–תינשו;ירכנהבשחמֿךלהבתועקתשההןמoסקלפרהךרדבקר
םצמוצמןיינעלהעבִטמתנווכמהתיהרכנבהתקיניֿרוקמיפל,המצעאוביה
׃ידמלףעוסמאוהטפשמהןיינע,יפוריאהגשומהיפלםג,םנמא.ךורעֿןיאלרתוי
,הקוחינידםגאלא,)״יחרזאהטפשמה״(החפשמותונוממינידקראלאוהללוכ
;״ירוביצהטפשמה״ףנעמםיפסונםיירשפאםינידימוחתהמכו,ןישנועולהנימ
ונרכזהשתינמרגהתקולחמבוללכנהלאהםימוחתהלכאלףאםינפםושבלבא
–םפוגלםיניינעהלעןודלהפוריאבלבוקמטפשמהימוחתלכבטעמכיכ.ליעל
תדחוימתועמשמםשהתיהדחאםוחתבקרו–ןידהתדלומיפלאקוודואל
.תונוממינידבונייה,ןידהתדלומל

תמועל,תויניינעהẁתויגולואדיאהתויעבהןהתולקהזםוחתבשאוהרבדהםעט
ֿןוזיאבהדימהẁשוחלוםינידהלשינכטהẁיטפשמהןויגיהלתעדונהתובישחה
הטישאלאםצעבהניאםנמאימורהטפשמהלשהיחהתשרומהו–םיסרטניאה
םינמזהתוכופהתףאֿלעהרקיעבהריבסוהנתיאהראשנש,תונוממינידלש
תקולחמהלהנתהלאופאהלכיהזםוחתבקר.םייתניבהפוריאלעורבעשתועדהו
]תינמרגה[תיטפשמהתוחתפתההידיסחןיבלתימורהאוביהֿתרוסמידיסחןיב
דוסילעםאיכ,תמיוסמתיניינעהיגולואדיאלשהסיסבלעאקוודואל,תימוקמה
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םאתהבו–המצעלשכתיטפשמההטישהלשימואלההאצומויעוצקמההביט
ונלשתימואלההייחתהעקרךותל״ירבעהטפשמה״תמסיסםגהקתעוהךכל
.םדבלתונוממהינידל,השעמל,דומצב

ונממתויטסונאםיאצומףאהרואכלו–שוריפבללכֿךרדבשגדוהאלרבדה
תשרומבםגיכ–המסיסההתואלצבםיפפותסמהםירמאמהוםירפסהןמהמכב
תשגדומהניאותעלבומאיהדבלבתונוממהינידלהתודימצ,המצעימורהטפשמה
תיגולוכיספהתואיצמהידיֿלעלילעבתחכומונתנעטלבא;שרופמגשומםושב
,׳ירבעהטפשמהיֵדוסי׳ורפסתאתונכלקאלוגרוספורפללשמלהרשפיאש
תונוממינידרדס״לקראיההנווכהיכומצעבאוהריהבמהנשמֿתרתוכבשדועב
ינידםמצעלארשיינידבףאש,הדבועהםגהעייסוזתוחתפתהל.״לארשיב
הבשחמהםצעםעתוהדזהלםתייטנןורתיבקעברשא,ימדקעוצקמםהתונוממה
תטישתארתויבקהבומהןפואבגציימהעוצקמַּכותוארלחונ,תינכטהֿתיטפשמה
תילארשיהֿתיטפשמההבשחמהשרחאמו.הללכבתילארשיהֿתיטפשמההבשחמה
התוחתפתהבוליפא,תיפוריאההבשחמהןמךורעןיאלהפירחוהקומעתמאבאיה
תרדהנהעפותאליממםהםיירבעהתונוממהינידשרחאמו–רתויבתמדקתמה
םא,רבדהדואמלוכהֿךסברבתסמ–ליבקמבעיצהלהפוריאלשישהמלכמרתוי
וררועתה,תונוממינידלשןבומב,״יטסינַמרג״וימורטפשמןיבתקולחמהחכונל
ףידעה,תונוממינידלשןבומבטפשמםצעבשי,ונדִצמ,ונלםגשרמולםידוהי
.םהמע–ילגנאה–ישילשהןמםגו,םהינשמוליפא

תמסיסהחתפתהדבעידבּולהרואכלהיהיעבטךאבושהזסיסבמ,הנהו
תויחהלידכ,לארשיתרותלשהניינעלכתאףיקהלתאזֿלכבהרזחוירבעהטפשמה
תדלומהותירבעההפשהתאתויחהלרבכוניִנָּפשםשכ,תימואלהונתוברתלכתא
היהענמנרבדה,םלוא.תונוממינידלשירבעהטפשמהתאלוכיבכו–תירבעה
5׃תוביסהמכמ

,ויהםיקוחר,תירבעהתדלומבםייחהו,תירבעההפשברובידהשינפמ,תישאר
–ויהםיבורקלארשיתרותבםייחהלבא;תיטנמורתויהלהתיההלוכיםתאָיחהו
לועפללכות״ירבעהטפשמה״תמסיסשםוקמִבו–החירבההפהתיהםמצעםהמ
גשומוטפשמהגשומןיבעקרָּבשתוהזהאקוודהלעפ,בלהלאהרזחםברקלידכ
.המצעב״ירבעהטפשמה״תמסיסתאףאהָָּבִאבקינחהלידכ,הרותה

הקסִּפַּבהנמכתסתרשא,רבדַלתוביסעבראד״בשהנמיתואבהתואקסִּפהעבראב5
.ןהירחאלש
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םינבומוםהםיטושפתדלומואןושללשםיכרעהשדועב,]תינש[,ןכֿלעֿרתי
,הנהו.ובהעדןיאטוידהלו,יעוצקמולוכאוהטפשמהןיינעירה,םדאלכל
–״ירבעהטפשמה״תאריכהלתמאבודמלשדעהרותבדמעמוקיזחהשםישנאה
לע,ןירשימבהרותבקוּבדלוראשנםה׃וזהמסיסלללכֿךרדבוקקזנאלםהבוש
םהלהיהאלתימנידהֿתינויצההבשחמהבוציעבו,לגרומהיתולגההסיסב
יפֿלעֿףא,ינויצשודיחלשםיחנומבבושחלועיגהשםיטעמםתואוליאו;קלח
הבשתירוביצהביבסםהלהאצמנאלבוש–טפשמהוהרותהתאריכהלוקיפסהש
תפתושמהפשםהלתויהלהלכי,הברדא.גשגשל״ירבעהטפשמה״תמסיסלכות
לשתונושתוגרדךות,תוירכנתוטישלעהליחתכלמונמואשםינטפשמםעקר
ןיבאצמנשהרקמבםגו–םדגנכהמודקהעדךותמףאוםיירבעהתורוקמבתּורּוּב
ולהיהרחואמרבכםינפֿלכֿלעירה,החלצההמסיסללחאלהיהןכומשימהלא
המסיסהתחלצהתאשמשללכוישידכ,ץוחנהדומילבםינשעיקשהלורוזחל
.תעדךותמהלוקשההדמעהיבגלטוקנלוליפאואומצעב

עיגהרשאידוהיהריעצהשהדבועהחכונל,]תישילש[,המכוהמכתחאלע
לוכיאלםג,יהשלכתירכנהטישב–ןידẁךרוע,קוידרתיב,וא–ןטפשמתויהל
.תימואלֿתירבעדוחייבו,תינחורתויצולחלהרֵתיהייטנלעבתויהלללכֿךרדבהיה
םידחוימםירקמדבלמוםירבדהעבטמ,דימתןבומכבֵייחירכנהטפשמהדומיליכ
הלועפלהפיאשידכדעתירכנההרבחהםעתוהדזהוא׃םייתשהןמתחא,םנימב
םיענֿיתלבוהשמבייחתהדוחייבו;אמלעב״הריירק״תשקבוא–הברקבתירוביצ
,םדוק,וא(טדנמהןוטלשתחתילארשיֿץראןידֿךרועתויהלאבשימלצאהזגוסמ
הלועפֿתנווכלשרתויבבוטההרקמבוליפא,היהךירצהזכשיא.)םיכרותהימיב
יכעמשמאליממו–הרוכמברזהןוטלשהתדמתהםעתוחפלתוהדזהל,תיבושיי
דומעלולכיאל,םוקתשתירבעההנידמהליבשב,״ירבעהטפשמה״גוסמתויעב
.ויתוגאדשארבולצא

לשתובאהוליפאיכ׃]תיעיבר[,תיפוסֿתערכמהדוקנלדועונאםיעיגמהזבו
גוחותואמואבםהַחֵרכהבשדבלבוזאל–םמצעב״ירבעהטפשמה״תמסיס
,םמצעבםהלםגאלא,םיירכנםיטפשמדומללונפשהבישיֿירוחבלשקפקופמ
ֿלעשאופאאצמנו–בילאוטקארבדתירבעתינידמתואמצעהתיהאל,השעמל

תרוסמהתרגִשברתוישרשומםדאהבהיהשלככרשא,תינויצהתוחתפתההעבטִמךכב
״תיתולג״רתויותונויצהתיהןכ,תירכנההביבסהתוברתבםיטבלֿתרסחהעימטמקוחרו
ןָירואֿרבללכאצמנאלותעשביטסינויזיברההנחמביכאופאאָצָי.הנותמֿתינרשפו
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תישעמתועמשמםוש,בייחמםרוגכ,ירבעהטפשמלתויהלהלכיאלםינפֿלכ
אסריג״לשאמלעבתינלטבהקיטנמורלםהלךפהנןיינעה;הליחתכלמ,םדידל
חורהוֿדיהֿרצוקו,הזמתרוסמבהטושפהתוקפתסההןדבאךותמ,״אתוקניד
–הזמתילארשיהתואמצעהןויערתומלש]תא[ואתוללובתההתומלשתאגישהל
ביהלהלולכיאלאליממםה,ךכידכךותובוקלםמצעםהשתובהלתההֿרסוחבו
.ןודינבםהלשמגשומםהלהיהאלש,םירחאםישנאםג

–ונרמאשיפכעוקת״ירבעהטפשמה״ןויעראופאראשנהזכןפואב
אל,השעמלםואתפהררועתהלארשיֿתנידמלשיטפשמהןוגראהתייעבשכו
גוסהןמןידהֿיכרועדבלמוהשימןכתיייכבושחלהיהלגוסמשימללכאצמנ
.וידיבדקפומתויהליוארהיעבהןורתפרשא,ונרכזהש

,הרואכלהרזומההעפותלתילסקודרפההביסהיהוז,דחאדצמ,םנמאהנהו
םמצעדגנוררועםינושההנידמהֿתודסומרשא,תויניצהוןומאהֿרסוחךותש
בלֿץמואלשיִאכהנידמהלשטפשמהֿתכרעמתאזֿלכבהרּכוה,הליחתכלמ
.ורשויבדובכררועמה,ירסומ

,םיצולחהינוגרִאלםגאלא–ירבעהטפשמלקראלש,אוהרבדהםעט
ֿךרדבויהאל–ףוסבלתָּתַמכםהידילהנידמהתאולביקוץראהןיינבתאובציעש
אל,םירבדהעבטמוללכֿךרדב,וללה.םיאתמילאיצוסרמוחןידֿיכרועםתואללכ

לשמל–גוצרהברהְּכםדאוליאו,קרפהלע״ירבעהטפשמה״ןויערתאתולעהלעדֵיש
חתפבשיגדמ*,ירבעהטפשמהלע)תילגנאב(הצממוףיקמרפסבותכלןווכתהש–
טפשמהלשךכבהכורכההאָיחההלע,ירבעהםעהלששממֿתיחישמהייחתיכוירבד
,גוצרהברה,אוהשיפכ׃םנמאףיסונ(–הכלההיפלללכךרדבתענמנ,םלשהירבעה
ךותמוהדובכלש,אדירגתינויצֿתירבעההנידמהוליאו–)התואןיבהלןוכנאצמוהצר
תמאבהנניאהמצעאיהףא–יקלחהẁיתולגהירבעהטפשמבקוסעליוארהלהייפיצ
׃האר.תואיצמהףקותב,תישעמתוינידמלםיאתמןיינע

. .

אוה–׳ידוהיהטפשמהלשםיירקיעהויתודוסי׳–גוצרהברהלשהזולעפמב*
ךרכלהמדקהבריבסהשיפכ(,בותכלןנכיתרשאהשימחךותמםיכרכינשםילשה
,)דנלריאלשישארברכ,1936(תונוממינידבםיקסוערואוארשםיכרכה.)ינשה
ואראלרשאםיכרכהתשולש.)׳ןייתשלפ׳לשישארברכ,1939(םיבויחהינידבו
ןידהתאו,ןידהלשומושייךרעמתא,החפשמהינידתאשורפלויהםירומארוא
הסנתרשאהריקסםגללכיתןורחאהךרכבשבתכגוצרהברה.ירוביצהוילילפה
.׳ידוהיהטפשמה׳לשםיירקיעהוינייפאמתאריהבהל
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רחאבוקעלואתרתחמהתורושבםוחלל,םישיבכלולסלואתוציבשביילוכלה
ילארשיֿץראהןידהֿיכרועדמעמהשענךכו–םתיבלטושפושעםאיכ,הימחול
ףוג,הללכב״תיחרזאה״ֿתיבושייההיצנגילטניאהתיברמכוהומכ,הנידמהםרטבש
ןבומכוזהתיה;תינקסעהֿתיבושייהתיליעהיווהבותיווהבהרועמֿיתלבודרפנ
תגהנמהתיליעהםהםמצעםהש,םלועבםינטפשמיבגללבוקמהןמהכופההעפות
הרבחהתופיאשתארתויבקהבומהןפואבםיאטבמהםהםהשךותמ,הרבחהתא
קתונמהןידֿיכרועדמעמותואונלצאשקבתנרשאכו.ינידמהֿירוביצההחורו
דבלבוזאלירה,םוקלתדמועההנידמהינפלשןוּוכמהבוציעלםואתפףרטצהל
לשלגרומהטפשמהתא,וילאמןבומהרבדכ,ונכלעלוכֿםדוקאוהריזחהש
דמעמלשיתרבחהוביטווכוניחםצעיפֿלעםגאלא–6שרוגמהילגנאהשבוכה
תרוסמיוקיחתארתויבינגרואֿיתלבהוהנושמהןפואָּבגזממאוהאצמנומצעבהז
oרטסירַּבלשתוליצאהֿינוניגחסונב,םזילדואֵפהלשתיטסילרבילההרשפהה

תפרטנההנידמִּב,םינוונתמםיינויצםינוגראלשגשגשמהםזילדואֵפהךותל,ילגנא
.המםשלההימתןיבלהשפנֿלעֿהדימעוחותיפחתמֿתמצועןיב

תוביסמב,תאזהתוליצאהןורתייכאופאעמשמאליממ,ינשדצמ,םלוא
ובםלגתמשדבלבוזאל;הלחמẁתחירפםאיכ,תואירבלשיוטיבוניא,ונתואיצמ
אלא,םינפבמםאותמוינגרואןפואבויתוריתסםעקבאיהלםעהלשותרשכהֿרסוח
.ותילכתלוטיבלשךרדבהליחתכלמקבאמהתאאוההֶטַמםג

תויטנסרטניאהןמןוכנהאצומַּכונלץוחנה,ימואלהשוביגהםוקמביכ
ןאכונאםיכשמנ,תירבעההמוקתהלעפמתאםישגהלוךישמהלידכ,תינוגראה
אישַלרבעמ,oתינאירוטקיוהוולשועפשבוניִיחוליאכ–יטסילאודיבידניאןוזָרפל
םצעכונלץוחנה,דועייותואמצעתעדותלשחופיטהםוקמבו;םימיהתירחאלש

תירוטסיההתוימצעהתאשובכלאקוודןאכונאםיכשמנ,המוקתהלעפמלסיסבה
לעאקוודססובמהוונמויקלךירצוניאשירסומאוביםעתוהדזהידיֿלע,ונלש
.דועיילכרדעיה

תרכהלעשוריפבורבדהעבטמססובמירוטדנמהטפשמהץומיא,ןכֿלעֿרתי
לכלשםגאלאילגנאההזקראל–ונצראבירכנהשבוכהלשונוטלשתויקוח
ודבאשםיתשִלפלהָתָבָסהוץראבונתולעבתעקפהלע,והומָדקשםישבוכהתרדִס

לשופוסלא,הכרואתאפמ,הרבעוה–ןהכםייחטפושהלשורופיסלע–וזהרעה6
.77׳מעב,רוביחה
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ונתּורָזלונלשמימשררושיאןיֵעמִלהזהטפשמהץומיאונלךפהנךכו–7םניאו

ץמואמהטפשמהרשא,םייתניבשםיבשותהיֵּבגאמלעבםינלזגונתויהלוץראב
.םהלשםשוביכחוכמ,םניינקֿתוכזבםויהדעריכמומצעונידיֿלע

ותואב,״ירבעהטפשמה״תמסיסתררועתמםויכתאצמנבושהזהעקרהלעו
תרגסמהתאףילחהלידכןבומכאקוודואל–גהעוקתהוניארובשץצוקמןכות
,סומינבץבתשהלידכקראלא,הבהשבגתהלארשיֿתנידמשהלוספהתיטפשמה
–״ןבומכ״רמולשי.איהשתומכהמצעוזתרגסמב,״םיאתמהורשפאהתדימב״
לעהבושתובןיאאליממ,םדבלתונוממינידלשתועמשמבירבעטפשמיכ
,דחאעוצקמקרםהתונוממהינידרשא,תיללכהתרגסמהלשתויטפשמהתויעבה
םיקולחםניאםמצע״ירבעהטפשמה״ילעבשרחאמו;הכותבדבכנויזכרמםגּולו
ֿתנידמלש,יטרקומדẁינוליחה,יחישמֿיתלבהיטפשמההנבמהםצעלעללכ
דַמֵמלכמםלצאתלטרועמהמסיסהתראשנםנמאאליממיכםגאצמנ–לארשי
והירה,ודוסיבימואלאוהיכםארשאןיינעכהתואםהםיגיצמו,אוהשיגולואדיא
ינידב(הרזהקינכטלקקזיהלונלהָמָלֶש׃וביטבדבלבינכטֿיעוצקמםינפֿלכֿלע
ונמצעלשמהקינכטןודינַּבונלשיו,אדירגינכטאוהםנמאןיינעהלכשכ,)תונוממ
?רתויףאהבוטאיהש

טעמכרכיניגולואדיאהםרוגהןיאםירבדהעבטמשאוהןוכנםאםג,םלוא
–תונוממינידלשוליפא–תמיוסמהטישםושירה,עוצקמכתונוממהינידרדסב
תראשנהו,ּהתדילוהשתיללכההיגולואדיאהוחורהןמקתניהלהשעמלתנתינהניא
.הכותבםֵעַפל

הפוריאתשבילשתונוממהינידמרקעאלתוביסמיונישוןמזלשרבעמםוש
תימורהתורסיקהימימ,ומשלילאירפמיאןוגראלשיחטשהורקהםזילנויצרהתא

לשימשרההמשכובשמתשהיטירבהטדנמהןוטלשרשא׳ןייַת☻לפ׳יוניכַלאיההנווכה7
,ןווכמב–)׳הניתשלפהירוס׳׃קוידרתיבו(,ונצראבהזםשעבטרשאןושארה.ץראה
רחאל,׳תומצעֿקיחש׳סוניירדארסיקההיה–םימיהירבדמ׳הדוהי׳רכזתאקוחמלידכ
–םיברעהו,םיטנזיבהםגהזםשבושמתשהויתובקעב.אבכוכרבדרמתאאכידש
.ןיתשלפדנו׳ג׃ָהּוניּכ–ץראהתאםשבוכב

םיירבעהתושיאהינידלשםדמעמלעםויכלהנתמהסומלופהתאןאכלברעלןיאג
תייעבלםאיכ,יתכלממךרעכירבעהטפשמהתייעבלךיישוניאהזסומלופ.הנידמב
היהלוכיןפואהותואבו–תיתדהדעלשרכּומידוחייןידכירבעהןידהלשופקות
.ןייַמְדטרופקנרפבםגאלאלארשיֿץראבקראללהנתהלסומלופה
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ןמםררחשתאלםיילגנאהתונוממהינידלשoהיצקיפידוקםוששםשכ–
תיטנסרטניאֿתידמעמתודדומתהלשירפ,לבלובמהםזיטמגרפהוoהקיטסיאוזקה
םא,ומצעןפואהותואבו;היבוברעבילכלכהוינידמהןוטלשהלעתקסופֿיתלב
םנויגהלשתיבקעהתומלשב,ינקיידהםרשועבאוהםיירבעהםינידהןורתי
וכותמשהשודקִּבֿסחיהירפןהולאהתונוכתהלכירה,ירסומהםנוזיאתופירחבו
סחיהותואלםהבקסועהתאםיכנחמוםהםירזוחדבעידבו,ודּבועווחמצםה
םחורלע,םיירבעהתונוממהינידתאץבשלאופארשפאẁיאטושפ,הזיפל.ומצע
ץובישהםצעירהש;תינוליחהדִצמאיהשתיללכתרגסמב,המָלשהֿתעיגרךותמו
,תונוממהינידלרבעמםג,השבכלותיללכהתרגסמהלעםמוקתהלךנחיהזה
.ודִצמירבעהטפשמבתמעפמהתוילטוטוהשודקלשתוניצרהתואל

ךותללארשיֿץראותירבעןושללשםיכרעהץובישלרבדההמוד,השעמל
״םינענכה״לשוליפא,תירבעהםגיכ׃תונויצההדלונונממשינחורהדָמשהתוברת
חורלשoתיטקלאידההרזחההידיֿלעםינפבמ״םתּוינענכ״תאתעקעקמ,ונימיב
םוקימהםגןכו–8םהינבלשךוניחהךותל,״תודהיה״תרהטלע,ןושלהתורוקמ
הדימעהלאלשלוכיוניאאנדיאהדתינוליחהלארשיֿתנידמלשילארשיֿץראה
דמועהואררחושמהתיבהֿרהבתושעלהמ,המלידהינפברחואמבואםדקומב
״ןכוסמ״וזהניחבמאוהונתייווהב״ירבעהטפשמה״לשץובישהךא.ררחתשהל
ןפואבםירשקמקרילארשיֿץראהםוקימהותירבעהןושלהיכ;רתויףא

לשהלעְפהשדועב,םּבּוחבןומטהירוטסיההןעטמהןיבלוניניביביטקייבוא
הניחבמםגבייחמףקותןתמאוההשוריפ,תננוסמותיקלחוליפא,ירבעהטפשמה

.רתלאלוםמצעב,תירוטסיההונתופיצרלשםיינכותהתורוקמלתיביטקייבוס
שודיחלהקדצהתויהלהלוכיםאש,איהינשדצמהדבועה,ךכםעדבבדבו
ונורתיןיגב,רקיעב,אקוודואלתמאבהזירה,ונברקבירבעהטפשמה
.ונרמאשדחוימינחורדוסיותואללגבלוכֿםדוקאלא,ינכטהֿיביטקייבואה

יתבשחמםרזלו,׳םינענכה׳ונוכרשאםינמאוםיבתוכתצובקלתנוּוכמןאכתוסחייתהה8
,)חלשלאירוא=(שוטרןתנויררושמהויהםהיניבתוירקיעהתויומדה.םהמעפשוהש
היתולובגב,םירבעהץראיכהתיהםתשיגשןוויכמ.ןניקסומעוזומתןימינב,רימאןורהא
תושֵיה׳לשתחאתוברתינבלהבםיבשויהלכתאדגאלהרומא,תרפהדעםיבחרה
ללכל׳םינענכ׳הואב,תאזהתושֵילםיכיישםניאתוצופתהידוהישןוויכמו,׳תירבעה
״תודהיה״תאןאכןתונד״בששךכלהביסהיהוז(.תימואלתרגסמכתודהיהתלילש
.)תואכרמןיב
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ןורתיובהיהאלמלאירבעהטפשמהתאשדחלםעטםושהיהאל,ןכא
ירוטסיהךרעלכםגרשא,הלקתֿםרוגורקשטושפהיהאוהזאש,יביטקייבוא
ןורתיהתלאשךא.ודספהבאצויורכשוערפמלהיהךרפומובאצמיהליושעה
הרוסמאיה–תינשִמםירבדהעבטמאיהןודינהגוסהןמןיינעביביטקייבואה
–עינמחוכהבןיאו,םדאלכתנבהיפלוהדוקנלהדוקנמםיטבלוהריקחל
םושמ,לוכֿםדוק,שוריפבהזירה,םתמסיסתא״ירבעהטפשמה״ילעבםילעמשכו
תאשלהמצעלשכםגהיושעההדבוע–ונלשתירוטסיההתשרומהתאאוהםלגמש
,לשמל,לארשיֿץראלותירבעהןושללהמודבבוש,עירכמיביטקייבואךרע
ףאלע,ונדידלםידיחיהֿםיירשפאהוםיליעיהםייחהֿירישכמתאןהבונאצמש
ינימלכלהאוושהב,תונותנויהןהובשהמיאדעערפומהוחנזומהבצמה
.ןוימדבתולעלולכישרתויתובוטתוביטנרטלא

תימצעתובישחןיאיאדו,תירוטסיהתשרומלשתוארהֿתדוקנמ,הנהו
איהתובישחה.דחאדחא,םהרשאבירבעהטפשמהלשםייפיצפסהתונורתפל
םצעתאםלגמה,םינידהלשיחהלולכמב,תימינפהתויקוחבותיללכההטישב
תוהזהןמתוקרפתהלשדעצאליממאיהותרמהשוומוחתבתינחורהונתוהז
יחהֿןמֿרֶבֵאאוהרשאבקרוזהניחבמבושחיפיצפסןידלכ.ארקיעמתימואלה
הנימֿאקפנןיאובתמייקתמתישרושהתּויִחהשתמיאלכו,תרשרשבהילוחוא
וליאו;םירכנמהרקמבוהונדמְלשואירוקמירבעתמאבאוהםאירוטסיההוכרעל
תאתונשללכויאלירבעהורוקמםגשירה,ךכלרבעמאוהרבעומשהרקמב
.תירכנהותרגסמבובשמתשנםא,תירוטסיההותונסרה

תרהטלעאיהתינוויה״ןירדהנס״שםשכ׃תישממהמגודבותורחאםילימב
,םימייקמונאןיאםגןכ9,תּויטנזיבהתרהטלעתירבעה״היסֶלקֶא״וליאו,תודהיה

.דחיֿבשומ׃אוההמוגרתרשאתינוויהלימאיה׳ןירדהנס׳*9
הרותל׳םיעבשהםוגרת׳ב.םיאורקֿתפיסא׃התועמשמו,תינוויאיהףא׳היסֶלקֶא׳*
ללצִמַּבןוימדהלשבםגהרחבנהלימהשןכתיי;׳היסֶלקֶא׳ל׳להק׳הלימהתמגרותמ
תאהלימההלביקןוילגנוואהירפסב.)ירבעההרוקמאוה׳להק׳יכד״בשרבסילואו(
ןייצמהחנומ–תיתייסנכהתיניטלַּבחנומלךכֿרחאהתייהנו,תירצונהֿתיתדההתועמשמ
ןמ)(calqueהליאשֿםוגרתב–הייסנכהינימאמללכתאףאו,םינימאמהתוסנכתהתא
–םדקמרבכלארשיתארידגה׳להק׳חנומהשךכלרשקנרבדה.לָהָק׃תירבעההלימה
התארתירצונההייסנכהירהו–׳להקַבואוביאל׳שרמאֶנונֵכותבללכיהלמםיעּונמהלעו
verusיתימאהלארשיכהמצעתא Israel)(,ןכלו,ביזכהשןשיהלארשיתאחידהש
.׳הנשיהתירב׳בבותכַּכ,׳להק׳כלארשיתרדגהתאשדחמהמצעלעהארק
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ןידונאםיקסופםא״בוטהורשיה״תאתושעלהרותהתַוצִמתא,לשמל
םשכשממו–10״יטיווקא״םושמוהשלכלוקישיפֿלעוא

קזחלידכאלא״אמא״וא״אבא״אקוודרמולידכירבעהרובידהתאונייחהאלש
אלםגןכ,תועיפומםילימןתואםהבשתורוקמהןמונתויכשמהֿתויִחתאאירבהלו
,״וקולחי–תילטבןיזחואםיַנש״יכלשמלםינדונתויהלתירוטסיהתועמשמאהת
לש״ינובירהו״ירקמהונוצריפֿלע,תסנכהלשהעבצהךמסלעךכןודנםא
לשןוכנהשוריפההזםנמאש,הרותןידיפל,אצמנורוזחנשםושמאלו,״םעה״
.יניסמהנתינשהרותה

תועמשמתויהלהלוכידוע,]תסנכהקוחכ[ןושארהסוסיבהירדגבוליפא,ןכא
״תילטבןיזחואםיַנש״הזיאקרונלץמאנאלםא,ןיפיקעẁךרדב,םירבדלתירוטסיה
תוחפלוא,איהרשאבםיירבעםינידתכסמלשבייחמהףקותבריכנאלא,קתונמב
לששדחחוסינןוּוכמבוטושפהיהתקחָתתסנכהשתמיוסמםינידתכרעמםא
אליממןשרפהתאבייחתשדחהחוסינהתנבהשןפואב,לארשיֿתרותמםינידתכסמ
הדימב,םינפֿלכֿלעדוערמתשידחיםגםירקמהינשב11.תורוקמלתונפלורוזחל
םהולכוידועהזכןפואבו–םתּויִחבםירבדהחורלארשקה,תרחאואתחא

לע1963תנשבםסרפשרפסב,יניוואילגטםשביקלטיאןשלבהזהרשקהלעדמע
יתפרצימעֿןבדגבתכז״כשתב(.תירצונההייסנכהיחנומלשתינושלההירוטסיהה
ךותב–׳היסֶלקֶא׳חנומהתודלותלעטקשידקהו–יניוואילגטלשורפסלעתרוקיב
.)68׳מעא״לךרכ,תירבעהןושללהימדקאהתאצוהב,׳ונֵנושל׳

ןעמל,׳היניעבבוטהורשיהָתישעו״׃אוה,)ח״י׳וםירבדב(ואולמבהרותבקוספהרבד10
אבומהףוריצה.״יתֹבאל׳העבשנרשאהָבֹטהץראהתאָתשריוָתאבוךָלבטיי
הוושהךותמ׳׃ותועמשמ–קדצןידלקומינכ–ימורהטפשמהיחנוממ,תיניטלב
ףאו,תוניגהורשויןייצמהילגנאהטפשמבחנומאוה׳יטיווקא׳וליאו,׳בוטהו)רשיה=(
The–׳קדצהיניד׳לשתוארוההתביטחתא Laws of Equity

הקלחמבותדובעתונשב,הברההבלמעומצעאוהשהמישמל,ןוכנֿלא,ד״בשזמורןאכ11
טפשמתוטישלשףיקמיתאוושהרקחמרחאל.םיטפשמהדרשמבקוחהןונכתל
ימוחתבלארשיןידלעתוססובמהקוחתועצהלשלוכשאןיכהאוה,תונושתונידמב
תסנכהןחלושלעהחנהלםינכומויהרבכםיקוחה.תוררובוםיזוח,ןיינק,ןיעקרקמ
םעטמםיטפשמהרשדיקפתלףסויבדסנכנזאךא–הלשממהםעטמקוחתועצהכ
ותביתכינפלםייתנשמתוחפ,ב״כשתולסכבהזהיה(;הלוכהדובעהתאזנגו,י״אפמ
׳אךרכ,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָל25הרעהלשהפוסבךכלעהאר.)ןנדרוביחהלש
,)׳אךרכ(תורגיאהרודמב,רמרקלאומשלד״בשלשותרגיאבהארןכֿומכ;49׳מע
.7הרעהלםשבלםישו,״םייטפשמהםיגוחב״׃תחתופההקסִּפַּב624׳מע
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תוחפל,תירוטסיההתילארשיהתוהזהותופיצרהתכשמהלשהיצקנופהתאאלמל
ןושלהידיֿלעםויכונברקבוזהיצקנופתאלמתמהבשתיטקלאידךרדהתואב
.ץראבשתינוליחההנידמבונייחידיֿלעואתירבעה

תטרופמהרירבךרדלעקרםייקתיירבעהטפשמהץומיאשהרקמב,םלוא
םירבדהםירומאהבשתיללכהתיטפשמהתרגסמהםעטיפל,הדוקנלהדוקנמ
םוקמבו,קתוניורוקמ]ןיב[לץמואמןידלכןיברשקהשעמשמאליממ,ץבתשהל
אוהרבעוי,ירוקמהונויגהםעינגרואןפואבהמלשאיהשתרגסמבובוליש
תורחאםילימב,אוהרבדלשושוריפ.רחאאוההנויגהשםינידֿתכרעמבבולישל
הטישהוחורהתויהללדחתוהערלןידלכןיבתרשקמהתּויִחהֿחוריכ,ןכֿםגו
תמאליוטיבכןידלכתסיפתבהתלודגדוסירשא,תירוטסיההֿתילארשיה

ואוביץמּואשירבעןידלכבםגו–ּהפ☻חלןשרפהלעש,תיביטקייבואẁתימלוע
איהםאףאהלענכיהלןיידהלעש,תירקמותיתורירשהערכהליוטיבקרתוארל
ךכץמואמהירבעןידלכשדבלבוזאל,אופאאליממבוש,ךכלםאתהבו.רקש
ןורתילכםגאלא,תירוטסיההתויכשמההתניחבמיהשלכתועמשמתאשללדחי
,וירשקלודלדידיֿלע,דוביאלהרהמדעךליןידהלשותשודקוונויגהבםולגה
.תטלוקההטישהחורבותעמטהוותחטשה

והזםנמאשהארנ,אנדיאהד״ירבעהטפשמה״ילעבלשםתשיגיפלךא
.גישהלםילוכיםהרתויהלכלותואשו,תעדילבמםירתוחםהוילאשםומיסקמה

תינוליחהםתשיגףאלעירה,ירבעהטפשמהתאםהםיעדויש,םמצעםה,ןכא
םינכומוםהםישקבמדוע,םדבלתונוממהינידםוחתלםמוצמצףאלעו,ןורקיעב
;המלשוהפוצרתכסמכוםהשֿתומכ,םיירבעהתונוממהינידתאתוחפלץמאלויה
תכיפהלשהמישמהתאםהםילטונםמצעלעאל–םתשירדתוהמםצעיפלךא
תומכוזשהעצהב,הנידמהלאםהםיאבאלא,הנידמהטפשמלירבעהטפשמה
.הדִצמירבעהטפשמהתאהלץמאלתאֵתאיהש

םהםהרשא,רכנהֿיֵדּומְל,ןידהẁיכרועלאהיינפ,השעמל,אוהרבדלשושוריפ
יחמומשהמםישגהלםמצעלעולבקיוללהש,רבדַלםיחמומההנידמהיגיצנ
תפסותב,ימואלהקומינהיכרמולךירצןיאךא;עיצהלןוכנםיאורירבעהטפשמה
רשגםינפֿםושבםניא,״האיצמ״שממאוהירבעהטפשמהיכרתסנְּבֿהחטבהה
עוצקמישנאכשינפמ,ןבומכ,לוכֿםדוק.םוהתהתארובעלהעצההלכותוילעש
לועםמצעלעליטהלומיכסיםאםדאẁינבןידהֿיכרועויהיאליאדו,םיניינועמ
הביסהןמםג,תאזדבלמ,לבא;עוצקמַּבתוטוידהלםתואךופהיהלילֿןִּבש,טפשמ
וזאל.םולכאלוםדידלירבעהטפשמהןיאםהשתומכש,רתויתדבכנהוהנֵּכה
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ֿרסוחךותמאלא,אוהימואוההמתעדלרבכםילוכיםניאוםיעדויםהןיאשדבלב
המכתחאלעו–ודבוכבהחודוליהבמורזוהשמכםהלאוההארנףאהזתלוכי
אוהןיאשונייה,םינפֿלכֿלעובשיגרהלםהםילוכיתידוסיתחאתמאשכהמכו
.םדידלוילאמֿןבומהולגרומהילגנאהםזיטמגרפהחורב,אוהשתומְּכלוכיעלןתינ
ושגויש,ונממםירוריפלבקלרתויהלכלאופאםהםינכומימואלהקומינהםשב
טפשמה״ילעבשכו–םלוטריעבלוכיעלםינכומ,הליחתכלמלטרועמבםהל
יוכיסַלםיעיגמםהירה,םתשיגתאםייקלםיפיסומו,ךכמםיעתרנםניא״ירבעה
.ונרמאש

אלשירבעהטפשמהלשוניינעתרבעהיכ,הנקסמהתפקתשמבושךכךותמ
תודדומתהבחרכהבהכורכ,תלעותותושממלשיהשלכהדימבאלא,תאזהךרדב
.העבִטמרשפאֿיאהילערשגלרשאםוהתהתאשובכלידכ,תיתרבחותיגולואדיא
ודמעמלעללכםירערעמםניאאנדיאהד״ירבעהטפשמה״ילעבשהדבועהו
םהםיפיסומאלא,דגנכשןידהֿיכרועדצלשתיגולואדיאהותוניסחוירוביצה
אופאאיהאיה,ליעלדתמגרותמהֿתינכטהםתשיגמאצויֿלעופכ,ודסחלתופצל
םתאיצומהניאהנידמהתמוקתםעתשדוחמהםתוררועתהםגש,ךכלרישיהרבסהה
.םיעוקתםהוראשנהבשהבולעתולדהתואמ

$

,לארשיֿתנידמבירבעהטפשמהתטלשהלעתיתרבחותיגולואדיאתודדומתה
ֿדחהרבעה׃ןלהלכ,לוכֿםדוק,םירבדהעבטמותורחאםילימבאוההשוריפ
עורגףאוא(–ויתונורתייפֿלעירבעהטפשמהתקדצהמשגדהלשתיעמשמ
,טלחומבותטלשהֿתשירדלא–)תורחאתוטישלדבלבֿונוימדיפֿלע׃הזמ
.ונדידלירשפאףילחתילבוהליחתכלמבייחמותויהםצעחוכמ

ןיב,ותואאשונהםעָלאוהטפשמלכשהמקרוניאונדידלירבעהטפשמהיכ
.תירוטסיהתרוסמותירוקמהריציחוכמןיב,לוגיסוהקתעהחוכמ

לשיתכלממהןוגראלדבלבינכטרישכמקרתמאבאוהטפשמה,םעלכלצא
ףאו–ןימלכמםייונישלתינורקעהתונוכנהו,הנותנההעשבורסּומווייח
ןאכיהירה,יצראהןובירהלשותעדֿלוקישיפֿלע–םביטבםיינכפהמםייוניש
דוסיאוהומצעבםיוסמהטפשמהשםוקמְּבוליפאאוהךכ.ןיינעהתודוסימאופא
,דחאדצמ,םנמאיכ׃ילגנאההרקמבןוגכ,תירוטסיההֿתימואלהתוברתהתשרומב
םוצעעוזעזהריקעההיהתיאדו,הילגנאךותמרקעייילגנאהטפשמהשחיננםא

63לארשיֿתנידמו״ירבעהטפשמה״

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



ךורעֿןיאלאוהתאזההיווההגשומ,םינפֿלכֿלעלבא;תילגנאההיווההתופיצרב
אקוודבבייחתמוניאףאםיוסמהילגנאהטפשמהו,טפשמהןיינעמרתויףיקמ
יושעןהשלכתוביסמףקותביכאופאאצמנו–גשומהותואךותמןפואםושב
.ןיפוליחבייחלילגנאהסרטניאהםצעןאכ

ימל☻ומהטפשמהןוגכ,יתדאוהטפשמהשםוקמְּבוליפאאוהךכ,ןכֿלעֿרתי
ֿלעיכ׃וכותבםייתורירשםייונישריתמוניאומצעאוהו,הנמזבתיכרותהתוכלמב
הניחבמו,תדַלרבעמםגםעאוהםעהו,םעָלרבעמםגתדאיהתדה,םינפֿלכ
המואכתיטפשמההתופיצרבדימתהלתיכרותההמואההלוכיתירוטסיהֿתינורקע
וליפאאוהךכ,ןכֿלעֿרתידועו.הפלחוהרבעבֿתיתדההטפשמתטישםאםג
תימורטֿתיביטמרונתרגסמןהבש,ןקיתווהתמואוא,תיטייבוסהוזןוגכהמואב
איהתיביטמרונהתרגסמה,ןכאיכ׃תימואלהתוהזהלשסיסבהםצעאיהתמיוסמ
;תאזלההעובקהתרגסמהתאתרשלאלאןאכדעונוניאטפשמהו,תוהזַלסיסבןאכ
יתוהמדוסיםינפֿלכֿלעןאכוניא,דבעידבאצמנאוהשיפכ,ומצעטפשמהלבא
םילוקישיפלוהעשהיכרוציפֿלעהתרשלקרדעונאוה׃תימורטתרגסמהתואב
תתשומהטפשמלכלהאוושהבאופאלדבהןאכןיאהשעמלו–ץוחלוהכותמש
.םירדגומתוחפםההליחתכלמויבויחרשאסיסבלע

לשםינפהדחאקרתמאבוהירה,רומאכ,ירבעהטפשמה,תאזתמועל
לשינחורהןכותהםצעלכתאתעבוקה,תפקמה,תימורטהםייחהֿתרותהתוא
אוּפקלםולשוֿסחןודינוניאודִצמירבעהטפשמהםג,םנמאיכםאו;םעכונתוהז
בייחתמהלככ,וקפואבלבגומֿיתלבודימתמחותיפלאוהדמועאלא,וירמשלע
הליחתכלמןוּוכמותויהםצע–םינפֿלכֿלעירה,ותילכתףוסֿןיאותמאהיפֿלע
ֿתימינפהותוחתפתהןורקעבםייונישלתונוכנובענמףוסֿןיאלשתמאֶל
.ארקיעמםתוציחנתורשפאתאאוהלטבמףאו,תינגרואה

ונלאוה׃תלפוכמוהלופכאיהונבירבעהטפשמהלשותזיחאיכאופאאצוי
רתוהוידהזירהו–דחיםגונתוהזגשומלשיתוהמיוטיבו,יתשַרומדוסיו,תד
,ירבעהטפשמהלשידעלבהוללוכהשודיחהתאבייחלוקידצהלידכיאדווב
,המוקתהֿלעפמלולכמבומוחתבענמנֿיתלבןפואביוצרהוןוכנהןורתפהתניחבב
.ןוידלשדמעמלעיגהלללכבהיושעינכטהֿיעוצקמהוביטתלאששינפלמףא
ונאםיצורונתלואגםצעתאותירבעההפשהולארשיֿץראתאשםשכשממ
תאאליממונאםיצורםגןכ,ןהתוערואתובוטםאןיבלוכיבכ,אקוודוהליחתכלמ
ללכונלןכתייאלםירבדהעבטמיכ,ןבומכ,תמאב,ךכו;ירבעהטפשמהשודיח
.םמוקמברחאבוט
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המסיסהןיאש–12ונניינעבינשהןויעהֿבלשב–עמשמאליממ,ןכֿםאךא
תמצמטצמהתיהשםשכ,ודבל״ירבעהטפשמה״גשומבללכםצמטצהלהלוכי
וצציקםההשינפמקראלו.תינויצההקיטנמורהילושב,הליחתכלמויאיצממלצא
טפשמה״גשומ–ונעגההילאשםירבדהֿתמרבשינפמאלא,רומאכויפנכתא
לשותומלשאולמתאבייחלםילוכיונאןיא.ימונוטואגשומללכונניא״ירבעה
,ומצעןפואותואב,הליחתונאםיבייחמםאאלא,אקוודוטלחומב,ירבעהטפשמה
דצאלארומאכוניאירבעהטפשמהרשא,לארשיתרותלשהתומלשאולמתא
יכאופאעמשמו;תיתכלממֿתימואלםייחֿתרגסמכלעוּפַלתנגרואמההתאצוה
קבאמלםגרתיהלןיינעהעבטמחרכומירבעהטפשמהתטלשהלונשרדשקבאמה
.וכותבגפסיהל]וילע[ו,לארשיתרותלשהתטלשהלע

לעקבאמהיכ;הומתאוההרואכל–ונתנקסמחוסינלשהזרדס,הנהו
םגרתיהלאלו,הרותהתומלשלשהבויחמעוּבנלהיהךירציאדוירבעהטפשמה

לשעקרָּבאיהתשרשומש,הייחתהתוחתפתהךרדבאוהץוריתהךא.הילאונממ
.טפשמהםרוגמלארשיֿתרותתונקורתה

שומימוסיסבלשתומלשההרותהֿייחלהדבאתולגהתדבועםצעמרבכ
,יתכלממֿימואללהנִמורטשמינידלשינורקעהדוסיהםהמטמשנ;ןגרואמלשמִמב
בייחמודסוממיביטמרונןויגיהלשונוטלש–טפשמלשרחאיתוהמדוסיםאםגו

׳םייחֿחרוא׳לשםוצעהבחרמהלכב(העירכמהדימבתאזֿלכבםכותבםייקתנ–
,)יתליהקןוגראוםשוֿהפןישנועיניד,החפשמותונוממינידבףאו13,׳העדֿהרוי׳ו

הזרוביחיכףיסוהליואר,ינשהןויעהבלשבונאםידמועשד״בשלשותמעטהלרשקהב12
–ןושארהקלחהתאםייסאוהשםידיעמד״בשלשודיבתכיפד.דחאףצרבאלשבתכנ
ןויליגתאןיכהשסופדהֿרָּדַסלויפדתארסמ–ליעל,הדרפההֿתיבכוכהאבשםוקמַּב
,ד״כשתןוושחןוילגבםסרופרשאינשהקלחהתאבותכלךישמהו,׳םָלֻס׳לשירשת
ןויליגהךיראתותכירכלעתינשספדנתועטברשאו(׳םָלֻס׳לשןורחאהןוילגההיהש
.)ד״כשתירשת׃םדוקה
גשומהלשקודההחותינהןמוטבמתאד״בשביחרמינשהןויעהבלשב,ןכבו
תרושבלשולארשיתרותלשהמלשהתרגסמבותעמטהלא,״ירבעהטפשמה״
.היפֿלעתבייחתמוהלועה,תללוכה,תילאוטקאההלואגה

.םידעומהותבשה,םוימויהתוכלהלכתאקיזחמ׳ךורעןחלוש׳הלש׳םייחחרוא׳קלח13
ןכומכ;ותורשכוןוזמהתוכלהלכתאאוהקיזחמ,ורקיעב׃ןווגמוניה׳העדהרוי׳קלח
)הדינ(תושיא,)תיבר(תונוממהםוחתבדיחיהלעםילטומהםירוסיאובםישרפנ
דומלת,ןבהֿתלימ,םירומוםירוהדוביכ(דיחיהלשהֵ☻עֿיבויח;םיפסונםימוחתבו
.תמהלעתולֵבֲאוםילוחרוקיבינידםגןכו;)דועותורשעמותומורת,הקדצ,הרות
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תונמאנוהמיאתמתירסומֿתיתדהריוואלשסיסבלעקרםהבםייקתנהזירה
המייקתנשירבעהטפשמהתדימהתואםגשאופאעמשמאליממ.תינוצרֿתישיא
תויהל–רבדלשורקיעבםגילואו–תמיוסמהניחבמםינפֿלכֿלעהלְדח,הלוגב
סיסבהיכ.דבלבילאודיבידניאֿיתדןיינעלוכיבכהתשענו,תיטפשמהעפות
תכרעמלשרתויבקהבומהיגשומהרכיההֿןמיסםהיתכלממרטשמבשומימהו
תגאדלןיטולחלהרסמנתאזהתכרעמהיללכםויקלתוירחאהשכו;תיטפשמםיללכ
תיצוביקֿתימואלוזשפנהתיההתויטרפבםגשאהיּולו(,םשפנלםמצעֿםיטרפה
היווהלשהיצקנופתויהלםינפֿלכֿלעלדחםיללכםתואםויקירה,)הנכותב
תירוביצẁתימואלאיהש,הרותבהליחתכלמןוּוכמַּכ–oתיטנדנצסנרטתימואל
,יטרפהןופצמבהיולתקראלהשעמלהראשנוזו–הלוכבתיטפשמẁתיתכלממו
ודיẁגשיהםוחתבקרתבייחמהרותההתיהףאוליאכהיטהההבהרגתשנםגאלא

14.ךכלרבעמאלו,ומצעלטרפהלש

םייתכלממםייחלתישעמההשירדהםאילואאלפייאלתאזההיטההחכונל
שודיחלהשירדהםצעםג.םהלדוגינבףאוהרותהֿייחלרבעמאקוודונבהשדחתנ
–םויכםגדועו;וניארשיפכ,הזהדוגינהךותמהליחתכלמהתלעירבעהטפשמה
ותואמצע,ופקותאולמבירבעהטפשמהשודיחלשהשירדַלרבכונאםילעתמשכ
דיחיהגוסהןמעקרְּב,לארשיבהרותהֿייחלעגונשהמב,ונאםילקתנןיידע–ונואו
וזןיאשאלא,תמקושמהלארשיֿתנידממתילארשיתונמאנתשרדנםנמאובש,הזה
יוטיבכהיקוחוהתוינידמ,הנוזחלע,הנידמהבוציעןיינעלתשרדנ
םייחהםיטרפהלשםיינָרותהםיניינעהתורישלקרםאיכ,לארשיֿתרותל

תכרעמרשא,תיטפשמהניחבמרזוינוליחסיסבלעםגאהיּֿולךכו–הכותב
תידוהיהכלממןימבכ,הרותלתינוציחןיטולחלאיהוהנבמתאתבצעמהתומרונה
.המצעלשהלוגַּבתבשויה

הניארשא,״ירבעהטפשמה״תמסיסש,אוהיעבטאצויֿלעופךא,תמאב,ןכל
רוזחלהכירצ,תוירכנםיכרדבהילוגלגמהלעתמקרםאֿיכינגרואההרוקממתכשמנ
תומלשםִעלארשיתוגזמתהלהשירדַּב–המצעלשהאלמההתועמשמבתורעתהלו

תאד״בשחתנמרשאכ–)׳דךרכ(׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ורוביחב14
הקסִפלםגונבִלתמושתתאאוההנפמ–המעהמלשהַבותולגהתדמתהבשאטחה
תאזהאר(.תולגבהרותהטפשמ׳תטרפה׳לשתיווזהןמומצעאטחותואראומהב,וז
.)׳אהרעהלבלםישו,235׳מעתיתחתבםש
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״ירבעהטפשמה״לשהמסיסהדוחיילכןודינ,אליממ,וזהשירדבו;ותרות
׃תילֵרעẁתימורהאצמהקראוה״טפשמ״לשימונוטואדסומיכ,ארקיעמלטבתהל
הישרושלעהאשנתמהתויתכלממלשהחנה,גשומהםצעיפֿלע,אוהבייחמ
.םוקמונריכיאללארשיתרותלשתומלשַבו–דחיםגָהיֶתילכתẁתמאוםיינחורה

ןיידעםהונברקבהרותהֿייחשהמצעהביסהתואמ,ינשדצמ,םלוא
,הרותהןוטלשלהשירדהשםגבייחתמאליממ,םנוויכוםייפואבםייטפשמẁיתלב
ֿייחדגנכםגתנקותמרבכאהת,טפשמהגשומןוויכמאקוודתחתפתמה
.םירוגשההרותה

קרהעמשמןיאהרותהןוטלשלהשירדהש,השגדההתשקבתמוזהניחבמ
הרכההשודיחםגאלא,המצעלעהרותהלועתאלבקתשהנידמהןמהשירד
oיביסקלפרבויחכףאהזהינידמההנוטלשתאםנמאתבייחמלארשיתרותש

הנידמהש]ךכב[ריכהלםיבייחהרותהֿיאשונ.הדִצמ,איהֿהמצעלעלָחה,לוכיבכ
,םהידיֿלעתווצמהיולימםודיקלימיטיגלרישכמקרהניאלארשיֿץראבתירבעה
םויקהידיֿלעקררשא,תינוגראהתרגסמהםגאיהאלא,הכותבםיחרזאכ
רבדלידעלבןפואבתמאתומותנוּוכמהדִצמאיהשכ–התועצמאבוהכותב
עיגהלהרותהֿתווצמללכבתולוכי–ופקיהוגשומהתּובחראולמב,הז
איה,הנידמהוהרותהןיבוזתיניינעתודכלתה.ןנקִתכיולימלשהלעמל
ןתינו;״ירבעהטפשמהתומלש״ואהרותהטפשמלשגשומַּביוטיבלאבהרבדה
חתמה–תויהלםיכירצםהשהמןיבלםהשיפכהרותהֿייחןיבחתמהלכשרמול
תחאההמישמבםצעבםכתסמ–םילואגםיירבעםייחןיבלתולגבהרותֿייחןיב
הרותהֿתושירדםוגרִתוא,הרותהֿטפשמֿייחלהרותהֿייחתכיפהלשתאזה
.ּהללכבהנידמהשפנלעהרותהֿטפשמתעיבתללארשיֿתנידממ

םנמאהכירצ״ירבעהטפשמה״תמסיסשםשכש,ןכֿםאאוהרבדלשושוריפ
ֿתרותלשגשומהםינפֿלכֿלעךירצםגןכ,תינרותההתועמשמאולמבעלביהל
בושהזכןפואבו;תיטפשמהותועמשמתומלשבויוטיבתאאוצמלורוזחללארשי
קבאמהלולכמבהנכלעירבעהטפשמהלשהמסיסהתובישחםנמאתרזחומ
תאהנשמרבדהןיאבוש,םוקמֿלכמ,הזסיסָּבלעךא.הניינעתמשגהלונשרדש
אופאאצמנירבעהטפשמהןיינעש,ןאכדעוננויעהיהןוּוכמהילאשהנקסמה
םדבלםהלרשא,אמלעבןידֿיכרועוםינטפשמלשתויעבהםוחתמעקפומ
–ןידֿיכרועוםינטפשמ.העדעיבהלוןהבןודלידכהשורדהתיעוצקמההרשכהה
ךא.ימונוטואֿיעוצקמדסומכטפשמלעגונהלכבתוכמסהםדבלםהלםנמא
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.ימונוטואֿיעוצקמדסומאוהןיא–ותּויעוצקמלכםע–רומאכ,ירבעהטפשמה
דצמ–הזלולכמו;לארשיֿתרותלשלולכמַּבםיעלבנהםינפהדחאאוה
ךא–״םינטפשמ״לןיינעאוהולוכאוהףאםנמא,םייטפשמֿםייתכלההוינפ
םינטפשמלאלו,םימכחֿידימלתוםינבר,םיאיבנלשגוסהןמםינטפשמל
ןבומבםגּולו–ןידẁיכרועẁםינטפשמ,םעוצקמֿלוטריעב,טושפךכםינַּכתִמה
.הזלהירצונֿיאטיסרבינואהוימורהגשומהלשרתויבבוטה

תטלשהלעתיגולואדיאהתודדומתההתשירדיכרמולוננוצר,תורחאםילימב
ןיינעהתאצוהלשהשירדל,ימינפההנויגהךשמהךותמ,האיבמירבעהטפשמה
ֿםהיתימעגוחונייה–וישכעדעםדמדמהיהאוהובשםצמוצמגוחותואמ
טפשמהתוכזהכירצלוכיבכםדימרשאםמצעםינטפשמםתואלשםירשוקמה
תישרושה,תינחורההגהנההםכשלעהמישמהתלטהו–שבכיהלירבעה
ללכבןכתייהתועצמאבקררשא,תירוטסיההתודהיהלש,תימיטיגלהו
יגשומהעקרהםגרצונ,אליממ,הזבו.לעופלינגרואןפואבאָצּויירבעהטפשמהש
ונממרשא,יתרבחסיסבידיֿלעהשורדהתיגולואדיאהתודדומתההתמלשהל
םיפיטמונאשהזירבעטפשמ״׃וזןיעמןושלבהזרכהתאצללכותומשבו
ולבקלוענכתשתש,םיירכנֿםינטפשמ,םכמללכםישרודונאןיא,טלחומבול
אלשןמזלכלארשיבםינטפשמכםכדמעמםצעתאונאםילסופ;ונליבשב
םיעבותרוביצַּבילנויצקנופהםכדמעמתאוליאו,ונחנאונברִקבועמָטיתוורשכות
שודיחבונדיקפתתאםישגהלידכ,ונלדיחיהירשפאהימיטיגלהןפואבונא
ירשפאהןפואבבוש,תירבעההתרותטפשמותירבעההנידמהןיבתודחאה
.״ונמצעב–דיחיה

,תימיטיגלהותישרושה,תינחורההגהנהה״ש,הדבועלונאםירזוחןאכשאלא
ןדידןודינבאיה–ללכבתמייקאיהשהדימבףא–״תירוטסיההתודהיהלש
לכוהמעשםיסנרפהואיה,דחיםגתימשרֿיתלבהותימשרהתונברה.תקתושמ
לכ–טעמואהברהםא,אוהשֿךיאיחךרעודידלאיהלארשיֿתרותרשארוביצה
שורדלהלוכיואתיאכזלארשיֿתרותשתעדהלעםילעמוליפאםניאהלא
אָצומַלםָשּוח,וניארשיפכ.הנידמבתונובירהםצעתאאלא,תויוכזקראל
;שומישֿרסוחלשתורודֿתרגִשידיֿלעהֶהקומהרותהיֵבויחלשיתכלממֿיטפשמה
,םכותמיוארהףקותַבוחסונַּבתאצללארשיתרותלשןוטלשהתשירדלכותשינפלו
.םמצעבםכותבלוכֿםדוקוהוררועישהרותהֿטפשמֿתומלשלשוחהדועךירצ

אשונלרבעמקחרהתגרוחהתיתרבחותינחורהיעבבונאםיכבתסמהזבו
.ונרוביחלשםצמוצמה
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,חרכהב,םגהכורכהרותהֿייחתמלשהליתכלממֿיטפשמהשוחהתוררועתהיכ
תולגהֿתרגִשלשיגולואדיאהסחיהרועינב,םייחישמהםיכרעהלשהיצזילאוטקאב
תודהיהתבשחמלשהרגִשהרועינבםגאליממו–תירמוחהתומשגתההיקוחל
הלאהםיילכשהםייונישהלכלשהיצרגטניאהצוחנ,ןכֿומכ.הללכבתיתולגה
ֿתיאדיאתוליעפלשהפונתלתיתולגהתוליבסהתרגִשתאריבעיש,ישגרעוזעזב
הלאהםירבדהלכרשקהבםישמשמהםייוכיסהוםיישקהלעו–תינוצר,תיתילכת
ךא.]׳בךרכ[׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳לעירפסבהבחרהברבכיתדמע
דקומהֿתדוקנםנמאתאצמנ–ירבעהטפשמהתייעב–ונלשאשונבשרמולהארנ
עגמהוקאצמנהזהאשונהםוחתביכ.וללכב,רומאהםירבדהֿרשקהלכבתינפתַל
ֿתירבעההנידמהתרגסמבםתוחתפתהתואיצמןיבלהרותהֿייחתרגִשןיברישיה
;התוחאלהגיצמולאמתחאלכשתויביטמרונהתושירדהידיֿלע–תילארשיֿץרא
לשתמחולהרכהלםירבדהוחתפתישאוהיעבטךאהזהיטקלאידהעגמהךותמו
תועמשמהלכלע,הרותהטפשמלשינידמהןוטלשלהשירדב,הנוכנההזֵתניסה
.ןאכמתכשמנהתיאדיאהֿתיחישמהותישגרה

לכותאלוניוותהשהזרכההיכעמתשמםינפֿלכֿלעירה,אוהךכםאםג,םלוא
יפכ–קראלא,׳וכו״תימיטיגלהותישרושההגהנהה״ךותמתאצלהליחתכלמ

םיממוקתמ,םילועוםיחתפתמץולחֿיֵגּוחךותמ–הזבאיהתאצויםנמאש
,תיאדיאהםתוננערןורתיםצעבקראיהםהלשהיצמיטיגלהש,דצלכלםייתרוקיבו
הגהנההםצעתאףאשובכלםיצלאנהו,םתוחילשתעדותבותירוטסיההםתִמאב
.הידיֿלעהנידמהטפשמשוביכלםדקומיאנתכ,הרותהֿייחלש

וא,ירבעהטפשמהתטלשהרשא,קבאמהביטלונאםיעיגמהזכןפואבו
.חרכהבובהכורכ,הנידמבלארשיֿתרותתטלשה

ונייהו–הרותהֿימכחוןידֿיכרועןיבהרירבהלעןיינעהתאונדמעהשמרבכ
תינכטֿתיעוצקמהיעבויניעבאוהיביטמרונהוהנבמןוגרארשא,ינוליחרטשמןיב
שקבמה,השודקברטשמןיבל,ינחוראובילשםיאנכטלרסמיהלהרֵשּכה,דבלב
אלחרכומקבאמהש,ךכבונללכהאליממ–ימינפהורסּומבםייחבהניפלכףיקהל
אוהחרכומםגאלא,אמלעבןידֿיכרועלשיעוצקמהםוחתהןמרובעלותאצלקר
יגולואדיאֿיתוברתֿירוביצקבאמלךפהיהלידכ,ללכביעוצקמהםוחתהןמגורחל
הרותהֿימכחלשתביוחמהםתגהנהבםגּולו,הללכבהתומדוהנידמהביטלעףיקמ
תאואלמיאלםויכםילבוקמהםימכחהיכהנקסמלונאבשכ,התע.םיחמומה
תודדומתהבםכתסהללוכיוניאהזהירוביצהקבאמהשררבתמ,םמצעמהמישמה
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תימורטההמישמהםעדועדכלתהלאוהךירצאלא,םימייקתונחמינשןיבהטושפ
םידמועהירוביצהקבאמהידיקפתל–הרותההנחמהז–דחאההנחמהןוניכלש

.דוסיהןמ,וינפל

ךותםגרשא,תחאתלבוקמהנעטלוכֿםדוקתוחדלךרוצהררועתמךכלרשקב
.םדגנכהתולעהלשקיבוארוקהםמוקתהרבכשןכתייןאכלדעםירבדהחותיפ

תורומחךכֿלכןהש,תוירמוחתוימואלתויעבבםויכונאםיפוחסשאיההנעטה
הרשכההעשהיהוזםולכו–עגרלעגרמונייחםצעתאעובקלןהתויושעשדע
15?ז״עלב״ףמאקרּוטלּוק״וא,חורבשתויתוהמתולאשלעתודדומתהלשהנוכתל

רעטצמהזןוויכבתוכלוהותוחתפתמהתוינכפהמֿיתלבהתויושגנתההלעירהו
ברהש,דועו?תינורקעֿתינכפהמתּויִנָקסַמןהילעףיסוהלאובנםולכו–רוביצה
,ץראהןיינבןעמלהלאםיניינעב״םולשבםויקֿוד״ןימלףיטהומצעבל״צזקוק
אובניכהמו,המלשההלואגבוללכבםעהלעהרותהחורםעפטשפתתשדע
לוכיבכקחרהדועאיההתקדצהתעקפהשכ,תאזלההרשפהתארערעלםואתפ
?האלהוונתאמ

תויעבו״ףמאקרוטלוק״בהערכהההבתעההעיגהיכהארנתמאב,םלוא
.תחאעבטמלשםידדצינשתויהלתוכפהנרמוחַּבוניישקםעקבאמה

ןיבלהמוקתהלעפמלשתינוליחההגהנההןיבובונלגרוהשדוריפהךותמיכ
תינוליחההגהנההשךכלםויכונאםיאב,תירוטסיההלארשיֿתרותבםירבדהרוקמ
המזויהשודיחליאנתו–תיבויחהמזוילשךשמהלינחורןעטמדועהלרתונאל
לעשבלתיורענתי,תחאכתינחורהותירמוחה,המלשההלואגהןוזחשאוההשורדה
,ברהולףיטהש״םולשבםויקֿוד״ַלעגונשהמב,ןכֿומכ.שוריפבהמוקתהלעפמ
אלהלואגלֿאָצומרשאהלאכשהרותֿיאנקדגנכקרהשעמלהיהןוּוכמאוהירה
החנההלעהתיהתססובמהזלה״םויקֿוד״ַלהשירדהםצעףאו–םתואנקלהיה

ורוקמו,׳תוברתתמחלמ׳׃אוה–Kulturkampf–הזהינמרגהחנומהלשומוגרת*15
יניינעב,19ֿההאמהףוסב,םשתילותקההיסנכהדגנהינמרגתלשממהלהינשקבאמב
.ןיאושינוךוניח
ןאכהלעמאוהשוזהנעטבןודיוד״בשבושי,הזהרוביחהתביתכרחאלםינשששכ*
;)הזךרכ(׳תוברתתמחלמל׳׃ורוביחב–הדִצבשהתבושתבו,הב–אוהֿותשירדדגנכ
.תואקסִּפעבראךלהמבו״הנהו״׃תחתופההקסִּפהןמל,387׳מעבדוחייבםשתאזהאר
604׳מע,)׳בךרכ(׳םייוגַלרבד׳רוביחַּבהאר–דימןאכרכזנה–קוקברהלע*
3.הרעהב
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ןיינעלתקתושמהעשֿיפלתראשנלארשיֿתרותש,הנכותםעהמלשההותישירחה
ונעגהינוליחהדצהןִמשכ,תאזתמועל,התע.החוכמתיאמצעהלואגֿתמזוילש
יאוולהẁןויבצלעדועאלהפאוהרבודמהינרותהדצהןמוליאו,ונעגהשםוקמל
,ךליאווישכעמ,הלוכונתּויתכַלמַמלכתכישמלעתמאבםאיכ,המוקתהלעפמב
עמשמאליממ–הלואגהתכשמהלשתורשפאהםצעםשל–הרותהךותמ
ברההזחשיפכ,הזבתעקפנרבכםנמא״םולשבםויקֿוד״ותואלהקדצההש
.םלועמ,ותעשלוליפא,הקדצהולהתיהללכבםאתאזו,םימיהדחאלאללכמ

דבלבוזאל–לוכיבכֿליהבמה״ףמאקרוטלוקה״ש,אופאאצוילוכהֿךסַּב
תלטומהתקהבומהתיצולחההמישמלאוהךפהנ׃הברדאאלא,אוהרתומש
םירבדהםתואלשרחאחוסינ,רוריבוקוידרתיבו.ובםידמועונחנאשהזרודלע
היתועיבתמואנדיאהד״תיתדהתודהיה״לשםודמדהẁבצממתורענתההש,אוה

הגהנההםצעשוביכלשוריפבןוּוכמהעסמְל,איהשתומכהנידמהיפלכתויעראה

,הייחלהפונתהוןעשִמהתמצועאולמתאהלריזחהלידכ–המואב
הרותַּכהרותהֿתומלשלשתיחישמהֿתיתכלממההאָיחההידיֿלע
רודהẁתמישמתויהלתכפהנ–םיבייחמהםיידעלבהֿםיימואלהטפשמַכו
קרשהזרוביציגוחלע,רתלאלוהשעמלẁהכלה,תמאבתלטומהתקהבומה

.ךכםשלשורדהדחוימהינחורהןעטמהזונגדועראשנולשותשרומב
םויכלןיאהללכבתירוביצהתונוכנהתניחבמשהנימֿאקפנןיאהזןיינעלו
.תינרותהגהנהוילעלבקללגוסמואץפחםעהאהישמהרואכלרתויקוחררבד
ֿותולדןובלעאצוי,אוהשיפכוהירהםעהלשינחורהבצמהשךותמאקווד
,תירמוחההנכסהתוינוציקךותמו;רבגומיטקלאידלעופבתימצעהֿותורכנתהו
ותואב–הלצההֿתמישמתיֵ☻ענ,םעהלשתינחורהותונקורתהקמועבהכורכה
לככ.תונעיהסייגלרתויהחונםגו,התּויִחבתקחוד–ונרמאשביוחמןכות
אלםהש,המואבתמאהֿתעדותתאןירקהלולכויותמאבורענתיהרותהֿיאשונש
ידכ,םדילהשעמלהגהנההתאלבקלםהםינועטוםיכורדםגאלאתונעטֿילעבקר
תינוליחההגהנההןמתרצבנה–הנוכנהתימואלהתילכתלםעהתאליבוהל
תערכמההיעבה.םדילוזהגהנהרוסמלתונוכנהםגםדקתתאליממ–תנקורמה
הרותהֿיאשונועיגיםנמאש–המצעוזתורענתהםצעבקרהעוקתןכֿםאתראשנ
ריזחהלידכ,טרפהלשוייחלגעמםוצמצבהרותהיֵבויחםויקתרגִשתאץורפל
תלאוגותיתכלממֿתיטפשמ,תימואלתועמשמלשאָצומהוףקיההאולמתאםהל
.ונרוביחלשאשונהֿקוידלבושונאםירזוחהזבו––
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,ונניינעבּהלֳאָשלםוקמשישתחאתפסונהלאשלדומצבםהיניבםירשקתמםירבדה
םולכ–איההנוכנהנורקעב,ונילעהשתינחורההקיטקלאידהשםגאהי׃רומאל
םיכרצהתאאלמל״ירבעהטפשמה״ולארשיֿתרותלשםתלוכיבשיתמאב
?השעמלםויכונינפלםיגצומםהשיפכ,יתכלממטפשמלשםייביטקייבואה
ֿיביטקייבואהרשוכהתוחפלםהבשיםנמאםאה–תורחאםילימב–וא
הרותַּבקיזחהללכונשידכש,ונמכסהונרוביחתליחתבשרחא,ץוחנהינכטה
ןורתיוליפאאלא,רשוכהקראלםהבץוחנ,תמאלשהרותכירבעהטפשמבו
?שממיביטקייבוא

.םינפיתשןיחבהלשיתאזההלאשהםצעבהנהו
םקופקפרקיעשהלאלםגיוטיבהבוּנַתָנ,דוחייבןושארההחוסינב,דחאדצמ

,ונלןוּכסלירבעהטפשמהוהרותהםילוכיםאה׃יגולואדיאםאיכ,ינכטאקוודוניא
,השורגוןהוכואם״וכעולארשיןיינעבלשמלםהבםילולכהםיגשומהלע
׃הפבכעתנאלםירבדהלשהזדצלעךא?םירשעההאמהלשתורואנהתוביסמַּב
יבויחבקוּבדִלעיגמשימו,ינורקעֿיּכרעםאֿיכ,רקיעביטמגרפרוריבלןיינעהזןיא
הדבוע–ץוחבמםָרָסומוםתילכתףוליסילב–םכותמירבעהטפשמהוהרותה
,הברדאאלא,וגיאדמםירשעההאמהולארשיתרותןיבירסומהשרפההןיאשאיה
.םיינחורהמצועורשועלשדוסיולשמשמאוה

בוש,ךכםושמאקוודו;הלוכבתינכטֿתיעוצקמםנמאאיההיעבה,ךכלרבעמ
ןאכםכסאוזעאןכֿיפֿלעֿףא.השעמלתויָארבהררבלוגילפהלידכםוקמהוהזאל
,ןכאשאיההנקסמה.הילאעיגהלםדאיאשריכהֶארִנםיאתמןויערחאשהנקסמ
טפשמהיואר,תונורחאהםינשהםייפלאךשמבדבלבתיתולגהותוחתפתהףאלע
–יתכלממטפשמלהצממדוסיכ,אוהשתומכובצמבוליפא,ונשמַשלירבעה
יתכלממטפשמשיפכמתלעותותמא,קדצרתיבךכונשמשלאוהיושעםנמאו
היעבלןיאיכ;ויאשונתאשמשלרבעבהיהיושעואםויכיושעםלועבוהשלכ
,חוכבואהעודיהכלהב,םלשומיתִמאןורתפהלןיאשונתייווהלהכירצהתיטפשמ
םירשעההאמהינמאנלהֶארנשהמףאו–לארשיינידלשםייקהרמוחהיפֿלע
.םלשהםירבדהןויגהבןורתיְלֿאָצומדימתולשיתמאב,וללהםינידהלשתּורָזכ

ַחֵרכהםגשי,המצעבהנקסמהתואמוןויעהותואמךשמהב,ינשדצמ,םלוא
הפקותו,תטשפומאיההרקיעבהתונוכנ–העשֿיפל–וזהנקסמיכתודוהל
ינידלשםייקהרמוחבהמולגחוכבתוחפל–םנמאיכ.רתויבםוגפאוהישעמה
םוחתםושבטעמכךא;םהיפמלואשלאובנשהמלכלעהנוכנההבושתהלארשי

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 72

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



הזחוכדמועוןתינדציכהליחתכלמהעודיוהנכומהבושתםויהונלןיא
.טרפבונתלואגךילהתלשתודחוימהתוביסמבוללכביתכלממטפשמכ,שומימל

ינידלש,לעופבםגדבועמאלאחוכבקראל,ראופמהנבמ,לשמל,ונלשי
המלשהתוברתוימינפתודוקנבוליפאדועםיכירצםהםגשהממץוחךא;תונוממ
יפכ,תונברהןידֿתיבוליאו–ןידẁתיבלםיכירצתונוממהינידףאירה,רוריבוא
אהיאלש,]יואר[ןידֿתיבןיבלוניבםולכאלוןבומכןיא,םויכונינפלםייקאוהש
אהיאלא,םילבגומםירדגבהימונוטואתלעב,תלבסנתיתדעתונברוזיאלערזדוע
בלושמו,לעופלֿהאיצומעורזלינגרואןפואבדומצה,יתכלממהטפשמהֿתיבםצע
,ןכא.לארשיֿתרותלשהחוכמ,תוכלמהוא,הנידמהןוגראלשתיללכתכרעמב
תינכתהךא;ירבעהטפשמהתורוקמבתינורקעתינכתונלשיהזכןוגראלםג
ןמזלכו–שממלשםייתכלהםיטרפתואמבםידיגורועםרקלהכירצתינורקעה
,לעופבםהבשמתשהלתנוּוכמהרטמבופרוצאלוודבועאלוללהםיטרפהש
.ריינהלעראשיהלתינורקעהתינכתהםגהנודינאליממ

תולגהיֵאנתברשא,טפשמלשםירחאםיחטשבאופאהמכוהמכתחאלע
.תונוממינידמתוחפףאישעמאָצומםהלהיה

לשתוקומעתותִמאתפוצרותפעוסמתכרעמלארשיינידבשי,לשמל,ךכ
תכרעמהתאריכמהוהשימםויכשיםאאוהברקפסךא;ןישנועהינידתונורקע
תמישריכםינפֿלכֿלערורב,םמצעתונורקעלרבעמ.תדחואמהרותכתמאבתאזה
ללכֿךרדבהלוכיהניאירבעהטפשמבםירכומהםייפיצפסהםישנועהותוריבעה
ןיינעה.םייחונאםהבשרבעמהֿיאנתבתילאוטקאֿתישעמתועמשמתלעבתויהל
,תנקותמההרבחהןוזחמקלחןירשימבהניאםישנועהותוריבעהתכרעמשךכבאוה
עקרלעיכהרואכלרבתסמו–ןוזחהיפֿלעהרבחהןוקיתליעצמאקראיהאלא
תולעתהלאוהבייחםכותמשו,רוביצבםויכםיחורהחורהֿיכלהותופקשהה
שמשלהלוכיתינרותהןישנועהֿתכרעמלשתיטמוטואההלעפההןיא,ןקָתיהלו
לשהיצקאירקרררועלהיושעאיה׃הברדאאלא,המצעלשהרטמַלליעייעצמא
.הללכבהרותהדגנדרמ

המ;רתלאלבוטאוהתאזהתכרעמהךותמהמ,ףיקמרוריבאופאץוחנןאכ
הדימבהרבחהןקותתשכלאצָמיתורוזחתותִמאלבא,וניאנתבהלעפהלןתינוניא
ונאןיאשהרבחלשםיאנתלקרןוּוכמהיההליחתכלמהמ;ןוכנהןוויכבתקפסמ
סחיבםינותנהתונורקעהיפֿלעבייחתמשודיחהמו;םהילארוזחלדועםירומא
,םירבדהךלהמבחתפתהלאיההיושעשיפכו,ונימיבאיהשתומכהרבחהןוקיתל
ויהיאלםירבדהשןמזלכ.עיגהלםיבייחונאוילאשתומלשהןוזחלבלֿםישב
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םישגהלליחתהלוליפאהיהירשפאֿיאאליממ,הקיפסמםודיקתדימבםינכומ
ונלחתהאלףאםויכשאיההדבועהו–הרותהתקוחיפֿלעתירבעתויתכלממ
.תאזלהםודיקהךרדלעתולעלןיידע

תוכלמלשרטשמהẁתקוחםצעתייעב׃העירכמרתויףאתובישחתגרדב,בושו
שבוגמבםויכםיעדויונאןיאהזבםג.המצעלשטפשמבוהרותבתשרשומהלארשי
ןה–״היצוטיטסנוקה״וארטשמהֿתקוח,ונדידלו;רתויבםייללכתונורקעאלא
וזיאקרהנניא–תוצוחנהרבעמהֿתופוקתתניחבמןה,ןוּוכמהןוזחהתניחבמ
ישדחמלצאאוהבצמהשיפכ,הצחמלתיטנסרטניאוהצחמלתינטפשמהיעב
הביטםצעלתסחייתמההיעבאיהאלא,םויכתסנכב״היצוטיטסנוקה״תעיבת
.םישגהלםיוּוצמונאש,תיתכלממהותיתוברתההכפהמהלשהנכותו

עבקיהלתמאבםילוכיםייללכתונורקעקרשאוהרורבוטושפ,םנמא,הנהו
םיישממהםיטרפהוליאו,והשלכןוזחלשותמשגהלסחיבשארמוטשפומב
ךא.המצעבהמשגההךלהמבחתפתהלקרםילוכיתונורקעהיפֿלעםיבייחתמה
אובבחתפתהלליחתהלםילוכיוללהםיטרפהןיאשרמולןכֿםגהארנינשדצמ
ֿךורעוןכומםחותיפלֿרמוחהןיאםא–םלועלםתעשעיגתאלףאו–םתעש
ךלהמבהליחתכלמםיכורדּוםינָנּוכמהתוחומםשןיאםאו,הליחתכלמםחותיפל
ונלשישינפלמףאיכ,הזלהרבדלישעמהנקתֿחתפםגשי,תמאבו.הזהחותיפה
םשלהלועפהםצעירה,הרותהתקוחתאןהילעלבקלתונכומהתוכלמואהנידמ
חרכומםנכותשםישעמוםירבדבהכורכהלאכשתוכלמואהנידמלשןתנכה
ונרמאשמ,אופאאליממו–דיתעלםייופצםהשיפכהמשגההיטרפיפֿלעעבקיהל
םגונרמא,המשלוהרותהתקוחיפẁלעהלואגẁתאשונלארשיẁתוכלמלעקבאמ
לוכֿםדוקאלא,ומצעהזקבאמןכותלקראלתוחומהֿתּוכירד
ֿתרגסמלשישעמהןונכתלוינחורהיומידלףא,ךכםעדבבדבו
.ליבוהלקבאמותוארומאהילארשאםירבדה

ףאו–ונשרדשקבאמותואלםדקומיאנתיכרמולוננוצרתורחאםילימב
תומלשכהייחתלםוקללכויירבעהטפשמהשתיביטקייבואהתורשפאהםצעל
םעפונלםוקתשתורשפאהםצעלםג,אליממ,ונייהו–המצעלהקיפסמהתיתכלממ
הזירה–המלשההלואגהךרדלעתוריחותוימצעךותמהלענשו״לארשיֿתוכלמ״
ונבלתאךורדלולוכֿםדוקבשייתהל,הנוכנההארשההוחורהונבםוקתםנמאש
יכאוההשעמלושוריפ,ודִצמ,הזרבדו.רומאהינחורההריציהֿשַעַמלונתבשחמו
,הביטבתדחוימוהשדחהבישיואשרדמֿתיבןימםוזילונאםיבייח
לשםיטרפהותונורקעהתאחתפלושבגלליחתהלהיהיהדיקפתרשא
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שממתמהןוזחהרוקמִכו,הצממוידעלביתכלממטפשמכלארשיֿתרות
.הלואגהותלאוגהלארשיֿתוכלמלש–ומצעהמשגההֿשַעַמו–

ירהןוכמ״לשוגוסמוהשמלןפואםושבהמודןבומכהיהתאלהזגוסמהבישי
16.״ירבעהטפשמה״תאדוחייבחתפלוררבלאוהףאשקבמה,לשמל,״לשיפ

קרררבלתמאבתנווכמה,תימדקאהדובעקרוזירה״לשיפירהןוכמ״לשודידל
טפשמה״םודיקלתונויסינַּבבלתשהלהאּבהו,״ינרדומחסונב״ןיַעברבכיוצמהתא
הצוחנההבישיה,תאזתמועל.איהשתומכתינוליחההנידמהתרגסמב״ירבעה
תמשגהליטילופהויכוניחהקבאמהתאשונלהמצעבךפהיתשהבישיאיהונדידל

השעמלֿתוכלהעובקלוררבלןווכמאהיהידיֿלעהרותהשוביגרשאו,הניינע
.התוחתפתהךלהמוהלואגהןוזחב

,רחאםוקמםושבםויכתועבקנןניאותוררבתמןניאהזגוסמהשעמלֿתוכלה
,ןכֿלעֿרתי17.״ברינפבהכלהתארוה״לשהפצוחלששחלכןאכםלענאליממו
דעוֿתיבםושמהנאצתאלןהש,אוההלואגהֿתוכלִהלששרופמהירוטסיההןידה
,ומצעבןידותואיפֿלעו–דגנכשתיחישמתוררועתהךותמםאיכ,תולגלשםייק
תקהבומההחכוהההנייהתןה,המישגהלתחכומהתלוכיהותוררועתההםצע
םצעידיֿלעירה,םנמאםוקתתשרדנההבישיהםא.התִמאַותוררועתההתורשַכל
;הדומילתונקסמלשתמאהתקזחבהרכהאופאשורדלתיאכזאהתאיההזהרבדה
ןכומהןמםינקזםיעבשןמזלתונויסינהלכ,ולשכנקדצבו,ולשכנהכדעםאו

אליממ–דמעמקיזחתוםוקתםא–תשרדנההבישיהירה18,ןירדהנסהשודיחל
תמוקתירהו.ינגרואןפואבהלואגלשןירדהנסהכותמחתפתתוםוקתיכתופצלשי

.51׳מעבליעל,3הרעהבהארובוש–׳לשיפירהןוכמ׳לע16

אלא,וברינפבהכלהתורוהלדימלתלעתרסואההכלההלאד״בשןווכמתואכרמןיב17
ם״במרבו,׳בדומעא״לףדתוכרבתכסמבתאזהאר.ברהלשותושרתאךכללביקםא
.׳ג‐׳בתוכלה׳הקרפ,הרותדומלתתוכלה,׳הרותֿהנשמ׳ב

איהתחאה׃הנשתואמעבראכוזמוזתוקוחרה,הלאכשתומזוייתשלעןאכעיבצנ18
המזוי,)ךליאו1524(הכימסהשודיחל–תפצימכחומעו–בריבבקעייברלשותמזוי
ברהלשותמזויאיההיינשה;ודימלתלברתכימסלשתורודהשולשרחאלהכעדש
ותעצהתאךרעאוהו,הנידמהםוקםעןירדהנסהשודיחלןומיימןהכהביילֿהדוהי
םילשורי,קוקברהדסומתאצוהב,׳תשדוחמהונתנידמבןירדהנסהשודיח׳׃ורפסב
.א״ישת
268׳מע,)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳רפסַּבהאר,בריבבקעייברלשותמזוילע
.םשז״טהרעהבו״ךכלהמודב״׃תחתופההקסִּפַּב
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הלעפהלתורשפאהםצעלתחאתיתוהמהמדקִמדועןכֿםגןבומכאיהןירדהנסה
19.יתכלממטפשמכלארשיֿתרותלשתינגרוא

עיגתוזתוחתפתהשינפלףא–םוקמֿלכמירה,אהירשאכרבדהאהיךא
רבכ–וללכבםעהידיֿלעתרכומאהתשןירדהנסהתמוקתבתינויגהההתמלשהל
,השדחתינרותהגהנהלשדקומ,םוקתםא,םישרודונאשהבישיהתואבאצָמיי
לא,דבלב״העדֿהרוי״ו״םייחֿחרוא״ינידמהרותהֿייחלששגדהתאהריבעמה
,םיפיקמםייתכלממהרותֿייחלש–תרגסמלהריתחבוא–תרגסמבםתללכה
ידיֿלע.הלואגֿשעמבםיאטבתמותשגרומתירוטסיהֿתימואלתועמשמםיאשונה
םרישכיוהרותהינידתאַחֵתַפיקראלש,הרותֿימכחלשרוביצהווהתיוךליךכ
םודיקלשדיקפתהתאאלמללכויםגאלא,יאמצעיתכלממטפשמלךפהיהל
םיירוביצהםיגוחהשוביגידיֿלעןה–שממלעופלוזהכפהמלשהתאצוה
םשוביכוםידגנתמהםיגוחהברקבהכרדסוליפידיֿלעןה,הביבסמםימיאתמה
.םמצעבןמזהךשמבהילאףרטצהל

התחלצהורוביצבוזהגהנהלשהתוססבתהםצע–רתֶיהירה,ךכלעיגנשמ
תמאהתחכוהוךוניחוהעפשהלשןיינעקררבכאהי–היוצרהתילכתלוליבוהל
םצעלשהז–תמאברתויהשקהועירכמהדעצהךא,לילעבוזהגהנהבהמולגה
.הֶ☻ענאהיםינפֿלכֿלערבכאוה–ןיַאהןמםירבדהֿתישארתווהתה

.)ליעל12הרעהתאהארובוש(–ד״כשתירשתוג״כשתףוס׃הביתכהדעומ
׳םָלֻס׳תונויליגןורחאהיהןוושחןויליג(;ד״כשתןוושחוירשת׃םיקלחינשב׳םָלֻס׳בםסרופ
.)עיפוהלמלדחאוהזאמו
תאצוה,קזבבקעיתכירעבםירמאמטקל,׳לארשיתנידמוירבעהטפשמה׳׃ךותבתינשםסרופ
.145׳מע,ט״כשתםילשוריקוקברהדסומ

ד״בשבושי,תשרדנהתדחוימההבישיהךותמ״הלואגלשןירדהנס״תוחתפתהןיינעל19
םשתאזהארו–)׳אךרכ(׳הלואגַּבתרוסמוהאובנ׳׃ורפסףוסב,םינשרשעכרובעכ
.תואקסִּפהנומשךלהמבו״םלוא״׃תחתופההקסִּפהןִמל,376׳מעב
עובקלהאובב–תיטפשמֿתיקוקיחה,תינברהתוליעפהשךכבאוהשגדה,םשןוידב
תיתוחילשהתוררועתההןמהתארשהתאלבקת–תיתכלממהמגמבתוילאוטקאתוכלה
לשןירדהנסלחתפהחתפייךכֿךותבו;התואתאשונוהרושבהתאתשדחמה,תיאובנה
הדמעמתאלבקלהליחתמה–דיתעל,ןוילעהיתכלממהיטפשמהדסומַּכ–הלואג
.ינכפהמהךלהמהםצעךותמ,התעמרבכ

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 76

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



57ẅ׳מעלתכיישה6הרעה

,ןהכםייח,רבעשלןוילעהטפשמהתיבבטפושהלשורופיסלעהזרשקהבעיבצהלןיינעמ
.)ה״סשתןתיבֿהרומזתאצוה(׳ישיאאובמ׳׃ולשהיפרגויבוטואָּב

וחורב–תאזםע.רקפתהךא,תובישיבדמלוהינמרגביסכודותרואתיבבלדגןהכםייח
׳אתוכלמדאניד׳תויהלירבעהטפשמהלשותמאתהבוותעיבקבהגהאוה–םעהדחאלש
לשינושארחוסינלורקחמל–םרטבםינשהמכ–ץרמוןמזשידקהףאו,םוקתשהנידמַּב
.ירבעהןידהתורוקמתארשהבהנידמהיקוח

הנידמלתיתשתהתנכהלבצמתדעוהמקוהרבמבונבט״כלשהקולחהתטלחהרחאל
דרנרברוטקודהי״אפמשיאןידהֿךרועדמעתיטפשמההצעומהשארבו,דלוויהלתדמועה
תטישכילגנאהטפשמהתחצנהבןיינועמהיהומצעףסויבדשףאלע.ףסויבדאוה,ףזו׳ג
יכוילאמןבומכואררשאתונכוסהתלהנהבוירבחץחללענכנאוה,לארשיתנידמבטפשמה
רובסךכ–וז׳העינכ׳.םוקתשהנידמהלשהטפשמתויהלםאתוישאוהירבעהטפשמהאקווד
םושמ,הצעומהתדובעתאזכריש,וילאאקוודתונפלףסויבדלולהמרגשאיה–ןהכםייח
.ירבעהטפשמבםיאיקבויהשםיטעמהןידהיכרועמדחאהיהש

החד–ירבעהטפשמהלשותייחתבהצרדואמשומצעלעדיעמה–ןהכםייח,םלואו
הדעווהתבישיבשרפסמאוה.תונווכתרהצהלשהמרבםגֿולו,ןיינעהלששומימלכףקותב
ישארמ(גיטפהרוחרזשרד,יטירבהטדנמהםותםעםיקוחהתופיצרבהקסעשתיטפשמה
ינפלשםויַּבםפקותבויהשםיקוחהיפל״וקספיהנידמַּבםייחרזאהטפשמהיתבש)׳יחרזמ׳ה
ביהרמףוריצ(–״רשויהוקדצהיללכוהרותהטפשמתודוסילםאתהבו,טדנמהלוטיב
תונויערלע״םיססובמהםיקוחלשםתגהנהלעזרכוישגיטפהרועבתדועו–)...ומצעלשכ
׳ירבעהטפשמהתונויער׳אלו׳הרותהטפשמ׳אלש״ולבישהןהכםייח.״ירבעהטפשמה
םפוגלולבקתיו,הליחתוחסוניוונייומיןכםאאלא,תינרדומהקיקחלתיתשתשמשלםילגוסמ
טפשמה–םיירוטדנמהםיקוחהתופיצררבדבקוחהֿףיעסקקחנ,אליממ.״קקוחמהתעדלע
ףארקעוםותסרתונןהכלש׳ונוזח׳ו–לארשיתנידמטפשמלתיתשתכבצוהילגנאה
.ומצעֿולשותדובעב

.ח״יְֿוד״י,ג״יםיקרפב,ןהכלשל״נהורפסבהאר–היפיעסוהיפגאלעו–וזהשרפלע
טילקרפכשמישו׳טפשמהתולעמבהלע׳ןהכםייח*.193דומעמואבוהליעלדםיטוטיצה
דע(הנשםירשעכךשמבןוילעהטפשמהתיבבטפושכו,הלשממליטפשמהץעויַּכ,הנידמה

בשחנ,ויתויואטבתהוויתוקיספלשןרואלו,תשבוגמהתיסרוקיפאהותפקשהלשב.)1981
בדלע*.)2002(ב״סשתתנשברטפנאוה;הנידמַּבילרבילהלאמשהלשלודגהןהוכלשיאה
.הבתולולכהתוינפהבו,ןלהל11הרעהבםגהאר,ףסוי
׃ותמישרבהאר,הנידמהטפשמכיטירבהשבוכהלשויקוחתעיבקלעד״בשלשורבדתא*
.521׳מע׳אךרכב,׳ירוטדנמהטפשמהתופיצרףיעסםעסומלופ׳
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חפסנ
רוביחהשארברשאהשדקהַל

ויתורּבַדִמושיא–רלאהסחנפ

תונויליגהינשב,לצופמב–׳לארשיתנידמוירבעהטפשמה׳–הזרמאמםסרופ,רומאכ

ובתכנירשתןויליגב.ד״כשתתנשתליחתבועיפוהרשא׳םָלֻס׳ןוחריהלשםינורחאה

,ג״כשתזומתבז״טברטפנרשארלאהסחנפר״דלשורכזלהכרעהֿירמאמרפסמ

ד״בש.׳תירנויצולוברהתונויצהגולואדיא׳׃רתכוהש,דדלאלארשילשורמאמםללכבו

רשבמ,ל״זרלאהסחנפל״׃ףדהשארבובתוכב,הזורמאמתארלאהלשורכזלשידקה

.״ח״צרת]תנש[ב,הרותהתקוחיפẁלעתילארשיה׳התוכלמלשהכפהמה

גוויזויהוירוה.הניוובלדגוהינמרגבדלונרלאה

אבצבםישרפןיצקהיהשללובתמידוהי׃דחוימ

תיבב.היצילגבםיר״ומדאתחפשמלתבו,ירטסואה

המערשקהו,האשינרשאכלבאזרכוהםאהתחפשמ

ךא,ידוהיךוניחלכלביקאל)סחנפ(לואפדליה.קתונ

תאחסנלשגינו,רגברשאכשאיההאילפמהדבוע

עבתאוה,)ןלהלראותישרפסב(ומעל׳הלצההתסמ׳

תיתכלממתיתדתוברתרורשתםוקתשהנידמביכ

ןיטולחלהרזהתיהשהסיפת–תקהבומוהאלמ

.זאדתיפוריאההיסכודותרואל

היה,לצרהתאץירעהאוה.ןורטאיתרקבמכשמישותורפסהניוובדמלרלאה

׳השדחהתינויצהתורדתסהה׳ןוגראלףרטצהו,הירטסואבםיטסינויזיברהינושארמ

,יטסיביטקאהוקהתאחתיפוךלהאוהםינשןתואב.)1935תנשב(יקסניטוב׳זלשודוסימ

,ץראבםיטירבהדגנתרתחמתמחלמ,תרעובההלוגהןמינכפהמיוניפעבותאוהשךות

אוההלאויתונויערתא.לארשיתרותלעתתשומהימואלֿידוהיינכפהמרטשמןוניכו

.׳הזרכהוהריקס,תינכפהמהֿתימואלהתונויצה׳ורפסב,תינמרגב,בתכהלעהלעה
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םיצאנהתשילפינפלדחאעובש,)1938תליחת(ח״צרתתנשבסופדֿרואהאררפסה

לשהצובקשארב,הצראהלוגהןמומצעתארקערלאהשםדוקרצקןמזו,הירטסואל

.םיר״תיב

ר״תיבידיֿלע,הירטסואמהלפעההןוגראברלאהףתתשהותיילעלםדוקדוע

תרישהנידמהםוקרחאל.ךכלשברצענםגהצראהלעשכו,תיטסינויזיברההעונתהו

ףא)ט״ישת(תחאהנשךשמבו,׳םָלֻס׳תכרעמרבחכשמיש.םינחתותהליחבל״הצב

רשאולשתחאהסמו,םירופיסותוסמבתכאוה.תעהֿבתכךרועכןהיכודדלאתאףילחה

׃ותומרחאל,רפסכרואהתאר,)דדלאלשומוגרתב(םיברםיכשמהב׳םָלֻס׳בהמסרופ

.)ם״שת(ריאיתאצוהב,׳הכפהמלשהתישאר–הכפהמלשהציק׳

׃ג״ישתןסינב׳םָלֻס׳בםסרופרשא,תאזההסמהלשםויסהעטקוהזהנה

לשתיטסילגֶלהתוימשרהדצמאלאובלהלוכיהניא?תעכהמו׃הלאשַלהבושתה״

םהיתובושתתאםיקנויהלאלכ.םלועבתינויצהתורדתסההדצמאלו,לארשיתנידמ

עזגהלשומויקלשפנבביואאוההיצפיצנמאהלשהחורםלוא.היצפיצנמאהתונייעממ

.ידוהיה

םגו.היצפיצנמאהחורתאשרושהןמרוקעלשי.הבושתההלולכהזרבדתעיבקב

הכפהמהתיינאןיא–הגהַּבאיהדועלכ.׳לארשיתנידמ׳המשםאםגו׳תונויצ׳המשםא

היצפיצנמאהחורלשתטלחומההתדמשה.וילעהתלעאיהשןוטרִ☻המתדרויתידוהיה

תולגהתאיצילותלבןיאשיאנת.ידוהיהעזגהלשומויקךשמהלותלבןיאשיאנתאיה

ותלבןיאשיאנת,ןיידעהנניאששממלשהנידמלותלבןיאשיאנת,ןיידעהנניאש

.תירבעההכפהמהשודיחל

ליצמ,םירבעהיה♪ֱֿא,תידוהיההירוטסיההיה♪ֱֿא.אובישיאדו?רבדהאוביםאה

םעלביםעפה׃תרמואותרמייתמוזםאםג,לואשיתכרימרחבנהומעתאםעפידמ

.״חצנלתוומה

$

,תינכפהמהẁתימואלהתונויצה׳,רלאה)סחנפ(לואפלשןושארהורפסלאהתעבושנ

*.)1938הניוו,׳ץנלג׳תידוהיהםירפסהתאצוהב,סופדידומע96(,׳הזרכהוהריקס
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,הירטסואלתינמרגההשילפהםע,ותספדהלךומסודמשוהרפסהלשויקתועלכטעמכ

׃ויקרפתורתוכהלאהנה.ותעשבותעפשהלעאופאןודלןתינאלללכו

םלועבםידוהיהבצמ–ןושארקלח

/]ןזאמַּב׳תוכז׳הרוטב=[׳תויבויחה׳תועונתה.2/תודגנתהוהפקתה.1

היתוגלפמותינויצהתורדתסהה.3

םלועבתינויצהתוינידמה–ינשקלח

תובשייתההלשהבצמ.3/רופלבתרהצהרחאל.2/רופלבתרהצהלםדוק.1

׳השדחתונויצ׳וםזינויזיבר.4/לארשיץראבתידוהיה

תימואלהẁתידוהיההכפהמה–ישילשקלח

/תימואלהתידוהיההכפהמלםיכרד.2/תימואלהכפהמוא,העיקשוןברוח.1

םוכיסותונקסמ.4/תיתרבחההלאשה.3

חפסנ–יעיברקלח

סרגנוקב]רלאהלש[םואנ/תושדחםיכרד/׳השדחהתינויצהתורדתסהה׳–ח״צה

]1935,הניו[׳השדחהתינויצהתורדתסהה׳לשדּוסייה

,ותומרחאל,ורבחמלרשקםגןכֿלעֿרשאו,רפסהןמתוקומעםשרתהד״בשיכקפסןיא

.״ח״צרתב,הרותהתקוחיפֿלעתילארשיה׳התוכלמלשהכפהמהרשבמ״רתכתא

,םרטבםינשהמכ,הפוריאבהדמשההתנכסתאהברתוריהבברלאההזוחורפסב

לשילטוטםיכרעיונישללוחתהלבייח׃ןיַאהתלִבותחא,רעתכהדחתעצומהותפורתו

ןמםעהתארוקעלהאבהתימואלתינכפהמהעונתהתויהל,חורבורמוחב,תונויצה

,שדחמלוכהתאהבבצעלורזהשבוכהתאץראהןמקלסל,חורבוףוגב,תמאבתולגה

.יַדַֿשתוכלמלתיתשתכו,דחוימודיחיםעליוארכ

ךא,תינמרגמולוכרפסהםוגרתלתשגלד״בשלשותעדבהיהשרבדַלםיילגרשי

םידוהיהבצמתארקוסהןושארהקלחהתא,ופקיהמשילשכקרםגרתאוהלעופב

ינשה–ףסונקרפ.ד״בשלשותריגמבורמשנודיֿבתכבורתונםוגרתהיפד.םלועב

תחת,ד״כשתירשתב׳םָלֻס׳בספדנו,דדלאלארשיידיבםגרות–ישילשהקלחב

.׳תימואלהתידוהיההכפהמלםיכרד׳׃תרתוכה

יפלכןידֿץרוחןושארה.םיעטקינשןאכאיבנד״בשידיבםגרותמהקלחהןמ

׃תינויצהתורדתסההתרוקיבבקסועוירחאשעטקהו,הפוריאבהיסכודותרואה

.״.א . תידוהיההתרוסמחורבהֶיַחתוקבאמהֿתריזל]היסכודותרואה[דרתשםוקמב.

,לשמל,תונויצהוילעהעיבצהש,שדוחמבוציעלקוקזהןוצרהתא,הרופהדוסיהתא
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םירדחבהרגסנ,התרזעלםיידוהיֿיתלבםימרוגהארק,םילכהלאהאבחנואיההכלה

תידוהיההכפהמהתא.םנוצרכץוחבללותשהלארפהתוחוכלהזכןפואבהנתנוםיקינחמ

,המצעתונויצההתואידיבהדיגבִלאיההריאשה–תונויצההבהחתפשוז–הלודגה

תישרושהֿתידוהיההעפותהתאהספתאלאיהרשאב,םיינויצהםינוגראהידיברמולכ

איהדועדגנמהיפלכו,דגנמהיפלכאיההדמעתלבלובמוהנבהתרסח׃תאזההכפהמבש

תאבומ–תינויצההכפהמהש,תעדלהצוראיהןיאםויכםגו,העדיאלאיה.תדמוע

תוכלמ׃תויהלחרכומופוסרשאהלואגהךילהתתלחתהיהירה–התילכתליבקעןפואב

םייחהתרוסמותידוהיההרותהשהז]דועיי[קוידבןכבו,תידוהיההרוכמבתידוהיהםֵשה

.״תאזהץראהלעללכבתועמשמןהיתשלשיםא,וילאתורומתידוהיה

.״.ב . תולילעזאמתודהיהקיחברתויבתרדהנהוהאלפנההעפותהאיהתונויצה.

םגיהירהינכפהמהּהזועבו,הלודגהזועתהבשי.םינומדקםימיבתידוהיההריציה

שמשלםגאוהיושעשםשכ,םויאץקאיבהלםידוהיַּכםעלצאיושעה,ןכוסמןויסינ

ךותלטקשבתופצללכויקראלש,םיילגרהלעךכֿלכןתיאםעהתאריזחישחוּכַּכ

,ןכ.ותמשגהבלודגהיה♪ֱֿאהדועייַלףקותתתללכויםגאלא,תופסונםייפלאֿתונש

םעהםאויחאתאאיבתאיה;הבועשפיםאדחאהרבדהתאאיבתאיה.תונויצהיהוזכ

.התועמשמתאסופתיתמשומאיהוינפלש

תודחאהתרושבולהאבםעפשיפכ,תיזרהארשהכהזהםעלהאבתונויצה

יכהיהֿהֶארנשןמזבאיההאב.לארשיםַעםִעםיה♪ֱֿאהתודחאתרושבותיה♪ֱֿאה

וניבתורֵדגהלכשןמזב–תטהולתוררופתהאוהזוחאשכ,ץקההזהםעהלעץיקה

םינושמהוםינושהתונויערהידיֿלעלוכאאוההארנו,ורסוהםירחאהםימע]הןיב[ל

..םתואיצמבףצומ,ץוחבמרתויב . .

.התימלןודינםעההיהתאזההאירקההאבאלמלא

...?התימִמםעהתאתמאבהליצהרבכ,]תונויצה[,איהםולכךא

!םיינכפהמםיעצמאבקראולה–?הכפהמםימישגמדציכ

,וננובאדליכ׃שארמךכקיסהלתלוכיהןמונאםיקוחראקוודםירבדההארמלךא

תוגלפמהוםיינויצהםינוגראהןיא,תיטקטֿתינידמהניחבמןהתיגולואדיאהניחבמןה

יפכתונויצהלשינכפהמהגשומהלאקוחרמוליפאםיסחייתמאנדיאהדתוינויצה

הלגתמןאכו.הרומגדגנẁתכפהמוליפאאיהםויכםתועמשמ׃ךפהל.ליעלוהונרדגהש

תקנחומהכפהמיכ׃תעדמתפלוסמהוא,תעדֿילבמהנבוהאלשתונויצבהידגרטה

..ןדבאלםעאיבהלהיושע . .

קרןאכ.הזונרוביחלשישילשהקלחההארַי–ןיטולחלךכבצמהןיאתאזֿלכבש

ֿרשוכלודלדתאהנשמהניאהיתוגלפמלעתינויצהתורדתסההםגשתוארהלהיהבושח
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ֿחוכתאשו,]ונדימשהלםימקהלארשייאנושינוילמלומ[וננמזבתודהיהלשתודגנתהה

.״שדחמןיטולחלריעהלקרשידועידוהיהםעבתודגנתהה

הכפהמלםיכרד׳–)ד״כשתירשתב,דדלאלשומוגרתב(׳םָלֻס׳בםסרופרשאקרפהןמו

׃)םילקהכירעייונישבו,ןיגולידב(תופסונתואבומהנה–׳תימואלהתידוהיה

תולגהלשאלמלוסיח׃ןכֿםאאיהתידוהיהתימואלההכפהמלתיללכההחסונה״

,תדלומהלשםיירוטסיההםימוחתבתידוהיהנידמלשהאלמהמשגהליעצמאכ

הירוטסיההלשתוימינפהתונוכתהתאשונאיהוזהנידמתינחורההביטקפסרפַּבשכ

..היטרקואֵת׃עמשמ,תידוהיה . –]ימואלדוחיילותוימצעל[–תוברתלשהזבוציע.

תויוכמסלעבו,יולתיתלב,דחושמיתלבקקוחמחוכךרדלעעצובישחרכההןמ

...!תוירוטטקיד

ןכותתלעבו,הרידאתומכתלעבאהתאלשןוכיתהחרזמבהנידמוזהאמבןכתיתאל

לסוחתאלםארשפאהרדגבםניאהלאינשו.תוריהבהתילכתברדגומוימצעינחור

..הרוזפה . .

.הלוגהםויקתאךיראהלידכובשישהשעמלכמלודחלשי . אליממהלוגהרשאב.

..הנקתאללורערוערבכהמויקתודוסילכו,ןוילכלהנודנ . םישנאלונמצעבונאםא.

ףורגלוןוסאהלדוגלעםימיהדחאבשארעינהלאלאםלועָלריתונאל,ךכלעונידי

וריבעהלוןיינבהתאףינהלתנמֿלע,דיהמישנןכלעו.וניתוברוחלשרפאורפעחטשהמ

ןיינבםמוקלדועתלוכייתלבמ,תוברוחלתחתמונאםגרבקינםרטב,ורוערעםוקממ

..שדח . .

האנתידוהיהנידמיבגלשירה,םחרֿאללתוימיספהתארידחהלשיתולגהיבגלםא

תואנקה–הלוגהלוסיחלתואנקהתמועל;ימואלֿינכפהמרישכמכתינוזחהתוימיטפואה

ינדרמ☻ַעַמכ,תולגבינכפהמהרישכמהאיההלוגהתאיציםאו.הלואגבתושדחתהל

ינפליתמחלמיעצמאכ,תינכפהמתרתחמתמחלמאיהץראבהלהליבקמהירה,ינומה

..הנידמהתזרכה . םידדצהינשםהלארשיץראבתרתחמהתמחלמוהלוגבהדירמה.

..תימואלההכפהמהשעמתאתודחאלםימילשמה . .

ידילעםידוהיהתנידמביטילופהןוטלשהתליטנאהתהזךילהתלשתרתוכהתלוג

..תימואלההכפהמהךילהתםלשויזאקרו,הכפהמהיאשונ . לאהבישה]איהתביוחמ[.

יפלתדהייחוהחפשמהייח,רסומה,םייחהחרואלא,תירוקמהתידוהיהתוברתהיכרע

המשגהישעמהפטהההווַלתתעהאובבו,ףרהילבףיטהלשיהלאל.תודהיהיגשומ

..יַדַֿשתוכלמלשעירכמהןויערהאוהךרדהֿהרומוהחנמהוקה.םיינכפהמ . .

תשחמהו,יטרקואֵתהןויערה׃ומישגהלוחוכבאוהקרו,םלועבדועייידוהיהםעל

..יטרקואֵתרטשמבםייח . ותלואגבידוהיהםעהלאגייםרטבםלועָלהלואגאהתאלו.
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םעהזםימלשםלועוםיה♪ֱֿאהב,יַדַֿשתוכלמב,תטלחומהותנידמבוייח׃איהו,המלשה

,םלועוםיה♪ֱֿאןיבםולשאהיתיטרקואֵתהותנידמבהיחיידוהיהםעהשרחאלקר.הז

.אהתרשאםייוגלשםהייחתרוצאהתו

ףוריחאללתירשפאותגשהןיאו.שפנףוריחלשןוילע☻ַעַמלהיוארוזהרטמתגשה

בלשאיהוזםידוהיתנידמו.םוקתונימיבםידוהיהתנידמשאוהַחֵרכהו.יאליעשפנ

.היסאתמדקבששדוקתמדאהתואלעתידוהיהיַדַֿשתוכלמלםלוסהתולעמבןושאר

;דובאלכהיזאו,הנמיקירשאםלועבידוהיםעדועאהיאל,ןכֿאלֿםאש,הלאונימיב

.״םלועהםג
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