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ד״בששרעשלןתינ–ט״כשתרייא–רוביחהלשותביתכתליחתדעומיפֿלע
םדוקםינשהרשעֿעבשרבכשןייצלןיינעמו,תואמצעהםויסורפבוטעתאלטנ
׃ורמאמתאבתכאוה–תוגיגחהתעבשממ,ב״ישתלשתואמצעהםויב–ןכל
לשותשיגןיבתוושהלםגןיינעמ.)׳אךרכ(׳ןמזהתכסמב״תואמצעהםוי״׳
הלואלמשכ,ןאכוירבדןיבל,)28ןבאוהו(עבראתבהנידמהרשאכ,זאד״בש
׃אוההרמאמהלשםויסהתורושהנה.)45ןבאוהו(תחאוֿםירשערבכ

;תודבאתהלשרישכמאיההעשיפל.ךרעֿבררישכמאיההנידמשאיההדבועה״
רשקנאל,תאזונישעאלשןמזלכ.םיחצנייחלשרישכמלהכפהלםילוכיונא
..הלואגהםויותואמצעהםויןיברשקה . ,שדחהרשקהתארושקנאלשדע.
תוריחלהמחלמַּבהנפמתדוקנ,דבלבךרדןויצאוהח״שתרייאב׳הםוי
ידכהנידמהתאשובכלהכרצוהש]המחלמ,םישרופההבולחהש[לארשי
.״םילשוריתאשובכל]וז[לכותש

$

ןורקיע,אנדיאהדהנידמהלאותשיגבבושחןורקיעד״בשדדיחהזורוביחב
םימיהתששןוחצינמ׳–םדוקרוביחברבכ.׳יאנתֿלעתורשכ׳׃ותונכלןתינש
,הנידמַּבירוביצהטפשמהלשופקותלעד״בשןדרשאכ–)הזךרכ(׳אבהלו
.דוסיהןמהנושיאוהשיאנתֿלעקרםידמועובויחוותורשכשקיסהאוה
עבוקוד״בשלילכמ–׳תואמצעהתליגמ׳דגנגורטקהאשמרחאל–התע
הבוטםוקמֿלכמאיהאנדיאהדהמוגפהותישממהלארשיתנידמשםשכ״יכ
הדוסיבתחנומה׳הליגמ׳הםגןכ,הכופיהוהתארבהלשיאנתלע,תבייחמו
לע.םיאתמההלוטיבלשיאנתבתיסחייבויחריציכתולגתהלהיושעדוע
הכרעלשתימורטהנבהךותמ,וישכערבכהתמיתחתאגוחלרשפאהזיאנת
.הֶנתומה . .״ָהיֶלימלרבעמש,ירוטסיהההכרעלאטשפומבסחייתהבקרו.

,הילעתבסומה11הרעהבו״הנהו״׃תחתופההקסִּפַּב316׳מעבןלהלךכלעהאר
,)334‐333םידומע(,תואמצעהםוילעקרפהלש׳וףיעסתאהארןכֿומכו
.ומויסתורושתאןאכונטטיצרשא
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תואמצעהםוי

א

ןקדקד״ארבתסמאכּפִא״ןימלשובילבקראלש,איהתפלאמהעפות
ֿיאוזיאהנשבהנשידמתררועתמולאתורושבתוככהשירפֿקודאו

םישנאה״בחרמלכבםגאלא,ותאצרמגדעותואמצעהםויסורפמהנושמתּוחונ
ץוריתַּבםלצאתמכתסמה,השגרההתואלשלצֿתבוזיאתוחפלשי״בושייהןמ
ךא–החנתעדהןיאםהידעלבש,גחהלשהרגִשהֿיסופדושבגתנאלןיידע״ש
.״)וישכעמרבכןכֿםארדסבלוכהו(,םיכלוהוםישבגתמםנמאםיסופדההנה

.וינפםצעלע,הזץוריתבהשעמלתולגתמתוכרִּפיתש,םלוא
שבגתהלולכויםייוצרגחֿיסופדיכרבתסמרבדהןיאש׃הטושפאיהתחאה

תושבגתה.הברדא.החנתעדהןיאםהברשאםייניבהֿיסופדמ,םהילאמ,ךכםתס
החנתעדההליחתכלמרשאםישעמלעהדימעהתאצותַחֵרכהבאיהםיסופדלש
רוזחליוארוהומכרשא,ןיינעלםיאתמוהאנהשעמוהזךא,הנה׃רומאל,םהב
םישעמהינימלכבשאוהםוכיסה,העשֿיפל,ונלצאםאו;האבהתונמדזהבתושעלו
וליאכשונאםישיגרמןיידעתואמצעהםויבונאםימייקמוםירזוחרשאםיסקטהו
לוכהֿךסשעמשמאליממירה,תּולפִתֿםעטלשהדימבונאםיראשנו,רקיעהרסח
.תיבויחתושבגתהלןיערגםושאלוומצעלשתוררופתהלאשונתויהלקרלוכיהז
לארתויבבורקהוביבחהסקטההלאויה.אבצהידעצמבונלשיתקהבומהמגוד
וכפהנשדע,הנשבהנשידמ,םינשםירשעךשמבםתואומייקוורזחףא;בלה
ילב,תחאוםירשעההנשב,ןכֿיפֿלעֿףאו–גחהלשקהבומה״רמסמה״תויהל
״רמסמה״תאאקוודלטבלוטימשהלוהשימתעדלעהלע,תדחוימהביסםוש
אלוהבוטלאל,גחהלשהשגרהביונישםושלחאלו,לביקורבסםעהו–הזלה
לביטספ״תאםגולטביףוסֿלכֿףוסשונמצעלראתלונאםילוכיןכמרחאל.הערל
לפתאוה)ונכותלכםגהכדעו(ונכותבורתוחפל,ותאירבעבטמרשא,״רמזה
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תויובבותסההו,אליממבלםשוניאשיא״לארשייסרפתקולח״לשסקטַל1;יאדווב
ןיערגכןאכונלרתונדועתמאבהמ,ןכֿםאו–ןמזמרבכוסאמנתובוחרב
תושבגתההלכאיהאיהםילפתהתונויסינהתוררופתהיכרמאֹנאלםא,תושבגתהל
?הוּוקמה

םירבדהםתואלש,רתויקומעה,יביטקייבוסהדצבאיההיינשההכרִּפהוליאו
,הברדא.הרגִשלשםיסופדביולתגחלשםעונש,תכפוהמהחנהללכבוזירהיכ–
,םיסופדלשםחוכמעבקנגחהםעונןיא–ליעלונרמארבכשהממםגעמשנשיפכ
םעטו,הליחתכלמהיוצמה,המיאתמקופיסֿתריוואמםיעבקנהםהםיסופדהאלא
איההדבועהונלצאםאו;ןומדקםעונותוארזחשלורמשלםחוכבקראוהםיסופדה
תורסמתהבןוקיתולםישקבמו,קופיסẁרסוחהזיאאקוודשגרומהליחתכלמש
וזירה,םמצעמשבגתהלותולעלםישרדנה,םימולעםיסופדוליאתייפיצלהליבס
,ַחֵרכהבםירסחםהירה,םיסופדונלןיאםאש)א׃הלופכההנקסמלהיָאראליממ
םגש)בֿו,רצוויהלולכויםההנממש,המיאתמהקופיסהֿתריוואונלןיאשםושמ
ẁיתלבההייפיצהרשאב,ארקיעמונלצאןכתיתאלםנמאהמצעקופיסהֿתריווא

גוחלונאםיצורםצעבשהמלעללכבהעדותונלןיאיכהחיכומל״נהתרדגומ
.קופיסונלתתלרומאהו

ונלןיאשעמשמיאמיכ,המֵתֿדצהבשיהרואכל,וזהיינשהנקסמ,הנהו
עדויוניאםאםג,ברֿיֵּבֿרבלכ?תואמצעהםויבגוחלונאםיצורשהמלעהעדות
הזירהש–עדויאוההזגחלשוניינעתאתוחפלירה,םירחאםיגחלשםניינעתא
לעתולגהםויסםוי,הנשםייפלאירחאתירבעהתויתכלממהותואמצעהשודיחםוי
לוכהו–הברשאץקֿןיאלרשואהתויורשפאלעתוריחלהאיציהו,היתוארומ
ֿתואיצמםא,ןכֿלעֿרתי.גוחלונאםיאבהזהלודגהרבדהתאש,טושפ,םיעדוי
אליממ–גוחלונאםיצורוםיאבםינפֿלכֿלעש,ונרמאוונרזחשיפכ,איהדוסיה
םעבשייתמדציכו–ונלשיםנמא,םוקמֿלכמ,גחלשהעדותוהשגרהשעמשמ
?הרסחהעדותהש,רמולונזעהשהמהזלכ

הקומעהשגרה–וליפא–הארנכו,ונלשיםנמאגחתשגרהשאוהץוריתה
לעםינומההתורעתסהבתשגרומה,חורֿתוממורתהלההימכהתפונתיכ,דואמֿדע
,םלוא.םקירתבשּומאיהםאםג–המוצעתמאביהירה,תואמצעהםויבתובוחרה
השעמליהירה–ליעלונראיתשהעידיהוז–הפונתהתאהוולמהגחהֿתעידי

תריחבלםגשמישאוה1978תנשמ.1960תנשבדסונ׳ילארשיהןומזפהורמזהלביטספ׳1
םדק׳לומשבסוה1981תנשב;׳ןויזיִוריא׳התורחתבהנידמהתאגֵצַיְירשארישה
.ןיטולחללטובאוהךשמהבו,הנתשהויפוא,׳ןויזיִוריא
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התואןיבלהניבינגרוארשגםושןיאשרמולואטבתהלינאזעמו,דבלבתילמרופ
הסננו,םימותסתצקעמשיהלםהםייושעשןכתיי,בוש,הלאםירבד.הקומעהשגרה
.ונחסינשגחהֿתעידייטרפלבלהֿתמושתתיינפהידיֿלעםשיחמהל

.״תולגהםויס״ונרמאשהמביאדוובוהירהרתויבףלאמהתויהליושעהטרפה
,תאזרשאיועדויםדאלכו–תולגהםויסםויאוהתואמצעהםוי׃קפסילב,ןכא
ןיידעאלםא]םג[,ץראהןמדובעִשהקוליסלשינורקעהעקרהתניחבמתוחפל
רמולםגרשפאתמאבםאהךא.השעמלתויולגהץוביקלשהמלשההתניחבמ
–״תולגהםויס״גשומהלשתינכותהעדותוזיארוביצבררועמתואמצעהםויש
לשונכותתשגרהבהליחתכלמתשרשומ,תינטנופסֿתינושארךאתשרופמהעדות
רוריבםשלתוננובתהיפֿלעהבשחמבהיולתה,אדירגהעידיהןמתלדבנוגשומה
?תינוציחהביסוזיאמדבעידבררועתמוּכרוצרשאינויע

.]ליעלונמנרשא[םירחאהתודוסיבםגהשעמלןידהאוהו
״םינענכ״המכמץוח(ןיררועאללטעמכ–יאדוובאוה״תואמצעהםוי״,ןכא

תירבעהתויתכלממהותואמצעהשודיח״ףאו,״תואמצעהשודיח״–2)סיעכהל
םויןיבתינטנופסהיצאיצוסאוזיאתמאבשיםולכלבא.״הנשםייפלאירחא
ןיבלתואמצעהםויןיבוא,)״לארשי״מלידבהל(לארשיẁץראןיבלתואמצעה
דרמוםיקירקיסהוםיאנקהתומחלמל,״דִודֿתיבתוכלמ״לתורודהתפיאש
לשןענכישבוכתרעסלףאוא,לואשוהמלשודִודלשםתומדל,םיאנומשחה
ךירצןיאשרבד,ךכלרבעמ3?יקסבוחינרשטרישכהלליאוההתואש,ןונֿןבעשוהי
יבאהשמלשותומדלתינטנופסהיצאיצוסאםושתואמצעהםוילןיאש,אוהרמול
הכולמהֿוצונלןתינהבש,ונלדירוהשתימואלהתוברתהתרותלכלוםיאיבנה
.םייפלאֿתונשןתואךשמבהזוצונלרמתשההתועצמאבשו

׃םישדחםגשיהנה,״םינשיםירבד״םינפֿלכֿלעםההלאלכשרמאתםאו
י״חלתומחלמלעתואמצעהםויבתעדלןורחאהןמזברבכוליחתהםאףאיכ
ֿלכֿלעירה,תואמצעהשודיחלשתעדּומהנווכב,ןירשימבוהודילוהשל״צאו
השעמלו–oתיטנמסהיצאיצוסאםושתואמצעהםוילןיאןיידעןהמףאםינפ

.320׳מעבןלהל,19הרעהתאהאר–׳םינענכ׳הלע2

.תורעוסתובוגתלגררוע)1899ֿב(ומוסרִפרשא,׳ולופאלספחכונל׳רישַלאיההנווכה3
דירפמה״םוהתהףאלע׃חָ☻ו,ערוכוהדיקדק,ולופאלספלאררושמהשגינורישב
ובעגראביכ,״ילאםיבשַלןושאריננה״,תאזלכב,״יצירעמתדמיתובאתרות
ןכֿלעו,״ומִעונקזויהלא,םעהןקז״יכ,ולופא,התאהאור.״שפנהיֵקיזארובשא״
׃לספהינזואבואשמתאררושמהםתוחךכו.״םייחברואמהלמס–לספ״דעיתאב
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ביטלוישגרהןעטמל,םיכרעלעגונהלכב–תינויעהעידילשיווילםושאלםג
רשאםיילמרופהֿםיירמוחהתוערואמהתאובסהשוולאתומחלמבומעיפשחורה
.ובכרוהןהםהמ

עגונשהמבםגאלא,רבעלתורשקתמהתויועמשמלעגונשהמבקראלךכו
לע,תוריחלהאיציה״תנבהב]ליעל[ונללכהוזתא.דיתעלהרישיההיינפל
םעטהלעםדאלאשנםאשרבתסמיכ–״הברשאץקֿןיאלרשואהתויורשפא
םכתסישוהשמבבישיוהירה,אבהלוהתעמהתובישחדצמתואמצעהתאגוחל
היצאיצוסאוזיאונמצעבשקבנקראלא,לאשנאלםאלבא,ונרמאשהמןיעמ
תעדותבתואמצעהםויםעתאֵ☻ינה,״תיטנמס״ואתינטנופסֿתיעבט,תינכות
אלוםולכאלשממ׃םולכאצמנאלשילהמדנ,תאזלההניחבהןמרוביצה
תואמצעההדעונשתיבויחתואשנתהוזיאלהרדגהםושמובאהישהמואמ
וא״ןוחטיבה״תגרעתאריוואבטולקללכונילוארתויהלכל.הרוקממהתרשל
ונתכַּביסתואמצעהאקוודשםיישקהירפקררבכאיהוזהגרעלבא–םולשה
ןיינערשאדוסיםינפֿםושבאיהןיאאליממו,ונתבוטבאלש,דבעידבםכותל
התגשהתאגוחלםוקמתתלהיהלוכישןפואב,ארקיעמובשרשומתואמצעה
.וניגב

תינטנופסהֿתיעבטההעדותהיכ,תורחאםילימב,רמולינאןווכתמהלאלכב
תאקידצמםנכותרשאםיכרעהןמתקתונמהמֿםושמתאצמנתואמצעהםוילש
אוהשֿךיאתאצויוזהעדות.ודוסיבהשעמלחנומףאוהזלהםויהלשודוחיי
–הירוחאמשןכותהיביכרמיבגלתישגרẁתירסומהלעפההבןיא–״הקיר״
אוההניינע,״תיגיגחתועמשמ״.תיגיגחהתועמשמההבתענמניכעמשמאליממו
תנַוַכמוםימיוסמםיכרעברושקהישגרֿירסומחתמאיהתזכרמשךכבאקווד
םוי.האבהתיגיגחהתרכזמהדע,רוזחמב,שממבםייחהךלהמלעהעפשהל
תוינטנופסםושברושקאוהןיא׃הזכשזוכירםושובןיא,תאזתמועל,תואמצעה
ךנחמאוהןיאו,תואמצעהתאדילוהשרדגומירוטסיהחתמהזיאבתובלתשהלש
,״תימשרהֿתימינפהותוהמב״,״ומצעלשכ״;ָהוכירצִהשתומיוסמתופיאשםושל

]םהש/יתובא[ודְדָשֶש,הדמחהתיכְ☻לכלערכא/יפויַלוהרובגַל,םייחַלערכא״
יֵהלאלא]אוהש[/יַדַשירוצדַימ,םייחהידרומ/םדאערזבַקְרוםישנאיֵרגפ
ּוהּורסַאַיַו/–,הָפּוסְּבןענכיֵשבוכיֵהלאלא]םגאוהשו[/,]אלפה=[ילֶּפהתורְּבְדִמ
.״.../ןיליפתלשתועוצרִּב
ד״בשירבדב,)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר–יקסבוחינרשטלע*
.םש34ֿו32תורעהבו64׳מעב
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היהאלםצעב,םירבדהלשהזדצמו–תירסומהניחבמ״רק״ירמגלאוהראשנ
.ללכבגחםושתויהללוכיהז

םוקמֿלכמאוהתואמצעהםויש,ןכֿםגתראשנהדבועה,ינשדצמ,םלוא
םג,הלאםירבד.ויבגלםתעידיתא]ליעל[ונרכזהשםירבדהושחרתהובשךיראתה
םהירה,םהירוחאמשינכותהֿירסומהחתמהתעדותלדומצבושחרתהאלםא
–תעדֿילבוהקתשהוםֵלְעֶהבםגּולו–הזהחתמהךותמםינפֿלכֿלעושחרתה
הלודגהתויגיגחהלשהקומעההעדותהןאכמהצרפאליממ,םתושחרתהםעו
ירה,םירדגומםיכרעברבכאלםא,וידיֿלעאשניהלהיוארהוערואמבהמולגה
וכרעבהרכהה,טשפומב,גחהלשקומעהשגרה–וזהעדות.ןורקיעבתוחפל
תושגנתהידילעבטהֿךרדבםיאבהלא–השעמלםירבדהתאגוחלןוצרהויוארה
–םיאתמהיכרעהםָיוטיבתאגחהֿםוילדומצבאוצמלתלוכיהֿרסוחםעתלֵּכַסמ
תבזכאוהלודגתויגיגחלשרזומהףוריצהלשיגולוכיספהרבסהלונאםיעיגמךכו
.תואמצעהםויבהיבוברעבונלצאתושמשמה,לעופהלאהאיצוהלםינואֿןיא

ב

תילמרופההסיפתהןיבלוציפהלעתואמצעהםוילשהיעבהתאדימעמה,הזרבסה
אוהותנבהל,תודחארבסהֿתולימלדועאוהקוקזשןכתיי,םיינכותהםיכרעהו
.ומצע

ךילהתלשתיללכההעפותהןמ,ןבומכ,תרבתסמםיינכותהםיכרעהתּועיקש
ונּוויכתאועבקווהוליעפהםנמאםיירוטסיההֿםיימואלהםיכרעהש,הייחתה
יתרבסהשיפכ(םירחאםיכרעלשםצחלב,הקחדהךותמקרתאזלבא,ונכותו
וללכבהייחתהךילהתבהרקשהמו–)׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהבחרהב
ונרמאש״תילמרופההעידיה״,ינשדצמ.ותדַלות,תואמצעהםויבםגאליממהרק
יכ,הייחתהךילהתב״םיילמרופהםיכרע״בללכֿךרדבהיהשהממןאכהנוש
ואלןיינעונלשיןאכוליאו,םיטסַמהוםיקיחדמהםיכרעההלאויהללכֿךרדב
,ערואמלשתיביטקייבואתירוטסיההעידיבטושפםאיכ,הלאכשםיכרעבאקווד
.יתייווֲחהונכותלש״תינגרואה״ֿתיכרעההעדותהתקחדהעקרלע

רשקבשעמשמןיא,״תילמרופההעידיה״לשהיפואןאכוהזםאםג,םלוא
םיענומה,םיטסמהוםיקיחדמהםיכרעבףאדחוימןיינעונלןיאתואמצעהםויל
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םניא,ילסקודרפןפואב,וללהםיכרעה.םיינכותהםיכרעהןמםלוההיוטיבהתא
,הליחתכלמתואמצעהםוילשירסומהםֶלֵאהתאודילוהשםימרוגַּכןאכםיעיפומ
.ודִצמ,תואמצעהםוידלונוברשא,ןומדקהםלאהלשהאצותהקרםהירהאלא
תרתחמהֿתמחלמקיֵחב,ןירשימבונלדלונאלתואמצעהםוישאיההדבועה
תרהטלעהכורעהתיהאלםצעבאיהףאשו(,לארשיֿתוריחלתעדמתנוּוכמה
הגהנההקיֵחב,הלרבעמףאדלונאוהאלא,)םיינכותהםיכרעהלשהעדותה
ףאוהתבוטבאלש,עיתפמבוזהמחלמידיֿלעהילעהדרוהתוריחהש,תימואלה
תירסומֿתיכרעהניחבמקירללחבתואמצעהםויאופאדלונןאכ.התודגנתהתורמל
גחכעבקיהליוארה,אוהלודגרבדתאזֿלכביכןבוהושגרוהרשאכו,ירמגל
.ץוחבמתומיאתמתוצלחמולשפחלואציאליממ,תורודְל

םלועהלשםיכרעהֿןושלבשהדבועבאצמנוזהניחבמעירכמהרשקהֿםרוג
תירבעלםגרותשחנומבתיתכלממהתוריחהתארקנינרדומהימואלֿןיבה
תלבקתאגוחלאוהעודיולבוקמגהונש,היהיאוולֿםרוגדועו–4״תואמצע״כ
וקתעוהיטמוטואןפואב.תגשומאיהובשםוקמלכב,״תואמצעהםוי״בתואמצעה
ורידגהרבכתוריחהֿתמחלמיגוחבףאשםגהמו–ונניינעלהלאםיכרעאופא
ושיגרהאלוולחאלךכידכךותו–״תואמצע״כהמחלמהתרטמתאאָנְדתַמדַקמ
ירוטסיההןיינעליביטאיצוסארשקםושורוקמבולןיאהזםגרותמגשומיכ
אוהיושעףאולשםייביטאיצוסאהרוקמהֿירשקב׃אברדאשו,ונלשדחוימה
.םמוקמבאובלוונלשונינכתתאתוחדלוטייֶשםינכתוירחאךושמל

ובהיהאלשןכתיי,״תואמצעהםוי״ו״תואמצעה״יכרעלשהזיפוא
םיכרעהֿתכרעמתומֵלשלשבצמבוללהםיכרעהונילאוקתעוהּולקיזהלידכ
תויצאיצוסאבתוקבדנויהולאהםילימהיכחינהלרשפא,זא.ונמצעלשתירוקמה
לשתורשעתהוןוויגםושמאלאןהבהיהאלו,ונלשמתומיאתמהתוינכותה
תוקקזיההםצעיכאצמנךכו,ךופהןאכהיהעקרהרומאכםלוא.דבלבחונימ
ותורקעבםיעירכמהםימרוגהדחאלךפהנ״תואמצעהםוי״ו״תואמצע״םילימל
.גחהלש

ןיינב׳.תולתֿיא׃אוהילולימהומוגרתרשא–independenceחנומַלאיההנווכה4
תיאקירמאהתואמצעהתרהצהבוהירהחנומהלשינידמהוירוטסיהה׳באה

Declaration of Independence)(,תמגמלעהקירמאבתובשומהוריהצההב
גוחנהזםויו–1776ילויביעיברבהמסרופהרהצהה;יטירבהןוטלשהןמןתוקתנתה
התיהתיאקירמאההרהצההחסונליכםיירגוסבףיסונ(.ב״הראלשהתואמצעםויכזאמ
.)374׳מעב,רוביחַל׳בחפסנברפוסיךכלעו–׳תואמצעהתליגמ׳חוסינלעהעפשה
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תוביסמב,ונניינעלולאהםילימהתקבדהידיֿלעשהתיההנושארההלקתה
העדותםגּולו(תינטנופסהֿתינושארההעדותההרצונאליממ,ונרמאשתוישפנה
םיאבונייהאלתואמצעהםויתגיגחבוליאכ,)שוריפבתרדגומאקוודהניאש
לש)תפסכנהתומשגתההתלחתהוא(תפסכנהתומשגתההתאאקוודגוחל
םגגוחלםיאבונייהאלא,תירוטסיההֿתילארשיה,תדחוימההלואגהתפיאש
,וא–םיכ׳צה,םינלופה,םינקירמאהןיעכ,תיתרגִשתואמצעֿתלבקןימקרונחנא
5.ב״ויכוםי׳וַלַמה,םיאָנַגהןיעכםג,ןמזרובעכ

וניִנָּפאליממ,ונניינעלםילימהןתואתקבדהידיֿלעשהתיההיינשההלקתהו
תאםיגגוחםשהמ.יתרגִשרובצמותואלשתורוקמבגחהיסופדתאםגשפחל
גח״םשהמ.ךכונאףא–״יתד״מלדבהב,״ימואלגח״תניחבב״תואמצעהםוי״
הז–תפרצלש״ימואלהגח״ליוקיחאוה,״תואמצעםוי״ןיעכ,יזכרמ״ימואל
םוי״תגיגחםשהמ.ונלצאףא,ןיפיקעב,אליממךכ–״היליטסבהםוי״
,תינומהאָהֿוהֿוהתגיגחאליממאיה,״היליטסבהםוי״ליוקיחכ,״תואמצעה
הלאגֿיֵּפשנב,רונֿידֿןיקוקיזבאיההניגפמםייאבצםיסקטרפסמלעףסונברשא
קתעהכ,קוידבךכ–רבעהֿילבכמתוקרפתההןוחצינתאתובוחרבתוללותשהבו
.ונלצאףא,וילאמןבומ

תמכתסמםנמאםלועהתוברתלתפרצלשתירקיעההמורתהש,השענהמךא
–תרוסמלשםילבהינימלכלש,תיניצותיחקיפ,תינומהלועֿתקירפוהכרפהב
לשםיימואלהםיגחלםגילואו,ימואלההגחלל״נהיפואההאיוהאנםנמאןכלו
לשתויתכלממהשודיחלבא;היפמיתוברתהםרקיעתניחבמםייחה,םירחאםימע
ןבומכהנוש,ותייווהישרושלכבוודועייבוורוקמב,לארשיֿץראבלארשיםע

הנושארהםלועהתמחלמםויסםוי,רבמבונלרשעֿדחאבגוחנינלופהתואמצעהםוי5
יקסדוסליפלע(.יקסדוסליפלשרמהלשותושארבהתואמצעבןילופהתכזרשאכ,)1918(
ירבדלע׳רוביחַבו,54הרעהב100׳מע)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהאר
םע,היקבולסוכ׳צםגהדסונהנשהתואב*.)ג״כהרעהב310׳מע)׳דךרכ(׳לארשיימי
.רבוטקואב28ֿהאוההתואמצעםויו,תירגנוהֿורטסואהתורסיקהלשהתוקרפתה
ררחתשהלתשביַּבהנושארההתיההקירפאברעמב׳בהזהףוח׳תיטירבההבשומה*
הבשומ,דנֶלַסַאינ*.הָנַג׃המשארקנו1957תנשבתואמצעלהתכזאיה;הירפמיאהןמ
–תימורדהותינופצההיזדורןיב–)הָסַאינםגאףוחל(תשביהחרזמֿםורדבתיטירב
רכזנה–׳היליטסבהםוי'*.י׳וַלַמ׃המשארקנו,1964תנשבתיאמצעהנידמכהזרכוה
היהשיזכרמהאלכהתאסירפבםינכפהמהושבכוב,ילויב14ֿהאוה–ךשמהבדימ
הכפהמהןוחצינםויכעבקניולגהדרמהתחיתפםוי.)1789(ינכולמהןוטלשהלמס
.תפרצלשימואלההגחכו
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–ותומשגתהךילהתבתוברהברַזענםאםג–תאזלהתוברתהירקיעמןיטולחל
ותואתקתנמאליממ)אללכמואשוריפב(םירקיעםתואלעאוהףאותדמעהו
.שגרָבוהמשנַּבותּויִחעפשמ

םוילונאףאונקתעהשאהֿוהֿוההלכםִעש,ךכלתטרופמההביסהיהוז
–הברדאו,ובהמיאתמתויגיגחלוננואמצתאהזבםיוורמונאןיא,ונלשתואמצעה
ואצמאלש,םיפרטנםיחלמםתואלשהשגרהןיעכבהתיבהונממונאםירזוח
.םיחולמהםיהיֵממאלאתותשל

ג

םיאצומהבושתלןויסינו;הזלהלגעמהתאםיצרופדציכ,הלאשהןכֿםאתלאשנ
םויתאריבעהלשייכםימַדמה–״םייתד״אקוודואלףא–םינושםיגוחבונא
תולבוקמהגחהֿיכרדבוצבשלידכ,אמלעבתירכנהתונייקחהןמתואמצעה
.ותוברתיכרעבתויּוורהולארשיב

איהםגשאיההדבועה,וזהטושפהנקסמבהרואכלשישןויגיההלכםע,םלוא
6.הינפלעהשעמלתרתסנ

אלאםירצונםניאםימיאתמגחיסופדש,ונרמארבכשהמלםאתהב–תישאר
םוילשתימורטהריוואונלןיאשאיההדבועהםאו;המיאתמתימורטהריוואךותמ
,לארשיתוברתבהזםוילשתינגרואהתועמשמבתשרשומאהתש,תואמצעה
םיסופדבואלמלוםויהתאטושפתחקלםילוכיונאןיאםגשעמשמאליממ
,םביבסמהמיאתמהריוואלשהארשהאלל,איצמנואקיתענשםיילארשיה
.ינטנופסויעבטןפואבונברקבהליחתכלמםֵדילותש

7״ךאלגייט״ו״ךאלפערק״לשתודועסהינימלכבונלשיתקהבומהיָאר

לע,״תויגיגחהתוליפת״ַּבדוחייבו,ןותיעבםישנהֿירודמבהזןיינעלשדחלםיסנמש
תאפמרשא,םידחאתסנכֿיתבבםייקלםיצמאתמש,תירחשותיברעבלודגהללה

תשרפנתחאה.תאזההנקסמהלשהתריתסלתוביסיתשד״בששרופוירבדךשמהב6
רשאכ,ףיעסהלשופוסדעטעמכד״בשריבסמהיינשהתאו,תואבהתואקסִּפהיתשב
.םירבדֿםותיחןיעמהווהמ–״הלאםירבדבו״םילימַּבתחתופה–הנורחאההקסִּפה

ברעבםניכהלאוהגהנמרשא(תוקריוארשביולימבקצבלשםינסיכםה׳ךאלפערק׳7
.שבדבתויקצבןה׳ךאלגייט׳;)םירופבוהברֿאנעשוהב,רופיכֿםוי
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ןהתוקבדניכ,תופלאמולאהתוליפתה.העדומבםתמישרתאםימסרפמםדוחיי
״ךאלגייט״הרשאמהחלצהרתיבאל–תסנכהֿיתבלוא–תואמצעהםויל
עפשךותמאבןהילאאבשימ,םנמא8.״ריקהלאםינופאכ״וא,״ךאלפערק״הו
לבא;ארובלתודוהלךרוצלשהקומעוהנכהשגרהךותמובוטןוצרלשםוצע
ֿחוכש,תונרקֿיבשויותושומנוא״ישמלשםידוהי״קרםינפֿלכֿלעםהםיאבה
הריוואהדגנכוהשלכלקשמהליפתַלתתלידכקיפסמוניאםמצעלשכםתוישיא
תיגיגחההליפתהןמגייתסמוניאםא–תסנכהֿתיבלהקרתי.ץוחבשתינוליחה
עיגמוניאאוהףאו,תובוחרלתינומהההריהנבםוקמֿלכמףחסנוהירה–ארקיעמ
ברקב,הליפתה.םירחאםידעומבאובלאוהגהונםאםג,הזלהגחבתסנכהֿתיבל
ףאתיתוכאלמוהמימשמאופאתאצוי,קירהתסנכהֿתיבבראשנשתושומנהלהק
ֿךסבו–עקרבשתיללכההריוואלהתורָזםצעיפֿלעםגהליוארהיהשהממרתוי
ותואלשףקיהההפבחרתמקר,לגעמהתצירפלחתפןאכאהישםוקמב,לוכה
.ומצעבלגעמ

ֿתירוביצההריוואהןיבלתסנכהֿתיבלהיינפהןיבהמאתההֿרסוח,םלוא
ןוממשְל–תירקיעההביסהאוהןיאףאו–הדיחיההביסהונניאתמאב,תימורטה
תואמצעהםויתרבעהלשןורתפהיִשקִל,ללכֿךרדבוא,״תיגיגחההליפתה״
הניאתירקיעההביסה.תרוסמַּבתושרשומהגחהיכרדלתירכנהתונייקחהיסופדמ
ּהָרֵּבסֶהןעמלךא,גחהלשונכותםצעבהרושקותיתוהמאיהאלא,תיגולוכיספקר
.היגולוכיספַלהליחתרוזחנבוש

הריוואבליעלוניארשערקלורקיעבהמודםנמאתסנכהֿתיבבהרוקשהמיכ
תאתילמרופֿתיטילנאהעידיםישנאהןאכםיעדוידחאדצמ׃תיללכהתירוביצה
אוההזןכותיכ,תדחוימהשגדהב,ןכֿלעֿרתיםהםיעדויו–גחהלשונכות
יוטיבוליוארןכלשולארשיתרותבםינגועמוםישרשומהםיפוסיכלשתומשגתה
תניחבמ,ינשדצמשאלא;לארשיידעומראשלכםעדחאןיינמב,״יתד״יגיגח
יכ,וזהעידיםעתגזמתמוללהםישנאהתעדותםגןיא,״תינטנופסההעדותה״
םירבדהשאצויךכו–״הקירה״תיללכהֿתירוביצההעדותלאיההָהֵז׃הברדאםא
הרואכלונניאבושןאכלוכסתהש,לדבההטלבתמוזהדוקנב,םלוא.םיקבדנםניא
הסיפתב׃ךפהלםאיכ,םיאתמהיכרעהיוטיבהתאולאצומוניאשיגיגחשגרב
?הזלהרבדההרוקדציכו–הנממתקמוחתישגרהותעדותרשאגחלשתיכרע

׃תרמואה–והערל׳קבדנונניא׳שרבדלע–שידייבהנינשהלשהמוגרתוהז8
.)הריצתלמסמ׳ע(;טנאוןיאסעּברַאןַאיִוךיזןּפעלק
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גשומבהמולגהתועמשמהֿודבונלאצָמייילואהבושתלרתויבבוטהחתפמה
הלוכי״תומשגתה״יכ.״םישרשומםיפוסיכלשתומשגתה״׃]התעהז[ונרמאש
הלעשיבויחירפלכןייצלאיההלוכיו,םיפוסיכהאושְנלשיתוהזגשיהןייצל
לשתואיצמה,הנהו.אלםאויתוהזגשיהובשיםאןיב,םיפוסיכהתועצמאב
םתעידי״דצמ.םתִאמטמשנהזלדבהבןיחבהלרשוכהשאיהתסנכהֿתיביֵאָּב
תומשגתהבאוהתואמצעהםוילשונכותיכהדבועהםהלהקיפסמ״תילמרופה
העדותה״תניחבמ,ינשדצמ;םינבומהינשןיבהנימֿאקפנןיֵאב–םיפוסיכה
ּולו,תואמצעהתלבקםצעלעתגיוסמֿיתלבההחמשבםהםיפתוש,״תינטנופסה
םירבדהינשלשףוריצהךותמו;ומצעלקיפסמה,יתרגִשימואלֿןיבךרעכםג
קראלהתיה–הזלהימתסהןבומבםגּולו–תואמצעהתגשהוליאכםהלאצוי
ןבומב,שממֿםתומשגתהלהתיההָוָשםגאלא,תורודהיפוסיכלשיתדבועירפ
,שוריפבםכוסמוחסונמוהשמהנניא,בוש,וזהאצותםג,הנהו.יכרעהֿיתוהזה
תילמרופההסיפתלתעדונה״תינטנופסהֿתיתעדותה״תועמשמהקריהוזאלא
הניחבמ,וזתועמשמךא.םיפוסיכהתומשגתהכהגשוהשתואמצעהרבדב
–תאזםעו,חסונמשוריפמתעבוקוהבושחרתויףאתויהלהיושע,תיגולוכיספ
ןיבלהגשוהשתואמצעהןיביכ,תפלוסמוהלדיהירה–רבדלשותִמאל
שיןיידעלארשיֿתרותיפֿלעתורודהיפוסיכלשתיכרעהֿתיתוהזהתומשגתהה
.םוצערעפןבומכ

יפוסיכקמועמ,ונרמאשיפכ,עבונגחהלשקומעהשגרהםא,ךכלםאתהב
ודדרללוכיבכהסנמהתואיצמבאוהלקתנבושןאכירה,םתִמאלםיינכותההלואגה
–״הקירה״תיתרגִשהתואמצעהתמרברבכרומגהוקופיסלעואיבהלורעפהןמ
תשגומהנניאףאוז״הקיר״תואמצעיכ,םייתעבשבילעמובזכאמאוההפןויסינהו
תיכרעתומשגתהלשתּויקוחהתקנפשוגבאיהתשגומאלא,איהשתומכ,טושפדוע
.לוכיבכהאלמ

תרבשנםנמאהזֿדציכ,ונשקיבשרבסהלונאםיעיגמאליממ,הלאםירבדבו
דגנכםגאלא,ינוליחהםיכרעהֿרסוחדגנכקראלתואמצעהםוילשתויגיגחה
]ינוליחה[רסוחהו]תיתדה[הרמויהןיבשונאםיאורןאכיכ,תיתדהתויכרעהתרמוי
.תּונֵּכהתלאשב,הערלדחאהלדבההאלםא–רבדםושהשעמללידבמןיא
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ד

לוכיבכםתדימעלכםע–״תסנכהֿתיביֵדוהי״שךכלונעגהדציכ,תפסונההלאשל
,ותלוזןיבלוניבןיחבהלרשוכהתאהשעמלםירסח–״יכרעהֿיתוהזהןבומה״לע
9.׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהבחרהביתדמערבכהילעםגיכ,ןאכגילפנאל

םוילשדחוימהןיינעהיבגלותובישחוםינבומהינשןיבשרעפהתלאשל,םלוא
תיזכרמההיעבההשעמליהירה]וזהלאש[יכ,גילפהלונליוארתואמצעה
.םיאבהםירבדבדומעלהסנאהילעו,ונינפלשהזרוביחהדילוהש

יפכ,לארשיֿתנידמלשתואמצעהןכותןיבשלדבההֿםצעבהנניאהיעבה
יפוסיכבהרייטצהשיפכהמלשההלואגהןכותןיבל,וישכעדעונלהגשוהש
םגוהירהורקיעב10;םירחאםיבתכברבכיתדמעוילעףא–הזלדבה.תורודה
םוילסחיב,םלוא.עודיוןבומתניחבבןאכותואלבקנו,רומאכ,וילאמרכינורורב
תואמצעהשאהייכ?הנימֿאקפניאמל,הרואכללואשלרשפאןיידעתואמצעה
וזתואמצעירה,םודקהןוזחהיפֿלעהליוארהיהשיפכתאלמתמהניאהגשוהש
םינפֿלכֿלעיהירה–לארשיֿץראבלארשילשתיתכלממהתוריחהוא–המצע
גוחלםיאבונאןיא,הרואכל,תואמצעהםויב;ןוזחהלשינורקעדוסיםוקמֿלכמו
,הגוחָנתויהלהיואריאדוובוזירהו–תאזלהתוריחהלשהתגשהםצעתאאלא
.אלםאןיבויוארכהבםישמתשמ,ונדִצמ,ונחנאםאןיב

הגוחָנתויהלהיוארםנמא,תוריחהוא,תואמצעהתגשהיכאיההבושתה
אלאהגיגחֿתורשפאןיאםירבדהעבטמש,המוקמבתראשנהלקתהלבא,טלחומב
ונאםיצורםנמאםאו,םתסונלהבושחתואמצעהםא.םמשלוםהשלכםיכרעיפֿלע
םילוכישירה,אמלעבתימתסהתואמצעהךרעתארוביצבעיבטהלידכקרּהגחל
תיכרעהונתעדותבצמךותמ–תושעלונאםיסנמתמאבשיפכ–ּהגחלונא
םאו,ינכותןוזחבדוסיאיהתואמצעהרשאבגוחלונאםיצורםא,םלוא.תמייקה

ד״בשריבסהשרבסההןמתולוטנ–״יכרעהֿיתוהזהןבומה״–תואכרמבשםילימה*9
.הזהטפשמהסחייתמוילאשרבסה,״חתפמה״׃הלימַּבתחתופההקסִּפַּבהתעהז
תודהיה״׳ףיעסַלד״בשסחייתמ׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳רפסהלאותיינפהב*
.ךליאו402׳מעבשהדרפההֿתיבכוכמדוחייבו,׳״תיתדה

עורהותוליעיה׳׃׳בקרפב,)הזךרכ(׳אבהלוםימיהתששןוחצינמ׳רוביחַּבלשמלהאר10
.ךליאו275דומעמ,׳הנידמברטשמהלש
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יפֿלעיתועמשמההכרעתארוביצבעיבטהלידכהתגשהתאגוחלונלבושח
״ךאלפערק״בהגיגחהדופירב–ונלצאםימדמשיפכ–הנניאהיעבהשירה,ןוזחה
םיגחמהפקהב,ןוזחהרכזתאםמעתאשלםירומאה,לודגהללהו״ךאלגייט״ו
אשמםצעךותמםירבדלתשגלךרוצַּבלוכֿםדוקאיההיעבהאלא,םירחאםיניינעו

.ףסכנהןוזחלסחיבהגשוהשתואמצעהלשהקיטמלבורפה
לכיפֿלעו–ןאכדעוניארשםייגולוכיספהםיכוביסהלכלבלֿםישב,הנהו
עמשמאליממ–םירחאתומוקמברומאכיתראיתש,םירבדהלשטרופמהעקרה
סחיבתדמועהניאהגשוהשתואמצעהיכ)תומוקמםתואביתרבסהםגםנמאשיפכ(
דועאלא,הכרדכתכללוחתפתהלקרהכירצההלחתהתניחבבןוזחהתומלשל
הנוצרֿייומידלדוגינב,דוסיהןמָהֶנבִמתאהנשתש,תינכפהמתינפתהבתבייחתמ
,ליעלונרמאשיפכ״הקיטמלבורפהאשמ״ךותמגוחלםא,ךכלםאתהב11.ןיַעְּבש
ֿתרהטלעםהשלכםיסופדיפֿלעהגיגחבתויהללוכיוניארבדהשוריפשירה
חרכומאלא,הגשוהשתואמצעהלשאדירגֿתיבויחההתועמשמתעבטהוקופיסה
םעדחאהנקבטושפםילועםניאש,םמוקתמוגיוסמקופיסישחרבאטבתהלרבדה
,תואמצעלשהגיגחלהֶאָיַכו–םדגנוםכותמםגםהםילעתמאלא,רוביצהישחר
.ךפהייינבִמההנכותשיאנתלעקרםעטהלשיש

הגיגחשאופאעמשמ,תסנכהֿתיבבתואמצעהֿםוילשהגיגחלןאכמרוזחנםא
דועהרומאה12,״המלשההלואגה״תאןאכםיריכזמםאםגשינפמ,איההלֵפתוז

תונמאנ׳׃רתכומה׳גקרפב,׳אבהלוםימיהתששןוחצינמ׳רוביחַּבהאר,בוש,תאזםג11
–וזהקסִּפףוסב,ןאכד״בשלשורבדשךכלבלםיש.ךליאו281דומעמ,׳הכפהמו
ותורשכש,םשורבדלליבקמ–ךפהייהנכותשיאנתֿלעאוהתואמצעהלשהמעטש
האר;דוסיהןמהנושיאוהשיאנתֿלעקרםידמועהנידמַּבירוביצהטפשמהלשובויחו
דדחי,׳וףיעסףוסב,ןלהל(.ךליאו״אָצומה״׃תחתופההקסִּפהןמ293דומעבםשתאז
לכלעותואליחיו,׳הארבההֿתכפהמלשיאנתֿלעהנידמהתורשכ׳ןורקעתאד״בש
.)אנדיאהדלארשיתנידמלשהתייווה

שיו(תיברעתליפתרחאלתואמצעהםוילילבתרמאנההשקבחסונךותבבלושמיוטיבה12
׃השקבהןושלוזו;׳םיימואלֿםייתד׳םיללפתמםהבשתסנכהיתבב,)תירחשבםגםיגהונ
המלשהלואגונלאגיאוה,תוריחלתודבעמונָלאגו,ונלווניתובאלםיסִנהשעשימ״
האר(.״ןמארמאנו,לארשילכםירבח,ץראהתופנכעבראמוניחדינץבקיו,בורקב
.)׳לארשיללכ׳ו׳לארשיתניר׳ירודיסב
,שדוחֿשארינפלשתבשלכב,׳שדוחהתכרב׳ךותבתאזההשקבהתרמאנ,הרוקמב
ברהידיבףסונהזעבטמ.׳המלשהלואג׳םילימהדמצתאללוכוניאהחסונשאלא
םוילתוליפתהיפוריצתאורביחשםהרשא,הירניבצֿהשמברהוילארשילואש
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13.״ריזרזהףוצפצ״כרבדהעמשנםוקמֿלכמירה,הגשוהשתואמצעהתאםילשהל

ףאוא–הפונתליוטיבתולעהלידכהבאהישתּויִחםושןאכהלגמהזךרעןיא
ךרעהיפֿלעםירבדהתנווכהלקבאמלתאצלידכ–הפונתבךרוצהתשגרהליוטיב
ךותמו;ללההתרימזבןאכםיקפתסמ,הזכשקבאמבךרוצהףאלע.שממבהזה
םירבדהתאןאכהלעמוניאללההש,אצויתוקפתסההןיבלךרוצהןיברעפה
תגרדלומצעאוהןקורתמקר׃הברדאםאיכ,ובהמולגההמלשההביטקפסרפל
.וידעלבאיהשֿתומכהקיחדמותיאליטרעתואמצעהתואלהחצנהוללהֿריש

ה

,תואמצעהםויתגיגחלoתיטקלאידהתרגסמהַחֵרכהתאדועריהבהלוףיסוהלידכ
יאדכ,המלשההלואגהןוזחבתונכלשהשיגיפֿלעוניינעתאתמלוהאהתש
והומכהרואכלהרועמה,רייאבח״כלדוחייבו,םירחאםידעומלהזגחתוושהל
.אנדיאהדלארשיֿתנידמלשתואיצמב

המלשההלואגהבויחלםהֿףאםסחייתהלכםע,םירחאהםידעומהלכתאיכ
לארשיֿתנידמבףא,גוחלונאםילוכישאיההדבועה–רייאבח״כםויתאףאו–
ןיבלהלאןיבהנתשנהמ,לואשלרשפאו;םיישפנםיכוביסםושילב,איהשתומכ
?תואמצעהםוי

םושםהלןיא,דחוימהוניינעיפֿלעדחאלכ,הלאםידעומיכאיההבושתה
ח״כתאלשמלחקינםאו;ונתואיצמלשדחוימהיטקלאידהביטַלרישיימינפסחי
ףוריציפֿלע,םילשורירורחשלשערואמהךרעתאונבעיבטהלאבהזירה,רייאב

אבוהשחסונב.דבעידבתישארהתונברהתכרבתאךכלעולביקו,תואמצעה
ושענוניתובאלקראלששיגדמהףסוניונישםגהשענ,ל״נהםירודיסבספדנַּכ,ןאכ
תאםסרִפהירנברה(.תוריחלתודבעמונלאגנונמצעונאשו,ונלםגאלאםיסִנ
ויפֿלעוספדוהןכמֿרחאלו,ז״טשתתנשב–׳תואמצעהםויןוקית׳–הליפתהרדס
.)תופסונתורודהמ

ןושארהורוקמךא,ץוחלוהפשהןמהרימאליוניככלבקתה״ריזרזהףוצפצכ״ףוריצה13
לאהיילעהתבוחאשונברזוכךלמןיבל׳רבחה׳ןיבשגולאידב׃ונניינעלךיישוןיינעמ
ד״כ‐ב״כ,׳ברמאמב,)ןוביתֿןבאםוגרת(יולההדוהייברלש׳ירזוכהרפס׳ב–ץראה

׃םתחישמ)ןיגולידב(ןאכטטצליוארו,ירכנהתחכותתאלארשיֿשיאלבקמ–
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לכ.תירוטסיההֿתיסִנהתועדַותִההתמצועותימואלהמחלמתפונתלשתוביסמה
ינגרואוטושפןפואבםישרשומ,גחהלשונכותתאםיביכרמה,וללהתודוסיה
ןיידעו,תנוּוכמהליחתכלמהפהתיהאלהמחלמהםאםגו;הדועייוהמואהתוברתב
תמצועירה,אנדיאהדלארשיֿתנידמלשםידחוימהםיכוביסבהתיהתשרשומ
תאהדימעהו,תאזלהתוישרושהןמםירבדהתאהפהרהיטדבעידבתועדַותִהה
.תובָּכעאלל,הטושפהותועמשמלעםילשורירורחשלהמחלמהךרע

םושבהרושקהתיהאלח״שתרייאב׳הםויבונתוריחתרזחה,תאזתמועל
.הברדאו–הלאכשםירהטמםימרוג

יכשיגדנםאהרתיתונטטחתאזאהתאל?רייאב׳הםויבתמאבהרקהמיכ
ןמתוררחתשהלשיביטקייבואערואמםושהשעמלהרקאלח״שתרייאב׳הםויב
יוניפוליאו,רייאב׳וםוי,תרחממקרקספנימשרהיטירבהןוטלשה׃ירכנהשוביכה
ערואמקרהרקרייאב׳הםויב14.הלעמושדוחרובעכאלאםלשוהאלויתואבצ
,ירבעהןוטלשהלשונוניכתארקלתימינפהתומצעתהה׃יביטקייבוסורקיעבאוהש
רקפהתאךופהתשתיטפשמהתונגראתהַל״תיסיסבההמרונה״תעיבקו,רחממ
םיניינעאללוכהאופאהזירהו–תיתכלממתילארשיתוריחליטירבהיוניפה
ֿירמוחהםוליגה.םייוטיבוםיגשומ,םיכרע–חורבשןיינעםאיכ,רמוחבש
בושייהיגיהנמתוסנכתהבהיההזהיביטקייבוסהֿינחורהערואמהלשיביטקייבואה
ערואמהגחאלאוניא–ודוסיב–תואמצעהֿםויו,׳תואמצעהתליגמ׳לעהמיתחל
.ומוליגהיההזש

.לארשיץראבםדארודיםלועל׳׃]םימכח[ורמאוẅרבחהרמא״ . לארשיץראברדהלכש.
..׳ַהולֱֿאולןיאשימלהמודץראלהצוחברדהלכו,ַהולֱֿאולשישימלהמוד ..
םוקמה]לא[תמגמםישמהתאןיאש,תרותתבוחברצקמהתא,ןכםאẅירזוכהרמא
.]לארשיץרא=[הזה ,ףנוח]אלאהניא[הדגנתעירכותייווחתשִהשהאורינא]ןכבו[..
..הנווכיתלבמגהנמוא . .
רשאאוה–]הצראםילועונאןיאש[–הזהןוועהו.רזוכךלמינתשבוהẅרבחהרמא
.םיה♪ֱֿאהובונָדָעְישהמתמלשהמונָעָנְמ . רהלווחתשה׳׃]ונתליפתב[ונרובידןיאו.
ףוצפצכאלא,הזתלוזו,׳ןויצלותניכשריזחמה׳ו,׳וילגרםודהלווחתשה׳ו,׳ושדוק
.״רזוכךלמ,תרמארשאכ,ותלוזוהזברמאֹנשהמלעםיבשוחונחנאןיאש,ריזרזה

.רייאב׳ותבשלילבונייהד,יאמב15לשהלילהתוצחלעבקניטירבהטדנמהםויס14
דעו,)ינויב20(ןוויסבג״כםויבהפיחלמנתאהבזעהנורחאהתיטירבהיוניפהתיינוא
.יטירבןוטלשלשתעלבומכלמנהרתונזא
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אוהךמסמה–?׳תואמצעהתליגמ׳ביוטיבלםיאבהםיכרעהםההמ,הנהו
15.״דימתלתחאםעפ״,דחאֿדחאםתואחתננשיאדכו,בושח

האצרההתרמויחסונב,המכחהותונדמלהינינפ,לוכֿםדוק,ןכבו
םעהםקלארשיץראב״׃ןושארההלשממהֿשארלתינייפואה,תירוטסיהה
.ידוהיה . ולוכםלועלשירוהוםיישונאֿללכוםיימואלתוברתיסכנרציהב.
–״ךרעֿיטנאה״וא–ךרעהילוא,הזלולכמב16.״יחצנהםירפסהרפסתא
תדימברמולזֵעָאףאוא,תוניצרהẁרסוחתפונתבאוהרתויברומחה
הפהֿתטילפתאהזכשךמסמבהרישכהוהרשפיאש17,״תּויקירדנֶמש״ה
הנניאוזהדוקנלעהדימעהםג.׳וכו״םירפסהרפסתאולוכםלועלשירוהו״
ֿרסוחיכדימסופתנבלֿםישנקרםאירהש,אמלעבתונטטחםינפֿםושב
רשבוהירהאלא,אדירגתדדובהפֿתטילפוזיאלשןיינעקרונניאהזתוניצר
לאהלשממברשהןמונלצאךשמנה,יללכהתוניצרהֿרסוחלשורשבמ
רוזחנףאןלהל.תורישהֿןתונואנדסבלעופהלאונממודרשמבדיקפה
.הפוסדעהתליחתמ,הלוכ׳תואמצעהתליגמ׳לכב,הרושלהרושמונֶריכנו

.תורחאתודוקנלעםגריעהלדועשידחאהקוספהותואבךא
ֿץראבםקידוהיהםעהיכהעיבקהֿקוידתלאשבעגרכךיראנאלולאמ

ֿםעשרומאל,הרותהדגנןוירוגֿןבתקולחמבתנגועמוזהעיבק.לארשי
,ץראלםירצממוםיירהנםראמתימנידההפיאשהעקרלערצונאללארשי
ידודנרשא,תימינפתילארשיֿץראתוחתפתהךותמלוכיבכאוהרצונאלא

ןהוןוירוגֿןבדִודתאןהד״בשףקות׳תואמצעהתליגמ׳לעןאכחתפנהגורטקהאשמב15
חסונרוביחיבלשלשתבכרומההשרפהתארוקסלאופאיואר.״הליגמהירבחמ״תא
.׳תואמצעהתליגמ׳ךכֿרחאהתנוכרשאהזרכה,הנידמהתמקהלעהזרכהה
ֿתורעהבהילעךמתסנ,תאזֿםעךא–369׳מעב–רוביחַל׳אחפסנכאבותהריקסה
אהיןניינערקיעש–הלאתורעה.הזבלשברבכהבןייעלץלמומןכֿלעו,ןלהלשךרועה
,תואמצעהםוילעקרפהףוסבהנעפות–וילוגלגבוושוביגב,׳הליגמ׳החסונתורוקמב
.ךליאו336׳מעב
תוא=(טיטפתואבןלהלדתרוקיבהאשמלכתאסיפדהלודיֿבתכיפדבהרוהד״בש*
.סופדהתואתנטקהתאונתרודהמבףילחמךליאוןאכמשיפרגהלופיטה;)הריעזסופד

.336׳מעב,קרפהףוסבאבות–חסונהלשושוביגיכילהבתקסועה–וזהרעה16

לחובוניאשךאעשופשממאלדוע,זחופוקיר,ריעצחחרפלשידייתגעאוה׳קירדנֶמש׳17
.תואמרוהמרועיכרדב

319ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע

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



תאזההיפרגוירוטסיההתועמשמלאו–הדגנכתולטבםירצמֿתאיציותובאה
.ךשמהבדוערוזחנונניינעב

רשקהב״ידוהיהםעה״לשגשומהתטיקנםצעלעבכעתנןאכ
גשומהדגנ״ינענכ״ךיבסתהזיאונלשישםושמםולשוֿסחאלו18,ונינפלש
העיגרהתאלמסלאוהיושעשךכבקרוהירה,םגפהזגשומבשיםא19.הזלה
ןמלדבהב–לארשיוהדוהיןיבגוליפהלשםימוגפהםייתניבהֿייחב
,לארשיגשומהתאאקוודבייחמה,המלשההלואגהןוזחלעהדפקהה
רבודמןיאםעפֿףאש,״תוידוהיה״וניתוליפתלכתאהאר(תללוכהותודחאב
ךשמהב,םנמאו–)לארשילעםאיכ,ידוהיהםעהלעןהבשתוירקיעב
תאונלתשדחמו,הזןורקיעל׳תואמצעהתליגמ׳הלעתמהרואכלםירבדה
ררבתמןאכךא.ןלהלהארנשיפכ,״הדוהי״אלו,״לארשיֿתנידמ״גשומה
אשונהתויהלהמגמב,׳הליגמ׳הֿתאצרהאשונאוהשםעהיכםינפֿלכֿלע
ֿןוזחתמרבאקוודספתנוניא,םוקלתדמועה,וז״לארשיֿתנידמ״לש
םעה״לשתּועירגהתרגִשבקרוךאןיידע׃הברדאםאיכ,לארשילשהלואגה
,םעהלשתווהתההוהדילהתפוקתםגש,ךכידכדעףאתאזו–״ידוהיה
ֿילבמתללכומ,ןוזחלתפומתשמשמהו,]גוליפהלש[המיגּפהםרטבשוז
.וזןושלתרגִשביטסינורכנאןפואבוםישמ

יפכ,״יקירדנֶמש״חוסינלשתקהבומאמגודדועיהירה,הדִצמ,וזהגלפה
תועמשמהתא.תדחוימתועמשמםגשיהתוללכבהסיפתלךא,ליעלונרמאש
,הנכותמןקורלאיההטונלארשילתיתכלממההרטעהתרזחהלשהאירבמה

.336׳מעב,קרפהףוסבאבות–חסונהלשושוביגיכילהבתקסועה–וזהרעה18

ןתנויררושמהויהםהיניבםיירקיעהרשא,םיבתוכוםיגוהגוחלןוּוכמ׳םינענכ׳יוניכה19
ןורהאןכו–׳םיריעצהםירבעה׳׃הארקנשתרגסמהתאדסייש–)חלשלאירוא=(שוטר
.ןניקסומעוזומתןימינב,רימא
ויה–התואמצעוםואלהתנידמתטלבהםגֿומכ–ידוהיהםעהלשודוחייתשגדה
הרומא,תרפהדעםיבחרההיתולובגב,םירבעהץראשהתיהםתשיגיכ,םהיניעבםינינצל
לשתוציחמהתלפהךות,הוושב,הבםיבשויה׳תירבעהתושֵיהינב׳לכתאדגאל
.תירבעהתודחאהשוביגלתועירפמה,תיתדותימואלתוכייתשה
קתנהחותינב–תואמצעהתליגמלעד״בשלשוגורטיקךשמהבשרבדהףלאמ
חתפנשהנכסחתפאוההפוצ–לארשיתנידמללארשיםעןיברצונשיתעדותה
ןמ,הירוטסיההישרושמםיקתונמה׳םינענכ׳ֿםילארשיןימ״תויהל,׳םילארשי׳ַל
הקולחֿתנידמ״תויהלתטפשנהנידמהףאו,״דחאכהלואגהתפיאשמותוצופתה
328׳מעתיתחתבןלהלתאזהאר(...״׳לארשי׳המשרשא,תינענכֿתידוהי,תיקירדנֶמש
.)334׳מעעצמאבו
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לוכיבכרֵשָּכַה,וילאמןבומרבדכאיהתסחייתמםייתניבהֿייחתרגִשלרשאב
–ןכֿלעֿרתיףא–ינשדצמו;חצנַלודיתעהףוסדערבעהתליחתמ
רומאהםעה׃ךשמהבטורטורפרתיבדועהֶארנשהמלאובמאיהתשמשמ
דחייתהלדיתעהםשהןמהנושהתימשתוהזבןאכגצומהנידמהֿאשונתויהל
לשךשמהלהרשכהןאכמתאצויאליממו,הנידמהלשתימואלהתוהזל
ןוזחכ,תודכלתהלהפיאשהתשגדהםוקמב–הנידמהוםעהןיבםויקẁוד
ןפואב,לוציפלשתורשפאלהרשכהףאו–תויולגהץוביקוהלואגה
יטקלאידהםוליגהןבומבאלםג(״תודהי״ללכדועבייחתאל״תוילארשי״ש
.ךפהל,אליממ,לוכיבכםגןכו,)בוטהילארשיהדועייהלש

ֿללכוםיימואל״םהשתוברתהֿיסכנןיינע,קוספהותואבןיידע,בושו
לע.ותויחצנתזרכהביטו״םירפסהרפס״בתוקלחתההתחמִ☻,״םיישונא
,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳ברבכיתבתכןתומכשואולאהתוזארפה
חותינלעןאכרוזחלמאופאענָמאו20,י״חללש׳הייחתהירקיע׳חותינב
ןיבלולאהתוזארפהחורןיביכםינפֿלכֿלערורב,םלוא.טורטורפבםירבדה
אשמםוקמב.םוהתתצבור״ונרצי״ש״תוברתהיסכנ״לשימינפהןכותה
םיאב,תמאבםכותבםלגתמה,םלועבתידועייהרותתוצמלשךשמנובייחמ
,אמלעבםירמגומ״הריצי״יגשיהלשתובאֿתוכזבתונתוואגיעושעשןאכ
בוש,תחאכהוואגהו״םיסכנה״רתסלפ]לש[לוכהֿךסבו–הפוריאחסונב
.הכובמֿהֶּברִמרקיעבותוניצרֿרסוח

ךותמ״׃הייחתהוהבישהתעונתליפוסוירוטסיההרבסהה,ןכמֿרחאל
הבצועהב,ידוהיהםעהםקלארשיֿץראבש(–הזיתרוסמוירוטסיהרשק
)ותוריחתאהבשדחלובושלהווקתמוהליפתמלדחאלאוהו,ותומד

תורודבו;הקיתעהםתדלומבזחאיהלובושלרודלכבםידוהיהורתח–
.ובשםינורחאה . .ךלוהולֵדגבושייומיקהו. . –רמאנשהמ,הזעטקב21.״.
,הלאםירדגבםגלבא,)ליעלונגייסוונרעהשהמלףופכב(ןוכנאוהםנמא
יאדו,תימואלתדלומלשרשקהיכ.ידמלןוכנרמאנהןיאןיידע,םינפֿלכֿלע
םעו,םעלכלשויתופיאשוותייווהתרגסמתרבסהבידוסיובושחםרוגאוה
ֿץראהתיהאלםגםלועמיכףיסוהלרשפא,ןכֿלעֿרתיו;הזללכבלארשי

קרפהךותב,׳תוטטומתהה׳׃רתכומהףיעסהלשםינושארהוידומעב,׳בךרכבתאזהאר20
.ךליאו491דומעמ–י״חללע
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הלונתנםנמאש,םינענכלאלףא–רחאםעםושלתימואלתדלומלארשי
םירזופמםיסולכואקרוראשנוהמואהבומיקהאלםלועמלבא,םמשתא
רבעמ,תאזלכםע,םלוא.םיבברועמוםינושםיעזגלשםירעֿתוכלממב
יכoהיצקודניאָלתחארזעֿתמגודוליפאםיאצומונאןיאלארשיםעל
לשהעונתססבלידכובשיםנמא,ומצעלשכ,תימואלתדלומלשרשֶקה
וליאו–קתונתדלומהחטשלהמואהֿינבןיבישממהרשקהשרחאהביש
ֿלעאקוודואקרעבקנאלץראלרשקהש,איההדבועהלארשיםעלצא
ידיֿלעלוכֿםדוקאלא,רבעבהכותמהחימצבתוישרושלשםימרוגידי
.דיתעלדועייותיתילכתהפיאשלשםימרוג

איה,םירחאםימעלצאםתומכואצמנאלרשא,וללהםימרוגבתוקֵבדה
םירידאֿתונשקעידכדע,ותדלומבלארשילשתוקבדהןורתיתאהריבסמה
םעפברבכםאיכ,םיינשוארודרובעכואתחאםעפקראלףאו,הביִשְל
,וזםירידאֿתונשקעםצעףא.םייפלאֿתונשרובעכוהמכֿעדויֿימֿרשא
לארשילשתילארשיֿץראהתוקבדהיכתוארהלורוזחלידכהבשי,הדִצמ
תועודיה,תימואלתואמצעלoתויביטטֶגֶוהתועונתהןיעמוהשמהנניא
עיגמוםיליגרהעבטהֿיקוחמגרוח,דחוימוהשמיהירהאלא,םימיהֿירבדב
תא,םלוא.תימלועתועמשמילעבןיינעותודדומתהלשחווטוהמצועידיל
לשהיפוסוירוטסיההןאכהמילעמ,הזלהיתועמשמהוריבסמה,ידועייהחוכה
״תיסיסבההמרונ״ַּכשמשלאיההרומאםאו–ירמגל׳תואמצעהתליגמ׳
תמאהתאאיהתפלסמותלדלדמשדבלבוזאלירה,דיתעבםירבדהתנווכהל
רשא,ויפנכתאהלשהזדיתעלאיהתצצוקםגאליממאלא,תירוטסיהה
.ןאכדעוהואיבהתעדֿילבואתעדמ

ונייה–׳הליגמ׳הרקיעהארנכאוהשהמאבתירוטסיהההמדקההירחאו
ןאכו,הנידמהתזרכהלשיטפשמוירסומסוסיבללכלירוטסיההעקרהםוגרת
סרגנוקהסנכתנ)1897(ז״נרתתנשב״׃ףוליסלעבושיונברבעמהֿרשג
.ינויצה . המכדע22.״וצראבתימואלהמוקתלידוהיהםעהתוכזלעזירכהו.
.וזןיעמהזרכהםושסרגנוקהזירכהאל,ררבליתחלצהשהדימבו,ילעודיש
הזיאאוצמלךכֿלכילהשקשהרקמהזןיאיאדו–זירכהשוליפאאהיךא
ינימבםינפֿלכֿלעהיהאלסרגנוקהרקיעשםיעדוילוכהיכ.ךכלרכז
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תילארשיתונגראתהלןושארהישעמהילכהתריציםצעבאלא,תוזרכה
ואלהזירה,תויטפשמתוזרכהבםגלפיטאוהםאו;תשדוחמתיתכלממ
תישעמההמגמהתזרכהבאלא,תימואלהמוקתללארשילשותוכזלעאקווד
םיישיאֿםייתובשייתהתויהלםיכירצםניא)״טלקמה״וא(המוקתהש
ֿןיבהטפשמבםירכּומוםייתכלממתויהלםהםיכירצאלא,אדירגםילבסנו
לעהזרכהןאכהתיהאל,רוביצבעודיהיפל,אופאתורחאםילימב.ימואל
ירהו–תרכומההתמשגהלהריתחלעהזרכהקרםאיכ,תוכזלשהמויק
23.ברעממחרזמקוחרכןבומכקוחרהז

לעובזרכוהשאוהסרגנוקהלערמאנהלכ,׳תואמצעהתליגמ׳בשכ
תובישחרבדלהתיהםאו;ורקיעהיההזוליאכאליממעיפומהזירה,ונתוכז
וזיאךכבהתיהשלוכיבכעמשמ,׳הליגמ׳ַּבוריכזהלהיהיוארשךכידכדע
היהץוחנוהמולעונתוכזהתיהזאדעוליאכ,הריבכתינכפהמתינפת
׃ךרוצםושונלהיהאלונתוכזלעזירכהלשאיהתמאה,םלוא.האיצמהל
שממלשרבדונישעאלשקרהתיההלקתהו,הבונקפקפאלםלועמ
.המישגהל

,היפלעתכפוהמהתואהגיצמו׳הליגמ׳ההתעהאב,תאזהתמאה,הנהו
םוקמשיו–טושפירוטסיהערואמלשרואיתהתאךכםשלאיהתפלסמףא
.ידמלתבכרומאיההביסהיכרבתסמ.ןכהשועאיההמלועודמ,לואשל
חרכההםג–ךכידכךותו,ל״נה״תּויקירדנֶמש״ה,יאדווב,ןאכלהמרת
הממוקתהןוירוגֿןבלשושפנלכשדועב,סרגנוקהולצרהלעוהשמרמול
והשמאופאשפיחאוה;הזןתרקֿאלשיאלםינושארֿתוכזוזיאתרכהדגנ
תחתלגלגתנשןושארהםישרמהחוסינהלעלפנו,רמולהמעדיאל,רמול
חוסינאקוודיכהמרגשהביסביאדוובהיהרקיעה,ךכלרבעמ,םלוא.וטע
שופיחבםירבדהֿרשקהעירכהיכרבתסמןאכו–טעהתחתלגלגתיהזכ
,הנידמהתזרכהלתירוקמֿתילארשיתיטפשמתירסומאתכמסאוזיארחא
״ינרדומהםלועב״קקזיהלתורשפאהתאהליחתכלמהחודשפנהשדועב
תורוקמבהיוצמה,תמאבתירוקמֿתילארשיתיטפשמֿתירסומאתכמסאל
ירסומןפואבססבלחרכההיה,תורחאםילימב.םיירוטסיההֿםייתרוסמה
תחטבהתאתאזֿלכבריכזהלילבךליאולצרהמתוחתפתההתאיטפשמו

,קרפהףוסבאבות–הנידמהוסרגנוקהלעלצרהלשוירבדו׳לזבתינכת׳לע–וזהרעה23
.337׳מעב

323ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע

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



זירכה״סרגנוקהירהש,היעבןיאםצעביכאצמנךכםשלו–24םהרבאל׳ה
.׳וכו״ידוהיהםעהתוכזלע

יכ.רבדםושרותפלהיהלוכיאלןבומכהזהיישותֿברןורתפשאלא
דוסילעתמייקהתיהאלתוכזהםא,זירכהלתוכזוזיאסרגנוקלולהתיהןיַנמ
׳הליגמ׳התאצויםנמאהזרכההֿרופיסרחאדימ,ןכבו?וידעלבוהשלכ
איהןיֵאשִמו–םי☻מֿילבמהלטמשנשדוסיהתאאוצמלורוזחלידכהרדִגמ
הירבחמולכיש,וידעלבהכימתואהקדצהלכאיהתסייגמ,וגישהלהלוכי
,טדנמה,רופלבתרהצה׃לכורכהנומואיהתכלוהךכו,תעדהלעתולעהל
לשַחֵרכהה,האושה,הבישהֿתוכזבוירוטסיההרשקבתימואלֿןיבהרכה
תוכזה,הלפעהה,םימעהֿתחפשמבתויוכזֿןויווִש,םידוהיהתלאשןורתפ
תורחושהתומואהקבאמ״להמורת,תדלומוםירשיֿלמע,תוריח,דובכֿייחל
תירב״םעןיינמהןמאלשתּונמיה,היינשהםלועהֿתמחלמב״םולשותוריח
לכתאםאו;1947רבמבונב29ֿהןמם״ואהתטלחה,״תודחואמהתומואה
לשוזהרכה״תוחפלירה,עיקפהלהארנכרשפאדועתוכימתהותוקדצהה
תנתינהניאותנידמתאםיקהלידוהיהםעהתוכזבתודחואמהתומואה
ךירצש,ןורחאהדרוקאההארנכתויהלהדעונוזתבהלנהרהצה25.״העקפהל
ושיגרהוזהדוקנביכרבתסמךא;ואישלטופטפהֿףטשתאאיבהלהיה
׃ומכיסוורענתהםהןכבו,םיקסועםההמבםמצעב׳הליגמ׳הירבחמםואתפ
םעוםעלככתויהלידוהיהםעהלשתיעבטהותוכזיהוז״?רבדלהפשיהמ
.ךכיפל26.תינובירהותנידמבומצעתושרבדמוע . .״.

היהשםשורהתאוהשמבןקתלידכהבשיםנמא,וזתורענתה,הנהו
םצעבהמ,םוקמֿלכמךא;הינפלשקוספב׳הליגמ׳הירבחמורצענּולראשנ
ןמתוקדצההעפשלעשהזמדבל–רבדםושרמאנאל?ןאכרמאנ
ֿרסחגשומהתועצמאב,תחאדועהפהפסונתינרדומההיגולויזָרפה
.תיתפרצההכפהמהימימ,״תיעבטתוכז״לשתועמשמה

הארנכרבכוצימיכ׳הליגמ׳הירבחמושיגרהשמ,בוש,ןכמרחאל
׃זירכהלואבשהמוזירכהוזועףוסֿףוסוביהרה,םתוקדטצהֿתלוכילכתא
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.ונסנכתנךכיפל״ . ףקותבו,לארשיֿץראלעיטירבהטדנמהםויסםויב.
תודחואמהתומואהתרצעתטלחהדוסילעותירוטסיההותיעבטהונתוכז
תנידמאיה,לארשיֿץראבתידוהיהנידמתמקהלעתאזבםיזירכמונא
27.״לארשי

םויסםויב״׃ךיראתהןויצידיֿלעבלהֿתמושתלוכֿםדוקתררועתמןאכ
,וא(טדנמהםויסידעלב׃אטישפהזירה,הרואכל,םנמאיכ.״יטירבהטדנמה
לוכיאלאליממ)ילגנאהןוטלשהןדבאידעלב׃קיודמוישממרתויחסונב
םיאבֶשמ,םלוא.ומוקמבאובתשהנידמתזרכהםושלישעמףקותתויהלהיה
העפותהלעםואתפונאםידמוע,שוריפבהזהאטישפהתאןאכונלםיריכזמו
ךותמלֵא״ןימכ,ןיַאהןמםואתפונילעהפץפקומ״יטירבהטדנמהםויס״יכ
הכוראהתירוטסיהההאצרההלכביכתוארלונאםירענ,אליממ28.״הנוכמה
,תאזהתערכמההדוקנהתאאקוודריכזהלםוקמהמםושמאצמנאלהמדקש
הרצונדציכו,וחרוכֿלעבםויסהוילעהפכנדציכ,יטירבהטדנמההיההמ
ונאםיעדוותמוזהמלעהךותמ.ומוקמבהנידמלעזירכהלתורשפאהללכב
ולהינרשא[תוריחהֿתמחלמלסחיב׳הליגמ׳הירוחאמרתתסמהערהןופצמל
יכרעמדחאדועוהזםגאופאהנהיכונאםידמולו,]תרתחמהינוגרא
–ומייקלו,הבושתבערהןופצמהלשותרזחהֿיאלעשקעתהל׃׳הליגמ׳ה
.תורודְל–השוחנחצמלשריחמבםגּולו

יכונאםידמולדועבגאב.ןאכדומללונלשישהמוהזקראל,תמאבךא
הקפתסהאלשםיאנקתמחלמהתואלכבץפחונלןיא׳הליגמ׳היכרעדצמ
התארקלרותחלהאציםגאלא,׳הליגמה׳ירבדכ,הנידמלונתוכזבקר
רכזהבןיאו,״תוכז״ַּבתקפתסמהדִצמ׳הליגמ׳ה.ביוחמבויחכהתופכלו
.היתויועמשמןיינמב,ןבומכ,תונמלשיתאזםגו–בויחַל

תמאבאופאהמםשל׃תלאשנוהלאשהתרזוח,ןאכדעונעגהשמךא
ֿתמחלמוהכיבמהשרפהלכםא,״טדנמהםויס״תאריכזהלךרוצהיה
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Deusלשםוגרתאוה״הנוכמהךותמלֵא״28 ex Machina–אוהיוטיבהרוקמו
ויה,אצומןיאלדעתכבתסמהתיההלילעהרשאכ.17ֿההאמהלשהרפואהתומיבב
תאהמיבהלאגגהןמהתרזעבםידירומו,םילבחֿתלגלגלש׳הנוכמ׳םשםיליעפמ
,ךוביסהלכלןורתפוץקאבתאזבשרמולךירצןיא.לאהדיקפתתאםליגשןקחשה
...הלילעהםויסםג–אליממו
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יכילהמדנ,תיגולוכיספהניחבמ?תיטנוולרֿיתלבכלוכיבכתספתנרורחשה
דצמאל׳הליגמ׳הירבחמלבושחהיה״טדנמהםויס״.הרורבאיההבושתה
םירבחמהש–o״םוטפירקסטסופ״תחאהקדצהדועתניחבבאלא,ותָבָסֲה
ןאכועיגהוללה.בגאְּבדועהפיסוהלםיביוחמםמצעוארואהבורכזנ
תזרכהםצעתאםכותמץלחלףוסֿףוסםיכירצויהשרבשמהֿתדוקנל
,ןכא״׃וריהבהובלהלעדיומש,םלועָלםהיניעומירהםהןכבו,הנידמה
ונאןיאשוארובלומישלבא,הנידמתמקהלעןאכזירכהלונאםיאב

םיזירכמונייהאלו,ונתנידמלעזירכהלונאציטדנמהםויסםויבקר.םידרומ
״טדנמהםויסםוי״תשגדהמתפקתשמוזהרהבה.״טדנמהםייתסהאלמלא
.׳הליגמ׳התויועמשמלאליממתפרטצמהלשהחורםגו,יארלדַעַּבִמּכ

לכירחאשאיההתעונאםידמועובשקוספבהיינשההדוקנה
הנהיכבושחלונלןתינשיפֿלעֿףאו,ןאכדעוניארשתוקדצההעפש
הפםיכלמנםוקמֿלכמ,הנידמהתזרכהםצעלונאםיעיגמרבכףוסֿףוס
׃תונַתלבושםיליחתמוםהיבקִעלעםירזוח,םתעדב׳הליגמ׳הירבחמ
תומואהתרצעתטלחהדוסילעותירוטסיההותיעבטהונתוכזףקותבו״
.תודחואמה . ליִחהלכידיֿלעיכושיגרהאלוולחאלשאוהאלפה.״.
קר,הנממדרפיהלםילוכיםהןיאש,הקיטגולופאהבורלשתאזההדערהו
רשאתוכזַּבםמצעםהםנוחטיבֿרסוחלשםשורהתאארוקבםהםיריבגמ
םיאבןאכ.תפסונתחאתועמשמדועםירבדלשיןאכךא;םינעוטםההל
ישרושתאעובקלםגאלא,הנידמהתקדצהתאריבסהלקראלםירבדה
תיעבטתוכז״וזיא׃םישרושהםההלאהנהו–דיתעלתירסומההתויִח
ףסונבו,תודחואמהתומואהתרצעתטלחהילבםולכהניאש,״תירוטסיהו
הילאמתררועתמהההימתה...תרצעהתטלחההתוא,םנמאדועהילע
,קיפסהלהלאכתּויִחֿישרושםילוכיןמזהמכלוהמְל,איהםירבדהארקמל
םיירסומהותויִחֿישרושידיֿלע,םהידעלבלארשילולןתינשהמתמועל
?המואמתעדוי׳הליגמ׳הןיאםהילערשא

לעהזרכהבאיה,׳הליגמ׳הלכלשדקומהֿתדוקנ,תישילשההדוקנהו
תרזחהלערבודמןיאשבלםישןאכ29.״לארשיֿץראבתידוהיהנידמתמקה״
ּולו,ץראהרורחשלערבודמןיאו,לארשיל)״הנידמה״םגּולוא(תוכלמה
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לארשיẁץראבתידוהיהנידמתמקהלערבודמאלא,״תידוהי״תוריחלםג

רשקה.ויתודוסיינשןיבינגרוארשקלכשטשטמהםילימֿףוריצונייה–
.ְּב״סחיהֿתלימתועצמאבלוכֿםדוקשטשטימ . יהוזםנמאשכדוחייבו;״.
אקוודתויהלהכירצהניא״תידוהיההנידמה״ש,חסונהלשתיתִמאההנווכה
תירשפאהניאהפיפחהםא,הרטמהתניחבמאלףא(לארשיֿץראלההז
הזרבד.הנממקלחהזיאב,לארשיֿץראךותבהיהתשהלידאלא,)רתלאל
תוכזה״לעגֵהַללךכֿלכהתברה׳הליגמ׳השהמלכתאדוסיהןמרערעמ
ןאכאיהתרתוומטעֿיחמבירהש,״תדלומה״רשקו״תירוטסיההותיעבטה
תטלחהםעדחאהנקבםילועםניאשהדימבוללהרשקהותוכזהלכלע
בייחתמשהמבאללילעבאיהתקפתסמו,״תודחואמהתומואה״תרצע
.רשאלהליאוהתרצעהתטלחהשהמבםאיכ,רשקהותוכזהיפֿלע

׃ינויעהדצהןמליעלרבכוניארשהמישעמןפואבררבתמךכידיֿלע
הניאתמאב״תירוטסיההותיעבטהתוכזה״לכ,״הליגמה״יכרעתניחבמש
איההנורחאהוז,םייתשהןיבתושגנתהב–תרצעהתטלחהידעלבםולכ
–30ללכב״דוסי״ולןיא״תוכזהֿףקות״לכוזלשהידעלבשרחא,תעבוקה
תידוהיהנידמ״ןיברתונהירסומהלדבההתמאבוהמ,ךכלונאםיעיגמשמו
תידוהיהנידמ״וא,לשמל,״הדנגואבתידוהיהנידמ״ןיבל״לארשיֿץראב
יכ,עבוקהאוהירוטסיההבויחהאל,וללהםירקמהלכב31?״ן׳גיבוריבב
הזמידוהיםַעשיהלאהםירקמהלכב;תיטילופהֿתירקמהתוחתפתההםא
דחאמהאוהירוטסיההֿישרושהימואלהןוצרהאללבא,הזמץראוזיאו
םגתמאבאלא,דבלבתיטילופהתואיצמהתניחבמקראלךכו–םהיניב
םגםנמאונלשדחוימהןודינבו–תיגָ☻ומאלףאותירסומהניחבמאל
גשומהוהזמ״תידוהיההנידמה״גשומןיבקותינַּב,שוריפברבדהףקתשמ
.הזמ״לארשיֿץרא״לש

.ונרמאשהמלעףיסוהלדועשיןאכךא,ליעלרבכונדמעהזקותינלע
אלא,ליעלונדמעוילעשםגפהקראלובשי״םידוהי״יוניכה,םנמאיכ

תונכתהלואבםלועבלארשיינבלכשזאמ׃םלשהבויחלאָצומםגולשי

ףקותבו״׃ליעלאבוהרשאהליגמהלשהטפשממםיחוקלתואכרמבשןושלהתועבטמ30
.״תודחואמהתומואהתרצעתטלחהדוסילעו,תירוטסיההותיעבטהונתוכז

–ןוירוגֿןבידיבקחמנשקותרשלשבולעחוסינלעו,ן׳גיבוריבוהדנגואלע–וזהרעה31
.340׳מעב,קרפהףוסבאבות
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ןושלהֿתרגִשדצמ–הזיוניכהשענאליממ,״םידוהי״כ,ןושלהֿתרגִשב,דחי
ֿיווהדצמםאו;הזלהגשומהלשונכותלכלע,״לארשי״לףדרנםשל–
תולגהוגוליפהייחבהעיגרָליוטיבןאכאצמנםנמאםייתניבשםייחה
האבאליממ,״לארשי״גשומַליוהיזהידיֿלע,המצעתעבהבירה,םימוגפה
הרבעש,המלשההלואגהתפיאשלכ–״םידוהי״גשומבףא–יוטיבְלןאכ
םג,םלוא.וּפקותוומעטתאולהנתנוםוגפהםייחהֿיווהותואבינשהֿטוחכ
ֿילבמירה,׳הליגמ׳הלשןושלהֿישומישלעקרהיאדוובהתיהוזהרגִשםא
–הרכההֿףסלתחתמתנוּוכמהנווכלשהברהדימביאדווביכםא–םישמ
׃ונרמאשתיגשומהתוהזהלגעמתאלופכןפואבהרבשו׳הליגמ׳הןאכהאב

ונאםיעמושאליממ,״לארשיֿץראבתידוהיהנידמ״רמאֶנשמ,דחאדצמ
וזיאלקרםאיכ,תומלשלתנוּוכמהניאםינפֿלכֿלע״תידוהיההנידמה״יכ
״םידוהי״ןיבתיתרגִשהתוהזהאופאןאכתקתינאליממ;השדחהקולח
הנידמה״יכונאםיעדונו,תנקותמתומלשלהפיאשהןבומב,״לארשי״ו
ךשמהלשהנידמקראלא,הלואגלשאשונתויהלהדיתעהניא״תידוהיה
,םגּולו–הלואגהֿתפיאשמתונקורתהךותאקוודו–תולגהוגוליפהיֵדוהי
׳הליגמ׳הךכֿרחאהאב,ינשדצמו.לארשיֿץראבאקווד,סקודרפהֿהברִמל
ןיאירה,״לארשיתנידמ״תידוהיההנידמלאיהתארוקםאש,הריהבמו
ריזחהלהיהיושעשרבד(לארשילשהנידמאהתהנידמהשהזברמולהתנווכ
.תידוהיההנידמה״שךכמקרעבונהזףוריצאלא,)המוקמלתומלשהתא . .
המשרשאהנידמאופאעמשמלארשיֿתנידמו–32״לארשיםשַּבארָקית

.לארשי
׃םלועמולהיהאלש,שדחןבומ״לארשי״םֵשַלןתונואבהזףוריצ
חתפחתפנבושןאכמו–ץראםשוםעלשםשמקתונמבהנידמםֵש
םשבארקיהלואבלארשיֿתנידמלשםידוהיה.השדחתולשלתשהל
רשא,תוצופתהידוהימלדבהב–)״םילארשיֿץרא״םוקמב(״םילארשי״
ךכםארקיהב,הנידמהידוהיףאךא;אמלעב״םידוהי״קרארקיהלרתונםהל
קתונמהיוניכ,הברדאםאיכ,ירוטסיהֿיתלואגיוניכולביקאל,״םילארשי״
אקווד–תויהלו״םידוהי״רדגמףאתאצלחתפםהלןתונהןפואב,וישרושמ
,״םינענכ״ֿםילארשיןימהזיאל–״לארשי״ל״הדוהי״מןוקיתהתועצמאב
.דחאכהלואגהתפיאשמותוצופתהןמ,הירוטסיההישרושמםיקתונמה
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,השדחתיטקלאידתוחתפתהלתורשפאהתחתפנבושןאכמש,הדבועה
לשםגפהןמםעהתאאפריווישרושלרשקתיורוזחי״לארשי״םשהש
דעבמתצרפתמהתומלשהלאאקוודותרזחהךות,״תידוהיה״תויקלחה
הקיטקלאידהלכבךא.חנומהמוקמבהדובכ,וזהדבוע–המצעוזתויקלחל
םירבדהתאהתיחשהו׳הליגמ׳ההאבאלמלא,ךרוצהיהאלתאזהתפסונה
33.ארקיעמ

שיהזרבעמב.האלהונאםירבועוםיכישממדוע,וזהשרפונמייסשמו
ומויסלעשרחא(ריעהלאלשהיהרשפאטעמכוילעשדחאקוספףוסֿףוס
דועםוקמֿלכמוכותבףאלבא34,)םדוקהקוספלףרוצמברבכונרעה
רחואיאל״עבקיהלהכירצההקוחהלע׃בגאבתחאהרעהתשקבתמ
יזעולוירבע,לופכךיראתןויצףא,ידידל,ןכא.״1948רבוטקואב1ֿמ
יזעולךיראתקר׃לופכךיראתוליפאןיאהפלבא.סואימקרררועמ,דחאכ
.אדירגינכטרבדקרוניאךיראתהןויציכרמולךירצןיאירהו–ודבל
ונאהבש,תירוטסיההותיתוברתה,תינחורהתרגסמהתאםיעבוקםיכיראתה
,תינחורתרגסמוזיאבלילעבאופאונלררבתמןאכו–ונימיתאםישח
הילעש,״תידוהיההנידמה״דיתעתא׳הליגמ׳התספותתירוטסיהותיתוברת
.״לארשי״זּוזָגהםֵשַּבזירכהלאיההאב

תידוהיהיילעלהחותפאהתלארשיתנידמ״שםיכסנ,בושאבהקוספב
חותיפלעדוקשת״׃ןאכמהאלהדועאבהמהארלבא;״תויולגץוביקלו
םולשהוקדצה,תוריחהתודוסילעתתתשומאהת;היבשותלכתבוטלץראה
לכלרומגינידמויתרבחתויוכזןויווִשםייקת;לארשייאיבנלשםנוזחרואל
ךוניח,ןושל,ןופצמ,תדשפוחחיטבת;ןימועזג,תדלדבהילבהיחרזא

תלחהתאםגתוברל(–הנידמהלשהמשכ׳לארשי׳םשהתויתייעבלשתאזהיגוסב33
לארשיתלואג׳ורפסבהבחרהבד״בשןד–)ןאכםייחהםירכנהלע׳םילארשי׳יוניכה
דע״םלוא״׃תחתופההקסִּפהןמל,137׳מעבםשתאזהאר;)׳בךרכ(׳הנידמהרבשמב
.143דומעבשהדרפההתיבכוכ

םיעבוקונא״׃הזוהירה–קותרשתטויטמחוקלה–ד״בשןאכסחייתמוילאשקוספה34
דעו,1948יאמב15,ח״שתרייאב׳ו,תבשםוילרוא,הלילה,טדנמהםויסעגרמלחהש
ידיֿלעעבקיתשהקוחַלםאתהבהנידמהלשםירידסהוםירחבנהתונוטלשהתמקהל
םעהתצעומלעפת–1948רבוטקואב1ֿמרחואיאלתרחבנהתננוכמההפיסאה
לשתינמזההלשממהתאהווהי,םעהתלהנִמ,הלשעוציבהדסומו,תינמזהנידמתצעומכ
.״לארשיםֵשַּבאֵרָקיתרשא,תידוהיההנידמה
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הנמאנהיהתו;תותדהלכלשםישודקהתומוקמהלערומשת;תוברתו
36.״תודחואמהתומואהתליגמלשהיתונורקעל תאזהתוכפתשההלכ35/
יזבמז,ופופמילתנידמלשתואמצעהתזרכהלראופמעצמתויהלןבומכהלכי
יתעדבןיאםאו–לארשיתמוקתבאוהרבודמהרשאכלבא37;ב״ויכוא
תמועל,התִמאללארשיֿתרותלשהצממיתאוושהרקחמלןאכגילפהל
,המםשללאשאו״!דלאווג״תחאההלימבקרקפתסא–םייוגהתומסיס
הצילמדועםהםגתויהל,םרבקמלארשייאיבנףאןאכוחרטוה,ךאבעֵנ
?היתויחאלכתאםישמֿילבמתרתוסה,העובצוהפודש,תחא

לארשיתנידמ״׃ונתוכזלעשרופמרותיובושהזירהאבשהמ,ךכֿרחא
.הלועפףתשלהנכומאהת . .ץראהתקולחלע״תרצעהתטלחהתמשגהב.
ךותל״,לארשי,ןוכשידדבלםעתאלבקלם״ואלהאירק,ןאכמרחאל
םעהינב״כץראהֿיבשויםירכנלתימואלהרכה,ךכֿרחא38.״םימעהתחפשמ
39.םעותואינבל״הוושוהאלמתוחרזא״תחטבהתאזםעו–״יברעה
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Charter–תודחואמהתומואהתליגמ36 of the United Nations–בחרנךמסמאיה
תונורקעהךמסמתאהווהמו,)1945(ןוגראהלשותמקהםעהמתחנאיה.םיקרפ19ןב
ירבחמרשא–הבםיעבקנהםיירקיעהתונורקעה.ןונקתהתאודוסיהתליגמתא,ולש
יכרדבםיכוסכסבושיי׃םניה–םהיפלכתונמאנבהנידמהתאםיבייחמןנד׳הליגמ׳ה
;תוברתוהרבח,הלכלכימוחתבתוימואלֿןיבתויעבןורתפבהלועפףותיש;םולש
חותיפו;תיברימתוריחלהריתחךותםייחהיאנתרופישלותיתרבחהמדִקלתוביוחמ
.םדאהתויוכזלדובכלשסחי

...תאזכהנידמןיאו,הקירפאחרזמםורדבםילודגתורהנםההלאינש37
ןוטלשבהנידמךכֿרחאותיטירבהבשומהתיהש,תימורדההיזדורהנכשתורהנהינשןיב
)רוביחהתביתכרחאלםינשרשעכ(1980תנשב.תוברקותוחיתמדקומו,ןבלהטועימה
אלהמשםלואו;רוחשהבורהןוטלשבתיאמצעהנידמהדסונושדחרטשמםשןַנוּכ
איהו–)הבםרזשרהנהםשבהארקנוגנוקתנידמשיפכ(–תורהנהדחאםשכעבקנ
.ץראֿלבחותואבשהמודקהריעהםשכ,ה׳ֶוּבַּבמיזתארקנ

תינויצהתוגהבדחארוקמ;״םימעהתחפשמ״לשעבטמַלתורוקמינשבןיחבהלןתינ38
׃ינשהןמאקוודליחתנ.תימואלֿןיבההיגולויזָרפב–רתויבורק–ינשרוקמו
,׳תירבהתונב׳יגיהנמלשםהימואנבונשנוורזח,היינשהםלועהתמחלמבןוחצינהרחאל
Family–׳תומואהתחפשמ׳וא׳תומואהתרבֶח׳׃םייוטיבה,)טלבזורולי׳צר׳צדוחייב(

of Nations–תונידמ׳לעוידחיורבגרשאתורואנהתונידמהימעלףתושמיוניככ
םשכ,)1945(ם״ואדסונרשאכימואלֿןיבהחישבהזיחאהנקושרתשהיוטיבה.׳ריצה
תומוא׳הןוגראמתשקבמה–׳תואמצעהתליגמ׳לא.ובתורבחהתונידמהלכלדגוא

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 330

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



,׳תואמצעהתליגמ׳ביוטיבלםיאבהםיכרעהתמישרתמייתסמטעמכהזב
ףוסבל,םלוא.ץוחיפלכתוינידמתוינפקרםהןכמֿרחאלשםיקוספהינשיכ
.ןויצלםייוארה,םיימינפםיכרעהשולשואםיינשדועםיעיפומ

לעהכרעמבבושייהןימילדומעלידוהיהםעלהאירקאוהדחאה
תקלחתמוזהאירק,הנהו.לארשיתלואגלתורודהתפיאשלשהתמשגה
קרשאוהוזהנמזהלשהדוחיי.בושייהןימילדומעלהנמזה,תישאר.םיינשל
ףרטצהלביוחמַחֵרכהלעאלו,בושייהןימילהדימעלעאיהתרבדמ
ךכבאוההאירקהלשינשהקלחהתובישחוליאו.וכותבןיטולחלעלביהלו
40״לארשיתלואגלתורודהתפיאש״לשגשומהתאףוסֿףוסאוההלעמש

אשונכשוריפבילארשיֿץראהבושייהתאאוההאורףא,ןכֿלעֿרתיו–
םירבדהורמאנםנמאםא,םלוא.הנידמהתמקהבוזהפיאשלשהמשגהה
םה,ןאכדעוניארש,םיכפוהמה׳הליגמ׳היכרעלכשעמשמ,הנבהבותונכב
לכשםגעמשמאליממו–שממהבןיאש,דבלבםייניעֿתזיחאוזיא
וליאו41;תיחולציפֿלערצָלרייְנקרבטומהלכלאיההלוכ׳הליגמ׳ה
ירה,הנבהבותונכבהשענשאוה׳הליגמ׳החוסינו,ךפהלאוהרבדהםא
.הצילמןימלאלאםיחסנמהונווכתהאל״לארשיתלואג״לשגשומבש
תויורשפאהיתש,ןכא,״הנבה״לעגונשהמדבלמיכילהמדנ,ידידל
.ליבקמבתונוכנןהתורתוסה

אופאלגלגתה–״םימעהתחפשמךותל״תדלונההנידמהתאלבקיש׳תודחואמה
.ומצעןוגראותואלשםימאונהןכודמרשייההזהיוטיבה
–ותנידמביחםעכ–׳םימעהתחפשמ׳בידוהיהםעהלשותובלתשהלאדיא,םלואו
בתוכךכהנה.וזןושלבקוידבאלםאֿםג,לצרהורקסניפלשתינויצהםתוגהבלבדמוע
לדבנדוסי,רבדלשותִמאל,םהםידוהיה״׃׳היצפיצנמאוטוא׳ותרבוחתחיתפברקסניפ
םושלשהתומצעבעלביהלרשכומוניאשדוסי,םייחםהםהיניבשםימעהברקבונימב
..המוא . לּודָּבהדוסיהותוארֵשַּכתיודילעשיעצמאאוצמלאופאאוהשקובמהרבדה.
דעםידוהיהֿתלאשתחתמעקרקהתאטומשליושעהןפואבםימעהתירבלסנכיהל
.״םלוע

.342׳מעב,קרפהףוסבאבות–חסונהלשושוביגיכילהבתקסועה–וזהרעה39

.342׳מעב,קרפהףוסבאבות–חסונהלשושוביגיכילהבתקסועה–וזהרעה40

יפתאקוקפלוךורכל׃אוהילולימהועמשמשידומלתיוטיבאוה׳תיחולציפֿלערוצָל׳41
רשא,׳דכובוחירטשיבגלהזיוטיבוטקנל״זח.)רצויפשןטקדכאיהש(,תיחולצה
,ומצעלשכריינבאלו,םהילעבותכשהמבוהירה–םהםיפקתוםירשכםא–םכרע
...תיחולצהיפתאובקוקפלןתינשךכבקרםכתסמ–לוספרטשהשכ–יוושרשא
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.״לארשירוצבןוחטיב״הוהירה׳הליגמ׳בעיפומהןורחאהךרעהו
אטבלאוהאבשהממרתוייכתדמלמהזףוריצתטיקנלשהירוטסיהה
הרשפשמשלקרדעונוהירה,לארשירוצאוהשימבןוחטיבהתאתמאב
לארשירוצאוהשימתאתאזֿלכבריכזהלילב,״םייתדה״תשירדםע
יפכ,׳הליגמ׳לתואנםויסקפסילבאוהיוטיבה,הזכןפואב42.שוריפב
ךוניחהתניחבמןההמיאתמתועמשמןבומכאוהאשונו,ןאכדעהוניארש
ןהו,ובחוטבלםיכירצש״רוצ״ַלדובכהתניחבמןה,אטובמהןוחטיבַל
.ללכֿךרדב״רוצ״ותואלשוביטרוריבתניחבמ

םירבדהלולכמלכלוהשלכתוכזֿדצתאזֿלכבאוצמלידכ,הלאלכרחא
יפכמרתוי–׳הליגמ׳הירבחמיכןועטלותוסנלילוארשפא,ונרקסשהזה
,תורודְלתירסומתועמשמלעבךמסמחסנלתמאבהשעמֿתעשבונווכתהש
קושבםהמעומשללוכיבכםיפצמשהמלםירבדהתמאתהלעובשחםהירה
ידכובשישיאדו,רבדהןוכנםאאקווד,םלוא.יטמולפידהימואלֿןיבה
דומללתופצלהיהרשפאשיפכמרתוי,הירוגֵטקהאשמלעדועףיסוהל
אבה,הזךמסמיכאופאםכסלונאםילוכילוכהֿךסַבו–הירוגֵנסותועצמאב
תילארשיהתיתכלממהתואמצעהןוניכל״תיסיסבההמרונה״תאאטבל
דעולגרףכמרשא,רובשוץוצר,בולעולדךמסמולוכלכוהירה,תשדוחמה
רזגנשםעלםגו–וירבחמלריפחמושיבמ,יתודבעךמסמ;םתמובןיאשאר
,׳הליגמ׳הגוסמרבדיכ׃לגעהֿאטחןורְכיזןימכ,םלועלובגלעותאשלוילע
קחמיהלןתינוניאיאדו,הירוטסיהבתאזכדקומֿתדוקנבםעְלהרוקה
.חכשיהלאלףאו

ערואמהםוליגאוהאוהתאזהתלבסנֿיתלבהוהסואמה׳הליגמ׳התמיתחרבדו
.גוחלונאםיצורוםיכירצותואש,תואמצעהֿםוילשודוחיידוסיבחנומה

לשהיווחב,תובישחתדימםושב,ןירשימבתשגרומהניא,םנמא,וזהדבוע
ימ,ןכא?הנכותבוא׳הליגמ׳בתואמצעהםויברכזנתמאבימיכ–תואמצעהםוי
ףאשםגהמו,םירחאםימיבןיבותואמצעהםויבןיב,׳הליגמ׳הלעבשוחללכב
דגנכבייחמיטפשמףקותםושהלריכהלןיאםינפֿלכֿלעיכטפשמהֿיתבבעבקנ

״לארשירוצ״רוכזיאתייגוסבןוירוגֿןבתדמעתאטלחהבםיפקשמןאכד״בשירבד42
׳רמש׳אוה;הליחתכלמהזרוכזיאםזישאוהןוירוגֿןבאל,םלואו;׳הליגמ׳הםותיחב
עורגלוא,וילעףיסוהלתושירדהיצחללומֿלא,םינפיתשלתעמתשמההרשפכוילע
תאםתוחההזהטפשמהלשוילותפנתאןאכרפסליואר,םוקמלכמ.ירמגלותוא
.374׳מעב,רוביחַל׳בחפסנבהשענתאזתאו–׳הליגמ׳ה
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חנומהךמסמהאיה׳הליגמ׳היכתראשנהדבועה,םלוא43.״תסנכה״לשםיקוחה
ירדגתאףאעובקלחוכהתאולהֶאורה,ומצעטפשמותואלשותמוקתדוסיב
תאלמתמובשןכותהתּומיגפדגנתונעטונלשיםא,ןכֿלעֿרתי;הלשהתועמשמ
תּומיגפהביטתאקוידבםנמאתפפוחוזתּומיגפירה,ונגשהשתואמצעההשעמל
תואמצעהלשהנכותיכרעתאךכעובקלהאבש׳הליגמ׳הוז–׳הליגמ׳בהלגתמה
טעמכ,השעמלםפקשלןיידעהפיסומו,הכלהלםתעַבקאיהםנמאו,הליחתכלמ
.וניניעל,התנוכתמֿיקוידלכב

,ךכביהירהוללהםירבדהלכתובישח,הזלהרוביחבדחוימהונניינעיבגלו
אליממ,׳הליגמ׳הֿתמיתחֿהשעמלתואמצעהםויןיבתיתוהמהתודימצהידיֿלעש
,לארשילתיתכלממהתוריחהתרזחהדעומםתסונניאתמאבתואמצעהםוייכאצמנ
יתוהמןפואבוהירה׃וננוצרכ,רחאואהזןכותבהאלמלתוריחהתרתונונלרשא
אקוודב,ותומיגפלכב,הזןכותבהיולימךותתוריחהלשהתרזחהדעומשוריפבו

התואבםוגפןכותותואלשותעיבקרכזמוקתנלהסננםאשךכידכדעףאתאזו–
.זחאיהללכויאוהןיידעובשללכבערואמםושראשייאלאליממ,הבולע׳הליגמ׳

ו

המוקתתואמצעהםוילאופאשיםאהלאשהתלאשנ,ןאכדעונעגהשמ,םלוא
אשמךותמ״,״תיטקלאידתרגסמב״,ונרמאשיפכ,וילאסחייתנםאףא–ללכב
,הזכסחיירהש44.״ףסכנהןוזחלסחיבהגשוהשתואמצעהלשהקיטמלבורפה
הנידמהתדמועוילעשיכרעהסיסבהתאתונשלהפיאשהתאבייחמ,וניינעעבטמ
׳תואמצעהתליגמ׳בהעבקנשוזםוקמבהשדח״תיסיסבהמרונ״עובקל–ארקיעמ

תליגמלשהיכרעהקיקחבורכוהתאזֿלכבןמזרובעכשרחאל,ןוכדיעשקבתמןאכ43
לוכשאבםיאורהשייכריכזנ׳דוסייקוח׳בןניקסעשןוויכמו;םיחנמםיכרעכתואמצעה
ֿיקוחינש,ןכבו.לארשיֿתנידמלשהקוחַלתיתשת–וקקָחֵישווקקחנש–דוסיהיקוח
םתחיתפבםיעבוק,)ד״נשת(׳קוסיעהשפוח׳ו)ב״נשת(׳ותוריחוםדאהדובכ׳׃דוסיה
תשודקב,םדאהךרעבהרכההלעתותתשומלארשיבםדאהלשדוסיהתויוכז״׃רומאל
.״לארשיתנידמתמקהלעהזרכהַּבשתונורקעהחורבודבוכיןהו,ןירוחֿןבותויהבווייח

הרושהןמאוהןושארהטוטיצה׃ליעלורמאנשוירבדלד״בשסחייתמתואכרמהןיב44
,316׳מעלשושארב,ןכלםדוקרמאנינשהטוטיצהו,317׳מעב,׳הףיעסבהנושארה
.״איההבושתה״׃םילימַּבתחתופההקסִּפהףוסב
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טפשמוליפאהבןיאשרחא,ארקיעמתאזה׳הליגמ׳הלכתאלוספלםגאליממו–
לעתאזבםיזירכמונא״,דקומהֿתדוקנ,וזוליפא.דומעלראשיהלולרתומשדחא
םשגתנשירוטסיההגשיההםצעאיהש,״לארשיֿץראבתידוהיהנידמתמקה
ונלהמו–ףילחהלהבוחהתואףאו,וניארשיפכ,הפרחוהשוביהירה,׳הליגמ׳ב
?רייאב׳הםויותואלכללכבאופאזא

ףאלעש,םדוקונרכזהשהמבאצמיהלהיושעהבושתלחתפמהֿתדוקניכןכתיי
יפכ,היווחה.תואמצעהםוילשהיווחבללכנ׳הליגמ׳הרכזןיאתיתוהמהתּודימצה
אקוודואלתנוזינה,תרדגומֿיתלבהיווחןימיהירה,ליעלהונראיתםגםנמאש
תישרושהגחהֿתשגרהמםאיכ,׳הליגמ׳ביוטיבלםיאבהםימוגפההמוקתהֿיכרעמ
הדבועיכןכתייו–לארשיֿץראבתילארשיהתויתכלממהתושדחתהםצעלשרתוי
.דיתעבגחהלרוגלתועמשמתלעבתויהלהיושעוז

לוכיתואמצעהםויןיאםיוסמערואמִלתירוטסיההתודימצהתניחבמ,םנמאיכ
לשהתמקהרבדבתלבסנֿיתלב׳הליגמ׳התואתמיתחםוירשאמרחאוהשמתויהל
רשאכךא;״לארשי״המשרשא,תינענכֿתידוהי45,תיקירדנֶמשהקולחֿתנידמוזיא
איהש,תיתִמאתילארשיתוריחלףוסֿףוסעיגנהכותמוהנידמהתואתועצמאב
המשרשא,לארשיֿץראבתידוהיההנידמהרשאכ–תּויקירדנֶמשהלשהכופיה
רשאכו,לארשיֿץראלשולארשילש,לארשיֿתוכלמתויהלךופהת,״לארשי״
דועםוקמו,תוכלמהֿתליגמינפמשוריפבהחָדיתןוירוגֿןבלש׳תואמצעהתליגמ׳
זאוא–המואהלשרפכמהואירבמהןופצמהלשהמילּכהןויכראבקרהלראשיי
אלםנמא׳תואמצעהתליגמ׳לשחסונמהןכותהיכריכהלהיהירשפאםגאליממ
ללכהבאבאלשהמבהיההבשםייקהרקיעהוליאו,ינמזוהשמאלאםצעבהיה
יכ,״לארשיתנידמ״לשהתמקהאלונייה,הדֲעַּבמםוליעברצונקראלא,יוטיבל
.תשדוחמהלארשיẁתוכלמלדוסיהתחנהםא

איהאנדיאהדהמוגפהותישממהלארשיתנידמשםשכ,אופאתורחאםילימב
׳הליגמ׳הםגןכ,הכופיהוהתארבהלשיאנתלע,תבייחמוהבוטםוקמֿלכמ
הלוטיבלשיאנתב,תיסחייבויחריציכתולגתהלהיושעדועהדוסיבתחנומה
לשתימורטהנבהךותמ,וישכערבכהתמיתחתאגוחלרשפאהזיאנתלע.םיאתמה
ונאםיאברשאכ,םויהונלוכונאםישוערבכשרבדההז,םנמאו–הֶנתומההכרע
,הנממםלעתהבםאיכ,׳הליגמ׳הןורכיזךותמאקוודואלתואמצעהםויתאגוחל
.ָהיֶלימלרבעמש,ירוטסיהההכרעלאטשפומבסחייתהבקרו

.319׳מעבליעל,17הרעהתאהארובוש45
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ז

ואתויתוכאלמלשהשגרהבהוּולמאהתאלוןיינעלםיאתתהגיגחהשידכשאלא
הגיגחהשעמשמאליממזאו–ויטרפווירדגלתמאברכויןיינעהשץוחנ,תּולפִת
.להקבּהגחלםויכםיסנמשיפכ,ךכֿלכןסרֿתחלושמותבהלנאצתאלםינפֿלכֿלע
הגיגחהתרוציכאצוי,איהשתומכתראשנלהקהתגיגחךרדשןמזלכ,םייתניב
יהירה,הכרדכהגיגחלשהרוצוזיאתויהלאיההלוכישמרתוי,תבשוחמה,תידגנה
בוצעורוצעוהשמקרןכבו–המינפֿתוסנכתההךרדבהגיגחקרתויהלהלוכי
םתחמש–ךכלועיגישהלאאקוודירהש,תילסקודרפןבומכאיההאצותה.ידמל
להקהתחמשמתידוסיוהקומערתויהברהםצעבאהתגוחנהערואמהלע
וזתרגסמבליעפץומיאלןתינהאנדיאהדלהקהיסקטמדיחיהסקטה.לבלובמה
סֶפֶרדגנכגיוסמתאצלדועחרכומהזץומיאםגךא–ללההתרימאגהנמוהירה
יכעמשמו,תסנכהֿתיבלהקברקבללההתרימאתאהֶוַלמהתימצעהתולטבתהה
.ןקותמירוביצהגיגחֿסופדללכלןאכחתפתהללוכיוניאהזףא

רשפאתיכרעהניחבמםינקותמוםידָדּועמרתויגחֿייוטיבלשםתוחתפתהל
תילארשיהתויתכלממהלשהתומדֿןוקיתלעקבאמהתוחתפתהלדומצבקרתופצל
ראשיהלתואמצעהםויןודינ,םינפֿלכֿלע,םייתניביכעמתשמןאכמו–ללכֿךרדב
הארבההלשיאנתהםצעבקראליולתראשנולרוג.יטמלבורפגחתניחבב
ןיידע,םייקתיםנמאהזיאנתשהחנההיפֿלעםגאלא,ליעלונרמאשיפכ,הכפהמהו
םייוטיבאוהאלמתיהכפהמהךותמיכןכתיי.ולרוגוונכותויהיהמתעדלןיא
לוכיעיכםגןכתיי,םלוא.תורודְלבושחגחכונלראשייו,אמייקֿינבםימלוה
םוקמִבו,השקידמרתוילושכמכהלגתיםנמא׳תואמצעהתליגמ׳לותודימצ
םימיינפמהחָדייו,ךליועקתשיאקוודוהירה,אלמתיוםויהךליהכפהמהךלהמבש
יפכ(םשגתתשאיה,רתויתימיטפואה,הנושארהתורשפאהםאםג,ןכא.םירחא
חילצנאלםינפֿלכֿלעש,קפסילבטעמכ,חינהלשייאדו,)הפצמ,ידִצמ,יכונאש
ןורכיזעיפשיםלועלו–׳הליגמ׳הלשלוספההנכותןורכיזמםויהתאקתנלםלועל
.רייאב׳הלשתואמצעהםויב,תגיוסמֿיתלבה,האלמההחמשהתריכעלןוויכבהז

םוקמהתאאלמלתואמצעהםוילכויאלםינפֿלכֿלעש,בושרבתסמךכךותמ
ידיֿלעאלמתהלךרטציהזדיקפת.לארשיתלואגלש–העידיהא״הב–גחהלש
ח״כ,םילשורירורחשםוי.ותומכךבוסמוניאשותואמצעהםוימרוהט,רחאםוי
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םגתורחתהלדועתופצלשי,םלוא;הזלהדיקפתהיולימלדמעומרבכאוה,רייאב
ֿרהרוהיטםוי,תוכלמהןוניּכםוידחוימבןובשחבםיאב.ואובישםירחאםימימ
,הלאלכןיבתואמצעהםוילשומוקמוונידאהיהמו–שדקמהתכונחםויותיבה
.המואבםיגהנִמהותושגרהתודדומתהוהירוטסיההתוחתפתהידיֿלעדועעבָקיי

םילשמורזוחרבדהו–ךילהתהתליחתבוזהניחבמונאםיאצמנןיידע,םייתניב
וניארשיפכ,תואמצעהםויתגיגחבםויכשגרומהתּוחונהֿרסוחרבסהתאודִצמ
.רוביחהתחיתפב

$

319ẅ׳מעלתכיישה16הרעה

וימדוקלכלדוגינב–קותרש.ןוירוגֿןבידיֿלעוזההחיתפהתקסִּפהבתכנ,׳אחפסנברומאכ
,וצראמעורזהחוכבהלגוהשידוהיהםעהוליאוה״׃ורמואב,תולגהןמ׳ותָליגמ׳תאלחה–
.ינשףיעסכהתעעבקנהזןכותו,׳וגו״םינומאהלרמש,לארשיץרא

׳םעהֿתלהנִמ׳בןוידהלוקוטורפב.ךכםושרלןוירוגֿןבררועתהותמזויבקראל,תאזֿלכבו
תודחאתה׳שיא,תירטשםולשֿרוכבלשונוצרתועיבשֿיאלעםיארוקונאקותרשתטויטלע
היההלגוהשדע.וצראמםעההלגוהזאמהליחתמהזרכהה״׃קותרשתחסונמ,׳םידרפסה
.ונלשםירפסהרפסתאריכזהלאלשונלרשפאיאו,תרוסמַבותדַּבלגדשםעהיה–והשמ
.״הכוראךכֿלכאלהפוקתינפלהלחהלארשיבתוסרוקיפאה

שקבמאוה.תרשתחסונלשתינוליחההחורמןוצרעבשוניאתירטש,ןוכנֿלא,ןכבו
.ךכבםיכורכהתרוסמוהנומאלשםינכתהלשב,ך״נתהתאו,תולגַלםדוקהיהשתאריכזהל
םדקשהמלעאופארפסמו׳ולהנענ׳אוה.תירטשלשוירבדתרגסמתאקרלטונןוירוגןבךא
ןיטולחלךפהמאוהשךות,אליעלתיסרוקיפאחורבתאזהשועךא,םירפסהרפסלעו,תולגל
.םשארלעוירבדתאדימעמותירטשלשותנווכתא

יבצֿדִודשקיב,הזרכההדמעמינפלשממ,׳םעהתצעומ׳לשהאילמהתבישיבשדועןייוצי
,ך״נתבבותככ,וצראלםעהןיבשדועייהֿרשקלתוסחייתהבחותפל,׳יחרזמ׳השיא,סקנפ
,םיאיבנהירבדבוהרותברומאהיפללארשיםעלהדועיהץראהאיהלארשיץרא״׃חסונַּב
ויטרפש׳םימיהשולש׳ףרשבאזלשורפסבהאר(.התחדנותשקב.׳וגו״ידוהיהםעהםקהבו
.)223׳מעו179׳מע,׳אחפסנףוסבונתִנ

320ẅ׳מעלתכיישה18הרעה

םעה״תאםגבלישו,״ונֵמע״׃עבטמַּבטוקנלםַהעֵּבהברההנושארהותעצהבשןייצלשי
׃טפשמַּבתחתופןוזנרבתטויט.דוערכזוהאלבושו״ונמע״קחמנתואבהתועצהב.״ידוהיה
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עבטמה.׳וגו״לארשיץראללארשיםעלשקתונמֿיתלבהויתרוסמהוירוטסיההרשקהתוכזב״
לארשיןיב״רשקנל״נהרשקהרשאכ,הטויטהתואלשהינוקיתבקזוחףא׳לארשיםע׳
וננוכרשאםינורחאהתורודהירוביגלשםתברקהוםלמערופיסבםייתסמףיעסהו,״וצראו
ונתִנויטרפשרחשםרוילשורמאמבהאר(.״לארשיםעלשימואלהותיבכ״ץראהתאשדחמ
.)580׳מע,׳אחפסנףוסב

קרהבםייק.ללכהברכזומונניאאוהולארשיםעתאירמגלהקחמקותרשתטויט,םלואו
״לארשיםע״תאןוירוגֿןבריכזמרמגומהוחסונב.״ירבעהבושייה״םגֿומכ,״ידוהיהםעה״
,״ןורחאהןמזבלארשיםעלעהללוחתנשהאושה״לערבדמהףיעסַּבאקווד,תחאםעפקר
.״לארשיינומה״׃ןאכטקנרשאקותרשלשוחוסינתאהיגמאוהרשאכ

321ẅ׳מעלתכיישה21הרעה

אוה״ךלוהולדגבושיי״עבטמה.קותרשתטויטמ–ןושלייונישב–ןוירוגֿןבלטנהזןכות
.״לָיֱאֿברבושיי״׃קותרשֿעבטמלשותרומת

322ẅ׳מעלתכיישה22הרעה

לשותשקבל,תירוקמהותעצהלקותרשףיסוהרשאהקסִּפהלשרוציקודוביעהניהוזהקסִּפ
ינשהוקלחבתדעותמןיינעהתולשלתשה(.חוסינהתדעותבישיב,י״אפמיגיהנממ,זמרדִוד
לעוליתדותו,םסרופםרטשקלחַּב,׳אחפסנברומאכרחשםרוי׳פורפךרעשרקחמהלש
דימוילעדמועד״בשרשארקיעהתאקוידבטימשהלרחבןוירוגֿןבשןיינעמו.)ותובידא
–״תשדוחמתיתכלממתילארשיתונגראתהלןושארהישעמהילכהתריצי״תא,ונייה–ןלהל
ךכלעםג,ץראבהמוקתהתוכזרבדבהזרכההלעדבלמ,תרבדמקותרשתטויטבהקסִּפהןכש
,ןוירוגֿןב.״ןוזחהתמשגהלרישכמכתימלועהתינויצהתורדתסההתאדסי״סרגנוקהש
תזרכהלאליבומהרופיסהףצרלכמהינוגראותינויצההעונתהתאלילכקחמ,ולשויתוביסמ
.1897לשלזבבינויצהסרגנוקהולצרהתא׳האיפקמ׳קרןנדהקסִּפהו,הנידמה

323ẅ׳מעלתכיישה23הרעה

סרגנוקבהלבקתהשתינויצההעונתהלשהתינכתלד״בשסחייתמםינורחאהםיטפשמהינשב
ןתינהלשחתופהטפשמהתאו,תינמרגבהבתכנתינכתה.׳לזבתינכת׳כהעודיה,ןושארה
,)הניתשלפ׃רוקמַּב(לארשיץראבטלקמידוהיהםעלרוצילתפאושתונויצה״׃ךכםגרתל
.״)יבמופהטפשמה׃וא(ללכהטפשמיפֿלעחטבומ

םנשי–לבוקמהםוגרתההיהשו–ןאכובטקונד״בשרשא,״טלקמ״חנומהתאשןייוצי
–ירוקמהינמרגהחנומהלש׳רתיֿםוגרת׳והזשהארנךא,״תדלומֿתיב״׃םימגרתמה

heimstätte–׳ןכשמ׳וא׳ןועמ׳׃אוהועמשמרשא.
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האר(.לזבבסרגנוקהיריצלקלוחשףדהןמםולצתב,תינכתבןושארהטפשמהẅהנומתַּב
הרודהמ,סמןבוארתאצוהב׳ןושארהינויצהסרגנוקהלשלוקוטורפה׳׃רפסַּבהזןיינעב
.)102‐97םידומעבו,׳כדומערחאלשםיכמסמהימולצתב,ח״נשתםילשוריתישילש

השולשכודיֿלעהבתכנש,לצרהלשותינכותחותיפודוביעוניההזחוסינשןייוצידוע
ינויב(׳טלֶוֿיד׳ינויצהןועובשהלשןושארהןויליגבהמסרופו,סרגנוקהסוניכינפלםישדוח

׃וא(טלקמרוצילםיצורונא״׃לצרהלשודיתחתמאצישיפכחתופהטפשמהוהזהנה.)1897
ואםיצורםניאםייחכונהםבשומתומוקמברשאםידוהיל,םימעהטפשמיפֿלעחטבומ,)ןועמ
.״]תיללכההרבחב[עמטיהלםילוכיםניא

,ונמויללצרההליגשםירבדהתאןאכאיבהליואר–תוינכתַלוםיחוסינַלרבעמ–םלואו
׃ומצעֿולשויחוסינלרהטמןוקיתןיעמםהבאברשאםירבד,סרגנוקהרחאלדימ

הלימביאלֶזַּבהסרגנוקהתאםכסלאובאםא״
׃וזאיהירה–יבמופבהאטבלאלשרהזאש–תחא
םויהתאזרמואםא.םידוהיהתנידמתאיתדסילֶזַּבב
שמחדועבילוא.יללכקוחצבךכלעונעי,םרלוקב
.לוכהתאזוניבי,הנשםישימחדועביאדוובו,םינש

םגםצעבו,םעלשהנידמהֿןוצרבהדוסיהנידמ
ךרוצהידהמצועלעבאוהםאדיחילשןוצרָּב
הניאהירוטירט.)14ֿהיאולירבדכ׳ינאהזהנידמה׳(
הלשירשאכםג,הנידמה.תימשגהתיתשתהאלא
..טשפומוהשמדימתהבשי,הירוטירט . ינא.
,הזהטשפומהרבדהתאלזבבאופאיתדסיי
םצעב.תוירבהבורלהארניתלבאוהךכֿםושמש
לעיתירשההגרדהב.םיירעזמםיעצמאבןכיתישע
תאםהליתינקהו,הנידמהתריוואתאםישנאה
עוקתב׳׃האר(.״תננוכמההפיסאהםהשהשגרהה
,׳םיבתכרחבמוולעופותומד,לצרה–רפושה
.)205׳מע׳אךרכ,ט״נשתהפיח,תדלומתאצוה
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324ẅ׳מעלתכיישה24הרעה

תוכמתסהַּבהחתפנםַהעֵּבלשהנושארהחסונהתעצהש,׳אחפסנברפוסמהתאריכזנובושנ
תאזהץראהתאןתנלארשייֵה♪ֿאוליאוה״׃וניה♪ֱֿאידימונלווניתובאלץראהןתמלע
העצהלהוולנריכזתב.׳וכו״םלועתזוחאלםהירחאםערזלובקעילוקחצילםהרבאל,וניתובאל
ליאוה,דחוימבםהיתומשבורכזנםעהלשתובאהתשולש״׃ותחיתפתאםהעבקמינףאוז
רחשםרוילשורמאמבהאר(;״הרותבהלולכהלארשיץרארבדבהחטבההילבקמויהםהו
)יראה(םולשלשותעפשה,ןוכנֿלא,וזהתיה.)535׳מע,׳אחפסנףוסבונתִנויטרפש
תורוש,ספא.״הלחתההןמליחתהל״,ןילוחהֿשיאםַהעֵּבל,ולהמרגרשא,ןימאמה,׳ץיבודיוד
לֵאַחּוכש–ודבלידוהיהםעההיהךליאוהיינשההעצההןמלו,דחאעובשךותוקחמנהלא
.ולוכרופיסהאשונל–

324ẅ׳מעלתכיישה25הרעה

תעצהמןבורתאלטנקותרשךא,קותרשתטויטמןוירוגֿןבלטנוללהתוקדצההףצרתא
םירוכזיאהתאדביעןוזנרבוליאו–רצוקמהתאךיראמאוהשךות–תנקותמהןוזנרב
.םַהעֵּבלשתונושארהויתועצהברבכוללכנש

324ẅ׳מעלתכיישה26הרעה

רבכןתינ׳חסונהןיערג׳ךא;קותרשתטויטבהתיהאלש,ןוירוגֿןבלשתפסותםנמאיהוז
החוכהיהיהפייכרומאל,יונישאלבטעמכוינקתמוןוזנרבוהוקיתעהםשמו,םַהעֵּבתטויטב
םינקמםימעהטפשמועבטהיקוחרשאתויוכמסהותויוכזהלכםע״,תזרכומההנידמהלש
.״תיאמצעהנידמל

325ẅ׳מעלתכיישה27הרעה

–)׳תירוטסיההותיעבטהתוכזה׳דבלמ(קותרשתטויטמחוקלאוהוינכתברשא–הזףיעסב
ןוזנרביבצהשעשיפכ,תוסנכתההדעומכותויהל׳טדנמהםויסםוי׳תאןוירוגֿןבעילבה
לאליבומהדרפנףיעסכםלוכוהובתכ,קותרשוןוזנרבֿחסונֿיֵנקַתְמ,םַהעֵּבםלואו.וינפל
.הינטירבתלשממוליאוהו״׃קותרשןושלכ,התוארשפאמוהזרכהה . םויההדָימהחינמ.
ריכזתַּבןייצףאםהעב.׳וגו״ךכיפל;ץראבןוטלשַלתוירחאהתאתשטונוטדנמהתאהזה
תאומצעמריסה׳]רשאהינטירבךלמלעתורומאה[םילימה״יכ,ותעצהלהוולנש
םויסרבדבילגנאהטנמלרפהקוחמתובואש,טדנמהםויסםערשקב׳ןוטלשַלתוירחאה
.)535׳מע,׳אחפסנףוסבונתִנויטרפשרחשםרוילשורמאמבהאר(.״טדנמה

וזב,תואקסִּפיתשדועבשד״בשירבדםעדחיתינשאורקליאדכןאכרפוסמהתא
.״ןאכדעונעגהשמךא״׃תחתופה
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326ẅ׳מעלתכיישה29הרעה

׃תפלאמןאכםירבדהתולשלתשהשאלא;חקולהנממו,קותרשתטויטבןותנהזעבטמףא
םגעבקוןוזנרבאב;״לארשיץראבתיאמצעותישפוחתידוהיהנידמ״׃ןאכבתכםַהעֵּב
תולובגַּב,לארשיץראבתיטרקומדותיאמצעתישפוחתידוהיהנידמ״׃ץראהלשקלחהזיאב
ןויצמענמיהלוטילחהרשא,חסונהינקתמ.״תודחואמהתומואהתרצעתטלחהבוותוהש
תודחואמהתומואהתרצערבדכתינובירותישפוחתידוהיהנידמ״׃ובתכ,תולובגהלשקיודמ
דוסילעו״׃קותרשחסינ,׳םעהתלהנִמ׳בןוידַּבןוירוגֿןבתייחנהלםאתהב.׳וכו״התטלחהב
הלוגהתוצופתבידוהיהםעהינזואבתאזבםיזירכמוננה,תודחואמהתומואהתרצעתטלחה
םיעמושהילהקתטמשהב–קוידבךכ;״לארשיץראבתידוהיהנידמתמקהלע,ולוכםלועהו

.ןוירוגֿןבםגהנש–

327ẅ׳מעלתכיישה31הרעה

לעד״בשעיבצמ–ן׳גיבוריבוהדנגוא–ןאכתורומאה,תופסונה׳תוידוהיהתונידמ׳היתשב
.רָכֵנתוצראבתידוהיהימונוטואלשהמויקלתונושתומזוייתש

ןמםידוהידחוימבו(–הקירפאזכרמבהפוריאמםידוהילשםבושיילהדנגואתינכת
ידיֿלעהצמואאיה;יטירבהתובשומהרשידיֿלעלצרהלהעצוה–)םימורגופהיכומםירוזאה
המקתוטלחההיתשןיבו,)1905(יעיבשהסרגנוקבהלטובךא)1903(ישישהינויצהסרגנוקה
.ומלועלךלהלצרהםגוהלודגהרעס

ורבעויוילאשימונוטואידוהילבחלשותמקהתאןילטסםזי–ןיסלובגלע–ן׳גיבוריבב
ןיינעהשהיההמדנתונושארהםינשב...תונויצבךרוצןיאשןגפויךכו,)1934(היסורידוהי
הפשכהרכוהשידייהוליפאו,םיימוקמתודסומומייק,רוזיאבויחםידוהיתובברהמכ׃יניצר
הימונוטואהו,תיללכההיסולכואבןטקטועימםידוהיהםשורתונרבדלשופוסבךא;תימשר
.החכשנוהזוגנתידוהיה

׳לתש׳קותרשרשאםילימרפסמלבלםישלשי׳הדנגואתינכות׳לשרשקהַּבתוחפל*
.ולשהטויטלהחיתפהףיעסבהרושללעמןתואףיסוהו

ותולגתורודלכב״םינומאהלרמשאוהוצראמםעההלגוהשרחאלשבתכאוההליחת
תימואלהותוריחתאשדחלווירוזפתאסנכלהווקתמוהליפתמלדחאלו,וירוזפתוצראלכבו
ֿהמיהדמהתפסותהתא״וירוזפתוצרא״םילימהרחאלףיסוהוךלמנאוהךכרחא.״הכותב
ץראוידודנלכבולאצמאל״׃ףיסוהבושו,״התרומתץראולאצמאל״׃התובילעב
בושלתדמתמהווקתותונמאנלע,וליאכ,רפסמהףיעסהלשוביללא,ןכבו.׳וכו,״התרומת
–ורמואב,םתליפתבותורודהתווקתבהליעמלשלערתפיטקותרשליטמ,לארשיץראל
הנשיהוזתאחוכשלםינכומונייהשלוכי,׳הרומתץרא׳ונלונאצמקרוליאש–עמתשמב
...רחאםוקמבתימואלהונתוריחתאשדחלו

ולהדמע,רמגומהחסונהלאהזהףיעסהתאקיתעהרשאכשרמאייןוירוגֿןבלשותוכזל
.םילימהמכיבגלעסומלוקריבעהלותניב

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 340

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



328ẅ׳מעלתכיישה32הרעה

םֵשללכעבקנאל,רייאב׳ג,יעיברםוילשהבישיל׳םעהתלהנִמ׳ירבחלשםתנמזהלדע
תטלחהןושלכ,״תידוהיהנידמ״לוסחייתה,ןוזנרבוירחאו,םַהעֵּב.דלוויהלתדמועההנידמל
.)׳תיברעההנידמה׳לשהתמואתכ,שרופמברבדהרמאיישאלב,ןבומכו(,ם״ואהתרצע
הספדנ,ןוידלםירבחהתנמזהתארקל,ןקותמהןוזנרבחסונלשהביתכֿתנוכמתדלקהב
.״............היהיהנידמהםֵש״׃הרושה

׃היהיהנידמהםשיכעבקנו,החדנךא׳ןויצ׳םשהםגןחבנהזרכההחסונלעןוידב
וננה״׃ובתוכב,׳הליגמ׳הבלבעָבק–חוסינהתדעווברבחכהנומרשא–קותרש.לארשי
.תאזבםיזירכמ . ףיעסהתא.״לארשיתנידמהמשולארשיץראבתידוהיהנידמתמקהלע.
.״םילימַּבקותרשםתוחהטויטבאבה . היגהןוירוגֿןבו,״לארשיאיה,תידוהיההנידמה.
.״׃ובתוכבחסונהתא . .״לארשיםֵשַּבאֵרָקיתרשא,תידוהיההנידמה.

330ẅ׳מעלתכיישה35הרעה

׃וחתופב,רדנכהנידמהלעתאזֿלכלביקרשאקותרשתטויטמ,םילקםייונישב,חוקלהזףיעס
ןמבושחקלחךא;׳וכו״תוריחהתודוסילעתתתשומאהתלארשיונתנידמיכםירדונונא״
תנידמ,םידוהיתיילעלתישפוח״היהתהנידמהשתרמואה,ןוזנרבתטויטבןתינרבכ׳המישר׳ה
.לארשייאיבנןוזחחורבםולשוקדצתוריח . תומואהתליגמלשתונורקעהתרודח.
.״תודחואמה

תאןוזנרבלטנ,הדיתעההנידמהלשהתומדטוטרשבעגנאלשטעמכםַהעֵּבשןוויכמ
ירבחינזואב,הזרכהלחסונעיצהןסינתליחתברבכרשא,בושבורלשומואנמוזההקסִּפה
יאיבנןוזחו״׃בתכשבושבורלשונוזחתארציקןוזנרבשןייצנובושנ.ינויצהלעופהדעווה
לאהלעובשםנוזחךא,ללכבםיאיבנהתאקחמקותרש,״ךרדהתאונינפלריאילארשי
חוסינהתדעותבישיב,׳יחרזמהלעופה׳שיא,אריפשהשמלשותשירדיפֿלע׳הליגמ׳ה
.ןוירוגֿןבלָטְנםשמו,קותרשחסונשוביגל

העיבקההעיפוה,תנקותמהןוזנרבתטויטב,הזףיעסב׳המישר׳השארביכריעהליוארדוע
היטרקומדהתאעבקומצעןוזנרבשרחאל(״תיטרקומדהנידמהיהתתידוהיההנידמה״יכ
ןויפִאםלענקותרשתטויטב.)ןאכל׳הועיסה׳וינקתמו,םדוקףיעסברבכהנידמהתזוזמב
,ומצעןוזנרב.רמגומהחסונבםגרבדהךכו–יארקאבאלשיאדווב–׳תיטרקומד׳כהנידמה
עודמןבומאלורזומ״׃ןיבמונניאוההות,׳אחפסנףוסבונתִנויטרפשורוביחלש10׳מעב
הנידמה׳יכהעבקשהקסִּפהילשתירוקמההעצההןמהטמשוההזרכההלשיפוסהחסונב
.״׳תיטרקומדהנידמהיהת
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331ẅ׳מעלתכיישה39הרעה

תטויטמחוקלם״ואהםעהלועפהףותישרבדבןושארהדגיהה.ןאכםינותנםידגיההשולש
תטלחהעוציבבם״ואהתרצעםעהלועפףותישלתונוכנעיבהאלםנמאןוזנרב;קותרש
וותוהשתולובגַּב״םקותהנידמהיכ)תמדוקהקסִפב(עבקאוה–רתויעורג–ךא,הקולחה
,ףוסבלתאזההרצהןמונליצהןוירוגֿןבאקוודו,״תודחואמהתומואהתרצעתטלחהב
ונתִנויטרפשףרשבאזלשורפסבהאר(.ללכרכזויאלתולובגהןיינעלכשהטלחהלוליבוהב
.)353׳מעבןלהל,52הרעהבדועהארו;105׳מע,׳אחפסנףוסב

לשוינקתמידיברבכבתכנ–׳םימעהתחפשמ׳ךותלתולבקתההתשקב–ינשהדגיהה
תאארקוקותרשאבשדע,םלועהימעלאתיללכהיינפכתאזוחסינםהשאלא,ןוזנרבחסונ
.תודחואמהתומואהןוגראאוהֿאולה,׳החפשמהתלהנה׳לאהאירקה

״לארשיתנידמיבשותיברעהםעהינב״–ישילשהדגיהברומאהעבטמהתדלוהתאםג
תאהנפהןוזנרבשרחאל,״האלמתוחרזא״םהלעיצהש,קותרשלשותבוחלףוקזלשי–
וינקתמו,״תובוחותויוכזיוושםיחרזאכהלועפףתשלתידוהיההנידמבםיברעל״ותאירק
ןוירוגֿןב.״הנידמהןיינבבקלחלוטיל,תידוהיההנידמהיחרזא,םיברעלםיארוקונא״׃ונקית
רשא׳םואל׳ַּבהרכההובתלפוקמרשאיוטיבהתאונכלעריתוהו,הלאלכמבולישחקר
.׳יניתשלפהיברעהםעה׳–תופסונתויסולכואףוריצב–םימיל,הנוכי

331ẅ׳מעלתכיישה40הרעה

ורימהלו–״תורודהםולח״–קותרשלשויוטיבתאםיצעהלךרוצןוירוגֿןבהארםנמאןאכ
תלואגל״׃התמגמלאאיהתכשמנףאהפיאשהו,״תורודהתפיאש״,רתויימנידהחנומב
ףיעסברמא,ומואנב,בושבורקרו,קותרשינפלשתוטויטבללכנאלהזןיעמרוכזיא.״לארשי
.״המואָּבתורודהלכיֵיַואמונתִא״יכוחסונתאםתוחה
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ןורכיזהםוי

א

םגשעמשמאליממ,םיכוביסבךכֿלכךבוסמתואמצעהםויתאוניארשמ ומידקמה,רייאב׳דלשןורכיזהםויונייהו,ומעךבוסמרחאדעומ
.וילאףרוצמב

וחתנלורוזחליאדכךא,עודיוטושפםנמאאוהםימיהינשןיבתּודימצהרוקמ
.ןורכיזהםוילםיכיישהםידחוימהםיכוביסהלעדומעלידכ

הנידמהתאדסיילוחילצהאלבושייהיגיהנמש,הדבועבאוהתודימצהרוקמ
דימאלא,המדקשרורחשהתמחלממןיטולחלקתונמב,אדירגם״ואהתטלחהלע
ולכיאלםינפֿלכֿלעשןפואב46,םיברעהלשתודגנתההֿתמחלמםהילעהָפכַת
תואמצעהםויתחמש.השקםימדֿתמחלמבהדימעהךותמאלאהנידמהלעזירכהל
םיברהתונברקהרכזבקראלהלוהמהליחתכלמאופאהדרי,הנשרובעכ,ןושארה
םגהדריאיהאלא,הגשוהשתואמצעהתאםייקלידכ,םלשלהָנענוםעהשרדנש
47.ןירשימבתונברקהולטינןברִקמרשאתוברהתוחפשמהדצמ,לבאבשממהלוהמ

לבאהזוכירלשהאצמהההתלעהזהתיבשמהלטנהןמהחמשהתאררחשלידכ

–תוריחהתמחלמכוא–רורחשהֿתמחלמכתונכלד״בשלשותדפקהתאבושריכזנ46
–ט״שת‐ח״שתתמחלמל.רזהןוטלשהדגנומחלשםינוגראהלשםתמחלמתאקר
,םולהללוכיהזהםשהןיא–הימקתאףודהלהמּוקבהנידמהלשןגמהֿתמחלמ
ךומסבןלהלד״בשעיבצמתאזכהביסלע;יהשלכהביסמותוא׳םיקחוד׳םאאלא
.״ןכלערתי״׃תחתופההקסִּפַּב,345׳מעב

רבמבונבט״כ,ם״ואהתרצעתטלחהםויבהלחהתואמצעהתמחלמיכעבקנדבעידב47
םכסהםתחנרשאכ,ט״שתזומתג״כבקרתימשרהמייתסהו–ז״שתולסכבז״י–1947
השימחכרבכסודוריאבםכסהםתחנםירצמםעשרחאל(הירוסםעקשנהתתיבש
תואמעבשםיפלאתעבראהמחלמבולפנםימחולהתוחוכהברקמ.)ןכלֿםדוקםישדוח
ששכזאהנמבושייהשרוכזלשי.)םיחרזאםייפלאכדועו(,םיללחהשולשוםינומש
בשויהםעהברקמדחאזוחאכאופאהתיהםיללחהתסכִמו,שפנףלאםישימחותואמ
.ןויצב
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ֿםדוקאלא,ימואללבאלשםויכאקוודואל,שוריפבו–48גחהתאםידקמהםויב
ןורכיזםוישאלא–דוחלתוחפשמהןמתחאלכל,ישיאןורכיזםויכרקיעבולוכ
תופתתשהלשדקומרוצילידכ,ףתושמבודחיתוחפשמהלכלםגעבקנהזישיא
תחמשבןהםגףתתשהלורובעלתוחפשמלךכידיֿלערשפאלויטרפהלבאבללכה
תירשפאדועילואש,הינורטלכמררחושמבוגייסאלל,תואמצעהםוילשללכה
.רחאןפואבהתיה

התוליעישהארנו,הינפֿלעןויגיהֿתקומעקפסילביהירהוזהאצמה,הנהו
הרוטפםגאיהןיאאיהשֿתומכשרבתסמתאזםע,םלוא.השעמלהכדעםגהחכוה
.תולקתמ

תואמצעהםויתאהווילרשא,תוחפשמהלשירטהלבאהשךכמליחתמןיינעה
,עקשוהאלןורכיזהםוי,ןכֿיפֿלעֿףאםא.ןמזהםעךלהועקתשהןבומכ,ןושארה
אופאאצמנאליממ,עבקֿךרדתואמצעהםוילדמצומהךיראתכעבקנאוהאלא
ךפהנםויהו,ןמזהםעךלהותחפםויהלשונכותביטרפהלבאהלשוקלחיכ
תונברקלימואלןורכיזםוי–יביטקייבואẁימואלךיראתלתכלוהוהברהדימב
הכופהההייטנַלבושהתיההנותנםנמא,הדִצמ,וזהייטנ.לארשיתואמצעלש
םיברעהלשתודגנתההֿתמחלמשךכידיֿלע,ןושארהםגזִמלםירבדהתרזחהלש
תוולמןיידעאלא,תימשרהקשנהֿתתיבשןוניכםעםגולדחאלהבונתדימעו
ךלוהושדחתמירטלבאבןורכיזהםויתאתוניזמוקספהילבונתואמצעתאןה
תועפשההןיינמלהתעפשהתאתפרצמקרוזהעפות,םלוא.הנשבהנשידמ
תאעירכהלידכהבןיאו,ןלהלהארנשיפכםויהלשונכותםוכיסתאתועבוקה
השעמלונניאבושןורכיזהםוישונייהו,רקיעתראשנה,הליחתונרמאשהייטנה
ךפהנש,אדירגיביטקלוקֿיתחפשמןורכיזםויאוהןיאףא,לבאלשרוטזילטק
המואלתיכוניחהעפשהאשונה,ימואלןורכיזםוישוריפבוהירהאלא,הרגִשל
.היכרעןיינמלףרטצמוהללכב

ךכלופרטצהאלא,רומאכ,ןמזהתומדקתהקראלהעיפשהןכאהזןוויכבו
49.םירחאםימרוגםג

םגהיהךכו,ל״הציללחלןורכיזהםויכםגזרכוה–ומצעאוה–ןושארהתואמצעהםוי48
אוהוןורכיזהםויתאםידקהלטלחוהישילשהתואמצעהםויתארקלקר.י״שתתנשב
.רייאב׳דםוילעבקנ

שרפייןושארהםרוגה׃ןורכיזהםוילש׳ותָמָאלה׳לםימרוגהשולשןאכשרופד״בש49
םרוגהןודיי–״ןכמרחאל״׃תחתופההקסִּפהןמל–ךכֿרחא,תואבהתואקסִּפהשמחב
.ףיעסהףוסב,ןוידהךלהמתאתמייסמההקסִּפהשדקותישילשהםרוגלוליאו,ינשה

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 344

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



יֵניגמלבאבןורכיזהםויםצמוצאלהליחתכלמרבכש,היהחתופהםרוגה
,הנידמלהמדקשבושייהתנגהיללחלעםגבחרוהוניינעאלא,םדבלתואמצעה
תוחפל–םויהלשויספורטופאל״הנגהה״יקיתָותאתושעלהייטנהחתפתהףאו
לבאתויהללדחןמזמרבכהז–״הנגהה״יללחלשםלבאךא.תיסקטההניחבהןמ
,תישארבמרבכ,אופאהמרתאליממםהילעםויהלשוניינעתבחרהו,ןבומכ,ירט
ותכיפהלואדירגתואמצעהתמחלמלשילאוטקאהלטנהןמםויהלשוקותינל
.ידמלבכרומורתויבחרוהשמלשןורכיזהזוכירםויל

ןורכיזהזוכירםויל,דחאםיוסמגשומב,רידגהלהשקתמאביכ–ידמלבכרומ
.ונרמאשתוחתפתההידיֿלערייאב׳דםויךפהנהמלש

,״בושייהתוכרעמל״ןורכיזהםוילאוההשעניכ,לשמל,רמולולילכהלןיא
ןמזבאלתוחפל–הללכנאל,לשמל,״םישרופה״לשתוריחהתמחלמרשאב
לבקתניכרמולןיאףא,ןכומכ.ךכֿרחאהכוראהפוקתךשמבדועםגו,ןושארה
לשינשהֿטוחףאלעיכ–״בושייהלשהנגההתוכרעמל״ןורכיזםויןאכ
המחלמהןיבלתואמצעהינפלשהנגההןיבהרואכלרשקמורבועה,״הנגהה״
תאעובקל״בושייהתנגה״לןתינאלהשעמליכאיההדבועה,הנממתכשמנה
.אקוודב״הנידמ״ו״תואמצע״לשםיכרעבעובקראשנהזןיינעו,םויהלשוניינע
רבדההשענ,הנידמהינפלשתיבושייההנגההםגךכבהללכוהןכֿיפֿלעֿףאםא
תניחבבטעמכ,התנכהותואמצעהיּוויהבתועמשמהסחויוזהנגהלשךכידיֿלע
תמחלממקלחכתימורטההנגההםגאופאהספתנאליממו–התגשהלןוּוכמקבאמ
תימורטהבושייהתנגהשהניעבהדבועההראשנךכידכךות,םלוא.תואמצעה
םישמילבמש,ןבומכ,רבתסמ.תואמצעלןוּוכמקבאמןפואםושבהתיהאלתמאב
יּוויהלשךילהתהתאוזהנגההשמישםנמאיביטקייבואהירוטסיההדועייהיפֿלעו
םירחאהםימרוגהינימלככ,תוחתפתהלשםרוגתניחבב,תיאמצעההנידמה
תואמצעלוהנידמלתנוּוכמהנגהההתיהאלםעפףאךא–בושייהתוחתפתהב
הלוכיהתיהאלםגאיה,הניינעעבטמ,השעמלו–ןירשימבאלתוחפל,תעדמ
.ךכלתנוּוכמתויהל

ץוחמםייתניבהראשוה״םישרופה״לשתוריחהתמחלמשרחאמ,ןכֿלעֿרתי
לוכיאלללכבתואמצעלןוּוכמהקבאמהגשומםצעשאצמנ,םירבדהתרגסמל
רשקהזיאהיהבושייהתנגהלשןויערהו–יבויחךרעכןובשחבןאכאובלהיה
לשיומיד,םלוא.שוריפבןפואםושבםגהלעוהאלםנמאהזכשןוּוכמקבאמל
תמחלמלסחיבהאנקהוערהןופצמה–העדותבאוהשֿךיארצונםנמאהזכרשק
םרוגהםגויהםהשםשכ(,וזתורצוויהבעבוקהםרוגהןבומכויה״םישרופה״
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תונשלשהנגההתמחלמל״רורחשהתמחלמ״לשיוניכהתריציבעבוקה
תמחלמיללחלימואלןורכיזםוילןורכיזהםויךפהנךכו–)ט״שת‐ח״שת
תואמצעהתנגהלהמחלמהיללחתאקראללילכמה,לתופמןבומןימב,תואמצעה
.םדוקמשבושייהתנגהיללחתאםגאלא,ט״שת‐ח״שתתונשלש

וללכוהףוסֿףוסש,היהןורכיזהםוילשוניינעתמאלהבינשםרוג,ןכמרחאל
ןמזךשמנרבדה,ןכא.ל״צאוי״חל,״םישרופה״לשרורחשהתמחלמיללחםגוב
המ,םנמאו;םימיהתששתמחלמינפלשהנשַלדע,הנשהרשעֿהנומשכ–בר
,וזתויוכזֿתאוושהלוכזףוסֿףוסרשאכ״השירפה״יקיתָולשםרשואהיהלודג
םילשההזףוריצ.םייתניבשתוברהםינשהלכךשמבהגישהלוקקותשהךכֿלכש
,״הנגהה״יללחלעןורכיזהםוילשוניינעתבחרהםעהליחתהשתוחתפתההתא
קראלןיטולחלתססובמתוסחייתהןורכיזהםוילהפסונרבכתמאבהתעיכ
.התגשהלןוּוכמהקבאמלםגאלא,דבעידבתואמצעהלעהנגהַל

יונישםושךכבהיהאלםוקמֿלכמ,םיעדומהםיכרעהתניחבמיכןייצלשיךא
תומשוםיללחהתללכהידיֿלעקרהשענםישרופהלשםפוריציכ.רכינובושח
תאוכירדהשםיכרעליהשלכתשרופמתוסחייתהידיֿלעאללבא,םינוגראה
קבאמרבדבירירוואוטשפומוהשמקרןנּוסהלאהםיכרעהןמ.וללהםינוגראה
םגוליאכ–״הנגהה״ןוגראלםגהליחתכלמסחוישהמןיעמ,הנידמותואמצעל
,ארבנאלוהיהאלש,״הנגהה״קבאמותואלםיפתושטושפויהל״צאוי״חל
קבאמותוא]תא[הלהינ״הנגהה״ש,הזבקרהיה״הנגה״לםניבינושהוליאכו
ךא,ןכֿםגוהשמךכלומרתםהוליאו,ךמסומוירקיעןפואבתואמצעלינוימד
תאועלב,םדִצמ,״םישרופה״יקיתו.״השירפ״ךרדלע,שבושמויעראןפואב
אלרבכףאו,ושקיבאלםצעבםההזמרתוי–ןובאיתלתאזהתויוכזהֿתאוושה
הפיסוהםנמא״םישרופה״תללכהיכאצמנךכו–םמצעבםהםג,תרחאורכז
העדותבהמואמבתאזֿלכבעוגפלילבךא,םויהלשתימואלהותועמשמתבחרהל
ללכללוחתהאלתואמצעהתגשהלןוּוכמהקבאמהוליאכ,ליעלדתילסקודרפה
תטלשה,המלועֿתסיפתלכלו״הנגה״לדוגינב(עדומיִּכרעבויחהזיאיפֿלע
תרגסמב,רדגומֿיתלבויאליטרעןפואבקרםאיכ,)וישכעדע,הנידמבםגדוע
.״הנגה״התוא

םימיהתששתמחלמוהנושארהיניסתמחלמרחאלשהיהישילשהםרוגהוליאו
הכרעמהיללחלעןכו,הלאהתומחלמהיללחלעםגרייאב׳דלשוניינעבחרוה
אלימואלןורכיזםוילרייאב׳דךפהנךכךותמ.ךליאוןאכמדועתכשמנהתדמתמה
תומחלמהיללחלרבכתמאבםאיכ,לארשיתואמצעלעתמיוסמהמחלמיללחלקר
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,תימורטההמחלמהתוברלו(יללכןפואב,לארשילשתשדוחמהתואמצעהלע
.)ונראיתשירירוואהןבומב

.וננוידאּו☻ְנןהןהרשא,תולקתהתופנתסמהזהםירבדהֿףוריצלכמו

ב

רוטזילטקתאיצמבורקיעבונניאןיינעהםאש,היעבהןאכמתררועתמ,תישאר
ונלהמםשל–תואמצעהיללחלימואלןורכיזםויתעיבקבםאיכ,ישיאלבאל
,ומצעבתואמצעהםויידיֿלעדיקפתהאלמתיאלעודמ?הזכשדחוימםויללכב
ימידצב,םיאנומשחהתומחלמירוביגלדחוימןורכיזםוי,לשמל,ונלןיאשםשכ
עדויינניאןתואמצעלעומחלשתורחאהםלועהתומואברקבםגשםשכו,הכונחה
תואמצעהימיבוללהםירכזנאלא,תואמצעהיללחלםידחוימןורכיזימיםושלע
?םמצע

50׃תאזכאיההנושארהו,םייתשלתקלחתמ,רבתסמַּכ,הבושתה

דיקפתהתאיעבטןפואבוכותבלילכהלואלמלהיהלוכיםנמאתואמצעהםוי
תגשהלתנוּוכמההמחלמהןורכיזבהליחתכלמהיהרבודמהּול,ןורכיזהםוילש
גשיה,תאזההמחלמהגשיהכהעיפומתואמצעההתיההזכהרקמב.תואמצעה
תואמצעהגחםוי;החמשלּהלבסרכזתאךפהמוהמחלמהתועמשמתאםלגמה
יללחרכזםגו,ונכותלשיזכרמדקומכהזךופיהלביבסמהֶנבנאליממאופאהיה
ןפואבהיהגחהלכרשאב,תואנהויוטיבלךכבעיגמאליממהיהתואמצעה
,םימחולהוכזםהלרשאאבהםלועהייחלעדומיוטיבןיעכםצעבלבקתמהזכ
רצונתואמצעהםוישאיההדבועה,םלוא.םתברקהוםתרובג,םתמחלמֿשעמב
גשיההלעתינבנונתחמשןיא׃תנוּוכמהרורחשהֿתמחלמרכזמקתונמבאקווד
רבעמולעממלוכיבכאיהתצרופ–הברדאםאיכ,םדקשלבסהלשתועמשמהו
ךכךותמ.וניאררבכשיפכ,ךכֿלכהבובנוהקיראיהתאצויםנמאןכלו–םהל
לשדקומתויהלללכבלגוסמוניא,אוהשתומכ,תואמצעהםוייכאצויבוש
רשאב,]הנידמהימיב[,דבעידבתואמצעהךרעלעולפנשהלאלאלףא–ןורכיז

ךלהמב,ךכֿרחאשרפייינשהקלחה;האבההקסִּפַּבןתנייהבושתהלשןושארההקלח50
.תואקסִּפעברא
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,ןורכיזהךרוצל,םנמאןכלו–אוהשךרעםושליתועמשמזוכירובןיאאליממ
.דחוימ,רחאםויהזיאולאוצמלרוביצהץלאנ

הרקאלשהמונניינעבונלהרקתמאבשאוההבושתהלשינשהקלחהוליאו
תעשמףכיתו–תנוּוכמהרורחשהתמחלמדבלמשונייהו,ןושלוהמואםושב
ֿלעאקוודואלו,גשיההלוטיבלהמוצעדגנֿתמחלמונילעהמק–ךליאוהתחלצה
תמחלמלשיעבטךשמהכטושפלבקתמהיהדועהזש(חצונמהדבעשמהידי
ונתלחנשוביכלםהשלכםיטשופֿםיביואידיֿלעאלףאו,)המצעתנוּוכמהרורחשה
אקוודֿואלו,״תדלומהתנגה״לקרךיישה,שדחוהשמכעיפומהיהרבכהזש(
,דצהןמםיממוקתמֿםיביואידיֿלעםאיכ,)רורחשותואמצעהתגשהלשםיגשומל
ונגשהש,רורחשהותואמצעהלוטיבאקוודושוריפבאיהתיאדיאהםתרטמרשא
.םתלוזשבוכהדימ

יכ.תפלוסמהייארלשהברהדימבםנמאךורכםירבדהלשהזרואית,הנהו
תחלצהיכאיהתמאה.וממוקתהםההרקמבוםניחלעאל,דצהןמ,הלאהםיביואה
הליחתכלמהאצי,ילגנאהשבוכהדגנ,ונלשתימורטהותנוּוכמהרורחשהֿתמחלמ
,ןוּוכמבהכישמהלונחנאונייהםיבייחדועונתלואגןידיפֿלעו,תמלשומֿיתלב
בורבןיידעראשנש,יברעֿודבספהברֿברעהיפיקתלשרזהןוטלשהדגנ,ונדִצמ
הימעטיפֿלע,אופאהתיהתמאבםיברעהתוממוקתה.דועייהֿץראלשםיחטשה
הזהיופצהךשמההדגנעָנֶמָוהנגהתמחלמםאיכ,הפקתהֿתמחלמאל,םיקומעה
תמאב–רומגהןוחצינהדע–הכותלונתוכשמיהוליאו,רורחשהתמחלמלש
,רורחשהךשמהתמישמלשיולימתניחבב,יביטקייבואההנכותיפֿלע,אופאהָניה
.הגשוהרבכשתואמצעהלעאדירגהנגהֿתמחלמאלו,שורדכ

הרואכל,הגשוהשתואמצעהדגנםיברעהתוברעתהףא,וזתוארתדוקנמ,ןכל
ןיבל,םילגנאהדגנ,םיימורטהרורחשהימחולןיבהנחבהקידצהלידכהבהיהאל
םיבלשבםימחולכספתיהלויהםייוארדחיםלוכש,התערורחשהךשמהימחול
ּהתרכזמלעאובלהתיההיואר,הדִצמ,רשא(תחאהפוצררורחשתמחלמלשםינוש
.)תואמצעהםויבתדחואמהוהצממה

תאהארםעה.המואבםירבדהוספתנךכאלשאיההדבועהבושןאכ,םלוא
אוה;הדעַּבמיבויחןיינעםושונלןיאש,הללמואהפקתהכקרםיברעהתודגנתה
ֿךשמהתומישמתאהבאלימשהדימבו,אדירגתוננוגתהֿתנווכבתּונכבהדגנדמע
תמחלמ״םשהתאךכלעבסהםאףאו(וחרוכֿלעבקרןכהשעוהירהרורחשה
קרםאיכ,המחלמהתאןוויכשרורחשֿןוצרלםאתהבןכהשעאלוהירה,״רורחש
ולפנשםימחולףא,וזהשיגךותמ.)ליעלונרעהשיפכ,״םישרופ״בהאנקךותמ
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ועיפוהםהתיביטקייבוסהניחבמירה,רורחשלשתומישמביביטקייבואןפואב
,המידקםתואםיכירדמיתילכתןוצרודועייםושאלרשא,הנגהẁימחולכקרוספתנו
לשםרכזל.גשוהרבכשהממםולשבתונהילםהלחינמוניאש,יגָרטלרוגקרםאיכ
היצרגטניאלםוקמ–םירבדהעבטמףא–אופאהיהאלרבכהלאכשםימחול
גשיהַלללכבןוּוכמהיהאללוכיבכםניינערשאב,תואמצעהםוילשהחמשַּב
אלםגםינפֿלכֿלעןיידערשא,םולשלשגשיההẁתפסותלקרםאיכ,וזהחמשבש
אהיש,דחוימםויםיללחהרכזלשידקהלחרוכהאופאהלעהזדצמףאו–גשוה
.וכותבעלביהלךיישאהיאלךא,תואמצעהםוילדומצםנמא

.םיכורכםההברשאהלקתההלופכןכ,לופכאוהםירבדהרבסהשםשכו
םוילתמרגנהתּוביבנַּב–וניאררבכהשעמלהלקתבשדחאהדצהתא

–ניינעימחוללשתיאנקההפונתהתרכזמןיבלוניבקותינהידיֿלעתואמצעה
.םלוכונייחתכסמלכבלודלדלשהליבקמהדימב,ןבומכ,תאצויהתּוביבנ

יפכו–ןאכרבסוהשיפכ.וניללחלעבקנהןורכיזהביטבאוהינשהדצהוליאו
תמחלמיללחםהםיללחה–רוביצבתוטשפברבדהעודיםגדבעידבםנמאש
ןורכיזה,ןכֿיפֿלעֿףאו;המואהלשתורודהיפוסיכתאםמדבםימישגמה,רורחש
ןמ,םייבויחהשפנהֿתאשמיכרעמהמואמובןיארייאב׳דֿבםהלהלעומה
ררחשלוורגַמלהפונתהןמ,ונצראבבשויהביואהדגנונלשתינוצרהתוממוקתהה
.דעוימַּכהיונבהדִודֿתיבתוכלמבתררחושמלארשיֿץראלשןוזחהןמו,ץראהתא

תרגסמהתאןורכיזַלרוצילהיהלוכישאוה,ןורכיזהלשהזכץובישקר
׳דלשתואיצמהךא.דיתעלהמיאתמתיכוניחהארשהתאשלוהנוכנהתיתועמשמה
םושלעהֶנבנוניאש,ןורכיזןימביהירה–ונרמאשםיכרעהלכידעלב–רייאב
םילילכמרבכשהדימבו(–אדירגיגָרטןורקיעלעםאיכ,יתועמשמֿינוזחןורקיע
םגאליממ,וניארשהמיפלירה,״םישרופה״לשתוריחהתמחלמתאםגןורכיזב
תאצדעורייאב׳דלרואֵמשךכבאטבתמרבדה.)הזלהןורקיעהךותלתסנאנאיה
,תחאהפוצרהיינֲאַוהיינֲאַתל,םיירוביצהלוקהֿיעצמאלכידיֿלע,םעהףחסנםויה
המֿםושמהקספנםהייחֿתריששםירוביגךא–םירוביגֿתניקמםנמאתבכרומה
אקוודואלו–הניקהםהילעהתאיןכלשו–רחשאלל,םיעשרוםידזדיב,עצמאב
,ןאכדעונתאיבהוהנכסבםתכַּביסשאיהלארשידועייבםהֿםתריחברשאםירוביג
תמועל–דואמילסקודרפןפואב.הליהתקרםהלהתאיןכלשו,האלהםגךרדַּב
תוינכתהיכאצמנ–ונירוביגולפנםהבשםיידועייהםיגשיההותונוחצינה
םויכלבוקמהןמףארתויללמואוהשמלםויהתאתושוערייאב׳דלשתוירוביצה

349ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע

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



הממםולכבלדבנוניאתמאבולאהתוינכתהיפואיכאוהךכלעקרהו,באבהעשתב
.״הרובגהוהאושהםוי״בםיאתמוגוהנש

וידרבתעמשומההליגרהניקלכתוושהליאדכילואתרוקיבהתאשיחמהלידכ
ה״שתתנשב,)תַנבִל(סייולאירזע,י״חלֿשיא,לשמל,בתכשרישַלרייאב׳דב
ברקב,לאנביבהפוקתהתואבלפנש,)ןויצ(רקורדיתבשורבחרכזל,רהוסהֿתיבב
ֿהקומעהתינויערההשיגהקראלהזןורכיזֿרישלתינייפוא.ןורחאהרודכהדע
,ינולא׳מידיֿלע(ולהמאתוהשהפונתהודוההתברתכֶלהֿתניגנמםגאלא,הבגשנ
לשישיאהֿיטויפהןורשיכהתייעבלרשקםושילבו–א)םובנכיַאדִודהשמאוה
ררו☻הללכהאוהםירומאהםינממסהינשמךפההשאיההדבועה,םירבחמה
ןמאוהעבונאלא,ירקמוניאלדבההיכרמולךירצןיא.רייאב׳דלשתוינכתב
חורןיבללארשיֿתלואגלןוצרמותעדמתנוּוכמהתוריחהֿתמחלמחורןיבלדבהה
המםגרמולךירצןיאו–הרירבֿתיֵלבהיופכה,לוכיבכֿתיגָרטההנגההֿתמחלמ
.הזלהלדבההלשיתּולַדהדצהןמהמואהחורלםימרגנההתחשההולוועה

ג

םגדומענאלםאקדצֿןידהלהֶ☻ענאלתמאב,ןאכדעונחתינשוזהלקת,םלוא
.עבטמהלשינשהדצהתניחבב,םישמילבמהמעררגנה,בושחולודגןורתילע
לעתומחלמלתיגָרטההשיגהשינפמאקוודילסקודרפןפואברשפאתמןורתיה
רתתסמהלאתומחלמבונתדימעירוחאמו,ונרמאשיפכתפלוסמאיהונתואמצע
.רידאיבויחןוצרםאיכ,ןכסמוללמואחרוכאלתמאב

ינפמםילפקתמונאןיאשךכלרבסההןבומכאוהאוה,הזהיבויחהןוצרה
ןכםפרועתאםהםישקמשלככ–הברדאםאיכ,רפסמֿןיאלםיביואהתורעתסה
ןוצרה,םלוא.םדימונדועייתאונאםישבוכוםיכלוהוםדגנכםילייחונאםיריבגמ

הנשםירשעתא♪מל,ח״כשת,׳םילבכאלל׳תרבוחַּבםסרופ׳ונֵלגִדרבכאשינ׳רישהא
.הינקילוגרורחשל
םידידיויה,הקירפאילוגמ,י״חלישנאםהינש,םובנכיַאדִודֿהשמו)תנבל(סייולאירזע[
םגויה)רבנעלחר(ותייערודִודהשמו,ןהירחאלואלכהתונשךלהמבד״בשלםיבורק
–׳ןויצ׳לשורכזלםיינשהורביחשרישהתא.׳העבשהתיב׳בבדֿןבתחפשמלםינכש
].378דומעב,רוביחַל׳גחפסנכאיבנ–ותליפנלשהרובגהרופיסתאו

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 350

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



זועבשממתהלהיהלוכיאלתוחפלו–שממתהלהיהלוכיאלאוהשרבתסמ,הזה
המצועבתמאבדמעוהאלמלא–ןיטולחלהיהרדגומועדומּולףא,תאזכהמצועו
.ארקיעמלודחלואלועפלוךרדיהל,הרירבהינפבתאזכ

איהףא–הליחתכלמ,הייחתהךילהתלשהמוזיהתורעתסההתפונתםג,ןכא
םעזמםגהדלונאיהאלא,הדבלתיבויחֿתימינפתוחתפתהמקרהלוכהעבנאל
הכמהֿתדרוהֿרמגדעהיסורבםימורגופהןמ,לארשיֿתאנשלששדוחמהטושה
ונלגלגתההנידמהתמקהםעשהדבועהםצע,התעו;רלטיהלשתוומהֿתונחמב
השעמלולגלגתה״םישרופה״ףאשהדבועהו–ונדועייתעדותלשהזכןדבאןימל
רורחשהֿתמחלמתמלשהלעתוניצרבקבאיהלחורהםהבהמקאלו,ןדבאהותואל
תמקהוהפוריאבהדמשההרמגםעשלילעבתוחיכומהתודבועןהירה–ןוּוכמב
,תולגבלארשיֿתאנשינפמונתרעיסשהפונתהתואחוכרבכהצמתהםנמאהנידמה
דצהןמ,הפונתהשודיחידעלבתורעתסהלשךשמהלםילגוסמונייהאלבושו
דחפהתארשהידיֿלעונלאבהזשודיח.םישדחםינברדמתורוקמוליאמ,ילילשה
שודיחב,ונגשיהלוטיבל,םהונילעולעוומקשדע,םיברעהלעתורשהלונקפסהש
ונאםילוכילקנלע,םנמאו–תוומלואםייחל,הרשפאללתירלטיהההרירבה
ּול,הקולחהֿתנידמב,הרהמדעןאכןוונתהלונייהםיטונדציכונמצעלראתל
.הוולשוםולשלשהילידיאבהבונריאשהלםיברעהוליאוה

וגהנךאוזתוממוקתהידיֿלעיכרמולםתנווכןיאםנמא,ינשדצמ,הלאםירבד
םצעירהש,הרירבםהלהתיהאלשרבתסמתמאב.תושפטבםיברעהןכֿםא
לכאלל,תממעשמהוולשימודמדלםתואםגהאיבמאליממהתיהונמעםתמלשה
תוחתפתהלשרחא(–םויכםהבםיכוזםהשםיימואלֿןיבהחופיטהתונורתיםתוא
םבכרהםצעמ,םילגוסמםהןיאןיידעשהארנ,תימינפֿתיבויח,תיתִמאתימואל
ונדועייתאתנברדמותרזוחהתיהםתוספאשרבתסמ,הזבצמבו–)ירוטסיהה
ראשוהאלשאיההדבועה–היהירשאכרבדהאהי,םלוא.םוקמֿלכמםדגנכ
םיברעהתוספאידיֿלע,תֶכֶרְכַרמהוולשךותוטאלֿטאלםינברודמתויהלונל
הכימתבוהמרדיבםתוממוקתהידיֿלעםינברודמתויהלונילערזגנאלא,אדירג
תיבויחהיגולואדיאםושרבדהונלדילוהאלןיידעםאםגו;הבחרתימואלֿןיב
אקווד,וקלחתאךכלםרתרבכאוהתוחפלירה,ימואלףקיהב,דגנכשהמיאתמ
51.ןורכיזהםוילששבושמהןכותבאטבתמשהמב

ןושארהטביהל;םיטביהינשבד״בשןאכגיציןורכיזהםוילש״ותומיגפןורתי״תא51
ףוסדע,ךכֿרחאשתואקסִּפהשולשבראבתיינשהו,תואבהתואקסִּפהיתשהנשדקות
.ףיעסה
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ונלשיגדמתמאב,תואמצעהםויבהיצרגטניאאלל,ןורכיזהםוילשודוחיייכ
–גשיההתגיגחבךוכיראלל,ריחמהלשודבוכוולדוגתאזכורמבלוכֿםדוק
ינשןיברבעמהֿתעשמ,תואמצעהםוילשתוגיגחללעמףחרמראשנםשורהו
םיכרעוןוצרםושונלאשונתואמצעהםויןיאםאםג,הזכןפואב.ךליאוםימיה
תורדקהֿלצ]םדוקהםויהןמ[ולףרטצמםוקמֿלכמ,הלואגהתמלשהלםייבויח
ֿלעשגדומהריחמהשלככ,תמאבו–םידמועונאובשהרירבהֿרסוחלשןברדמה
ךא,ונבםֵעַפמהרתסנהןוצרהעקרלעירה,ירזכארתויאצמנןורכיזהםויידי
תומדבםגאטבתמרבדה.םינברודמוםיכורדרתויוזהשגדהידיֿלעונאםיאצוי
–ןורכיזהםויתאםיאלממה,םיחשקומהםירוביגהםיאבםברקמרשאםילייחה
ןוצרֿזועבםהילעםילבקמםהשתּויגָרטהךותמךכםרכזיהב,הלאלשםתומדו
.םרכזיפֿלעםיכנחתמהאבצבוםעבהיתותואתאתנתונותרזוח,הרשפאלל

ךנחתהלונייהםילוכיםירבדלהנוכנהשיגיפֿלעםא,אופאתורחאםילימב
םויבתמלגתמההשיגהידיֿלעירה,הנובתושפנֿתוממורתהךותמונניינעםודיקל
ונֵמדַקמההדימעֿםעזלשתוניצרלונאםיכנחתמתוחפלאוהשֿתומכןורכיזה
אליאדוהנובתהושפנהֿתוממורתהלכףא,ונרמארבכשיפכו–ןוויכהותואב
.תאזכתנברדמםעזֿתוניצרלשדוסיהידעלבםולכתויהלתולוכיויה

התואשתפלוסמהתויגָרטבםגאוהןורכיזהֿםוילשותּומיגפןורתי,תינשו
.זכרמאוה

יושעדועויפוילכםעירה,ותעדותאולמבףא,יבויחהןוצרהקרונלהיהּוליכ
ונידָּבשאוהןויגישךאלוכיבכש,תורירשלשהדימבלוכיבכּוהֵנמתויהלםדאהיה
הירטסיהלךפהילאיההטונש,איהתורירשלשסיסבלעהדימעהתנכסו–ונֵּבילמ
ֿםוילשהשיגַּכ,תויגָרטהדצמםירבדהתגצה,םלוא.והותלתלגלגתמּהפסואדירג
ַחֵרכהביביטקייבואהושרושלאונדועייֿןוצרתאםישמֿילבמתרשקמ,ןורכיזה
תוחפלירה,ןאכמןיאןיידעםימיאתמםיעדומםיכרעיכםאו–האירּבהותואיצמה
אובבהעיגהברשא,ירוטסיההונלרוגחרכהלשהעדותהֿתשוחתןאכמתמרזומ
סוסיבהדצמםמילשהלאיההדיתעיאדו,םיינכותהםיכרעהםעשגפמידילןמזה
.שורדהיביטקייבואהֿינויסינה

תומדקתהםעהשעמלהלועורבגתמףא,וזהדוקנבףקשנהבוטהיוכיסה
ןיידע,ט״שת‐ח״שתתונוחצינותואמצעהםצעלקרונעגהשמ,הלחתהביכ.םירבדה
תיסחיהתולובגהתבחרהאלאןורכיזהםוילשתויגָרטהתריתסלונלויהאל
רשא,םיגשיה–אבצהתומצעתהו52)רבמבונבט״כלשהחמשהֿתולובגתמועל(
,תולעהלוהשימהיהלוכישהחנההתאלטבלידכםהבהיהאלןיידע,םמצעשלכ
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תיברעההמחלמהונלהפיסוהאלתמאבילוא,תינורקעהניחבמ,רבדלשודוסיבש
דעוזאמתוחתפתההךלהמרחא,םלוא.הידעלבונלהיהאלשינכפהמגשיהםוש
ןויערָּבתיאנקהֿתיביטקייבוסהונתוקבדיהףאלעיכתעדלונאםיחכונהנה,התע
ךותךפהילונתאיבהתיברעההמחלמהו,המואמונלליאוהאל,״בקעיתעלות״לש
ֿתלוכיתלעב,תרֶּכּומהמצעמל,הוונעוהלד,הנטקםיטילפֿתנידממהנשםירשע
לערשא,תוחתפתהוזירהו–ונרוזאב,תינידמותיאבצ,תימואלֿןיבהערכה
םירבדבשתויגָרטהדצהבלטבתמאליממ,עדומבילארשיהבויחהתלבקעקר
ֿיתלבהַחֵרכההדוסיוהטמלמתינוצרההפיאשהדוסיקרםיראשנו,לילעב
.תומֵֵלשלשדחאלגעמבהזםעהזםיגזמתמה,הלעמלמרשפתמ

החמשהץרפלתונוּוכמםיירגוסבשםילימה52
לשתבשהיאצומבבושייהתאףטשרשא
רשאכ,)ח״שתולסכבז״ט(רבמבונבט״כ
הנואהתקולחלעם״ואהתרצעבטלחוה
יפֿלע–תונידמיתשלץראהלשתיברעמה
.הפמַּבםינמוסמהתולובגה
הנידמםידוהילהתצקהם״ואהתטלחה
םיאלטהשולשמרבוחתרשא,תצצוקמ
ןדריהקמע׃)רוביחתודוקניתשםהיניבו(
;לאערזיקמעוןאשֿתיבקמעםעיליעה
התיההרומאםילשורי.בגנהו;ףוחהרושימ
רוביחלכאלל,׳ימואלניברוזא׳תויהל
היהרומאתידוהיההנידמהחטש.הנידמל
בצייתהתוברקהםותב.ר״מק000,16תויהל
תנידמלרשאכ,קשנהתתיבשיווקבל״הצ
חטשלערתיר״מק250,4ופסונלארשי
.׳הקולחהתנידמ׳
וצקוהאלרשאםירוזאהםההלאֿהנה
–ם״ואהתטלחהבתידוהיההנידמל
תיברעמהםילשורי׃ברחֿיפלונלושבכנו
תיברוזאוהלאהקמע;םילשורירודזורפלכו
ףוחרוזאווכעקמעםעלילגה;ןירבוג
הלמררוזא;ךנעתלבחוןוריעלחנ;הירהנ
תולוח;ןולקשאוימורדהףוחהרושימ;דולו
עבשראב,ינופצהבגנהלשוברעמבהצולח
.וחרזמבדרעתעקבוריתילבחו,וזכרמב
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.ותומיגפךותמףאונתוברתלולכמלאשונןורכיזהםוישהבוטההמורתהאופאיהוז
םוילשונכותיולימבתמייקההשיגהיכעבונהבויחםצעמ–וזהמורת,םלוא
.תורודְלםייקתהללכותאלןורכיזה

םתויטלחהךותמךנחתנוובםירכזומהםירוביגהתארוכזניאדוובםלועל,ןכא
.״הרובגהוהאושהםוי״ןימכדימתלראשיהללכויאלםנורכיזםויךא;םתוריסמו
ןורכיזהםויתאםייקלהיהייוארןיידעשןכתיי,ןוכנהםגזמבםירבדהוגזמתישמ
ֿלכֿלעונכותךא,םירוביגםתואםדמונתלואגתחימצתאשיחממה,דחוימםויכ
ךא,חרוכהןויערתאוזתויגָרטמלבקנ.םויהומכיגָרטראשיהללכויאלםינפ
תחמשלקתעויאלא,המחלמהתרירבֿןיאלשבצעָּבעוקתדועראשייאלהזןויער
םגלטבתתאליממךכידכךותיכעמשמו–גשיההלשביוחמהוןוילעהדועייה
הלואגהגחוןורכיזהםויןיבןכותהֿתוציחמיכ,ונרמאשתפסונההלקתה
םדבהלואגהגחןכות׃דחאלוכפהייוהזבהזוגזמתיםינכתה,הנטטומתת
אלו,םימיינשבדועקיזחנהזבצמבםא.דועייהחרוכיפֿלעומחלשםירוביגה
תודוסיהינשתאשיגדהלידכותרוסמהתרגִשיפֿלעקרהזאהי,דחאב
דוחלרדוקלבאלשתויושָריתשלםדירפהלידכםינפםושבאלו,תודחאבש
.דוחלתחלושמהחמשו

תייעבאיהו,הבךבוסמןורכיזהםוירשאתחאהיעבדועלונאםיעיגמהזבו
ןיידעקוקזומצעתואמצעהםוישוניאר.תואמצעהםוילאקוודותּודימצ
םגילואךא–וממורלילואדועתויושעה,תויתוהמדמעמוןכותתויוחתפתהל
ראשנ–תואמצעהםוילהדילמדומצותויהב–ןורכיזהםויו;ןיטולחלוקיחדהל
רמולהארנוזהדוקנב,םלוא.תויוחתפתהןתואבתולתַּבףתושַחֵרכהבאופא
ןכתיי,תואמצעהםויליכ.ןתיארתויתאזֿלכבאוהןורכיזהםוילשובצמש
ןורכיזהםוילךא53;ולשויישקמםירהוטמ,םיפילחתהמכוהמכדועואצָמייש
אל–הנגההןורקעיפֿלעהילעומחלשהלאאקוודדוחייבו–תואמצעהיללחל

רוביחלשןושארהקלחהףוסב–תואמצעהםוילשיופצהולרוגלעןוידהתאומתוחב53
םייוארהםיפסונםימיהמכםגןובשחבםיאב,רייאבח״כדבלמיכד״בשםיעטה–הז
תכונחםויותיבהרהרוהיטםוי,תוכלמהןוניכםוי׃המהו,תואמצעהםויתאףילחהל
.335׳מעתיתחתב,״ךכךותמ״׃תחתופההקסִּפַּבתאזהאר.שדקמה
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ותוישרושינפמתואמצעהםויתקחדה–הלאונירוביג.ףילחתםושהשעמלןכתיי
אהיםגאלא,יוארונניאקראלשרבדוהזו–םרכזבעוגפלקרהיושעתפלוסמה
םויאקוודילואש,רוּבסלתעדהלעדואמלבקתמןכל.ודִצמ,רזוחףוליסםַרגוב
ףאליצישעירכמהםרוגההיהיאוה–ליעלדכהיוצרהותוחתפתהב–ןורכיזה
,ונרמאשגזוממהןכותהןמםיאתמהקלחהתאוכותלומירזהב.תואמצעהםויתא
ומצעבתואמצעהםוידצמיוארה,םילשמהקלחהתאלעהלםורתלאוהלכוייאדו

.דחאלוגזמתיםימיהינששאהירתויבבוטהםוכיסהתמאבילואו–
ןוזיאלשמשלםנמאיושעה,ריכזהליוארדועדחאםרוג,בוש,םוקמֿלכמ

תמחלמימחוללשדחוימהםרכז׃אוהםרוגה.םידדצהלכמםינכתהלשןוכנ
ןורכיזימיםויכםהלשי–וללה.הנידמהתמקהינפלמש,תנוּוכמהרורחשה
יללכהןורכיזהםויתרגסמבךא,םהירבחידירשתרגסמב,םהינוגראיפל,םידחוימ
לשםיכרעהרכזתאלעהאקווד,הנהו.רומאכ,תועמשמֿרסחטעמכאוהםרכזיה
םוילםירסחהרתויבםיבושחהתודוסיהדחאאיהתנוּוכמהרורחשהתמחלמ
,ןוילעהחרוכהןורקעלהזהרכזהףוריצ,ינשדצמו–ליעלוניארשיפכ,תואמצעה
,אנדיאהד]םוגפה[ןורכיזהםוילשתיכוניחהֿתיכרעהותמורתרקיעתויהליושעה
םנמאש,ונתלואגֿתמחלמלשתמלשומההסיפתהתאלעהלרסחהםרוגהוהירה
תילכתב,הזהחרוכהןוצְרמםגאלא,דועייהחרוכךותמקרתחמוצהניא
ידיֿלע,ןורכיזהםויבאוצמלןתינהזהרסחהםרוגהתא.ףוסיכהותוהדזהה
רבכםהירהתילמרופותינורקערשא,תוריחהימחוללשתועמשמהתאָיחה
תאצלםנמאליחתתןורכיזהםויתמורתרשאכ,םירבדהעבטמו–ובםירכזנ
תוחתפתההשרמולהיהירשפאזאוא,תאזלההניחבהןמתוחפלתנקותמ
.ךלמהֿךרדלערבכהתלעםינפֿלכֿלעונניינעבהצוחנה
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ןברוחהתומוצ

תוביסמיתשיפֿלעהזרוביחלינאףרצמןברוחהתומוצלשאשונהתא
תומוצלודחאדצמתואמצעהםוילתופתושמהו,וזתאוזתומילשמה

.ינשדצמןברוחה
והירהתואמצעהםויןיבל)באבֿהעשתדוחייבו(וללהתומוצהןיבףתושמה

תינידמתועמשמילעבםידעומםתויהםע,םימיהינימינשבשהזלוכֿםדוק
אלאםויהלאתיתִמאוהקומעתוסחייתהםוקמֿלכמלןכתיתאל,תילאוטקא
התאאבשכ,ןכֿיפֿלעֿףאו,םירחאםיילארשיםידעומבכ,תסנכהֿתיבתועצמאב
השגרהבאוהםירחאםידעוממףתושמהםדוחיי,תסנכהֿתיבלהלאםימיב
,רומאהסקודרפהש,אוהםילשמהףתושמהדצה,תינשו.םוקמההזאלשתפַקותה
התחימצותסנכהֿתיבתוחתפתהשהדבועָּב׃דחאאוהורוקמ,םירקמהינימינשב
דסְיףאלע–תואמצעהםוישםשכו,דבבדבולעאלוודרפתהלארשיֿתנידמלש
,ץוחבמןיטולחלאיהתנקורמהוחורשםושמתסנכהֿתיבבאוהרזומ–54תוליפתַּב
םאםגשםושמלארשיֿתנידמןדיעבתסנכהֿתיבבאוהרזומבאבהעשתםגןכ
ֿהעשתםייקתמרשקֿקותינותואךותמירה,ןוּוכמבאבֿהעשת,םצעב,וזהנידמל
הדִצמאיהםג–הנידמהוליאו,םלועבהנידמההתיהאלוליאכתסנכהֿתיבבבאב
.המואמהזבאבֿהעשתלעתעדויהניא–

המלהמודב,תומוצהןיינעבןורתפאופאעבותהזהילסקודרפהדוריפה
ןאכו–תואמצעהםוילשליבקמהןיינעבןורתפהיכרדלעתוקחתהלםדוקוניסינש
דצמםא,ומייקלודוריפהתאקידצהלירשפאןויסינתוחדללוכֿםדוקונאםיכירצ
.תסנכהֿתיבדצמםאוהנידמה

רשאתקהבומההשקבהשרמולןתינירה,תוברינמתחאהליפתלעקרעיבצהלונאבםא54
הכרבבהרומאהוזיהירה–אנדיאהדהנידמהתייווהבו–תואמצעהםויבהתנענ
״וניתויולגץבקלסנאשו,ונתוריחללודגרפושבעקת״׃הדימעהתליפתלשתירישעה
הלואגלהֶלועהםיבלשֿלשֿםלוסכהיושעהדימעהתליפתשרמולךירצןיא.׳וגו
.םימלועתיבריבדל,ןויצלהניכשהתרזחהדעודִודתיבתוכלמשודיחדע,המלשה
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שדוקמודבכנרוקמיפֿלעתעדהלעהרואכלהלועהזהירשפאהןויסינה
,ינשתיבימיתליחתברבכאיבנהלאשנםש.׳זקרפב,הירכזאיבנהירבד׃רתויב
אלותבושתו–תיבהלששדוחמהוניינבףאלעךשמיהלןברוחהתומוצלעםאה
תיבהןיינבםעףאשהדבועהרואל,ךשמיהלםיכירצםהןיאשםינפֿלכֿלעהתיה
55.)המלשההלואגהאופאהאבאלןיידעו(ןברוחהתוביסולטבתנאלןיידע

,םויהדעתומוצהתאונאםימייקמןיידעשךכלסיסבהםההלאםירבד,השעמל
םנמאו–ישילשהןיינבהלשבושותליחתךותלדעוינשתיבימילכלדַעבמ
לעתוהתלוהשימהסנמרשאכ,תסנכהֿתיבדצמ,ונאםיעמוששץוריתהוהז
רתיב,םויכאוהץוריתה.לארשיֿתנידמהמקשִמםגתוניקהתרימאוםוצהךשמה
המואמהשעמלהנתשנאלןיידע,םילשורירורחשרחאוליפאדועםגש,תּוטרפ
לכ״ש,שדקמהםוקמוהדועיהלארשיתריב,תימינפה,תיתִמאהםילשורייבגל
שיןיידעןכבו–״הָיִתחתלאשדעתלפשומםיהֱֹֿאהריעוהיונבהלִתלעריע
לעםירבדהואובישדעוהכדעונגהנשיפכ,ןנוקלוםוצל,לבאתהלהמלעונל
56.יוארכםנוקית

תאזהאר;וילאושלאיבנההירכזלשותבושתתאחתניוד״בשבושי,ךומסב,ןלהל55
.הירחאלשםייתשַבו,״הזןוויכב״תחתופההקסִּפַּב359׳מעב
איבנה.ןוידהןאכבוסנםהילעש,תומוצהתעבראייוניכתאןאכריבסנוםידקנ*
איההנווכהו,״ישימחהשדוחב״תוכבלוךישמהלשיםאה)׳גקוספ׳זקרפב(לאשנ
םג)׳הקוספב(הירכזסחייתמותבושתב.ןסינאוהןושארהשדוחהןכש,באבהעשתל
לעואבניהב–םירבדהךשמהב.ירשתבהשולשב׳הילדגםוצ'אוהש,״יעיבשהםוצ״ל
םגהירכזףיסומ–)ט״י׳ח(החמשוןוששלשדעומימילםוצהימיתעבראתכיפה
.תבטבהרשעאוהש״ירישעהםוצ״תאו,זומתבעבקנש״יעיברהםוצ״תא
׃הלאהםימיבתורוקהתאםגריכזנ
לבבךלמרצנדכובנתולייחולחה–תיבהןברוחינפליצחוהנש–תבטבהרשעב
םש(ריעההעקבנזומתביעישתב*;)׳דקוספב״נוהימרי(םילשורילערוצמב
ןברוחבריעההעקבוההזםויבשןוויכמובז״יֿבםוצהעבקנםימילו,)׳ז‐׳וםיקוספב
דומעט״כףד׳תינעת׳ב(–שדקמהתיבתארצנדכובנףרשבאבהעשתב*;ינשתיב
רמואה׳ט‐׳חה״כ׳בֿםיכלמ׃םיבותכינשלשםבולישמתאזהקיסמהאתיירבתאבומ׳א
;)ובירישעבעריארבדהשרמואהג״י‐ב״יב״נוהימריו,באביעיבשבףרשנתיבהש
דיקפהותואש,םקיחאןבהילדגתאהינתנןבלאעמשיחצרירשתשדוחשארב*
–)׳בא״מוהימרי(ןברוחהרחאלולגאלוץראבורתונשלארשיֿתיראשלעלבבךלמ
.הנשהשארימירחאליוחדכעבקנםוצהו

םינטייפהינושארמ–טפשוהיןביַתימאןטייפהלשמןהתואבומהטויפהתובית56
הילטיאםורדבשהיראריעב,תיעישתההאמהלשהיינשהתיצחמביחרשא–הפוריאב
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ֿםאהלתצמאמהניא,הדִצמ,הנידמהעודמלואשלוהשימאבּול,תאזתמועל
,איההשועשהמלהמודב(–ימשרדמעמבלבאהלשומויקךשמהתאאיהםגןכ
תודדובהתווחֶמהלעףסונבו,הרובגהוהאושהםוילףאוא,ןורכיזהםויל,לשמל
תמאתהוהנידמהֿידבועל]השפוחתליטנל[״הריחבẁםוי״כבאבֿהעשתתרתהלש
לארשיֿתנידמלשהדידיבגלש,איההטושפההבושתהיאדו–)וידרהתוינכת
לכוםיאנומשחהןומראםוקמבחירסמהקושה,תיבהֿרהלעםידגסמה,תימשרה
היצקרטאותּוקיתעלשטושיקקרםהאלא,הלפשהםושםהבןיאהזבאצויכ
הלהיהחונךאו,םישדקמוםידועייבקסעהלןיאלארשיֿתנידמ;םירייתלתיבויח
רמאתםאףא,ןכֿלעֿרתיו;אוהשתומכהיניעבֿילאדיאההבצמב,םולשבהוחיניש

םויבםגרמאנו,םיארונהםימילתוחילסבעבקנטויפה.)׳ףגמהבקע׳ב(תיטנזיבה
לכיתוארב/הָיָמֱהֶאוםיה♪ֱֿאהָרְּכזֶא״׃ןושארהתיבההנה.הליענהתליפתב,םירופיכה
הָֿילונאתאזלכבו/הָיִתחַתלאשדעתלפשומםיה♪ֱֿאהריעו//היונבהלִתֿלעריע
.״//הָֿילוניֵניֵעו
ןברוחהֿלֶבֵאותוניקהךשמהרבדב׳תסנכהתיבץורית׳תאןאכשיגמד״בש*
ברהתא׳טטצמטעמכ׳אוהשהמודו–םימיהתששןוחצינרחאלףאו–ונתפוקתב
תשודק׳׃בחרניתכלהרמאמהמחלמהרחאלבתכרשא,גרבנידלוהדוהיֿרזעילא
׃םשוירבדהלאהנהו–׳םישדחהשוביכתומוקמו,ץראהירעוםילשורי,שדקמה
]תא[רעושילבלודגרעצברמולןיידעונאםיכירצ,םילודגהתונוחצינהלכתורמל,ןכא״
תֵמשימכונילעדועהמודרבדהש*,םש׳םילשוריבּוט׳רפסַּבותעשבםרמאשםירבדה
ירעשםישימחבםיסנכנהמהו,םייוגדיבלכיההוםוקמהוניניעבונתוארב,]וינפל[לטומ
הלודגתורירמשיה,םירזלהכפהנםתלחנדגנמםיאורלארשיו,המינפשדוקהלאהאמוט
םירקרקמםייוגויניעבהאורהםדאהרשבתרעשרמסתאלה?תאזמהלודגהפרחווזמ
–?ונדעברפכישלודגןהוכאלוןברקאלושדקמאל,בוטלכמםירסחונחנאוולכיהב
׃לשטויפההלודגהאירקבאורקלדועשיאמעטיאהמו–]יחרפברהירבדמןאכדע[
לאשדעתלפשומםיקלאריעוהיונבהלִתלעריעלכיתוארבהָיָמֱהֶאוםיקלאהָרְּכזֶא׳
םילוליגהרהמבריבעיוםחרי׳ד,םידגסמהותויסנכהתאמוטמהאלמהתויהב,׳הָיִתחַת
.״יַֿדַשתוכלמבןקותיםלועהוןותרכיתורכםילילאהוץראהןמ
,׳לארשיץראתוכלהרצוא,םלשהןויצםרכ׳ךותבםסרופגרבנידלוברהלשורמאמ(
;)׳מדומעבןנדעטקה(ז״ידומע,ח״כשת)א(תומורתהרצוא,ןויצינבשרדמתאצוהב
ֿףיעסבןנדעטקה(׳אןמיס,׳רזעילאץיצ׳ת״ושהירפסלש׳יךרכבשדחמספדנרמאמה
תאד״בשםילשההבהנשהאיה,ל״שתתנשברואהארהזךרכ.)ד״לדומע,ז״פןטק
.)הזורוביח

םגהיהשםילשורישיא,יחרפקחצייברלבוקמהרביח׳םילשוריבּוט׳רפסהתא*
,ק״בלארשי׳רידיֿלע)1843(ג״רתתנשבהנושארלספדנרפסה.חיכומור״דש
.םילשוריבןושארהסופדהתיבתאםיקהשרחאלםייתנשכ
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,הנָּביתאיהםוצותוניקבאלוהמקאיהםוצותוניקבאלירה,רבדהלרסחדועש
.םוקמֿלכמקסעןכֿםאהלןיאןברוחהלעםוצותוניקבו

הזלגעמליוארךאהרואכלו,תידדההתּושרֵחהוקותינהלגעמםלשִנוזהרוצב
שייאדוהנידמהםשבונרמאשץוריתהלשאפיסבתוחפלירהש׃תכללובוסָל
ףיסוהלודוערוזחלןכֿםגרשפאתסנכהֿתיבדצמוליאו,קדצהןמדואמהברה
םוקמדועשישדבלבוזאל,הנידמהינפםההלאכםאש,הזהץוריתהדגנכ
אושנלהמצעהנידמהתומדתאםגףרצלןוכנאלא,ךשמנהןברוחהלעלבאתהל
.ךשמנהזןברוחטקשהועויסברשא״יתביבסםרוג״כ,לבאהלש

ןיא,וכרדיפֿלעקדצהןמובשיוללהםיצוריתהןמדחאלכםאםג,םלוא
;עיגרהלםינפֿלכֿלעהלוכיתעדהןיא,הזדצבהז,ידוגינהםמויקביכרמולךירצ
יפֿלעאָצומלחוכיוובאובלןבומכרשפאֿיאתיצראֿםעההנידמהלאשרחאמו
הדימהֿינקםשרשא,תסנכהֿתיבתשיגדגנכתרוקיבבחתפנ,םיילאדיאהדימֿינק
.םיעבוקההרואכלםהםיילאדיאה

תחנומההמלידבהליחתכלמונלצאםירועמןברוחהתומוציכרמולהארנהזןוויכב
אלםגאוהלבא,תומוצהתאללשאלהירכזאיבנה.ינשתיבלשונולשיכדוסיב
רשא,ןברוחהםכילעאבאל57׃םעהינפברגתאליטֵהאוה,הברדא.םתואבייח
םימחרודסחםתישעאלותמאטפשמםתטפשאלשינפמאלא,םימצםתאניגב
קוקזימלבא–םוצלםתאםילוכי,םוצלםתאםיצורםא,ןכבו;ויחאתאשיא
םולשטפשמותמא,והערתאשיאתמאורבדתשבטומ?ומוצתהמלו,םכמוצל
םכמוצלתחתמ,המלשההלואגהךרדלעךכבולעתאליממו,םכירעשבוטפשת
.החמשלוכפהייןברוחהתומוצו,םעטהוסיסבהטמשיי

אל,םעלאיבנהעיצהרשא,תומוצליבויחהףוליחהיכרמולךירצןיא,םלוא
ּול,ןכא.דסחבותמאבגוהנלםדאלהשקךכֿלכשינפמקראלו–לקךכֿלכהיה
שיאדסחתושעלותמאטופשלדחאשיאכםיררועתמויהםהרשאבםעהינבלכ
,דחיםיצבקתמםגםלוכויה,הווחאבורמ–עגרבוב–אליממשירה,ויחאםע

םיקוספב׳חקרפבו,׳זקרפבהירכזאיבנהירבדלששוריפויוצימאוהאבהטפשמה57
ט״י‐ח״יםיקוספלו׳זקרפב׳ז‐׳הםיקוספלדוחייב,םשק״דרשוריפלבלםיש;ט״י‐ד״י
.׳חקרפב
ןהש)׳הקוספב(הלאשהֿתולימלהנבהתעצהו–הירכזלשותבושתבףסונןויע
,)׳אךרכ(׳אנידאתוכלמדאניד׳רוביחַּבהאר–״?ינאינותמַצםוצה״׃הבושתהבל
.13הרעהב515׳מע

359ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע

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



בורםגהמו–םהמדחאוליפאשןמזלכךא.תופסונתויעבאלל,םילאגנוםילועו
תויהלהיהןכומשימםגאליממשירה,םימלשךכֿלכאלוראשנןיידע–םעה
עיגהלידכ.רתלאלהלואגלליעוהלותמאבהמלשתויהלותומֵלשהלכיאל,םלש
תונעיהלםיצאםניאשהלאכןיידעםיראשנשדועב,םצַלליעיוישעמףילחתל
תושירדהלעףסונוהשמאופאץוחנהיה,םמצעמאיבנהלשתוירסומהתושירדל
תמאטפשמטילשהללכותשתינידמהגהנההצוחנהתיה׃דבלבולאהתוירסומה
טילשִהשךרדכ–םיטמתשמהלשםחרוכֿלעבוליפא,ןוּוכמהלואגֿךלהמודסחו
ימףאםייתניבשירה,םעלהחלשנאלתאזכהגהנהשרחאמו–ותעשבהשמ
תפיאשלישעמןפואבסחייתהלךרדולהרתונאל,איבנַלתונעיהלהיהןכומש
.םוצהךרדבאלא,רתויבוטדיתעדעהמייקלו,הלואגה

םוקמֿלכמהזרבדךא,ךורבוקדצומאופאהיהתורומאהתוביסמבםוצה
ולהרשפיאאלשתידוסיהתּומיגּפַלתוירחאהןמםעהתארוטפלידכובהיהאל
.תמאבאיבנהשרדוףידעהשיפכ,תיתילכתרתויךרדבלועפל

קראלםעבושרתשהןברוחלןורכיזהימיבתוניקהוםוצהיכאצמנהזעקרלע
חיצנמה,אטחהלשינשהדצַכואצויֿלעופכםגאלא,דיתעליבויחיעצמאתניחבב
–לבאהותוניקהוםוצהדיקפת,ןכא.םילבאתמוילעשןברוחהותואםצעתא
אטבלאקוודואלהיה–ןברוחהֿןורכיזימילשםויקהיכרדכהלאולבקתהשמ
חותפלתובבלהררועל״היהםדיקפתאלא,תמהלעםילבאתמשךרדכ,רעצהתא
.הבושתהיכרד . םנֹוֲעתאוּדַותִהו׳׃רמאֶנש,ביטיהלבושנולאםירבדןורכיזבש.
דחארבדםהתוניקהוםוצהיכרמולךירצןיא,םלואב.״׳וגו׳םָתֹבאןֹוֲעתאו
תמאבהבושתהשןמזלכו–רחארבדאיהםהמחומצלהכירצההבושתהוליאו
אליממ,םמוקמבןיטולחלאובללכותשךכידכדעתוניקהוםוצהןמהחמצאל
ןיידעםינפֿלכֿלע,יוטיבלםהבואבילואשתונֵּכהובוטהןוצרהלכםעשעמשמ
ֿרסוחלשםוטפמיסכקר,הברדאםאיכ,הקדצלםהילעבלבשחיהלהלאולכיאל
.אטחהלערבגתהלםתלוכי

תאזֿלכבהלעתמהוהשמכתוניקהוםוצהתאתוארלהיהןתינדועהזבצמב
תונויסינתוחפלםדִצבתולעהלוחילצהּול58,״ריזרזהףוצפצ״לשיומידַלרבעמלא
–רשפאשהמכלכ,תיתילכתֿתישעמרתויהלואגֿתריתחלשךרדב,הבושתלש

קוספהו,ןברוחהתומוצלעוירבדחתפב[׳אהכלה,ם״במרהלתוינעתתוכלהמ׳הקרפב
.]׳מו״כארקיו׃יַתוקוחבתשרפבשהחֵכותהףוסמאוהאבומה

.317׳מעבליעל13הרעהתאהארובוש–הזהיומידהלע58
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אל,םדיקפתתאםיאלממכתוניקהוםוצהימיתאתוארלהיהרשפאתמאבזאש
,ימנידןפואב,תעדהזוכירימיכםגאלא,ןברוחליטטסלבאוןורכיזימיכקר
שיתאזכהכירעֿךרדבקר,םנמאו.םביבסמוםחוכמלהנתמההלואגהֿ☻ַעַמל
תרזחהלוהקיפסמהבושתלונעגהאלשןמזלכהלאהןורכיזהימיםויקתאבייחל
.ולִתלעתיבה

,החמשלךפהיהלהלאהםימיהלשםתִעהעיגהאלשןמזלכ׃תורחאםילימב
םבולישידיֿלעאיהםמויקלהרשכתויהלהיושעההדיחיהךרדהירה,חטבומכ
.ישעמןפואבהתמלשהוהלואגהתמשגהלםינוּוכמהםייטילופהםייחביסקִטה
ֿתיבילתוכןיבאוהרתויבקהבומהןפואביוארהומוקמןכא,הזהיסקטהבולישה
ֿתיבןיֵאב(םהליוארםללכבםיילארשיהםייטילופהםייחהשםשכש׃תסנכה
ויהישאלא,ובולהנתישןבומבאל,ןבומכ(תסנכהֿתיבמםיאצויויהיש)הריחבה
ֿיתכלממדמעמידיֿלע,תסנכהֿתיבבסנכתהלורוזחלםהליוארןכ,)ויכרעמםיקנוי
תידדהההארשההתאםהילעליצאהלוםהמבואשלידכ,וידעומוויגחיסקטבימשר
יוטיבכםצהםעהשךכידיֿלעונייוציןברוחהֿןורכיזימיםגשיוארןכו–הנוכנה
התואבאוביו,הליפתבויוטיבתמלשהלתסנכהֿתיבלםהבסנכתיהבושתלותפיאש
תארשהתאםהבעיבטהלידכ,םייתכלממהויגיהנמםעיסקטשגפמידילתונמדזה
ןיידעורתונשתומישמַלתימשרההנווכההתאםהמלבקלורוזחלו,ותפיאש
.הפיאשהתואלשהמלשהתישעמההמשגהל

תוסנכתהה.םילהנתמםהךכאלוולהנתהךכאלןברוחהןורְכיזימי,םלוא
אליממו,ינגרואןפואבובתשרשומהתיטילופהגהנההחימצהאלתסנכהֿתיבב
איההדעונהתואשהבושתהלשהמשגהםושהקיֵחבהדילוהאלםגאיהיכאצמנ
לוכיבכןיטולחל–הניקהתרהטלעדועיִולתוסנכתהההכפהנתאזםוקמב.תרשל
דעףאתאזו59;)םיתמהתייחתלםינונחתידכךותםגּולו(תמהלעםיננוקמשםשכ
וראשנתוניקהשדבלבוזאליכרמולוליפאןתינהמזגהתצקמבשךכידכ

,גרבנידלוברהויחרפברהירבדבתוארלןתינ–וידדצינשלע–וקוידבהזהףוריצהתא59
תֵמשימכונילעדועהמודרבדהש״׃םשרמאֶנדחאדצמ.56הרעהבליעלואבוהש
ןותרכיתורכםילילאהוץראהןמםילוליגהרהמבריבעיוםחרי׳ד״׃ינשדצמו;״לטומ
.״יַֿדַשתוכלמבןקותיםלועהו
ימיבהבתכנרשא(םירפוסתכסמלשהנושלתא,ןיינעותואב,תוארלםגןיינעמ
תאןיחינמששיו.תמאהןיידךורברמואבאבהעשתב]הרותב[ארוקהו״׃)םינואגה
׳ונשארתרטעהלפנ׳ןירמואו,הרוחש]?דמעמ?הפיטע=[תוליכסאבעקרקהלעהרותה
.)׳טהכלהח״יקרפ(;״וינפללטומותמשםדאכןידיפסמוןיערוקו,]ז״ט׳ההכיא[
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לשליעפםרוגלםגוכפהנןהאלא,אטחהלשהמלשהותדמתהךשמהלםוטפמיסכ
אוהגונעתםגאלא,רעצקראלש,תופיךכֿלכןהתמאב,ולאהתוניקהיכ.ותחצנה
תויושעףא,תורצלשקיעמץחלבדחוימבתווֻלמןהןיארשאכו–ןעמשלאובל
םעטהמו,חישמהאובישכהשענתמאבהמ׃רוהרהלשולִצֿלצהזיאררועלןה
60?״ָהיֶרָעְוןויציִלֱא״לעו״הכיא״לעוינפמרתוולךרטצנםא,ולהיהי

ויהןברוחהןורְכיזימיםויקלועבקנשםיסופדהיכרמולהארנךכלםאתהב
ינפמקרהזירה,תדחוימתוחונֿיאםהבונאםישיגרמםויכםאו–םדועמםילוספ
וזהמוקת.תירוקמתולספהתואדחוימבתטלבומתושדחההמוקתהֿתוביסמבש
תולספבקעךא;םילוספהםהיסופדבםגּולו,ןורכיזהימיםויקלתודוהםנמאהתלע
,םהמקתונמבםאיכ,ןורכיזהימימןירשימבהמוקתההחמצאלםנמאםיסופדה
םימיהודעונםתואש,םייבויחהםיכרעהבורמקתונמב–ךכבגא–םגאליממו
ֿלכמןורכיזהימילהיהשיבויחהךרעהםלעתמהזקותינידכךות.תרשלוללה
םדקתמההמוקתהךלהמתא–דחאדצמ–קרונאםיאורו,םירבדהתבסהבםוקמ
יהירהןורכיזהימילשםויקהתרגסמ,ינשדצמשדועב,םהידעלב,וכרדיפֿלעול
אדירגתיביספותיתכלממֿיתלב,תימואלאלו,תיתדעםילבאֿתניקלשךשמהקר

הממהרומגתומלעתהבםגאלא,גשוהאלןיידעשהמלשניגבקראלו–
.רישכמכואגשיהכ,וילאילאוטקאסחיםושילבו,גשוהםינפֿלכֿלעש

הדבועבתוארלרשפאוזתיתרגִשהדמתהבשתּויִחהֿרסוחלתקהבומהמגוד
ןיידעהנתשנאלשדבלבוזאל,ימשרןפואבןיידעתבייחמההכלההיפֿלעש
תשולשוםימיהתעשתלכלע(באבהעשתלשםייתולגהלבאהיקוידלכמהמואמ
הכלההיפֿלערשא–ןברוחהתומוצרתילעגונשהמבםגאלא61,)תועובשה

והימריידיבהרבוחאיהל״זחתרוסמיפלו,באבהעשתלילבתארקנ׳הכיא׳תליגמ60
םתוחה–]ןויצ,יננוק=[׳ןויצילֱא׳טויפהתא*.)׳אדומעו״טףד׳ארתבאבב׳(איבנה
תיבההנה.עודיוניאורבחמ.דחוימןוגינב,דחיםלוכםירש–רקובהתוניקרדסתא
/.ָהירוענלעבלע,קַ☻תַרּוגֲחהלותבִכו/,ָהיֶריצבהשאומכ,ָהיֶרָעוןויציִלֱא״׃ןושארה
שדקמךותב,לֵֿאיפרחמתאיּבלעו/,ָהיֶרָדֲעןאֹצתמשאב,שַטּונרשאןומראיֵלע
.״//.ָהיֶרָדֲח

םימייקמןיא(תּולֵבאתצקמםיגהונבאבהעשתלזומתבז״יןיבשתועובשהתשולשב61
,םימיהתעשתב;)׳ונייחהש׳תכרבםהבשישםירבדםישדחמןיאוםירפתסמןיא,ןיאושינ
ןיא,ןייםיתושאלורשבםהבםילכואןיאו,רתוידועהחמשבםיטעממ,באסנכנשמ
ןמיס,׳ךורעןחלושרוציק׳בדועהאר.)תבשהדובכלאלא(םיצחרתמןיאוםיסבכמ
.ב״כק
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שי״שןמזבאלא,תולגהתפוקתבוליפא,םמייקלהבוחןיאתשרופמהתירוקמה
ןיידעהנתשנאלםהיבגלםג–)׳בדומעח״יףד׳הנשהשאר׳(״תוכלמתריזג
תרות׳ב(ן״במרהשןמזַּבלבקתנש,״ןָרֵדגץורפל״רחואמהרוסיאהןמהמואמ
המויקלכםע,םויכוליפאדועםנמא,הנהו62.״וללהתורודה״ותואהנכמ)׳םדאה
םגאלא,תולגבהרוזפהתדמתהלקראלונאםידעןיידע,לארשיֿתנידמלש
לעםג,תמאבךא;דוחייב,תוצעומהתירבב–״תוכלמהתריזג״לשתועפותל
ֿתרגִשכ,םירבדהלעהניקהךשמהתאלובסלםילוכיונאןיאבוש,הזעקר
ֿלערבכיוצמה,יתכלממהרישכמהתעדותבשרופמוםאותמבולישילב,תולגה
הרגִשהםויכתנכתסמשממהזכבולישידעלב,ןכאו–ונדיבםדגנכםינפֿלכ
.ךוחיגלםילבאתניקמםישמֿילבמךפהילןברוחהֿתומוצלשתלבוקמה

תרוקיבהלכשרוריבבסופתלםינפֿלכֿלעאיההבוח,ןאכדעונעגהשמ,םלוא
ישעמאָצומהלןכתייאלםגו–תנוּוכמתויהלהלוכיאיהןיאהעבטםצעמ,תאזה
ונרכזהןכאיכ.םימיאתמרתויםיסופדלםיעורגהםיסופדהןמהפלחהוזיאל–

הרוזנצהייונישמהניה–״תוכלמתריזגשי״–טטצמד״בשרשאארמגבהסריגה62
ברהידיבראובמהדומלתבדומעהילושבהאר(;״דמששי״׃סורגלשיו,דומלתב
קוספ׳חקרפבהירכזתאובנתועמשמלעןוידב(ארמגהןושלאופאיהוזהנה.)ץלזנייטש
׃)ט״י
םוצ׃תואבצ׳הרמאהכ׳ביתכדיאמ׃אדיסחןועמשבררמאאנזיברבאנחבררמאד״
?׳החמשלוןוששלהדוהיתיבלהיהיירישעהםוצויעיבשהםוצוישימחהםוצויעיברה
?׳החמשוןושש׳והלירקו]וכפהיירבכרשאתעב[,׳םוצ׳והלירק]ןיידעשןכתיךאיה[

;םוצ–דמששי,החמשלוןוששלויהי–םולששישןמזב׃רמאקיכה׃אפפבררמא...
.״ןינעתמןיא–וצר,ןינעתמ–וצר׃םולשןיאודמשןיא]םאו[
רעש׳לףרצמו,םהירחאלוםדאהימיףוסבקסועה–׳םדאהתרות׳ורפסבן״במרה
׳םולשןיא׳״׃ךכהיגוסהתאשרפמ–׳באבהעשתאיהו,הָנָשְיתולֵבֲאןיינע׳םג׳לֶבֵאה
אלשּומכסִנורוביצבורוצר]םא[–לארשיבעודיםוקמב׳דמשןיאו׳,ןברוחןמזבןוגכ
ךישממאוה,ןכֿיפֿלעֿףא,םלואו.״תונעתהלםהילעןיחירטמןידֿתיבןיא,תונעתהל
דיחילרוסאךכיפל,םהילעםולביקוםהבתונעתהלוגהנווצררבכוישכעו״׃םכסמו
ןיאולארשיבדמששי–וברשוניתונוועב–ירהש,וללהתורודַּבןכשלכו,ןָרֵדגץורפל
.״םיאיבנתנקתוהלבקירבדמתונעתהללוכהןיבייחךכליה,םולש
,ן״קת‐ט״מקתםינמיס׳םייחחרוארוט׳׃האר;הכלהלךכקספנ,ן״במרהתובקעב
.םינמיסםתואב׳ךורעןחלוש׳ו,םש׳ףסויתיב׳
)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבהאר–ןמחנןבהשמונבר–ן״במרהלע*
.423ֿו400םידומע,התפסותבוט״קהרעהב
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וזךרדםג,םלוא63;הרשכו,רתויתנקותמהכירעֿךרדםיעורגהםיסופדהדגנכ
.״םיסופד״לשןיינעלםינפֿלכֿלעךפהילהלוכיהניאונרכזהש

ןברוחהןורְכיזימי״לשעבקםושבםיניינועמונאןיאשינפמ,ןבומכ,תישאר
רשפאשרהמהמכֿלכעיגהלורובעלונאםיניינועמאלא,״הלואגֿתומלשדועןיֵאב
םיסופדםהלועבָקייםנמאזאקרש,החמשלךפהילולכויםנמאוללהםימיהשתֵעָל
תאזֿלכבש,תונשיההכירעהֿיכרדבםגךיישהיההזגייסךא.עבקֿךרדםישדח
דומעלןהתופיסומשךכידכדעףא–הנשםייפלאךשמבעבקֿיסופדלוכפהנ
םבכרהתניחבמםגםירבדהתאןיבהלאופאשיתמאבו–םויהדעןשפנלע
.תינורקעתוחפהמרב

.םינוויכהשולשמבכרהההלועוזהמרב
ונאםידמועובשימואלהבצמהתאאצומֿתדוקנכונלחקינםא,דחאהדצהןמ

,תורחאםילימב,והירהונרמאשרתויֿתנקותמההכירעהֿךרדלשהשוריפ–םויכ
ךופהתוםתואהלץמאתאלא,ןברוחהןורְכיזימילרכנתהלםנמאלדחתהנידמהש
יעפומוהליפתהוםוצהבולישידיֿלע,םיימשרֿםייתכלממםיסקטלםהיסקטתא
.ליעלונרמאשיפכ,תיתכלממההגהנהה

רמולךירצןיאטעמכ,םויהונבצמב,תעדהלעהזרבדונאםילעמקרשמ,םלוא
ךכלהקוקזהתיהאלםגאיהאליממהנה,ךכלתלגוסמתמאבהתיההנידמהּולש
,רתלאלהמלשההלואגהתאםישגהלוהכאלמלטושפתשגלהדיבשייכ,ללכ
ינפמקר,ןכא.החמשלרתלאלהתערבכוכפהייןברוחהןורְכיזימיםגשןפואב
הלועפהןמאיהתענמנ,ןוזחהתמשגהלשהעדותהוחורההנידמלדועןיאש
תוררועתהַּב,התיי☻ערשאו(תירמוחההניחבהןמתושעלהדיבשירשא,תאזלה
תוביסמהתאוהלוגהתיילעתאםגהרישכמאליממהתיה,המיאתמהתינחורה
לשתנוּוכמהמשגהמםנמאתענמנהנידמהשינפמקרו;)ץוחבמתוימואלֿןיבה
הביסהאליממוזירה,היתויורשפאלדוגינב,הנוזחתשיבכללגב,המלשההלואגה
ימיתאימשרןפואבהלץמאלוהינפתאתאשלהלוכיאיהןיאשךכלתרזוחה
ןיאףאו,דובכבותמאבוללהםימיהתאהלץמאלהלוכיאיהןיא.ןברוחהןורְכיז
הפשהןמ,הדָמּולמםישנאתַוצִמתניחבב,םצומיאברמייתהלותוסנלהלוכיאיה
השובכההתוהמלכתאךפהמוובשרקשהתאץרופאליממהיהרבדהיכ,ץוחלו
תורכנתהםוקמביכ,השיבכןאכןיאבוש,הנהש(הינפלעהנידמהלשתרכנתמהו

.״תורחאםילימב״׃תחתופההקסִּפַּב,361׳מעבליעל63
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וניאאיהשתומכלארשיֿתנידמידיֿלעןברוחהןורְכיזימיץומיאו–)הרכהשי
.ןובשחבםירבדהעבטמאופאאב

ימילשתנקותמהכירעלןויסינהשתורשפאה,]ינשהןוויכהןמ[,ןכֿםאתראשנ
הגהנהידיֿלע–ומצעתסנכהֿתיבדצמהשעייםייתניבשהפוקתבןברוחהןורְכיז
לשתימשרההגהנההתניחבבאלש,)וילעטלתשתוא(וברקמחמצתשתיטילופ
תסנכהֿתיברוביצתאהליבומה,תינכפהמ,תידגנהגהנהתניחבבםאיכ,הנידמה
תורשפא,םלוא.ביוחמַּכהלואגֿתנידמלהכפהלוןוזחהֿתשובכהנידמהתאשובכל
אצומֿתרסחםינפֿלכֿלעיהירה,תיטרואתירמגלאיהשרמולןיאםאםג–וז
,תמחולתיתָלואגהגהנהןיבהזכשדֵרפֶהשתעדהלעתולעהלןיאיכ,״םיסופד״ִל
תשקעתמההנידמהןיבל,תסנכהֿתיברוביצברכומדמעמלעיגהלרבכהקיפסהש
.שממלשןמזֿקרפהזיאדימתהלךרטציואלכוי,דועייהתחכִשלע

יאדווהירה,]ישילשהןוויכהןמ[,ונניינעלרתויביתוהמהובושחהםרוגהךא
קראל,ירתסדיתרתםהירהעבקלשםהשלכםיסופדול״נכתנקותמהכירעש,הז
.רבודמהןיינעהעבטיפֿלע,רשפאהתניחבמםגאלאיוצרהתניחבמ

דערובעלהמֿןמזדועךרטציתאזֿלכבשחיננםאאקוודוםג–אוהךכ
☻ַעַמלשומודיקלםינוּוכמהםיסקטשינפמ–םייניבהֿתפוקתמתאצלחילצנש
תאאלמלותוניצרבםישרהלםייושעםהןיאםביטםצעמ,רדגומינולפגשיהםשל
,םיצמִנםהןיאםא.וכותבםיצמִנושעמַּבםהםיבלתשמםנמאםאאלאםדיקפת
רישכממםהםיכפהנאליממ–םימעפידמרתויםהילערוזחלךרוצהשדחתמו
לכמותוניצרלכמהרהמדעןקורתמה,םינואֿןיאתעיגרלשינרמוידּוסימלןברדמ
תרוסמהלשתולדגהינמיסמבושהזהיה,ןכאו;ירמגלתיבויחֿתיכוניחהעפשה
,הריהמתנוּוכמהלואגלשריבסהיוכיסההנממענמנםאש,תולגבתילארשיה
הלביקאלא,ןברוחהןורכיזימילש״תנקותמה״הכירעהֿךרדלהתתפתנאליהירה
הניקלקרםאיכ,ישעמאָצומלחתפהבהיהאלש,הלוספההכירעהֿךרדתאהילע
.ארובהימחרלהליבסתורסמתהו

;תואכרמאללףאו,הלוספךרד–תילאדיאֿתינורקעהניחבמ–וזהתיה,ןכא
חרכהבהגזמנרשא,״ריזרזהףוצפצ״לשהדימלרבעמודַעַּבמ,םינפֿלכֿלעלבא
,ןכל.תונכלשיוטיבוירפקר,ּהתולסַּפלכב,הלוכהתיהיהירה,תאזהךרדבםג
דוגינב,המוקתלךנחלידכהבהיהו,בגשםגקמועםגהבהיהתּולספַלדעבמ
ונכתייאל״תנקותמה״הכירעהֿךרדב,תאזתמועל.םינשבםיפלאלשחווטל,הל
הכירעהֿךרדב.׳לָּכֻאונניאושאברעובהנס׳לשגוסהןמ,הלאכבגשוקמועםוש
תישעמהלועפביוצימלםיזכורמתויהלבגשהוקמועהלכםיחרכומ״תנקותמה״

365ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע
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הנשךשמבםיאתמרותליאכןובשחבאובלאופאהלוכייהירהו,רחמלםויהןמ
ןובשחבאובלהלוכיאיהןיאלבא,השעמידכךות–םייתנשוליפאוא–תחא
תרתונהםייניבהֿתפוקתךשמבןברוחהןורְכיזימיםויקל״ףילחתẁתכלה״ןימכ
.וישכעדעהכלהכתלבוקמהתיהשהלוספההכירעהֿךרדםוקמב,ונינפלדוע

]ונודנשםינוויכהתשולשםוכיסב[–ןכֿםאונלןיאש,אוההזרבדלשושוריפו
,הנידמהיגשיהיפֿלעןברוחהתומוצלשםנוכדיעלתמיוסמתיסקִטהצעםוש–
״תחנ״התרזחהל,ללכֿךרדבו,הלאתומוצ״תגיגח״ב–הדִצמ–הנידמהףותישל
תודרפיההידיֿלעהרפוהוזתחנשרחא,ןברוחהןורכיזימילשהכירעהֿיכרדל
.ליעלונרבסהשיפכ,םייתרוסמההישרושןיבלהנידמהןיבתלבסנֿיתלבה

המל–הנקסמהםגאלא,היעבהקראל–אופאןאכהָמודבוש,וזהניחבמ
אלולשתחנהֿיאלסחיבףאש–תואמצעהםוייבגלםימדוקהםיקרפבונילעהש
ןוּוכמהקבאמהרשא,תירוטסיההתוחתפתהלתורסמתההןמדבל,ןורתפונאצמ
רבכהמיאתמהתיסקטהםתופקתשהו,םייתוהמההיניינעלעלהנתהלןבומכךירצ
.אליממאובת

הבוטאיהוזהאצותיכרמולרשפא,ןברוחהתומוצןיינעב,ןאכ,םלוא
ונאםיראשנהיללחלןורכיזהםויבותואמצעהםויבםאיכ.דחוימבהמיאתמו
לבא;ומוחתבןוקיתבייחמה,ערתמאבהזירה,יסקטתחנֿיאלשהשגרהבםייתניב
הניאהנידמהשםושמ,םהבםוקמונלםיאצומונאןיאםא–ןברוחהתומוצלסחיב
קר,ודִצמ,תסנכהֿתיבשםושמוהמלשההלואגלןוּוכמשעמידיֿלעםתצַמאמ
םג–המלשההלואגלןוּוכמשעמלהנפַמוניאאוהףאו,םהבןנוקלולךישממ
תווצקינשןיבשתמאבבוטירה–הנידמהשוביכלתוררועתהידיֿלע,תוחפל,אל
.עיגרהלםילוכיונאןיאו,ונלםוקמםיאצומונאןיאהלא

לשוניינעלרתויבאירבהסקטההלאםיאנתבאוההזהתחנהֿיאםצע,ןכא
אוהובוטלכ,ןבומכו–הליחתכלמםשרִמכומשרלרשפאֿיאןבומכיכםאו,םויה
–ועקרווישרושתאלטבלליטמאוהשבויחַבו,ודגנכררועמאוהשהליחּבַּבקר
תאםייקלוםּוצל׃םימייקםישרושהועקרהשןמזלכהלאינשמטלפמןיאירה
ןברוחהןיידעררו☻םנמאשלככ,ןברוחהתניקתאבואשלידכתסנכהֿתיביֵסקט
תורכנתהֿיאודועהניקֿיאלםמוקתהלידכ,ךכמחורבלואשנתהלתֵעָּבֿהבו,וניעב
.הלואגֿתמלשה☻ַעַמלםאיכ,דוע

ל״שתטבש–ט״כשתרייא
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׳אחפסנ
319׳מעב15הרעהל

?׳תואמצעהתליגמ׳חסונשבגתהדציכ

;״הליגמהירבחמ״לאד״בשסחייתמתואמצעהתזרכהחסונתארקבלוחתנלואובב

ךלהרשא,חסונַלםתמורתתאוםינושהםירבחמהלשםתדובעתארוקסלאופאיואר

יפכלוכה–ךכלםימדוקםיחוסינמםג׳קני׳ו–תועובשהשולשכךשמבשבגתהו

׃ןלהלרפוסיש

לוהינל׳רבעמיפוג׳ומקוה–ח״שתןסינב–טדנמהןוטלשלשםימודמדהבלשב

םידיתעהירבחרשא(,׳םעהתצעומ׳הלאויה.הנידמלךופהלדמועהבושייהיניינע

.׳םעהתלהנִמ׳׃הנוכרשאםכותמג״ילשיעוציבףוגו,)הליגמהימתוחז״לתויהל

ֿךרועמ–ןושארהםיטפשמהרש,םימיל–)ןזור(טילבנזורסחנפשקיבחספברעב

חסונתעצהןיכהל,םַהעֵּביכדרמ,׳םעהתלהנִמ׳לשתיטפשמההקלחמבומעדבעשןיד

ר״ד,ונכשברזעיהלטילחה–המישמלתשגלךאיהעדיאלש–םהעב.הזרכההךמסמל

קסעהצראותיילערחאלו,ב״הראביביטברסנוקברהיהש,׳ץיבודיוד)יראה(םולש

ריסהרשאןימאמידוהי,הז׳ץיבודיודל.תירבעלהפוריאתורפסלשתוריציימוגרתב

ןכש,׳הליגמ׳החוסינלעתערכמהעפשההתיה,׳יתד׳םדאלשיוהיזהינמיסתאוילעמ

םיטרפהמכבןהויללכההנבמבןה,וצועיייפֿלעןושארהוחוסינתאבתכםהעב

.םיבושח

םיכבדנהלטנאיה.חספדעומהלוחעצמאלדעהנכוההנושארהחוסינהתעצה

רשייהםגהילאובאשנןכותירקיעךא,)1776(תיאקירמאהתואמצעהתזרכהמםימלש

.לארשיתרותמ

םהרבאל,וניתובאלתאזהץראהתאןתנלארשייֵה♪ֿאוליאוה״׃תחתופאיהךכ

וזהץראבותנידמתאםייקונמעוליאוהו;םלועתזוחאלםהירחאםערזלובקעילוקחציל

רוצלעונֵחטבב״׃תמייסמאיהךכו.״׳וכוינשתיבןברוחדעוןונןבעשוהיתומימ

דוביעאיההחיתפה,ןכבו.״׳וכווזונתרהצהתודעלונדיתמיתחבםימתוחוננהלארשי

רחבשידוחייםוגרתאוהםויסהדועב;׳חז״יתישארבבו׳ח׳אםירבדבבותכהלש
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דועשיפכ–םיהלאהלעתיאקירמאהתואמצעהתזרכהלשםויסהֿתוכמתסהלץיבודיוד

.ךכלדחויירשא׳בחפסנבןלהלרפוסי

.טילבנזורלשותייחנהבילוא,ותעצהתאשדחמםהעבדביעםידחאםימירובעכ

יתשלסחדנהזרכהַלדעלארשיתודלותרופיסו,החיתפהןמהתעםלענלארשייֵה♪ֱֿא

,תולגהתונשלכברמשנשלארשיץראלירוטסיההרשקהלעתחאה,תורצקתואקסִּפ

םינויפִא.ימואלהותיבתאןאכםיקהלםינורחאהתורודבםעהלשולמעלעהיינשהו

,׳הליגמ׳התחיתפלשיפוסהחסונהלא,םיברםילוגלגרחאל,ועיגישםההלא׳םיילּוח׳

םותחיודורשי,׳דמעמקיזחי׳–לארשירוצלעךמסנה–ירוקמהםויסהחסונשדועב

.ךשמהבוראותירשאוטימשהלתונויסינהףרח,׳תואמצעהתליגמ׳תא

תארסמודמעאוה,םהעבלשויחוסינמטילבנזורסחנפלשותעדהחנאלשןוויכמ

ש״מהיבבטפוש,םימילו,תורדתסההלשיטפשמהץעויה(ןוזנרביבצלתינשהמישמה

ותדובעתאםילשהםנמאןוזנרבו,תועשהנומשוםיעבראךכלולבצקאוה.)ןוילעה

תמוקתלעןוירוגןבזירכיומויסברשאעובשהתישארב,ןסינב׳ל,ןושארםויב

לשהנויפִאתאףיסוהאוהיכןייצליוארו,רצקויתיצמתאוהןוזנרבחסונ.הנידמה

הלבקתנשהקולחהתטלחהיפֿלעהיתולובגתאעבקםגו,תיטרקומדכהנידמה

םג.׳תוטויטהתרשרש׳לשהכשמהבוטמשויהלאהםיביכרהינש;ם״ואהתרצעב

קקזנאלו,השדחהזרכהחסינאוהשעמתשמןוזנרביבצלשםירחואמהוימוסרִפמםא

םהךכאלשחכומ–תופסונתויודעמםגו–חסונהחותינמירה,תומדוקתועצהל

םיבושחתודוסיםגבלישו,םַהעֵּבלשויתועצהתאשדחמדביעאוה׃םירבדהינפ

.ןסינתליחתברבכהעמשוהרשא–בושבורןמלזלש–תמדוקחסונֿתעצהמ

ירבחינזואבהארקוה–הנידמהאישנ,םימיל–)ר״זש(בושבורןמלזלשותעצה

תודגנתהבהלקתנהעצהה.ביבאלתבםינוידימיהמכלשםמויסב,ינויצהלעופהדעווה

יפוסההחסונלאוכילוהשתוטויטהףצרבהילוחהווהמאיהןיאםנמאו,בשומותואב

תעצהבתיזכרמהקסִּפלשמלהנה.תונותיעבהאולמבהמסרופאיהךא,הזרכההלש

יאיבנלשםנוזח״תאףוסבלהקינעהרשאו,ןוזנרבלשוחוסינלהמרתרשאבושבור

.תידוהיההנידמה״׃יפוסהחסונלםג״לארשי . ןויווִשלש,תוריחלשוקדצלשאהת.

תחרפהותויולגץוביקלשהנידמ,אצומץראוןימועזגתדלשלדבהאלל,היבשותלכל

תקסִפב.״ךרדהתאונינפלריאילארשייאיבנןוזחו,תעדורשויייחלשהנידמ,תוממש

..המואבתורודהלכיֵיַואמונתא.קדצהוננימיל״׃יכבושבורםשורםויסה . לֵֿאו.

.״רזעלונללארשייֵה♪ֱֿא

לעב(םַהעֵּב–טילבנזורלשוירזועידיֿלעבושהנקותןוזנרבלשחסונהתעצה

,אוהףא(גרבליזהשמידיבדועהשטולו–רקייבוןידיםינטפשמהותאו)ירוקמהחסונה
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לצרהרודואיתלשורוכזיאןייוציוללהםינוקיתהןיב.)ןוילעהש״מהיבבטפוש,םימיל

חסונה.הזרכההחסונלאהתע׳רזחוה׳ו,ךכֿרחא׳חכשנ׳ךאבושבורתעצהברכזנרשא

ןושארהןוידב,רייאב׳ג,יעיברםויב׳םעהתלהנִמ׳ירבחלשםנחלושלעחנוהןקותמה

תזרכהםצעלע)העבראדגנתולוקהשישב(וטילחהשרחאלדימ,הזרכההחסונלע

.רתלאלהנידמה

,ב״הראמהתעֿהזךאעיגהרשא)תרש׃םימיל(קותרשהשמםגחכנהזןוידב

,טכַּפרטואלשרהילגנאהֿידוהיהןטפשמהידיבהרבוחרשאהזרכהלחסונתעצהוקיתבו

ירבדתאחורֿרצוקבותחנֿיאבעטקןוירוגֿןב.יוארהךמסמהוהזשרבסקותרשרשאו

ןוזנרבחסונלעםג;)תירבעלומגרתמאוהשךותךמסמהתאאירקהללחהרשא(קותרש

תדעו׳יכעבקו׳ךתח׳ןוירוגֿןבו,ןוידלכךרענאל,טילבנזורסחנפאיבהש,ןקותמה

הבישילדעשדחחסונןיכתשאיה–זמרואריפשגנילזיצ,קותרש,טילבנזור–׳השימח

.תרחמל,האבה

חוסינֿתויחנהותוטלחההמכםשיירבכהבו,השדחהטויטקותרשבתכהלילבֿוב

לע.היתולובגרוכזיאֿיאו–׳לארשי׳–הנידמהלשהמשןוגכ,ןוידבולבקתהרשא

ךות,ודיבכהלווכיראהלףיסוהאוהו,טילבנזורידיבאבוהשחסונהיאדוובהיהונחלוש

׃הביתַּבםיחתופובהקמנההיפיעסלכרשאיטפשמךמסמכותואהנובובשאוהש

.״ליאוהו״

ינובירםעכוייחקרפִמולארשיימיירבדרחשמקותרשםלעתמ,וימדוקלכמלדבהב

הנממקלסלוהזרכההתא׳ןֵלַחל׳יבקעץמאמרכינ.תולגבוחסונתאחתופו,וצראב

רוצבונֵחטבבו״–םותיחהֿתוכמתסהףאו,לארשיתרוסמלרשקנהרוכזיאלכטעמכ

רבכשרחאל(,׳תיטרקומד׳כהנידמהלשהנויפִאתאקחמםגקותרש.תקחמנ–״לארשי

,בתכנובדבוכמהםוקמהןמהזהןויפִאהתאוטיסה,ןוזנרבחסונתאונקיתש,וימדוק

ןויווִש״קינעתהנידמהיכוחיטבהבוימדוקמבידנקותרשהיה,תאזםע.)ינשמףיעסל

״האלמתוחרזא״וחיטבהבו,״תדועזגלדבהילבהיחרזאלכלרומגינידמויתרבחתויוכז

.״לארשייבשותיברעהםעהינב״ל

תונכוסהידרשמבהשימחהתדעוהסנכתה,רייא׳דישימחםוי,תרחמהםוירקובב

וזהבישיב.חוסינַלליעפףתושהתעהשענ–ירארוגהשמ–םלהנמרשא,ביבאֿלתב

דע,םיפיעסהמכשדחמוחסינוופיסוהירארוגוקותרש,םיבושחםינוקיתולבקתנ

.תיפוסה׳קותרשתטויט׳םיירהצהרחאהדלקוהש

סרגנוקהתאולצרהרודואיתתארכזאמהבחרומהףיעסהתאןייצלשיםינוקיתהןיב

דִודידיֿלעהתעךכלשקבתנו,ולשוחוסינבםתואריכזהאלללכקותרששרחאל,ינויצה

ורזחוה–׳יחרזמהלעופה׳שיא,אריפשהשמלשותשקבל–ןכומכ.י״אפמשיא,זמר
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רשאכקחמקותרשרשא״לארשירוצ״ןהו״לארשייאיבנלשםנוזח״ןההזרכההחסונל

חוכיווהלחהדמעמותואב.תמדוקההטויטהלשחסונהינבאמולשֿוחוסינתאהנב

דועו,ךכלעדמעאריפש,םימשֿםשרכזוישדגנתה)ם״פמשיא(גנילזיצןורהא׃עודיה

.ןלהל,׳בחפסנבהזןיינעלבושנ

רמגומהחסונלהאוושהבקותרשלשתיפוסהותעצהבםינייעמרשאכ,םוקמֿלכמ

קותרשהשמלש,בטומלובטל,עובקללכונשירה,ןוירוגֿןבידיֿלעתרחמלארקוהרשא

םע.׳תואמצעהתליגמ׳לשירקיעההרבחמ׃ראותההאי–ןוירוגֿןבלרשאמרתוי–

׃הריקסהםותלאונאםיעיגמהזבו,הרמוגםשלעאלאתארקנהכאלמהןיא,תאז

הנורחאההתבישיל׳םעהתלהנִמ׳הסנכתנ,ברעֿתונפלששב,ישימחםוילשופוסב

תחסונלשהתוכיראדגנכתוגשהותורעהועמשנ.)תינמזההלשממלךופהתםרטב(

לעחוכיווהםג.החורוהדועתהלעחבשירבדםגֿומכ,הבתורתיותורסחדגנכוקותרש

רוצ״׃ףיסוהלשקיבאריפש,קוחמלשרדגנילזיצ׃עלגתנורזח״לארשירוצ״רוכזיא

,ונכלעלארשירוצתאריתוהלםהינשתאענכשללמעןוירוגֿןב;״ולאוגולארשי

–ןוירוגֿןבתושארבתמצמוצמהדעוהעבקנ,רבדףוס...וכרדיפכשיאאנֿוהניביו

רמגידילחסונהתאאיבהללטוההילעו–ןומיימֿןמשיפברהוגנילזיצ,קותרש׃ותאו

.׳םעהתצעומ׳תאילמבתרחמהםויבורושיאתארקל

ברה.םירחאההדעווהירבחתאוילאארקרקובםעו,ותיבב,הלילבדבעןוירוגֿןב

אלקותרשוליאו–״לארשירוצ״תלאשבתמעתהלוכישמהו–ואבגנילזיצוןמשיפ

...ובעַגָירשאחסונלןוירוגֿןב׳ללועמ׳המןיבהיכןוכנֿלא,אב

לששוביגורקיעבאוהךשמההךא,הליגמהתחיתפלשדחחסונבתכןוירוגֿןב,ןכבו

לוטיבךותו,תופסותרפסמוןושלייוניש,םיפיעסדוחיאוםירוציקךותקותרשתטויט

םלוכתאקותרשחתפרוכזַּכרשא,הזרכהלֿםיקומינהיפיעסלש׳יטפשמה׳הנבמה

תאווחורֿןונגסתא׳הליגמ׳הלעןוירוגֿןבהרשהחסונהתאושּבַגב.״ליאוהו״׃הביתַּב

.תוהמוןכותלשםיכבדנהבשדיחאלטעמכאוהרומאכםאםג,ולדחוימהבצקה

שפוח׳(,דחאלקןוקיתדוע–הזרכההםוי,ישישםויב–תרחמלסנכוההזחסונב

תליגמ׳ףוסבלהדלקוהךכו,׳םעהתצעומ׳ירבחמהמכלשםתשקבל,)׳ןושלה

,םיללצהתוטנכ,ןוירוגֿןבדִודיפמהתעמשהתעשלךומס,הביתכֿתנוכמב׳תואמצעה

.ביבאלתבדלישטורתורדשבשןואֵזומהםלואב

ןמאדיב,ריינלע׳הליגמ׳הרבדבתכנןכמרחאלהמֿןמזקרש,דוערכזייבגאךרדב

ריינתעירייבגלעםמשתא׳םעהתצעומ׳ירבחומתחיגיגחהדמעמב;)שילווהטוא(

תליגמ׳תאתוביכרמהשולשהןמהנותחתהתויהלהרפתנרפוסהתכאלמברשא,הקיר

.׳תואמצעה
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׳פורפלשורמאמלעםיססובמ–תורעהבדועופסוישםירבדו–וזהריקסהירבד

תטיסרבינוא(׳טפשמינויע׳,׳תואמצעהתזרכהלשתומדקומהתוטויטה׳,רחשםרוי

ורקחמב.ךליאו523׳מע,ג״סשתןוושחתומרתאצוה,2תרבוחו״כךרכ)ביבאֿלת

םַהעֵּבמתוטויטהתולשלתשהתארחשרזחש)םסרופםרטדועינשהוקלחש(ףיקמה

.תוירוקמהתוטויטהתאםיחפסנכאיבהו,ןוירוגֿןבדעוץיבודיודו

דרשמתאצוהב,ןוזנרביבצתאמ׳תואיצמוןוזח,תואמצעהתליגמ׳׃הארדוע

ןוזנרברשאחסונהיכבלםשויו(,ח״משתםילשורי,הרבסההזכרמתוברתהוךוניחה

תלהנִמ׳ירבחלחלשנרשאןקותמהחסונהםצעבוניה,ולשֿוחסונאוהוליאכםשאיבמ

םעתאצוה,ףרשבאזתאמ׳םימיהשולש׳;)רייאב׳גםויבןוידלתונמזההםע׳םעה

תאהארדוע.הזרכההחסונינוידבותובישיבםיקסועהםיקרפב,ט״ישתא״ת,דבוע

,ג״לשתרייא׳ד,׳רבד׳,׳תואמצעהתליגמלשהתדילילבח׳ירארוגהשמלשורמאמ

׃ןוירוגֿןבדודלשורמאמתאהארןכומכ;14׳מערייאב׳טםויבוכשמהו,27׳מע

תאםגהאר.2׳מע,ה״כשת׳ארדאב׳ג,׳רבד׳,׳םירזןוטלשלןורחאהםויה׳

ךזנגםעטמומסרופרשא,1948יאמב13ֿו12,׳םעהתלהנִמ׳ינוידלשםילוקוטורפה

.ח״לשתםילשורי,׳םילוקוטורפ,םעהֿתלהנִמ׳׃הנידמה

לשםחוסינרוקמלתורעהבסחייתנ–ד״בשלשוחותינךלהמב–רוביחהףוגב

.תרוקיבַלעקרהלשהנבההתמלשהלרבדהעייסישלככ,׳הליגמ׳הלשהיפיעסמהמכ
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׳בחפסנ
332׳מעב42הרעהלוד״בשירבדל

׳תואמצעהתליגמ׳חסונםותיחבלארשירוצרוכזיא
תויועמשמותודבוע–

)יראה(םולשלשותיבב״לארשירוצבןוחטיב״החוסינדלונ,׳אחפסנברפּוסרבכשיפכ

.הזרכההתאחסנלךאיהובץעונ–ונֵכשהיהש–םַהעֵּביכדרמרשאכ,׳ץיבודיוד

רשא,)1776(ב״הראלשתואמצעהתרהצהמךמסמהתרגסמתאלוטילעיצה׳ץיבודיוד

ןושלב׳הליגמ׳החסונםותיח1.וירבחידיבדועהנקותאיהוהרקיעתארביחןוסרפ׳ג

לשדחוימהומוגרתירפןכֿםאוהירה,אימשיפלכטבמהתמרהתאאטבלהאבה

with"–םיהלאהלעתיאקירמאהתואמצעהתזרכהלשםויסהֿתוכמתסהל׳ץיבודיוד a

firm reliance on the Protection of Divine Providence"–ומוגרתרשאחסונ

םשר׳ץיבודיודתצעב.״הנוילעההחגשההןגמלעאלמןוחטיבֿןעשמב״׃אוהילולימה

׃)תירוקמההקסִּפהלכאוּבייוֿםוגרתלשתורשפאלספשרחאל(ויחוסינבםהעבאופא

תמדאלעהפ,וזונתרהצהתודעלונדיתמיתחבםימתוחוננהלארשירוצלעונֵחטבב״

.׳וכו״הזהםויה,לארשיֿץרא

–ולשֿוימוסרִפב–המםושמ.ריעזיונישב,ןוזנרבידיבץמואהזרכההלשהזםויס

אקוודילוא.)ולוכךמסמהחוסינתאםגךכו(ותואהגהומצעאוהשםשורהתארציאוה

׃)׳אחפסנףוסבונתִנויטרפשורוביחלש28׳מעב(,דבעידב,ורבסהןיינעמךכםושמ

תמיוסמתיתרוסמֿתיתדתועמשמולשי,ילשהטויטבללכנש'לארשירוצ׳יוטיבה״

יל׳היהיו׳)ב״כד״צ(םיליהתבקוספבומכ,לארשילהסחמשמשמהלֵֿאהלעוזמורב

.״׳יסחמרוצליַה♪ֿאובגשמל

ינשמדחאל׳לארשירוצ׳רוכזיאתאןוזנרברשיקאלעודמהריקחהלאגילפנאל

–ט״כ׳לוהיעשיו,׳גג״כ׳בֿלאומש–ואולמבףוריצהעיפומםהבארקמבתומוקמה

אקוודחטבלרשא,)הדימעהתליפתינפלש׳הלואג׳תכרבףוסב(הליפתלשעבטמלוא

.310׳מעבליעל,4הרעהתאהארובוש,תיאקירמאהתואמצעהתרהצהלע1

374

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



תאםילעמןוזנרברשאכשחינהלונילעףאילוא.יוטיבהתא׳ץיבודיודבצחםשמ

׳לארשירוצ׳תועמשמללוכיבכֿירוקמרבסהונלשיגמאוהרשאכו,חוסינַלֿוימדוק

םצעבןניהתונשרפהוהמלעההשאלאתאזֿןיאירה,)ךמסמהלשםירחאםירקיעלו(

.תחאעבטמלשםידדצינש

היה,רוכזכ.קלחןפואבקותרשתטויטלאםרזאלהזרכההלשהזםויס,םוקמֿלכמ

םירבחהתאןימזהאוה,הנישאללהביתכלשהלילרחאלו,חוסינהתדעווברבחקותרש

,ישימחםוירקובב,ביבאלתבתידוהיהתונכוסהדרשמלא,וילעלמעשחסונהתארקהל

קותרש.דרשמהלהנמהיהשירארוגהשמםגףתתשהןוידב.הזרכההינפלםוי,רייאב׳ד

םינוקיתרפסמםגושקבתנשףאֿלעברקופיסבהלבקתהאיהו,׳ותָליגמ׳תאאירקה

,)׳יחרזמהלעופ׳הגיהנמ(אריפשהשמשרד–ימתסהיהש–םויסלועיגהב.םיבושח

דגנתה,ם״פמשיא,גנילזיצןורהא.״םימשֿםשוברכזיישקוספב״םייתסתהזרכההש

׳הרשפ׳התא.תאזכהזרכהלעםותחללכויאלאוהןופצמימעטמשזמרףאו,תופירחב

לע(–ןוזנרבתטויטיפֿלע׳לארשירוצ׳תאםייחְלֿובישהב,ירארוגהשמאיבה

תוביתןתואבקותרשתטויטםגאופאהמתחנךכו–)!עדיאלאוההלומדקשםיחוסינה

.׳וגו״תאזונתזרכהלעתודעלונידיתמיתחבםימתוחוננהלארשירוצבונֵחטבבו״׃ןמצע

–ברעבישימחםויב׳םעהתלהנִמ׳תבישיבשדחמחקלתהו,םתאלחוכיווה

.קותרשתטויטהגצוהרשאכ–הזרכההינפלתועשםירשעכ

גנילזיצבש,הרשפםשהגשוהרבכשףאלעו,חוסינהתדעווברבחהיהשףאלע

בישה.״ןימאמינא״זירכהלוילעופכייאלשושרודב,םותיחהטפשמלתוצרמנדגנתהו

.הנידמהתזרכהמםימשֿםשדקפיישותעדבתולעהללוכיאוהןיאשאריפשהשמול

אלםאו,״ולאוגולארשירוצ״׃תוחפלוא,״לארשייה♪ֱֿא״בותכלהיהיוארותעדל

.הזרכההלעםתמיתחתאםישל,ותומכםישנאו,אוהלכויאל–ללכםימשֿםשרכזוי

םצעלדגנתמאוהןיאשרמא)ם״פמשיאו׳ריעצהרמושה׳ישארמ(בוטנביכדרמ

הלימהו(,לארשירוצלעתוכמתסהלדגנתמאוהךא,׳לארשירוצ׳לשרוכזיאה

.)הבישיהלוקוטורפב,רוקמבתשגדומ׳תוכמתסה׳

הזרכהיתיאראלדוע״׃רמאו,אריפשלשוידיתאקזיח)ןומיימ(ןמשיפברה

.״הברכזנאל׳הםשש,היסורלטרפ,םלועהתומואלשהבושח

הרשפכ׳לארשירוצ׳תאורידגהב,םידדצהינשתאענכשללדתשהןוירוגֿןב

הזקוספלעםותחללוכיינאלבא,גנילזיצלשוגוסמשיאינא״׃וירבדויההלא;היואר

תּורבחלשהפיהרשפאיההאצמנשהרשפהו.לארשירוצהזהמןיבמינא.טקשבלב

..תידוהי . ףיסוהלאבהלכ–ינופצמןיינע׃םיארוקשהמ,ישעמאלודואמשיגרןיינעה.

רמואהתאשכ.וידלילתאזריבסיונתיאמדחאלכךיא–איההלאשה.ערוגאלאוניא
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עודמםיקודאםניאשידלילריבסהללכואינאו.רמאנהפלכהליבשב–׳לארשירוצ׳

.״יקנןופצמוטקשבלבהזלעיתמתח

הקיתשבולבקתהוירבד.ןוירוגֿןבלשעונכשהחוכלעפשהיההמודהבישיהתואב

.העבצהלםיידיתמרהאללףא,הרואכלהמכסוההזרכההםויסתרושו

םוירקובב–ותיבלןוירוגֿןבןימזה,שדחמ׳הליגמ׳החסונתאהלילבךרעשרחאל

.הכאלמהתארומגלומעדחיורחבנשםירבחהתשולשתא–הזרכההםוי,ישיש

אופאםיחכונ.עודמשחנלןתינשהמודו,ןוירוגֿןבבתוכ,״אובללוכיאלקותרש״

תוחפל–ףיסוהלשקבמובשןמשיפברה...ךשמנוךשמנחוכיווהו,ןמשיפברהוגנילזיצ

ךכו.ולוכטפשמלדגנתמובשגנילזיצו,״לארשירוצ״רחאל״ולאוגו״הביתהתא–

הצעומהירבחלכלרשפאלונילעשםיקלוחהינשליתרבסה״׃ולמעתאןוירוגֿןברזחשמ

,לבוקמהיסכודותרואהןבומב׳לארשירוצ׳שרפיןומיימברהו;םלשבלבחסונהלבקל

ומיכסהךשוממחוכיוירחא.לארשיזועְמואלארשיחוכ–אוהונוצרכשרפיגנילזיצו

.״תעצומההרשפלםהינש

–הזרכההינפלתורופסתועש,׳םעהתצעומ׳לשהאילמהתבישיב.םלשנאלוםת

חסונשורמואב,דגנתהוגנילזיצרזח–םיחכונהלכידיבהיה׳ןוירוגֿןבחסונ׳רשאכ

ֿדודולבישהםעפה.םנוצרלאלש׳ןימאמינא׳לעריהצהלםימתוחהתאבייחמהליגמה

״לארשירוצבןוחטיבךותמ״ןכש,ותודגנתהמלדחישושקיבו)׳יחרזמ׳השיא(סקנפיבצ

.לארשיםעבורתאדחאמהחסונוניה

ךותמ–ןוירוגֿןבםייס,׳רומֱא׳תשרפתבשברע,םיצעהתורמצבהמחהעגנרשאכו

)ןומיימ(ןמשיפברה;בתכהןמתשגרנהותאירקתא–)ותנבהכ(לארשירוצבןוחטיב

לעםתמשֿתומיתחתאועבט׳םעהתצעומ׳ירבחז״לו,תוכלמוםשב׳ונייחהש׳ךריב

...שדחריינףד

$

לשורפס;׳אחפסנףוסבונתִנויטרפשרחשםרוילשורמאמ׃הלאתאהארתאזלכלע

ןוזנרבלשורוביח;180,222,229‐179םידומעב,)םשונתִנויטרפםגש(ףרשבאז

׳רבד׳בןוירוגֿןבדִודלשוירארוגהשמלשםהירמאמו;27׳מע,)םשטרופמַּכ(

תלהנִמ׳לשהבישיהלוקוטורפתאהארןכומכ.)׳אחפסנףוסבםהףאונתִנםהיטרפש(

םילשורי,׳םילוקוטורפ,םעהֿתלהנִמ׳׃הנידמהךזנגםעטמםסרופרשא,13.5.48,׳םעה

.ךליאו120׳מע,ח״לשת
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׳גחפסנ
350׳מעב׳אהרעהל

...׳לדגמןרותלעונֵלגִדרבכאָ☻ינ׳
׳ןויצ׳לןורכיזריש

רבוחרשא׳ונֵלגִדרבכאָ☻ינ׳רישהלשויתולימתאןאכםיאיבמונא,הרעהַּבחטבומַּכ

דִודֿהשמלהדותב.)תנבל(סייולאירזעידיב–׳ןויצ׳–רקורדיַתבשלשורכזל

.)םיתבהתעבראלכבתרזוחה(,הניגנמהיֵוָתםגםיאבומ,ןיחלהש,םובנכיַא

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - -

-
- - - - - - - - -

- - - - - - - -

.א
לדגמןרותלעונֵלגִדרבכאָ☻ינ
,קחרמַּבםיחתותםימעור
רֵהַדזיילילכחןָשָעֶּבלִצ
.קרבּותובהֶלרַתֲעןיב

.ב
תירחשםודמִדב,םיליּפרעךותמ
,ץצונהָגנרואעיצפיךא
,ןויצחא,םוקתזארפעלֵתִמ
.ץקתעלדעצנירחא

.ג
,ןויצ,ָתמקהנהרפעלֵתִמ
רֵּמַתייהֶוָדהפוגו
,דִודריעתומוחלעדוהבהטרדנא
.רֵקַדזִתידוהיףיקזתומד

.ד
לדגמןרותלעונֵלגִדרבכאָ☻ינ
,קחרמַּבםיחתותםימעור
רֵהַדזיילילכחןָשָעֶּבלִצ
.קרבותובהֶלרַתֲעןיב
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׳ןויצ׳אוה,רקורדיתבש–רישהוילעששיאהלעו

׃תואבהתורושההנבתכית–

;הפיחבהרגהחפשמהו,ןילופמהלעאוהדליכ

םחנמ,סייולאירזעםעדחי,ר״תיבלףרטצהיתבש

וכרדתאהשעאוהר״תיבמ.םיפסונםירבחו,ץנול

רחאל.י״חלל–גוליפהרחאלו,ל״צאהלא

לתבהרונ)ןוסנורהאלאימחריאוה(׳עשילא׳ש

ֿןעטמליעפהולומגתתלועפביתבשףתתשה,ביבא

הטמדילםילגנאםירטושאלמרדנטלעלודגדצ

׳ח,תבשב–ךכרחאםימיהמכ.הפיחבתשלובה

םקנולבאתעדומתספדהבהפיחףינסבםירבחינשוקסע–)1944לירפא(ד״שתןסינב

ףסויאוה(׳ךורב׳,םהמדחאעצפנךכֿךותב;םיטירבהירודכב׳עשילא׳לשותליפנלע

רשאכ.׳ןויצ׳תאוילאףריצוהרזעקיעזהלשחורבחו,וחדקאמרודכתטילפמ,)םיובנזור

רבתסמ–וצלחלםיסנמםדועבו,הכומסהרידברותסמאצמךורבשררבתהםוקמלורזח

ברקחתפתמ.םירטושבףקומםוקמההיהרבכרצקןמזךות...עידוהשימהיהרבכש

גפוסךא,עוצפה׳ךורב׳לשיופיחתחתוירבחםעגוסנןויצ,םיעגפנםירטושינש,תוירי

.תיטירבההרטשמהידמבידוהיטנ׳גרסמולגרברודכ

,)הנומתַּבןאכהארנה(ץנולםחנמלשותיבל,לאנבילןויצתאםיריבעמםירבחה

–לאנביבםגו,םימיהשימחםיפלוח.םילוחהתיבבויעצפמךורברטפנםייתניבו

לעלודגחוכבתטשופהרטשמה.הנשלה

םיבישמםחנמוןויצ,ףקומץנולתיב,הבשומה

תשומחתהטעמ.יוכיסלכאלל,ןבומכ–שא

.ומצעלדחארודכריתומםהמדחאלכ.תלזוא

,םייוריםיבכושםיינשהו,המינפםיצרופםיטירבה

...ביואדימאלו

׳ןויצ׳ו,חספברע,ד״שתןסינג״יםויבהזהיה

,רתויבבורקהורבח,סייולאירזע.הירבטבןמטנ

ךותב–ןכמֿרחאלהנשיצחכ.וכעבאולכהיה

והומכו,האירתיראלהלגוהאוה–251ֿהתצובק

ולורביחםה,קחרמַּב,םש.םובנכיאדִודֿהשמםג

.ונלםגו,םהירבחלםג,םהלוול–ןטקריש

379ןברוחהתומוצוןורכיזהםוי,תואמצעהםוילע
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רבשמבלארשיתלואג׳רפסַל׳אחפסנבהאר–הרובגבותומלעו׳ךורב׳לעדוע

–ברקותואלהנשםישישתא♪מב–ד״סשתתנשב.541׳מע׳בךרכ,׳הנידמה

ץנולםחנמלשםירוביגבםתליפנלןורכיזתבצמ,ץנולתיבדיל,לאנביבהדמעוה

.רקורדיתבשו
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