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אוההלועוב,הזורוביחתביתכלד״בששגינםילשורירורחשרחאלםינשעבראכ
םילשורילאדסמִמהורוביצהסחילעתרוקיבהןמ–ומעונתואףאהלעמו–
לשםלשהןוזחהםורדע,ריעהלשיוושכעההדמעמחותינמו,תררחושמה
.הבילבםיה♪ֱֿאשדקמרשא,היונבה,היוארהםילשורי

ינפל–בטיהןייעליאדכ,םיפיעסהוםיקרפהבר,רוביחהלשותובכרומלשב
םיאשונהלולכמרהבתי,ךכךותמ.ךרכהשארברשאםיניינעהןכותב–ותאירק
דלשלשראתמהיווקבשארמןיחבהלהיהיןתינו,ןאכםהבלפטמד״בשרשא
.ויכבדנוןיינבה

$

,ופוסבונמשררשאתאהאר–ןנדרוביחהלשותביתכידעומלרשאבדוע
.584דומעב
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ןושארקלח

ןיַעבשבצמהתואר♫תדוקנמאובמ

ונילעהדרי״םילשוריןונכת״תייעבשהמֵתןיא,ידוסי,םיוסמדחאןבומב אלבושייהֿןמֿםדאםושרשאןיינעמהכפהנהלילֿןבטעמכו,םואתפ
ירהש.רוביצברתויבתולצלטצמהותויתנפואהתויעבהתחאל,ללכוילעבשח
ֿרבןונכתםושהיהאלאליממ,ונדיבתישפוחהתיהאלםילשורישןמזלכ,ןבומכ
םצעבאלא,ןנכתלונתעדבהלועהיהשהמםישגהלונלוכיאלשדבלבוזאל׃עוציב
ֿלכֿלעךירצמומצעינויערהןונכתהףא;ארקיעמןונכתםושירשפאהיהאלםג
לאו,תונשלםישקבמםתוארשא,ןיַעבשםימיוסמםינותנלאתוסחייתהםינפ
ןמזלכו–גשיההויונישהתלוכיירדִגתאםיעבוקה,םיפסונםימיוסמםינותנ
אלןונכתלםירדגומםינותנונלויהאלאליממ,ונדיבתישפוחהתיהאלםילשוריש
ֿילבמ,םואתפהררחושםנמאו–םילשוריהררחושרשאכקר.הזדצמאלוהזדצמ
ונייהםיבייחוהשמשרחאמו;םירדגומםינותנינפבונדמעוה–הלילֿןבוםי☻מ
תוגשהררועמהיהםישועונייהשהמלכוליאו,םינפֿלכֿלעוללהםינותנבתושעל
הדמעמֿםוקמלהעיגההיעבהשםנמאאלפןיא,והשלכןּוויכמתופירחתוישגר
.םויהד

תיעבטהנניאהזהשוגירהתּוימואתפ,ידוסירתויףאילוא,רחאןבומב,םלוא
התיהומצערורחשהתּוימואתפםגשםשכשממאיהתיעבטֿיתלב,םנמאו–
,הפיטחב,םתסגופסלאלשונייהםיבייחםילשורירורחשתאףא.ףוליסבהרושק
םילגוסמתמאבּול,ונישעךכתמאבּולו–ןוּוכמבגישהלוןנכתלםאיכ,הרקמב
תדרויהתיהאלםילשורילשהתומדןונכתתייעבםגאליממשירה,תושעלךכונייה
תוחפלו,המישמהתלבקלשארמונייהםינכומתוחפלאלא,םואתפבירמגלונילע
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םמשלוםרואלרשא,יוצרהןוזחהתונורקעםהמ,שארמ,ךכידכךותונייהםיעדוי
.םתעשאובב,ןיעבשםיישממהןונכתהינותנלאתשגלונילעהמו☻אהת

קרשאצמנ,תללוכוהמלשתוימואתפםאֿיכ,הנכההתיהאלשרחאמ,םלוא
םינמוזמהםינותנבינכטןפואבשמתשהלדציכקרֿאלטבחתהלונאםיליחתמהתע
ףיסומהזירהו–תינורקעהניחבמםהבשמתשהלהמגמוזיאבםגאלא,ונינפל
חוכיווהףחתסמוילארשאןוויכהלשידוסיףוליסםגםאיכ,לובלבקראלןבומכ
.ןיַאהןמותאצב

ינרדומוריהמחותיפל]השירדה[׃תושירדהֿתושגנתהבםויכםלגתמהזןּוויכ
יתשךא;ךדיאמ,וחופיטףאו,היפויבהעיגפֿיִאְל]השירדה[ואסיגדחמריעהלש
ןהיתויוכזבתורשכוןיטולחלתומימתהרואכלתוארנה–ולאהדוסיהֿתושירד
תינָתמיזותולפלופמ,תוגלפומתועמתשהֿתוקיזתולעבכתוררבתמ–ליבקמב
1.םינושהןשומימֿיביכרמלןתואםיקרפמרשאכ,דואמ

ריהמחותיפ.א

–הבשבויחהדצמו,היתויחאלכמרתויבהרשכהוהמימתהתמאבאיהוזהשירד
אוההדוסי.תיבויחהלוכםגםנמאיהירה–תשרודאיהשהשעמהֿבויחםצעונייה
םולשוסח,יאדוובו–הָתָשָחֶהוהתמשגה,הלואגהחופיטאיההתנווכויטוירטפ
השירדהןמהזֿאוהכץצקליושעואןווכמאהיןלהלרמאֹנרשאוהשמֿיֵאש
ןיאםייתניבםא–ףוסבלהנקסמהתאקזחנורוזחנדועו–ןכֿםג,דבעידב.תאזלה
דבלתמאלשתויבויחתונוכתברדגומאהישחותיפונֵכותמאיצוהלםילגוסמונא
ידכךותםאףאו,הזהחותיפהתוחפלעַּפשייוךרובי–השעוֿרהמלשבויחהןמ
ףוסבלהנכֵרצַתדועילוארשא,תוילילשתונוכתינימלכםישמילבמובהנקַּבדתךכ
.ארקיעמותכיפהתא

םאןכתסנאלבוש,הזלההרירבֿתיֵלדמהמכסההֿסמתאונמליששרחא,םלוא
תאתוצמלםינפֿלכֿלעלכותאלאדירגתוריהמהתנוכתש,אטישפהלעםגםיכסנ
אוההניינע,תוריהמה.חֵרכהב,הדבלמןיוצמחותיפהאהידועןהבשתונוכתהלכ

לשו,ןהיביכרווללהתושירדהיתשלשחותינםיווהמ,האלהוןאכמ,אובמהיפיעס1
׃ינשדצמו;׳תּוינרדומ׳)ב(,׳ריהמחותיפ׳)א(׃דחאדצמ.ןהבםילפוקמהםינכתה
.׳הדיגבלשרבד׳ו,׳תּויַתפלשרבד׳,׳רקשלשרבד׳חפטמה,׳םילשורילשהיפוי׳)ג(
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לשםירדגלםגקקזייחותיפהשךכמטלפמןיאןמזהדבלמךא–ןמזהדמֵמבקר
תאםגדוחייבהפשיגדנםנמאו–הרוצוןכותלשןוכנבוציעוליאו;הרוצוןכות
,תודחוימתועקשהותונכהבאקוודיולתאוהןיאודוסיב–הרוצהבוציע
,ןוכנהיתוברתהשוחבלוכֿםדוקאוהיולתאלא,תוריהמהתארוצעלתוחרכומה
תוצוחנהתועקשההותונכההןתוא–רעזִמלשתועקשהותונכהבוליפארשא
ֿןוויכתאםינפֿלכֿלעאוהקיפי–רתויבםיטושפההרוצהוןכותהםשלוליפא
אלו,םמודיקותוברתהֿיכרעתמשגהםושמםהבאהישבוציעהֿןונגסוחותיפה
תוריהמהתשירדשעמשמןיא,ונניאהזהשוחהרשאכ,ינשדצמ.םלוטיבוםתקירפ
ךבתסתיהירה–התלועפידכךות–אלא,אלותוהתמישמתאאלמלטושפלכות
םודיקוהמשגהםושמםהבאהיאלםנמארשא,הרוצוןכותלשתונורתפבחרכהב
הנבהרדעיהךותמרבדהעַּבייםאןיב–לוטיבוהקירפםושמקרםאיכ,יתוברת
.תפלוסמתינויערהשיגואףלוסמשוחךותמעבייםאןיבואדירגיבויחשוחו

םאיכ,המצעלשהניינעםשלאקוודואָלשהעיפומתוריהמהתשירדשכ,ןכל
תאםילשמה,הלשאצויהֿלעופהדצמשירה,יטתסאהןורקיעהתושירדםעחוכיווב
ֿרתיאלא,הבךורכשהממתמלעתמואיהתיחטששדבלבוזאליכאצמנ,הבויח
שוחבלוזלזהתא–הלליבקמוףסונבויחןיעכ–איההנימזמףאיכ,ןכֿלע
ותטלשהתאו,עמשיהליוארהרבדובשישכףאויוכידוותקחדהתא,יטתסאה
אוההמעדויוניאורקפומאוהאצויהליחתכלמרשאכ,אקוודואליממ,הפיכב
.הצור

ןיא,הקיטתסאהלעתוריהמהֿתשירדלשהתואשנתה,אופא,תורחאםילימב
–דואמתמיוסמתיטתסאהדמעתטיקנאקוודםאיכ,הקיטתסאהלעגולידהשוריפ
תשרשומאהתאלתאזכהדמעתטיקנש,ןבומכ,ןכתייאלו–העורגותיחטשךא
תובישחןיאוהיינב.תוימואלהתויעבהלשבחררתויהברהףקיהבםגהמודהשיגב
,הרבחלתובישחןיאוהלכלכ,רטשמלתובישחןיאוהנידמםגעמשמ–הרוצַל
הטונשיפכ(הנניאםנמאהזגוסמהשיגשיפֿלעֿףאו.הרותַלתובישחןיאודומיל
ונכסלםוקמב,יטרקנוקהגשיההתסיפתלתילנויצרהערכהלשירפ)רמייתהלאיה
תימורטההדבועהןמאיהתעבונאלא–קוחראוהםניינעשםיטשפומםיסוסיהב
ובצעלוגשיההתאהלןיימדלללכתעדויוזןיאש,םייתניבשפנהתולדלש
םגםאֿיכ,אדירגתטשפומֿתיגשומקראהתאלתמאבשתרגסמבהליחתכלמ
ףיסומה,ילנויצרםרוגלאיהתכפהנףאףוסבלש,תנתונתעדהםוקמֿלכמ–תינכות
.ןוּוכמץוריתב,גשיההלשהנוכנהתינכותהותמלשהלעקבאמַלדגנתמו
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ונאםיעיגמםגםנמא–תיטתסאההרוצהתרקפהםעדחאוקב–הזכןפואב
קסעתהלןכומאהישימלכלהללכבתימואלהחורהוהרבחהורטשמהתרקפהל
תשירדשדעו–ודִצמ,תימואלהתוריהמהיכרוצלהגאדאללםגףאו,וכרדכםהב
היושעאהת,רקפההלכתאהליחתכלמקידצהלהתמדנרשא,תאזלהתוריהמה
תמשגהלתונעיֵהֿתונוכנוהפונתאללו,דועדוסיותרגסמאללםואתפאצמיהל
.הלשתטשפומההכרדכוליפא,הניינע

תּוינרדומ.ב

ומוקמבודובכםילשורילשיתרוסמההיפוייכרמולאיההבוטההתנווכ,וזהשירד
םילשוריתאוניגבריאשהלווכותבונמצעתאאיפקהלםיאשרונאןיאשאלא,חנומ
ואןואֵזומכשמשלוניאםילשורילשהדיקפתרקיע׃רבעהןמתושומנלשהרייעכ
תבייחךכלםאתהבו–תשדוחמהלארשיֿתנידמלשהתריבכאלא,םישדקתמֿזכרמ
תוכורכהתויתרובחתהותוינוּכישהתויצקנופהיולימללגתסהלוןנוכתהלאיה
.״תחאוֿםירשעההאמב״תחרופותגשגשמץראלתיתכלממהריבלשדיקפתב

,העוקתםינפֿלכֿלעתראשנ–תינכותההתמגמלכםע–וזהשירדםג,םלוא
,תוריהמהֿתשירדלהמודב.תיטסילמרופהשיגלשתגלפומהדימב,השעמל
איהתדעיימוהפיסומדועיכםאו;חותיפלשהפונתקר,רקיעב,איהתשקבמ
ֿןוחתפםגילואו,העונתלשיובירו,םיהבגותּובֲחַרלשדמֵמ,אללכמ,וזהפונתל
איהןיאןיידעוללהםיפסונהםידועייהלכתא,םוקמֿלכמירה,דיתעלםיקפוא
אלא,םינפבמםיבייחתמה,םימיוסמהרוצוןכותלשרדגומןוזחםושבהאלממ
ןחבמלכמתורוטפ,״תויביטקייבוא״תועפשהלישממהםָיולימתאאיההריאשמ
ולכויהיתוגשהו״תחאוֿםירשעההאמה״יכרוצשהמיפכו,ונדִצמימורטֿיכרע
.ץוחבמ,םלועבחתפתהל

,םישמילבמ,ליבסןפואבונתואתפ☻וחקראיהןיאףאהלאהתועפשהל,ןכא
אללןהלרסמתהלוןנימזהלאיההירוחאמשהיולגהתיכרעההמגמה,םצעבאלא
;יוצרהבוטהלשותומלגתהתויהלשארמןהתוקזחומוליאכ,יבויחןפואב,ןחבמ
םצע,םתסהןמ,הלצאתקזחומ–]בוטהתומלגתהכ[–ךכשינפמ,יאדוובו
תשירד=[המצעאיהשינפמו,ונינפלשהפוקתבהיופצהתיכרעֿיתלבהתוימנידה
וא(תיגולואדיאההחורבהליחתכלמתשרשומהזכןפואבאופאתאצמנ]תּוינרדומה
.]ל״נהתוימנידהלש=[הלש)תיגולואדיאẁיתלבה
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ןאכונאםיארקנהשעמלש,תורחאםילימב,אוהושוריפ,הזםירבדֿלגעמ
דואמתרדגומאקוודיהירהךפוהמןבומברשאתוחתפתהלרסמתהלוגילפהל
,תינרמוחהצורמבףוטשה,ינקירמאךרכןימלשותומדבאטבתהלהכירצו
,הזירהו–םירוזמרוטלפסא,ןוטבֿיניטקרסקלשףוסילבוהלחתהילבתֶצֶּבשִתב
תאובםידבאמםילשוריחותיפלשתובהלתההוןויערהלכרשא,ןוזח,ןבומכ
.ארקיעמםמעט

״םילשורילשהיפוי״.ג

םתואליטרעבונינמשתונכסהינפבסירתכהרואכלתנמוזמהתויהלכםע,וזהשירד
הווסמביכ,םלוכמרתויבתינָתמיזההשעמליהירה,דגנכשתונורקעהינשלש
.דחאכהדיגבותּויַתפורקשלשרבדתחפטמאלאתמאבאיהןיאיפויהלשהֶלענה

רקשלשרבד

,אדירג״יפוי״לתילמרופהשירדבדועןיינעונלןיאאקוודןאכיכ–רקשלשרבד
תומכםילשורילשדואמםיוסמהוולוכבןותנהיפויהלעהנגהלתוסייגתהבםאיכ
.ישונאההיפואוָהֶנבמבולישויעבטההפונלע,איהש

ֿיפונמיאדו–םילשורילשיעבטההפוניפיִּבןבומכרופכיאלשיא,הנהו
הברהבשיפֿלעֿףאיכ;רתויבהפיהתמאבםגילואו,םלועברתויבםיפיהםירעה
ףונבםתומכןיאשרדהויפוילשםימרוגינימתוארלרשפאםירחאתומוקמדואמ
המדנאולה,תיסחיהתוחפהדימבקרםילשורילשהפונבםייוצמהוא,םילשורי
םימשתוממורןיבימנידןוזיאלשהזכיפויםינפֿלכֿלעןיארחאםוקמםושבש
ֿתקרוחםלועֿתפיאשבתאשנתמה,תחתמץראהלשהיוליעתוליצאולעמתרהוז
,ןבומכ,ןכתייאלםגםירבדהעבטמ,םלוא.תונעיההפוכואיההכוזשדע,םייניש
,תועדהלכל,דוסיהֿתחנה.אמלעבהזלהיעבטהףונבהעיגפֿיאבןאכרבודמאהיש
אוהרבודמהיכ,הערלןיבהבוטלןיב,ישונאיונישלרסמיהלבייחהזהףונהש,איה
ריעאיהםנמאםויכאיהשתומכםילשורישהחנהה,ןאכדעונעגהשמו–ריעב
.ל״נהמהמוגפותיסחירתויהברהתמארבכיהירה,הפי

,לוכֿםדוק–םוקמֿלכמהפיריעתאזירהןיידע,תמיוסמהסיפתֿתמרב,ןכא
׃תודחוימתודוקנבםגךא,עבטהןמימלשוריףונותואבהצובישב,ָהֶארמתויללכב
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דוסירשא,תיניצרֿתיליכ☻מהחוורלשהאנריעללכֿךרדבאיההשדחהריעה
ףונברחאםוקמלכברשאמתוחפהבשגדומןכותהֿתרסחוהרומגהןוצרהֿתועיבש
ֿרסוחאקוודואל,םיברעתוסלכואמהתונוכשבא;לארשיֿתנידמלשילכירדאה
ֿלעתמענומותככורמתויניטנוולםאיכ,עבוקהללכֿךרדבאוהיניטנוולהןונגסה
םורדמ,ינוריעבולישתוארמהמכ;ןנגוסמדיֿבחורליתִמאהיברעהשוחהידי
ֿתוניפ;תינחורהםתוישרושֿתוולשייומידב,םיאלפנשממםה,הבָרעמחרזממו
ןיאו–המודקהדִודֿריערוזאבןהלתוכשמנתוימל☻ומֿתויברעותוינרצנדמח
ריעהשוא,םיניינעמוםימישרמםהרבקהתייסנכורמועדגסמיכרמולךירצ
.רייתלכלהואת,םיירויצתומוקמםה,״םירעשהאמ״וליפאו,הקיתעה

ֿםעוניפֿלעעבקיהלהלוכיהניאןבומכיפוילשתיתועמשמהכרעה,םלוא
הרשעֿשפיטתבלשהתובהלתהשםשכ–ורבועברייתלםרגנה,אדירגתולכתסהה
לשיתורפסה״ויפוי״לוא״םינומזפהדעצמ״לשילקיסומהךרעלהדימֿהנקהניא
אדירגירייתהתולכתסההֿםעונלשהדימהֿהנקמונאםירבועתמאברשאכו;ןמור
ֿלע–לוקשויתועמשמןפואבאנדיאהדםילשורילשהיפויתאךירעהלןויסינהלא
יטתסאהםירבדהֿלולכמבָהֶארמידיֿלעםימרגנההארשההֿביטוהיווחהֿקמועיפ
.ויפֿלעךפהיֵלהטונקרונינמשיפויותואבוריכאצמנ–

.הדוקנלהדוקנמ,וכותמרבשנוומצעדגנךסכוסמהיפויוהזשינפמ,תישאר
תּויִחשיםא–השדחהםילשורילשתחתפתמההתחימצביהשלכתמאשיםא,ךכ
וניאהזלכלשיולגהןכותהאולה–התויִחביונשיםאו,הבונרמאשיונותואב
ןתואלכדגנהֶלועה,תילארשיההייחתהדרמלשתוררועתההֿתפונתבאלא
םנמאילואו;דוסיהןמןעקעקלוןעלבלידכ,ןאכלושלפשתויליּפַט״דמחֿתוניפ״
,אנדיאהדהזהימלשוריהיפויהלכדקמתמהבש,רתויבתקהבומהתומלגתהה
םויכתבבוסוילעשיתוזחריצותואביהירה–הרוטקירקלךפהנו–ותיצמתב
,תינקסיצנרפההייסנכהלדגמל״המלשלכיה״ןיבשריוואהֿוקבךשמנהו,םילשורי
תוחפנתמתונתוחמיתשכ,תואמצעהֿןגלרבעמהזלאהזםיטיבמוםיפקשנה
דגסמלשיפויהלכםג,ינשדצמ,ךכלהמודב2.זגורבןהיניבתושרפומה,תורגתמו

ריעהלש׳ירצונהעבור׳ב)רודוולסןס(ינקסיצנרפהרזנמהלשןועשהלדגמלאיההנווכה2
לע׳ךלומ׳ואשנתמ)1931ֿבהנבנ(חירצהֿדדוחמלדגמה;שדחהרעשלךומס,הקיתעה

תויונמאולארשיתוברת׳׃ףיעסַּב[,׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳ירוביחהארא
הנפהד״בש(.126׳מעשארדע123׳מעתיתחתמ,׳דךרכ,׳טושיקהותולכירדאה
.])ונתרודהמידומעלהינפהההמאתוהןאכו,ולשודיֿבתכידומעלותרעהב
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רשאכ–םילשוריירוחאבבנזֿתלּוגןימלקרךפהנו–קחמנוךעמתמ,לשמל,רמוע
אוהםצעבשיפכ(תימל☻ומסדוקֿלאלשהזכרמב,הפיכבטילשדועאצמנאוהןיא
תוירצונהתויסנכהלשםילדגמהלצבדמגתהלןודנאלא,)טלשאלםעפֿףאםג
.וביבסתקדהתמהתילארשיההייחתהיניינבתרוגחינפמויתומוחךותבםצמטצהלו
עיפשהלתינקסיצנרפההייסנכהלשלדגמהןיידעחילצמםנמא,רחאדצמ,בושו
תרמויןיבתיטתסאהיצרופורפםושןיאךא,קוחרמריעהלשהתומדלעוחורמ
ריעהלשישונאהוילכירדאהףונהןיבלהלעמלמהזהלדגמהלשותואשנתה
.םולכאלותונרצנןיבלוניבןיארשא,ביבסמ

רבעמםגש,איהתפלאמהדבוע,הזבונרמאשהמלהמלשהבוךשמהב,תינש
םילשורילשָהֶארמתאףירטמורבַשמה,ללוכיגולויצוסויאדיאךוסכסותואל
םינותנב,םצעב,רישעהזהךוסכסהןיאףאםוקמֿלכמ,הצקלאהצקמאנדיאהד
]תמדוקההקסיפב[הזןיינעלונינמ.הבושחתיטתסאהמרבןכותוהואלמישםיימינפ
ןיידעירה,האנאיההשדחהםילשוריםא,םלוא.תוקהבומתודוקנעבראואשולש
לשתיללכהתומדלהתמורתו,שממלשיתוברתדוחייםושםינפֿלכֿלעהבןיא
בצמההזלהמוד.ידמלתיחטשו״תיבלח״המרבאופאתראשנתכסכוסמהםילשורי
לשתילאינולוקהֿתידנפאהםילשורישרחאדוחייבו,תואנהתויברעהתונוכשב
הדביאותיבושייהֿהשדחהםילשוריברבכהעלבנרוטֿובאוןומטק,היבלטתונוכש
ןהירהחרזמֿןופצבםייתניבופסונשהזגוסמתונוכשהיכ–דחוימההיפוירקיעתא
לשהרואכלֿהקזחההמורתהאופאתראשנ.אָליממהכומנרתויהברההמרברבכ
ןבומבתוחפלו,״הפי״הנניא,הקזוחלכםע,״םירעשהאמ״ךא–״םירעשהאמ״
וא(הילאתכנחמףאו,היבשוילשתיִוההםתוברתתאהתומדתמלוהםאםגשהז
המתאּהַבוּהַנימאיהתרתוסםוקמֿלכמ,יבויחןפואב)הילאתכנחמהתיה
.המצעתאזהתוברתהיֵכרעיפֿלעתויהלויהתובייחהלאהתומדהותוברתהש

םוליגבאוהםרוקמ,״םירעשהאמ״לשיפויהתדימףאו,קזוחה׃רוריברתיב
םילשורילשקרסֿחופיטבעוקשלאלשידכ,תעדמ,יפויהחופיטלשהחנזהה
תררחושמהםילשורילשןוזחלרסמתהלוךכמקתניהלאלא,הנברוחב,השובכה
ֿלכֿלע״םירעשהאמ״יכאצמנאליממךכידכךות,םלוא.דיתעל,הניינבבהפיהו

ןיבל–םינשןתואבתישארהתונברהבשומ–׳המלשלכיה׳ןיבטבמהריצ.ותביבס
לכיה׳לומהנבנךכֿרחא;רוביחהתביתכתעבחותפןיידעהיה,ינקסיצנרפהחירצה
תוחוכהיסחי׳תאןיטולחלהנישרשא׳הזלפֿןותרש׳ןולמלשקנעהןיינב׳המלש
.רוזאבשםיניינבהןיב׳םייפונה
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השעמלהתואהחינזמקראלא,יוארכםילשורילשהניינבלאופאתמרותהניאםינפ
ולו,תדחוימההתמורתיהוזו–ןוּוכמבהזןברוחבםייתניבתשלפתמדועוהנברוחל
לשהחנהיפֿלעיכרמולךירצןיא.ריעהלשהתומדל,oתיטקלאידההתמורתםג
המורתוזןיאבוש3,הבלחוימהינכפהמהיונישהילב,הניעבךכהנוכשהתוראשיה
קזוחלשהמורתאל׃םייטתסאםיגשומבו,תינסרההמורתקרםאיכ,תוברתהנובה
.רועיכוהשלוחלשקרםאיכ,יפויו

אנדיאהדםילשורילשהתארשהלולכמלתקהבומהמורתדוע,ןכמרחאל
ןיוצמרמאמב4,׳שוד׳ךכלעבתכרבכו–הבתורזופמהתוירצונהתויסנכהןהירה
וא,תישילשהגרדממללכֿךרדבאוהיטתסאהןכרעש,תועובשהמכינפל׳בירעמ׳ב
אוהו,רכינוףוצרירצוניפואאשונדחארוזאקר,םילשורילכב.הזןיעמוהשמ
דוחייםושותארשהבןיא,אוהףאךא–הקיתעהםילשוריבןטקהירצונהעבורה
,״הסורולודהיו״בתויסנכלרשא.תיתפרצהרייעלטושפאוההמודאלא,ימלשורי
תויצאיצוסאהללגב,םירצונללודגישגרךרעתולעב,קפסילב,םנמאןהירה
.ספאלללכֿךרדבבורקץוחיפלכיטתסאהןכרעךא5,ןהבתורושקהתויסיפטמה
הרוצֿתופְיןהיניבשיםאףאו,ןמוקמלתורזןהתונושהתויסנכה,ךכלרבעמ
דואמתולדםינפֿלכֿלעןהירה,םינפבןהבשישהמבתוניינעמוא,ןמצעלשכ
תוחפלו–םינפבשםייתונמאהןהיתורצואבדואמתולדםג,םנמאו–ןבוציעב
ךכֿלכהליתוהמלוכיבכאוהשםוקמבתורצנהתאשדקלןתרמויתועמשמלסחיב
לשברהןווגמהורוזיפהלכםעותורצנלהתשודקלכםע,םילשורי,ןכא.םילשוריכ

יונישה״תאםגהזוחוהירה,היוארהםילשוריןוזחתאד״בשהוותמרשאכ,ןלהל3
טשפתתתינדמלֿתינרותהתוישרושהרשאכ׃׳םירעשהאמ׳תנוכשב״לחוימהינכפהמה
דועויהיאל״–זאֿוא,יללכֿילאוטקלטניאויעדמקרוניהםויכםקוסיעשהלאלעףא
חרפתורענתת׳םירעשהאמ׳אלא,הזמהטיסרבינואהו׳היבחר׳והזמ׳םירעשהאמ׳
דחיֿםגהטיסרבינואהו׳היבחר׳תאלוכיבכשובכתו,התונמלאידגבתאריסתו,ףיתו
׃ותויהל,םילשוריבהיינבהוןונכתהןונגסלעםגעיפשיהזהינגרואהגוזימה.״הכותל
.״לָּכואונניאושאברעובהנסלשתוכלמֿרדהבתקפואמהםירידאֿתפונתלשןונגס״
.)506תיתחתבו505׳מעעצמאבןלהלהאר(

׳בירעמ׳לשטסירוטקירקה,שודרגלאירקומצעלץמיארשאטעהֿיוניכהיה׳שוד׳4
יממעהרוביצהחורתא–בתכבםגםיתעל–אטבלביטיהש,)י״חלרבחרבעבו(
.ס״שתתנשברטפנ׳שוד׳.א״לשתרדאב׳חםויבםסרופןאכרכזומהרמאמה.אירבה

תא,םירצונהתרוסמיפֿלע,תונייצמ)םירוסייהךרד(׳הסורולודהיו׳ךרואלתויסנכה5
ותרובקוותבילצםוקמלאוכרדבובגלעבלצהתאאשונה,עושילשוכרדב׳תונחת׳ה
.רבקהתייסנכרתאב,׳אתוגלוג׳ב
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תירצונהריוואתורשהלידכ–תיטתסאהניחבמ–הבןיא,הכותבתוירצונתויסנכ
תירצונאיהש,יהשלכתובישחֿתרסחותחדינתיפוריאהרייעלשהתדימכוליפא
תרצונהניאהבושחתירצונהארשהםוששדבלבוזאליכ׃ןכלעדוערתיו.תמאב
ןתורזאלא,תיבויחהניחבמ,םילשורילשהתומדלתוירצונתומורתןתואלכידיֿלע
יטתסאםעטל,תובורקםיתעל,ןתביבסלתכפהנףאןבוציעלשתאבוימהתונייקחהו
.םגפל

חתמנה,ירבדמֿיררההקפואהוקןיבגלפומהידוסיהןוימדהחכונל,לשמל,ךכ
לעשהירוטקיוהטסוגואלדגמוםיתיזהרהלעתיסורההייסנכהלדגמןיבםילשוריב
ֿלא״הילדגמןיבםשחתמנה–דרפסבודילוטלשקפואהֿוקןיבו,םיפוצהרה
האוושההרחאררגיהלאוהיעבטךא–ינשדצמהייסנכהלדגמודחאדצמ״רצק
םָתַהדהייסנכהלדגמוןומראהשאיהתלבקתמההאצותהו;םיינשהןיבתשקבתמה
ךא,הגיהנהלוהרמשל,הילעךכוסלידכ,הידִצינשמ,ריעלםנמאםיפרטצמ
וליאכוא,הילעםיאגתמוריעהןמםירזנתמכםיארנםילשוריתווצַקבשםילדגמה
הירוטקיוהטסוגואלשינמרגהיפואהדוחייבו–רוצמהילעםימשוקוחרמועיגה
.וביטלבלםימששכ,ןפודֿאצויורזומםשורןאכהשוע

,ימלשורירבדםושהבןיאםילשורילשתירצונההקיטתסאהש,הזרקיע,םלוא
ךרדקרתבכרומהלוכאלא,הדועייואהתוכיישתניחבמןיבוהרוקמתניחבמןיב
והערלקבדנוניארבדםוששכ,ץוחבמ,תובישחֿתורסחותוינייקח,תויעראתומורת
,ןאכ.הזכרמלריעהלשהרוביעמונאםירבועשכותובילעאולמלעיגמהזרקיע–
דקמתהלהמֿםושמהנודינ–תשדוחמהלארשיתריבוז–ריעבשתיזכרמהרכיכה
,ישיאןפואב,בתוכה,ילתוחפלךא;הבקסומבלמרקהןמהמורתיסיסרבאקווד
קושההכאובתיסורההייסנכהרכיכןיעכאלא,יללכהומשורב,הארנםוקמהןיא
ןונגסללדלודמיוקיחלשבוחר,דחאדצמ׃רכיכלביבסמו6.קינגזורד...בש
ןקותמקתעהאלםאהמ,רוחאמ,ינשדצמו,תיכרותתרגסמבילאינולוקֿיקלטיא
,קוחרמל,הובגןמסמה,ינייפואהולדגמלע,הצנריפב״ויקֶווצאלפ״לשרפושמו

ןכשמכ1872דעו1860תנשמהנבנרשא,׳םיסורהשרגמ׳הנוכמהרוזאהרקסנןאכ6
תבצינםחתמהזכרמב.היסורמםיאבהםיניילצלהינסכאכוהעובקהתיסורהתחלשמה
)ריעהרצבמ=(למרקב׳היילעהתייסנכ׳תאהריכזמה–׳שודקהשולישהתייסנכ׳
.׳המודאהרכיכה׳איהותבחרותוצעומהֿתירבתלשממבשומלהיהנש,הבקסומבש
ותודליתונשלשןילופב,קינגזורדריעבהייסנכהרכיכןורכיזםגןאכררועתמד״בשלצא
הבוליב–םהידליינשוםירוהה–יקסנאיברדתחפשמרשא,)אטילםורד׃םויכ(
.)37׳מעתיתחתב׳אךרכ,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָּבהאר(םהיתושפוחתאתחאֿאל
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םי׳גודהןומראל,יתונמאהםעטב,םואתֿחאשממ–״םירעשהאמ״...להסינכהתא
לוכי,בוחרלרבעמ,הזטנמונומללוממםג.קרויֿוינבסובמולוקרכיכבשןקותמה
ֿהעונצהתינמורההייסנכההארמל,גוסותואמתימלשוריהארשהבואשלםדא
רקובבתבשבאיהתפקומשכדוחייבו–השארבץצונהושדחהבלצהםע,הדורווה
םהיתותילטו,םהינטפקוםהילמיירטשבהליפתהןמםירזוחה״םירעשהאמ״יֵדוהי
.םדבלמהעונתואשיאםשןיאו,םדיב

.הקיתעהריעהלולכמ׃תרתוכהֿתלוגו,תישילשו
יפילשםינקיטנמורלךכֿלכתורקיה,תומוחהםצעבלוכֿםדוקהלגתמרבדה

ֿתימורדההניפבדועתוארנה,ינשתיבימימתוקיתעהםינבאהתצק׃םילשורי
,המוחהללכלשםינבאהןתמועלו,]ופירעשדיל[הדוצמהתולגרמלואתיחרזמ
גגומתהלםישנאםילוכי,ןכא,יכ.)״ראופמה״ןמילוסםגולו(יכרותהןמילוסימימ
דועםיאורהפיארשאו–ןמילוסימילדעהעיגמה,״ךכֿלכהקיתע״המוחהארמל
תעידיילבוליפאש,תראשנהדבועהףוסףוסךא–םיימלועםיזכרמבוליפא,הומכ
יפוילשתוזחםושאל,שיגרהלכתסמל,המוחההארמםצעהֶלגמהירוטסיההיטרפ
התואלכלשאמרארָגיאמהדירי–ןווינלשתומדקרםאיכ,תירצבִמהמצועוא
לשאתקימעאריֵּבלא,ןשיהתותיסבםימולגה,ראפהותולדגה,תוריסמהוהבהאה
ידיֿלעקר,תמאבו;תשדוחמההמוחהןמתוקעוזה,הלֵפאתינתרקתונלשרותולד
לע״דִודלדגמ״כםֵשבסהלהיהרשפא״ישילשהןימינב״לשתיאלדנמהצילמןימ

׃׳םיסורהשרגמ׳בםילבוגהםימחתִמינשלד״בשזמורםירבדהךשמהב
ידרשמכ)1935ֿב(הנבנש,ילרנ׳גןיינבובבצינהזעטקברשא,ופיבוחרדחאדצמ
תותיזחודילו,הרבחהלמס,ףנוכמהיראלשןבאלספוגגלע;תיקלטיאהחוטיבהתרבח
.תינמתועההפוקתהןמםינשיתויונחינבמלש
.לארשייטבשבוחרבךוניחהדרשמתאםויכשמשמההנבמה,רוחאמ,ינשהדצהןמו
עקפוהאוה;הייסנכוזכרמבוםילוחתיבכ1919תנשבםיקלטיאהידיֿלעהנבנןיינבה
ידיֿלעףוסבלשכרנו,יתוכלמהריוואהליחתדקפמתאובונכישרשאםיטירבהידיב
הנבמ–)ןשיהןומראה=(–׳ויקֶווצַלַּפ׳לשותנוכתמבןנכותןיינבה.לארשיתנידמ
תורצואובו,הנש700הזהצנריפריעהלשממבשומכשמשמה,אשינלדגמםעןנגוסמ
.םיבושחתונמא
לשקיתעהןומראה,׳םי׳גודהןומרא׳לםגרשקתמיוקיחתיינבלשיתונמאהםעטה
םיתשוקמויתונולחותותשקֿיחתפלשהרדסכאהיושעותיזחרשא,היצֶנֶוילשומ
רשא,תומוקֿברהנבמ1964תנשבהנבנקרויֿוינב2סובמולוקרכיכב.םיטשוקמו
ידיֿלעןנכותהנבמה.םי׳גודהןומראלשתותשקהןונגסבהבצועושארבשהדעסמה
תאהנישךכֿרחא,תינרדומתונמאלןואֵזומכשמישוןוטסֿלֶרּודדראודאלכירדאה
.ודיתעלעסומלופלהנתמ)ד״סשת(םויכו,ודועיי
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םנמאהתואםלוההןפואבתאזלההמוחהןמרקדזמה7,ףאֿםורחדגסמותוא
.םייולגהןברוחהידירשללעמ,תמטמוטמוהחושקתומימתלשהעבהב,אילפהל

ונשייתהםנמאשתובוחרוםיתבםולשוֿסחאל,תומוחהךותב,םשמהאלהו
םתוליצארכזתאםינפֿלכֿלעןיידעםירמושהךא,עבטהֿךרדיפֿלעוקמטצנו
יכ–םלועבתוקיתעםירעךרדכ,םתועמשמֿרקיוםייפויוהזשוםינָפלמםתובישחו
,הליחתכלמ,תאזלההקיתעהםילשורי.יונישהתילכתבךכמהנושהוהשמםא
ידכהשֵרחמהילעהרבעוהףאו,המודקהֿתיתִמאההתובישחוהתוליצאהברחשמ
טוחםושהברצונאלורתונאלבוש8,דוסיהןמהמודקההתראפתרכזתאתירכהל
הבצמֿינבמהמכמדבלו–תובישחלשאלותוליצאייוליגלשאל,ישחומהרדש
תפוקתכ,קוחמירוטסיהעגרהזיאמץוחו,רבקהתייסנכוארמועדגסמכםידדוב
תחאהבוזעֿתנוכשלקרהשעמלהכפהניהירה,תינבלצהתוכלמהואהיַמּואֿתיב

הלעמל,1655תנשבםינמתועהידיֿלעהדוצמהידירשלולכמלףסוהדגסמהחירצ*7
םעהןושלב.׳ראופמהןמילוס׳ידיבהקיתעהריעהתמוחתיינברחאלםינשהאממ
רבכהנבמהלכלסַחּויםשהךא,הזהימל☻ומהלדגמלדוחייב׳דִודלדגמ׳יוניכהסחייתמ
םירצובמהםילדגמהתשולשמינופצה,׳לאצפלדגמ׳תאוצפישרשאכ,םיטנזיבהידיֿלע
לדגמ׳התואוניכ–הדוצמהתאורציבווביחרהרשאכ–םינבלצהםג.סודרוההנבש
.םילשוריימיירבדינפלעלגלגתהוםשהךישמהךכו,׳דִוד
ןימינבו,םינושהםישבוכהןמ׳בגאןיינק׳בהזםשבוזחאריעהיבשויםידוהיהףא
.תירבעבהנושארלוריכזמ,םינבלצהימיבןאכרקבמה,הלדוטמ
יפואלתאזרשוקו,ימל☻ומהדגסמהחירצל׳דִודלדגמ׳םשהתקנעהלגעולד״בש*
אוהשיגמןתואש–םירפסרכומילדנמ–ץיבומרבאבקעיֿםולשלשויתוצילמ
לארשיץראלאהרייעהןמלוכיבכעסונה,ןימינב,ורוביגלשוירבדוויתובשחמכ
–ידוהיטושיקןודןיעמ–הזוהוםימת,הזןימינב.)׳ישילשהןימינבתועסמ׳רפסַּב(
םזקרס׳לשוזחורו;דואמדעבולעולדתמאבאוהרשאלכבהמצועובגשתוארלהמדמ
ריעָּבדחאהנבמלשינייפוארואית,המגודל,הנה.הלוכהריציהלעםגהרוש׳םוחר
אלבותלדאלב,ףירצןימכ,היוחדהכוססנבתדמועםשתוניפהתחאבו״׃ןולסכ
תיברטושלעבקתרידלהנושארלהיושעהתיהםימילֿםינקזוםישישיירבדלש,תונולח
..תודוקפה םינשמ,םימיקיתערצבמבומכוישכעהבםיחבתשמםינולסכהש,הכוסה..
.תוינומדק ,)׳דךרכ(׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳בהארילדנמלעדוע.״..
.171׳מעבהתפסותבוז״טהרעהב
תדוצמתאשדחמתונבלד״בשלשותעצהתא,)489׳מעתיתחתב(ןלהלדועהאר*
.םיינוריעהםיעוריאהזכרמוריעהתלהנהבשומתאהבןכשלו,הילדגמתשולשלעריעה
.הדוצמהילדגממדחאלשומשכםלוהויוארהיהיו׳דִודלדגמ׳םשהבושי,זאֿוא

תויונערופהשמחמתחאכימואלהןורכיזבתרחנםילשוריבםיביואושרחששירחה8
לערזגנבאבהעשתב״׃)׳ו׳ד(תינעתתכסמבהנשמהרבדכ,באבהעשתבועריאש
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תוברתתודסומילבויתרבחהנבמאלל,ינידמדמעמתרסח,תושומנלשהפוצר
.תימינפההתייסלכּואלשםהשלכ

,תיללכההתומדב,אופאיהירהםויההתואםיאורונאשיפכהקיתעהםילשורי
–הנברוחבתשלפתמה,תאזההבוזעהֿתנוכשלשתורודהֿתורבטצהתֶלֶּבזִמקר
תּומיענתניחבמוליפאיבויחיטתסאךרעהבןיאםירייתליטוזקאההכרעמדבלו
״םירעשהאמ״לשהרועיכבםא,ןכא.הלעמלונרמאשהמןיעמ,הלוזההארמה
ריעהלשתיללכההתומדבירה,״יטקלאידיפוי״לשיהשלכהדימןייצלונלוכידוע
סואימקרהלוכיהירהו,הזכ״יטקלאידיפוי״םושוליפאתוארלרשפאֿיאהקיתעה
ןיאתולכתסהתעשבםא,המכוהמכתחאלע.התולפשוהתולדרוחְשלשליחבמ
תולדהשאוהרכזנםגאלא,האוראוהשהארמהםצעלעקרתעדהתאןתונםדאה
והזאלא,ליעלונרמאשיפכ,תיעבטתונשייתהלשירפםנמאןניאהלאהתולפשהו
םהלונכתשנוולחדזנשרפעֿילחוזלשםתלוספרובצמ–ארקיעמןייפואלכתמאב
.וברחשםיאנומשחהתונְמראםוקמב

הקיתעהםילשוריברבטצנשהמלעקררמואינאןיאםנמאהלאםישקםירבדו
לעךכֿלכםויהםיגגומתמרשא,״ידוהיהעבורה״ףא.םירכנלשםתולדמ

השרחנו,רתיבהדכלנו,היינשבוהנושארבתיבהברחו,ץראלוסנכייאלשוניתובא
יאנגהֿםש–עשרהסופורסונָרוטלשוהשעמהזהיהל״זחתרוסמיפלע.״ריעה
תאזהארו–אבכוכרבדרמןמזבהדוהיבאמורביצנ,סופורסונאיטלדמצוהש
ט״כףד׳תינעת׳׳ילבב׳בו,׳ברוטט״סףד׳ההכלהףוס׳דקרפ׳תינעת׳׳ימלשורי׳ב
תונערופלןכומהםויבובו״׃ם״במרהלשומוכיסוהזהנה.ץלזנייטשתרודהמב׳אדומע
םייקל,ויביבסתאולכיההתא,םודֱאיכלממ,עשרהסופורסונָרוטשרח]באבהעשת=[
.״׳שֵרָחֵתהדשןויצ׳׃]ח״יו״כוהימריבםגאבומה,ב״י׳ג,הכימתאובנרבדתא[
תעיבקוהשדחריעדוסיילשילמסהשעמהניהריעהביבסםלתתשירחשןייצלבושח
,רקבדמצבשירחהרואיתוסוניירדאןקוידוילעוימורעבטמאצמנםנמאו,היתולובג
.הנומתַּבןאכעיפומה,םניינמל130תנשב׳הנילוטיפקהילא׳דוסיילשעבטמהאוה
תורושקבאבהעשתלשתויונערופיתששןאכמ
,םילשוריבתילילאהריעהדוסיי׃אבכוכרבדרמל
רתיבריעהתליפנו,תוממוקתההץורפלהליעכ
תאהאר(.וניתובאםדבדרמהתעבטהוץקהןורכזכ
רצוא׳׃ררושמבקעילשורפסבל״נהעבטמהרואית
םילשורי,יבצןבקחצידיתאצוה,׳םידוהיהתועבטמ
׳בחפסנבהאר,הזןיינעבדוע.122׳מע,ח״נשת
,׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳רוביחַל
.)276׳מע׳דךרכ
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עדיאלהזהעבורהםג.יטתסאהןורקיעהתניחבמךכמגרוחהיהאל,״ומוקיש״
,תיבויחתיתוברתתוחתפתהםושךותמהנבנאלאוה;החוורוהבוטםושםלועמ
המכלשםתלוכיẁרסוחוםתולדירפקרהיהאלא,תאזכשתוחתפתהםושגצייאלו
רדגמגורחישוהשמתונבל,םיבולעךאםירקי,הלואגֿיפוצואןברוחֿיֵּכַבְמ
יוכידךותמיכ,םהמעורגףאו,םירכנה״רפעהילחוז״םעדחיןברוחַּבֿתושלפתהה
לשםהיתוברוחלעהזהוטגהתאםקשלםויכםיאברשאכו;הלאכלשםדיתחת
תברוח׳]תסנכהתיב[לשדחוימהימינפהרואהתאשאיההדבועה,הדוהיתונמרא
תונתינהתוינוציחהתורוצבוליאו,םקשלרשפאֿיאבוש,לשמל,׳דיסחההדוהייבר
.והשלכיתוברתואיטתסאךרעםנמאןיאםוקישל

אנדיאהדםילשורילשםסרופמההיפוילולכמיכ,רמולאופארשפאלוכהֿךסב
הבןיאתשרשומתיתוברתהרושבםושלרשאריעלשהתארשהבאלאםכתסמוניא
הלתופצלםדאררועתמשוזןיעמהרושבל,המכוהמכתחאלע–רכזוליפא
,הנברוחלעתצבורהריעלשהארשהקרוזירהו;״םילשורי״םשהעמשִמל
תולדבדחיםלוכידיֿלעתחנזומךא,םינושההיבהאמתוטיבצמםייחלֿתקומס
התעםנמאתרסמתמהו,יהשלכתועמשמלתפרטצמהניאשתלבלובמתינתרק
יוארהרבד,תמאב,הזירהו(ןיידע,תאזםגךא–םינפבמהלודגתושדחתהתפונתל
.דועייותוימצעתעדותלתינחורתולֵשְּבלשןמיסץמשףאילב,)ןויצל

תּויַתפלשרבד

המלונאםיעיגמאליממ,ונינפלםויכןמוזמהםילשורייפְילשםוכיסהוהזכםאו
תנוּוכמקרהניאםילשורילשהיפויתרימשלהשירדהיכ,ליעליתמדקהרבכש
.תּויַתפבתאצויותשרשומםגאלא,רקֶשל

לכבֹזֲעיַניעבלַקֵי״יכרשרשאכ,יולההדוהייבר–לידבהלו–לשמל,הנהיכ
אלאוהיכעמשמאליממ9,״ברחנריבדתורפעתאְריַניעברַקֵיומכ,דרפסבּוט
אוה,הברדא׃ןברוחהתורפעלוהשלכיפויסוחייידיֿלערבדהתאקידצהלךרצוה

,׳יולההדוהייברלשדוקהיריש׳ב.׳חרזמביבל׳רצקהעוגעגהרישלשםויסהתרושוז9
׃ואולמברישההנה.918׳מע,ו״משתםילשורי,׳דךרכבספדנאוה,ןדריבדתרודהמ
םלשאהכיא//בַרֱעֶיךיאולַכֹארשאתאהמֲעטאךיא/ברעמףוסביכֹנאוחרזמְביבל״
,דרפסבּוטלכבֹזֲעיַניעבלַקֵי//בָרֲעלֶבֶכבינאוםודאלבחבןויצ/דועב,יַרסאויַרדנ
.״//בַרֱחֶנריבדתורפעתאְריַניעברַקֵי/ומכ
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אלםלועביוצמהיפוילכמויניעבהרקיהתיהםילשוריו,ןברוחהרועיכתאעדי
םדוקמהבהיהשהמללגב–ןכֿיפֿלעֿףאםאֿיכ,איהשתומכהתרוצתויהללגב
תאדביאש,ונרוד,תאזתמועל.ונכלערבדותואריזחהלבויחהתעדותללגבו
םוקמֿלכמךרצוה,תיאליטרעהםָשִאקרםהמולהראשנוםירדגומהםיכרעהתעדות
דימצהוספתנאוהןכבו–ישחומוהשמלובשםילשוריֿשאתאדימצהלורוזחל
ותואןיעכ–תללוחמהוהברחהםילשורילשהתרוצםצעלםגאהיּול,שאהתא
ןוירוגֿןברשאכ,הקולחהלש״קוריהלובג״לםעהקבדנובש״הינטיטלשםולח״
ףשוכמהםולחהינימינששקר10.לארשיẁץראלץיקהבשהבהאהתאוינפלמתירכה
םילשורייכתרוסמהֿידרומםיצולחהומידףאהליחתכלמ,ןכא׃דחאכודלונאל
תוגייתסההו–ללכבהבלפטליוארןיאבושש,הסואמךכֿלכיהירהאיהשתומכ
איהאיה,תינחורהניחבמהבלמתסמשהממו,היוצמהםילשורימתאזהתישפנה
תונשלכךשמבו;השבכנאלוח״שתבהרקפוההקיתעהריעהשךכלהביסהןבומכ
החכִששןפואב,בלהןמהקחדוהותירוקמהםילשוריהחכשוהףאהקולחהֿתנידמ
עבטמלשםידדצינשקרהשעמלויה״קוריהלובגה״לשתויטוירטפהווזתגייתסמ
תששתמחלמבםישמילבמררחושתירוקמהםילשוריםוחתרשאכ,םלוא.תחא
וכפהנ,תעדֿילבבםירכסהתאהצרפםילשוריֿתבהאלשהיובחהשאהו,םימיה
,עוקשלושטשטיהללחה״קוריהלובגה״לש״ץיקלילםולח״׃תורצויהלוכיבכ
תיתיינטיטתובהאתההתלע,םדוקמשתימלשוריֿיטנאההדילסהתחת,ומוקמבו
.״הקיתעהריעהתודומח״בהשדח

לעהברפוסמ.׳ץיקלילםולח׳תיריפסקיישההידמוקהןמחוקל׳הינטיטםולח׳חנומה10
םדאבהתאר,ףושיכמהאצותכ,המולחימודמדברשא–תויֵפהתכלמ–הינטיט
.םיבהאבומעהסלעתהוםלשומההבוהאתארומחשארולבכרוהש
יבלשתאוחותינךלהמב,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳בהזגשומעבטד״בש
ףוסֿףוסרשאכ,םיינויערהוםיירוטסיההםילוגלגהלכרחאל׃תונויצהלשהתולשלתשה
תומלשהלילכל–הביבסש׳קוריהוקה׳לשקנוחהלובגהו–איההתייהנ,הנידמההמק
בשויהםעהלשהמימתהותבהאאשומלו,תונויצהלשתוועמההנוימדבתירשפאה
ונאםיאב–םדוקהםולחהתאעתפלהרבשםימיהתששתמחלמשרחאל–התע.ןויצב
.״הקיתעהריעהתודומח״ב)ןלהלןאכהאר(״השדחתיתיינטיטתובהאתה״ל
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׳בהזלשםילשורי׳

םע,רורחשהינפלתועובשהמכרבכאלפֿחרואהזיאברבדהלחההשעמל
הזכםנמאאוהרישה.״בהזלשםילשורי״לערמשימענלשהרישתוטשפתה
ולמס;הקומעוהנכאיהםילשורילעתקפרתמהותבהא׃הרסוילערבדלהשקש
שדקמהֿתיבלשיומידלקפסילברשקתמ,״בהזלשםילשורי״,ללוכהוירקיעה
אופאולשיו–המלשההלואגהןויערתאתורודךשמבןיזהרשא,בהזולוכש
אלרישבשי,תישילשב;תומֵלשלשחווטב,הרשכותישרושתימנידתועמתשה
ןיבםוצערעפוחתמתעדות–ןורחאהתיבב–םגםאיכ,הבהאֿתוקפרתהקר
תונעיהלתררושמהלשהתלוכיתוונעןיבלםילשוריןויערלשתושירדהתומלש
הטונןלהלרישהדגנןועטלאובנשהמלכו–יוטיבולתתלווניבהל,הזןויערל
תשקבבלּוסְּפַללעממחתמנהרהוטהֿרשגידיֿלעהליחתכלמרפכתהלאופא
ישגרתאןמאנןפואבהארנכאטיבשרישהזירה,ןכֿלעֿרתי.תאזלההחילסה
לגדןיעכהזהיה׃ךכמםבושבורורחשהֿשַעַמלםתאצבםילשוריֿיררחשמםילייחה
בחרהםלועבובלמתסמוונמיסבעצבתהרורחשהרשאו,רורחשהתארקל☻רפנש
הרישלאכמסֿרבשינאדיעמףא,ףוסבלו.םויהדע,דחאכםידוהיוםייוגלש
החדורישהןמתולעפתהאלמהיהגרבנירגיבצירואכדחיםגםילשוריתּורֲחַשלּו
וללהםירבדהלכתאשתראשנהדבועהתאזֿלכֿםע,םלוא.גרטקלינויסינתא
םיעדומםייומידידיֿלעםינפֿלכֿלעגישמרישהןיא)הוונעהתולצנתהמדבל(
םתוקפרתהרשא,וייומידלדעבמווייומידףאלעקרםאיכ,ןיינעלםינוּוכמה
תבהאתאדילומשהממךפההאוהשהמלכלעאקוודאיהתעדומהוהרישיה
.תמאבםילשורי

לשתיתרוסמהתורשקתההףאלעש,םשורהןמררחתשהל,לשמל,ילהשק
וניאיומידהלשיטרקנוקהורישיהינכותהורוקמ,״בהזלשםילשורי״יומיד
ֿתיבוהיונבהםילשורילשטושפהישרושהןוזחבאלםינפֿלכֿלעו–תרוסמב
ושארבבהזהתפיכלשתישחומההארשהבקרםאיכ–הכותבםקושמההריחבה

לחרואביקעיברתחישלעהדגאהןמםנמאחוקל״בהזלשםילשורי״םילימהףוריצב
םשךא–]״אבהדְדםילשורי״׃ימראהיוטיבהםוגרתכ[–׳אדומע׳נףד׳םירדנ׳ב
וניאו,]ן״רהירבדכ[״הבריוצמםילשורישבהזלשטישכת״׃אוהםילימהשוריפ
,דבלבילמרופאופאאוההזרוקמ.ןירשימבריעהלשהפונל–רישבומכ–סחייתמ
,ךכלרבעמשפחלונלשירישהלשופוגבםילימהלשתינכותהתועמשמהתאו
.בסומהןשומישבםירבדהרשקהיפֿלעםילימלתוולתמהתויצאיצוסאב
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לשמאוהרואהקר–״רוא״ָבו״תשוחנ״ַּבםג;אוהשתומכרמועדגסמלש
אטישפ–״ןייכלולצהםירההריווא״;oטנַוֵלהלשאיהתשוחנהוליאו,ה״בקה
;אשינאוהומערשא״םינומעפהלוק״ילבתררושמהתארֵּכַשלידכובהיהאלש
תקנוחהמוחהששיגרהלםגרשפא״המוחהּבִלבשריעה״יומידַלדעבמיכםאו
תמדרת״ןיאתמאבו,הנווכההפהתיהםינפֿלכֿלעתאזלאלשהמדנ,ריעהתא
םה׃הברדאאלא,תררושמהתאםיזיגרמקּונחה״םולחהיִבש״ו״ןבאהוןליאה
ןוקיתבקהבומיוטיבלםגאברבדה.היניעבםילשורילשהמסקםצעכםיארנםה
לשאישםושוניא״תיבהֿרהבארוקהרפושה״׃רורחשהרחארישלסנכוהש
,רתויהלענהךרעהןמותובישחתאלבקמהוהשמקרםאיכ,״ןורחאדרוקא״
הרואכלהילעשהחמשהתיצמתיהמו–״הקיתעהריעב״שחרתמערואמהש
קושל״...טושפונרזחשאלארחארבדםושאל,רמואהווה,בוש?םיעירמ
.תאזלה״הקיתעהריעה״לשםיביבחה״רכיכלו

,םויכםינותנונאובשיאדיאהבצמביכ,רמולםינפםנמאשיןאכדעונעגהשמו
ֿטהלתאזיחאהלתלגוסמה,תאזהתומימתהלעאקוודךרבלףאיוארילוא
ונימוניאשבןימביכרהלונלןתינאלול,ןכאלמלאשינפמ–לבהַּבוליפאונתמוקת
םייתניבונייהםינודינאליממ,דחאכולעיוניכרעוונתפונתשדעתופצלוניחדנּולו
לשּהריוואבלשמלםישבלומש,בלםישנםאהמכוהמכתחאלע.קותישל
ותואידיֿלעםילעפומםינפֿלכֿלעםיאצויונירה״המולחבהיובשהםילשורי״
–ונלןבומונניאץיקהבהמלשהלואגליבשהתצירפלשדועייהםאםג,םולחה
ותעפשהםסקתאעורקלםגהיושעתעםרטבהרעתוריהבבדועייהתסיפתוליאו
.הכותבתלדלודמךא,תחפונמתובהלתהבונריאשהלוםולחהלשהליעפמה
ןתינהתועצמאבש,ונחוכאיהאיה,םויכ,תומימתהאקוודשןכתיי׃תורחאםילימב
.קירלותחאֿתבבזבזבתהלילב,תנזואמהגרדהבדועייהתאשובכלונל

תיתוהמהםאיכ,תיביטלוקפסֿיתלבההדבועה,הזכשרוהרהלכדגנכ,םלוא
םולחהימודמדבתויהלםינפֿלכֿלעםילוכיםניאוניבויחלהדימהֿינקש,איה
,תיביטקייבוסהניחבמ,הרקמבןותנרודהאצמנםהבשתינחורהתּוכָנהתלְּבגִמו
תלטומהווכותבתאשינהתירוטסיהההמישמהתומלשבםיעובקםהםיראשנאלא
,וזתיפצתֿתדוקנמו.תיביטקייבואהניחבמ–תעדומהותבוטבאלשםגולו–וילע
תאקראטבמוניאםנמא,ותומימתֿתוכנב,ןודינהרישהשאוהבוטןמיסאליאדו
לכתא,אליממ,תעבֿהבאוהאטבמםגאלא,וכרדכ,רודהלשהלואגהֿיפוסיכ
.העבטמ,תאזהךרדבהמולגההדיעמהוהייעתהתנכס
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רשא,אקווד״רכיכלוקושל״ונרזחש,רישהלשונויערלעונהמתרבכ,ןכא
׃ךשמהבןיטולחלררבתמןיינעהךא;םלועמונלשםצעבויהאלףאוזםתרוצב

עלסברשאתורעמבו
,תוחרוזתושמשיפלא
חלמהםילאדרנבושנ
.וחיריךרדב

םצעבוניאהבישהןיינעלתררושמהתעדותבעבוקהםרוגהש,הלגתמולאתורּוׁשב
ֿתנידמםעוקספנש,טדנמהתפוקתבםילויטהןורְכיזרשאמרתויקומערבדםוש
והזו,״הביש״איהםנמא״רכיכלוקושל״הבישהםג,ןבומכ,וזהניחבמ;הקולחה
תצבצבמה,תטלחומהתוכיישהותונדאהתשגרהלכםע,םלוא.הדיחהןורתפאופא
םגשיףוסֿףוסאולה,תאזלההעדותהתמרלדעבמףא,הטמלמתאזֿלכבןאכדוע
רשא,העדותהתמריהוזםנמאש,הדבועל–תועמשמתויהלהחרכומו–תועמשמ
רישהתאלביקש,רודַלאליממםגהמִעו,תררושמלםילשוריתלואגהספתנהב
11.תוהדזהב

לעףאירה12,״יתשינבנבתינכת״תא,לשמל,ונלחקינםא,השחמהםשל,ךכ
,אקוודוחרכהבונממתבייחתמתינכתהיכרמולגילפנאלםנמאהזיתָרָּכהסיסב
שודיחםשללוכהֿךסבאיהונתבישלשתעדומההנווכהםאךא;אצוילעופכ
םא,תמאבו(ונינפלםייוצמםהשיפכםיירכנהםיקוושהותורכיכהםתואבםילויטה
םושאולה,)?לייטלרשאמץוחםהבתושעלונלשיהמ,םהילעךכונאםיקפרתמ
יהירה׃םוקמֿלכמ״יתשינבנבתינכת״התואבןיאתביוחמתיתוהמהערפהואלוספ
ונלייטףוסֿףוסדועאולהובףארשא,טדנמהרטשממהחונרתויהברהקפסילב
,תלעותהבשיםנמאשאצמיץוחהדרשמקרםא,הלבקלטלחהבאופארשפאו–
.ולוקישלתורוסמהתויעוצקמהתוניחבהןמ

חווידןיעמהבתכרשא,המצעתררושמהלשהירבדמםגןאכאיבהלתבייחמתוניגהה11
.ריעהרורחשלהנשםירשעתא♪מב׳תונורחאתועידי׳ןותיעב,׳דלונרישךיא׳
םהירהםרקיעבךא,ד״בשלשויתוחנהמהמכלרושיאםנמאעמתשמהירבדילתוכמ
.ךליאו585׳מעב,רוביחַלחפסנכאבוירמשימענלשהרמאמ.גורטקהתייחדכ

.467׳מעבןלהל,19הרעהבתינכתהירקיעתאהאר12

459םילשוריןונכתלע

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



לתוכהתנפוא

םילשורילשתיטתסאההיצזילאדיאהלשתחאתיגוצייתומלגתהןכֿםאיהוז
לשתיתעדותההתמרוהביטתאםגלילעבאיההריהבמםנמאו–הרועיכב
.תישעמֿתינידמתּויַתפִליעבטןפואבהנממחתפנהחתפהתאםגוהיצזילאדיאה
ֿזכרמרשא,יברעמהלתוכהלעתשדוחמהתוקפרתהַּבונלשיהיינשתיגוצייהמגוד
התואםוחתִלתכיישאיהםגךא,ינרוצהֿיטתסאהםרוגבאקוודוניאםנמאהדבוכ
13.איהשתומכהברחהםילשוריימוליגלשתפלוסמהֿתימודמדההיצזילאדיאה

יכ.״רדחהןמהאצוהשזעה״השעמליגולוכיספהָהֶנבמבהמודוזהמגודםג
ובלמוסמהןברוחהתאתוּכַבלידכלתוכהלאםיאבםידוהיויהתורודלעתורוד
,הנהו.תיבהלששדוחמהוניינבידיֿלעלתוכהלשוניינעלוטיבלללפתהלו
ןברוחתאהריאשהשדבלבוזאלו,הללאדבעוןוירוגֿןבןיבהנבהההאב,ח״שתב
תשחמהללתוכהלשושומישתאםגונתאמהענמוהפיסוהדועאלא,וניעבתיבה
לשעדומֿיתלבהרֶתֵסַּבקרּול(ונלחתהוןברוחהלעתוכבלןכֿםאונלדח14.ןברוחה
םשכ,ןברוחהירה,לתוכהלאםואתפונרזחרשאכ,התעו.לתוכהלעתוכבל)בלה
–לתוכהוליאו,ללכונלתפכאאלאוהבושו,חוכשםגראשנאוהןכוהונחכשש

ד״בשןודירשאכ,רוביחההֶלעמב–ןלהלש,הזףיעסלשוחתפברבכ,רמאנוםידקנ13
לתוכהלשונידזאאהיהמהלאשלבושיאוה–שדקמהםוקישלשתללוכהתינכותב
ףיעסַּב,׳לעופבהריחבהתיבםוקיש׳קרפַּבהאר.ורמשלונילעאהיךאיהויברעמה
.531׳מעשארב,׳שודיחהוארוזחשהתייעבותללוכהתינכתה׳

׳באויעצבמ׳זאמתאשרתיבו,)1948ילוי(ח״שתזומתבהמחלמַּבהיינשההגופההןמל14
–םילשוריןיינעבםיסרטניאשגפמןמתסה,הירחאלוהמיחלהךלהמב,)ט״שתתוכוס(
ֿרבעתכלממןיבלהדסונהזֿךאשלארשיתנידמןיב–ימואלֿןיברוזאתויהלהדעונש
בוציילורתחםהינשוםואניבהתאעונמלושקיבםידדצהינש׃הללאדבעתגהנהבןדריה
ןיבריעהתקולחוםואניבהתועצהלשןסומסמ–האצותהשהמוד.ריעבםתזיחא
לארשילאופאהחונהתיה–תינדריתונובירבהיהתהקיתעהריעהשךכתונידמה
.דבעידבזאֿיכ,הליחתכלמאלםא,דחיֿםג׳ןדריהֿרבע׳לו
הפקתההש,םילשוריבי״חלדקפמ,רלטזעשוהילשותמשאהתאלבקנאלםאםג
ח״שתזומתבא״יֿב,היינשההגופההברע–הקיתעהריעהתאשובכלהרואכלהדעונש
בשחאלללכןוירוגֿןבשאיההדבועירה,לפנֿתפקתהלשןוּוכמםּויִּבאלאהתיהאל–
המתאןכסיו,תומצעמבוירצונהםלועבתורגתהכרבדהשרפתיןפ,תפסונהפקתהםוזיל
׳הנכשאתקספה׳לעםותחל)זוחמהדקפמ(ןיידהשמתאאופאהחנהאוה.גשוהרבכש
העצהתינמזההלשממבהחד,)ט״שתןוושחףוסב(לַתהללאדבעינדריהדקפמהםע
לובגה׳וקלויהשםהשאהתקספהיווקו,)ט״שתולסכ(התביבסוריעהלכלעטלתשהל
ןסינבסודורבומתחנש–׳ןדריהֿרבע׳םעקשנהתתיבשימכסהב.תונידמהןיב׳ינוריעה
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ךפהנאלא,ןיינבהםוקישלונתפיאשלומיסלשדיקפתהןמלטרעתנשדבלבוזאל
.ומצעאוהורורחשבםלשהורומגהקופיסהלשלמסלקרהרואכלאוה

םינפשיןאכםגו–תומימתבהלוכ,ןבומכ,הגופסוזתוחתפתהםג,הנהו
םינפֿלכֿלעונירה,רורחשהלמסכלתוכהלעתוקפרתההםע,ףוסֿףוסש,ךרבתהל
חתפנואופארזוחאליממיטקלאידןפואבו,רבעהיפוסיכבונרורחשתאםישירשמ
תיבהלשומוקישלםיחוכשהםיפוסיכהשודיחלםגחתפהםינפֿלכֿלעןאכמ
דוגינב׃םגונרמאאליממ,״יטקלאידןפואב״ונרמאשמ,םלוא.המלשההלואגלו
הרישיהםירבדהתועמשמ,םייתניב,תמאבו–יונישיאנתלעוםייקהבצמל
קרםאיכ,תיבהלשומוקישלתנברדמהניאוזתומימתש,איהתיטקלאידֿאלהו
.יוארכונתפיאשרבכהאלמתנומצעלתוכבוליאכ,יומידַּבונֵתָעיקשַמ

,רישייבויחדיקפתאלמללגוסמוניאבושלתוכהשםושמ,לוכֿםדוק,אוהךכ
רתויהברההדימבו–םגאלא,ונרמאשהחמשהוהחכִשהיכוביסללגבקראל
.תיביטקייבואֿתיתוהמהביסִמ–הבושח

תונבלוםוקלתורשפאהש,הדבועבהיולתהתיהלתוכהלשתימנידהותעפשה
תיבהלשומוקמלאהשיגונלהתיהאלףא,ןכֿלעֿרתי׃ונדיבהתיהאלתיבהתא
םגןכןברוחהתוזחונלהמלגתנותומדבשםשכו–תשגלונלוכילתוכהלאקר–
ןהבשתולפשהוהלפשההקמועלכתאונלםליגויָדָעקראובלונתושרםוצמצםצע
םוש,םויכתאזתמועל.יונישלםמוקו,ביאכהו,רעיצדחיהזלכו–םינותנונאצמנ
םגאלא,האלהולתוכהןמרובעלקראלןירשימבונתאמענומוניאינוציחחוכ

םלואו,יברעמהלתוכהלאםידוהילתישפוחהשיגןתניתשםנמאםכסוה–ט״שת
...תמאבךכלעהשקעתהאלםלועמלארשיתנידמו,תאזומייקאלםלועמםינדריה
,הקיתעהריעההשבכנאלךיא׳׃האר,הלודגההצמחההלערלטזעשוהיירבדתא
׳םילשוריבהדיגב׳ךותבוירבד;י״שתטבש,׳יןויליג׳םָלֻס׳,׳)הלשממהשארלהבושת(
בותכיש(׳םילשוריהרקפוהדציכ׳;ך״שתבאבד״כְֿוז״י׃׳דעי׳ןותיעָּב,תילגרמןדתאמ
׃ךותב,׳םילשוריבי״חל׳;ו״כשתןסינ,׳גןויליג,ינידמןוחרי–׳לארשיץרא׳,)ותאצרה
.373׳מע,ו״סשתריאיתאצוה,׳י״חלתעונתתודלותלתורוקמ׳
–לארשיתלשממוהללאדבעךלמהיסחי׳׃עלסםהרבאלשבחרנהורמאמתאדועהאר
רמאמב.א״נשתתבטוירשת–57,58תונוילג׃םיקלחינשב,׳הרדתק׳,׳תשדוחמהניחב
ללוכהטביהבןה,׳ןדריהֿרבע׳ולארשיןיב׳וטקפֿהדֿהקסִע׳הוא׳הינונק׳התנעטתיחדנ
ףרח,תאזלכבףקתהיהםידדצהןיבל״נהםיסרטניאהשגפמךא;םילשוריבןהו
םידומעבדוחייבהאר(.םהיניבתינידמה׳לבחהתכישמ׳ףרחו,ברקההדשבהמיחלה

180,183,191‐193(.
הזךרכ,׳םימיהתששלשהמחלמהרחא׳רוביחַל׳בחפסנתאו12הרעהתאםגהאר
.257ֿו221םידומע
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,ונניינערסוחינפמקרהזירה,ךכמונאםיענמנםאו–תיבהתאםקשלוםוקלשממ
,אמלעבדחפלשםילוקישינפמו,ונלשונתנכהרסוחינפמואוננוצררסוחינפמ
.יותיעואתינידמתויאדכ

הלואגהוןברוחהידוגינבלתוכהלשתישעמתובלתשהםוש,אליממ,הזבצמב
ותוכשמתהוליאו,רבעלשדירשכטושפאוהדמועוזהניחבמ׃תמייקהנניאבוש
ילב,וינפלעלגלגתהלאיההלוכיאלא,ובתרבתׁשמהניאבושדיתעלהזרבעלש
ןמלדבהב–ומצעלשכ,לתוכהשרחאמו;ללכוילאסחייתהלימינפךרוצםוש
,תרחאתידוקפיתֿתיתרבחואתינחורתועמשמםושםלועמולהתיהאל–תיבה
ירה,הלואגהתפיאשזוכירוןברוחהתשחמהלשהזהםיוסמהןיינעלרבעמ
תמרב,םנמא,ולהראשנאלאליממ,תאזהתימנידהתוידוקפִתהונממהלטינשמ
ךכ.אדירגתרכזמודירשכ,תירוטסיהההבֵצמהתועמשמקראלא,רישיהדוקפִתה
ילעביבגלוליאו;הרומגהתינוליחההשיגהילעביבגל–דועאלו–ןיטולחל
וא,״שודקםוקמ״קר,םוקמֿלכמ,זאיכ,הבצמםתסאלםאירה,השודקלשתויטנ
,שדקמלשדירשםגהמו,תירוטסיההבצמלתוסחייתההךרדכ,הליפתלהיוארהמב
.הלאכלשםתסיפתב

אוהאיטחמשדבלבוזאלירה,״שודקםוקמ״ואהבצמלשהזדוקפת,הנהו
תאאוהרתוסתמאבאלא,דעונאוההמשלרשאתיתדהואתיטוירטפההרטמהתא
.ארקיעמתילארשיהתדהואתוימואלהתרגסמ

םאאלאךרעםירבדלןיאש,איהשתוברתלכבםג,אטישפ–הבצמןיינעליכ
קרתויהללתוכהרומאםאךא;דיתעלרבעהןמתכנחמתועמשמםהםיאשונ
,דיתעבשדקמהםוקיִשתועמשמאלל,היהשימואלהרבעלדבלבןורכיזֿתבצמ
,״לתוכבקלחםהלםג״שםיקעוצוםיקפרתמהםהינימל״םיינוליחה״תסיפתכו
לע,לשמל,םיטוקסהלשתבהלנהתוקפרתהַּכשממךחוגמוקיררבדהאצויאליממ
הדשב,םעפֿיא,םילגנאהֿחצנמ)״סטוקסףואגניק,סּורּבהדטרבור״(םכלמתבצמ
םינפֿלכֿלעםוקמולןיאשגוסמ,תיגָרטהמיאאלמםגתאזםעו–15ןרֶּבקונֶּב

םאבצתאחצינ,םילגנאבדרמ,1306ֿבדנלטוקסךלמלומצעתאריתכהסורבהדטרבור15
דנלטוקסךלמכובריכהלהילגנאךלמץלאנהנשהרשעֿעברארובעכו,1314תנשב
ריעבהקיתעההייסנכברובקאוה.תמוךלמהערטצנ)1329(ןכמרחאלהנש.תיאמצעה
ברחרוגח,אלמלדוגב,בהזבותומדרויצותבצמלעו,)ורובנידאלהכומסה(ןילְמרֶפנַד
תצרענתיתורפסתומדלךכרחאו,ימואלרוביגלהשענסורבהדטרבור.היראלעבצינו
.םעתודגאלאשומו
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ןיינעהלוכירבכםיטוקסהלצאיכ.םתהדםימימתהתויטוירטפהֿיעושעשב
אלןיידעונחנאךא,אדירגילאיצניבורפרולקלופלשזוירוקכםנמאםכתסהל
–ונלש״םיינוליחה״ףאו,יטסירולקלופדמעמלונדוחייתרקפהםעונמלשה
.תיניצרתועמשמוהיווחלתמאבדועםינווכתמ–לתוכהלאםתוכזתאםעבתב
,שדוקהתאםקשלהפיאשואבויחילב,דבלבהבצמכלתוכהתאםספתב,הנהו
וזכרתנשתועמדלוםיפוסיכלתרכזמכםתסאלוהוגיצהוליאכאליממםהירה
,ארקיעמוללהתועמדהוםיפוסיכהלשםנכותרבקלעהבצמכתמאבאלא,ותומדב
םיאבםהןיאהשעמל,תאזכהגצהידיֿלע.וללכבלארשיםעלשוחוררבקלעו
םאו–התּולֵטבּוהתכרִּפלעזירכהלקרםאיכ,רבעהתועמשממהקינילךנחלאופא
תאלמסלוחוכןיגב,ילסקודרפןפואב,לתוכהלעםהםיקפרתמתאזֿלכבןיידע
ילמסיוטיבלקררבדהךפהנאליממהיווחהלשיולגהדצהתניחבמירה,רבעה
.תאזהתחרקומהותנקורמהתילארשיהםתוהדזהל,תּוישרושתרמוילעב,דֵסַממו

תוחתפתההיהירה,אדירג״הבצמ״לשתינוליחההשיגהןמהעורגרתויףאךא
.״שודקםוקמ״כהבצמהחופיטלש״תיתדה״

–םתעשבםיאיבנהרבכומחלנ,״תומבה״וא,םישודקהתומוקמהדסומדגנ
תחכוהלתקהבומהמגודםנמאונלשיאנדיאהדלתוכהלע״תיתדה״תוקפרתהבו
לדלדיהלתילארשיהשפנהֿתאשמתאבומדציכלילעבונאםיאורןאכ.םתקדצ
ןמםג׃הרותהֿתמכחיפֿלעהבתונוּוכמה,תויטקלאידהדוסיהֿתונוכתיתשמ
,לעלאתטשפומהותישפוחהתואשנתההןמםגויצראהיזוכירהןוגראה
איהתאצויו–תיבהֿרהלעשדקמהינידב,תחאתבוכרתבםהינשםימלגתמה
תמצמטצמםגשןפואב,לתוכהלשתוממודהוינבאבהלוכתגפסנותעקתשמ
,תנגרואמẁיתלבאקוודאיהתראשנםגתאזםעו,תירמוחההתלבגהבאיהתצצקנו
ֿשדקמ״,ליגרתסנכֿתיבלכףאשרמולהארנ,ןכא.יהשלכהרוצֿתרסחוהעורפ
,חורהוןויערהיוליעב,תילארשיההליפתהתושירדלאצומתתלידכובשי,״טעמ
םאיכ,יוליעבדועתמכתסמהניאש,ררחושמהלתוכהדיֿלעהליפתהתנפואמרתוי
רשקהרבדבלוקישםושו–ןידכאלשיוצימלשהרמויב,היווחהתטיחסב
ובןיא,המלשההלואגהןויערללתוכהןיבםוקמֿלכמדועראשנה,יביטאיצוסאה
.תאזלההרבסהלקשממתיחפהלידכ

ותואתאשלוותומרחאלובִלתארוקעלהוויצסורבהדטרבור׃ימלשורירושיקםגהנהו
אציותרשמ,המיוקותאווצ.׳םיניצרס׳הדגנבלצהיאשונלשםתמחלמב,שדוקהץראל
.דנלטוקסבהרובקלורזחוה–הספוקבךלמהבלםע–ויתומצעו,דרפסבגרהנךאךרדל
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םויכואובבירה,קוספֿףוסוניאלתוכהשללפתמהרכוזםאםגשינפמאוהךכ
ינפמםאיכ,רתויהבוטהרירבֿרסוחםושמדועאל–לתוכהדילאקוודללפתהל
אליממ–העשֿיפלקרּול,האלהולתוכהןמהשיגהלערותיוךותורבעהתרגִש
״המב״לקראלםייתניבאופאךפהנלתוכהו,רותיווהםעהזבםילשמאוהאצמנ
יבויחףילחתלףאו,רותיווהתאדסממהםרוגל,דחוימב,םגםאיכ,ל״נכהעורג

השעמל,ןכא.ןוּוכמרשכהבםאיכ,סנואךותמאל,שדקמהותיבהẁרהלשלוכיבכ
אוהוידגסמלעתיבהֿרהש,תרכּומהקולחןיעכלךפהנרבדהש,ךכלונאםידעםג
״שודקהםוקמה״אוהאוהברחהלתוכהשדועב,םימל☻ומל״שודקהםוקמה״
תנזהלרדגומ״יתד״סוסיבאופאןאכרצונףאלוכהֿךסבו–16ליבקמב,ונלש

׳תימשרההקולח׳הלעדומעלידכםייעובשמרתוילשןמזקרפלקקזנאלומצעד״בש16
בתכמבתאזבתכרבכרורחשהרחאלשןוויסבו״טםויבו,תקפסמתוריהבבתאזה
.)ז״כשתזומתב׳אםויבספדנרשא(,׳ץראה׳תכרעמל
םינוממהתודסומה׃ךלוהורבדהררבתמרבכםינורחאהםימיב״׃הנחבאבחתפנבתכמה
שודקםוקמאוהתיבהֿרהיכהנקסמלהארנכועיגהםישודקהתומוקמהתקולחלע
לתוכהתאואצמםהםידוהילשודקםוקמכוליאו,ךכלםאתהבוהורסמו,םימל☻ומל
,םתועטלע״תודסומה״תאד״בשדימעמ,ךשמהב.״ךכלםאתהבםיגהונובו,יברעמה
םתוקלתסהוליאו,לתוכהלעםגהניכשהתאהרשמהאוהתיבהרהדובכקרשריבסמו
האר(.אדירגןברוחלרכזכ,השודקםושאלבלתוכהתאהריתומרההןמםידוהיהלש
.)643׳מע׳אךרכב,תורגיאהרודמב
הנידמהתעדותב׳הקולח׳הלשהתושבגתהלעתודיעמהתואמגודשולשדועאיבנ
.םינשהךשמבהדסמתהוהעדותההכלהשלככו,רורחשהןמל,היתויושרו
ג״י(רורחשהרחאלש׳ומחנתבש׳בתיבהרהבהליפתםייקלןרוגברהשקיברשאכ,הנה
רתיהןיבו–)761הטלחה(–וילעתאזרוסאלהטלחההלשממההלביק,)ז״כשתבאב
ןוחטבהתוחוכידיֿלעונפוי,םידוהיםיללפתמתיבהרהלהסינכבולעיֶשִמ״׃הברמאנ
דעוזאמ(.״יברעמהלתוכל
)ה״סשתתנש(םויהםצע
לארשיתולשממתורסוא
,תיבהרהבםידוהיתליפת
םיררגנךכלעםישקעתמהו
םיעשרומו,חוכבהצוחה
.)םילילפב
רחאלרצקןמז׃תפסונהמגוד
ןוויסט״יְּֿב(–רורחשה
תסנכבקקחנ–)ז״כשת
תומוקמהלעהרימשהקוח׳
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,םדוקמונרמאשתינוליחהתוחרקתההלשתפלוסמתוישרושתרמויהתוא
.הללכבהמואהףקיהבתעבוקותימיטיגלהיווחכהתטלשהלו

ןיאםלועל״יכםעפונדמלםאש,רמולוגילפהלינאזעמתאזהתואיצמהרואל
לתוכהלעהבהאהֿתולפנתהבשהמימתהתּויַתפהירה,״יברעמלתוכמהזזהניכשה
תאהתעונממהחודואקוודתכלוה,תרוקיבלתמאֿןוזחלשהדימֿהנקאלל,ומשל
קרןכ,התרגִשתקדצהלתאזההרמִאבףנפנלאיההברמשלככו–םיידיבהניכשה
17.הנכותמהרמִאהתאהשעמלןקורלאיההקימעמ

הייטנהשיהירה,ןאכמתאצויהרתויבהטושפההנקסמה,ונרוביחאשוניבגל
ֿלכֿלעתכרפומ,ותביבסליבויחןונכתלשזכרמללתוכהתאךופהל,תלבוקמה
התייווהתוביסמב,לתוכהלשתינונכתהשגדהלכ,תמאביכ–התיירבעבטמםינפ
ויתויועמתשהתאלפוכמולופכחוכבתרשלקרהיושע,ונימיבלארשיֿתנידמלש
תינונכתהשגדהש,הדבועהחכונלהמכוהמכתחאלע18.ליעלונחתינשתועורגה

תומוקמלעהרימשהתונקת׳תאתותדהרשןיקתהא״משתתנשב.׳ז״כשתםישודקה
.דחאלדחאוללהתומוקמהתאהנומההמישרהפרוצהלאתונקתלו,׳םידוהילםישודק
השארבו,םיקידצירבקםלוככםבור,םירתא161המישרההנומ)ב״סשת(םינוכדערחאל
תכורעתלגרל׃הנורחאהמגודו.רכזנונניאתיבהרה.יברעמהלתוכה–וילאמןבומ–
,םיהזםיכרעב,לארשיֿילובהשולשלשהרדסהקפנוה,1985תנשבהמייקתהשםילוב
;רבקהתייסנכ׃ינמיהלובהלע.׳תותדהשולשלםישודקהתומוקמה׳תאםיראתמה
.)םדוקהדומעבהנומתהאר(;עלסהתפיכ׃לאמשמו;יברעמהלתוכה׃עצמאב

רישבבותכהלעתאזךמוסה,אחאבריפמ)׳ב׳ב,תומש(׳הברשרדמ׳בתאבומוזהרמא17
.הניכשהתוחכונלזמור״הז״רשאכ,״ונלתכרחאדמועהזהנה״׃)׳ט׳ב(םירישה
םיצעהלו׳שדקל׳תנמֿלעוזהשרדמהֿתרמאבהֶ☻ענהבחרנהשומישהיכרעויתאזםע
ברתנווכשםושמתאז;בסומשומישאלאוניא,ודילהליפתהלשולתוכהלשוכרעתא
אלו,תרופכהתיבירוחאלונייה,ומצעשדקמהלשיברעמהולתוכל,ןוכנֿלא,התיהאחא
םירישהריש׳(,ליבקמשרדממדומלללכונתאז.תיבהרהםחתמלשתיברעמההמוחל
לשיברעמלתוכרחא,׳ונלתכרחאדמועהזהנה׳״׃קוספותואתאשרודה,)׳ד׳ב׳הבר
חכונהרמאנוזהשרד.״םלועלברחוניאשה״בקהולעבשנשהמל,שדקמהתיב
דמעןיידעושדקמהידירשורכינןיידעשכ,ןברוחלםיכומסהתורודבתיבהרהבתואיצמה
םייקהיהשדקמהלשיברעמלתוכשךכלתפסונתישרדמתודע.יברעמהולתוכולתלע
.׳ח׳ז)רבובתרודהמ(תלהוק,׳אטוזשרדמ׳בהאר–אבכוכֿרברודבףאדמועו

תרוקיבלהחנוה–ד״לשתלולאב–הזורוביחתאד״בשםתחשרחאלהנשמהלעמל18
הילעביגהד״בש.לתוכהתבחרבוציעלידפסהשמלכירדאהלשותינכתרוביצה
׳אךרכ,תורגיאהרודמבבתכמהתאהאר;םינותיעהתוכרעמלחלששבתכמבתופירחב
.662׳מע

465םילשוריןונכתלע

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



אליממאיהתכרכנםגאלא,ומצעינפבןיינעקרתויהלהלוכיהניאםויכלתוכהלש
.״ידוהיהעבורהלשומוקיש״ןויער׃ונרכזהרבכשתפנוסמהתּולבהַּב

,״רדחהןמהאצוהשזעה״השעמלשומצעשרושותואמםיאצויםירבדהינש
ימימםילשורילשהישדוקתקולחשודיחבונקלחתויהלדעונלתוכהשםשכו
.תירוזאההתקולחשודיחבונקלחתויהל״ידוהיהעבורהםוקיש״דעונןכ,טדנמה
לתוכהלשתינונכתהשגדהשעמשמאליממ,תאזההקולחהןורקֶעלבקתמשמ
,תימוקמהםתוכימסינפמקראל״עבורהלשומוקיש״תוינכתבבלתשהלהחרכומ
םינפֿלכֿלעלכותאללתוכהתשגדהש,רתויתיתוהמההביסהינפמםגםאיכ
אצוילוכהֿךסבו–תאזלהתיתדעההיצלצרפהלשהתועמשמוהניינעירדגמגורחל
אלליבוהלרומא,הזלכלשודוסיבתחנומההמימתהתּויַתפלשפוחןתמיכאופא
ךופהלקרושוריפןיאףאו–ליעללתוכלרשקבונחתינשתוינחורהתיּוליוואָלקר
אלא–ונייצרבכןכֿםגשיפכ,תילכירדאהרמוייעושעשלבולעוטגלשתונורכיז
קראלרבכםעפהו,הליפשמתינידמתוטשךותלםגךבתסהלדעונאוהףא,בוש
.שממלעופבםאיכ,היצנטופב

הדיגבלשרבד

חפטמ–״היפויתרימש״ןורקעיפֿלעעמשומה,םילשוריןונכתלגייסהיכונרמא
לקםנמאו;הדיגבלשרבדםגםאיכ,תּויַתפורקשלשרבדקראלהשעמלאוה
לעבןיינעבתּויַתפהםגךכ,תּויַתפאליממאיהרקשבהנומאהשםשכש,ןיבהל
ןיטולחליעבטןפואבהיושעםילשוריןיינעכךכֿלכתגלפומתינידמתועמשמ
ןתּוינקסמלתינידמהתּויַתפהלשהיתוחנהתאבהאלאאהתאלרשא,הדיגבלעיגהל
.תיבקעה

המולגהתינידמההנכסהתאונשגדהוניארשתּויַתפהתואמגודברבכ,ןכא
וניתוגשהלשםוצמצהםצעדצמקרהנכסהתאוניארןיידעםשךא–ןהב

תוללוגתההתונשיפלאעקשִמרשאשובישהתעדותẁיאדצמוונלשוניתופיאשו
הנכסה.םילשורילשיוארהףונבדוחייבו,ונצראלשיוארהףונבשבשמתירכנה
תומכתשבושמהתואיצמהתאלבקלתונוכנבקראופאהתיהןיידעהלאםידדצמ
אובלוהכותליבויחןפואבלגתסהלףא,התונשלאלוהילערערעלאלש,איהש
דצהשממהזירהאלא,אוהעספכקראל,ןאכמ,םלוא.הרשפלשםירדסהלהמע
תעדמ,יכרעןפואבריכהלםגםאיכ,לגתסהלולבקלקראלשעבטמהלשינשה
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ךכש,ןוכנהובוטהאוהאוהאלא,שובישללכלוכיבכוניאשובישהש,שוריפבו

.תויהלךירצ
״יתשינבנבתינכת״התואבןבומכונלשיהזןוויכבתקהבומתיגוצייהמגוד
תמריפֿלע,לוכיבכתרתּומתישענהתויהדצמקראלאיהתספתנשכ,ונרכזהש
תעדהלעהתולעהלרשוכהדצמםגאלא,״רכיכהוקושה״תדמחלשהעדותה
תאהלגמהמצעלשכוזתינכת,םלוא19.היוצרתינכתכ,ארקיעמהעיצהלולעופב
הזהיכרעהעקרלשרופמיוטיבוליאו,אמתסמוזמורמבקרהלשיכרעהסיסבה
.תורחאתויגוצייתואמגודהמכבאוצמלונאםילוכי

תונמוזמםיתעלםייקתמה״ילוקֿרואהןויזיח״ב,לשמל,יהירהןהמתחא
לשונורטפתארשהב,םירייתהתלכשהלםילשוריֿרבדאשמםשל,״דִודלדגמ״ב
ימיירבדתאםנמאהלעמהו,קלוקידטריעהשאר,״יתשינבנבתינכת״לעב
םשלשדוקבֿתוקֵבדתומחלמלשהלוקשתכסמ׃״תיביטקייבואהרוצב״םילשורי
ןהבםיאבוםיפלחתמםימל☻ומוםירצונ,םידוהירשא,םילשורילשדחאהןויערה
רוצילורוזחלידכףרטצמםהמדחאלכלשעקשִמהשןפואב,הוושבהזרחאהז
.ףוסבלריעהוןויערהלשתבכרומהתודחאהתא

סנלעוהולעהםירקבמהשעונלוקהֿטרסבונלשיגוסותואמתרחאהמגוד
ינא׳–םילשורילתישרושהבהאלתילארשיהםיטרסהתיישעתלשחלצומיוטיבכ
ךכידכדעףאו–הוושבםלוכלשאיהריעה,ןאכםג.ןואגםרוהילש׳ימלשורי
השעמלתעקּומתאצויונימיבתילארשיההייחתהןוויכבתדחוימהףכהתייטהש

ינפלשדוחכ,א״לשתןסינבםינותיעהתורתוכלאהפלדיתשינבנבןורימלשותינכת19
,קלוקידטריעהשארלשוצעויכזאשמישיתשינבנב.הזורמאמתביתכבד״בשלחהש
לשןושארההלוגלג.ודיקפתמרטפתהלץלאנאוהתינכתהלשהמוסרפתובקעבו
רשאכ,םימיהתששתמחלמרחאלהנשכיתשינבנברביחש׳ריכזת׳בהיהתינכתה
יפֿלעשזאהזחאוהו,םילשוריליוארהןורתפהלעץוחהדרשמבםינוידבףתתשה
.ןדריםעםולשםכסהתתירכרשפאתתותינכתתונורקע
ןכוהלםיכומסהםירפכהתאלולכתשךכריעהםוחתתבחרה׃תינכתהירקיעםההלא
תצעומ׳ידיבאהיןוילעההלוהינרשא–תבחרומהריעה;הלא׳גתיבוםחלתיבתא
תייריעתוברל,הנשמתויריעלשןלוהינב׳םיעבר׳השימחלקלוחת–׳יתברםילשורי
םיברעהונהיהנשמהתויריעםוחתב;תיבהרהתאתללוכה׳תיברעהםילשורי׳
בהזהֿןושלכ,תינדריתונובירבויהיתבחרומהריעהיחטשמקלח;תלבגומהימונוטואמ
ץיבוקרבלאומשלשורפסבהאר(.״תילפיצינומדחותינובירֿודריע״׃תינכתהלעבלש
,2000תנש,׳יצראדה׳ולארשירקחלםילשוריןוכמ,׳םישודקהתומוקמהתמחלמ׳
.)414׳מע
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ידיֿלעגשומהזרבד.הרושהתאאליממתלקלקמהוןיינעלתכיישהניאשהייטסכ
םילשוריןיא,הפוצלאיבהלטרסהלדתשמשםילשורילשתוארמהןווגמלכבשךכ
לכו–תמייקהנניאטושפוליאכ–והשלכדמעמואגוצייתלבקמתשדחתמה
םגםאיכ,תודלימהרוכזהוזקראל(םילשורילשהיפויתיצמתלוכיבכוהתייווה
לשהיווהכ,היצזילאדיאךרד,קרהעיפומ,)אנדיאהדהיחהותילאוטקאהםילשורי
.םדֶקמתינמתועהתוכלמהוטדנמהימיחסונבתודעינב

,לארשיֿתנידמבןוילעהטפשמהֿתיבלשןידהֿקספבונלשיתישילשהמגוד
ץ״גב׳(לוליחלתיבהֿרהלשתיתכלממההרקפהלובלֿתמושתתאיתבסהשכ
לעתולעהלטפשמהֿתיבהארןאכ20.)440׳מע,׳אֿב״כןידֿיקספ,׳67/223
םימיהתששתמחלמבןוחצינהתובקעבקקחנשהנידמהקוחש,הדבועהתאסנ
,תותדהלכינבלשםהיתויוכזב״לארשיֿץראבריכמהםלועמוגוסמןושארהאוה
ֿרהשיפֿלעֿףאיכו,״םהלםישדוקמהתומוקמל,תרחאלעתחאתדתפדעהאלל
אלהנידמהתאבייחמהןפואבםל☻ִאלםגשודקוהירהלארשילשודקתיבה
.)442,448׳מע,םש(תירבעההשודקהןמ)רתויףא,השעמלו(תוחפ

ימלשוריהשֵיהןמהמימתתוגגומתהקרונלןיארבכהלאהתואמגודהלכב
הכרעהךותמהזהשיהתסיפתבונאםיחכונאלא,ויתויציצתקידבאלל,אוהשתומכ
לוציפֿםעֿתוהדזהלכשיפכ,ןבומכ,תאזו–ולוציפםעההדזמהתשרופמתינויער

רההששרדותריתעבו,תיבהרהןיינעבץ״גבלהנפרשאןושארהרתועההיהד״בש20
םולשתמהרוטפותישפוחהשיגוילארשפאתתשו,לארשיםעלשושדוקםוקמכרמשיי
.ימל☻ומהףקא׳ולהסינכימד
ןוויסבתסנכבקקחנרשא׳םישודקהתומוקמהלעהרימשהקוח׳לעהכמסנהריתעה
,העיגפלכולוליחינפמםירומשויהיםישודקהתומוקמה״יכעבקו,רורחשהרחאלש
םישדוקמהתומוקמהלאתותדהינבלשהשיגהשפוחבעוגפללולעהרבדלכינפמו
רדגבהניהימלסומהףקא׳והידיברההתרימשש–ותריתעבד״בשלשוירבסה.״םהל
שפוחבוםידוהיהתושגרבהעיגפהווהמימלסומהףקא׳ולהסינכימדםולשתשו,לוליח
.התחדנותריתע.וליעוהאל–םתָשיג
אוה–תותדהלכינבתויוכזתרימשלע–ןידהקספמןאכד״בשאיבמרשאטוטיצה
ןוּוכמהקסִּפהלשאפיסהוליאו,טנרגאטפושה,זאןוילעהטפשמהתיבאישנירבדמ
.רטסיקטפושהירבדל
אמשהלשממהלשששחךותמו–תדמועוהיולתהריתעהדועבשריכזהלקריאדכ
לאםידוהיתסינכלשלהונהשבגתהו,םיברגומהרעשחתפנ–טפשמהֿתיבבדיספת
.רתועהשרדשיפכ,ימלסומהףקא׳ולםולשתבךרוצאלבתיבהרהלשחותפהוחטש
.הזךרכבונתרודהמבתללכנ,םיוולנםיכמסמוןידהקספםעדחי,היחפסנלעהריתעה
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ֿקבאמבתופתתשההןמתעבונהתיהשהערכהֿתייטנםושילב׃אליממתבייחמ
,״תגרוחםא״ןימלש״תוינפֿתרסחהפקשה״יפֿלעקרםאיכ,םינפבמ,הזהלוציפה
םצעמאיהתאזכהסיפתיכרמולךירצןיא.ץוחבמטיבהלהמצעלתושרהלהלוכיה
תאקוחמלוםוטקלםישקבמהםיביואהלכלינויערעויסתניחבבקראלהעבט
,תאזכשהקיחמלוהמיטקִלשארמֿתורסמתהתניחבבקראלו,ונלשונתוכזדוחיי
ףאונתוכזלשהקיחמוהמיטקעסמלהתפמהנמזהתניחבבםג–אליממ–אלא
,ונלריכהלוזהסיפתהליאומותוארשא,תיתדעתּוינויווִשלשבַרֵמַלתחתמלא
.הדִצמ

״המימתהתוגגומתהה״ףאש,רמולםגךירצןיאםצעב,ךכםעדבבדב,םלוא
התומדלעתורחתהַּבםינפבמתיתִמאתופתתשהלשהמרבהשעמלתירשפאהניא
אלשאהיּולו,״תגרוחםא״לתוכפהיהךותקרתירשפאאיהםגאלא,םילשורילש
השירדַּב[םיוסמדצקראל,רבדלשוקמועביכונאםיאורוםירזוחךכו–תעדמ
,תאזההשיגהלכםנמאםאֿיכ,]איהשֿתומכריעהלשהתומדו״היפויתרימש״ל
.דֶגֶבבאוההמוכיסרקיע,הֵּלַּכדעולֵחָהמ
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ינשקלח

ןוכנהןונכתהןויגה

תינונכתההמגמהתונורקעתאתוותהלהתעהסנאהלאהםירבדהלכתמועל ןבומכיהירהךכלתישאֵרהֿתחנהו–תמאבלועפלונאםיביוחמהיפֿלעש
,לבהאיההנממדבלונניינעבהביטקפסרפלכרשא,תפקמהותידוסיההשירדב
ẁהנקבלארשיתריבושדקמהריעתויהלרוזחלתבייחםילשוריש׃רומאלתעבוקהו
.המלשההלואגהלשהדימה

תינחורהתואיצמהינותנבהמכוהמכתחאלעו–העשֿיפלשרמולךירצןיא
השעמלאבוניאוזחורבישממןונכתםוש–איהשתומכלארשיֿתנידמלש
הזןיינעבסנכיהלתורשפאוםעטםושןיאןיידעיכעמשמאליממו,ןובשחב
תישממיהירההמגמתניחבבו–המגמהיהוזךא,רומאכ,םלוא.עוציבלשםיטרפל
,השעמל,םייתניבםשגתהלדועףיסויףאילואוםשגתמשהמלכמרתויתחטבומו
עמשמאליממ,תאזכתביוחמותחטבומהמגמתניחבב,ןכֿלעֿרתי.הידעלב
םנמאהמגרתלליחתהלדימתםינכומוםיכורדתויהלונאםיבייחהליחתכלמש
עוציבהליחתישמוהנותנהתינחורהתואיצמהןמהלעתנךאשִמ,עוציבלשםיטרפל
תוחפל,ןכל.םויהומכלובלבהבושרוזחיאלזאתוחפלשידכ–ונדיברשפאתהל
תאןיבהלולדתשהלרבכונאםיבייח–םדוקתאזונקפסהאלםא–םויהןמ
םייּבַרְמהטורטורפבותוריהבַּב,תביוחמןונכתֿתמגמהתואלשתינכותהתועמשמה
.ןלהלםירבדהתאחתפלאופאהסנאוזחורבו,הכותמםירשפאתמה
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הריחבהֿתיבלאריעהינפתכיפה

ֿתיבותיבהֿרהםיבייחםילשורילשןקותמהןונכתבש,ןכֿםא,עמתשמלוכֿםדוק
לכב,רתויבתיזכרמהו,תירקיעהדקומהֿתדוקנתויהלרוזחלובםקושמההריחבה
םצעיפֿלעקראלתררבתמהזןורקיעלשתינונכתהתועמשמהו–ָהֶנבִמוריעהייח
.אנדיאהדהבצמלדעםילשורילשהתוחתפתהעקרלעםגםאיכ,וניינע

וליפאםאיכ,דחאשדקמקראלתיבהֿרהבדועםייוצמםויהףא,םנמאיכ
והירהםהמדחאדוחייבו,ריעבשרתויבםיבגשנהםיניינבהינשיאדוובםהש,םיינש
.תימואלֿןיבהמרב,ריעבשרתויבםישרמהוהפיהןיינבהםגיאדו–ומצעלשכ–
רתויבתניינעמהוהפיה,הלודגהרכיכהןיידעאוהתיבהֿרה,םויהףא,ןכֿלעֿרתי
יפלאלםגםאיכ,םילייטמוםירייתלקראלירקיעדקומכאוהשמשמו,ריעבש
,םלוא.עבקֿךרד,ישומישןפואב,ובסנכתהלםיפיסומהםימל☻ומהםיללפתמה
יכ.םיירוחאבקוחדקר–תאזלכםע–והירה,םויכתיבהֿרה,ונרכזהרבכשיפכ
םיימורהואבשמו,םמושראשנתיבהֿרהו,ינשתיבלשתירבעהםילשוריהברחשמ
הילא״תאוותהםהוםולכלתיבהֿרהםהלבשחנאל,םכרוצלריעבשמתשהל
,םיימל☻ומהםישדקמהונבנשמ.וילאיבויחסחיםושילבםהלש״הנילוטיפק
םושוליאו,דבעידב״הנילוטיפקהילא״לשםידירשהעקרלאופרוצקרםהירה
אל,םהילאהמאתלידכ,ריעהלשהתוחתפתהךשמהלעםהלשמתיבויחהעפשה
לכירסח,״הנילוטיפקהילא״לשםיבלטצמהתובוחרהינש.עיפשהלחוכםהלהיה
אופאוראשנ,םהירוחאמתיבהֿרהתאםיריאשמהו,תיבהֿרהלשותויזכרמלסחיה
יפדוערבגוההזהילילשהסחיהו–21םויהדע״הקיתעהריעה״לשָהֶנבִמדוסי
ןורקעהיהוזתוחתפתהבדסומדוסי.השדחהריעהתוחתפתהםעהמכוהמכ

ןופצמ(ודרַקהויהתיטנזיבהריעהלשוהנילוטיפקהילאלשםיישארהתובוחרהינש21
תיבבוחרךרד,םכשרעשמאוהודרַקהיאוות.)חרזמלברעממ(סונַמוקדהו,)םורדל
ךרדקושהדרומב,ופירעשמאוהסונמוקדהיאוות.םידוהיהבוחרוםימָ☻ַּבהקוש,דבה
.תיבהרהתמוחבתלשלשהרעשדע,תלשלשהבוחרודִודבוחר
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םושלוקקזנאלשדבלבוזאל–תושדחהתונוכשהלכו,הקיתעהריעהןמהחירבה
אליממ,אופאדועהתיהןהינפֿתמגמלכיכ,הברדאאלא,תיבהֿרהלתדחוימהקיז
.האלהוונממ,וילאףרועֿתיינפב,אקוודו

ךופהלתבייחריעה;היפֿלעבושךפהילוזהמגמןכֿםאתבייחשדחהןונכתב
ןמתונפלםנמארומאומצעשדקמהֿתיבשיפֿלעֿףא(חרזמלברעממהינפתא
רשאולאמדבל(תיבהֿרהביבסרשאתוירקיעההעונתהיכרדלכו;)הברעמחרזמה
דבלבוזאל–)תרחאחרכהבןהבשרדיהליושעדחוימישעמךרוצהזיאםשל
םגאלא,םקושמההריחבהֿתיבלאווילאהשיגיכרדכןווכמבךרעיהלןהתובייחש
ֿתוממורוישפנהחתמה,שדוקהֿתעדותלכלע,הזדוקפִתשךכתונביהלןהתובייח
ןתארשהמהליחתכלמףקשנםגאהיםנמא,ובםייוארההלואגותוריחלשחורה
.ןהבוןהמ,תיתונמאהֿתילכירדאהותינכותה

לשןושארהישעמהושוריפיכרמולךירצןיא,יוצמהלאיוצרהןמהרזחטבמב
תלֶּבזִמש–םירחאםימעטלעםייתניבגלדנםאםג–םינפֿלכֿלעאוההזרבד
ֿרהלהשדחהריעהןיבתוצצוחה,אנדיאהד״הקיתעהריעה״לשתורצהתואטמסה
תוישפוח,תובחרהעונתוהשיגֿיכרדןעמל,המוקמתאתונפלתבייחאהת,תיבה
.רומאכתוילארשיו
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״השדח״ו״הקיתעריע״–תומוחהןיד
תדחואמהשדחריעוא

השיגהֿיכרדהנאלמיתהמב׃איהךכלרשקבאופאתררועתמההנושארההלאשה
תרזוחוזהלאשו–ימינפהןנכותהיהיהמו,ןכרואל,ןהידִצלעאהיהמ,ולאה
.״הקיתעהריעה״ןיבל״השדחהריעה״ןיבסחיהתלאשללוכֿםדוקונתואהקיקזמו

ללכֿךרדבהנראשיתתוינמתועהתומוחהש,הרואכל,איהתחאתורשפא
;םינפלותומוחהךותמרקיעבהנחתופתתוררחושמההשיגהיכרדו,ןמוקמב
ידכ,ןהירעשבדואמהנצרפיתךא,הנראשיתםנמאתומוחהשאיהתרחאתורשפא
ריעל״דעבמהנכשמיתו״השדחהריעב״רבכהנלחתתונלתויוצרההשיגהֿיכרדש
תוינמתועהתומוחהשאיהתישילשתורשפאוליאו;תחאתויכשמהב״הקיתעה
.ירמגלתחאתופיצרבגזומתריעהוןיטולחלהנקלוסת

ונירבדבםגזמרנשיפכ,אליממאוההשוריפ–הנושארהתורשפאה,הנהו
;רמשיהלףיסות״הקיתע״ל״השדחהריעה״ןיבתיתושֵיההנחבההש,הליחתכלמ
ךופהתו,שדחמהנבית״הקיתעהריעה״םאםגש,אוהושוריפ,בוש,הזרבדו
הזיא,הבשקבתיםגתמאבו,הבןכתייםוקמֿלכמ,״השדח״המצעבהשעמל
.שומישבוהנבמב״השדחהריעה״ןמהתואלידביש,יתוהמדוחיילשךשמה

לדבההתרגִשעקרלע–בלהתאדואמךשומוליפאאוההרואכל,הזכןויער
,לוכיבכ,ןושארהלכשומהעקרלעו,הבונלגרוהש,ריעהיקלחינשןיבקהבומה
ריעה״שדועב,תירוטסיהתוישרושבושדוקְּבדחייתהלבייחםילשורילשהבִלש
.קותינותוינוליחלאקוודםויכהטונ״השדחה

.ארקיעמףלוסמתמאבאוהונתבשחמלהזסיסב,םלוא
,ונלןוּכסיאל״השדח״ל״הקיתעהריעה״ןיבאנדיאהדלדבההשינפמ,תישאר

הבןיא,ליעלונרבסהרבכשיפכ,תאזה״הקיתעהריעה״׃םינפֿלכֿלע,ןבומכ
תוינצבקהשודקֿתורמוילשבולעלילבקרםאיכ,הירוטסיהאלושדוקאלהשעמל
הדוחייו;אדירגתוטפורמתּולדֿתוברוחלשהיבוברעךות,םינואֿןיא,תורתוסו
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,תינשו.רומאכ,םוקמֿלכמ,םישודיחבףלחתהלוםלעיהלאופאבייחהזלהרוגשה
תונתשהלןבומכרומאאנדיאהד״השדחהריעה״לשןקורמהיפואהםגשינפמ
רוזחלאופאהיופצהמצע״השדחהריעה״ףאו,ובםינדונאשןונכתהךלהמב
םילימב.ריעהלשהבִלבונלםישקבמונייהשתדחוימחורהתואבדועאלמתהלו
םאיכ,ןיַעבשןותנהבצמהתארשהבןיינעהתאתוארלונלרוסאשעמשמ,תורחא
אקוודוזתוארֿתדוקנמו–ךליוהווהתישינכפהמהיונישהתרגסמב–ולרבעמקר
.תיתודחאההנקסמלןכֿםאונאםיפחדנ

םצעדצמקרהפונתלבקלורוזחללידבמהןורתפהדועלוכיתאזההייטנהדגנכ
אלםילשורי״׃הליחתכלמלארשיתריבכםילשוריתאונלרריבש,םודקהןויערה
אהתהריבהיכאוהןויערהש,הרואכלרמואהווהו–22״םיטבשלהקלחתנ
םיחתפתמה,םייעבטהםישובישהוםידוריפה,תאָנקהינימלכמתררחושמותלדבומ
לשתידוקפִתריעכדחוימבןנּוכתיהירהו,הללכבץראהלשםויֿםויייחךותמ
ןווכלורוזחלהדיֿלאלאהיהזהדוחייףקותברשא,דבלבתינחורהגהנהוןוטלש
ֿיתלבהותפקמה,תינוילעהתוארהֿתדוקנמםייטרפהםישובישהןוקיתתאדימת
םנמאיכתעדהלעהלעישןכתייוזהסיפתלםאתהב.הכותבתרשפאתמההיולת
תאדחיילידכ,ריעבשיתושֵיהךותיחהתרגִשתאםינפֿלכֿלעלצנלונליואר
ןפואבו–רומאכתאשנתמותדרפומהריבןימל״הקיתעהריעה״לשהמוקיש
אלםגאלא,תוינוליחבםגפייאלהיפואשדבלבוזאל,תאזהתמקושמההריבהש
.ןילוחלשתּוישרושבעגוני

.הנוכנתויהלהלוכיהניאוזהשיגםגשרמולהֶארנתמאב,םלוא
תונווכלאקוודואליאדווברשקתמ״םיטבשלהקלחתנאלםילשורי״שןויערה
ֿיטבשההנבמַּבתימואלההריבהתאלרטנלךרוצלםאיכ,ידוקפִתדודיבלש
ֿתפוקתברבכףאשאיההדבועהםנמאו–התישארתפוקתבהמואהלשיביטרדפה
תידוקפתתואשנתהלשריעלהכפהלידכםילשורילשהדוחיילצונאלתישארה
רבדלכב,םיימואלהלוחהייחזכרמלםגדימהכפהנאיה׃הברדאםאיכ,אדירג
רבתסמ,ןכֿלעֿרתי.תיללכתועמשמלביקותיטבשהתויפיצפסהןמעקבתנש
)םימיאתמהםיאנתב(תלגוסמהמואהייחלולכמבתשרשומהריעקרםנמאש
אל–תדדובמותאשנתמריעוליאו,ליעלונרמאשגוסהןמהבוטהעפשהןירקהל

;׳בדומעב״פףד׳אמקאבב׳;היינשהקסִּפה״לקרפ,ןתניברדתובאתכסמ׃האר22
.׳דד״י,הריחבהתיבתוכלהם״במר
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,תיעבטהריעברשאמתוחפהשעמלהבהיופצהנוכנההביטקפסרפהשדבלבוז
.ארקיעמתלבסנֿיתלביהירהלארשיםעכהמואיבגלשחינהלשיםגתמאבאלא

ֿלכֿלעאופאתבייח,הלעמלמםעהתאךירדהלהדיקפתלכםע,לארשיתריב
התעפשהשידכוםינפבמויתויעבתאתאשלידכ,םעבהרועמםגתויהלםינפ
יּוליעלכםע,שדקמהףאו–לועפלורובעללכותותונוכנהתויעבלסחייתת
,םעהןמדוערגוסמאוהאהיותמוחמץוחשםינפֿלכֿלעןכתייאל,ורדגלךרוצהו
םעהךותבתויהלבייחשדקמהףא.ללכבונאריאלםעהשדע,המוחמםינפִלהמוח
שדקמלביבסמונלםוקתהנופתש״הקיתעהריעה״םוקמבשהצרנאליאדוובו–
ןכתיירשא,לשמל,ןוטגנישוולשהריבהֿתיירקןיעכ,תדחוימראפֿתיירקוזיא
״הרק״ראשיהלםינפֿלכֿלעהחרכומאהתשאלא,יפויינימלכבןייטצתיכםנמא
,אדירגיגולואדיאןויעריפֿלע,תיעבטֿיתלבההתחימצללגב,הארשהֿתדודרּו
אלֿםאהילאעיגהלבושייהֿןמֿםדאםושךירצמוניאש,יתוכאלמההדודיבךותמו
.לויטםשל

תימלשוריההריבהןויערלהדמצוהש,לגרלהיילעהתווצמיכרמולהארנ,ןכא
לאםעהלשעובקהונומיזםצעלקראל–הידיקפתראשבגא–הדעונ,ונלש
,הריבהלשיחרזאההחותיפלאליממעייסלידכםגאלא,ןווכמההארשההֿזכרמ
,רשפאשהמכדע,םישרשומוםייעבטםנמאויהיהתארשהוהתכישמשןפואב
קרשחינהלונאםיאשריאדוובו;תירמוחהֿתישעמהםירבדהֿתמלשהדצמםג
יכהרשפיאשאיה,םילשורילשתימינפההתייווהב,תאזהתוישרושהֿתמלשה
דע,התיהשיפכהארשהֿתקומעו,התיהשיפכיפויֿתלילכםנמאאהתםילשורי
ךשמב,ונידיֿלעהמוקישיפוסיכלתפומהתויהלםגהכפהנםימיהםתואמהתומדש
ןותנבצמםושאלו–הזךא,םנמא,ירהו.םויכוננמזםצעדעוזאמשהפוקתהלכ
.ונתשיגןונכתליוארההדימהֿהנקותפומהאוהאוה–אנדיאהד

םילשוריהתואםגהנהש,רוהרהההרואכלררועתהליושעבוש,ךכלונעגהשמ
,םלוא.עבורלעבורןיבתוימינפתומוחבהיוצחאקוודהתיה,המודקה,תיתפומה
ֿלכֿלע,םש׃אוהרורבונלשונניינעןיבלתוימינפתומוחןתואןיבלדבהה,תמאב
אלןהבש״תודירפמה״םג,השעמלו–ילנויצקנופֿיתנגהדועייתומוחלהיה,םינפ
לאוריעהלאףרצלהתיהןתאצותוןתמגמרשאב,הודחיאםאיכריעהתאודירפה
תמוח,תאזתמועל.ץוחבמתופסונהותושדחתמהתונוכשהתאםגשדקמבהזכרמ
הזמדבל,תילנויצקנופתויהלהלוכיהניאבושאנדיאהד״הקיתעהםילשורי״
–הביבסמינוציחהםוחתהןמהנממםינפלשםוחתהדוחיילםנמאשמשתש
וא״הירקה״ןויעריכ,תביוחמההנקסמלןכֿםאונאםירזוחרבדלשומוכיסבו
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ינשמרשאםימוחתהו,לוספאוה״הקיתעהריעה״םוחתבתנחבומהתושֵיהךשמה
תדחואמוהפוצרתושילגזמתהלאופאםיבייחתויוושכעהתומוחהלשםידדצה
דחאוםיעבשלשןידֿתיבתטלחהונינידיפֿלעךירצתוזהנקסמתמשגה.תחא
םיווקלשםושירןאכהזאנֿאהי,םנמא,ןכבו–גםילשורילשהחטשתבחרהרבדב
.שגותשכ,תאזכהטלחהֿתעצהלשהסוסיבלםידחא

ונייהו,]קרפהשארב[ונרמאשהיינשהתורשפאההתעהלועותרזוחהזעקרלע
ידכ,החוורלתוצרופמםגּולו,הנמייקתתםינפֿלכֿלעתוינמתועהתומוחהש
ררבתמךכלעבושחלונאםישגינךאשמ,םלוא;ןדעבמםשגתתריעהתודחאש
.דבלבתיטרואתקרהשעמלאיההנודינהתורשפאהיכ,דימ

האוושההלעגלדנםאםג,תמאבו;הלעמלרבכונדמעולאהתומוחהביטלע
הדבועהונלראשית,אמלעב״תוקיתעתומוח״לשהקיטנמורבעקשנותיבהימיל
הזירה,ולאהתומוחלירוטסיהואיטתסאךרעהזיאסחיילרשפאםאש,הטושפה
רשא(הזהעקרהידעלב.איהשתומכ״הקיתעהריעה״לאףרוצמבקרםינפֿלכֿלע
המודהוהשמכקרראשיהלתומוחהתולוכי)ונקליסרבכומויקתורשפאתא
ירובצמינימ׃ונימיבהשדחהאמורךותב,הקיתעהאמורלשתומוחהידירשל
יתורירשןפואב,ריעהלשתונושתודוקנבםעפבםעפידמםירקדזמוםיצצה,םינבא
ילבםג)םבורבףאילואו(םיברםירקמבו,הביבסלרשקםושילב,ןיטולחלירקמו
.םניינעהמללכבעדֵי–אמורדיליאוהוליפאו–ליגרהךלֵההש

אוהדוסיהֿעקרןיידע,ולאכשתואצותבוליפא,םוקמֿלכמ,אמורב,םלוא
םירוזפה,תוריבכהתוקיתעהידירשראשלאםרוקמבםיפרטצמתומוחהידירשש
,המצועוםייחֿתפונתלתרכזמותּודעןהדחיולאהתוקיתעהלכו–ריעהיבחרב
דערשאו,ןהמעפשומתויהלאלשלוכירובהךלההוליפאןיאלוכהֿךסברשא
סחיהזיאבתיתוברתואתיאדיאהניחבמןהילאסחייתמיפוריאםדאםושןיאםויה
האורןיידע,תיתייווחהתופיצרהתלשלשלשהקותינףאלע׃הברדאםאיכ,ידוגינ
דוסיונניאםאםגרשאםרוגכהלאההמצועהוםייחהֿתפונתתאיפוריאםדאלכ
הלשירוהווזתוברתדילוהשדסּומֿדוסיםינפֿלכֿלעוהירה,היחהותוברתבימינפ
םיינוציחםיראשנאמורלשתוקיתעהידירשםאםגש,אצמנהזכןפואב.וייחמ
םצעידיֿלעםגירה,וילעמלוכיבכתפחרמקרםחורו,ריעהלשףטושהיווהל
יכקפסןיאו–םחורמוילעםכסנב,הזהיווההתאםהםיליצאמתוחפלהזהרבדה

.׳אהכלה,ם״במרהלןירדהנסתוכלהמ׳הקרפג
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לשהתומדתאםינייפאמה,יפויהלאאשנתהלןויסינהו,יפוילהבהאהעפשלכ
אלאםניא,םיברה״םיישטיקה״ןהייוליגבוליפא,תיקלטיאהתוברתהלכתאואמור
.הזלההרגמהםרוגהםעתדמתמהתודדומתההירפ

לכלשלודגהבורהומכ–םילשורילשתוינמתועהתומוחה,תאזתמועל
,הזגוסמתיבויחהעפשהםושםהמןכתיתאל–ונלש״הקיתעהריעה״תוקיתע
ידוגינסחיבולאה״תוקיתעה״לכתוכורכםגונלצא׃הברדאףאו;ונרבסהשיפכ
םגהמו,תוברתהערזהלאןיאונלצא.)תולדךכֿלכויהאלולףא(ביוחמוקהבומ
קינחהלןוצרבםישרשומה,תוומהẁםסירוזיפיריישקרםאיכ,תוברתהתדלומאלש
דובכלשדמעמונלצאתתלוליאו–םלועהןמהריבעהלוהריבדהל,ונתוברתתא
המגודלהמודבונליצאהלוונרישעהלועמשמןיא,וללהתוומהםסיריישלרומישו
,ונלשונתראפתווננוצרלכמןדקרפונחטשלווננקורל,ונליפשהלקרםאיכ,תימורה
.טושהתאקשנמהדבעלהמודב

םנמארכזייוזהדוקנבו–קוליסלאופאוהירהתוינמתועהתומוחהלשןנידםג
תורודבונלשתימואלההבשחמבדיחיהוןושארהילואהיהש,ןוירוגֿןבבוטַל
תששתמחלמבולאהתומוחהוצרפנשמ,ןויערהתאתולעהלזעהרשא,םינורחאה
ןתואםתסקראלשרמולןתינ–הזלהןויערבםעהזאולהנענּול,ןכא23.םימיה
הפונתתלבקמהתיהתינידמהותינחורהונתוחתפתהלכאלא,תוצָתינויהתומוח
זאהלעוהןויערהךא;המלשההלואגלךלהמהתעדותבהנומשֿילופכףועמו
ןויגשןימכותילאוטקאהותמשגהבהנכהנומאאלל,השולחתונעלוקבהליחתכלמ
וצתינאלשדבלבוזאלךכו–םינוגהתונויערבןוירוגֿןבלשוכרדכ,אדירגהנושמ
ֿילוטנםיטנרגימיאלשתרעבנהתומימתהתרגִשץותינתמישמםגאלא,תומוחה

םייעובשמתוחפ,םילשוריב,י״פר,ותגלפמזכרמסוניכבתאזותעצהתאהלעהןוירוגןב23
,)ז״כשתןוויסבב״י(ןמיזנביזוע׳ץראה׳בתכלשוחווידהנה.ריעהרורחשרחאל
׃״השדחלהקיתעהםילשוריןיבהמוחהץותינלארוקןוירוגןב״׃הרתכוהשהעידיב
.רובידהתושרתאושקבב״ . היהתשםיצורונא׳׃שגרנלוקבןוירוגןבדִודרמארק.
הנניאאיה,םילשוריתמוחתאסורהלךירצ.תיברעותידוהי,םייתשאלותחאםילשורי
ריעהיהתםילשורישםיצורונא.16ֿההאמביכרותןטלושידיֿלעהתנבנאיה.תידוהי
ךרעהיהיהמוחהתסירהלוליאו.םייקודמועאוהו–לתוכהונלבושח.תחא,הלודג
..׳יברעטועימירשפאהבו,תחאםילשורישישםלועהעדייזא.ימלועיטילופ . ותעצה.
תוממותשהבעגרלהלבקתה,תשגרנותבהלנהמינבהרמאנשןוירוגןבלשהעיתפמה
םהשכועמשנםיבר.תורעוסםייפכתואיחמבוצרפןכירחאדימךא,םיחכונהידיֿלע
״.׳קדוצאוה׳׃והערלשיאםירמוא
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המישמכונלתראשנןיידע,ךרעןהבתוארלםימַדמוןהילעםיקפרתמה,םישרוש
.רתויבתודבכנהןמתחאםנמאילואו,דיתעלהדבכנ

תוימינפֿתוינחורתולקתינימלכוליאכיהירהונלשאצומהֿתחנה,ונחנא,םלוא
–הרבדהךילהתברבכויהוליאכ,םינפֿלכֿלע,וא,ונירוחאמרבכויההזגוסמ
תורשפאה״ןורקעיפֿלעוננויעתאךישמהלןכֿםאונלשיוזהפקשהתמרבו
הנחבההרשא,הפוצרתחאםילשורי׃ונייהו,]קרפהשארב[ונרמאש״תישילשה

,לעופבהבםייקתהללדחתשדבלבוזאל״השדח״ו״הקיתעריע״ןיבהרוגשה

.ללכדועתעדונאהתאלורכותאלוילמרופהּהרכיֶהẁןמיסתאדבאתםגאלא
יוארילוא,תגלפומכוהשימליאדועמשיתדוערשא,וזהעיבקבגא,תמאבו
ֿירסומויעדמךרעשֵישאהייכ׃תחאםעפבושתאזשיגדהלוםכסלורוזחל
םדובכירה,םיילילשלםגםאיכ,םייבויחתוקיתעֿידירשותונורכיזלקראלירוטסיה
םאו.תודחוימתורומשוםינואֵזומב,ןורכיזֿתורצואינימלכבחנומומוקמבהלאלש
דוערשפא,ונרדעהבץראהלעורבעש,םילבלובמהוםילדה,תוכופהתהֿילוגלגב
םרמשליאדכרשאוםרמַשלתיתוהמהעינמןיאשםייוליגהמכםגאוצמלתאזֿלכב
״םדאֿארפ״לשוניעםגהנה,זוירוקכוליפאוא,יטתסאהואיעדמהםכרעינפמ
,וכעבינבלצהרצבמהתאלשמלרמשנשךכבהרצאהתאליאדוולאתורושבתוככ
ךותםגאהיול(תרצנווכעלשםיקוושבילטניירואקושלשותומדלעדומלללכונו
לויטלעגנעתנףא,)היצנוובתונשיהקושהתוטמִסתמגודכ,ראפוטושיקלשףוליס
לחנב[טרופנומלשםיעשורמהוםיאלפומהרצבמהידירשםעםיאובחמֿקחשמלש
םויכיורקשהמב,שבוכהימורהלייחהלשהרובקהןוראתאוליפאו–]ביזכ
.ןואֵזומברומשנוריבענ,״דִודלדגמ״

ונתריבןונכתתייעבבםאיכ,ונאםיקסועתוקיתעתייעבבאלונחנא,םלוא
הפהתיהּולםג(תורשפִלאשונתויהללוכירבדהןיאבושןאכו,ונשדוקֿריעו
ֿתינעדמ,תינואֵזומםילשוריבןיינעונלןיא,ונא.)תמאבתובושחתוקיתעתייעב
דצהֿןמֿםילכתסמינימלכלתילכתֿתרסחתונרקסתקפסמה,תיביטקייבוא
,תיתוכלמ,תילארשיםילשוריונאםיצוראלא,םכותבםידוהיםיטנרגימיאו
התויִחךותמקראיהתקקזנתירוטסיהההתוישרושלםגרשאו,תיתילכתֿתילאוטקא
ֿלוכיבכתניחבב,וניניעלםיביואהונלוריתוהשהמבםאו.המשלותאזהתדחוימה
ךפהיֵללכוירשאםיאתמסיסבאלףאו,וננוצרכ,תאזכםילשוריונלןיא,םילשורי
תאו,תושעלהמונלןיאןותנהלוכיבכַּבשאוהטושפךאהנה,תאזכםילשוריל
התואתונבלץֵלָאֵנםאםג,ומוקמבםקשלאלאהרירבונלןיאתיתִמאהםילשורי
.שדחמהלוכ
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תירוטסיההתוישרושהלשןוכנחופיט

שדוקהלאהשיגהֿיכרדיולימרבדבונלשהנושארההלאשלןכֿםאונאםירזוח
התועמשמיטרפלונאםירבועשמ,ןאכךא–תשדוחמהלוכאיהשםילשוריךותב
.תובישחֿברןוקיתדימהבשקבתמ,תאזלהדוסיהֿתחנהלש

,םלוא;ןתוללכב״הקיתעהריעה״תוקיתעלעונרמאשהמונרמא,םנמאיכ
תוקיתעםגדועשי,תיתחתהןתבכִשבואןהלתחתמרקיעבו,ולאהתוקיתעהברקב
םויכאצמנשהממרתויהברהףאשרבתסמו–ונתלודגוונתחימצימימ,ונלשתובר
ילגורפעהיוסיכלתחתמאוצמלוףושחלןיידערשפא,חטשהינפלעיולגהזגוסמ
,ןכֿםגונרמאךא;תינואֵזומםילשוריםיצורונאןיאש,םנמאונרמא׃דועו.היינבה
ֿתילארשיההתויִחךותמתירוטסיהההתוישרושלתקקזנהםילשוריבונאםיצורש
תבייחוהלוכיהתעונאםירבדמובשגוסהןמתוקיתעהלאו–המשלותיתוכלמה
.לודגחוורבףאו,קקזיהלםילשוריאופא

תומודקהתומוחהיאוות

ןקותמהזןורקיעאופאאצמנ,שודיחהןורקעןיינעבונרמאשהמףאלע,ךכ
תרגסמבו–ןחפטלווניתוקיתעתאףושחלךרוצהידיֿלעהליחתכלמךכורמו
.ןרזחשלםגוא,תוקיתעםקשלןתינאהיףאשםימעפלשיםנמאהזהךרוצה

;ומצעינפבאשונםהש,שדקמהותיבהֿרהלהליחתכלמסחייתנאלהזןיינעב
oתיטסישיטֶפתוקפרתה–יברעמהלתוכהיבגלוליפא–םאש,ןייצנינשדצמו

חופיטמרהזיהלאופאשי.תורחאתוקיתעיבגלהמכוהמכתחאלע,איההלוספ
,ונימילש״הקיתעהריעה״תמוחב,ינשתיבימימםינבאידירשש,לשמל,הזןוגכ
ֿינכו,תואובמוןוניגלשהמלשתכרעמבזכרמלהנכפהיתוהנרדוגתוהנלצות
,לשמל,רשפא.ישומישדיקפתולאכםינבאלאוצמלרשפא,םלוא.ןדובכלתוממור
ףאו(תונושהתופוקתהןמריעהתומוחלשיאוותהתאדחיילםנמאיוארףאו
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םיאוותהלשתדחוימהשגדהךות,)הזללכב,םיסוביהתפוקתכ,תוירכנתופוקת
ץבתשהלתויושעםימיהםתואמתוקיתעהםינבאהו–ינשוןושארתיבימימ
םתקולחב,הלאהםיאוותהיוויהבהברתיטתסאותיתייווח,תידומילתלעותב
.םירחאםינפואבםטושיקבו,לשמל,תורֵד☻ִל

״רהנה♫תובוחרינג״וםיתיזה♫רה

והירהםילשורילשתירוטסיהההתוישרושבוציעלהברהםורתליושעהרחאאשונ
.תיללכהןונכתהתכרעמבםיתיזהẁרהלשיתילכתהוצוביש

,ריעלשהיפואתארשהלרתויבםיענרוקמהרואכלונניאתורבקֿתיב,ןכא
ריעביוצרהתאםולהלאלשהיושעתורבקֿתיבתארשהםאשוליפארבתסמו
המםעדחאהנקבהלועהזהגשומהתריוואןיאשהמכוהמכתחאלע–יהשלכ
רמולהארנףא,תמאב.םילשוריגשומב,עומשלונאםיצורשהמםעו,ונלעמשנש
לשללכהֿןמֿםיאצויםירקממץוחש,דועהמו–ירתסדיתרתםהםיגשומהיכ
םילשוריםוחתבתורבקֿיתבםירוסאםגהשעמל,םידבכנוםינומדקתורבקֿיתב
םוחתלץוחמהליחתכלמםנמאאצמנםיתיזהֿרהשאיההדבועה,םלואד.ארקיעמ
ןידהןמאליאדוּו,םלועמדבכנויוצמכרבכוהירהוניבגלו,םילשורילשירוקמה
ֿרהתאשאופאאצויה.םתעשבהדלוחרבקודִודינבירבקכשממ–ותונפלהיהי
ּולו–םינפֿלכֿלעלילכהלולבקלונילעהמו☻םנמא,תורבקֿתיבתניחבב,םיתיזה
,הארנרבכהזעקרלעו;וביבסמומיוקְישםימיאתמההקחרההֿילושלןותנבםג
לכםג,תמאביכ.הרֵתיהכרבףאו,הכרבלתויהלרבדהיושעףאדבעידבש
הנושתויהלםימעפלהלוכיתואיצמבתורבקֿתיבלשתיתוברתהותארשהתועמשמ
הרקמבאוהןכשיאדוּו–גשומהלשערהומעטמהרואכלעמתשמשהממירמגל
.םיתיזהֿרהלשדחוימה

ךשמב,ןאכ.םירחאתורבקֿיתבינימלככתורבקֿתיבוניאםיתיזהֿרהשינפמ
תירקמההביסהןמקראלהרובקלםידוהילשםהיתויווגואבוה,תורודלעתורוד

.ד״יהכלה,ם״במרהלהריחבהֿתיבתוכלהמ׳זקרפד

,׳ריזנ׳׳ימלשורי׳,]א״יהכלה[׳אקרפ׳ארתבאבב׳ו]׳בהכלה[׳וקרפ׳םיעגנ׳אתפסותה
.]׳דרוטז״נףד[׳גהכלהיעישתקרפ
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ורטפנםהשינפמ,דוחייב,אלא,הבורקההביבסבםמלועֿתיבלורטפנםישנאהש
תאםייקלוםילשורילדעלםירושקראשיהלדחוימהשפנהẁאשמךות
לאוגהוילאאובב,דגנמשדוקהֿרהלאםחורלשתיחצנהתיפצתה
ןיעכ,םידיחיֿםילודגלש״ןואֵתנפ״םתסאלףאתויהלםיתיזהֿרההלעתמךכו–
םתפיאשוםחורתיצמתלןורכיזֿתבצמםאיכ,ללכֿךרדהארשהלשתורבקֿיתב
.יממעףקיהבהמואהֿתורודלשתילארשיה

ירבקמ,ןודנולברטסנימטסֶותייסנכמ,לשמל,ומכ(–״םינואֵתנפ״ינימלכמ,ןכאו
ורטייפֿןסלשהקיליזבבםירויפיפאהירבקמ,בוקרקבשלוואוובםיינלופהםיכלמה
םניאםירחבנהרובקֿתומוקמיכלילעבחכוויהלןתינ–)םהבאצויכדועו,אמורב
םגתויהלםהםילוכיאלא,הרובקותוומלשהריוואאקוודתאשלםיחרכומ
גשומלעהפחתףאשהרוצב,תיתָנומאואתירוטסיהתּויִחלשהארשהֿתורוקמ
אלא,בורקמםהבהפוצהתאתיאדיאהתויִחהתריוואבםישרתקראלו,תוומה
.ביבסמתוברתהאולמלעהתויִחבתאזההאדיאהתארשהלדקומכםגשמשת

ךפהילאוהיושעשםימעפלשי,״ןואֵתנפ״וניאשתורבקֿתיבוליפא,ןכֿלעֿרתי
הבונ׳גב,לשמל,הרקשיפכו–הלךיישאוהשריעליתויִחהארשהֿרוקמל
םהיתורבִקרואיפבקרםנואלכתאועיקשהוליאכהירישעתורודרשא,תיקלטיאה
דחאתויהלהזהתורבקהֿתיבךפהנףוסבלו,ריעהלשתורבקהֿתיבבםייתחפשמה
לשחורהתואהבונ׳גלעםירשמה,רתויבםיקהבומהינוריעהבכרההימרוגמ
.התוהזתאהרואכלתדחיימהתירחסמֿתירוטסיההלוצא

םניאםירבדהדציכריהבהלקרםילוכידחיםגולאהתואמגודהינימינש,םלוא

.ונלשונניינעןורתפלםימגרַתימ
,ךכידיֿלעםינפֿלכֿלעתיתוברתההאצותהתגשומולאהתואמגודביכ

םיכרעלוםירבקנהםישנאלותרקוהתאאטבלרוביצהןאכאבהליחתכלמש
תותמהםהיתויווגלדחוימדובכןתמידיֿלעתאזתושעלאבאוהו,םהבומלגתנש
ןאכןירקמורזוחהאוהאוההזהםיוסמהיוטיבהו–םשודיקףאו,ןהירבקרואיפו
םרוגהאוההלאהםינותנהלכמךפהה,תאזתמועל.םירבדהתועמשמתא
,תדחוימתירוביצהנווכםושהליחתכלמהתיהאלןאכ.םיתיזהֿרהלשותועמשמל
ֿרהבםירבקה,ךכלםאתהב.דבעידבואָליממקרהלוכאיהתלבקתמההאצותהו
,םיבולעוםילדוליפאםהירהללכֿךרדב׃הברדאו,ראפםושםהבןיאםיתיזה
תומֵלשםצעמילואדבל–איהשהאדיאםושליוטיבתתלידכםהבןיאםמצעלשכו
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תועינצאקווד,ףוסבלו.לארשיחוריפֿלעהרובקבתמלגתמה,העונצהןוחטיבה

ןתינהניגבקריכ–תירוטסיההםתועמשמתאתרשפאמהאיהאיההלאהםירבקה
הלוכיובלֿתמושתלכו,םתויטרפב,םמצעםירבקהרחאךשמיהלאלשהפוצַלןאכ
ומוקימו,ותוללכבהזהתורבקהֿתיבונייהו,תמאבןאכעבוקהןויערהלארובעל
לאדחוימבםחורֿחצנתאםנמאונוויכםישנאהשהדבועהו,תיבהֿרהלדגנמ
םילעושוםמושהיהדועתיבהֿרהשכ–דוחייבשדוחייב–תאזו,הזהםוקמה
םשפנֿאשמבהנהואבוומק,םישנאה,םהוליאו,הלוגבךלהםעהו,ובוכלִה
רבדהקעדזמשיפכו–ופאלעוימואלהןובלעהקמועלכךותמ,ךכ,הלואגל
24.שדקמהינפחכונלאםיעונצהםהירבקהארמללילעב

ךרעיהלךירצויפֿלעשןורקיעהאליממעבקנהזהםירבדהֿעקרלםאתהבו
.לארשיתריבלשהנונכתבםיתיזהֿרהלשוצוביש

היהרשפאשיפכו,םוקמהיופייםשל,םמצעםירבקהלשדחוימחופיטםוש
אלו–ןובשחבהשעמלןאכאבוניא,תשדוחמהתויתכלממהדובכלבושחלילוא
םעבטמםירזםהש,תורבקֿןחלופוoהיצזישיטֶפתנכסלכמהקחרההיכרוצינפמקר
אהירבדהשינפמםגאלא,לארשיתרותיפֿלעתינחורההארשההוךוניחהיכרדל
םייקאוהשיפכ,הזהרההםצע,תאזתמועל.ונרבסהשיפכ,ןיינעהםצעתארתוס
ונלרתונאל–הנכומהותועמשמלעוקהבומהומוקימלע,ונינפלםינפֿלכֿלערבכ
םשוריפןיא,ןוּוכמהןונכתבובולישו,הזץומיאוליאו;אוהשתומכוצמאלאלא
קיפהלוהמייקלהמגמבו,תועמשמהתעדותמ,תעדמםנמאהשעֵיץומיאהשהזאלא
,בולישהוץומיאהיכרמולןתינףאתורחאםילימב.הבהמולגהתלעותהתא
יוטיבהתא,ונדִצמ,ונאףיסונהנכומהתועמשמהלעשהזםצעבאוהםשוריפ
אלםיתיזהֿרהשןפואבו,ונכותבהטילקהלוהטלקלידכ,הבונתרכהליטתסאה
עמָשיתשדקמהותיבהֿרהמםגאלא,תיבהֿרהלידדצֿדחןוויכבקרדועסחייתי
ֿךסבו,ןיינבבדסּומֿדוסילהכפהנוהליעוהוהלבקתנםנמאהליפתהש,תונעיהה
תודוסיהלשתירוטסיהההיצרגטניאָּבשתומלשהחוראופאןאכמהרשותלוכה
.םינושה

ףאםהמקלחרשא,םיינכטםיעצמאהמכתעדהלעתולעהלןתינךכםשל
.תוטשפבםינפֿלכֿלעהרואכלשקבתמ

,םיתיזהֿרהיעלסןיבד״בשףאןמטנ,םירבדהתאבתכרחאםינשעבשואששכ24
...ובםיכלומוםיכלהמבָרעֿילעושו,יבשבונשדוקרהיורש–דגנמ–ןיידעו
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לשוכשמהרושיק–םירחאהםיעצמאלעקרכו–לוכֿםדוקוהירההלאמדחא
ֿלערשא,תוכלמẁןגתועצמאב,תיבהֿרהתודרומלא,ןורדקלחנךרד,םיתיזהֿרה
תוברתהֿםוקמלםירבדהֿףוריצתאךופהליושעאוהאהיףונהלשוביטםצעיפ
.םלועברתויבדוההֿבר

תוכלהמ׳זקרפבתעבקנההכלהביתִמאלושכמםושןיא,ינרובס,הזןיינעל
אמש״םילשוריבםיסדרפותונגןיעטונןיאש,ד״יהכלהם״במרהלהריחבהֿתיב
ּולש–םייקשמֿםייטרפםיסדרפוםינגיבגלןיטולחלתנבומאיהוזהכלה׃״חרסת
היהלוכיםנמא,וזהניחבמתישפוחדיםילשוריבתומדאהילעבלתנתינהתיה
הריבהלשםיינוריעההידוקפִתוהיפואתתחשהלתומיוסמתוביסמבאיבהלרבדה
רבתסמוו;היתומוחךותבתרגוסמהריעלשםוצמצהיֵאנתבדחוימבו,שדוקהֿריעו
הכלהההרמאנםנמאםיירוביציונֿינגחופיטלשהרגִשהרדעיהעקרלעקרש
קפסןיאלארשיֿתרותלשתיגָ☻ומהתרוסמהלולכמב,םלואז.יללכוימתסחסונב
קפתסהלםוקמןיאו,יונלשםרוגכםיסדרפוםינגלעדונהקהבומהיבויחהךרעב
ישוקםגןיאונימיב.יפויינימלכבםילשוריתאתופיילבויחַלתעדונהתובישחב
תורבטצהויעבטהלבזהלשןוחריסהתנכסבדועךורכאהיאלןוניגהשחיטבהל
התשענשהרגִשהעקרלעו–חרבעבונימכחתאועיתרהש,םיביקרמהםיבשעה
דחוימבו(לוכהֿךסבקפסןיא,םיירוביציונֿינגבםנמאשמתשהל,תלבוקמרבכ
םגםילשורייוּפיימדוערזנתהלםעטןיאש)םהלםיפצמונאש,ןוזרפלשםיאנתב
דבלבו,ךכםנמאהתוּפיילאיהרחבומהןמהווצמיאדוףאו,םינגלשםתועצמאב
.דספהבאציאלרבדהֿרכשיכוטקנייםיצוחנהםיעצמאהש

יושעילואשיפכ–דגנכשֿתונעטבהזרשקהבאובלןיא,ילהמדנ,ןכומכ
תוביבסתאןייצמהיארִּפהיפויהתאאקוודרמשליוארש–ןועטלואובלוהשימ

תחנמ׃ן״יַעֿילֲע׳ב,׳הכלהבםילשורי׳,יקצולבולאיב׳שלשונויעתאהזןוויכבםגהארו
,ב״ישת‐ח״שתםילשורי,׳הנשםיעבשולתואלמירחאןקושןמלזהמלשלםירבד
34.׳מעב

םש׳השמֿינפ׳ו,]׳דרוטט״מףד[)׳הוא(׳גהכלה׳בקרפ׳תורשעמ׳׳ימלשורי׳הארז
םידרותניגהתואףאש,)לכואוטקולבןאכתילאנמיבררמא׃ליחתמהרוביד(
יונֿתניגאלו,תיקשמותיטרפקרהתיהםנמאינשתיבימיבםילשוריבהרתוהוהראשוהש
קראל,הפוקתהתואבתירוביציונֿתניגוזיאלרכזאוצמלללכבהשקהשעמל.תירוביצ
.אמורבוןוויבםגאלאלארשיֿץראב

.]ןוחרִס׃ליחתמהרוביד[׳בדומעב״פףד׳אמקאבב׳לעי״שרהארח
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יפויהלעיכינרובס.ולשמקזחוברםסקםנמאולשירשאו,וננמזבתיבהֿרה
םגרמתשהליושעםילשוריףונביפוילשהזגוסשינפמ,ןאכסוחלונלןיאיארפה
זכרמבדחוימבו–ריעהךותבוליאו,ריעהלשהמוחתלרבעמלאטעמקחדייםא
ונלןיאיאדו,ליעלונרמארבכשהמלהמודבירה–הכולמריעוךלמשדקמלשהז
ֿרתי.ראפותולדגלשםעטלונאםיקוקזאלא,תולדוהבוזעלשהקיטנמורבןיינע
ֿתונעיהביתוהמהדוסיהםנמאאוהתאזההדוקנבראופמהחופיטה,ןכֿלע
ֿרהלשתורבקהֿתיבבהלדהתועינצהשםשכיכ;ןאכםינדונאהבשהמלשהה
תודוסימאיהאיה–הלואגהלאףוסיכהלשהבערהתולדהוז–ומצעםיתיזה
תגשומהתוכלמהתונעֵהבתועינצהתואתללכהןכ,עוגפלןיאהבו,ולשותועמשמ
חוכהֿתמרבקררבכרשא,ףוסיכהותואלשונורתפויתִמאהוכרעתואאיהאיה
.ךליאוןאכמונממןוזיהלדועךרטצנולכונוזתתמואמתומלשלש

קרןאכשרדנאוהןיאשרמולהארנתמאב,ונרמאשהזהתוכלמהֿןג,םלוא
תולגרַמכםגיעבטןפואבאוהשקבתמאלא,דבלבםיתיזהֿרהלשובולישיכרוצל
םיאתמהארנףא,השעמלו;ומצעבהזלשודובכלףא,תיבהֿרהלתומיאתמ
,םינגẁתרשרשבםגטשפתיאלא,רומאהרוזאלקרםצמטציאלןגהש,הרואכל
ֿרהלשוכשמהבו,אסיגדחמתיברעמההעבגהתודרומלדעוםוניהֿןבאיגלדעבמ
ואצָמייאליממ,המינפןגהךותב,ךכבגא.ךדיאמםיפוצהֿרהלדע,הנופצ,םיתיזה
–םוקמבםייוצמהםיקהבומהםיירוטסיההםירתאה,דחוימחופיטב,םיבלתשמ
ב״ויכולגורֿןיע,חולישהתבקִנ,ןורדקלחנבשינשתיבימימםירבקהתוכרעמומכ
,תאזהרדהֶהֿתרוגחבתירוטסיההתוישרושהתשוחתןאכמםגחטבותאליממו–
.הברגחיתריעהרשא

תורבקהֿתיבבוומצעםיתיזהֿרהבדוחייבונאםיקסועןיידע,הזקרפב,ונאךא
אוהאוהרשא,רחאגוסמבולישֿיעצמאםגוילאמכהלועהזןיינעלו–וברשא
.האלמההתילכתלתאזהםירבדהֿתכרעמלכתאאיבהליושעאהיש

ֿרהבםלגתמהןויערלשרופמיוטיבןימתתלתמאבלכוישוהשמלאיהיתנווכ
ילואיושעהזכוהשמיכילהמדנו–ונדִצמ,השעמל,ובונלשונתוספתיהלוםיתיזה
םקוירשא,הלואגהיפוסיכולארשיתויולגלףיקמיִּפֶאתכְנẁתיבבונלאצמיהל
יאדויכםא(ונממילרגטניאקלחןיעכוםיתיזהֿרהלעשתורבקהֿתיבלףנוסמב
ונממךשמייומכליעלדתוכלמהֿןגרשאו,)םינהוכלהשיגברתומהםוקמב,ןבומכו
תוכנֿתיבלשדיקפתבקרםצמטצהללכויאליאדוובהזכדסומ.ודִצמ,וילאףנוסיו
אוהשאשונַּבדומילוהארוה,רקחמלשרדמֿתיבלםגאליממךפהייאוהו,דבלב
יחרכהםנמאאוההזכדסומ–ךכלעבושחלונאםיאבךאשמ,ןבומכו;ולשדקומ
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ךא.רחאםוקמבזאיכ,הזםוקמבאלםא,ומיקהלונאםיביוחמו,םינפֿלכֿלעונל
–ןיינעלרתויבםינוּוכמכתמאבילםיארניתרמאשרודיסהןפואורומאהםוקמה
דסומהתאוילאןימזמוליאכםיתיזהֿרהבשתורבקהֿתיבשינפמקראלו
עבטמ,אליממדסומהשרדנוליאכךכוןאכאקוודשינפמםגאלא,הליחתכלמ
.רתויבברהתויהליושעותועמשמוותלעותףקיהו,םירבדה

,תימוקמתילארשיֿץראותימלשוריתירוטסיהתוישרושינימלכשינפמאוהךכ
׃דועו–םינפֿלכֿלעהפונמןאכטלמיהללכונאל,דחוימבהחפטנאלםאםגירה
תיטנמורלהרקיעבךפהילאיההטונהביטםצעיפֿלע,וזתדחוימתוישרושש
םתועמשמבהברהנחבהילב,ויהםהרשאב,ויהשםירבדהתביחבהעיפשמו
,הלואגהיפוסיכולארשיתויולגלשםימיהירבד,תאזתמועל.תיביטמרונהניחבמ
לולכמביכאצוי,הכדעונימיירבדלולכמבםקלחלשתיסחיההמצועהלכםע
רכזםוש,םעבטמ,םהלןיאשטעמכתירוטסיההונתוישרושלשםיימוקמהםינותנה
םהבןיאלארשיֿץראב,תאזהתירוטסיההונתוישרושיטָרפ,ינשדצמו;אוהש
רבתׁשהלםהםיטונםביטםצעמו,אדירגתיטנמורתופחסיהלשהנכסללכֿךרדב
הבראקוודתויהלהיושעתיכוניחהםתובישחשןפואב,תיביטמרונתועמשמבןאכ
–יתוכאלמןפואבםגּולו–רשפאהתדימברוצילאוהבושחיאדו,ןכל.רתויב
הלאקוודו–תאזהתירוטסיההונתוישרושלםגיפרגופוטֿיתָרוכמסיסבהזיא
ֿרוזיאןיעכבאלםא,הזכשסיסבלשותמקהלםיאתמהםוקמהוהמו;דחוימב
עבקֿשרושתניחבב,םקושמההריחבהֿתיבלדגנמו,הלואגהםילשורילשהיצלח
איהוחוכמווכותמרשאלזרבהֿרוכלשורכִזבונתלואגלשתּויִחהֿזכרמלהרפמ
?החמצ

קראלהברהרזעיהלןבומכלכויתאזהתושרתשההוהארשההדסומ,הנהו
םירוזחשבםגאלא,ןיַעבשםיירוקמֿםיירוטסיהםינותנותורפסלשתורצואב
םירוזחשהלשםתגוצתוםתלכהב,םנמא,רקיעבו;םיבצמותומוקמלשםייתונמא
,לשמל,ינאןווכתמ.ןודינהתוכנהֿתיבלאםינגהתופנתסהאטבתהללכותהזגוסמ
–ישעמשומישלויעבטלדוגבוליפאילואםימעפל–תסנכֿיתבימגדרוזחשל
םיבצמלשםילסופמםייוטיב,תובוחרוםיידוהיםיעברימגדרוזחש,ןכֿומכ
תמאבשןפואבו–ןיינעםהבוקצייוםּוּפַיְי,םינגהתאואלמיש,ב״ויכוםיירוטסיה
לעלארשיתלוגל,רישיימויֿםויעגמב,תילארשיֿץראתויִחלשדיןאכבצות
,המוקתהוהרותהלשתימנידהתשרומהתאשונכ,תונושההיתופוקתוהירוזיפ
.ןאכבשתורודהםעתחאהרּוׁשב
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,תיתבצמההמישמהםצעלקרבשוחמתויהל,ןבומכ,לכויאלםינגבהזשומיש
בוציעלשתיטתסאההמישמהוכירדהלהחרכומאהתלוכֿםדוקוליפאילואאלא
ןיבךא;הזלהרוביחברבדבםיקסועונאםגשיפכ,םמצעבתוכלמהֿינגוריעהינפ
המורתתויהלידכעצומהגוסהןמחותיפבשילוכהֿךסבש,הארנךכןיבוךכ
יבצֿירוארשא,חוכהותיליאהלשהעדותוחורהתואבונתוברתתשרשהלתעבוק
ונרמאשרוזאביעבטהףונה25.רהנהẁתובוחרלשךלהמהגשומבּהלילכִהגרבנירג
ועיצהלינוימדבהלערשאםינגהםֵשןאכמו,אילפהלוניינעלוהזגשומלםיאתמ
.״רהנהֿתובוחרינג״׃תרתוכב

המינפריעהךותבםימודק♫יניינברוזחש

הייטסלהשעמלונתואאיבהםיתיזהֿרהלשובולישלעליעלדךוראהקרפה,םלוא
תוקיתעהינותנחופיטב,םצעב,קוסעלונלחתהוב,וננוידלשרשיהוקהןמ
רשקב.הזלהוקבךישמהלורוזחלונליוארבושהתעו–םילשורילשתוימוקמה
הניחבמאל,יעוצקמואיעדמרוביחהזןיאשןובשחבארוקהחקיייאדוךכל
אלשאטישפךכלםאתהבו,תינויערהסמקרםאיכ,תילכירדאאלותיגולואכרא
תתללכונ.אדירגתידדצתועמשמתולעבתויורשפאלוםיטרפִלגילפהלןאכלכונ
–תולודגותוינורקעתויועמשמתאשלידכםהבאהישםירבדלעקרונתעדתא
תיתשהל,םנמאאיההבושחוהבוטתורשפאיכילהמדנ,הזגוסמתולכתסהֿתמרבו
ונתראפתיניינבמהמכרוזחשלעהקיתעהםילשוריםוחתלששדוחמהויּוניבתא

.ירוקמהםמוקמבםדֶקמ

,הפוריאתודהילשחבטהוןברוחהרחאלשג״צאלשלודגהורפסלהנשמהתרתוכ25
,ג״צאםתוחרפסהםויסבםגו–׳חוכהו]תוניקה=[תיליאהרפס׳׃איה,׳רהנהתובוחר׳
.״רהנהתובוחר/חוכהותיליאהרפס/םלשנאלוםת״׃ודרָּפיהב
סחיהתלשושתא,םיפוסיכהשדוקְּבתרדאנההמירזהתאןייצמ׳רהנהתובוחר׳יוטיבה
–םהינבלתובאמ,ןורחאלאוגךלמדעוןושארהוניבאםהרבאמ,בייחמהולודגה
׳לארשייטבשלדֵעלַגןוזח׳׃לשמלהאר(.םלועדעלארשיחצנלו–םהידירשלםיללחמ
.)146,152םידומע,קילאיבדסומתאצוהבג״צאיבתכב׳הךרכ,׳לודגה☻ַחַיהריש׳ו
תוברתותונמאלע׳ורוביחבד״בשירבדתאהאר׳רהנהתובוחר׳וג״צאלעדוע
.48ֿו46תורעהלםשבלםישו,161‐160םידומע׳דךרכ,׳לארשיתרותו
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.תויללכתוחנהשולשלרשקתמןויערה
ואללכֿךרדב,םילשורייוניביכתעדהלעתולעהלןיאיאדוושאיהתחאה

עובקורדגומ,יפיצפסינכטןונגסהזיאלקקזיהליושע,םהשלכםימיוסמםירוזאב
ןונגסבוללכבהקיתעהםילשוריםוחתתארזחשלהסננשןוגכו–הליחתכלמ
קראללוספרבדה.הנברוחינפלריעההתיהשיפכ,ינשתיבימילשתראפתה
םושאופאולןיאו,ודוסיבונלרזאוהםגםצעבהיהיטסינלהןונגסותואשםושמ
םוקמבו,יעבטֿיתלבאוהרבדהשינפמקראלו;ונדידלתדחוימתימינפתועמשמ
ןורקיעהינפמםגאלא;געלנלטושפאופאךפהילאוהיושעהבוטהארשהלכ
םגּולו–יעבטןפואבתונביהלוחתפתהלםנמאתבייחריעהש,יבויחה,ךופהה
םילועםהשיפכ,םייטרקנוקםיכרצלשםהיתושירדלדומצב–ךרדומובשוחמ
ורקיעבתונביהליופצהקיתעהריעהםוחתםגש,אוהטושפךכלםאתהב.םיאבו
םימואיתַּבםגולו–םיינרדומההפוקתהתונונגסלשםתוחתפתהֿךלהמתנוכתמב
תיתפומהםילשוריםגשםשכו–ונלשונתוברתחורלוםידחוימהוניכרצלםישורדה
.הלשהתפוקתןונגסבאלאהיונבהתיהאל,התעשב,ונלש

,תורצח,םיניינבהמכםא–ילהמדנךכ–ערןיא,תאזהתרגסמהךותב,םלוא
תופוקתלשןונגסבדחוימבורזחושי,םשוהפםירוזפ,ב״ויכותורכיכואתוניפ
וחותיפםצעלעםגהברהבוטבעיפשהללכוירבדהשילהארנ׃הברדא.תוקיתע
רועיכהיכוביסלהזבשושחלןיאיכילהמדנו–ביבסמינרדומהןונגסהלשיתויִחה
םילשורילשהתומדתרוקיבבוילעיתערתהשגוסהןמתינונגסתוילסקודרפלש
ואםיינכותםידוגינבאוההרוקמםויהלשתינונגסהתוילסקודרפה.אנדיאהד
,תאזתמועל,ןאכ.םוקמליתִמאסחילכתרסח,תינכמתונייקחלשתונויסינב
בושחשהמו–םואיתלשתּונעיהלהליחתכלמןוּוכמוןנכותמבולישבונאםירבדמ
,ותיירבעבטמשרשומרוזחשבאלאוניאורקיעלכרשאבוליש׃דוחייבעבוקו
.םיוסמהומוקמםצעמאקוודותויִחלכתאקנויהו

,וא–תיתִמאתלעותבםיקיתעםיניינברזחשלןכתייאליכאיההיינשההחנהה
ינואֵזומשומישלהֶ☻ֲעַנרוזחשהםא–הקומעתיבויחתועמשמתלעב,םינפֿלכֿלע
ואייסרווב,תפרציכלמלשראפהֿתונמראב,לשמל,רוקיביפֿלע.אדירג
רוזחשב,וליפארמאנ,וא–26תילכתאללםָרֵאפבםיממושוראשנש,ולּבנֶטנפב

רשאו,14ֿהיאולןעמלהנבנשיקורָּבהןומראהלשלולכמהבצינ,םינגףקומ,יֵסרֶוריעב26
האוסנרפלשהכולמהןומראםייקלּבנֶטנופהרייעב.18ֿההאמבתפרציכלמובונכש
.16ֿההאמהתליחתבךלמרשא,ןושארה
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םפונלכםע,לשמל,קרויֿוינבש״סרטסיולק״הומכ,הליחתלכמםיינואֵזומםיכרצל
ֿיתלבהתויתוכאלמהבקע,המכדע)ידידיבגל,תוחפל(דיעהלינַלוכי–27רדהנה
,שפנהתאםהםיממורמשמרתוי,הזגוסמםיירוטסיההםירומישהלשתישומיש
תאתאשלרומאה,ירוטסיהןיינבלשרוזחש.חפמובצעלהתואםיאיצומקרםהירה
םירוזחשהןמ,לשמל,לידבהלו(–ונרמאשהלאןיעכתדחוימתושֵיכומצע
םיחלצומהםירוזחשהןמ,לשמל,לידבהל׃תמייקהמגודב,וא,ונעצהשםימדוקה
ולאצמנםאקרתמאבליעומתויהלןכֿםאלוכי–28)אמורבשןיטלפהתעבגב
תועצה.תופיצרןיעכב,ירוקמהושומישלינגרואןפואבםאתומה,ילאוטקאשומיש
םירוזחשהלשםגםתמאתהתעדלעאופאתורומאהזהקרפבינאהלעמשרוזחשה
.שמשלםירומאויהיםהםהלרשא,םישדוחמהֿםיישממהםיכרצלםמצע

ןימלהקיתעהריעהםוחתתאךופהנאלםאםגש,איהתישילשההחנההוליאו
םוחתלריזחהלהיהייוארםינפֿלכֿלעירה,ליעלוניחדשגוסהןמהריבֿתיירק
תריבלםיכירצהתוכלמהורוביצהיניינברקיעתאםילשורילשהזהיזכרמהןיערגה
לכותונתריביכ,ינרובסתאזההחנההתרגסמבו;םהלהכירצהריבהרשאולארשי
וגזמתיםירבדהםא,דחיםגיפויותולדגֿתפונתותוישרושינפוחםנמאבואשל
.הזגוסמםיכרצהןמקלחיולימלרקיעבושדקויןאכםהבםינדונאשםירוזחשהו

והירה,ןיעבדועםייוצמהםידירשהדוסילע,רתויבשקבתמהרוזחשה,ךכ
הֶלשיקהםוקמב–29סודרוהימימהילדגמתשולשלעריעהתדוצמרוזחשיאדווב
דחאלשיניעבאוהןגוהויעבטךאו;אנדיאהדימל☻ומה״דִודלדגמ״ותיכרותה
תאשלולבקללכוילאצפלדגמשדועב,םירמלדגמכירוקמהומשרזחויםילדגמה

ולדגמוםחתמה.ןטהנמיאהלשינופצההצקב,םירזנמלשןשילולכמאוה׳סרטסיולק׳ה27
רשכוהוץפושםוקמהו,חפוטמועוטנןגהלוכרשא,תאשינהעבגתגספלעםיבצינ
.יממעתורייתרתאכ

הנושארהו,אמורדּוסיירתאאיה–)ניטָלָּפ׃תיקלטיאבו,סּוניטָלָּפ(–׳ןיטלפהתעבג׳28
׳ןיטלפ׳חנומהןאכמו(םירסיקהתונמראונבנןאכ.הקיתעהריעהלשתועבגהעבשןיבמ
םיטלובםהידירשךאוררופתהתונומראה.)תוברתונושלבךכלהמודבו,ןומראןייצמה
ןומרארתאבו,םהירוגמלראפיניינבאמוריליצאןאכונבםייניבהימיב.העבגהיבחרב
.םיחפוטמהםינגהןיבםויכםגתבצינה,׳הֶזנֶרַפהליו׳16ֿההאמבהמקוהסוירביט

םארקרשאקנעילדגמהשולשהילעהנבו,ריעהברעמבהמוחהתארציבסודרוה29
םיתרפהידיברסאנרשאכדבאתהרשא(ויחאלאצפםשֿלעדחאה׃ולםיבורקהתומשִּב
,ודידיסוקיפיהםשֿלעינשה,)יאנומשחתיביכלמןורחא,סונוגיטנאתוכלמבוכמתש
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בסוייכאוהיואריאדו–ישילשהוליאו,דִודלדגמכבסומהומשתאדובכברבכ
רחאלדעדמעמםשקיזחהשםחולהםשלע,ארויגֿרבןועמשלדגמלומש
?תוזרפתבשלונריערבכהיופצהבהפוקתב,תאזההדוצמבהשעֵיהמו.ןברוחה
םילשורילשםיינוריעהםיעוריאהזכרמוריעהתלהנהבשומלהתכיפהיכילהמדנ

ונלרתומןהמשתויוברתַּב,ואןיעכ(–
.תעדהלעידמללבקתמהןורתפיהירה–30)הזגוסמםירבדדומלל

בשומל,לשמל,וכפהלוםיאנומשחהןומראתארזחשליניעבאוהריבס,תינש
רשדרשמכילואשמשליושעה,סודרוהןומראתא,ןכומכ;הלשממהתצעומ
בשומלךפהילילואהיוארה,)סודרוהלשהינוטנאוז(הריבהתדוצמתאףאו;ץוחה
31.לארשיאבצלשהדקפמה

יאניךלמהתנינ–תיאנומשחהםירמםשֿלעישילשהו,ברקבגרהנשםישרפהליחשיא
ףאֿלע;היבורקחצרלעסודרוהתאחיכוהלמהעתרנאלםירמ.הבוהאהותשא–
דקפאוה–ובהדגבאמשדשחב,ףוריטלשףקתהבןותנותויהבו–הילאהזעהותבהא
היחאיהוליאכותשאלארבודהעגושמכגהנתה,ךכלעטרחתהסודרוה.התואחוצרל
.רתויבהפיהלדגמהתאהמשֿלעארקףאו,ודיל
ךלמהלשורכזתאראפל,תיאנומשחהםירמלשהדובכתאבישהלאופאעיצמד״בש
ןברוחרחאלרצבתה,לודגהדרמהידקפממ,ןועמש.ארויגרבןועמשלדיביצהלו,דִוד
,תוליחמַלוימחולםעדריזא;לולאבהנוילעהריעהתליפנדע,הדוצמהֿיֵלדגמבשדקמה
לשהלודגהןוחצינהתכולהתב,םדיאםויב,םעֿבורבגרוהלאצוהו,אמורללבוה,דכלנ
.סוטיטוסונייספסא
תינאידורההריעהתדוצמ׃הנומתַּב
ןולמב,ינשתיבימימםילשוריםגדב
לאצפלדגמלשויתודוסי.׳דנלילוה׳
הדוצמהסיסבתאםיווהמ)זכרמב(
לאמשמלדגמה.׳דִודלדגמ׳הנוכמה
הארנןימימו,סוקיפיהלדגמאוה
.םירמלדגמ

.המאתהב,תפרצבוהילגנאב,הינמרגבהייריעהתיבתאםינייצמהלאםיחנומ30

ולגתנםרטרשא(םיאנומשחהןומרא׃ןאכםירומאהראפהינבמלשןמוקמוהזיא31
סודרוהןומרא;םויהלש׳ידוהיהעבורה׳םורב,הנוילעהריעב,ןוכנֿלא,היה)וידירש
תאו;)ונממעטקהלגתנהנורחאלו(׳ינמראהעבור׳ב,םילדגמהתשולשלםורדמערתשה
ותניפללעממ,תיבהרהתמוחלדומצבסודרוההנב–׳הינוטנא׳–הריבהתדוצמ
.תיברעמֿתינופצה

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 490

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



דִוד♫ריע

םירחואמהחותיפהימוחתלקרםצמצלםעטןיאיאדוהזגוסמםירוזחשהתא,םלוא
.ינשתיבימילש

ןונכתבאקוודם☻ומתויהלךירצתופיצרֿתעדותלשדחוימשגדיכילהארנ
.םיליבקמםימעטינשיפֿלע,לוכֿםדוק,תאזו–המודקהדִודẁריעלשםימוחתה
םהםה–ינשתיבימיאקוודואלו–המלשודִודימי,ףוסֿףוסשינפמ,תישאר
תינשו;םמצעבינשתיבימילשהדימהֿהנקיפֿלעםג,ונתלואגלתיתִמאההמרונה
םיטונ,ונלםירכומרתויםהש,םיירמוחהםהינותנחוכב,ינשתיבימישינפמ–
ןפואב,תמזגומהיצרופורפבוננוזחלשתויטתסאהתומרונהלעטלתשהלאקווד
תוילנויצרופורפבםגעוגפלילואאוהיושערקובמֿיתלבתוחתפתהֿךלהמבש
אלדִודֿריעימוחתשהדבועהםג,ןכֿלעֿרתי.תינכותההמרבהארשההלשהנוכנה
תאדואמשבשלםויכהָטונתינמתועה״הקיתעהריעה״םוחתבםבורבוללכנ
התואוונפסכנהילא,תירוקמהםילשורילשםינוכנההיתולובגרבדבונתסיפת
תריבשידיֿלעתולקתהלעאופארבגתהלשילוכהֿךסבו–דוחייבםקשלונשקיב
.ןוּוכמבותעדמןתעפשה

ידבעדִוָדְו״ןושלמ(,תואישנהבשומוא–ךלמהתיביכרמואיתייהוזהמגמב
לשספורמהתואישנהדסוממתולדבהיפלאףלאלידבהלו32,״םלועלםהלאישנ
תאםגו;ןויצẁרהבאוהוליוארהםוקמהיכיאדוּויאדו–)אנדיאהדלארשיתנידמ
תוכנֿתיבכףאילוא–לארשיאבצברושקאהישוהשלכדיקפתב33,ןויצẁתדוצמ
ןיאםנמא,תאזדבלמ.הזםוחתבהמקשלרבדהשקבתמיכינרובס–יאבצ
םירוזחשבאקוודאטבתהלהחרכומןויצֿרהודִודֿריעלשתדחוימההשגדהה
םייתָריבםידוקפִתלשדחוימזוכירידיֿלעםוקמהתשגדהםצעףאו–םייפיצפס
םייושעהםייגולואכראהםירתאהתטלבהךותוםיאתמיטתסאןונכתב,וכותב
השירדהרקיעתאןבומכאלמלםייושעםמצעלשכהלאףא–ןאכאצמיהל
.ונרמאש

.ה״כז״ללאקזחי32

.׳טְֿו׳זםיקוספ׳הקרפ,׳בֿלאומשבהאר33
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ןייצלרוזחי״ןויצֿרה״םשהיכ,אוהרמולךירצןיאשרבדילוא,הזרשקהב
םורדב,תיחרזמההעבגהתאאלא,םויהומכ,תיברעמההעבגהתאדועאלדוחייב
ונשרדשדחוימהיתָריבהזוכירהךא;וניתורוקמבהזםשלחהילערשא,תיבהֿרה
תיחרזמההעבגבקרםצמטצהלךירצאוהןיאםנמאשרבתסמ,דִודֿריעםוחתל
םגםאיכ,ומצעןויצֿרהלקראל,ןכאיכ.ולקיפסהללכותאלםגבושרשא,דבלב
,ץוחבמלוכיבכהוריאשהש–לוועתוינמתועהתומוחהושעתיברעמההעבגל
הפוגברבכהללכנהארנכןושארתיבימיבףאאלאינשתיבימיבקראלשדועב
תיברעמההעבגהשומישיכרמולהארנ,תיפרגופוטההתוכרעיהיפלםג.ריעהלש
רתויביעבטהשומישהאוהדִודֿריעלשםייתָריבהםידוקפִתהזוכירלךשמהכ
–זוכירותואיכאופאאיההטושפהנקסמלוכהֿךסבו,הלדעוימתויהליושעש
.ןאכלםגםנמאטשפתי–ןויצֿרהבםוקמהולרסחישהדימב

תיעבטתוחתפתהבהפרבודמןיאבושיכבלםישלשירבדהןונכתב,םלוא
םעפה.הברעמןויצֿרהמהכלהוהבחרתהםנמאריעהשכו,הליחתבהתיהשוזןיעמ
ןורקיעהו,דבעידבתוינויערותוירוטסיהתומגמיפֿלעןווכמןונכתבאוהרבודמה
הללכבדִודֿריעלשתוכשמיההֿתיזחש–הזןיינעבםגאופארמשיהלךרטצי
,ןבומכ,אלו,תיבהֿרהלוןויצֿרהלתיברעמההעבגהןמתויהלםינפֿלכֿלעךרטצת
הניחבהןמםינפֿלכֿלעםגהפבייחתמשהמםעדחאהנקבהלוערבדה.ךפהל
ֿבשומוא,ךלמהֿתיבהז–ןודינהזוכירהלשרתויבבושחההנבמהיכ,תינכותה
.ןויצֿרהב,תיחרזמההעבגב,רומאכ,םנמאאצָמיי–תואישנה

וליאכש,וזתועמשמב,ןבומכ,שרפתהלםיכירצםירבדהןיא,ינשדצמ,תאזםע
לאלקהןמ״אקוודםדקתהלבייחןויצֿרהלתיברעמההעבגהןמדִודֿריעבכרה
תמאבו,ועבטםצעמןכתייאלהזגוסמיתוכאלמןורקיעיכרמולךירצןיא׃״דבכה
דחוימןפואבםנמאשקבתמהםיוסמטרפלודעבמעיגהלידכאלאותוחדלונאבאל
םינפֿלכֿלעתשקבתמתיברעמההעבגהשארבש,ךכלינאןווכתמ.הכופהההמגמב
חרזמְלקרתויהלהתיזחלכותאלףאףונהעבטיפֿלערשא,הרֵתיהריטוזיא
םיעושעשושפונלשדועייהיכןכתיי.ברעמַל,ביבסמםגףקשיתאלא,םורדו

תוקרזמ,םינגתכרעמךות,הלואגֿתחווַרלשתוכלמהֿראפתֶצֶּבשִתבםייממע
תויהללכוי–םיינואֵזומוםייתונמא,םיינרות,םייתכלממםישומישילעבםינתיבו
.תאזכשהריטלרתויבליעומהדועייה
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ּהללכבריעה

המישנ♫יבחרמורמוחהץחל

תוישרושהלששדוחמבוציעלעדוחייבונתעדתאונתנםימדוקהםיקרפב

ןמדבכנקלחםגונלררבתנאליממךכידכךותךא,םילשורילשתירוטסיהה
תורומאה,ריעהֿיכרדלשינכותהיולימהרבדבונגצהשאובמהֿתלאשלעהבושתה
זוכיררבדבהנקסמההזןיינעלהבושחרקיעב.הריחבהֿתיבלאןלוכליבוהל
,דִודֿריעימוחתבדחוימבו,םילשורילשםיירוקמהםימוחתבםייתָריבהםידוקפִתה
.תועבגהיתשינפלע

םייתָריבהםידוקפִתהןיאש,ונלביקשהחנההםגהבושחהזרשקהב,םלוא
לשושוריפתורחאםילימבו–תדחוימ״הירק״םושבםינפֿלכֿלערגסיהלםיכירצ
םידוקפִתהלשםתוטשפתהתורשפאתאהליחתכלמונעצהשםשכש,אוהרבד
המכוהמכשםגתופצלשיינשדצמןכ,דִודֿריעימוחתלץוחמלאףאםייתָריבה
ןושלב.המצעבדִודֿריעימוחתלושלפיםייפיצפסֿםייתָריבאקוודֿואלםידוקפִת
לששודיחםושבםיצורונאןיא,ונשרדשיתָריבהזוכירהףאלע׃בושתרחא
ונירהוזהניחבמו,םינושהםיעברהןיבםיקצומֿםיינכותואםיילמרופתולובג
ןפואבתכשמנוהפוצר,תחאםילשורירבדבונרמאשןורקיעהלאאופאןאכםירזוח
.ינגרוא

זוכירהאוביןונכתַלעקרכםאש,איההזןורקיעלשתינויגההותועמתשה
ידיֿלע,״יטוידה״יולימלםוקמחנויהזזוכירםעברועמבו,רומאהיתָריבה
לעןאכתולעליושעההזגוסמרתויביעבטהיולימהירה,״םייחרזא״םידוקפִת
דחמהרותורוביצתודסומוםידרשמןכו,לודגהרחסמהםוחתמיאדוובאוהתעדה
םוחתש,תורחאםילימבאוהושוריפ,הזרבד.ךדיאמתיליעלשםירוגמואסיג
םאיכ,יתכלממֿילהנִמזכרמלקראלורקיעבךפהייאנדיאהד״הקיתעהםילשורי״
יהיןכ,ןמא״׃רמואיכשובאאלוהדוא,ידִצמו–ןטהנמוא״יטיס״ןימלשממםג
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בושחגייסִלםינפֿלכֿלעתקקזנםנמאהנקסמהיכינרובסתאזֿלכב,םלוא.״ןוצר
.דואמדע

הנלבותרשאתויזכרמהםיכרדהיולימבןאכרבודמףוסֿףוסש,הזבאוהגייסה
ךכבתיתוהמהלקתוזיאשישינפמאקוודואלשרדנוהירהו–שדקמהẁתיבל
יכרמולהארנ,הברדא.״יטיס״ןימלשןילוחבןאכךבתסהלואבולאהםיכרדהש
ןילוחהייחתאהפונתבםייקלונממהֶרשומהזועבאיהשדקמהתויועמשממתחא
קיפהליושעהאוהםיזעוםירישעלוחייחלשעקרהקר–ינשדצמו,רמוחהלש
תודוסיהש,אוההזהלגעמהתּויִחליאנתה,םלוא.שדקמהתועמשמאולמתאונל
,וא(ןטהנמוא״יטיס״םתסלשהנכסהוליאו;ןזואמןפואבובומרזיםנמאםינושה
,ןוזיאובןיאםנמאש,ךכביהירה)״ינקירמאךרכןימ״םתס,ליעלונחסינשיפכ
,ומכ(שדקמהלאךרדב.לוכהלעובתטלתשמהמשלוהמצעלשכרמוחהתפונתו
ẁדחהתוטלתשההתומדתאאופאעונמלשי)לארשיתומוקמראשבםג,םצעב

לאךרדהש,דעומותבשימילןובשחבתחקלשידוחייבו,רמוחהלשתידדצ
ריעלשירחסמהזכרמהשיפכ,םימימשמתובוחרינימבתרבועאהתאלשדקמה
.תיִלּוחההדובעהֿתועשובתמתֶשמםימשהליושעהלודג

לשםתבצקהביהירהולאהתולקתהלערבגתהלהטושפהךרדהיכרבתסמ
הארנ,תמאבו–הריבהֿיתבלתוניֵּבמ,םיבורמוםיחוּורמ,םייתונמאהמישנֿיבחרמ
איהתרשקתמהביטםצעמאלא,תיתוכאלמֿתיטתסאהנקתקרוזןיאיכרמול
.םירבדהשרושל

םתומדםצעבקראליאדווביהירה,רמוחהלשתידדצֿדחהתוטלתשההיכ
–ךכלםֶדוקרתויהברהאלא,הריבהֿיתבלש,םיקסעהֿתפורט,תינוגֿדחה
,הדבועהםצעברבכוזתוטלתשהתמלגתמ–קומעויתוהמרתויהברהרושימב
ילעבדצמםיאוגהןוממהֿייותיפץחלינפבדומעלולכיאלהיוניבוריעהןונכתש
תושעלידכ,םירחוסםתואינפבםנמאלפנרוזאהלכו,םישרגמלירחסמהשוקיבה
לשםתבצקה,תאזתמועל.דבלבםיירחסמהםתדימֿינקיפֿלע,םהיניעבבוטכוב
תויהלרומאןודינהרוזאהשיפכירחסמץחללןותנהםוקמְּב,ל״נכהמישנהֿיבחרמ
רובשלוחילצהאלונוממייותיפוירחסמהץחלהשאוההשוריפ,הביטםצעמ–
תופידעתתלחוכהםעבאצמנםנמאשו,תיללכהתירוביצהםילוקישהתכרעמתא
.ליבקמירמוחסיכֿלוטיבבהיהךורכרבדהםאםגינחורהונוזיאוורשועילוקישל

ֿיבחרמםתואלשםעוציבוםתבצקהלרשוכהםצע,אופא,תורחאםילימב
תפונתתאאכדלידכאל,המכחברבדהםשגתמםנמאשכדוחייבו–המישנ
תבוחידיתא״אוהשֿךיא״תאצלידכקראלו,תואירבבהעייסלידכאלא,רחסמה
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תויִחהשעמלדועףיסוהלידכ,הבחרדיבוהפיןיעבתמאבאלא,הקיטתסאה
ןוזיאהלשתומלגתהתניחבברבכאוההזהרשוכהםצע–הנהכוהנהכ,הפונתל
המישנהֿיבחרמלשםתומדב,לעופלאוהאצויםגםנמארשאכו.שורדהןוכנה
תניחבמ,םלשומאצמנןוזיאהשירה,השעמלרוביצהתאנהלרבכםינכומוםייוצמה
תיטתסאהֿתינחורההארשהַל,ינוציחהויוטיבתניחבמויגולויצוסהֿימינפהדוסיה
.דחאכ,הבוטה

,הזהםירבדהלולכמלכבאקוודואלאוהםנמאונניינערקיע,ןאכ,ונחנא,םלוא
התעיוארוזהניחבמו;תיטתסאההאצותהויוטיבהדצב–דחוימב–קרםאיכ
,לילעבחיכוהלותולגלאוההמישנהֿיבחרמלשהָנָקַתהןויעריכטרפלורוזחל
רחסמהֿתפונתירוזאלשבוציעָלדעבמושפנהלשתיתונמאהתופקתשההךרדב
,הכותבימתסןפואבתיצמתמהניאוהמשלתרקפומהניאןכאוזהפונתיכ,םמצעב
דיקפתהוליאו–הבחרוהפיקמרתויתוברתֿתכרעמבדיקפתאיהתאלממקראלא
ֿתפונתלדעבמ,תעדהתאתונפהלוזומרלםנמאוהירההמישנהֿיבחרמלשרישיה
.תאזלההבחרהתרגסמהלולכמלא,תיפיצפסהרחסמה

םתסאל,חֵרכהב׃המישנֿיבחרמםתואלשםביטררבתמאליממ,ךכלםאתהב
ֿחוכוהא☻ינהפונתתולעב,תוינייפואתורכיכאלא,טושיקלתוניגואתורכיכוליא
ךותבתבשלשםייאןיעמהנייהתאקוודֿואל,ןעבטמ,הלאו–טןמצעלשמיוטיב
,םמצעבםייקסעההריבהֿיתבלשבוציעהתלצאהלעםגהנעפשתןהאלא,ןילוחה
ןאכתופצלשילוכהֿךסבו–ןדִצמהריבֿיתבםתואחוכמהפונתבהנעפשותףא
.תחאתדחואמהריוואבתגשגשמלוחֿתפונתותבשֿקפואלשגוזימלאופא

םייקסעתורד☻ותובוחרבוריעלשסיסכתבםגשמתשהלןוכנהארנוזהמגמב
תרימשלהפורתהךכבאצָמיתאליממו,םירוגמֿיתבלשרתויםיטקשתובוחרםע
שקבתמה,רחאסיסכת.דעומותבשימיבםגתיללכההריוואהלשןוכנהגזמה
םתסהןמו–תינרדומההפוקתהןידכםיקחשֿידרוגלןאכקקזינםאש,אוה,וילאמכ
הנָּבינו,הצפחשפנבוחותפבלבםהמאנֿהנהינזאו(םהלקקזינאלשןכתייאל
ךרדכ,יתורירשבוברעבוא,תורושבםתואהנבנאלםינפֿלכֿלעירה–)םתמצועמ
רתויבקהבומהיוטיבהאיהוזהמגוד.תינקירמאהםאהֿתמגודלשהרגִשה
התואנךרדונלןיאו,ליעלונלספשרמוחהֿץחללשתידדצֿדחהתוטלתשהַל

םיאתמוץוחנשהמיבגלהמגודלעךמתסהלללכברשפאםא,יתיארשתורכיכינימלכמט
תפחרמ,םירבדהעבטמםיבייחתמהתולדבההוםיגייסהלכלןותנבירה,םילשוריל
.ןובסילבשתויליצאהתורכיכהתמגודהזרשקהבינוימדב
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ןילמוגֿיסחיינימלשחותיפךותוםאותמרוזיפבאלאםיקחשהֿידרוגלשםצומיאל
יובירלאליממונאםירזוחבושוזהדוקנבםגשרמולךירצןיאי.םהיניבםייתוזח
.רתויבהחּווְרהטישבחטשהינפלעתוטשפתהלותורכיכ

ףקיההתוחתפתהוזכרמהיוניב

םייקסעהםיכרצהץחלש,אופאהיהתתאזהןונכתהךרדלכלשתיעבטהאצות
םידוקפִתהרוזאלהכומסתונכשבתוצמתהלםינפֿלכֿלעלכויאלםילודגה
זכרמו,דבלבאנדיאהד״הקיתעהריעה״ימוחתב,םיילהנִמהֿםייתכלממהםייתָריבה
וללהםימוחתהךותמףאתכשמנתופיצרבטשפתהלאופאךרטציתיקסעההריבה
תונורקע.״השדחהריעה״םוחתבםויכםהש,םיכומסהםירוזאהינפלעםג,האלהו
,הזלהבחרומהףקיהבןכֿםאטשפתהלאליממוכרטציםהףא,ונרמאשןונכתה
.ליעלונשרדשיפכךכבגאועלביי״הקיתעהריעה״ימוחתו

תינכטהניחבמבייחתמה,דחאלדבהםגבגאבהלגתמםנמאוזהדוקנב,הנהו
ריעה״ימוחתבםתמשגהןיבל״הקיתעהריעה״םוחתבםירבדהתמשגהןיב
.״השדחה

לוספ–ונרמאשיפכ–והירה״הקיתעהריעה״םוחתבםויכיוצמהיוניבהיכ
,םלשומוביוחמקוליסלהליחתכלמאופאאוהןודינותיירבעבטמו,ותיירבעבטמ
טלחומתושדחתהֿךלהמב,דוסיהןמהלוכןאכהלעתתנקותמהריעהתרוצשידכ
םוחתלשינכותהיולימהןיאתיבויחההניחבהןמםג,ןכֿלעֿרתי.ועבטמינכפהמו
בייחתמחטשהלשתירוטסיההתועמשמהןויגֶהיפֿלע׃ןיטולחלישפוחןיינעהז
יתָריבהויפואבהליחתכלמרדגומה,םיוסמינכותיולימ,רבדלשודוסיב,ןאכ
יוניבתמישמינפבהפונאםידמועןכא,אופא,לוכהֿךסבו–אקוודביזכרמהו
ללכֿךרדבונלןיא״השדחהריעה״ימוחתב,תאזתמועל.תחאתשבוגמותללוכ
–תינכותההניחבהןמ–ןאכןוכסליושעתינורקעו,ביוחמםירתאֿןויגהםוש
.והשלכיבויחיולימ

אוהקוחריאדוםאףא–הזםוחתבהתעםייקהיוניבהבצמםג,ךכידכךות
לוספםושללכֿךרדבובןיאםגםינפֿלכֿלעירה–״ילאדיא״תויהלמללכֿךרדב
םינותנהיכחינהלןתינלוכהֿךסבו;״הקיתעהריע״בוניארשגוסהןמיתוהמ

.הדנקבוטנורוטבתוארלרשפאהזןוויכבתואמגודהמכי
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ץומיאךרדבםא,ןקותמהןונכתבבלתשהלולכויןאכםייוצמהםיינוריעה
יפֿלע,תנווכמםיאָלּבֿתפולחתוםיגרדומםינוקיתלשךרדבםאוהיצרגטניאו
.ליגרינויצולבאןונכתלשםיווקה

ֿלעיכ,ונעבקשהמראשנןיידע,תאזלההנחבהלדעבמםג,תאזֿלכבשאלא
אלא,םיעברִלהקולחבםיניינועמונאןיאםוקמֿלכמ,דחיםגםימוחתהינימינשינפ
ֿתמישמש,תישאר,עמתשמךכלםאתהב.תחאתדחואמוהפוצרריעונאםיצור
םינפֿלכֿלע–ףיקהלהליחתכלמךרטצתםנמא״הקיתעהריעה״םוחתלשיוניבה
ריעה״םוחתמםיכומסםירוזֲאםגאלא,דבלבוומצעלשכהזםוחתאקוודואל–
,יוניבֿתמישמהתואלשםיימינפהםיכרצהיפֿלעהיהיץוחנשלככ,״השדחה
םג–תינשו.תללוכתילנויצקנופֿתיניינעםאיכ,תיפרגואגקראלןויגיהֿתדיחיכ
ירה–ינויצולבאתויהל״השדחהריעה״ימוחתלשןונכתהלכויהזלרבעמםא
תויהלןבומכךרטצתתאזההיצולובאהלשתעבוקהותיללכההמגמה,םוקמֿלכמ
ןכארבדלשופוסבשתנמלע,ליעלדתיזכרמהיוניבהֿתינכתלתמאותמוהפופכ
רסמיהלרבכלכותםנמאוזקרו–ונשרדשגוסהןמתילרגטניאתחאריעונלהיהת
לבוקמכ,דחיםגהיקלחלכבותחאתושֵיכ,תילמרונֿתינויצולובאתוחתפתהל
.םלועבםירעלשןנונכתב

ץראהלשתיקסעההריבהםג––םילשורי

ןויגיההיפֿלעתורבתסמהתודוקנרפסמףיסוהלםינפֿלכֿלעדועןתינ,םייתניב
.תורגבלשבלשותואלדעםירבדהֿםודיקןפואיבגל

וניניּכשהמןיבליתָריבהזכרמהןורקעןיבסחיהתייעבלונתואהריזחמתחאה
רשקהבתדחוימהשגדהלדועקוקזהרבדה.ינחורההמישנהֿבחורורמוחהץחלכ
קראללארשיֿץראלשיתָריבהזכרמלךפהילםנמאהחרכומםילשורישוהירההז
,הרותהולהנִמה,לשמִמהיזכרמלשימשרהבשומהתניחבמוoתילנימונהניחבמ
םאיכ,תירוטסיההקיטנמורלשןיינעקרהזןיא.תיניינעֿתיתוהמהניחבמםגאלא
תארשהיפֿלעתמאבםינבנהםייח.השעמלםיירבעהםייחהיפואלכלשהלאש
םיכשמנםייגולויצוסהםיטוחהלכשכו,שדקמהֿתיבתוסחב,םילשוריביוצמהזכרמ
םייחמןיטולחלהנושוהשמיאדוובםהירה,וילאםיליבומוהזהזכרמהןמתמאב
תימויֿםויהםתארשהוםהירשקרקיעשךא,םילשורילאוהשֿךיאםנמאורשקתיש
,ןבומכ,איהונתחנהםאו.ביבאֿלתמםויה,לשמל,ומכ–רחאםוקממואובי
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םיעיגמאליממשירה,ןושארהגוסהןמםיירבעםייחלשןכותויפואונאםיצורש
תימלשוריההריבהןיממתילכתבהנושהגוסמתימלשוריהריבלשתומדִלםגונא
תונמדזהונלהתיהרבכשתיִרּויעהתוניחבהןמקראלו–אנדיאהדהקוחדה
.תוימינפהֿתויתוהמהתוניחבהלכמםגאלא,ריכזהל

זכרמהלעהווָליישיקסעהזכרמהיכ,ראשהןיב,יאדוובאוהרבדלשושוריפ
ֿלעופ,הוולנםרוגקראלתויהלםנמאךרטצי,ונרמאשיפכ,םילשורילשיתָריבה
ןווכמיתכלממהשעמאלא,וירחאךשמנוילהנִמהֿיתָריבהזכרמהלשונוניכמאצוי
ẁץראלשתיקסעההריבל,שממ,םילשוריתאםגךופהלידכתושעיהלךרטצי

.תאזלהתיקסעההריבהתויהלאופאךרטציונרמאשיקסעהזכרמהו–לארשי
ץחל״ןיבןאכונשרדשןוזיאותואיכאיהךכמתעמתשמהתינורקעהנקסמ

תויהללכויאל,תיטתסאההיצרגטניאהוא,״ינחורההמישנהֿבחור״ןיבל״רמוחה
החרכומאהתאלא,המצעלשכםילשורילשהתומדתעיבקםצעתניחבמקרבשוחמ
לשתיקסעהחורהביטתעיבקלונממעפשותשהארשההןובשחבובחקליהלםג
אלםילשורישאיהתאזהתרגסמהןמםינפליאוולֿתנקסמ.וללכבםעהוהלוכץראה
ריעלםתסביוארה,ילמיטפואהםיבשותהרפסמלתננכותמתויהלםינפֿלכֿלעלכות
ךרטצתיהירההחרוכֿלעבו,תודחאםיפלאתואמלעהלועוניאשותנזואמֿתיזכרמ
ֿףאו–תיקסעההריבכהדיקפתתאאלמללכותשןפואב,הלודגריעתויהלאופא
רשא,תיִּכַרְּכתולקתותונכסינימלכבהכּבַסלןבומכהטיירבדהשיפֿלע
.ןהידעלבהרואכלהלהיהבטומהמצעלשכ

םילשורישיאדוובהנניאולאהתונקסמהיתשךותמתישעמההנקסמה,םלוא
קראיההנקסמה׃הברדאאלא,תיכרכהתונכסלהמצעתאריקפהלןכֿםאךרטצת
ךותמולודגהדימẁהנקבגשומתויהלךרטציליעלונשרדרשאןוזיאהותואש,וז

הריבלךפהילךרוצהםצעםג,ןכאיכ.תופרחומתונכסורבגומץחלםעקבאמ
הלודגהתירמוחההפונתלזכרמשמשלךרוצַּבקרושוריפןיא,ץראהלשתיקסעה
–המידקדימתהכשמלוםיירקיעההייוליגתאליכהל,תאזההפונתהתאםלגל–
סופדבהתואתקצלוהפונתהתאבצעלךרוצַּבםג,ךכםעדבבדב,אוהושוריפאלא
,ובאקוודהתואתורשהלידכו,המִעותואםגתורשהלידכיוארהיתוברתהוינחורה
.ןילובגהינפלעםגםאיכ,דבלבריעהיאבברקבקראל

קראל,יתָריבהדיקפתהםצעדצמםג,ןכאש,אופאעמשמתורחאםילימב
םייללכההדימהֿינקיפֿלע,םיאתמהונוסירםגםאֿיכשרדנהאוהיִּכַרְּכהלדוגה
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תניחבמו–איעגרהלשםיקחודהםיכרצהןוימדלרבעמ,קוחרחווטלםיקומעהו
תיטתסאההיצרגטניאהוןוזיאהתייעבהתואבושאופאוזירהינוריעהןונכתה
רמוחהֿץחלש,ךכבאטבתמבחורהרתי.בחררתויםירבדֿףקיהבךא,ונרמאש
ֿיתריבהזכרמהתביבסלשתונורתיהלוצינתייטנמקר,ןכֿםא,ןאכעַּבייאל
תאםנמאתוברהלואיבהלתנוּוכמהֿתיתכלממההכישמהןמםגאלא,יתכלממה
וכרטציןוזיאהֿיעצמאםגשעמשמאליממ,ינשדצמו;הזלהםוקמברמוחהֿץחל
.םירבגומתויהל

ךרטציהזגוסמםיידוסיהםיעצמאהדחאשתעדהלעתולעהלןתינ,לשמל,ךכ
םג–רמוחהלשהכישמהעסמםעדבבדב–ונייהו,ןוניסורוזיפלהייטנַּבתויהל
ידכ,ריעהלשהרוביעתאףאובןווגלוביחרהל,ךשמנהרמוחהתארזפלהדיקש
תמאבשהדפקה׃דוחייבבושחשהמו,תיללכהתומדהוזכרמהתקנחהתאעונמל
קרוקפויאלא,םילשורילתיקסעהפונתלשתיללכהמירזןימלהכישמהךפהיתאל
םצעתאםייקלידכםימיאתמוםישורדויהישיפכתיקסעהמירזלשהדימוגוסותוא
.םילשוריבהפונתהẁזכרמ

ריעלאקוודךפהילתבייחאהתאלםילשורישוהירה,בוש,הזרבדלשושוריפ
קקזינשאיהתוחתפתההתפונתקוחלשהריזגםא,הברדא.ץראבשרתויבהלודגה
ירה,תיכרכהםתפונתבםיעלבנה,םיפופצוםילודגםייקסעםיזוכירלםגחֵרכהב
ֿלכֿלעראשיתםילשורישידכ,םילשורילץוחמהלאםהלוחתפתישיאדוובבטומ
םעש,ךכבןבומכםייולתתישעמההתועמשמותאזההחנההןויגהךא.תנזואמםינפ
קר,םינפֿלכֿלע,םנמאוראשייםהירה,ןילובגהֿיֵּכַרְכִלרתּוישהחימצהֿגֵלפֶהלכ
םהלשםחוראלףא–הללכבץראהחוראופאהרשותםהמאלו,ילובגיפואילעב
ןקותמהזכרמהןמקרהרשותםהלשתימינפהםחור,ןכא,וליפאאלא–םמצעב
.םילשוריבש

אטבתתןילובגהתּויכרכשתעדהלעתולעהליושע,בוש,הזכשםירבדֿףוריצ
תיקסעהתּויתָריבהשדועב,תורוחסלשהרבעהוהיישעתילעפמזוכירברתויבילוא
הייטנשאוהיעבטךאיאדוובו–לוהינוןומימיזכרמבדחוימבםלגתתםילשורילש

תאצוהב[ךליאו197׳מע,׳לבויהרטשמ׳׃ףיעסַּב,׳הנידמהרבשמבלארשיתלואג׳האראי
םיישעמֿיתלבםירוהרה׳ירמאמםגהארו;]324׳מע׳בךרכ–ונתרודהמבו,׳דימתמה׳
דע׳ברוט21׳מעב,ג״כשתתבטשדוחמ׳םָלֻס׳ב,׳׳ףתושמהקוש׳לונתופרטצהלע
.]36תיתחתדע35׳מעעצמאמ,הזךרכ–ונתרודהמבו[,׳ארוט23׳מע
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ןורתפלתירשפאהעצהלשךרדלעהפרכזומונניאאקוודרבדהךא;חתפתתתאזכ
תאזכשהקולחףא,ןכאיכ.וינפמריהזהלהמגמב–ךכמרתויהברהםאֿיכ,היעבה
ןוזיאהתרפהלםורתלידכםגהבשי–ונתשירדןוויכלהתמאתהלכםע–
וניאשןוויכב,והשלכידדצֿדחןפואב,הריבהיבשותקוסיעתאתוטהלוימלשוריה
יאדו,יוארכהדיקפתתאאלמלםילשוריהרומאםא,השעמל.רתויבאירבמאקווד
םגהלקינעהלולכוירשא,םיעצבמהיישעתֿילעפמלשזוכירבםגהחפקלןיא
.יזכרמדמעמלרשכ,רכינםילעופרוביצ

׃לוקשעוציבתעדלעםירומאוללהןונכתהֿיווקלכ,םינפֿלכֿלעשאלא
ידמרתויאלותיכרכידמרתויאלתאזֿלכבו–תיּכרכּוהלודגהיהתםילשוריש
ֿלכבו–תחאכתיתיישעתותירחסמ,תינוממותילוהינ,תיקסעהריבהיהתש;הלודג
רעזִמהẁרקיעתאאלאהזלכמהמצעלחקיתאלו,הלאלכבעלָּביתאלשתאז

ינפמתונושבִּכ]םילשוריב=[הבןישועןיא״שהכלהה.הדמעמליחרכהה
השרפלןויגיהןיאו,תאזכשתּוליקשןימךירדהליאדוובתדעונםנמאבי״ןשעה
.וניחדשגוסהןמתידדצֿדחהיטהֿתמגמוזיאהבהתיהוליאכ,ךכלרבעמ

תירוביצהתּויִחהוחורה,תונותיעהתריב

םירזוחםוקמֿלכמ,״רעזִמהֿרקיע״תאאלאהלחקיתאלםילשוריםאםג,םלוא
הלודגריעתויהלםינפֿלכֿלעאיהתבייחהזהרעזִמהךותבףאש,ונרמאשהמלונא
תירוביצתּויִחלהבןנוכתהלונלשיםגאליממןכבו–הפונתתגהנַמה,תיכרכו
.יתברהעונתלוהלודג

םינפֿלכֿלעךרטצתםילשורירשארקיעהֿירבדמדחא,תירוביצהתויִחהןיינעל
ןמ,תוחפל,קלחלשתוכרעמהזוכיריאדוובוהירה,הכותלריבעהלותחקל
.םילודגהםינותיעה

.םינפהמכבקיידלוןיחבהלהזרשקהבשיתמאבו
הזהיהףאילוא,תועטהליושעהו,ונטקנשםיוסמהחוסינהאלמלא,תישאר

ולאלשםתרבעהתאאקוודונלםילחאמונאןיאש,ללכורמאלךירצןיארשארבד
המכףא,םנמא.םהשתומכדוחייבו,םויהרבכםירָּכומוםימייקה,םימיוסמםינותיע

.ד״יהכלה,ם״במרהלהריחבהֿתיבתוכלהמ׳זקרפבי
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ללכםיעורגםניאיאדו–תיעוצקמֿתיאנותיעהניחבמ–אנדיאהדםינותיעהןמ
םגוניניעתאםיאשונ,ןבומכ,ונחנאםלוא;ימלועהדימֿהנקיפֿלעוליפאו,ללכו
םילודגהםינותיעהםא,דיפקנאלשאטישפ,וזהניחבמו–תינחורההמגמל
יכ,אנדיאהדהלאלשהרישיהרבעהואךשמהאקוודויהיאלםילשוריבוזכוריש
.םמוקמתאוספתישםישדחםינותיעוליפאםא

ואתוהדזהלשךרדלעםולשוֿסחונושרפיאלשתוריהזהלכםע,תינש
הלילחוֿסחהפטוקנלןיאםגםוקמֿלכמ,״תיטרקומדה״הנפואהתרגִשבהבשחמ
,״תישפוחẁיתלב״תויהלהלוכיונלהיוצרהתונותיעהשונחנהוליאכ,שוריפהתא
ןמ״ץחלידיֿלעקראהיּֿולףאוא,הובגמלוטלטלואהנווכהלהנותנותרטשוממ
לשןכותהואהמגמהםצעיבגלקראלתעדהלעתולעליוארוניארבדה׃״דצה
תנגוההקינכטיבגלאלםגאלא,)תונֵּכהירדגבםהםיראשנשןמזלכ(םינותיעה
יהירהונאםיצורשתונותיעה.המוקימיבגלאלףאו,הכירעהןפואלשיהשלכ
םודיקֿיכרדתסלפמוהבשחמתררועמ,םיקפואֿתביחרמאהתשתונותיעיאדווב
ימלכלהחותפראשיהלאיהתבייחיכעמשמאליממו–המואהדועיילדימת
,יאמצעןפואב,הניינעלםורתלוהלרסמתהלתלוכיהותוררועתההובאצָמיתש
םגאצָמייילואךכידכךותםאףאו–ולשתדחוימהותארשהוותנבהבטימכ
ךרדב,םיפיקעבוותבוטבאלשקראובתותלעותרשא,העתמוהעותוהשימ
יחןוזחתאשונ,תידועייתונותיעדחוימבונאםיצור,ןכֿלעֿרתי.רגתאהוהזגרהה
תונותיעלתופצלונאםיאשריכרמולןתינףאהלואגהרותב–תמאלשהֶּכפמו
תויהלללכהלוכיהניאףאונלהיוצרהתונותיעהיכאצויבושןאכמו–תיאובנ
.תישפוחותיאמצעאלא

אופאלכויאלןותיעםוששיפֿלעֿףאו–ולאכשדוסיֿתוחנהיפֿלעםג,םלוא
יולימלקר,יתוכאלמןפואב,הליחתכלמהבדסוימואםילשורילרבעומתויהל
ךרוצהש,תראשנהדבועהםוקמֿלכמ–דבלבוומצעלשכ,ןודינהיתָריבהךרוצה
ותחיקלו,הזהךרוצבתרֶּכּומההרכההםצעףאש,תנתונתעדהו;דמועוםייקהזה
ךרדלכב,לעופבםגויולימדודיעךות–ריעהלשהנונכתבהליחתכלמןובשחב
ֿלכֿלעולכויהלאלכ–ונרמאשתינורקעההשיגבעוגפלידכהבאהיאלשתיבויח
יולימהתאריאשישןפואבו,ךרוצהלשויולימלעייסלידכםקלחתאםורתלםינפ
דומענםאש,חינהליאדוובשישכהמכוהמכתחאלע.ןיטולחלעבטהירדגב
,ןאכעצומהגוסהןמםיווקיפֿלעםילשוריןונכתלשבלשַּבישעמןפואברבכ
רבדַּכ,םילשורימאקוודלודגהדימֿהנקבםעלםירבדרמולתוררועתהשירה
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,הליחתכלמםגםנמארבכהלועאהת,תעדהלעהזןיינעבלבקתמהרתויבטושפה
.הילאמ

תונותיע״תרבעה״לעונרּבַדבהנווכההתיההמְלבטיהונרהבהשמ,התעו
ẁךרוצלשוביטםצעתרהבהבםגאשונהתאםילשהלונאםילוכירבכ,םילשוריל

ןאכםינמזומומשלוותניחבמרשאירּויעהדיקפתהירדגתאעובקלידכ,הרבעהה
לאריעהלשהיּוויהבהלועפףתשלתיאנותיעהתוחילשהיאשונוריעהיננכתמ
.םייוצרהדמעמהותומדה

.םימילשמםידדצהשולשמ,בוש,בכרומהזהדיקפתה
םיבושחהםימרוגהדחאןבומכיהירה,םויכ,תונותיעהש,ךכבאוהדחאה

,העידיהא״הב,עירכמהורתויבבושחהינכטהםרוגהתמאבםגילואו,רתויב
הרומאםילשוריםאש,עמשמאליממו;יללכהוחורֿךלהורוביצהלשותעדבוציעב
תונותיעהזכרמשירה,תינכותהםגאלאתימשרההניחבהןמקראל,הריבהתויהל
,תירוביצהעפשהלשםרוגקראלוהירהתונותיעהזוכיר,תינש.הבתויהלךירצ
עבטמ,ןכֿםגאוההֶשענךכלעףסונבוךכבגאאלא,ודיקפתיולימםצעךותמ
הזדצמו.וביבסתדחוימתירוביצתויִחלשםרוגלותיליעלשיתרבחזכרמל,ותיירב
,םילשוריתרשכהלשימינפךרוצםגוהירהםילשוריבתונותיעלשזוכיריכעמתשמ
םצעןיינעלןה–הכותבםייתריבההידיקפתיולימל,תינחורותיתרבחהניחבמ
התנרקהלתקקזנאצתםילשורישםוקמב(וזהעפשהֿתברתיליעבאיההדויצ
,םילשורילשהתססתהןיינעלןה,)רחאזכרממ,םויהומכ,תינחורהותיתרבחה
וזתיליעלשהתוליעפידיֿלע,תגהנַמהותיתריבההחורחופיטוהתּורֵעתרבגה
המדרתלשהדימךותלןכידעלבריעהלשהתוכשמיהתנכַסמלדבהב–הכותב
ןבומכ–םימדוקהםידדצהינשדגנכלוקשהרקיעההזו–תישילשו.תינתרק
םילשורילשהיולִעםצעםשלקראלםילשוריבתונותיעלשהריבלונאםיקקזנ
לשהחורבםנמאהעובטאהתתינותיעההעפשההשידכלוכֿםדוקאלא,המצע
.תויהלתבייחתמאבוזחורשיפכדוחייבו,םילשורי

יהשלכהגלפהובשייאדו,תמדוקההקספהתאונמייסובשהזחוסינ,הנהו
םנמאאהתתימלשוריהחורהיכעקתיונדילימירהש–תינויגההתורשקתההוקמ
תנקותמחוראקוודםנמאץיפיםילשוריבתונותיעהזוכיריכו,תבייחאיהשיפכ
ה׳זנַרבהלשרכומהולבוקמההביטרואל–דואמםגרשפא׃הברדא?תאזכ
.הערלריעהלשהחורלעעיפשהלוליפאהטייםילשוריבהזוכיריכ–תיאנותיעה
םהבשירּויעהדיקפתלוהרבעההֿךרוצלעקרהאיהאיה–וזהנכס,תמאב,םלוא
וזאלירה,רומאהרוביצהלשרכומהולבוקמהוביטיפֿלע,ןכאיכ.ןאכםינדונא
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הניחבהןמהיוארתימלשוריחורםושונברִקבםויכאשונאוהןיאשדבלב
ךפההתאאקוודוביבסאוהץיפמיעוצקמהויפואםצעךותמםגאלא,תיאדיאה
תכשמנהניאםנמאםויכונלשתונותיעהש,הדבועלקפסילברשקתמהזרבד.ךכמ
הביסהםגיאדויהוזו–רכנלשהרגִשבאיהתססובמאלא,םיימלשוריתורוקממ
הרהמדעתונותיעההשרפםנמאשדחהילארשיֿץראהבושייהתוחתפתהבשךכל
ידכ,תיביבאֿלתהתופיפרהןורתיבהמקמתהו,התוישרושןורתילע,םילשורימ
,לוכהֿךסב,אופאיהירהאנדיאהדונלשתונותיעה34.ּהניממבי☼הלוהנממםושנל
.לגעמבתולעופהתוביסתכרעמךותמ,םילשורילשהתויתָריבלקהבומידוגינםרוג

תרבעהשאיההנווכה.הליבקמתילוגיעהצירפלןכֿםאקוקזהזהלגעמהו
–יאנותיעהרוביצבתינחורהכפהמןימבםגהָוּולמאהתםילשורילינותיעהזכרמה
רחאמו;וזריעלהיוארהתדחוימהחורבותשרשהבךרכיתםילשורילותרבעהש
הנמוזמותררובמוהיוצמאקוודֿואלןכֿםגןיידעאיהתאזהתדחוימהחורהש
ףאםנמארשא,בחרומףקיהבתינונכתהיעבלןאכונאםיעיגמבוששירה,ונינפל
.םוקמֿלכמהילאעיגהלונייהםיכירצ

ןתינו–״תדחוימתימלשוריחור״ארקיהליושעהוהשמשיםנמא,םויכיכ
התוארקיעמוהשמםגקפסילבונלשירבכתאזהחורהלשהדוחיידוסיביכרמול
.״םילשורילהיוארהתדחוימהחורה״לשגשומַּבשקבלונאםילוכישתוהמה
תינרותהותיתרוסמהתוישרושהןורתיבםהירההזןוויכבםייוצמהתודוסיה
יכ,םירחאתומוקמבתטלבתמה,תיממעהמרבקראלו–םילשוריבשגרומה
הייסלכּואזוחאלשולקשמןורתיב–תינש;םימכחֿידימלתלשהמרבםא
,הרואנתוניצרלשןורתיב–לוכהֿךסבו;תיאטיסרבינואֿתיעדמ,תילאוטקלטניא
תמאברבכםהבשישמרתוי–םויהוללהתונורתיהלכ,םלוא.וזריעבשגרומה
יכןימאהלםיתפִנםיברש׃הנכסתניחבבאקוודםהירה,תואָיַּכ,היוארחורםושמ
תומכ,ןחפטלהווצמוןהבקבדיהלדמחנרשא,תואנתונוכתהמכךכבםהלשיהנה
.תאזהתרכומהםילשוריןימתא–הלילחדֵּבַאנאלשו–ונלםייקלידכ,ןהש

תכירעב,׳תלצבח׳היהםהבשדימתמהו,םיימלשוריןבומכויהןשיהבושייהינותיע34
עיפוה–׳יבצה׳–הדוהיןברזעילאלשונותיעםג.ןיקמורפבדֿלארשיוק״בלארשי
ז״טתת׳א,ה״מרתתנשבעיפוהללחה(תיבהןברוחלויתונשתאהנמו,םילשוריב
,)1907(ופיבעיפוהללחה,היינשההיילעהיצולחןואטב,׳ריעצהלעופה׳רבכ.)ןברוחל
תפוקתתליחתמ,ללככו,1923ֿבביבאלתלרבעךא)1919(םילשוריבדסונ׳ץראה׳
םייתגלפמהםינותיעהןהועיפוההבו,ביבאלתלתונותיעהזכרמרבעיטירבהןוטלשה
.םייללכהןהו
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תורחאתוניחבמוניארשהמלןיטולחלליבקמהןפואבהנכסוןויָתיּפאוהרבדה
.ןלהלכתונמלרשפאםגפהלשויטרפרקיעתאו,ונרוביחלשןושארהקלחב

םילשורילשתיתרוסמהתוישרושהןורתישאיהתערכמהוהנושארההדוקנה
,תחאעבטמלשםידדצינשםניאהבשתילאוטקלטניאההייסולכואהלקשמןורתיו
.םיליבקמםיקיפאינשב–רבדלשודוסיב–םהםימרוזאלא

םנמאאיהםילשוריו–םהיניבםישגפנףאוללהםיקיפאהינששרבכשי,ןכא
םג,םלוא.״תיתדהיצנגילטניא״כהֶנַּכתִמשהמלשרתויבקהבומהזוכירהםוקְמ
תודוסי,ללכֿךרדבוהשעמל,ןיידעםהתודוסיהינש,תאזה״היצנגילטניאה״ברקב
תונכשהחוכמתכלוהוקרֿתמגפנה,דוחל״תויתד״׃םיחאתמםניאשםיליבקמ
,תאּבוימההרגִשהתרהטלע,דוחל״םיילאוטקלטניא״םייחו,״תילאוטקלטניאה״
.לארשיֿתרותלשםימלשהוםייבקעההיכרעלינגרואתורישםעםהלןיארבדרשאו
׃]ינוליחהילאוטקלטניאהרוביצַּב[,הזלהשגפמלרבֵעמאופאהמכוהמכתחאלע
תיתולגתוישרושלתפפוחקר,הברהדימב,ןיידעאיהתיתרוסמהתוישרושה,ןאכ
תוכיישהוליאו,דחאכםלועהתויווהמוהלואגהךילהתמקחורמהגוסהןמ
יפֿלע,תימואלֿתיתוברתהניחבמסֵּפַרמולדלדמםרוגאלאהניאתילאוטקלטניאה
.ארקיעמהמואהישרושמתרכונמותקחורמה,הלשתדחוימהתורעבהֿךרד

אלאםילעמםניאדחיםגתודוסיהינששאיההטושפהאצות,בוש,ךכךותמ
תפונתלתימצעתוירחאאשמויבויחןוזחלשםיכרערסוחמרשא,תינתרקתוניצר
רבד.םיכרדהיֵדִצבקרהתווַללתראשניהירה,תשדחתמהתימואלהםייחה
תיליעהםגוםילשורילשתינרותהתיליעהםגש,ךכבלעופבאטבתמהז
לשהתיילעוהתחימצלקיֵחכ,ןתמכחבוןתרותב,תושמשמןניא״תילאוטקלטניאה״
אדירגםייעוצקמהםיקפואהירדגבתועוקשןהתוראשנאלא,ןָכותמהמואהתגהנה
חרכהבתראשנןהבתחתפתמהתירוביצהתונקסעהםג.ןהישנאיקוסיעלש
תאתועיבטמה,תּוילאוטקלטניאהותונדמלהלכםע,לוכהֿךסבו;ךכלתמאתומ
ילוא–תממעשמתּוילאוטקלטניאותונדמלקרםויכוזירה,םילשורילעןמתוח
אליממאופאתראשנהו,יתִמאינחורחתמלכתרסחםינפֿלכֿלעלבא,תינורשכ
.תירסומותינויערהניחבמהרקע

׃םילשורילשהלילהייחבקהבומהיטמוטפמיסהויוליגלעאב,ודִצמ,הזרבד
הזמדבל–הלשחורהעפשלכלרכזימלשוריהבוחרבןיאבוש,ברעהדרוישמ
ןיינעמוניארבדםושו,רוביצלעימשהלורמולרבדםושחורהֿישנאלןיאהארנכש
,ותיבבשיאאופאםירגתסמםהירהו–הזםעהזליעפהלואהזמהזעומשלםתוא
.ןוממישבםכרדתאובםיכרַ☻מה,םיטעמםעֿיטושפלראשנבוחרהוליאו
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תולדהימימהונשרישיפכו–הזגוסמתינחורםילשוריאלש,רמולךירצןיא
–o״טנַוֵלה״יווצקבםשֿיאירוטדנמהםזילאינולוקבונתופתתשהימימותינמתועה
ץופחלונליוארשיפכםילשורילשהתומדלםגדונלשמשלהלוכיהאיהאיה
יכעמשמאליממ,םילשוריןונכתלערבדלונאםיאברשאכו;דיתעבהתוארל
תינחורהתומדהתאםג,םירבדלדוסיהֿתוחנהמתחאכ,ןובשחבתחקלונאםיבייח
אקוודואלש,תמאה,ןבומכ,הלחבושהזרשקהב.ל״נהלשהמוקמבונלהיוצרה
,תימואלהיעבלוכֿםדוקאיההיעבה׃הרקיעבאתלימאָילַתריעהיננכתמב
תוררועתההדסחבאלא,רתפיתאיהןונכתהוהייצרהחוכמאלו,תיללכֿתיתוחתפתה
ֿלכֿלעםהירהןונכתהוהייצרה,םלוא.לַעַממהמואלוקנעוירשא,תישפנההראההו
תעדלעו–לעופבהזכדסחלשותומשגתהביעבטרישכמםגויוליגםגםינפ
.ךשמהבונירבדתאהפחתַפנתאזההיצקנופה

תוניצרהןורתירקיעםייקתישחינהלשייכאופאאטישפ,םילשוריןונכתב
קוסיעהתניחבמןהתינדמלהֿתינרותהֿתיתרוסמהתוישרושהתניחבמןה,הלש
ןורתיםצעףאירהש–התייסולכואמלודגקלחלשיללכהֿילאוטקלטניאהויעדמה
יפֿלע,םלוא.״םילשורי״גשומהעבטמטעמכאוה,ומצעלשכ,תאזהתוניצרה
דוסיֿתחנהכ–חינהלשי,וללהםירבדהםיבתכנוכותמרשאהלואגהןוזחתונורקע
היבחרוהזמ״םירעשהאמ״דועויהיאל.דחאלוגזמתיםיקיפאהינשש–חרכהבו
ידגבתאריסתו,ףיתְוחרפתורענתת״םירעשהאמ״אלא,הזמהטיסרבינואהו
הנייהתאלףא.הכותלדחיםגהטיסרבינואהוהיבחרתאלוכיבכשובכתו,התונְמלא
תאעולבלהנרַשכִתתובישיהאלא,ןאכמהטיסרבינואוןאכמתובישידוע
תאהנאֶלַמתתובישיהו–ןהבעלביהלרַשכִתהטיסרבינואהו–הטיסרבינואה
.ןמצעבדכולמבובלושמבתודסומהינשידיקפת

עוצקמודומילישנאקרדועויהיאלוללהתודסומהישנא,ךכםעדבבדב
תוירחאהוםיימואלהםיכרעהאשמתעדותלשירוביצהזכרמהתאווהיאלא,אדירג
ןורתילשתישממההמגמהאופאהיהתתאזו–המואהתגהנהידיֿלעםתמשגהל
תאזהתישממההמגמהיכאצויאליממ,ןכֿלעֿרתי.ונרמאשתימלשוריהתוניצרה
תוניצרלעםאיכ,אנדיאהדתונשוימהתרָגְשַהתוניצרלעדועתשבלומאהתאל
–תימלועהמרבהרו☻בהבתאשוניהירההניינעעבטמרשא,תושדחתהתפונתבש
תוחנהבםנמאעיגמתרּכומהתימלשוריהתוניצרהןמלדבההיכעמשמלוכהֿךסבו
.הרומגתינכפהמהגרדלולא

יכ,ךורעןיאלתרבגומהדימבוליפאו–תוניצרלשןורתיןאכשיןיידע,ןכאיכ
רקיעףאו,הקוסיערקיערשאהייסולכואלהפדעוימעבוקוקהבומיפרגומדדמעמ
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ךא;שדוקבחורלשםיניינעאקוודו,חורלשםיניינעבראשנ,יעוצקמההקוסיע
תירוביצותיתכלממתועמשמלשהמגמאובת,תטשפומה,תיוושכעהחורהםוקמִּב
תּוילושהםוקמב;םיקפואֿתבחרהריציאובתתררגנהתונתרקהםוקמב;תישעמ
יכםגעמשמאליממו;לעופבהמואהתגהנהבינגרואהבולישהאוביתיתרבחה
ֿתוניצרםוקמבו,ןיינעוחתמותורֵעואוביאנדיאהדםומעשהוהמדרתהםוקמב
.תעמשנוהליעפתוניצר–הממדה

ונתנווכהתיה,תונותיעהןיינעתאולאדוסיֿתוחנהלרשקנורוזחנםא,התעו
םימרוגהדחאתויהליאדוהיושעםילשורילינותיעהזכרמהתרבעהיכרמול
ךותמ,ינשדצמו;תימלשוריהתוניצרהביטבל״נההכפהמהתרשכהלםיבושחה
םגהיושעיאדו,רומאכהביטבהנתשמה,תימלשוריהתוניצרבתונותיעהבוליש
םירבדהֿתליחתבונשרדרשאתדחוימהכפהמהתואלךשמיהל,הדִצמ,תונותיעה
ֿתימלשוריההכפהמהתרשכהבםרוגכשמשלםנמאלכותתונותיעהשןפואב,היבגל
.תיללכה

הריבהרשא,תינונכתתוזח,לוכהֿךסב,אופאונאםילבקמםירבדהףוריצךותמ
לשרתויהבחרתרגסמךותלהבבלתשהלתשרדנםדוקמונרכזהשתיקסעה
ונתואריזחמבושהזבולישו–התעוניוותהשגוסהןמתינחורתומדוהיפרגומד
.תירמוחההניחבהןמריעהלשהתומדתויעבל

הריבהשונייהו–ןוסירהןוויכבבושיהירה,וזהניחבמהלועהתחאהנקסמ
זכרמהתומדיוצימלכתאתאשלםנמאךרטצתאלולכותאל,המצעלשכ,תיקסעה
ןבולישךותמהָנַדּועְתדחיםגןהיתשאלא,תיתכלממההריבהדצב,ריעהלש
.תינחורההריבב

םעטֿבוטירוגמםעהצופנהתונכשהםצעךותמםג,יאדו,ךשמיהללכויןודיעה
יתב,שרדמֿיתב,םיאנתסנכֿיתבלשםבולישיובירךותמ,תינחורתיליעלש
ילואיופצרקיעבךא–ב״ויכותוכנֿיתב,תוירפסןכו,םינימהלכמרקחמואנפלוא
ונרמאשתינגרואתוגזמתההתואלאיהונתנווכ.ידוסיינונגסשודיחןאכעיפשהל
ֿתיתריב,תילארשיתוישרושלשהמגמבךרעיתש,היבחרל״םירעשהאמ״ןיב
ֿרדהבתקפואמהםירידאֿתפונתלשןונגסונלתולעהליושעהזגוזימ.תיתכלממ
אוה,םנמא,הזגוסמןֵכויחןונגסו–לָּכואונניאושאברעובהנסלשתוכלמ
תוימלשוריהתוריבהינימתשולשלשףוריצהתאונלבצעייכהיהיוצרשאוה
וירודיסוויקחשֿידרוגוויתורכיכלע–]תינחורהותיתכלממה,תיקסעה[–ונרמאש
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ןונגסמרבכלאגינשןבומכתופצלשי,ךכמךשמהב,בגאֿךרדוגי.ל״נכםייתונמאה
.הלוכץראהיקלחרתילכבםגאנדיאהדתוספורמהןוצרהֿתועיבשתוספוק

קראלונלאיביףוריצהותואש,איהליבקמבהלועההנקסמ,ינשדצמ,םלוא
.תּוריחבהפונתליוטיבןתמלשהמגמםגאלא,םירדגבהפונתהבוציעלשהמגמ

ךא,״תוחולהלעתורָח״לשןבומבתוריחםאיכ,רקפהלשתוריחאל,ןכא
רשוכהתניחבמוףוליסלשתובָּכעמשפנהלשהרורחשתניחבמ׃תוריחםוקמֿלכמ
–תואָיכ,רדהבותירוקמהעיפשב,ואולמבישפנהןכותהתאליעפהלתונוכנהו
אלםיבחרתוצוחלתקקזנה,םייחֿתקקושםילשורילאופאתופצלונלשיהזדצמו
היהרשפאשיפכמרתויהברילואאהתשהעונתליכהלידכםגאלא,יפויםשלקר
בוש,הדִצמ,וזהחנה.ומצעלשכהייסולכואהרפסמיפֿלע,םתסבוהרואכלבשחל
,ריעהלעםינפֿלכֿלעטלתשתאלהברההעונתהש,ףסונןונכתןבומכהכירצמ
ןווכמכהאָרֵיאלא,הינפמהחָדייאליתונמאהבוציעהש–הכותבעלביתאלא
.התויִחמןוזינותויהלכםע,התוא

ןברוחהֿתַּכַבמוהבוצעהםילשוריםוקמב–םגתופצלונלשי,ךכםעדבבדבו
ןניאתימלשוריההשודקהותוניצרה.תוצילעוהחמשלשםילשוריל–אנדיאהד
לשםידדצינשןיעמ,הוושבןתמלשהםאיכ,הלאלשןַּכְפֶהדועתויהלתוכירצ
בוריעותורואיובירלשתינונכתההמישמלונאםיעיגמוזהניחבמו–תחאעבטמ
תאזדבלמ.ריעהלשהטושיקויתונמאההבוציעבםיירודיבתודוסילשהדימ
המודב–םילשורילתירודיבהתונמאהזכרמלשתיללכהרבעהםגןאכמתבייחתמ
לולעשהמדגנכגייסלונאםיקקזנבושוזהדוקנבףאו–תונותיעהזכרמתרבעהל
.תלבוקמההרגִשהיפֿלעםילימהןמעמתשהל

ילילהםומעשהתאסופתלםויכםימדמםיִּבַרשכ,ןבומכ,איהתוטשםנמאיכ
,הזבאצויכלכואהלילֿינודעומ,םיעושעשֿיתברדעיהלשםיחנומבםילשורילש
גוסמןקורמוךימנמרודיב.םלועהיֵּכַרְכִּבםירייתלשםגוניעלליגרכעצומהחסונב
ֿחוכ,אברדא.םילשוריבאלשהמכוהמכתחאלעו,ללכבונתוברתלשורדוניאהז

ֿןונגסלעשבלתהלתינורקעהניחבמיושעה,ינחוריוטיבלשןונגסלןבומכאיההנווכהגי
ןפואבקוּבדלםיאשרונאןיאםנמאש,ליעלונשגדהשהממלדבהבו–והשלכינכטדוסי
.רדגומוםיוסמינכטןונגסהזיאבינקווד
תועיבשתוספוק״כאנדיאהדןונגסַּבםיינייפואהםינבמהתאד״בשהנכמהאבההרושב[
].םהיתוספרמלוםינוכישהינבמלותנווכו,״תוסָּפורמןוצר
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ןמאל,ןבומכשאלא.ורדעיהבאקווד,ראשהןיב,אצמיהליושעונלשהכישמה
הניחבהןמוליאו–תונביהלתוברתלןתינ,ומצעלשכ,הזהילילשהןורתיה
תסוומאצומתתלידכםהבאהישתודסומבאוהונשמשליוארהרודיבה,תיבויחה
׃ליעלונרבידוילעשינחורהעפשל

–הזבאצויכואהפקֿיתבתרוצבםגּולו–שגפמוסוניכלשתומוקמינימ
למעבםירֱהֶנהתועדהותונויערה,תולילקב,םיברעבהזבהזופשפתשיםהברשא
יניגנהבוציעהא☻נייםכותמוםהברשא,דועיולשתומוקמינימדוע;םימיביניצרה

רישדגנכםידדהתמהלוחמהוהרמזה,הניגנהינימלכב,םיימואלהםייחהלש
אהיאלשךא,לילקהויניצרה,ןורטאֵתהתומיביגוסלכףא;לארשיֿתרותוםירישה
.םכותמתמאבםיילארשיהםייחהתאסנרפיםאיכ,ורקיעבאָּבוימואיתוכאלמ
םילשורילשהתשודקעקרלעאקוודו,תרכינהצופתב,הלאבאצויכלכוהלא

ולהתיהשהמןיעמל,םלועהיבגל,םגךפהילהלעייסלםייואר,התשודקךותמו
אופאבייחםילשורילשןוכנהןונכתהו–סירפ)״לידבהל״ו(חורהֿתריבכ,םעפ
35.תאזףאובליכהלוןובשחבתחקל

חותינב–״לידבהל״–ןאכטקנשחנומהתאביחריוד״בשבושי,)544׳מעב(ןלהל*35
.השודקותוינוליחןיבשיתוהמהדוגינהאוהש,םילשורילסירפןיבשדוגינה
םגֿומכ–ןורטאֵתהולוחמה,הרמזה,הניגנהתויונמאלאלארשיתרותלשהסחילע*
לשינשהוקלחבהבחרהבד״בשדמע–ונתוברתבהלאלשןבולישלהתואנהךרדהלע
.׳דךרכב,׳לארשיתרותותוברתותונמאלע׳ורוביח
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ןונכתהלשתרתוכהֿתלוג––הריחבהתיב
דיתעלתוחתפתההזכרמו

אשונהלשתיטקלאידהתרגסמה

ךלהמרחאתוכשמיהלשירפקרםאיכ,הליחתכלמבושיחלשירפהזהיהאל
ונמדקתהאלםילשוריןונכתלתוחנההחותיפבש,הביתכהידכךותםירבדהןויגה
םוקישהלשתוימינפהתויעבהלאשדקמהֿתיבםוקישלשדוסיהֿןויערמרשייה
תויעבלאלוכֿםדוקונינפאלא–ביבסמריעהלשהתוזחתויעבלאןאכמו,הזלה
תוממורךותמקר,ריעהלשתיללכההתוזחונלהררבתנשמו,תיבהלאהשיגה
ךרדאקוודתיבהלאהרזחבםיעיגמףוסבלונאםיאצמנ,תאזהשדוקהֿתדרח
רתויבהנושמהרואכלאוהלוגלגה.סירפלש)״לידבהל״םגולו(יומידַלתוקקזיהה
דציכונאםיחכונשמ,דבעידב,ןכֿיפֿלעֿףאו;וכותמתיגָ☻ומהניחבמרתסנו
קרתמאבשרמולהארנ,ונדיתחתמםינפֿלכֿלעםירבדהונלוחסנתנוורדתסנ
תודחאתאםיווהמהםיכרעהלשoיטקלאידהלגעמהידיֿלעתונמאנבןאכונכרדוה
ןוזחהלשתבכרומהתומלשהקרןכאו,המלשההלואגהןוזחבםילשורילשיומידה
.ךוביסלדעבמןאכתרשקתמותרזוחהאיהאיההזלה

רבעבותייווהכוומוקמבהריחבהֿתיבםוקישש,ךכמליחתמיטקלאידהלגעמה
לשתינוריעהתויתָריבהםגןכו–רומאכ,ןוזחהלשודוסייֵדוסימןבומכוהירה
םעךא;ןוזחהותואלשויתודוסימןהירה,תימלועֿתינוריעתויתָריבףאו,םילשורי
הדוסיביהירה,המוקתהןוזחלורבעלםאתהב,הריחבהֿתיבלשותייווה,תאז
התודימצידיֿלע,תינוריעהתוברתהוחורהתאתרתוסףאו,תינוריעẁיתלבאקווד
.וכותבהתוישרושוירפכשפנֿךלהל

לשתפומהֿתפוקתלעהֶנבנדחאהןוזחבםידגונהםינוויכהינשלשףוריצה
אשמידכ,ןיטולחלןתיאןיידעהיהםייחהלשירפכהסיסבהשכ,המלשודִודתוכלמ
תוחתפתההרבכהעיגהתאזםעו,שדקמהֿתיבתדובעלששדוקהֿתארשהותּויִחה
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לשהתומדב,ילארשיהםולשהתמשגהלשתלוכיהוהמגמהיוצימלדעתימואלה
המגודהתיהוז.תחטובוהטילַש,תירחסמֿתינוריעהניחבמםגהרישעהמצעמ
תמכחןיבםייחהֿתומלשבןוזיאהֿתדוקנלשתישממההגשההתורשפאלהיח
יתלבהגשיההֿתואשנתהתכישמו,אסיגדחמ,תעגפנֿיתלבהעקרקהֿתוישרוש
ּהשקבלאציוונעזגרחבניַניסותובאהימימרבכרשא,ךדיאמ,לעלאתערפומ
רשא,הזמתיכרכהתוררופתההוהזמיעקרקהםוטמטהלשתווצקהֿלובלבךותמ
רשועהתוטלתשהלכםע–ינשתיבימיבףאו;ביבסמתוברתהתאופירטהוונייפִא
׳התדובעלשירפכהשרושהורוקמהםגםשרמשנןיידע–םילשוריבינוריעה
.הרותהםויקו

הכישמהובויחהאלאהריחבהֿתיביבגלונלןיאבוש,ונימיבונא,םלוא
ונשפנֿךלהותואיצמבונייחֿיווהלשעקרהתניחבמוליאו,טשפומהגשומבש
ןמו–ונירכיאברקבוליפא–תילכתבםיינוריעםישנאלונכפהניללכהֿיתוברתה
השעמלונלראשנאלתירוקמההתכלהכשדקמהֿתיבתדובעלשורדהירפכהםותה
ונלתואריהלהטונתירוקמההתכלהכשדקמהֿתיבתדובע,הלאםיאנתב.המואמ
ןיאאליממו,הרישיתיתועמשמהיווחלשהמרהתניחבמןבומֿיתלבוקוחררבדכ
הרישיתישעמהשיגבומצעשדקמהֿתיבםוקישםצעלאתשגלםגםילגוסמונא
והירה,םויכונלשהמרבףאו,ןוזחהךותמןירשימבןיבהלונלןתינשהמ.רתלאל
,םינפֿלכֿלעםלשאהיאלהזדצש,תיגָָ☻ומהנבהךותםגּולו–ינוריעהודִצקר
ףוסֿףוסםקושיןכארשא,שדקמהֿתיבלאותוקיקזידעלב,ללכבםעטולןיאףאו
ֿךרדתאהנווִּכשאיהאיה,וזתיתעדותתואיצמו;שממלעופב,ונמילשיו
.ןאכדעונירבדלשתוחתפתהה

לשהתמלשהןוזחםצעקראל–םינפִלוהנממ–בוש,וזתוחתפתהךותב
תאעובקלהיהלוכיוהיהיוארשאוהאוההריחבהֿתיבלשםוקישהתשודקבריעה
לעםגתעדהתאתתלונייהםיחרכומאלא,ונשרדשןונכתהתמגמלהביטקפסרפה
השודקה,ןכאש׃הזהשדוקהֿןוזחתומֵלשלשתדחוימהותיתִמאהתועמשמה
השודקלשםייומידיֵנימכ,המצעלתדרפומותקקוזמתוהמוזיאהניאתילארשיה
האלמהקושתבאקוודו–ילארשיהלוחהתאםגהבאיהתללוכאלא,םיירכנ
,םידדצינשתניחבב–םיעפושוםיג☻ג☻מהזהֿםלועהייחלשתכבסותמֿיתלבו
.תחאעבטמבהזתאהזםימיעטמוםיזיחאמה

–הברדאםאיכ,וזהתיהשדוקַּבֿהביטקפסרפַלהריתסםושאל,ךכלםאתהב
ןימכםילשורילשהיוזיחבאופאונקפתסהאלרשאכ–הכותמאיהֿהתמלשהקר
אלא,אדירגשדוקהלאתונווכתההךותמקרינוריעההדועייתאהאלממהריע
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ינוריעהדיקפתהלשויולימןוויכבשדוקמההדועיימתינבנהריעכםגהוניאר

ֿבטימיפֿלעהשורדה,)תינוליחהאליכםא(תילוחההפונתהוהמצועהאולמב
ךרוצלעםגתעדהתאונתנאליממ,ךכידכךות.הזלהדיקפתהלשועבט
הפונתלשהתקזחהםשלביוחמה,תּולקהוהחמשהךרדבםייחהלש״רּורווִאה״
והובציעשיפכםילשוריןוזחבשוריפבאוהשגדומףא,ןכא,רשאו(,תאזכש
לשתימלועההתעפשהיוזיחבונקפתסהםגםייתניב,ןכֿלעֿרתיו;)םיאיבנה
לשירקיעהןוזחהדצלעונגלידו,וזֵלההָלַקּומהוהפיקעהרזעהֿךרדבקרםילשורי
תיניצרהתועמשמהאולמבוןירשימבתוכשמנה,תימלועההתויתָריבוהתעפשה
.׳התיברהמשדוקב

ודבוכֿזכרמוורקיעםנמאאוהאוהןוזחהלשהזדציכתראשנהדבועה,םלוא
לשחתפמהֿתייעבמךשמהבאלאּווטִנאלןאכדעונחתיפשתונויערהלכ;ואישו
ונמלשהשמ,התעו;הנָּבייששדקמהֿתיבב,הזהאישהזכרמלאהשיגהֿיכרדבוציע
תוסנלתעההעיגה,תאזהחתפמהֿתייעבלתועצומהתובושתהתכרעמתא
.ומצעבאישותואתניחבמםילשורילשהנונכתןיינעלםגונירבדתאםילשהלו

36.וזבוזתובלושמהתויעבהמכמבכרומ,בוש,ודִצמ,הזרבד

תיתכלהההיעבה

לאםתעדברתויבםויכםיברוקמההלאןיבאקוודו–םיבררשא,הנושארההיעבה
קראיהתמאבשרמולינאזעמרשאו,רתויבהשקההיעבכילואהוארי–ןיינעה
.תיתכלהההיעבהיהירה,רתויבהעטמההיעבה

םרקחלואםתונמלהפגילפנאלרשא,םינפהמכמתבכרומהמצעוזהיעבםג
ונניאםנמאש(״םיתמהתאמוט״לשלושכמהתא,לשמל,קרןייצנ.טורטורפב

תויעבהלוכשאםעד״בשדדומתמ–וירחאלשקרפַבוהזקרפב–םיאבהםיפיעסב36
.הנֵהמתחאלשדקומףיעסלכרשאכ,וללה
דע,תירפכהתוישרושהןדבאאיההיינשה;תיתכלההוזאיההנושארההיעבה,הזקרפב
–׳לעופבהריחבהֿתיבםוקיש׳–אבהקרפב.תנבומיתלבלשדקמבהדובעההתשענש
תחת(שדקמבהשעייֿרשאֿהשעמהתייעבאיההיינשה,יותיעהתייעבאיהתחאההיעבה
הנודינתישילשו;)׳םיבלשבתומדקתההתורשפאויסקטהֿילמסהדיקפתה׳׃תרתוכה
תיללכהתינכתה׳׃תרתוכהתחת(הריחבהֿתיבםוקישלשתימינפהֿתינונכתההיעבה
.)׳שודיחהוארוזחשהתייעבו
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יוהיזרדעיהלשלושכמה;)ומצעלשכןיינבהעוציבםצעןיינעלןידיפֿלעלושכמ
םירזבאוםילכןדבאלשלושכמה;םישדוקהשדוקםוקמןוגכ,םירתאלשקיודמ
ןכו–םינהוכלשםסוחייבקפסהלושכמ;םרוזחשלקיפסמהעדיהרסוחו,םיצוחנ
.ךכבאצויכ

רשא,תויעבוםילושכמםהירהוללהםילושכמהלכשקפסןיא,תמאבו
ףוליסשי,םלוא.ונינפלהנמוזמוהנכומםינפםושבהנניאןיידעםהילעתורבגתהה
םיתעלש,ךכבאוהףוליסה.השעמלםינודינוהלאהםילושכמהםיזחנובשןפואב
,םהםימייקשרחאמרשא,םיטלחומםילושכמכםהםיגצומוםיספתנתובורק
שדקמהֿתיבןיינבתמישמו–םתמועלםיקתושמוםינואֿירסחונאםיראשנאליממ
תוינוציחותירקמתוערפהידיֿלעקראל,ונינפבהמוסח,לוכיבכ,אופאתראשנ
רבעמהרואכלםהש,וללהםילושכמהשדעו,הכותמ,יתוהמןפואבםגאלאןהשלכ
ןמרדגומֿיתלבסנהזיאידיֿלע,ןמזַלרבעמ,םעפֿיאורסוי,םעבטמשונאֿחוכל
.םימשה

ןפואבםגהפוליסתאחיכוהלוהמעחכוותהלרשפאשןכתיי,וזהשיג,הנהו
ֿיעוצקמרוריבלכ,םלוא.ןמצעבתוכלההלשימינפהןויגיההתרגסמב,ילמרופ
ונאםיאשרףאשהארנתמאבו,ונינפלשרוביחהלשותטישרדגמגורחיהזכינכט
ילמרופהרושימהןמקומערתויהברההשעמלדרויףוליסהיכ,ארקיעמוילעגלדל
רוריבהידיקפתבישפנלַעַמלשתוחתפתהבהליחתכלמאוהשרשומו,אדירג
.םדוסימיתכלהה

םשלאקוודואל,ןבומכ,והירההכלההרוריבלשיתִמאהוטושפהדיקפתהיכ
ןרואל,לעופבהיוארהונתוגהנתהתעיבקםשלםאיכ,אמלעב״רכשלבקושורד״
םאתהב.גישהלונחנאםירומאשתורטמהלשןתגשהתעדלעותונותנתוחנהלש
תינולפהרטמיכונלרמולאובתהכלהשםירבדהעבטמןכתייאל,הזדיקפתל
והשלכךוביסללגבהילאתישעמךרדדועןיאךא,תבייחמתויהלתראשנםנמא
תמאבלןיאשירה,הזכךוביסםנמאלחשהרקמבו;הבתורושקהתוחנהבלחש
וא׃םייתשהןמתחאלאיבישןפואבאלאןיינעותואבהכלההלשהצממרוריב
ונלעבָקיתשוא,תבייחמהנניאבושו,המעטתאהדביאהרטמהיכונלעבָקייש
ימרוגתרסהלןווכמאהישןפואבםא,םוקמֿלכמהרטמהתגשהלןיפיקעֿתוגהנתה
הרטמהתגשהלאיביוךוביסהתאףוקעישןפואבםאו,ארקיעמותרתהוךוביסה
.תואיצמבלחשיונישהרואל,תנקותמתרגסמב

תוכלהב,לשמל,ונלשיוזחורבהכלההלשהיחתוחתפתהלתקהבומהמגוד
ךרדב׳התדובעתאםייקלתורשפאההטמשנשמ׃ןברוחהרחאלשהליפתה
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הרטמהיכרכוהשמו,שדקמהֿתיבתדובעלשתביוחמהותלבוקמהתיתכלהה
םנמאשונימכחונלורמאאל,הניעבםוקמֿלכמתראשנ׳התדובעלשתינורקעה
םייתניבםיראשנונירהשדקמהֿתיבןברוחללגבשאלא,׳התדובעבונאםיבייח
ֿךרדתאוזםייניבֿתפוקתלונקיתוודמעםהאלא–השעמלוזהדובעמםירוטפ
םינדונחנאש,שדקמהֿתיבלשןיינעותואףוגבוליפאןכו.תוליפתהלשףילחתה
.לכיהַּבןקתלותונבלםיאנבהןיסנכנשהעשב״יכאוהללכהםנמאש׃ןאכוב . .
תויהללכוניכתעדהלעהלעאלשמלבא–״םימימתםינהוכןיסנכנהויהישהָוצִמ
העבקוהכלהההאב,הלאכםינהוכואצָמייאלשהרקמבףאתיבהןיינבמםירוטפ
םינהוכםשןיאםאו,ןימומילעבוסנכיי,םימימתואצמאל״׃ףילחתהֿךרדתא
,םירוהטואצמאל–םירוהטבהָוצִמ;לארשיוסנכיי,םייִולואצמאל;םייִולוסנכיי
די.״םיאמטוסנכיי

תוליפתהףילחתלרשאיכ,ןייצלורוזחלשיולאהתואמגודהיתשדגנכ,םלוא
שדקמהשןמזלכ,שדקמהẁתיבתדובעלףילחתןיינעלליעומםנמאאוהירה–
תאריזחהלבויחהתניחבמףילחתםוקמֿלכמהזןיא,תאזםעךא;ונברוחבראשנ

לשהתכירעלליבקמבףא,וניעבדימתראשנה,הנכלעהמצעשדקמהẁתיבתדובע
תארוהיכהארנ,ודִצמ,הזהןיינעהיבגלוליאו.םייתניבתפלחומה׳התדובע
לכתאהצממהניא,היינשההמגודבונטטיצש,עוציבהֿיכרדבףילחתהֿתויורשפא
גיצהלוןיבהלםיספתנםיברש,רומאכ,איההדבועהו;ררועתהלתויושעהתויעבה
תורבגתההֿיכרדמתחאב,יתכלהןורתפלרגתאכאקוודואלולאהתויעבהתא
היעבלשגשומהםצעלשהטושפהתידוקפִתהתועמשמלםאתהבו(ונרמאש

םתויִחֿתלעותתאםידבאמה,אדירגםייתָניקןויערẁיֵלפִנןימכקראלא,)תיתכלה
םצעקרררבתהלהקיפסהוברשא,״היעבה״תווהתהלשירָּבועבלשותואברבכ
רגתאםושאללו–בצמהןמאצומונלעדונאלןכאםייתניבש,הנותנהתואיצמה
.ךכלרבעמדוע

ןיעכלשתמיוסמהדימבףאהשעמלהָוּולמ,רמולהארנ,וזםירבדֿתסיפת
םא,תושעלםילוכיונאהמלוכיבכש–המולעןופצמֿתעגרהואןוצרֿתועיבש
תמשגהלןוּוכמץמאמלכלתחתמעקרקהתאהטימשמהאיההמצעהכלהה
לשיתִמאחרכההזיארשאבצמאקוודֿואל,ןבומכ,הזירהו;המלשההלואגה
ירוטסיהךוביסותואלילעבןאכהלגתמ׃הברדאםאיכ,ודוסיבחנומיתכלהןויגיה
תינידמההמרבתואיצמהםעונתוקבאיהרשוכםצעתאלוכֿםדוקקתישרשא

.ג״כהכלה,ם״במרהלהריחבהתיבתוכלהמ׳זקרפדי
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ֿלעופאלאהניאבוש,תראותמהתיתכלהההשיגהוליאו,תירמוחהֿתיתילכתהו
.תיאדיאההמרבונממתעבונהתּוכָנהתופקתשהוהזלהימורטהקותישהלשאצוי

ֿלגעמתצירפתאלוכֿםדוקאופאבייחמונרמאשתיתכלהההיעבהןורתפ
דחוימהאשונבםג–דועאהיאלהבשחמלדוסיהֿעקרשןפואבו,הזהםימסקה
יכ,ןברוחהֿתונולשיכלשלוכסתהתייווחב–ונכלעשדקמהֿתיבתרזחהלשהזה
אוהאוהשדקמהםוקישש,השוחנההעדותהתארשהותורענתההתפונתבםא
;םוקמֿלכמ,דועירשפאץוריתלכלרבֵעמתבייחמהותעבוקה,תישעמהונתמישמ
התורצקתהתניחבמאלףא–םהשלכםילושכמהזןיינעבולבָסייאלרבכאליממו
הכלההיוליגללעפותתעדהאלא–תומיוסמתויתכלהתושירדאלמלונדילש
,תאזכש]דיֿ[תורצקתהלשתוביסמבםגאצמיהלהחרכומהוהלחה,תיבויחה
.ןדגנכ

תירפכההרזֲחהלשהמגמהַחֵרכה

הדבועהלעתעדהתאתתלונאםיכירצבוש,וזהחנהלונאםיעיגמשמ,םלוא
תוישרושהקראל,תמאב,םויכרבכתחנומונלספשתיתכלהההשיגהדוסיבש
,תפסונהתוחתפתההםגםאיכ,ןברוחהֿתונולשכלשהמודקהלוכסתהתייווחב
;שדקמהֿתיבתדובעלשורדה,תירפכהתוישרושהדצתאונדביאםייתניבש
תוישעמהָרָשכַהתוכלִהחותיפלסחיבונלשתּוליבסהיכ,תורחאםילימב,עמשמו
ןמםג–םיברתורודהזמרבכתמאבו–םויכתעבונרבכתיבהלשושודיחל
,תנבומֿיתלבלשדקמהֿתיבתדובעונלהתשענףאםייתניבש,הזהףסונהםרוגה
תמאבוליאכשיגרהלונאםיטונהשעמלשםושמהשדחלתונכבםיגאודונאןיאו
.ללכונלהצוחנהתיהאלרבכאיה

תייטנמתוחפאליאדוובו–ןכֿםגתפלוסמןבומכיהירהוזהייטנ,הנהו
.]ןברוחהתונולשכןיגב[לוכסתהתרגִשבתשרשומהתוליבסה

תדובעלשהטישביביטקייבואֿיתוהמןורתיהזיאתוארלהשקשוליפאאהייכ
תותיחפלשדצאקוודןאכטלבתמתמאבש,הברדאםגילואו–תונברקידיֿלע׳ה
,תירפכהתוישרושהתאםירסחהםייחשתראשנהדבועהםוקמֿלכמירה–
,ונחנאםאו.והותהלאןוויכבקרםיפרטנהםייחםה,תונברקהדוסיבתחנומה
תואשניהךותותירפכהתוישרושהןדבאידכךותםג,ןאכדעדמעמונקזחה,ונדִצמ
םינפֿלכֿלעש,אוהךכלרבסההירה,תינוריעהתושילתהףחסבהרואכלֿתמלשומ
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לארוזחנףוסֿףוסש,הנומאהוהייפיצהתאתוחפלתאזםעונדביאאלםנמא
תחתשיא״–ובחפוקמאהיאלבושתירפכהתוישרושהדוסירשאןוכנהןוזיאה
ןבומתויהללכוישרבדכתונברקהשודיחידכדעףאו–37״ותנאתתחתוונפג
.וילאמ

הבהיהש,תישפנתועמשמֿתברו,הנתיאוהיחךכֿלכהתיהוזהנומאוהייפיצ
הייפיצהשךכידיֿלע–תואיצמבהרדענשתירפכהתוישרושלףילחתשמשלידכ
לשדבוכֿזכרמותרגסמםיינוריעהםייחלקפסלידכםינפֿלכֿלעוקיפסההנומאהו
ןזואמםַעאופאונייהוזךרדבתוחפלו;דיתעהדצמקרּולו,תוישרושתעדות
קראל,ןכאש,הזרשקהבשיגדהלםגשי.תולגהתוכופהתלכבףאעקרקבשרשומו
זחאמתאהקפיסשאיהאיה,תיתָרוכמהֿתילארשיֿץראההנומאהוהייפיצהםתס
לשתינכותההמלשההםגהאלימהזןיינעביתוהמדיקפתאלא,תאזהתוישרושה
היווהלהבישםאיכ,ץראלהבישםתסאל׃ילמרופהילארשיֿץראהיומידה

האלממהוהלתיעבטהתונברקהתדובעלע,ארקמבראותמכתשרשומהתיעקרקה

ימרוגלדעבמתבציימההייפיצההתיהוז–המוקתהןוזחביזכרמדיקפת
.תולגבתירירוואהתופדנתהה

יאדווב,ץראהלאתירירוואהתויתולגהןמונאםירזוחףוסֿףוסשכ,התעו
דוסיהתאדבאנהזהתומשגתההֿרבעמבאקוודיכונלרוסאשאוהטושפךא
םיקרופמםואתפלגלגתנתומשגתההךותמאקוודו,ןאכדעונַקיזחהשבציימה
םרוגונלןוכסיאלבושש,ןכֿםגאוהטושפךאהזםירבדֿבלשב,םלוא.ןדבאל
תירמוחתרגסמלונרבעשמ.תולגבהיהשיפכ,אדירגהנומאוהייפיצבשבציימ
דצמונלהשורדההמלשההםגשעמשמאליממ,המשגהֿךילהתלשתיגולוכיספו
םשגתהלאיהףאהשרָדיהבקרונתואשמשלדועהלוכיירפכהֿיעקרקהסוסיבה
התלודגוהתִמאלרתויבםיקהבומהתודוסיהדחאהזהיה,םנמאו;שממלעופברבכ
איההליחתכלמרשאכ,הופפאששוטשטהימרוגינימלכלדעבמ,תונויצהלש
,ןושארינכפהמרקיעכםיירבעהםייחהלשירפכהסיסבהשודיחתאסופתלהניבה
.תישממהלואגםושונלןכתיתאלוידעלברשא

דוחייבו–ידמלתגיוסמהעשֿיפלהתיההשעמלוזהדוקנבתונויצהתחלצהשאלא
.ונניינעלהבושחה,תינורקעהֿתיתייווחהתוארהֿתדוקנמ

,המלשתוכלמתומֵלשרואיתב׃םיימעפארקמבןתינהזיוטיבשרבדהףלאמ,םנמאו37
םגאוהרומאהמודןפואב.׳ד׳דהכימו,׳ה׳ה׳אֿםיכלמהאר;םימיהתירחאןוזחבו
.ינשהתיבהימילע)׳י׳ג(הירכזתאובנב
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,לעופבֿהמשגההתמרבםג,םיאנתורֵּפאשנורבדהשגדוההליחתכלמ,ןכאיכ
,ןמזהךשמבךא.םיבושחתוחפאל,תונויצהלשםירחאתודוסילופריעידכדעףא
רָעזִמהֿיכרוצקופיסל,םייאלקחםיבושייתשרלשרָעזִמֿתיתשתונלהגשוהשמ
ןיינעהתנבההלחה,והשלכינוחטיבויקשמהנבמתמקהלשאדירגֿםיירמוחה
ףא,השעמל.ירמגלקרפהןמרבכדריףאטעמכינורקעהודִצשדעו–עוקשל
,הדבועההזןוויכבהעיפשה–רתויבםימודקהםימיהןמרבכ,םצעבו–ןכלםדוק
,תונויצבהספתנרפכהֿלאֿהבישלשהכפהמבתשקובמהתינחורהתועמשמהש
וכלהוותחפאליממ,ךכךותמ.דואמדעלבלובמןפואב,תיאדיאההרדגההתניחבמ
הדימבםגו–תאזהתדחוימהתועמשמהלשהתמשגהישקבמוםירוסמההידיסח
הרהמדע,םינפֿלכֿלעהפחסנקרוזירה,םּושיגידילהאברפכהלאהבישהש
יוקיחהיספלאיברעהחאלפהואיסורהקי׳זומהלשיוקיחהיספמ,םישמילבמו
היווההלגעמבהדִצמתכלוהותעלבנה,הקירמאבת☻עותמהתואלקחהלש
.תיִּכַרְּכה

ואל,השעמל,ללכֿךרדבאופאךפהנלארשיֿץראבירבעהיאלקחהבושייהםג
לשףינסלקרםאיכ,תילארשיֿץראהתואיצמהלולכמבירפכֿינחורםרוגלאקווד
,הראשנףאוזתכשמנהיווה;תולגהןמןירשימבהכשמנש,תינוריעההיווהה
בושייהלשוהנבמתאלעהבותיללכהתימואלההרגִשבהפיכבהטילַש,ןבומכ
השעמלונלןיאשאופאדבלבֿוזֿאלירה,םויכ,לוכהֿךסבו;וללכבילארשיֿץראה
אלרבכטעמכאלא,םייאלקחהםיבושייבוליפא,תירפכֿתילארשיתינחורהיווה
לשהחופיטתובישחלעונלצאתעדהתאתתלדועףיסומה,ללכבשיאםגאצָמיי
רשא,ילארשיהםדאהיפואבוציעלשתדחוימהניחבהתואמ,תיאלקחהתיתשתה
.רבעבהטילבהלךכֿלכוברהםיצולחה

ורשפיאאלש,יאוולהֿתוביסְמתכרעמבשקבלילואןתינוזתוחתפתהלהקדצה
תיאבצתומצעתהחרוכךות,הריהמהיינבהילעופכאלאתחנבםדקתהלתונויצל
הרואכלוזירהו;לעופבוהליחתכלמ,תקסופֿיתלבתומחלמתרשרשורתלאל
הבשחמהֿתּונפתהלרתויבהחונהתיהאלשדבלבֿוזֿאלרשא,תוביסמֿתכרעמ
,הזההבישהןורקעאלא,רפכהלאהבישהחֵרכהלשחווטהֿתוקוחרתויעּבַל
היפלכהריתסבהרואכלאצמיהלהיההטונםג,הקומעתועמשמבובחרףקיהב
ןהאירבוביצייקשמרשועלןה,יאנתאוהןתיאירפכסיסב,םנמאיכ.ודוסימ
תמייקהרבחב?םירומאםירבדהמבךא;תימואלהמחלמחורלותיאבצהמצועל
ֿתמישמלשתמצמוצמהתוארהֿתדוקנמ,תאזתמועל.קוחרחווטלבושיחבו
,רקיעב,הרואכלטלבתהלתירפכהתוישרושההטונ,תיפיצפסתימואלתומצעתה
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תפחוסהתוריהמבאקוודאוההחלצההיאנתשדועב,טֵאֵמורצועםרוגהתויהדצמ
רעצ=[םַחנְלבחרםוקמןיאתמאבש,רמולרשפאילואךכו–שועיתהלש
ֿהבישהןויערלשוחופיטֿתומלשבםייתניבהלחשתישעמההחנזההלע]הטרחו
.רפכהֿלא

,התיהשתוחתפתההביטםעהמלשהֿתדימןאכתעבומםאש,בלם☻וי,םלוא
תוּפַרלםייתניבונייהםיאָשָרשאהייכ.דואמתגיוסמהדימםינפֿלכֿלעדועוזירה
בושייהתשחהןעמל,תישעמהניחבמ,ןויערהלשחופיטהתומלשמוהשמ
היוצרתיתרבחתּוילנויצרופורפלשםייטרואתםילוקישינימלכלרבעמםגשועיתהו

תגרוחונרמאשתוחתפתההידיֿלעלעופבהלחשהייטסהיכאיההדבועה–
.יוארהירדגלרבעמםגאליממו,ךכלרבעמדועקחרההשעמל

ץחלהיאנתבאקוודווליפא,תואיצמבםגהחכּוהשהדבועוזירה,תישאר
,םנמאראשנ–סחיב–רתויבליעיהובוטהםחולהש,םינותנונייהםהבשקחודהו
תושירדלןותנבוליפאתאזו–ריעהֿןבאקוודואלו,רפכהֿשיא,ללכֿךרדב
,תחאהניפתוחפלונינפלהנה,ןכבו;תינרדומההמחולהימוכחִתלשתודחוימה
ונלשתורומאהתוביסמבףאיכונלחכומהבש,ללכתלטובמֿיתלבתובישחתלעב
יכ,תורתומלשןיינעקראלאוהתירפכהתוישיאהחופיט–ןמצעבןהןכרוצלו–
.ימינפילאוטקאבויחוליפאםא

,ץחלהיאנתםתואךות,תואיצמבבטיההבונשגרהשהדבועיהוזםג,תינש
ידיֿלע,ונלשתקחודהתומצעתההֿתמישמתאףאאלמלונלוכיאלםינפֿלכֿלעש
חתפמהֿידיקפתבאקוודו–ןמזהלכםגונקקזנאלא,אדירגינוריעבושיי
תאו;תיאלקחהתיתשתהלשתכלוהותבחרתמהתשרללוכֿםדוק–םיעירכמה
אלא,ןכומיתרבחהנבמםושךותמסייגלונלוכיאלתאזהתיאלקחהתיתשתה
תלגרומהתינוריעהםייחהֿךרדבהכפהמלתּונוכנלשתורוקמִלהסויגםשלונקקזנ

רוצילודימתהלונרשוכבלילעבונאםייולתןיידע,שממ,עגרכדועםגשדע–
,רתויבהפוחדהתישעמההמישמהתאאלמללכונשידכ,הלאכשםיברתִמתורוקמ
.תררחושמההרוכמהלשםיבחרומהםיחטשהבושייב,ונינפלםויכתדמועה

הכפהמהתמשגהלשיסחיהבצקבםאםגש,לוכהֿךסב,אופאאצויהזכןפואב
בויחלשתיכוניחההשגדההםצעמירה,לקהלהרירבתיֵלבהיהרתומתירפכה
אל–ירשפאהםודיקהברמתאםינפֿלכֿלעהלחיטבהלידכ–תאזההכפהמה
וללהץחלהיאנת׃הברדא;ונרמאשץחלהיֵאנתבםג,תוּפַרלהקדצהםושהתיה
ןכֿיפֿלעֿףאםאו.םדעבמ,תאזההשגדההחרכהלםהלשמךפונופיסוהףאםמצע
ןיידעשתומדקתההתדימו–השורדהתיכוניחההשגדהההעקתשנהשעמל
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,הרגִשהחוכמקרדועתכשמנתמאבהזםוחתבקיפהלתאזֿלכבונאםיחילצמ
יהשלכתירוביצהפונתאללותשרופמתינויערהקנפשוגםושאלל,תואיצמהילושב
תיאדיאהתונוונתההלשםילודגההיאטחמאטחדועקר,םנמא,אופאהזירה–
חווטהילוקישוקחודההווההיפלכאטחו,אנדיאהדתונויצבהלחרשאתיללכה
.דחאכקוחרה

תוררועתההיכרוצראשןיבש,אוהטושפלֵּכשַהֿרסומ,ולאהתונקסמהרואל
התואשודיחםגאוהםייזכרמהםיבויחהדחא,ונלהשורדהתשדוחמהתינויערה
.רפכהֿלאֿהבישהחרכהלשתיכוניחהשגדה

,בושייהיכרוציפלתירמוחההמשגההתמגמב,ןבומכ,תויהלבייחהזשודיח
ךותובלושמןפואב,תינחורהותיתייווחהתועמשמהתמגמבו,קשמהוהרבחה
ינויערהםיוטיבתאםירבדלאוצמלאוהחרכה,תועמשמהדצמו;תידדההמלשה
ונֵאָצמִנשרמולהארנ,הזןוכניוטיב.וישכעדעםָלישכִהורדעיהרשא,ןוכנה
,תויטסילאיצוסהתוגלפההןמןיינעהרוהיטב–תילילשההניחבהןמ–
תוריתסותוכרִפבוהוכביסרשא,תוטשפומהֿתויטסילאודיבידניאהו38תויקינדורָנה
׃תיבויחההניחבהןמוליאו–הליחתכלמתונויצַּבותדמעהתורוקמבתוימינפ
הרגִשהתביזעל,ידמלבחרנירוביצףקיהב,תיליעלשתישפנהכישמרושיקב
,הרותהןוזחלםאתהבתשרשומותנזואמתילארשיהרבחתונבלידכ,תינוריעה

.יוארכהרותהלשהמויקםשלו
,ומצעינפברבדתויהליאדולכויאל,רמולןכֿםגרבתסמ,ודִצמ,הזרושיק

םגאהיוהירה–ונרמאשתיללכהתינחורהתוררועתהבשרשומותויהךות–אלא
בושייהרורחשל,דחיםגתירפכהותינוריעה,תפקמהתוררועתהב,דחוימב,בלושמ
השעמלרשא,םינצבקהֿרשועוהקולחהֿםזילטיפקלשתותיחשהןמילארשיֿץראה
תמקהזאמדוחייב,דחאעוגנֿיתלבםדאאלףאוםתְמונבהריתוהאלרבכ
,הנממץלחיהלוץורפלםינפֿלכֿלעםיבייחאהנאולהףוסֿףוסרשאו,הנידמה
רסומלוזתפקמתוררועתה.הנכהדובעורוצייייח,םיימצעתורוקמלשרסומל

םהיניב,םיליכשמםיסורויהש)םייממע=(םיקינדורָנהלאסחייתמ׳יקינדורָנ׳גשומה38
םה.19ֿההאמהלש60ֿהתונשב,׳םעהתאתכלל׳האירקלונענרשא,םיברםידוהי
רטשמןוניכלהפיאשב,תינכפהמהלועפלםנגראלו,םירכיאהתאםדקלוךנחלושקיב
תדובעלאדיאותילטנמיטנסהתּויממעה.תוירפכהתוליהקהלעססבתישיטסילאיצוס
העונתהלשהתומדלעועיפשהו,ידוהיהרעונהשפנבבטיהוגפסנםייחןכותכהמדאה
.היינשההיילעהיצולחלעותיטסילאיצוסהתינויצה
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תימואלתומֵלשלשחורוםיכרעבתדסוימכאלאהראתלןיאהעבטםצעמ,ןקותמה
תפידרלכלזובלשאשמךות,ישיארשויבוענצבהנימאמולארשיֿתרותיפֿלע
דועלכותאלרשא,אנדיאהדהתחשההתרגִשדגנכ–תיטסילאודיבידניאתורשעתה
.לבסיהל

תירפכה]תוישרושהלא[היינפהיכאוהיעבטךא,תאזההשיגהתרגסמךותמ
ֿךסבו;רתויבםיקהבומהוםימיאתמההמשגההֿיאָצוממדחאםנמאהיהתונרמאש
ירה,ךכבררחתשנאלןיידעתילמרופה״םיתמהֿתאמוט״מםאםגש,רבתסמלוכה
,השורדהתיתוהמהשפנהẁתורהטיהלהלחתהתוחפלהזבאהתרבכםוקמֿלכמ
תורהטיהלןורתפהתאיצמלךרדהתאםויכונתאמענומהאוהאוההרדעיהרשא
.ליעלונרבסהשיפכ,תילמרופה

ןיידע,המצעלשכ,הידיֿלעםאםג–תראותמהתוררועתההךרדלעהיילעהיכ
םינפֿלכֿלעירה–רתלאלתירוקמההתכלהכשדקמהֿתדובעלםינכומהשעינאל
אדירגתיגָ☻ומההמרהןמשדקמהיפוסיכםוגרתלתיתוהמתוברקתההבאהתרבכ
–תאזהתוברקתההתמרמ.שממבםמושיגלתונוכנהותיתייווחההנבההתמרלא
רבעבתירוקמהשדקמהֿתייווחםעהמלשהתוהדזהההבגשותאלןיידעםאףאו

רבעמֿתוכלהלשןתעיבקוןרוריבלתשגלםינפֿלכֿלעהיהירשפארבכאליממ–
ךותובםיוקתשהדובעהֿתרוצוותגהנה,שדקמהֿתיבלשומוקישיבלשלסחיב
םירבדהחותיפתומדקתהיכ,חינהלןתינןאכמךשמהבו.םייתניבשהפוקתה
הכפהמהלשהתקמעהוהתומשגתהתומדקתהו,דחאדצמ,הזםוחתבםתמשגהו
,וזמוזלעופבהניֶנָּביתוהנכַלֵתו,וזתאוזהנמדקתוהנפֶסותןכא,ינשדצמ,תירפכה
.דבבדבףוסבלוגשויולםיאתישןוכנהיתכלההןורתפהוןוכנהןוזיאהשדע

דוסיֿתוחנהכןאכתושרדנהתויוחתפתההיכ,םוכיסבריעהלשיהזרשקהב
תוריזחמםנמא,וננוידתאךירדמה,שדקמהֿתיבןויערלשותמשגהתורשפאל
רוביחלשאשונהיבגלםצעבתררועתמה,רתויתפקמוהמודתינורקעהיעבלונתוא
ןונכתלשןיינעהלכ.בגאבןייצלרבכונלןמדזנףאילואשיפכו–וללכבהז
,לוכֿםדוקונלםוקתםאאלא,ןבומכ,ןכתייאלהזלהרוביחהחורבםילשורי
המלשההלואגהלשםיכרעהלולכמבהגופסהתינחורתוררועתה,המואבטלתשתו
תורשפאיבגלונילעהשתודחוימהתושירדהו–תואיצמבםמישגהלתנוּוכמו
תופעתסהלשטרפאלא,רומאכ,ןניא,דוחייבשדקמהֿתיבןויערלשותמשגה
.תאזהתשרדנהתיללכהתוררועתההךותבתימינפ
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שדקמהֿתיבםוקישלתישעמההשיגהםאש,עמשמאליממךכלםאתהב
תודחוימהתומדקִמהרדעיהללגבקראליאדוובהזירה,תענמנםייתניבתראשנ
;תיללכהתוררועתהההתוארדעיהללגב,לוכֿםדוק,םגםאיכ,היבגלונשרדש
היההזלהםיוסמהםירבדהֿםלוסףאוליאכ,ןאכמקיסהלןיאשאוהאטישפ,םלוא
תשרדנהתיהתיללכהתוררועתההשונייהו,תיגולונורכתּוימלוסוזיאבףקתשמ
םידמועבושיכרמולהארנתמאב,וזהניחבמ.תודחוימהתומדקִמהינפלעיפוהל
תאךושמלידכהצוחנתיללכהתוררועתהה׃םימסקלגעמןימינפבקרונא
תוחפאל–תאזםעו,רפכהֿלאֿהבישהתכפהמתאותדחוימהתירסומהתורענתהה
תאךושמלידכ,תירפכהתושדחתההתקושתותירסומהתורענתהההצוחנךכמ
.תיללכהתינחורהתוררועתהה

ןמלגעמהẁתומלשלכתאםגםנמאדבאנאלשיאנתבו–וזהנבהלשהרואל
ןירשימבתסחייתמהתוארהֿתדוקנמתוחפליכ,רמולולילכהלןתינ–ןיעה
לשהנונכתתמשגהושדקמהםוקישלשתינורקעהתורשפאהםצעלדחוימבו
תושדחתהתקושתותירסומתורענתההתואו,וזתורשפאשירה,יוארכםילשורי
רדעיה׃ןכֿםג,תורחאםילימב.תחאעבטמלשםידדצינשאלאןניא,תירפכ
עצבהֿתפידרתרגִשוהתחשההלשינשהדצהאלאםצעבוניאםויכוזתורשפא
דגנהאפַרמהתוממוקתההקרו;םייתניבםיעוקתונראשנןהבש,תיתולגהֿתינוריעה
הנכהגאדלכלש,ילוא,תיזכרמההיעבהאופאאיהאיהתאזלההרגִשהוהתחשהה
.תמאב,יוארכםילשורילשהינפתנקתלוהמלשההלואגל
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לעופבהריחבהֿתיבםוקיש

]החיתפ[

עקרכלבקנםאו,ונרוביחלשאשונהםצעל,ולאהתורהבההרואל,התערוזחנםא
םיווקלםאתהבחתפתהלהרומאהםילשורילשהתומדתאםירבדהֿךשמהל
ֿםדוק,וללהםיווקהלאףיסוהלאופאםיכירצונירה,םימדוקהםיקרפבונילעהש
קראל–הננכתלשיו–חתפתהלתבייחםילשוריש׃הזהשדחהםרוגהתא,לוכ
ליבקמב,אלא,ליעלהונשרדשיפכ,תקקושהחורהתלעבוהמוההתיקסעההריבַּכ
המואְּבתשרשומההריבַּכ,דגונמהוךופההןוויכהןמםג,ךכםעדבבדבוךכל
.תאזכלשהחורתאףאתגציימותירפכ

ףאו(תעדהלעהלעיאליאדַוש,איההבושתה?הזכשףוריצןימןכתיידציכו
איהאל.ירפכקלחםגהכותלףרצתהמצעםילשורייכ)וניארשיפכ,רבדהרוסא
הריב,ןבומכו–הריבתויהלקראיהתשרדנאלא,רפכתויהלתשרדנהמצע
;הישרושֿירקיעבתוחפלוא,הרקיעבתירפכהיהתשהמואל–תיכרכףאותינוריע
תיתָריבההחורמעיפשתקראלםילשורייכונאםיצורוזהניחבמש,איהאתוברהו
ֿחיֵרמ,ךכמתוחפאל,גופסתורוזחתםגאלא,ליעלונשגדהשיפכ,ןילובגהלע
יפכמרתויהברה,ודִצמ,הזץפח.תיתָריבההחורםצעךותלןילובגהלשהדשה
רתויבחרהןונכתלןבומכךיישוהירה,המצעםילשוריןונכתלןירשימבאוהךיישש
עמתשמםילשורילשהנונכתםצעיבגלוליאו–וללכבילארשיהםעהבוציעלש
לשונונכתלסחיבותיקסעההריבבולהנתישםיקסעהבכרהלסחיבקרוהשמןאכמ
ןונכתהםצעיבגלםאםג,םלוא.םדוקמונשגדהרבכובךרוצהתארשא,״ןוזיאה״
תובישח]הריבהחורברפכהחיֵרלש[רומאהץפחלןיאםילשורילשינוריעה
תובישחםינפֿלכֿלעולשיןיפיקעבירה,תילושהתועמתשהההתואמרתוי,הרישי
ןמשדקמהתויזכרמ׳׃ףיעסַּב[,ןלהלהגרדהבריכנוךלנוזתאו–דואמדעהבר
.]ךליאו541׳מע,׳שדוקהריעםילשורי–תינחורההניחבה
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תושרתשההךותמש,ונרמארבכשהמבאיההפיקעהתובישחהתישאר
םוקישלונֵשוחתושדחתהלתופצלונלשי,לארשיֿתרותבתוישרושהחורב,תירפכה
רתילאונאםירזוחאליממ,ךכלונאםיעיגמשמו–תישעמהמרבהריחבהֿתיב
.רבדבןהתובלושמיכ]511׳מעעצמאב[ליעלונרעהרשאתויעבה

יותיעהתייעב

התוהמךא,תורוקמבהתעפוהֿתרוצתניחבמתיתכלההיעבבושיהירהתחאהיעב
.יותיעהתייעבכהתונכלרשפאו,תיטילופֿתיתָּביסמתמאבאיה

תונמל׃ץראלןתסינכתעשבלארשיווטצנתווצמש♪ש״׃]ם״במרהןושלוז[
החמת׳רמאנש,קלמעלשוערזתירכהלו;׳ךלמךילעםי☻תםו☻׳רמאנש,ךלמםהל
יונימ.׳המשָתאבוושרדתונכִשל׳רמאנש,הריחבהֿתיבתונבלו;׳קלמערכֵזתא
ךלהתע,׳וכוךלמלחשמִל׳החלשיתֹא׳רמאנש,קלמעתמחלמלםדוקךלמ
יכיהיו׳רמאנש,תיבהןיינבלתמדוקקלמעערזתתרכַהו;׳וכו׳קלמעתאהתיִּכִהו
האר,איבנהןתנלאךלמהרמאיו,ויביֹאלכמביבסמולחינה׳הוותיבבךלמהבשָי
,תיבהןיינבמהרואכלונאםיעונמבושהזיפלוט.״׳וגו׳םיזראתיבבבשוייכֹנא,אנ
,תמיוסמתירוטסיהתוחתפתהלשהתמלשהלדע,תיתכלההנווְכהיפֿלע,ארקיעמ
.האלהוונתאמדועקחרהםינפֿלכֿלעאיהתאצמנ,הרואכל,םייתניברשא

ןיאשםוקמֿלכמרורב,קלמעתמחלמלןיינעהתדמצהלרשא,תמאב,םלוא
ירהש–ןורחארודב,קלמעערזלש,תיסיפטֵמה,תיפוסההתרְכהַלהזבהָנָוַּכה
39;אדירגאוהורודלש,תיסחיהקלמעֿתרבדהםגהקיפסהדִודלשתפומהֿתמגודב

ףאו,םירבדהלשיתוהמהןויגיההיפֿלע,אטישפ–הזהםצמוצמהןבומבוליאו

.׳ב‐׳אתוכלה,ם״במרהלםיכלמתוכלהמ׳אקרפוט
ןיינעל;ו״טז״יםירבד–ךלמיונימןיינעל׃ם״במרהאיבמרשאםיקוספההלאו[
ןיינעל;׳הב״יםירבד–תיבהןיינבתווצמןיינעל;ט״יה״כםירבד–קלמעתמחלמ
׳ג‐׳או״ט׳אֿלאומשב,לואשללאומשרבְד–קלמעתמחלמלךלמהיונימתמידק
ןוויכמו;׳ב‐׳א׳ז׳בֿלאומש–תיבהןיינבלקלמעתמחלמתמידקןיינעל;)גולידב(
לאדִודךלמהרבדהנה,ורקיעאוהופוסירהו,םייתסמוניאם״במרבקוספהטוטיצש
].״העיריהךותבבֵשֹיםיה♪ֱֿאהןוראוםיזראתיבבבשוייכֹנא,אנהאר״׃ןתנ

.׳לקרפ׳אֿלאומשבהאר39
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חנוישמםנמאאלאןובשחבאבתיבהֿןיינבןיאש,תשרופמהכלהונלהתיהאלמלא
תואיצמבהמכוהמכתחאלעו–40ביבסוניביואלכמ,יסחיןפואבתוחפל,ונל
תקולחמהזכרמאוהומצעתיבהֿרהרשאכ,ונלשונרודלשתדחוימהתירוטסיהה
רבעמףא,ןכֿםאאטישפ,תורחאםילימב.וניביואםעהמחלמההָּבַסְנהילערשא
תויהללוכיוניאתיבהלשומוקישעוציבםצעש,ליעלונשגדהשתוינחורהתויעבל
קרבשחיהלאוהחרכומאלא,םיבתכנהלאםירבדשהעשבהרישיתידָיִמהמישמ
תוארהֿתדוקנלאו–ןלוכתוביסמההנרשכותשתעלהנמוזמאישֿתמישמכ
תוביסמהתרשכהבםגוללכבהזרוביחלשוניינעתולתלש,תאזהתדחוימה
.ונרוביחלשםכסמהואבהקלחבטורטורפרתיבדוערוזחנ,תוינוציחהתוינידמה

םצעלעירפהלןבומכהיוארתאזהתולתהןיאםוקמֿלכמ,אוהךכםאםג,םלוא
חקליהלתבייחקרהמצעתאזהתולתהףא,הברדא׃ןונכתבתביוחמההמגמה
הטילשהלידכאלו,הניינעתארותפלידכ,םיימינפהןונכתהינותנמדחאכ,ןובשחב
תורשפאםצעלדעםייתניבתוכחלחרכההש,עמשמלוכהֿךסבו;הלענכיהלו
םג,םינפֿלכֿלעוניכהלוולןנוכתהלהעינמ]הווהמ[וניא,לעופבתיבהלשומוקיש
רבכ,רשפאהתדימב,ןיכהלםגןכו–רשפאהתדימב,וישכעמרבכ,לעופב
,ותטילקלםינמוזמוםירשכםירבדהויהיםנמאשהמגמב,ביבסמלוכהתא,וישכעמ
.ףוסֿףוסעיגתהדועיההעשהשתעלכב

׃תומילשמתודוקניתשלהזרשקהבבלםישלשידוע40
,םיביואהץחלמהחונמהלשםידקמהֿיאנתהרכינםנמאםירבדבב״יקרפבש,תישאר
תאםתרבעו״׃א״י‐׳יםיקוספהדמצבדוחייבו,שדקמהןיינבתבוחלעקרכהאבההחונמ
ביבסמםֶכיֵביֹאלכמםכלחינהו,םכתאליחנמםכיה♪ֱֿא׳הרשאץראבםתבשיוןדריה
תאואיבתהמש,םשומשןכשלובםכיה♪ֱֿא׳הרחבירשאםוקמההיהו.חַטֶּבםתבשיו
.םכיחבזוםכית♪וע,םכתאהֶוַצמיכֹנארשאלכ . .״.
יכשוריפבולרמואוהירה,תיבהתאתונבלהמלשלעדִודהווצמרשאכש,תינשו
לאתשגלותרישכמהאיה,ויבאדִודלדוגינב,החונמשיאתויהלאוהיופצשהחטבהה
תאדִודןייפאמשיפכ(״וניה♪ֱֿאילגרםודהלו׳התירבןוראלהחונמתיב״ןיינבתווצמ
׃ונבלבאהירבדהלאהנה.)׳בח״כ׳אֿםימיהֿירבדבתיבה
בֹרלםד׃רֹמאל׳הרבדילעיהיו.יַה♪ֱֿא׳הםשלתיבתונבליבבלםִעהיהינא,ינב״
.ימשלתיבהנבתאל,ָתישעתולֹדגתומחלמוָתכפש . שיאהיהיאוה,ךָלדלונןבהנה.
.ביבסמויביואלכמוליתחִנֲהַוהחונמ . .ימשלתיבהנביאוה. . ׳אֿםימיהֿירבד(.״.
.)׳י‐׳זב״כ
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םיבלשבתומדקתההתורשפאויסקטה♫ילמסהדיקפתה

החנה–תאזלההשיגהתרגסממםינפִל]הנותנה,היינשהיעבכ[–ןכמרחאל
תוביסמהרבכהנרשכותשמםגילואש,איהתעדהלערתויבהרואכלתלבקתמה
אהנאלןיידע–תיבהלשוניינבתלחתהל,תוימינפהףאו,תוינוציחהֿתוינידמה
ךרדב,ובהיוארההדובעהטשפלאםגרוזחלרתלאלרבכםינכומםוקמֿלכמ
אלןיידעתאזהתמיוסמהםיגשיההֿתגסִפבףאשאופאןכתייו;תונברקהתברקה
.םיבלשבתומדקתההתטישבאלא,ךשמהַּבשםוקישהעוציבתאםישגהללכונ

שדקמהֿתיבדעונאלהרואכלםאםגש,ןובשחבתחקלךרטצנהזכהרקמב
לכ,הלִפתלכ״(הליפתẁתיבאלא–םודקהירוקמהודועיייפֿלעוליפא–תויהל
☻ַרָפו,ובבלעגֶנשיאןּועְדֵירשא,לארשיךמעלכל,םדאהלכלהיהתרשא,הנִחת
םינפֿלכֿלעירה,)זי״םימעהלכלאֵרָקיהלפתֿתיביתיביכ״זט,״הזהתיבהלאויפכ
תסנכֿתיבןיעכהליפתֿתיבלשןבומלהזהדועייהתאםגרתלןפואֿםושבונלןיא
םָמורמיזכרמהליפתֿתיבהזיאןיעכוליפאוא,םויכובםיליגרונאשגוסהןמ
לשֿהןיעכו(ןירוחֿינבםייתכלממםייוגלצאיוצמהגוסהןמ,דחוימו
םושמ,ותומכםייקלוישכעדעונלוכיאלונחנארשאו41,)׳דנליונטלא׳בלצרה
,םהילעותונוילעו,הלאלכמיוניש–ונלשדעוימהשדקמהֿתיב.תולגבונייהש

יאניווהגרבנוולךירדירפ–םידוהיינשלשםעסמרואיתאוה)1902(׳דנליונטלא׳רפסה41
רבכתשדחתמהלארשיתנידמרשאכ,לארשיץראלא–הינמרגמטרוקסגניקורבחו
.הקיתעהריעהלאםיתיזהרהםורממםיפוצםהםילשורילאםאובב.תגשגשמותמייק
ןיבשריעבםהיניעלםיטלובםישידחםינבמינשךא,תיבהרהבבצינרמועדגסמ
.שדקמהתיבוםולשהלכיה׃תומוחה

תכונחםויב,ךלמההמלשלשהלודגהותליפתברומאהזקוספ[.ח״ל׳ח,׳אֿםיכלמזט
,הליפתלעהליפתהלוככהבוריהירה–ג״נקוספדעג״כקוספמ–הליפתה.שדקמה
,רכנינבתוליפתףאו,לארשיינבתוליפתהננעיתוהנלבקתתיכתושקבלשףצרונייה
.הזהתיבבןכושהלארשייה♪ֱֿאלאוללפתירשא
–הירחאלוהינפלשתוכרבבאלםגו–ותליפתבללכריכזהאלהמלששרבדהףלאמ
תאוכנחו,םויהתדובעלאםעהוךלמהושגינהליפתהדמעמרחאל;תונברקהתדובעתא
םיקוספ(םליכהמןטקחבזמההיהיכידע,רקבוןאצינבתובברלשלודגחבזבשדקמה
].)ד״ס‐ב״ס

.׳זו״נ,והיעשיזי
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ןיגבאקוודואלהליפתֿתיבתויהלאוהרומאשונייהו;ונטטיצשקוספברבכםיזמרנ
הווה,וא–וילאהנ☻ַרָּפיתהליפתהיֵּפַּכשךכןיגבאלא,הליפתלובוסנכתישךכ
,ינושארהדצהןמאקוודואלאהיוזהניחבמודיקפתרקיעש,תורחאםילימב,רמוא
הליפתֿיתבלשםכרדכ,םתליפתדוגיאוםיללפתמהזוכירלש,ירמוחהֿישומישה
תיבההשענרבכובש,טשפומהֿינחורה,רתוי״םכחותמה״דצהןמםאיכ,םתסבש
םיללפתמהשינפלמףאהשודקלשךוויתֿדקומוהארשהרוקמִלהליחתכלמ
.וילאעיגהלםיקיפסמ

םינפֿלכֿלעםנמאבייחשדקמהֿתיבש,תורחאםילימבבושושוריפ,הזדמעמ
,הליפתהןמרתויףאהשודקִּבםָמרמה,רחאדיקפתהזיאבלוכֿםדוקשמשל
קרשרבתסמתמאבו–המצעלשכהליפתהרשאמומוקמלדומצרתויםגאוהשו
היהשעירכמךרעותואשדקמהֿתיבלרוצילהיהלוכישאוהאוההזגוסמדיקפת
ךלהמוונתוברתתכרעמלכב,דבלבולשגשומהםצעךרדףאןיידעולשירשאו,ול
.ונימיֿירבד

םיתבמהתנופריעהיכתעדלםיחכונםההקיתעהריעהלשםייקנההיתובוחרבםכוליהב
םירצונ–תותדהלכינבלןחלופיתבכםישמשמםיירוביצהםיניינבהלכו,םייטרפ
.דסחוהקדצתודסומוםילוחיתבםגםדִצלו–םידוהיוםימל☻ומ
שגפמםוקמהווהמאוה.םלועהלכמםולשירחושלשתודיעותוסנכתמםולשהלכיהב
בוטהתפיאשלש׳הנכשמ׳והז.רתאלכבתוקוצמותונוסאיעגפנלעויסזכרמו,םינעדמל
רבדםוש״אוההמוגרתרשאתיניטלתבותכתססונתמלכיההרעשלעו,תילסרבינואה
.״יחורלרזוניאישונא
רַעַיכו,שישידומעלעחנוגג.בהזבוןבולבקיהבהש,ראופמוםוצעןיינב״אוהשדקמה
..והארמהיהבהזתורתוכםעםידומע לכימםגו,יקנעתשוחנחבזמדמעהרָזעב..
ךלמהמלשםהבםיקוחרםימיםתואבכ–תשוחנהםייורקההז–ןאכדמעלודגהםימה
וקלוחויבשומרשא,לודגתסנכתיבאוהםלואהו,למסקראוהחבזמהךא.״לארשילע
רודהללחב״;תבשתלבקתליפתלםיסנכנןנד׳םיניילצ׳הינש.םיעובקהםיללפתמל
העפשהועיפשהםילילצה.דּוע]לשוירתימ[תניגנוהרישתולוקואשנתההארמה
ייחבםירחאםימילאווייחתומדקלאוהוריזחהםה.ךירדירפלשושפנלעהאלפומ
ולשותבשחמבךא,הליפתהתולימתאםיללפתמהולמלמוורמיזוביבס.לארשיםע
..הנייהךירנייהל׳תוירבעהתוניגנמה׳׃םיפיםיינמרגםיזורחולע . רישבחצפןזחה.
.קיתעה . .״׳הלכתארקלידודהכל׳.
קרשינפמ״׃רבחמהבישמ?שדקמהםוקמאוהןאכאקוודעודמ׃הלאשההלוערשאכו
רתויבתולענההיתופיאשןעמללועפללוכיש,ישפוחרוביצלויהו]םידוהיה[ורזחןאכ
.״תושונאהלש
,׳םיבתכרחבמוולעופותומד,לצרה–רפושהעוקתב׳׃ךותב,׳דנליונטלא׳׃האר(
.)ךליאו544׳מע,׳בךרכ,ט״נשתתדלומתאצוה
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,שדקמהֿתיבלאוהאצמנתונברקהֿתפוקתבףאשרמולהארנ,הזכשדיקפת
,ןתינאוהףארשא–תונברקהֿןחלופםצעבאקוודואל,רבדלשודוסיב
ֿםדוקאוהאצמנאלא–םוקמלםוקממישפוחןפואבלטלטיהל,ומצעלשכ
ֿתדוקנרמואהווהוא,״ימואלהסותימה״לשתושחרתההתדוקנןומיסבלוכ
׃]ם״במרהירבדכ[,האירבהיליפרעמימואלהןכותהוחתמהלשתועקבתהה
חבזמהזו׳רמאנש,םלועלומוקממותואןינַשמןיאו,רתויבןוּוכמומוקמחבזמה״
;׳הָיִרֹמהץראלאלךלְו׳רמאנש,וניבאקחצידקענשדקמבו.׳לארשילהָלֹעל
רשא,הירומהרהבםילשוריב׳התיבתאתונבלהמלשלֶחָיַו׳׃םימיהירבדברמאנו
,לכהדיבתרוסמו.׳יסוביהןָנראןרֹגבדיודםוקמִּבןיכהרשא,והיבאדיודלהארנ
םהרבאובהנבשםוקמהאוההָנְוַרֲאןרוגבחבזמההמלשודִודובהנבשםוקמהש
חבזמהאוהו,הביתהןמאצישכחֹנובהנבשםוקמהאוהו,קחציוילעדקעו,חבזמה
ורמא.ארבנםשמו,ארבנשכןברקןושארהםדאבירקהובו,לבהוןיקוילעבירקהש
חי.״׳ארבנתָרָּפַּכםוקממםדא׳׃םימכח

םגףרטצנןאכלשךכלעקרהוסיסבההיהשאוההזהידוסיהדיקפתהךאיאדו
םיירוזאואםיישיאםינכתוםיעוציבברזפתיאלש,ןחלופהתאזכרל,ףסונהדיקפתה
הרדשֿטוחורקיעלא–וללהםינכתהוםיעוציבהדצמםג–ףנתסיאלא,אדירג
האצותההלבקתנהזהףוריצהידיֿלעו;יללכֿימואלןכותועוציבלשדחאםיוסמ
לשהתיילעתורוקמבשרשומוןתיאזחאמאצמנזוכירהןורקעלש,לוכהֿךסבש
תורוקמהלש,ילמסהֿישחומה,יצראהםוליגהוליאו,ארקיעמתימואלהתויִחה
תוכזב,oתיטסישיטֶפֿתיתימתוקפרתהֿתדוקנןימםתסתויהלראשנאלוללה

.׳ב‐׳אתוכלה,ם״במרהלהריחבהתיבתוכלהמ׳בקרפחי
ירבד–חבזמהםוקמקוידןיינעל׃ם״במרהלשהלאםירבדבםיימינפהתורוקמההלאו[
,׳אב״כ׳אֿםימיהֿירבד,הנווראןרוגבחבזמהלעובירקהבשאב׳הוהנעשרחאלדוד
;״לארשילהָלֹעלחבזמהזו,םיה♪ֱֿאה׳התיבאוההזדיודרמאיו״׃אוהואולמבבותכהו
–דִודהנבובםוקמבהמלשתיינבןיינעל;׳בב״כתישארב–הדיקעהםוקמןיינעל
ֿלעןתינ)״םימיהירבדברמאנו״׃םילימהןמל(הזהקוספהלכךא,׳א׳ג׳בֿםימיהֿירבד
המלשןביו׳רמאנו״׃ןאכבתכש,ם״במרהלשודיבתכתא׳ונקית׳רשאםיסיפדמהידי
קוספהםעד״י׳ו׳אֿםיכלמ׃וידחיםיבותכינשתבכרהיהוזש,״׳הירומהרהבתיבהתא
םדאהתאירבןיינעל;)ולש׳הרותהנשמ׳תרודהמבחפאקברהירבדבתאזהאר(,ספדנה
זמרתליחתארקיותשרפל׳ינועמשטוקלי׳בהאר,ם״במרהןושלכ–חבזמהםוקמרפעמ
׃יזפןבהדוייבררמא״׃׳ברוטו״נףד,׳בהכלה׳זקרפ׳ריזנ׳׳ימלשורי׳בורוקמו,ה״נת
].׳וכו״ןושארהםדאובארבוחבזמהםוקממה״בקהלטנדחאדוורתאולמ
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וניינעתאםילשהאלא–םייוגב״םישודקתומוקמ״ןיעכו–אדירגרבעבשֿהשעמ
תויִחהתומשגתהלשיתוהמדקומםגםאיכ,רוקמלשןומיסקראלתויהללעתִהב

השעמל,ןושארה,ידוסיהדיקפתהשרמולףאןתינ.דיתעלהתוכשמיהחתמולעופב
עירכמהועבוקהםרוגהתויהלהכפהנש–תימנידהותמלשהבטעמכןאכעלבנםג
אלא,ותאירבםוקממרפכתמםדאהיכאקוודֿואלורמאתמאבשדעו–לולכמַּב
.ותרפכםוקממאוהארבנש

ותשדקהורתאהלשודוחייתשגדהמתבכרומה,וזתידוקפִתתכרעמלםאתהב
קרףנתסהללכויישיאןחלופלכרשא,ימואלןחלופלשוזוכירםשלהזדוחיילש
בכרההלשותמשגהֿךרדבבייחתמהיתוהמהוקהאליממםגרבתסמ,וילאואונממ
.הזלהידוקפתה

אהירשאאהייכ,איהתביוחמתיתוהמהנקסמ,ןחלופהןיינעל,דחאדצמ
ֿלכֿלעירה–היהישהמלכוא,תרוטקוא,ןברקוא,הליפת–ןחלופהיעצמא
ואובירשאםישנאלונייהו,להקלןירשימבןאכרוסמתויהללוכיעוציבהןיאםינפ
רוסמתויהלחרכומעוציבהאלא,תדחוימהוּכרוצֿתשגרהךותמדחאלכ,דובעל
׃רמואהווהוא,םייעוצקמֿםייתכלממשדוקֿידיקפ,םידסוממרוביצֿיחילשל
םצעבאליממהמולגההנקסמ,רתאהלשודוחיישודיקןיינעל,ינשדצמו.םינהוכ
ירדסלרשקבתממרמםיסקטוםירוסיאתכרעמוזיאןאכתבייחתמש,איהםילימה
דמעמש,ןכֿלעֿרתי,ינויגהןפואבבייחמםירבדהףוריצ.םוקמבתוליעפהוהשיגה
ןפואב,הזבהזובלתשיםוקמלתדחוימהםיסקטהוםירוסיאהתכרעמוםינהוכה
ךירצןיאו;תדחואמתישדקִמֿתינהוכםיסקטוםירוסיאתכרעמהשעמללבקתתש
םגלעייתיוקַזחיןכשדוקַּבתדבכנוהרומחרתויאהתוזתכרעמשלככיכרמול
.שדקמהלשודיקפתיולימ

ךירצהמ,הלאשהןורתפתונורקעלאליממונאםיעיגמולאהתונקסמהרואלו
ותדובעתאםייקלרשכונאלשהרקמב,םינפֿלכֿלעשדקמהֿהשעמתויהל
.רתלאל,תירוקמההתכלִהאולמב,תומלשב

דצמרשא,ל״נהתודוסיהינשתאםייקלךרטצנםינפֿלכֿלעש,איההבושתה
םיכורכההרהטהוהאמוטהינידושדקמהתאיבינידבםהםידקמתמרתאהשודיק
םהיסקטלע,םייִולהוםינהוכהינידבםהםידקמתמןחלופהדצמוליאו,ךכב
םנמאןיכהלךרטצנוללהםילכהוםידגבהלכתאםגשעמשמו–םהילכוםהידגבו
דוערשכונאלםייתניבםאו;רשפאשהמכלכ,הליחתכלמרבכ,םינפֿלכֿלע
תוחפלליחתהללכונילואםינפֿלכֿלעירה,תונברקלשממהלאלכבשמתשהל
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םוקמֿלכמו,)טיתונברקליאוולקרםצעבילואאיהתרוטקהשיפֿלעֿףא(תרוטקב
–42הליפתהֿיתפשידיֿלעםירפהםולשתבתוחפלליחתהללכונםנמאשרבתסמ
ןירשימבםינפֿלכֿלעדומעתאלםנמאשדקמהẁתיבבהדובעהזכרמבשיאנתבךא
.התכלהכהדובעהדגנכתנוּוכמ,םייולוםינהוכלשהליפתםאיכ,להקלשהליפת
המוגפרבעמֿתפוקתםושלהשעמלקקזינאל,ןיינבהתשחהלכםעש,ןוצריהיו
וניתונוועברשאתּומיגפלשרבעמֿתפוקתלכרובעלרהמנםינפֿלכֿלעשוא,ללכ
.רובעלתאזֿלכבץלאינ

שודיחהוארוזחִשהתייעבותיללכהתינכתה

םילוכירבכ,שדקמבהשעיירשאהשעמהתייעבתאויותיעהתייעבתאונרטפשמ
היעבהאיה,תישילשההיעבלםגםילשוריןונכתלשתינויערההיוותהַּבתשגלונא
,וזהיעבםגו;ומצעלשכ,הריחבהֿתיבםוקישעוציבםצעלשתימינפהֿתינונכתה
.הלשמםיימינפםישארהמכלתקלחתמ,הדִצמ

ןיינע׃תישאר.םהילאמםנורתפלעםיאבהםיניינעהמכלוכֿםדוקןאכשי
שיגדהלשישוריפבו;רבעהינותניפֿלעונינפלדמועועובקןבומכאוהש,םוקימה
לשםתוהזקוידתאונחכששהחכִשהדצמתיתִמאהלקתםושןאכןיאש,הזןיינעל
יתִמאהישוקה.ךמסומןפואבםתוהזללכוישימםויכוניניבןיאשו,םימיוסמםירתא
לשדוסיֿתחנהךא.תוכמסהרדעיהבםאיכ,יפרגופוטהעדיבוניאוזהדוקנב

.ה״מקרפ]ףוסתארקל[,׳גקלח,ם״במרהל׳םיכובנהרומ׳טי

ירבדכ,)׳גד״יעשוה(״וניתפשםירפהמלַשנו״בותכהלעל״זחתשרדלןאכזמורד״בש42
ונאשהליפתב,וניתפש–?ךינפלםיבירקמונייהשםירפהםתואםלשמימ״׃והבאיבר
.)ט״יד״כ,םיובלדנמתרודהמ,׳אנהכברדאתקיספ׳(;״ךינפלםיללפתמ
תנווכמהםייולוםינהוכתליפתךרעיתשדקמביכבתוכד״בשרשאכ–טפשמהךשמהב
ירבדכ,ולטבשתונברקהדגנכתוליפתהונקתנןרקיעבשךכלןווכמאוה–הדובעהדגנכ
רבסהכ,׳ב׳מעו״כףד׳תוכרב׳(״םונקתןידימתדגנכתוליפת״׃יולןבעשוהייבר
דגנכתיברע,םייברעהןיבלשדימתדגנכהחנמ,רחשלשדימתדגנכתירחש׃ארמגה
שדקמהםוקישלשםדקומהבלשב–התע.)הלילבחבזמהלעםילכעתמויהשםירביא
,השודיחתאתושקבמו,הלאובמאלאהדובעָלרכזקרתוליפתהןיא׃רדסהךפהתמ–
תאדובעלםידיתעה,םעהחוכֿיאביפמאקוודהליחתכלמאשניהלןהתויוארןכֿלעו
.שדקמבשדוקהתדובע
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תשגליאדולכונאלםוקמֿלכמש,ונשרדשדוסיהֿתוחנהראשןיב,איהאטישפ
ידכדעונתייחתֿךרדבםימדקתמרבכאהנםינפֿלכֿלערשאכאלאשדקמהןיינבל
תימואלהונתגהנהבןמוזמאהירבכדחאוֿםיעבשלשךמסומןידֿתיבש,ךכ
וכרעייש,תופַצלאוהטושפםנמא,ןמוזמאהירבכהזכןידֿתיברשאכו;הללכב
תודידמהוםירקחמהיפֿלעעבקיןידהֿתיבשהמו,םיצוחנהתודידמהוםירקחמה
.יַניסמהשמלהכלהכוהאובנהיפֿלערשואמַּכ,תמאהֿןידהיהיהז–וללה

ונתואךירדמהןורקיעהו,רומאכםיררובמויהיםיידוסיהםוקימהיטָרפרשאכו
םינפֿלכֿלעןוּוכמהשומישםשלהריחבהֿתיבתאםקשלונאםיכלוהםנמאשהיהי
לשףסונהןיינעהםגוילאמרתפייבוש–םיירוקמהשומישהיקוידלםאתהב
המיפלתויהלתבייחאהתתיללכהתינכתה.תיבהלשתיללכהתינכתה]תייוותה[
.הליחתכלמהכלההוהאובנהיפֿלעונלבוקמש

תאזהתידוסיהתינכתהלשהיולימתלאשחרכהבררועתתוזהדוקנב,םלוא
םיראשומה,ןיטישהֿןיבלשםיינכטהםיטרפהוילכירדאהןונגסהתניחבמ,לעופב
לשתינורקעהמגמןיבהרירבהיעבטןפואבונינפלתבצייתמהזןיינעלו–וננוימדל
.תישפוחרתויהשיגלשתינורקעהמגמןיבל,ברחנששדקמהלשותומדרוזחש

לשםרוזחשבויחתמגמבליעליתעצהשהמלדוגינב–ילהארנ,יתעדתוינעל
תוחפלו,ןוכסתאלוזהמגמשדקמהֿתיבםוקישלסחיבש–םירחאםיניינבהמכ
.תיללכהֿתינורקעההניחבהןמאל

שדקמהֿתיבבלבקלונאםיניינועמש,אוהתאזההחנהלרתויבבושחהםעטה
יופצהאוההזמךפההטעמכו–הנכוהרישי,היחתינונגסֿתיתונמאהארשה
לשהארשההחוכבוהירהוזלשדחוימההנורתי.רוזחשהתשיגיפֿלעהרואכל
תעבותהתיזכרמההדוקנהיהוזאקוודואלךא,תירוטסיההתוהדזההותויכשמהה
הנורתפלעאובלןאכהיופצףאוזהדוקניכ,הברדאו–שדקמהלשאשונבןורתפ
םרוגהלשודוחיימרתויהברה.ןיינעהעבטיפֿלעוםוקמהםצעידיֿלע,אליממ
תודוסיהםצעתארשהתאשדקמהלשותומדמבואשלונלבושחירוטסיהה
,המואלוםדאלחצנהתועמשמןומיסוהניכשהֿזכרמםוליגןוגכו,ולםייתוהמה
הלאלכתאו–ךכבאצויכלכו,ותברקוםיִהֱֹֿאהארומ,תוכלמהושדוקהתוממור
לשונונגסלהיופכתוקקזיהידיֿלע,תורודְלו,םויכעיבהללכונםאאוהברקפס
.אקוודסודרוה

םימרוגהןמאקוודואלאיהסודרוהלשהיצאיצוסאהםצע,ןכֿלעֿרתי
,תיבהלשדחוימבוציעותואתונורכיזלשתינויערההארשההלולכמבםייבויחה
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םג43.םלועמהאנואראופמןיינבהאראלוהאראלשימיכוילערמֱאנםנמארשא
ןפואבּולו,סודרוהלשתדחוימההיצאיצוסאהןמםלעתהבףאו–ךכלרבעמ
תפוקתםעתרדגומתוהדזהאל–רוזחשהזהרקמבונלןוכסלהיהלוכיינורקע
דסומלשובוציעלולכמלרתויבהמיאתמהתרגסמהאיהאיהאקוודבינשתיב
לשתויללכהתויעבלרבעמםג–ףוסבלוכ.הריחבהֿתיבכךכֿלכירדֿלעוילאדיא
יפואלדחוימבהנפנםאו,ילאדיאהדימֿהנקכדבלבינשתיבתפוקתלעתוכמתסה
יטסינלהה(הזןונגסיכאיההדבועה–הפוקתההתואלשילכירדאהןונגסה
תמצועברקיעבםישרהלןוּוכמםינפֿלכֿלעוהירה,יטתסאהוחוכלכםע,)ימורהו
שומישלשירשפאהוכרעאהירשאאהיךא;ןיַעבששלוחהוגשומהרמוחהעפש
שדקמהתועמשמיכרמולהארנםוקמֿלכמ,ונינפלשןיינעבםגהזןיעכוהשמב
תגשומוהרומגתוממורבקר,תיתונמאהניחבמ,תוצמתהלבושלכותאלהנוכנה
לזרבהרּוּכִמ,הירוחאמשטשפומהוןיכמהחתמהלכלםגיוטיבתתלילבו,תאזכ
,דימתלעֿלאאשנתהלדועךישממה,הליפתהוםיפוסיכהתונשיפלאךרדםירצמב
םנמאםיכירצישילשתיבלשילכירדאהבוציעביכאופארבתסמו–ףוסֿןיאדע
שדחיוטיבב,דחיםגםייטקלאידהתודוסיהינשםָיוטיבלעאובלםינפֿלכֿלע
.תידדהםילשמו

םנמאןיאונרמאשתינכתהעוציבביכאיהתעצומההנקסמה,ךכלםאתהב
הברהדימבתכלליואר׃הברדאו,סודרוהלשתדחוימהןיינבהֿתינכתמםגםלעתהל
הרדהירקיעתאםייקלידכ,רשפאשהמכלכהידירשתאלילכהלףאו,היתובקעב
לכ,םלוא.תירוטסיההתופיצרהותוהדזההימרוגתאךכבגארישעהלידכםגו
םאיכ,רוזחשלשתינורקעהמגמךותמתושעיהלםיכירצםניאוללהםירבדה
.שדוחמיאמצעבוציעלשתיללכתינכתב,רזעẁימרוגתניחבב

חתפלןבומכאובנאל,ונינפלשרוביחהתאהווהמה,ינויערהאובמהןויסינב
היבגלריעהלםוקמֿלכמרשפאךא,טורטורפרתיבתאזהבוציעהתינכתםצעתא
.תורעההמכ

רמולהארנ.השדחהתומדבםינשיהםידירשהבולישלסחיבתשקבתמתחאה
תוינגרואהתאםינפֿלכֿלערובשיאלםינשיהםידירשהבוליששרהזיהלונלאהייכ

.]׳דךרכ[,׳ינשתיבלשירוטסיההרשפהוהרשפה׳ירוביחהארכ

א״נףד׳הכוס׳ב–״ראופמןיינב״׃ל״זחירבדבםיחסונינשלןוויכוונושלבקדד״בש43
.׳אדומע׳דףד׳ארתבאבב׳ב–״האנןינב״;׳בדומע
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אלשאופאהיהיבטומילואםימעפלו,שדחהבוציעהלשתוננערהותיאמצעה
קראלא,ימינפֿילנויצקנופקלחכ,שדחהןיינבהףוגבםינשיהםידירשהתאבלשל
םעטֿןתונוןווַכמיתונמאםרוגואטושיקןיעכ,הנשיהםתוימצעדוחייבםריאשהל
.אדירג

הייטנהדגנכ,ןבומכ,דחוימבו–לתוכלסחיבדחוימבתררועתמהיעבה
המ,ןאכמתכשמנההלאשהדגנכוולשמתיאמצעהשודקןימולסחיילאנדיאהד
ררועמכאלשמשללכויאלאוהתמאברבכרשאכ,ףוסבלונידתויהליוארםצעב
ןורתפיכרמולהארנ.דבלבתרכזמכקרםאיכ,שדקמלףילחתכאלושדקמל
ודוחייב–רבדלשורקיעב–לתוכהרמשייםנמאש,אוהתעדהלעלבקתמ
וניינעלכרשאהנבמכאלםינפֿלכֿלעךא,רומאכיטתסאֿירוטסיהדיקפתב,ימצעה
םיינורקעתודוסיהמכרוזחשבםגתובלתשהךותאלא,ותוהזדוחייבקרהצמתמ
ןיברושיקל,ב״ויכותוגרדמ,תותשק,םירשגתכימתןוגכ,רבעבוישומישלשמ
.שדקמהרַצחלהסינכלםירעשתקזחהו,ריעהושדקמה

םוקמהתכרעמלכבוציעלעעיפשהלןבומכםיחרכומויהיהלאםירוזחש
רזוח–םתומכשוהשמב,תוחפל,וא–םהבךרוצהו,״ידוהיהעבורה״םויכיורקה
.ונימיב״ידוהיהעבורהרוזחש״בשלבההדצתאאופאטילבמו

טפשמהוהרותהזכרמותיזגהתכשל

עיפשהלןבומכךרטצישדקמהםוקיששיהירה,ןאכמךשמהבהלועהתרחאהדוקנ
לכבוציעלעםגםאיכ,דבלב״ידוהיהעבורה״חטשבוציעלעקראלןירשימב
לערשאהלא]םירוזא[לשםבוציעקוידתוברלו–ביבסמםילבוגהםיחטשה
ונלשידחוימב,םלוא.ליעלונרובידתארבכונבחרהינכותהםָיולימתונורקע
׃ןלהלדןיינעהתא,הזרשקהב,התעףיסוהל

לשהמוקישןורקעאליממםגסנכנשדקמהֿתיבלשומוקישתינכתלולכמב
ןוילעהדסומהוהמואהלשןוילעהןידהֿתיבהז–ןירדהנסהבשומכתיזגהֿתכשל
אכ.״לארשילכלהרותתאצויונֶמִמש״,תוכלמהלשהדִצבתיתכלממההגהנההלש

אלןבומכקיודמההמוקמיוהיזלעווזהכשללשםוקישהתינכתקוידלעםג
.םינפואינשבתרשקתמונניינעלהתובישחךא,ןאכדומענ

םירממתוכלה,ם״במרבהמודןושלבהארו[;׳בהנשמא״יקרפ׳ןירדהנס׳הנשמאכ
.]׳חהכלה׳גקרפ
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וניאיניינעההשומישרשא,הריחבהֿתיבבתקהבומההדוקנהוזירה,תישאר
הבישה,לשמל,ומכ–ונילגרהבךכֿלכתכלֿתקיחרמהכפהמבאקוודךורכ
וניתודסומתרגִשיפֿלעוליפאונלןבומתויהלאוהלוכיאלא–םינהוכֿתדובעל
םישיגרמונאןיאםצעב,תלבוקמהוניתויווחתכרעמיפֿלעםא,ןכֿלעֿרתי.םויכ
ךרוצהתאלוכֿםדוקונאםישיגרמאלא,ןירשימבםינהוכֿתדובעבךרוצהתאםויכ
ךותמ,דבעידבקרונאםיעיגמםינהוכהֿתדובעבךרוצהתנבהלאו,שדקמהֿתיבב
תיזגהֿתכשלבשומישַלעגונשהמבירה,םוקישכלשדקמהֿתיבבשומישהבושיח
הנכלעןירדהנסהתרזחהבישעמהךרוצהתאונאםיניבמןאכ׃ךופהאוהבצמה
רבכ,הליחתכלמהשעמלונלםוקתםנמאןירדהנסהשונאםיחינמףא;הליחתכלמ
קקזיתאיההליחתכלמרבכו–לעופבשדקמהֿתיבםוקישלתשגללכונשינפל
ֿתכשללשהתמקהיכןכֿםגעמשמאליממ,ןכבו;הבשומלםיאתמםוקמלאופא
ויולימתניחבבהליחתכלמתויהללכותןכא,ןירדהנסהתאהבבישוהלידכ,תיזגה
ךכשיגרהללכונשיפכמרתויהברה,ישממןפואבשגרומה,ילנויצקנופךרוצלש
.םינהוכהֿתדובעלםהברוזחלידכ,שדקמהיקלחראשןיינבתא

לכותילואהריחבהֿתיבםוקישלרתויבהמיאתמההלחתההיכ,אצויןאכמ
לגרתנהלשןבומהםוקישהןמ׃תיזגהֿתכשלםוקישבדחוימבונלאצמיהלםנמא
הגרדהבברקתנהזבחרתמםוקישלשותומדקתהךותו,ומצעשדקמהםוקישלךלנו
םינהוכהֿתדובעתרזחהלףאשממבונֵשוחתייחתלשתורֵתיההשודקהתולעמלםג
.ךשמהב

חתפהתניחבמקראליהירהונניינעלתיזגהֿתכשללשהתובישח,תינשו
רדסלםוכיסהתניחבמםגאלא,םיבלשבהריחבהֿתיבלשםוקישהֿרדסלםיאתמה
.םלשוישכל,הז

,ונוכמלעהריחבהֿתיבתכרעמלכםלשותרשאכש,ךכבאוהןיינעהבושןאכ
לשילמסהזוכירבהצמתמודיקפתלכרשאתיבקראופאהיהיאלםנמאהזירה
הזדיקפתרשאתיבהזהיהיאלא,תיסקטהךרדבתילארשיהֿתיִהֱֹֿאהתירבה
ידיֿלע,ישממֿינכותויתוהמןפואבםג–תיסקטהךרדהםעדבבֿדב–ובםשגתמ
דבלבתיזגהֿתכשלקראל,ןכֿלעֿרתי.ונממלעופבםיאצויהטפשמהוהרותה
תמאבאלא,תאזלההניחבהןמשדקמהֿתיבתועמשמתאםילשהלתדעונהאיה
לעבשוידחאותיבהֿרהחתפלעבשוידחא׃םש}ויהיו{ויהןינידֿיתבהש♪ש״
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תודחאלשוזתועמשמתאצמנךכו–בכ״תיזגהֿתכשלבבשוידחאוהרזֲעהחתפ
לופכןפואבשדקמהֿתיבבתטלבומותשגדומטפשמהתיישעוהאריהוהרותה
.לפוכמו

תכרעמלכבהליחתכלמןובשחבחקליהלןבומכךרטצת,םוכיסַּבשוזתודחא
התעו–וידוקפִתףוריצךותמולהיוארהתומלשהֿתומדבוציעל,תיבהלשןונכתה
רזוחןפואבהלאהםירבדהלכלשםתופקתשהתרבתסמדציכתוארלדוערובענ
.ריעהלשהנונכתיבגל

.׳בהנשמא״יקרפ,׳ןירדהנס׳בםשהנשמהבכ
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תרזוחהתינונכִתהתועמשמה

תיתכלממהםידוקפִתהתשרבשדקמהתובלתשה

בלתשישדקמהֿתיבשיהירהונרמאשהמךותמןירשימבתכשמנהתחאהאצות
רשא,ריעהלשתיתכלממהֿתיתָריבהתכרעמב,ינגרואויעבטןפואב,אליממאופא
העבגל,ולומו,ןויצֿרהל,תיבהֿרהלשומורדִלרקיעבהונדעייםימדוקהםיקרפב
ונענמנםשונינמשםיישארהםייתכלממהתודסומהןיביכבלםשוי.תיברעמה
לודגהןידהֿתיב,םעהינקזתצעומכךכֿלכםיקהבומדוסיֿתודסומריכזהלמ
םילבקמשדקמהֿתיבותיבהֿרהתכרעמב,התעו–םירחאהטפשמהֿיתבתכרעמו
.תאזלההניחבהןמםירבדהתמלשהתאונא

םידוקפִתהתשרלשתרתוכהֿתלוגאופאויהישדקמהֿתיבותיבהֿרה
ֿיתגהנההדוקפִתהדצמוזתשרבםתובלתשהבגאו–תיתוהמהֿתיתכלממה
תושדקתההדצמםגהוריתכיאליממםהירהיטופישהדוקפִתהדצמויביטמרונה
.םידוקפִתםתואםעדחיםהבתכרכנה,תירוטסיההותינחלופה

תעבונהניאםנמאםירבדהתוגזמתהש,הזרשקהבשיגדהלשי,ןכֿלעֿרתיךא
המרבתידדההתוקיקזהןמקראלףאו,אדירגםוקמַּבשףוריצהךותמקרןאכ
לשןיינבהשםשכ,תמאביכ׃יניינעהֿידוקפִתההנבמהםצעמםגאלא,תינויערה
םצעבוליפאםגןכ,אדירגיסקטהשומישבקרוניינעידיאצויוניאשדקמהֿתיב
דוקפִתםשל–םינהוכהתונובירלןיטולחלרסמנאוהןיאהזהיסקטהשומישה
ףאאלא–םהלדעבמואןילוחהייחלליבקמב,וכותברדגומה,השודקלשדחוימ
,תיזגהֿתכשלברשאןירדהנסהידיבאיההנוילעההגהנהה,הזהינהוכהדוקפִתב
ינהוכהוילּוחהעוציבהלע,הרותהןידיפֿלע,שדקמהֿתיבךותמשולחלהרומאה
.דחאכ

תושדקתהַּכוניניכשהמוא,יסקטהֿינהוכהדוקפִתהםצעםג,ןכא,הזכןפואב
ודִצמאוהרשא,יתכלממהדוקפִתהןמתופנתסהאלאםניא,תירוטסיההותינחלופה
,ןילוחהייחיבגלםג,םתועצמאבותויִחֿחוכתאבואשלודימתרוזחלםנמאדעונ
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,ויפגאינשלע,שדקמהֿתיבלשתיתוהמהתובלתשההו–ךלוהובבוסהלגעמב
ןפואב,ותשודקבתולעהלידכ,םילשורילשתיתכלממהֿתיתָריבהםידוקפִתהתשרב
.ןיטולחללוכהֿךסבאופאתררבתמ,םללכבהמואהייחתכרעמלכתא,ינגרוא

,ןבומכ,לטבתיאליממ–בגאבהתעריענ–הזההנבמהןורקעחכונל
לשותניחבמו,אנדיאהדתיתלשממההירקהתעבגב״תסנכה״לשהשומיש
יוושכעהשומישהםוקמב,םשהשעייקוידבהמהנימאקפנםושןיאהזרוביח
זכרמאופאתויהלםנמארוזחישדקמהֿתיביכבושחתאזתמועלגכ.לטבתיש
המכתופנתסמבושןאכמו–דחאכםייתכלממהוםיינחורה,םיירבעהםייחה
.בויחלתוינונכתתונקסמ

ביבסמףיקמלגעמבריעהתובחרתה

תּויזכרמלתואניטתסאיוטיבתתלידכש,אוהתעדהלעהרואכללבקתמהדחארבד
וליפאו–וישכעדערר☻שבצמהתאתונשלהיהיבטומ,שדקמהותיבהֿרה
,וא,היונבהריעהלשּהָצִקםצעבויההלאםירתאש–תורֵשכהתומודקהתופוקתב
בושחלרשפא,םנמאיכ.תופיפצותימינפתופיצרבהיונבהריעהלשהָצִק,תוחפל
םוקימֿתוינוציקךותמתפקתשמהתּוידועייַּבאטבתמהתוממורלשןורתילעםג
ענצחורתשגדהלשןורתיתאזכםוקימֿתוינוציקבשישרשפא,ןכומכ;תאזכש
;יוארהאי☻לרבֵֵעמלאחותיפלשךשמהינפמתורצעיההןמםיפקתשמה,הרמוחו
.םדגנכשתונורסחהידיֿלעתמאבםיערכומהלאהתונורתיהשהארנ,םלוא

אישהתארובעלמתוענמיהַּבהמכחשיםאםגש,הזיאדווהירהםהבשטושפה
רוצעלןויסינביופצקדצומשפנֿחפמקרירה,שממלשםירבדֿרשקהביוארה

היהלוכיילוא״תסנכה״ןיינבש,אוהתעדהלעתולעלהרואכלהיהלוכישםיוסמןויערגכ
,המואבםיצצורתמהםינושהםיסרטניאהתויוגיצנלשתוסנכתההםוקמכשמשלךישמהל
׳טפשמהןשוח׳׳ךורעןחלוש׳בקוד(ןירדהנסהתערכהלםהיתוקולחמתאןיכהלידכ
הארנתמאבךא;״ןוילעתיב״תמועל״ןותחתתיב״ןיעכו–)ח״כףיעסא״לרןמיס
ןוכנהאלא,ןירדהנסהדגנכדמעמלעביטנסרטניאדסומןימתווהתהלחתפחותפלןיאש
ינפלהנעפותםיסרטניאהתויוגיצנש,ליגרהיטפשמהלהונבהזןיינעבגוהנלאוה
.המצעבתיזגהתכשלךותבךכלתורשפאהןקתותו,ןידẁילעבןיעכ,ןירשימבןירדהנסה
תינתהתוברל,םהיניבתונקתןיקתהלתונמואינבםיאשריכקספנל״נהףיעסב[
תושעיהלרבדהךירצ,רוביצהלעהנוממהםכחהבאצמנשהנידמבךא;םישנועו
].ותעדלע

535 םילשוריןונכתלע

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



תילמסהתועמשמלרבֵעמוליאו;אדירגלמסלשןויגישללגבהיוארתוחתפתה
דבלבוזאלשדקמהֿתיבןיינבשאוהןוגהויעבטךאאולה,ונינפלשןודינבונרמאש
אלא,החרזמםיפסונםיחטשלא,ולרבעמףאריעהתובחרתהתארוצעלהטייאלש
.תאזכשתובחרתהןברדיוךירציםגאוה

תיבהֿרהמולכתסהברייתלםרגיהלהיושעאהתשהאנההלכםע,ךכלעףסונ
יפכ,םידָדבמיונֿיניינבהמכברתויהלכלץבושמהףונואיונבֿיתלבףונלע
–הלאכשםידדובמיונֿיניינבינימ,םינפבמםיבשותיבגלירה,םויכאוהבצמהש
םתועמשמ–תורזואתואשנתהליהשלכרתיֿתוכזבחרכהבאוהםדוסירשא
ירהו,יגולויצוסהםאיכ,טשפומהֿיטתסאהדצבאקוודואלאיההשעמלתירקיעה
.תינסרהוהליפשמתועמשמקרוז

םגהבשיתמאב,ריעהלשהָצִקתניחבבשדקמהתראשהשאוהישילשלוקיש
תאדמגלאיההיושערשאב,דואמדעבושחוידוסייוקילוליפאו,יטתסאיוקיל
אוההיהוליאכשדקמהתאגיצהלושדקמלהלפטהתושעל,ריעהלשהמשור
ימיניעבדוחייבו–ותרשל,וירחאתררגנאלאהניאריעהרשא,ומצעינפבהרטמ
איהאולהתאזכשתימדת,םלוא.הברעמחרזמהןמ,הכותלריעלהצוחמלכתסיש
אוהןיאש,תמאבאוהשיפכשדקמהןויערלולארשיתרותלשהחורלתדגונמיאדו
אופאונאםיעיגמלוכהֿךסבו–תומֵלשלשהדחאהלםאיכתוטלתשהלןווכמ
איהתבייחאלא,שדקמברצעיהלריעלרוסאשאוהןוכנהןורתפהיכ,הנקסמל
הדחאההןויערתאתיטתסאההניחבהןמםולהלןתינךכקרןכארשאב,ופיקהל
.יוטיבלןאכדמועהתומלשהו

ונשרדשיפכססותהבכרההלכב,היחהריעהש,ןאכמאצויתישעמהניחבמ
ןה,תיבהֿרהלונממהרזחבו,החרזמםיתיזהֿרהלרבעמםגךשמיהלךרטצת,ליעל
אל]חרזמַלטבמב[תיבהֿרהלשקפואהו–תימורדֿתיחרזממןהתינופצֿתיחרזממ
לשםייתילכתםייחבשרשומורעאלא,םויכאוהשיפכינמלוחאופאדועהיהי
.שממ

.םתילכתךשמיתוילאוונממו,וללהםייחהלשםעצמאבהיהישדקמהֿתיבךא
ויכרדתמגמיכ,ריעהלשיברעמהקלחב,ליעלונרמאשםשכיכ–וילאוונממ
ךרטצתיחרזמהקלחבןכ,החרזמתיבהֿרהלאברעמהןמתויהלתבייחויניינבו
הרומאההמגמלהתיהםנמאיברעמהקלחבםאו.הברעמחרזמהןמתויהלהמגמה
רקיעבהכדעץראהתלכלכלשהתואצמיהתדבועב,תירמוחֿתיניינעהקדצהםג
יחרזמהקלחבהרומאההמגמלםגשחינהלרבכרשפאהתעירה,םילשורילברעממ
לשתיאופרהותילכלכהותללכהב,ןדריהתעקבלשהחותיפב,המודהקדצהאצמית
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–ןדריהֿרבעלשוחותיפוופוריצבףאו,בגנהוןורבחיֵרוזאחותיפב,חלמהֿםי
חרזממהמגמהתאינגרואןפואבודואמבטיהססבלולכויןכאהלאלכרשא
ֿרהבהנשגפיתדחיםגולאהתומגמהיתשו.]הריבהלש[יחרזמהקלחבהברעמ
תאלגעמבתמייקמה,תיתילכתהןחורןהבהלעתורוזחתשדקמהֿתיבמו,תיבה
.וילאתומגמהֿרדס

תירוטסיההתוחתפתההינותנמךשמהב,יברעמהדצביכןייצלשישקר
,וא–שדקמלותיבהֿרהלהכומסריעהאצתםנמא,היפרגופוטהינותנלםאתהבו
)ליעלונעצהשתינכתהיפל(יחרזמהדצבךא–םהילאהשיגהֿתבחרל,תוחפל
רהנהֿתובוחרלשתויָאֵגהינגריעהלשהכשמהןיבלשדקמהותיבהֿרהןיבוצחי
וללהםינגהוקפסיםנמאהזהלדבההבגאיכחינהלןבומכשיו;םיתיזהֿרה]סכר[ו
רשא,םיאנהתורשקתההֿיבחרמויעבטהיונהיקפואתאתומלשהוהדחאההלגעמל
לובסלוילעאהיילואשףונהֿתועיגפןתואלעותוצפלידכםהבאהיםינפֿלכֿלע
.םירחאתומוקמבינוריעהיוניבהיכרוצןעמל

יעבטהףונהםעתודדומתהה

יוניבהףאש,הזלםגגואדלרשפאיאדַוש,בלםישנםאהמכוהמכתחאלעךכ
.חבש–הברדאםאיכ,ףונבהעיגפאקוודאהיאלםירחאהתומוקמבינוריעה

תויטתסאהתונעטהתטישדגנכתחאהרעהדחוימבתשקבתמהזרשקהבו
תונעטהתטישב.םילשוריבקראלו,ינוריעהןונכתלרשקבםויכונלצאתַחַורה
וניחדרבכשתוקיתעהינימלכוםידגסמהותויסנכהיפיִלהגאדהלעףסונ–ולאה
הזןיינעלהחנמהןורקיעהו,יעבטהףונהתרימשלםגהגאדהדואמתחוור–ליעל
.תיברעהףונהֿתרימשלשהמגודהןמהשעמלקתעומהפאצמנ

–״תיביספתובלתשה״כתונכלרשפאשהמביהירההזןורקיעלשותיצמת
תוגזמתהב,תוחפל,וא,םרתִסב,םירהלשםדרומבםיניינבהתאםיקהלהייטנונייהו
ֿתזועתםושבםינפֿלכֿלעגורחלילבו,ותואתוקחמהתוטילבךותואסכרהֿוקםע
ונלצאםאםגש,רמולןתינ,םנמאו.וקלרבעמלאתרֵּבַשמואתינשדחתואשנתה
המיגדמה,תיברעההטישהלשהיוקיחוהסוליקםעהזהןורקיעהתלבקתגזמתמ
הניאןורקיעהלשותוהמ,תמאבירה,ונלשתואיצמבהשעמלֿהכלהןורקיעהתא
אקוודו,םייללכֿםיישונא,םייביטקניטסניאםישרושהלשיאלא,תיברעאקווד
איההטישה,ךכלםאתהב.םהינפלעתיגולוכיספהניחבמםינבומודואמםיטושפ
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ןמהברההבםינמנםנמאףאו,הצקדעהצקמ,ולוכםלועבדואמהצופנםג
.ימלועהדימֿהנקברתויבםיפיכםיבשחנהתומוקמה

רשא,הירציוושלשהמגודהיאדווביהירההזןיינעלרתויבתקהבומההמגודה
וא,דוההֿיארונםירההןיבתויאגהתיתחתב–״תיביספהתובלתשהה״םש
לבוקמשיפכיטתסאלאדיאןימותואלםוקמהתאהכפהשאיהאיה–םהימורמב
ֿואלתואבה,הזגוסמתואנתואמגודונלשי,לארשיֿץראב,ונלצאםגךא;וכירעהל
הבורקההינמרגמלשמלומכ,םירחאתורוקממםאֿיכיברערוקממאקווד
.״הסדה״םילוחהֿתיבתולגרמל,םרכֿןיעדיֿלעשרזנמהןוגכו–הירציוושל

דיחיהירשפאהןורקיעהדימתונניאל״נכ״תיביספהתובלתשהה״ןורקע,םלוא
לשויתולבגִמתנבהליתאב,בתוכה,ינאו;יררהףונלשתיטתסאהותלעותתקפהל
.הירציוושבאקוודהזןורקיע

תמאב,םהיניבתומוהתהקמועוםירההלשהריבכהתוממורהחכונל,םשיכ
לילעבהלגתמךכבגאו;״תיביספהתובלתשהה״ןמדבלהרירבםדאלהארנכןיא
לשודומיגבאלאהניאהזהאלפנהףונהלשתיכרעהֿתיטתסאהותועמשמדציכ
ירה,םמצעלשכםירההןמןאכעמתשמהימנידהבֶגֶ☻הלכםערשאב–םדאה
םולעםירשנֿןַקהזיאכואםהיתולגרמלתונכשמהתומקמתהלשםיסקמהיפויה
םתואלשםקיֵחבהחוטבהותעגורהתוסחהןמהאנהלשןיינעאלאוניא,םאישב
רבתסמךכלהמודב.םדגנכתיתישארבהםינואהֿןיאתעדותלכםע,םימוצעםירה
לשהיפוי,הירציוושכהרירבֿירסחךכֿלכאלוםירחאתומוקמבםגש,רמול
לשטקשהוהעיגרהםעונותואבקרםינפֿלכֿלעוהירה״תיביספהתובלתשהה״
וילארשאןורתיהלשיכוניחהונכותאופאוהזו–תוסחַּבֿתולפקתההןוחְטיב
.הזהיטתסאהןורקיעהידיסחתעדֿילבבםירתוח

ןודינהיטתסאהןורקיעהיכרמולןפואםושבהנניאתאזלההנקסמהתנווכ
.הזבאצויכוהשמואתירסומהזעהרסוחל,תונדחפלךוניחבועבטמאופארשקתמ
,תמאבו–ךכמךפההאקוודהשעמללבקתהללוכיילואתובורקםיתעל,הברדא
תוכיישילעבתויהלללכבםילוכיהםההזגוסמתישעמתוגהנתהתונוכתינימאל
ןיינעלןירשימבהנניאהפהבושחהתועמשמה.ונינפלשםירבדהֿרשקהבהבושח
ףוקישלשןיינעל–רתויהובגואקומערושימבאלא,יהשלכתישעמתוגהנתהלש
םייחֿתשיגוישפניפואלשרזוחהבוציעהיבגלו,תידוסיםייחֿתשיגוישפניפוא
תוחתפתהֿתגרדבקרםהמחתפתהלתויופצתוישעמהתונוכתהרשא,תידוסי
יתוהמןפואבםירושקהתידוסיהםייחהֿתשיגוישפנהיפואהוליאו;דבעידב,היינש
והשמבםנמאםלגתהלםיטונםהירהשרמולהארנ,״תיביספהתובלתשהה״ןורקעב
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דבו,ב״ויכואףועמֿרדעיה,םיקפואםוצמצ,תּונטַקכתונכלונאםיליגרשהזןיעמ
עבטהֿתוחוכינפבהעירכ,תירוטסיהתוליבסלשהמגמבםג,אליממ,ךכםעדבב
.הזבאצויכןכו,םלּועֿתלבקו

םיברלארשיֿינבףא,ןבומכ,שיםאםג–הזגוסמישונאעבט,םלוא
והזאלשאוהיולגוטושפךאםוקמֿלכמ–ותטישיפֿלעהשעמלםיבצועמה
הלועהילאמומכו;המואכדחיונתואןייפאמהיתוברתהןכותהביטואעבטה
ןמאצוילעופכש,תואיצמהֿקפודידיֿלעהרואכלתכמתנה,הללכהההזרשקהב
״תיביספהתובלתשהה״ןיאםנמא,ונתרותוימואלהונייפואלשהזההנושהןוויכה
יהוזךאתמאבשו,ארקיעמונחנאונדידיבגלםלוהיטתסאיוטיבכשמשלהלוכי
םושבהזהןורקיעהתאטוקנלללכםילגוסמונאןיאףאהשעמליכךכלהביסה
הרואכלשתמיאלכונתאמקמוחקרוהירהלעופבו–תירוביצתועמשמלעבףקיה
.ותוסנלונרוביצהיהשקבמאקווד

,הלאכש״םייעדמֿיתלב״םילוקישלעךומסנוזענםאו–ךכלםאתהב
ונאובש,הקיטתסאלשהזםוחתלםנמאיוארכו(אדירג״םייביטיאוטניא״
״תיביספהתובלתשהה״תרגִשיכאופאאיהתלבקתמההנקסמה–)ןאכםידמוע
״םירואנה״םינקיטתסאהידיֿלעתפדרנה,יברעהיררההרפכהףונלשהקיטנמורהו
ֿתלוגסלשהניחבהןמאלוןכותהתניחבמאל,השעמלונלןוכסתאל,ונלש
תויהלןכֿםאהלוכיםילשוריביעבטהףונהםעונלשיוניבהתודדומתהו;עוציבה
רתויםיאתיש,רחאןורקיעםנמאהלאצָמייםאקרתיטתסאההניחבהןמתיבויח
.ונֵביטל

תונכלרשפאשהמבואצמלילואונאםילוכישהארנ,הזכשרחאןורקיע,הנהו
.״ימנידהבוציעה״ןורקֶעכ

ולושמשיאלןותנהיעבטהףונהיווקרשא,יוניבלינאןווכתמהלאםירבדב
תינכותהותילכתתאגישהלאהתותמגמאלא,תימורטהלבגמםושכללכֿךרדב
ךותמ,וליפא,בטומו–הילאותרבדהריחמבףא,םוקמֿלכמףונהלעהליטהלו
תאז,םלוא;תינכותהתילכתַלםאתהבשדחמףונהתאםנמאבצעלתנוּוכמהנווכ
יפֿלעםאיכ,אמלעבתיתורירשותינרמוחתּויתילכתיפֿלעאלםינפֿלכֿלע
תיטתסאהמגמבהכותבהליחתכלמתבצועמרבכיהירההמצעאיהרשאתּויתילכת
המגמבובוציעתניחבבאלאאופאאהתאלהידיֿלעףונהתרבדהרשאו,תיבויח
.תאזלהתיבויחהתיטתסאה

ֿתדוהתלםויכהכוז״תיביספהתובלתשהה״ידיסחלשתיטתסאהתרוקיבה
וקיפלםנמאונאםילעופרבכהשעמלשםושמ,ונרוביצבךכֿלכתבחרנהמכסה

539םילשוריןונכתלע

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



הקסִּפהלש[אשיֵרבונרמאשילמרופהדוסיהרדגבקרתאזךא,״ימנידהבוציעה״
בצמהשיפכ.אפיסבונללוגשתיתועמשמהותמלשהילבןיטולחלטעמכו,]תמדוקה
יעבטהףונהיפיבליבסןפואבקובדליתוהמהונתלוכיֿרסוחמיכאצמנ,םויכאוה
;תגשמונדישהמכדעותואםיריבדמווילעםיטלתשמאליממונירה,אוהשתומכ
תיתוברתתרגסמלשהרוצֿתשוחתירסחםיראשנונירהךכידכךותשתויהבךא
םיווקהתאתצרופקרםנמאיהירה,בוריפֿלע,ונֵתוטלתשהיכאצמנ,יהשלכ
,תפכיאֿאל,חורֿתולד,לובלבלשםיווקםמוקמבהסינכמועבטבשםיפיהםיעבצהו
תספתנתוטלתשההםאאוהיעבטךא,ולאתוביסמב.ב״ויכוםיממעשמםיעבצ
–רמתשהלהיההנידלוכיבכרשא,ירוקמהףונהתטישדגנאדירגֿשפוטמאטחכ
.ליעוהלהלוכיאיהןיאםוקמֿלכמ,תעמשנוזהסיפתשלכםעו

תינכותהתוישרושהתונורקעיפֿלעםילשורייוניבלשהטישהתרגסמב,םלוא
אליממ,ןאכדעונרוביחתאונחתיפונברקבהתייחתתייפיצךותמרשא,תעדומה
השוחתונלצארבכשדחתתףא,הלאתונורקעםעדבבדביכתופצלונאםיאשר
ןורקעתאםגםילשהלרבכלכונםנמאהתועצמאבו,המיאתמתיבויחתיטתסא
.וניגבתוילכֿרסומםושמלובסלדועךרטצנשילב,יוארכ״ימנידהבוציעה״

וא,םירההןיבאבחתהלךלנאלםאםגשחינהלשיתאזכתוחתפתהתרגסמב
דיספנשהמםוקמֿלכמירה,ונילעםהלשםתומדלועתאלבקלוםהינפמדמגתהל
תאשיבלנשידיֿלע,םינומֿתרשעיפויֿינפוחבונלריזחנירוקמהםָיפוימךכידיֿלע
גשגשיוטלבויהזיפוישםשכו–םהילעונלשתיתוברתהונתואשנתהתפונתיפְי
ןכ,םתועמשממךכבגאקנויותויהוםירההלשיעבטהםָיפוילעתבִשךותמ
.ונלשונתונעיהבהתרתכהךותמםהםָיפויתועמשמםגגשגשתוטלבות

ֿלכֿלע,ןאכעצומהןורקיעהיפֿלעםגש,רמולןתינתוטשפומתוחפםילימב
םוקמבשאלא,דוביאלםילשוריירהלשתיטתסאהתועמשמהיאדוובךלתאלםינפ
יוניבהתלילצידיֿלע,תאזהתועמשמהלשהלִצב)הרקעהו(תיביספהונתועלביה
יוניבךותבםָיפוילשהיירופהותלכועמההיצרגטניאהאובת,םירההתודרומלא
וזתואשנתמווזלעוזתובגת☻ִמהתוינוטקטיכראתורוצב,םהילעהלועוספטמה
ֿיכותיחלשתיָאֵגַלרבעמ,ןהלשבצועמהילארשיהןָיפוילילכתפסותבוזלומ
.םניעבםיראשנה,םיירוקמהעבטה

תאאוהםלוהרתוישדבלבוזאל,הזגוסמיטתסאבוציעיכרמולםגהארנ
לגוסמילארשיהיפואהןיארשא,״תיביספהתובלתשהה״רשאמילארשיהיפואה
רתויו,םינכתבךורעֿןיאלאוהרישערתויףאשאטישפתמאבאלא,ארקיעמהל
תיתוברתההקימנידהיכרעלכיפֿלע,תיכוניחהניחבמןיטולחלאוהיבויח
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יפֿלעןהלארשיתרותלשתרוסמהיפֿלעןה,וניניעבםיעירכמכםיקזחומה
ךאשִמו;הפוריאמ,ליבקמבונלצאהלבקתהוהרזחש״תיטסיסרגורפה״התורבתׁשה
הריֵרבברתונאלףאםצעבש,אוהטושפךאןכא,תעדהתאהריֵרבהלעונאםינתונ
.דגנכשֿהריחבלעדדומתהליוארהדצםושוז

תינחורההניחבהןמשדקמהתויזכרמ
שדוקהריעםילשורי–

–]יעבטהףונהםעדדומתהלהיוארהךרדהרבדב[–תאזהתינכטהבגאהֿתרעהמ
]535׳מעעצמאב,ליעל[ונרמאשתונקסמהרתילארוזחלהתעונאםיכירצ
רבכשרחאו;םיירבעהםייחהזכרמותויהלשדקמהֿתיבתרזחהמןהתופנתסמיכ
ונלראשנ,תיתכלממהםידוקפִתהתכרעמבתיבהתובלתשהלעתעדהתאונתנ
.תינחורהֿתירוביצההניחבהןמןאכמתועבונהתויועמתשהבןייעלדוע

רבדבונשגדהשהדוקנהתואב,םדוקמוננוידךלהמלאדחוימברשקתמהזןויע
תאזההרזחלןיפיקעבתעדונהתובישחהרבדבותירפכהתושרתשהַלהרזֲחהחרכה
תאםדוקונשרדרשאכ,תמאביכ.אפוגםילשורילשינוריעהןונכתהםצעיבגלםג
המיפל,תעטוקמהקמנהבקרהזןיינעבונקפתסה,תירפכהתושרתשההשודיח
רבכהתעונאםיעיגמוילאשהזבלשבךא;םתהְדםיוסמהןוידהיכרצלונלשרדנש
דבכנםנמאןורקיעהיכהֶלגתמוזהמרבו,רבסההלשםילשמהדצלםגונאםיקקזנ
איהונרוביחלשאשונלותועמשמו,הליחתבןייצלונקפסהשהמלרבעמףאאוה
לשתרזוחההעפשההדצמםגםאיכ,שדקמהםוקישלונתפוקתמרבעמבקראל
.ולִתלעדומעיוןוכייֶשכל,שדקמה

ןפואבתירפכהתושרתשהלהרזחהךרוצתאהססיבהלעמלתעטוקמההקמנהה
ךותמו;תיתוהמההניחבהןמ,ןוכנהיתרבחהןוזיאהיכרוצםצעךותמ׃לופכ
לע,שדקמלתודחוימהןחלופהֿיכרדשודיחלעקרהתרשכהלשםיישעמהםיכרצה
תינכטהתרגסמהתאתודימעמה,האמוטהתיוריהזוהשודקהירודיסתכרעמלכ
תדחוימהקינכטהתואףא,השעמל,םלוא.תיתייווחהותעפשהלשהלועפהֿתטישל
ןורתיןעמלםאיכ,המשלונלהצוחנהניאוונילעהוּוצמהניאןבומכשדקמהלש
קראלשאיההמלשההדבועהו–התועצמאבקפומהשדוקהלשהנובתהוהיווחה
לשתימורטהםותהתרשכהלהקוקזהאיההמצעלשכשדקמהלשהקינכטה
םינפהבהכורכההשודקהלע,תאזההקינכטהתמאבםאיכ,תיעקרקתוישרוש
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הקוקזהאיהאיה,דבעידבהאצותךרדבןההליחתכלמהעוציבךרוצלןה,רוחאו
.ונשרדשהרשכהל

,השודקהלשיתוהמהםרוגהםגםאיכ,הקינכטהקראל,אופא,תורחאםילימב
דצהףאו–דצוהירהאוהףא,ומצעינפבינורקעךרעכותטשפומהותסיפתב

רשפאֿיאומצעלשכאוהםג,ןכא.יתרבחןוקיתלשהשירדהתואב–עבוקה
תוישרושלשםותהעקרידעלבלארשיֿתרותיפֿלעהיוארהיוליעהתמרבותוזחל
ןתינלוכהֿךסבו–תירירוואֿתיִּכַרְּכתויניצלשהתחשההףדועמהייקנ,תיעקרק
׃לגעמןימינפבןאכונאםידמועבושהשעמלשחסנל

ידכונלץוחנ,תירפכהתושרתשההלשהשודיחןוויכב,יתרבחהןוזיאהןוקית
קוקזומצעהזןוקית;הריחבהֿתיבלשושודיחםשלהשורדההשודקהתמרלרוזחל
ביסהלידכםינפֿלכֿלעהבאהיש,הקיפסמתיליחתהשודקֿתפונתל,אליממ,בוש
תאקיזחהלוםייקלליבשבויַדןקותמרבכאצמנהרבחההנבמשםרטבףא,אוה
םנמאןּכיישדקמהםגו,ןוקיתהםשגוישמוליאו;הביציתועיבקבשדוקהֿחור
יכאוהיעבטךאיאדוושירה,הרצונשהבוטהתיעקרקהתוישרושהתייווהתרגסמב
קוקזאהיקראל–ותועצמאבתקפומהוותמייקמההשודקהלע–שדקמהםג
,ומצעאוהותלועפוומויקתחטבהםשל,ןוקיתהותואלשותוביציוומויקךשמהל
םייקתהלךישמיןכאןוקיתהש,ותשודקֿתַמּותידיֿלע,ודִצמםורתיורוזחיףאאלא
.ךלוהובבוסהלגעמב,דימתבצייתהלו

תמגמןיבלריעהחותיפןיבדיתעהסחיההנבמתאהלעמהזיופצלגעמ
הנכההבלשב,םדוקמוניזחשוזמןיטולחלהנושתומדלתיעקרקהתושרתשהה
.שדקמהםוקיִשינפל,הליחתכלמש

תאתוארלונאםילוכיןיידע,םדקומהבלשב,לגרומהוןותנהונבצמביכ
םירבדדימעהלקראופאונאםילוכיו,יוצרןורקיעכקרתירפכהתושרתשהה
ונאםיבשוחשיפכלועפלידכםגאהיּולוא,ןיינעהםודיקלךנחלותוסנלהרטמב

יוצרהבצמבםאותמןפואבבלתשהלואםודיקהתאתרשליושעאהירבדהש
ןורקעשתופצלונאםילוכירבכ,דבעידבשתומדקתההתמרב,םלוא;גשוישכל
אלםילשורילשהתוחתפתהךשמהלעעיפשהלרבכלכויםנמאתירפכהתוישרושה
–ךלוהושממתמהןוזחםגאהיּולוא–ל״נכיטרואתןוזחלשםיווקהיפֿלעקר
רבכאיהרשאתואיצמכולעופברבכםייקהםייחֿעקרתניחבב,תמאב,אלא
ןימכשדקמהֿתיב,תאזהתרגסמהךותבו.העידיהא״הב,הנותנהתואיצמה
הלשחתמהתאהלעמותירפכהתוישרושהתמּותמאוהןוזינדחאדצמ׃רוטזילטק
,םותלשהייטנעיפשמואוהרזוחאליממ,שדוקהךותמ,ינשדצמו,שדוקב
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לשםייחֿרדסלםדאהתאהריזחמותירירוואהֿתיכרכהתואשניההתאתרתוסה
.תיעקרקתוביציותודימצ

ינפבהרטמכקראלרבכעיפומשדקמהֿתיביכרמולןתינ,בוש,וזתוזחךותמ
אלא,םילשורילשןונכתהתרגסמתאביכרהלתוכירצהתורטמהלולכמבהמצע
ץראלהיוארהתומדהםנמאעצקוהתובצועתוידיֿלערשא,יעצמאכםגאוהעיפומ
ייחבצק,ןוכנהיתרבחהןוזיאהלשהרטמהתניחבמםג,טרפבםילשורילוהללכב
ןפואב,ריעהלשירמוחההנבמבםירבדהתופקתשהותוקסעתההֿבכרה,רוביצה
.ליעלוניפצוונשרדשיפכןקותמ

ֿלע,ונדיבידמֿרתויתיקלחותטשפומןיידעיהירההמצעלשכוזהנקסמ,םלוא
םדוקמוניניכשהמיפֿלעקרםירבדהןוקיתלשדחוימהןיינעלהתודימצידי
ידכו–]521׳מע,קרפהתחיתפבהאר[–״ןילובגֿחור״כואתיעקרקתושרתשהכ
,ונרמאשלגעמותואלבושרוזחלונאםיכירצךכלרבעמםגהתועמשמלעדומעל
םאיכ,שדקמהתשודקידיֿלעםייקתמהיעקרקהםותהדצמקראל׃ךופההונוויכמ
הלעתמורזוחוןילובגהֿחורויעקרקהםותהתאםייקמה,שדוקהֿחתמדצמםג
.םתועצמאב

אוההזןוויכ,ירמוחֿיפרגומדאוהותוהמֿדוסירשא,םדוקהןוויכהתמועל
יבגלרתויתמיוסמהתועמשמהלעבאוהאוהו–יכרעויתייווח,ינחורהליחתכלמ
לשךרדבףאיוטיבידילאברבדה.םילשורילשהתומדןּוּכיתלשדחוימהאשונה
ןיאיצומןיא״םילשוריביכתעבוקההכלהברתויבקהבומהןפואבו,יתכלהשוביג
המכלתרשקתמוזהכלהדכ.״האמוטהלהֹאינפמםיברהתושרלתוארטזוזגוןיזיז
,וא–ב״ויכותמהתנלהרוסיא,םילשוריבתורבקֿיתברוסיאןוגכ,תופסונתוכלה
אוהןלוכלשןניינערשא–ךכלהמודהוריעבםישדוקתליכארתיה,תאזתמועל
םשלםביחרהלושדקמהֿתיבמהאמוטהֿתויוריהזוהשודקהֿירודיסתאךישמהל
.הללכבריעהינפלעחופיטהֿןוחטיבֿרתי

התואלןבומכהקוקז]ריעהלאשדקמהןמ[וזהבחרהםגשרמולךירצןיא
איהםגהיופצבושדבעידבוליאו,הליחתכלמהמייקלידכ,ונרמאשםותהֿחור
םייחהךלהמלכבףא,שדקמהתיבמךשמהב,תאזהםותהחורתאקזחלוףיסוהל
םיישממההימוליגםעדימתמהשגפמהםצעידיֿלע–םילשוריבםיימויֿםויה
לשםיטשפומםיכרצםשל,תררועמאיהשתוישעמהתויעבהלועתלבקוןיַעבש
המגודםגםנמאוזירה,וזהניחבמו.ןילוחהֿייחלשםכותךותבףא,השודק

.ד״יהכלה,ם״במרהלהריחבהתיבתוכלהמ׳זקרפדכ
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ֿחורלשהחופיטתמגמבעיפשהלשדקמהֿתיבתמאביופצדציכ,רבדלתישחומ
םגןכומצעשדקמהֿתיבבומכש,בלםישלםגשי,םלוא.םדוקמונרמאשןילובגה
תאחפטלןבומכונניאהרישיההנווכהרקיע,ושמשלתואבה,ולאהררגהֿתונקתב
;שדוקהẁחתמלשתרדגומההיווחהוהעדותהתאםאיכ,תימתסהןילובגהֿחור
וחופיטםשלאלאםצעבןאכבושחוניא,ךכבגאקפומה,ןילובגהֿחורלשהחופיט
תומלגתההאופאאיהאיהשדוקהֿחתמלשהיווחהוהעדותהו–הזהחתמהלש
.ריעהלשהיפואוהתומדינפלעןאכמטשפתהלהרומאההעפשההלשתישממה

התואךותלשדקמהתרזחהיכ,איהתלבקתמתחאהנקסמ,הלאהםירבדהרואל
דקומהֿתדוקנלקראלאליממונֶ☻עתםדוקמונראיתשתקקושתימלשוריהריב
יבגלתיזכרמהדקומהֿתדוקנלקראלו,ריעהלשתירמוחההתומדיבגלתיפרגואגה
ומויקםצעידיֿלערשא,וכותמליעפהארשהֿזכרמלםגאלא,חורהלשהתיינפ
,הרומאהתיתָריבההקיקשהיבגל,ודִצמעבוקוריעהלעאוהשלוחותייווהֿתטישו
.הובגמםָתוחןיעכו,ולשותנוכתמב,ינכותההביטתאוהָּבצִקתא

ונילעהשיאסירפיומידותואיכאוהטושפךא,אופא,שדקמהלשוחוכמ
רקפההֿתּוצירפםוקמברשאב,וינפלעךופהקרהשעמלאהי]508׳מעב[םדוקמ
עשרםוקמב;ןילובגותיעקרקתוישרושלשקופיאןאכאהיסירפלשתיכַרכה
לשטפשמהוהקדצהתרגסמבתשבוגמההווחאהדסח–םיטרפלשתוררופתהה
יומידלתיתוהמהתוינוליחהםוקמב,הזלכלהלילכמהמעטהבו;תיזגהתכשל
,תירוביצהתויִחהתאןייפאלםירומאההשודקהẁתעדותושדוקהẁחתמ–יאסירפה
וישנאלערוביצהלשתואצמיההתדבועםצעךותמ,תיממעהותישיאהףאו
.םילשוריב

ךרוצלו,עבטמהלשדחאדצקרתמאבונלשיןיידעהזםוכיסבםג,םלוא
לשםימרוגהשולשלעתעדהתאתתלונליוארבושםירבדהלשתפסונההמלשהה
.דגנכשןוויכמםיאבהיאוול

םילשוריבונקסִהשךופיההותואאקוודש,רבתסמשהמבוהירההלאמדחאה
יפםילשוריבימלועהןיינעהתאתולעהליושעתירכנההמגודהלשיומידהתמועל
,תאזהתוניינעתההםעו;םלועמהעדונשתיתנפואהריבוזיאבןיינעלכמהמכוהמכ
אקוודםילשורילשהתוחתפתהלץחלהםגרבגיהליבקמהדימבשעמשמאליממ
יופצהזהץחלהןיאףאיאדווש,ןכֿםגהמכוהמכתחאלע.תיכרכההמגמב
,םידימלתהוםירייתהםרז,תוימואלֿןיבהתוינפהיובירלשםימרוגבקרםצמטצהל
ץחללאםגופרטציהלאלכאלא,אדירגתינחורהתוניינעתההםוחתמ,ב״ויכו
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התיילעםעוכליווחּפתִיםהףארשא,תוינידמהוםיקסעהימוחתבבחרנהםירשקה
.תירמוחהתּויתמצעמהרדסבםגלארשיתוכלמלשהליבקמה

ונייהו–תימינפהתילארשיההיווההךותבךכלליבקמאוהינשהםרוגה
תאדואמדדועלןבומכוטיייקסעהוינידמההדמעמוםילשורילשינחורההנורתיש
–המצעונלשהייסולכואהלשםירשקהוםיכרצהץחלךותמםגתיכרכההתמגמ
שיגדהלונאםיכירצדוע,תאזהתרגסמהךותב,םלוא;ליעלםצעבונייצרבכשיפכ
היילעהםרוגהזירהו,שדקמהתרזחהבןירשימברושקהדחוימהםרוגהתאםג

ֿלע,ריעהלשהנונכתןיינעלתרדגומהעפשהםגהלשיאיהףא,וזהווצמ.לגרל
–הכםיברהלגרהילועלםניחבןוסכיאתויורשפאתנכהאיהתבייחמשהמידי
םילגרהימיבש,ךכבןבומכיהירהתיכרכההמגמהןיינעלהלודגההתועמשמךא
ןאכרבודמןיא,ןכֿלעֿרתי.שממהסוחדריעלםילשוריתאךופהלאיההָדּומֲא
ילואוץראהיווצקלכמ,ןווגמןיסולכואעפשלשתוסיחדבםאיכ,דבלבתוסיחדב
המגמהיבגל,וכרעביאדוובלפונוניאםירבדהלשהזדצו–םלועהיווצקלכמםג
.המצעתוסיחדהםצעלשהתועמשממ,תיכרכה

,תּויכרכהםצעבםגהמולגהינחורהבויחהתדימבאוהישילשהםרוגהוליאו
.הדִצמ

ֿתרותיפֿלעשדוקהֿחתמוישרושהםותהיכשיגדהלורוזחלבושחוזהדוקנב
תיעקרקהתוישרושהֿתמותךרדכ,םירעבנואםייביטימירפםעפףאויהאללארשי
ןמרבכםימעטומ,םירואנשדוקוםותדימתויהםהירהםעבטמאלא,םייוגב
,ךכלםאתהבו–תיכרכההתחשההתכישמםעםיעדומהקבאמהותודדומתהה
,םימימתשדוקוםותתויהלםירומאםהןיאש,דיתעלאיהדוסיֿתחנהםג,אליממ
הנבהךותדומעלתלוכיידכ,הפיקמהמכחלשםורוקמועבםיססובמםאיכ
,ןבומןכשֿלכֿאל.תּונכשִּבהתואיצמףאלעותתחשַמההכישמלדוגינב,תימצע
בלםישנםאדחוימבו,ונלשומכהפוקתבתוכרעיההםנמאתויהלתבייחתאזכש
,לבוקמכתיעבטהחימצךותמאקוודואלונלצאחתפתהלםירומאףאםירבדהש
תוכרעיהןימ,םלוא.תנוּוכמהמגמיפֿלעובשוחמןפואב,שודיחךרדבםאיכ
דבלבתיעקרקתוישרושלשתרגסמבש,ןכֿםגאליממןבומהביטםצעמ,תאזכש

תואיצמבתוישרושלםגאיההקוקזהביטםצעמ.ארקיעמ,ללכתירשפאאיהןיא

תאזבתוכה[,י״שרםשב,ד״יהכלההריחבהתיבתוכלהמ׳זקרפלע׳הנשמףסכ׳הכ
.]׳אדומעו״כףדהליגמתכסמב
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בואשלידכםגאלא,וזתואיצמםעקבאיהלודדומתהלידכקראלו–תיכרכה
דומעלידכםישורדה,)םיירמוחהםיעצמאהרשועתאףאו(םוכחִתהתאהנממ
םיצוחנןכאםילשוריבתיכרכההמגמהימרוגיכאופאעמשמלוכהֿךסבו;קבאמב
ֿתשירדותיעקרקההשירדהלשתיתוהמההמלשההםצעםשלףאימינפןפואב
.ןמצעבתושדקתהה

םורתלםנמאיופצשדקמהֿתיבש,וננויעךלהמךותמאצמנוזהדוקנבםג,הנהו
.רתויבםיאתמןפואבותמורתתא

,שדקמהתואיצמךותמחתפתהלתודומאהתויכרכהתומגמהםצעףאיכוניאר
המלכםעו–השודקלשםיכרצבותוביסבאליממתושרשומםינפֿלכֿלעןהירה
ירה,ולבלבלוא,שדוקהןמקיחרהלהיושעטשפומבוהמצעלשכתיכרכההמגמהש
,תידגנההמגמבםגאופאתשרשומהליחתכלמאיהתאצוירבכםוקמֿלכמןאכ
יכ,ןכֿםאעמשמתורחאםילימב.ובוונממ,רבדהןוקיתל,תרדגומהותינכותה
הריחבהֿתיבלשומוקישחוכמרצוויהליופצה,ונרמאשתויוחתפתההלגעמ
תורדגתהלשתידדצֿדחהסיפתוזיאלקרתמאבםצמוצמוניא,תרזוחהותעפשהו
תיטתיטנאההגלפההידיֿלעץרפיהלןכתסמאוהןיאףאתאזםעו–שדוקב
,תפטושתומלשבםנמארגסיהלאוהיופצאלא–ךכלרבֵעמלאועבטמובהכורכה
,תידדצẁלכהסיפתבשדוקהתאהרשמוהֶלעמהזכרמלביבסמ,תדמתמוהיח
ןאכונלהשורדהתיטקלאידהתופרטצההלשדחיםגחתפמהֿתודוקנלכמ,תנזואמ
.הרותהתילכתיפֿלע

תושירדהיפֿלעםילשוריתאםינובוםיננכתמאֵהנשכִל,םייתניב,ונאוליאו
םילעופאצָמינאליממשירה,הזלהשדקמהֿזכרמלשומוקישילוקישךותמתולועה
אליממאהנםגאלא,אדירגוללהםילוקישהלשינכטהןבומהיפֿלעקראלאופא
הכירצתמאבשיפכ,ריעהלשהנוכנהתיתוהמההתומלשתומדלאתורישיםינווַכמ
.הפוגל,המצעאיה,תויהלאיה

ישילשךרכ*בדןביתבשיבתכ 546

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



ישילשקלח

תינידמהשיגוהדמע

התיהרבכו–ונרוביחלשאשונהתאהשעמלוניצימ]ליעלד[וזהנקסמב
ןיאשאצמנ,לעופבםירבדהתמשגהלעגונשהמביכןייצלתונמדזהונל

אלא,המצעלהליחתכלמתרדגומתויהלהלוכיההמישמינפבןאכםידמועונא
רשא,תיחישמההכפהמהתמשגהלשתויללכהתויעבבםייולתתויהלונאםיראשנ
.יוארכהיוניבוםילשוריןונכתלשהמישמהםגםשגתהללכותוזלשהתרגסמבקר
לעםג,תאזֿלכב,הזרוביחבתעדהתאתתלונלשקבתמדועםינפואינשב,םלוא
הנה–וללהםינפואהינשו[;םדוחייבלעופבםירבדהתמשגהלהשיגלשתויעב
.]הזהקלחהלשויקרפינשבםהםיבותכ

םייתניבשהשעמַלסחיה

]החיתפ[

םילשוריבהֶשענשהמיבגלטקניהלהיוארההדמעהדצמאוהדחאהןפואה
םירבדהשדועבוטלתשהלהנוכנהתינונכתההשיגהחילצתםרטב,םייתניב
,וא,הנוכנֿיתלבהמגמב–תינורקעהניחבמתוחפלו–אליממאופאםילהנתמ
.ןוכנהבויחַלתנוּוכמהניאשהרוצב,םינפֿלכֿלע
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תולסַּפהתעקוהבאיההיוארההדמעהש,ןבומכאוהטושפךא,וזתרגסמב
וניאהזיללכןורקיעש,ןכֿםגאליממאוהטושפךא,םלוא;ןוכנהבויחהתרבסהו
תטשפומהוהבחרהותועמשמבוותוללכבןיינעהיבגלאלאןורתפומצעלשכאשונ
הארנ,םייפיצפסםישעמלתוסחייתההתמרלונאםידרוישכ,תאזתמועל.רתויב
דימתאל–וינפלעהרורבהשעמהלשתינויערהותועמשמרשאכוליפאשרמול
ןיארשאכאופאהמכוהמכתחאלעו,הצממןורתפל״נהיללכהןורקיעבונלאצָמיי
.תאזכשהרורבתועמשמהשעמַל

עבורה״לשםוקישהלעפמביאדויהירההזרשקהברתויבתקהבומההמגודה
יפכ,הינפלעסואימלדעםנמאהרורבתילילשהתינויערהותועמשמרשא,״ידוהיה
אדירגותלילשתעקוהידיֿלעשרמולםגהשקןכֿיפֿלעֿףארשאו,ליעלונרבסהש
.ויבגלםירוטפתאצלונאםילוכי–תיבויחהמגמבתרבסומההתעקוהםגולו–

תנווכמתוסחייתהךות–הזםוקמביוארכןנכותמםוקישלש,ךכבןומטישוקה
המלכ׃ארקיעמתלגוסמונתגהנהןיא–ךומסבםוקלךירצהשדקמהתרזחהל
סרהיֵלהליחתכלמןודינויאַרֲעלשדמעמלעב,לוספאליממאופאאֵצֵיןאכהשעייש
קר,ןכֿםא,הפיהירההזגוסמםוקישלהרירבהו–םינפֿלכֿלעהפלחהםשל
הניחבמ,יהירהתאזכשהראשהיכרמולךירצןיא.וניעבםייתניברתאהתראשהב
הניחבמוליאו,ףלוסמהםוקישהןמהעורגתוחפאלםוקמֿלכמ,תיכוניחותינויער
.המכוהמכיפ,ךורעֿןיאלרתויהעורגףאןבומכיהירה,תיבושייותינידמ,תישעמ
רומאהםוקישהלשותמגמתולספתאריבסהלהבוחהלכםעש,אופאאיההנקסמה
לשתועצהלםוקמםינפֿלכֿלעןאכרתונאל,ועבטמובםולגהתויעָראהןידתאו
לכוישהמלכ׃םייתניבישעמיוכיסתלעבתויהללכותש,רתויהבוטתיבויחהרירב
ףאו;םולכֿאלמבוטםינפֿלכֿלעדועאהילעופהלאתמאבתאצלהעשֿיפל
ּולו,דבעידבוילעךרבלוהליחתכלמונברדלןכֿםאיוארהןמ–ףלוסמהםוקישה
ֿינבתאםוקמבססבלותוברהלידכתוחפלובאהיםנמאשדבלבו,גיוסמבםג
.לארשי

רשא,״ידוהיהעבורהםוקיש״ומכיוניבלשלעפמיבגלהנקסמהיהוזםאו
דצובשיםגאלא,ודעבמתופקתשמהתוגשההֿתובילעב,סואמקראלאוהתמאב
יבגלהמכוהמכתחאלע–ונייצרבכתאזףאשיפכ,ישעמֿינידמלוקלקלש
םיבלתשמםהןיאשהזמדבלםיוסמלוספםושםהבאצָמייאלרשאםישעמ
ידכאופאיתוהמהדימֿהנקונלןיאבושךכםעונֵמילשהבשו,ןוכניכרעןונכתב
.ללכםתואןודל
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םירבדלהיוארהתוסחייתההלשתיללכההיעבהעקרלאףרטצמןיינעה
.אנדיאהדלארשיֿתנידמלשהתוחתפתהבםישחרתמה

תוארֿתדוקנמתאזכשתוסחייתהבתובורקםיתעלךורכה,ימינפהישוקהלע
םיישעמֿיתלבםירוהרה׳רמאמבריעהלתונמדזהרבכילהתיה,תישרושֿתילארשי
הריתסלבלֿםישבקרישוקהתאיתנייצםשךאוכ;׳׳ףתושמהקוש׳ַלונתופרטצהלע
התבוטכ,הנידמהלשתולדההיתוגשהתרגסמב,תואריהליושעשהמןיבתירשפאה
תילכתהיפֿלע,תיתִמאהונתבוטאוהשהמןיבל,הרומתאלל,לוכיבכתיחרכהה
הלגתמ,]םילשוריןונכתתייגוסב[,ןאכוליאו–הנידמהןמהמולעהתילארשיה
.רחאןוויכמםגותלעבישוקה

רשאםישעמבונאםינדןאכש,ךכביהירהונינפלשאשונבתידוסיהאתוברה
,ןָמָרגןמזהשתויעבלשןורתפל,יטקטיפואילעבקרםהןיאםתמגמוםביטיפֿלע
עקרהםצעלשיּוויהלו,םמשל,עבקלשםירודיסלםרקיעמםהםינוּוכמאלא
.דיתעבונתוחתפתהךלהמלןותנסיסבכוונייחלשיתוהמהםקרִמַּכשמשלרומאה

רשפאםנמא,תונורקעְלןירשימבםינוּוכמםתויהב,הזגוסמםישעמ,הנהו
המרל,םלשיוצימךותוןירשימב,םתכרעהתאםגללכֿךרדבתולעהלאליממ
םנידןיבלםפוגליתוהמהםנידןיבהנחבהבךבתסהלךרוצםושילב,תינורקע
תיצראהֿםעההיתולבגמלבלֿםישב,םייתניבונקוזיחיכרוציפֿלעהרירבֿתילב
אצמוהשרטשמהיכתוטשפברמולישוקןיא,לשמל,ךכ.רבעמהֿתנידמלש
םהירה44,״הֶל׳ֶגְמהתפלחהל״,תורודלֿלוכיבכ,הלםיקקוחמשטפשמהואהנידמל
הבוחהונילעו,לטָּבילםהםינודינשאיהונדידלםתועמשמלכו,םילוספוםיער
תועמשמהותיתוהמהתועמשמהשינפמ,ןבומכ,אוהךכו;םפילחהלוםלטבל
.תחאתוהזבהפתודכלתמעגרהלשתיטקטה

תירוטדנמתופיצרֿתקיקחלשברשא,ינמתועהיחרזאהקוחהרפסֿתליגמהתיה׳הֶל׳ֶגְמ׳ה44
תנידמלשההזקוחתארוהלשבו,הינטירבןוטלשתונשםישולשבץראבהפקתהראשנ
.ילארשיהםיקוחהרפסבהבשייתהו׳המרז׳,הדסונהזֿךאשלארשי
םייחרזאהםיקוחהתכסמתנכהלע,םישימחהתונשמרבכ,ודקשםיטפשמהדרשמב
קוחֿתועצהרפסמןיכה–קוחהןונכתתקלחמב–ומצעד״בש;הֶל׳ֶגְמהתאופילחיש
׳אךרכ,׳ייחךלהמ׳׃דועהאר(.ותדובעהזנגנ,םינשלמערחאלךא,וזהמגמבתופיקמ
.)םש6הרעהבו,388׳מעהזךרכ,׳תוברתתמחלמל׳;םש25הרעהבו48׳מע

.]ךליאו27׳מעהזךרכ–ונתרודהמבו[,ג״כשתתבטב׳םָלֻס׳בםסרופוכ
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אקוודואלאוהןאכרבודמהשאיהתפסונאתובר,ונלשדחוימהאשונב,םלוא
ֿםקרִמלשוירקיעמוהשמבםאיכ,ומצעלשכיכרעהֿיתרבחהםקרִמהתונורקעב
.ירמוחהדוסיה

יננכתמרשאב(–ל״נכתיתוהמהותועמשמלכםע,םירבדהֿבכרהבהזדצ
,אנדיאהדרבעמהֿתנידמלשתוישעמהותוינויערהתולבגמהתרגסמבףא,םילשורי
דוע–)תויפוסלשיסחידממהזיאבןונכתהתאםהלומַדיאלשתאזֿלכבןכתייאל
תועמשמלרבעמ,ונקוזיחםודיקלתיטקטתועמשמםגםינפֿלכֿלעולשי
הזבתרשפאתמאליממ,ךכלםאתהב.וירדגוקוזיחהתרוצלשתיכרעהֿתינורקעה
תורשפאןיאתונותנהתוביסמביכונאםיחכונרשאכו;הלופכתוסחייתהֿתרגסמ
האצותלןירשימבםגתנווכמאהתרשא,םירבדהעוציבבתמדקמהקיטקטלש
ידכ,הלופכהתוסחייתההֿתרגסמלםיקוקזונאםיאצמנםנמא,הנוכנהתיתוהמה
ֿימודיקהוכרעיפלםגאלא,תיתוהמהותועמשמיפֿלעקראלהשעמהתאךירעהל
.יטקטה

םָשרכוישתמיאלכיכ,איההבושחהתינורקעההדוקנה,וזהיינשהניחבמ
הנוכנהתילכתהתגשהםעןירשימבדכלתמוניארשא,דרפנימודיקךרעםנמא
רבדהתאםיכירעמאהנםאקרתורקלםינפֿלכֿלעלכויהזירה,תיתוהמהניחבמ
ֿלעאלםגו,המצעלשכתילכתההתואלשהתגשהיכרוציפֿלע,ןבומכ,אקוודֿואל
לשהתרשכהוהמודיקילוקישיפֿלעםאיכ,טשפומבתוקזחתהלשםיכרצוליאיפ
רתויבליעיהןפואבךפהיֵלהנוכנהתויהל,ללכֿךרדבתיוושכעהרבעמהֿתנידמ
לאןירשימברותחלהיהירשפאאליממרבכהברשא,תנקותמהלארשיֿתוכלמל
תאזךרדבקר,יאדווביכ.ןודינבשםיוסמהןיינעבםגהנוכנהתיתוהמהתילכתה
,םודיקהשעמתאאלותילכתהןויערתאאלדֵּבַאנשילב,תוחאתהלקותינהלוכי
דבעושמוניארשא,ומשלםודיקלשםלוגהזיאםוקמֿלכמונלריתכנשילבו
.ןדבאלטושפאוהופוסרשאותילכתַל

אלאוניאיטקטהםודיקלהדימהֿהנק,אופא,תורחאםילימבוהזכןפואב
לבקתמהםוכיסהןאכמו,הבהשורדהתיחישמההכפהמהןיינעלהנידמהקוזיחב
ךורבהשעמהןיידע–הזכשםודיקןימרבדבשילוכהֿךסביכאצמנםאש,אוה
םָשןיא,תאזתמועל,םא;ףוליסאוהאשונתיתוהמהניחבמםאםג,םייתניבאוה
הניחבמאוהףלוסמםגהשעמהיכעמשמאליממזאשו–הזכשםודיקןימ
ץרוחיתוהמההדימהֿהנקו,לוכוֿלכמאוהלוספהשעמהשירה–ופוגל,תיתוהמ
אוההמדנהתורעבברבעמהֿתנידמלשתלבגומהתוארהֿתדוקנמםאםג,ונידתא
.ףילחתולןיאובויחלולוכ
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ונלשדחוימהןודינלולאהתוינורקעהתונקסמהתאהתעם☻יינורוזחנםא
ןונכתהשןמזלכ,רבעמהֿתנידמיֵאנתביכןכֿםאאוהםירבדהשוריפ,רוריברתיב
הזהןונכתהתונויערשירה,ארקיעמןובשחבהשעמלאבוניאםילשורילשןוכנה
םיבייחוםילוכיקראלא,רישיקבאמלאשונכםגןובשחבםנמאםיאבםניאאליממ
הארנ,ןכאו.יכוניחה,ימורטההרשכההֿקבאמבםדיקפתתאםינפֿלכֿלעאלמלםה
,דחוימבטלבומובושחםוקמםהלדעונהזהיכוניחהקבאמהתרגסמביכ,רמול
תינכותתושממלשהברהדימףיסוהלוריהברואךופשלידכםהבשיתמאבשינפמ
.רתויבתוינורקעדקומֿתודוקנהמכוהמכב,וללכבתיחישמההכפהמהןויערל

םילשורילשהיוניבבהשענהלכלשתישעמההכרעההיבגל,ךכלרבעמ
ןותנתניחבבהנידמהקוזיחלשהדימהֿהנקאלאונלרתונאלאליממ,םייתניב
והשמתעדהלעתולעהלהשקש,לוכֿםדוקןייצנוזתרגסמבו–תיחישמההכפהמל
ןוכנרבדםג,םנמא,והירהיכהליחתכלמוילערמוללכונרשאהזהםייניבהֿיוניבב
תמשגהלרבעמףא,וניעבראשיהלתיתוהמהניחבמיוארה,ומצעלשכבוטו
.הכפהמה

תודסומתרבעהלשמלומכ,טשפומדצילעבוםיינורקעםירבדבוליפאאוהךכ
ףאוהיוצרהלועפםנמאיכאוהטושפךאהרואכלרשא–םילשורילםייתָריב
יכאיהונתחנהירהש;תיתוהמההניחבהןמלוכֿםדוקףאילוא,איהתביוחמ
הרועמותויהב,אוהשתומכ]םילשורידמעמ[,הזהיתָריבהדסומהםצעתוחפל
יוארםינפֿלכֿלעהיהיאל,אנדיאהדתפלוסמההנידמהלשרטשמהֿהנבמב
דצהםצעקר,אופא,הזגוסמםירבדבףא.לארשיתוכלמלשהנבמבךכםייקתהל
הלוכיתירמוחהםתומלגתהוליאו,תיתוהמהתילכתלתמאבןוּוכמהאוהטשפומה
הזגוסמםירבדבםאו;דועאלו,תיסחיהֿתימודיקההניחבהןמקרהיוצרכבשחיהל
ןיאתטשפומֿתינורקעתועמשמםושרשאיוניבינימבהמכוהמכתחאלע–ךכ
קרםאֿיכ,םמצעםהבאופאיולתוניאיתוהמהםדמעמלכרשאו,ללכםהל
.תללוכהתינכתבםתוצבתשהב

,םילשוריבםויכםישדחתמה,הזבאצויכלכוןג,בוחר,תיבלכ,לשמל,ךכ
רבתסמו–ןוכנהןונכתבםגםימיאתמוםיבוטםהואצָמיידועףוסבלשםנמאןכתיי
ךלהמלםירשכםינותנכתמאבםיצמואמתויהלולכויהלאמלודגקלחיכוליפא
ואיוניפיבייחכאקוודלספיהלםיחרכומויהיאלו,דיתעבתננכותמהתוחתפתהה
אל,םייתניב,םינפֿלכֿלע,םלוא;םדוקמונרוביחבונרמארבכשיפכ,םעבטמיוניש
איהןיאףאאלא,קפסרדגבקרהרומאתאזההבוטהתורשפאהשדבלבוז
םלגֿרמוחכםשומישלאקרםאיכ,טלחומב,םמצעלשכםירבדהלאללכתסחייתמ
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,םהמדחאףאךירעהלאופאלכונאלםייתניבשבצמַּב׃שדוחמ,רחאןונכתהזיאב
ךכאלוךכאל,השדחהתכרעמבםיישומישהוייוכיסתניחבמואתיתוהמהניחבמ
,םיירוקמהםהיננכתמםהבועיקשירשאםייתוהמהםילוקישהינימלכףאלעו–
.ל״נהיטקטהֿיסחיהלקשמבאלאוניניעבםילוקשתויהלםהולכויאלםנמא

ליבקמבתבייחתמה,תפסונהנקסמבגאבונלהלעמןורקיעהתנבהבהזקויד
המבטרפלכלשונידףוסבלאהירשאאהייכונייהו,וניתוחנהךותמוילא
ֿלעונאםיאבהזהיוניבהלולכמתאירה,םייתניבםילשורילשהיוניבבהשענש
והשמכו,רבדמבלארשיינבלשתוכוסהןיעכ,אדירגיעראוהשמכסופתלםינפֿלכ
רשא,ריעלשתללוכתומדוזיאלומוקמתאףוסבלתונַפלהליחתכלמביוחמה
תאםניכהבוילאםינווכתמםילשורייננכתמשהממירמגלהנושםוקמֿלכמאהת
זכ.יוושכעהלולכמה

קהבומהןפואבו,לוכֿםדוקתררבתמ,ודִצמ,הזרקיעלשתישעמהתועמשמה
אשונלשתיטתסאהתועמשמהירהש;םירבדלתיטתסאהתוסחייתההןיינעל,רתויב
,המלשהותוצבתשהבאוהרצוישםשורב–םנמאו–אקוודאיהאולה,והשלכ
בושןאכמ.םייקונניאש,וקותינבלוכיבכספתיישטרפהזיאבלבגתהלתנתינוזןיאו

לשתעדהֿשוטשטיֵאנתב,םילשוריכתידועייריעביתוהמיוניבלשהרמוילכבשהכרִּפהזכ
״תירבעההטיסרבינואה״יוניבבהרקשהמבהפיתלמתסמ,אנדיאהדלארשיֿתנידמ
.םרֿתעבגב
המלשההתיילשאךותמהתשענםרֿתעבגלתּויפוסלשהמגמבהטיסרבינואהתרבעה
םוקמלאדיֿגשיהבשןמזהזיאבבושלשואיהךותמוהקולחהתולובגםעתיפוסה
ֿרהלשתיכרעהתועמשמהןבומכיהמ,הנהו.םיפוצהֿרהברשאירוקמההטיסרבינואה
תיסחיֿהלדהתועמשמהוליפאךא?שדקמהותיבהֿרהלשתועמשמהתמועלםיפוצה
סוחיאל,ז״כשתב,םישמֿילבמ,םוקמהרורחשםעשידכהקיפסההזלהםיפוצהֿרהלש
–םרֿתעבגלהרבעההֿתוזיזפבםייתניבעיקשהרשאםינוילימהןמהברהלערוביצה
,הזבאצויכלכוםילוציפה,תורבעהה,םייונישהינימלכלשםיישקהןמעתרייאלףאו
דומעיאלא–םיפוצהֿרהלאהטיסרבינואהתאאוהשֿךיאבישהלןויסינבםיכורכה
ןמאָצָיהמ,ןכֿיפֿלעֿףאו.הבישהעוציבלוללההקיטבורקאהינימלכתאםנמאהשעיו
ֿלכֿלע,םעפֿיאדועתונבלורוזחלבייחמהןפואב,לובלבלעלובלבקראצי?ץמאמה
,דחאםוקמל,אוהשֿיא,בושףוסֿףוסהפסאלידכ,שדחמהטיסרבינואהלכתא,םינפ
.דחיםגםיפוצהֿרהמוםרֿתעבגמ
;המכוהמכתחאלע,שדקמהותיבהֿרהןיינעל–ךכםיפוצהֿרהןיינעבםא,התעו
שדקמהֿתיבמשואיהאולה,ונממושאייתהשיפֿלעֿףאררחושםיפוצהֿרהשםשכו
.רתויאקוודקדצומוניאיאדו
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ֿהנקלכםייתניבהפענמנ,םפוגל,םירבדהםצעיבגלקראלש,אופאאצויאליממ
טמשניטתסאהֿינָרּוצהםבוציעיבגלףאםאיכ,יטקטלרבעמרשא,יתוהמהדימ
דומעלונליוארונתנקסמלשוזתוחתפתהלעו–יתִמאהדימֿהנקלכהשעמלהפ
.טורטורפרתיבדוע

םייתניבשהקיטתסאלסחיה

ןמטלפמהẁרסוחרבדב,רוביחהתליחתב,ליעלונשגדהשהמםעתשגנתמהדוקנה
ונרמאשהמףאלעיכ,ןייצלורוזחלהפשקבתמדוחייבו–תיטתסאההערכהה
וליפאש,תיטתסאהתויקוחבןכֿםגאוהללכםוקמֿלכמירה,תמדוקההקספב
אהתיהשלכתיטתסאתועמשמשילבלעופהלאתאצללוכיוניאיארעלשרודיס
םאםגש,ונדידלהרואכלעמתשמןכל.הערםאהבוטםא,םינפֿלכֿלעובהכורכ
ימלשוריהיוניבהלשיטתסאהבוציעהלעחוכיוובףתתשהלונתאמענמייםייתניב
,תויפוסלשתיסחיהמגמלעבוללוכיתוהמןונכתלשםיהובגהדימֿינקוליאיפֿלע
יוניבהלשתיטתסאהתועמשמהיבגלהדמעטוקנלאלשלכונאלםוקמֿלכמירה
יארעלשןיינעכהזהיוניבהלכלשהכרעההֿתמרבתוחפלאהיּולו–עצבתמה
המכלכהאנתויהליאדוובוליוארדועאולההזףארשא–תוכוסלשהנחמןיעכו
.ךפההלאתוטמתשהלאלו,יבויחהונוויכבךנחלידכ,רשפאש

]םדוקהףיעסהףוסברומאהלש[הזןוקיתש,רבתסמקיודמרתויןויעב,םלוא
םיעוציבלםושייבוליאו,דבלבתטשפומההמרבקראוהותִמארקיעלכ–
.תישעמתועמשמלכטעמכאוהדבאמ,שממבםידחוימוםימיוסמ,םייפיצפס

תויהלםידּומֲאהםיעוציבבןאכונאםיקסועףוסֿףוסש,אוהרבדהםעט
תעדלעםאיכ,תוכוסלשהנחמתעדלעאקוודואל,םהילעבידיֿלע,םיכורע
,טרפלכלשתיטתסאהותועמשמו–הכרדכתחתפתמהריעל,הרומגהָדָמֲעַה
,תדמועֿתינוריעתועמשמקרתויהלחרכהבאופאלכות,תאזכתרגסמב,השעמל
.םוקמֿלכמובליעוהללכותאל״תדעוצֿתינֲחַמ״תועמשמלשהצעםוששןפואב

ֿךיאילואלבקתת״תדעוצהֿתינחמה״השיגהתצעשתורשפאה,ןכֿלעֿרתי
–םהיטרפלעםגרבכלוחתאיהאליממו,םתוללכבםירבדהתנווכהלאוהש
הלוכיהצעההתיהשעגרביכ,ארקיעמןובשחבאובלהלוכיהניאוזתורשפא
וניאוזהשיגלשהרקיעלכ׃העבטמתכרפומהתיהתישענאיהאליממ,לבקתהל
,הנוכנההעדותהרדעיהבונאםיכבתסמובשףלוסמהןונכתהעקרלעאלארומא
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ונייהםילוכירבכשעמשמאליממהנוכנההעדותהתווהתהלשהחנהיפֿלעוליאו
לשהשיגלדועםיקקזנונייהאלו,הבוטתיתוהמהמגמבןירשימבםנמאןנכתל
.רבעמֿהנחמ

הקיטתסאתשירדש,אוהםילוקישםתואלש,ינכותה,ידגנהדצה,תישילשו
אלאהניינעןיאהעבטםצעמאולה,םייתניבשתיאָרעהםילשוריבתיבויחֿתיכוניח
הכפהמהתמלשהלהנוכתהוהייפיצהחתמןירשימבהפשגדויאלםאםגש,הז
ֿלכמ–)תיחישמֿיתלבהתורעבהןמשורדלןיאיאדוושיפכ(יוארכתיחישמה
תּוינכותהםעדבבֿדבתיתונמאהכילהוזיא,תוחפל,יוטיבידילןאכאובתםוקמ
הלוכיהניאתאזכתטשפומהשוחתםגש,רמולךירצןיאךא;תיללכהתילארשיה
היהרבכ,תירשפאהתיהאיהּולירהש–ןודינהםייניבהֿבצמבהשעמלשרדיהל
עמשמלוכהֿךסבו–תיחישמההעדותהתניחבמםג,תרחאאליממלוכהבוש
תוחפלירה,רומגרועיכלחרכהבאלםא,ןאכונאםינודינםירבדהעבטמשאופא
תיבויחתיכוניחתועמשמתלעבאהתרשאהאצותםושלשןפואב,יטתסאןיָהִקל

.םינפֿלכֿלע,השעמל,הפעיגהללכונאל
עקרלעחרכהבואליממונלצאבייחתמהאצויֿלעופאוהיטתסאהןויָהִקהדציכ

תונמאלע׳ירוביחברבכיתרבסה,תינכותהֿתילארשיה,תימצעהונתוברתמקותינה
לכונלתואצמנהזהחֵרכההתומשגתהלתואמגודו–חכ׳לארשיֿתרותותוברתו
״תילארשיה״תולכירדאהלשרתויבםיאנהםירצותהלאףאונבלתאםישנשתמיא
.אנדיאהד

םתוננערבםיאניאדוובםהםישדחהתואטיסרבינואהיניינבילולכמ,לשמל,ךכ
ומכ,יעבטהףונהדוהבםגרזעיהלםהםילוכישםוקָמבדוחייבו,םתחווַרו
תינכותתוכיישֿרסח,ןָקורמֿילמרופאוההזלהםָיפוילכךא;הפיחוםילשוריב
הזירה,דחוימילארשיוהשמתאזֿלכבםהבשיםאו,רשפאהֿלובגלדעיחטשו
ןפואב(תאזלהתויובייחתההֿתרסחותיתודליהתויחטשהֿתילכתבקרםנמא
,ךכלהמודב.)רבדלשוקמועב,רקשכקרהלגתמוויפלעיפויהךפהנףאהשעמלש
הזןיינבףאךא;רעוכמאקוודואלוהירה,לשמל,אוהםג–תסנכהןיינביכןכתיי
םושהפיסומהניאוםולכתרמואהניאש,תוהֵקלשתומלגתהקרםינפֿלכֿלעאוה
םיטופטפהתַאּובָּבתויהלוזהדעונםנמאוליאכשממ–ץוחבמלכתסמלרבד

תיתחתמ,׳דךרכ[,׳טושיקהותולכירדאהתויונמאולארשיתוברת׳׃ףיעסַּבדוחייבהארחכ
הינפההו,ולשודיבתכידומעלןאכהנפהד״בש(.128׳מעשארדע122׳מע
.])ונתרודהמידומעלהמאתוה
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הזםלשוהשןורטאֵתה׃תישילשתפלאמהמגודוא.םינפבםשםיעמשנהםילפתה
תמאבאוההארנוילעףנוהשקיחצמהטלשהןמדבלרשאו,םילשוריבבורקמ
ידמרתוי,ילוא,םגולו(תינניחהמצועותוביציליוטיבלשהאנתילכירדאהכאלמכ
תיבויחתוכיישבםישרושֿתרסחףוסֿףוסתראשנוזהריציףא,םלוא;)תנחנחתמ
אוהשתומכןורטאֵתהתאעילבהלםנמאהיהרשפאֿיאילואשדועבו–יהשלכ
שממ,םינפֿלכֿלעירה,יפואואתרוסמתלעב]איהםא[םלועבתרחאריעוזיאב
,ן׳גדיבאבואהלפמקביאדוםגודימעהלהיהרשפאןכםילשוריבוהודימעהשםשכ
.ומצעםעטותואבו,לשמל

ונרמאשהמןיבליטתסאהדצהןיבןוימדהתאלילעבתוטילבמולאתואמגוד
.ופוגל,םילשוריביחכונהיוניבהלשיתוהמהדצהרבדבליעל

לשיונהירדגבתואנתוריצייכרשפאתיטתסאההניחבהןמםג,םנמאיכ
ימלשוריהןונכתבהליספלןודיהלאקוודתוחרכומהנייהתאלונרכזהשתואמגודה
החנהךמסלעו,ןהבשירשאיונתדימהתואןיגבהנצמואתשרשפא׃ןקותמה
לשהריווא,לוכהֿךסב,ןהילעםגהרשותןביבסמןוכנהיוניבהםעןבולישבש
,ןדִצמ,ןהרשא–תדחוימהתילארשיהֿתימלשוריהתּוינכותהלולכמלתוכייש
לשהתורשקתהברשאןילמוגהֿתעפשהךות,ןהלשןייפויתדיממהלהנמורתת
טנמלרפהתיב,לשמל,הנבנהיהּול–םירחאתומוקמבםגיאדוובשםשכו.תומֵלש
אוהךפהנןודנולבוליאו,אמלעבהאנןיינבםתסהזהיהשןכתיי,הלפמקבילגנאה
ןתואלןיארשאכ,םייתניב,םלוא.דחוימבםיילגנארדהוןחלשהאדיאהתומלגתהל
לשםירפושמםירצותןתויהביכ,הברדאו–תיבויחהמלשהבואשלןיַנמתוריצי
לשדקומלקרתוכפהנןהירה,ביבסמררו☻היצראהֿםעהםישרושהֿרסוחותוא
לשלוכיבכתויוכזֿלעבודבכנםוליגןיעכו,ומצעןימותואמתכשמנתפומֿתארשה
תילארשיתּוינכותלכרדעיהבאקוודאוהודוחיירשא,״ילארשי״ןונגסֿתרמויוזיא
הטונףאולאהתוריציהלשהזהןורתיהלכיכעמשמאליממ–ל״נכ,)תרחאוא(
.ץעורל,תיטתסאהןתועמשמיבגל,ןהלךפהיל

ֿתוחלצומהתוריציהלשיטתסאהןורתיהתדימאקווד,הלאתוביסמב,ןכאיכ
ףקיהב,חיצנהלהטונהתויהב,ילילשֿיכוניחםרוגלןתואךופהלהטונהאיהתיסחי
–לוכהֿךסבינכותהןייפואתאעבוקהאוהאוהרשא–ןנורסחדצתאםג,בחר
וא,תיטתסאתולדאקוודילוא,הזכבצמבאמש,ררועתהלהלאשההיושעשדעו
?יפויהתדימרשאמ,תיכוניחותיטקטהניחבמ,ונלםייוצררתויםהירה,רועיכףא

רשאדועבש,לוקישהיפֿלעהרואכלתולעלהיושעהזןוויכבתיבויחהבושת
ירה,לסכךרד,רוביצהלעותוקירתאבבחלהטונהֶּפוימהורפושמהרועיכה
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חתפאופאובשיו–ומצעתאאינשהלקרםנמאהטונרורבהוטושפהרועיכה
הפיהתאאיבהלורעוכמהתאקלסלתוררועתההןוברִדלשהכופהההמגמל
לשהדובכ.דומעללכותרשאהבושתיאדוובוזןיא,השעמל,םלוא.ומוקמב
ףאםייתניבש,הדבועהתראשנהדִצבךא,חנומומוקמבoתיטקלאידהתורשפאה
,הפוימהרועיכהשדועב–ארקיעמרוביצהלעותביבסתאאינשהלרועיכההטונ
םושרשא,יהשלכתבהואתוסחייתהחפטלתוחפלהטונ,תֶשֶּפַטמהותמגמלכםע
.הידעלבתירשפאהניאןוקיתלשתוררועתה

ואיפויהתויעבשאיההאצותהו,הזתאהזםילוקישהאופאםינזאמלוכהֿךסב
,ונתואריאשהלהארנכתוכירצםייניבהֿתפוקתבימלשוריהיוניבהלשרועיכה
.ילרטינדמעמב,ללכֿךרדב

,המימתהיפויהתפידרבש,הזקרוהירהונדידלבושחתויהלדועהפלוכישהמ
לע,״בהזלשםילשורי״לשיפויהייומידרחאךשמיהלםישנאהותַּפתיאלתוחפל
ריתסמרועיכלכ,יאדו,וזהניחבמש–אנדיאהדהינומעפוהיתופיכוהתשוחנ
שֶפֶטלשהמודמהיפויהןמליעומוהפירתויםינפֿלכֿלעדועוהירהעילבמו
לשןורתילתיעבטההיטפמיסהןמץוחשרבתסמ,ךכלרבעמ.תולפִשבתורדהתהה
ימואלהלוקישהתניחבמירה,רועיכלשיוליגינפמתיעבטההדילסהןמץוחו,יפוי
המונלתפכאאהישהביסןיאתמאב,םילשורילשןקותמההנונכתבןיינעהו
תאאוהתרשמש,ךרבנהפיהלע׃תיטתסאההניחבהןמםייתניבםשלבקתמ
תאאוהתרשמש,ךרבנרעוכמהלעו,דיתעלהָתָבָּבחַהךרדבםילשורילשהנוקית
דצמםגךרבלהמלעםָשאהיםנמאשדבלבו–הווההלעונֵתזגרהךרדבהנוקית
.ףוסבלםילימרפסמדועהפשידקנהזלו–ירמוחהןכותה

םייתניבשתירמוחההכרעהלהדימה♫הנק

ונרמאשהנקסמהתואלשהיינשהתישעמהתועמשמהלאונתואריזחמרבדה
תמאבםייתניבשימלשוריהיוניבהלולכמיכ,]552׳מע,ונֵקרפלהחיתפהףוסב[
תרהבהו–רבדמבתוכוסלשהנחמןיעכאלאתירוטסיההותוהמבתויהללכויאל
לשירמוחהיוניבהןיבלימלשוריהיוניבהןיבהאוושההכירצמתאזהתועמשמה
.ונשרדשהאירבמההכפהמהןיינעל,ץראהרתי

ֿךרדבונלןיאץראהרתיבירמוחהיוניבהיבגלש,הזאוהםיינשהןיבלדבהה
םאָתיהלשרדנאהיהזהיוניבהרשא,תיתוברתהונתשרומבםיעובקהדימֿינקללכ
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–אוההשענשליעומןפואלכיפֿלעו–בויחלןאכהשענהלכ.חרכהבםהילא
ונתוחתפתהךשמהלרשכיתוהמןותנכבשחיהלתינורקעהניחבמאופאלוכי
,ץראהרתיביכרמולולילכהלרשפאו;ונלשתינכפהמהתוארהֿתדוקנמםג,הכרדכ
ףאםילוכיםהירהאלא,הכפהמלביוחמאושנםניאונינפלםייוצמהרמוחהינותנ
,ןיַעבשתימואלההייסולכואלהמודב–הכפהמהאשמלסיסבכםתסבבשחיהל
הרומאההכפהמהיבגל,אשונםאיכ,הכפהמלאושנהניאןבומכאיהףארשא
,םתעדותבקרםאיכ,םמצעבהייסולכואהיֵשיאםצעבאקוודֿואלםייקתהל
קר,םילשוריב,תאזתמועל.םיידדההםהיסחיהנבמבוםהיתודסומב,םתוגהנתהב
יוניבהוליאו–ּהאָ☻ַמלןותנסיסבכוא,הכפהמהאשונכתראשנהאיההייסולכואה
םיירשפאםיקלחמלידבהלו,ולולכמבהזהיוניבה,תוחפל,וא(םייתניבשירמוחה
אוהחרכומאלא,רשכיתוהמןותנכ,וניארשיפכ,בשחיהללוכיוניא)ויטירפמ
,העורגההיגולואדיאלהמודב,הכפהמהלשאושנהימרוגםע,ומצעאוה,תונמיהל
.׳וכותודסומה

אוהונניינעבהדימהֿהנקיכונאםירמוארשאכש,ךכלונתואהאיבמוזהייאר
ץראהחטשלתוסחייתהבירה,השורדהתיחישמההכפהמהךרוצלהנידמהקוזיחב
ןהםיירמוחםינותנבהנידמהקוזיחבןהשרפתהלהזהדימֿהנקלוכיהללכב
ינותנבקוזיחהיכאצוי,םילשורייבגל,םלוא–החורוהייסולכואהינותנבהקוזיחב
ֿךרדבקרוללהםינותנלתמדַקמתועמשמסחיילןאכרשפאו,הדימֿהנקוניארמוח
אהיּולוא,הייסולכואהינותנלשםקוזיחלםייתניבםהםיעייסמשהדימב׃ןיפיקע
םילשוריוהנידמהדמעמקוזיחומכ,םיטשפומיאוולֿימרוגהמכלשםקוזיחלםג
קוזיח,תוצופתהלעהעפשההתניחבמהנידמהקוזיח,תיטילופההניחבהןמהריבה
טוריפתניחבבאופאןאכםהירהוללהםימרוגהקר.הזבאצויכןכו,הנידמבהרותה
–ומצעלשכרמוחהינותנחותיפוליאו,ונשרדשיחישמהקוזיחהןחבמלשינכות
םייתניבהנידמהוםילשורילשהתומדלהרואכלובאצמיהליושעהקוזיחהלכםע
,ותועמשמיבגל,וביולתאוהראשנקראלא,הזלהטוריפהםעהֶנמנוניא–
.ץוחבמ

םילשוריביוניבֿהשעמשאוה]ירשפארבד[,תאזהתולתהטפשמיפל
רבעמוליאו;ונרמאשיפכ,יתוהמףוליסובשיםאףא,רשאתהליושעםייתניבש
לעונרמאשהמלהמודב–תורכיכהותובוחרה,םיתבהלכירה,הזהטפשמל
,)ארקיעמםהםילוספףאםאאלא(הנימאקפנהרואכלםהבןיא–םָיפויוםתרוצ
םהבעיקשהלש,איההיוארהרהזא,ןכל.םוקמֿלכמםייקתהלםהםידומאךכאליכ
םעשקר;זובזבכתולגתהלרבדהיושערשאב,ןוכיסאוהינמזהךרעהידכמרתוי
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ךרעהןעמלירה–ירשפאדספהלכףאלעו–םינפֿלכֿלעש,ריענורהזינםגתאז
ושרפתישונירבדלשהנווכהירמגלןאכוזןיאםג,ונכתיישםייקהףאואינמזה
.ןוכסיחֿתצֲעלשהמגמבאקווד
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ןוכנהןונכתהלשותמשגהבתימואלֿןיבהתוינידמה

]החיתפ[

ונניינעלשותמשגהיכרדלעתעדהתאתתלונאםיכירצדועובשינשהןפואה
ותמשגהתורשפארשאכ–ןוכנהןונכתהלשהמשגההתוינידמדצמוהירהלעופב
היעבהןיאבוש,״תוינידמ״ונאםירמואשכ,ןאכו;ונינפלחתָּפיתהזהןונכתהלש
תולגתהלולכוישםיכוביסולאלסחיב–ונלשתינורקעהןוידהֿתמרב–תררועתמ
ןיינעהתאםיפפואהםירורבהםיכוביסלסחיבםאיכ,םינפבמונייחלגעמבילוא
.ץוחבמ,וישכעמרבכ

לשומוקישיותיעלעףיעסב,םדוקהקלחב,ליעלרבכונרכזההיעבההצקתא
הכזנשתעל,םוקישלםינכומתויהלונאםיכירציכ,ונרמאםשו–הריחבהֿתיב
יוניבלשןוכניללכןונכתידכךות,תימואלֿןיבההריזבהקיפסמתיסחיהעיגרל
יכ׃םיכלוהוםיפעתסמםירבדה,תמאב,םלוא.םדוקמףאךלוהוםשגתמה,םילשורי

תימואלֿןיבהעיגרבהריחבהֿתיבלשםוקישהתייָלתה–ונשגדהשיפכ–
םיעירפמה,םינפבמ,םיירמוחהוםיינחורהםיישקהירפקרונדידלהנניאהמיאתמ
םגיהירהאלא,םייתניבשיתכלממהןוניכהתומחלמידכךותהמישמַלתונפתהלונל
תודגנתההיכיבסתדצמ,וזהדוקנבםויכונאםילקתנובשףסונהלושכמהירפ
ֿןיבףקיהב,דחוימבםהבךבתסהלדועיופצהריחבהֿתיבםוקישרשאםייאליעה
.המרןיידעאנדיאהדםייוגהלשםדישתעבקרפהלעאוההלעויךאשמ,ימואל
ןכתייאל–אוהיעבטךאיאדוובשיפכ–וללהתודגנתההיכיבסתוליאו
םהםיחרכומאלא,ומצעלשכהריחבהֿתיבםוקישלשאשונהםצעבקרומצמטציש
,ןכֿלעֿרתיו–וביבסונגַרָארשאהניכמהיוניבהתטישלכלאםגאליממטשפתהל
ֿחתמבלקתיהלונאםייופצףאהזלהתובחרתההלגעמךותבשרבתסמתמאביכ
רתכותםאןיב,המצעלשכתאזהיוניבהֿתטישםצעיבגלףא,ףסונתודגנתה
.אל]םא[ןיבושדקמהםוקישב
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םגונחתיפשהשיגהתאדייצלאופאבייחמהלאהתויודגנתההךבסלכ
–ודעבמונכרדתאיצמוךבסהלאתוסחייתההירקיעתייוותהלתורהבהֿתכרעמב
.ונרוביחםויסלאשונההתעהיהיהזרבדו

ימל☻ומהםלועהתודגנתה

תיתוהמהתודגנתההו–הימרוגלתעקּפהתאקרפללוכֿםדוקהסננוזהמגמב
,ימל☻ומהםלועהתודגנתהןבומכיהירהוזלשהחתִפלתצבורההנושארה
עצבתהלךירצונלשהריחבהֿתיבםוקיששהדבועהחכונל,הילאמתרבתסמה
םשולונבםהשתרכזמהֿידגסמידיֿלעםויכסופתהומצעםוקמהותואבאקווד
.םהלשםתושדקתהרושיקל,םדִצמ,]שדקמַלתרכזמכ=[

ולֵאמתחאו–תוליבקמתויופנתסהיתשהלשי,בוש,וזתדחוימתודגנתה
ונתנווכ.דחיםגוככרלוןיינעהתארימחהלהייטנלשבכרומהעבטהתאתאשונ
תושגנתההלאתיבהֿרהבםיישדקִמהםיסרטניאהתושגנתהלשתופנתסהַלאיההזב
.תינוליחהםירבדהֿתמרבףא,םיברעהןיבלוניניבםוקמֿלכמתמייקה,תיטילופה
םעםימל☻ומהןיבלוניניבשםיסרטניאהתושגנתהרוביח–היינשהתופנתסהה[
.]אבהףיעסבןודית–ונתלואגלסחיבירצונהםלועהיכיבסת

.רורבוהרואכלאוהטושפ,וזתופנתסהבשהרמחההדצ
–ימל☻ומהםלועבםיברעלעדונהיזכרמהוימדקהדמעמהףקותב,םנמאיכ

–ןהיניבתיגָ☻ומתודכלתהידילםימעפלתועיגמףאתויוהמהיתששךכידכדע
תקולחמלםגךפהילםיברעהםעונלשתיטילופהתושגנתהההטונאָליממשירה
,םלוא.רבדבברועמתיבהֿרההיהאלמלאףאו–יברעֿסנרט,ימל☻ומףקיהב
הרישיהתושגנתההןיבןיחבהלןיידערשפאםויכש,איההדבועה,םינפֿלכֿלע
הזלשותרגסמב׃״ימל☻ומהםלועה״םעוניסחיןיבל״יברעהםלועה״םעונלש
ןמםישרופונתאםייטילופהםהירשקרשא,תונידמוםימעהמכוליפאםייוצמ
תדימוליאו–תיבויחהמגמבאקוודםיחתפתמו,וילעםיגלדמוא,יברעהןיינעה
ֿתמרביאדוובדועיהירה,ךכלרבעמוניפלכןאכהיוצמהתיברעֿיתלבההביאה
אקוודואלםגהריבסהלותוסנלרשפאו,תיברעההביאהןמרתויהברההכומנחתמ
לשםניינעלאדירגהדהאלשoסקלפרכאלא,תימינפֿתיתוהמ,תימל☻ומהביאכ
תושגנתהלשהיצזילאוטקא,תאזתמועל.ותוהמבןוציחראשנה,תדלֿםיחא
הרואכלרשפא–ונלבייחתמשיפכ,התילכתהצקלדעתיבהֿרהבםיסרטניאה
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,יאמצעןיינעלשהגרדלםיחאהֿתדהאתאםירהלידכהבאהיאליממיכחינהל
.ארקיעמוניפלכהביאהםויכתקחדומםהבשםיימל☻ומתומוקמםתואבףאתאזו
הרישיתושגנתהלאנדיאהדימל☻ומהףקיהבשתקולחמהאופאךפהיתהזכןפואב
,תורחאםילימב,ונייהו–המצעבתיברעהתושגנתהַּכ,הזהבחרומהףקיההלכב
םעתיתדהמחלמללכלםגבחרתתםיברעהםעונלשתינוליחהֿתיטילופההמחלמהש
oהיצקיפיסנטניאהלכלע–תחאתודחאבהמעגזמתתווללכבימל☻ומהםלועה

.רבדבםיכורכתויהלםילוכיההלועפהֿתמצועותושגרהֿחתמלש
ֿךוכירהדצתאםגתמלגמהאיהאיההמצעוזהרמחהֿתנכס,תמאבשאלא
.דגנכש

ןיַעברבכםייקתקולחמהלשהבחרההרקיע,ונרמאשיפכ,לוכֿתישאריכ
םושםצעבןיאהליחתכלמרבכ,המינפתאזההבחרההךותב,תינש.םוקמֿלכמ
תיטילופההביאהםצעךותבףאשאוהןוכנהיכ,יתדהדוסיהלשתפסותַּבשודיח

דבכנקלחםגהבאלממוהליחתכלמהזדוסייוצמ,םמצעבםיברעהדצמ,וניפלכ
קראלוזהביאלםהםיפרטצמתמאב,םדִצמםהףא,םירחאהםימל☻ומהוליאו–
תוממוקתהבםהםיימינפםיפתושןכאשינפמםגאלא,ץוחבמהדהאםושמ
יתדהןכותהלכלע,ונלשונתרידחדגנכיוטיבוזהביאבתאצומה,תימל☻ומה
.ועילבהלםימדמונדִצמונאשאהיּולו–הליחתכלמוזבףאיוצמה,םסרופמה

םלענוניאתיבהֿרהבםיסרטניאהתושגנתהםצעםג,ןכֿלעֿרתיו,תישילש
הזםוקמבירוטסיההונדועיישינפמ,ונרמאש]תקולחמהלש[הבחרהַּבהליחתכלמ
,ץראלונתָבישדגנתימל☻ומותיברעתוממוקתהשיםאו–םלועבםסרופמועודי
הבישךותמחתפתהלהיופצה,תיבהֿרהיניינעבתושגנתההתעדותיכקפסןיאירה
םימרותהרתויבםיקהבומהםימרוגהדחאהליחתכלמרבכיהירה,העבטמ,וז
הנכסינפמףחרמדחפלשוכרדכ,דימתהניזהלםיפיסומותוממוקתההתססתהל
ֿרהבםיסרטניאהתושגנתה,תאזלעףארתי,םלוא.ריוואבהיולתהתהמהמתמ
רייאבח״כבתיבהֿרהשבכנרשאכ–תואיצמבוליפארבכהעלגתנםגתיבה
תא.לארשיאבצינפמהמֿןמזםירוגסוראשנםיימל☻ומהםידגסמהו,ז״כשת
ןפואבםימל☻ומהוםיברעהוספתהזהררחשמהשוביכהלשתיתדהתועמשמה
.דחאעגרלףאםויהרבכושיגדהלםילֵדחםהןיאתמאבו–רורב

הסיפתהתוריהבלכו,הזהעקרהלכש,תראשנהדבועההלאלכםעשאלא
תאךופהלידכםינפֿלכֿלעםהבהיהאל,ןיעברבכתומייקה,תויתדהתושגדההו
וא,אליממאיהשהממרתויקזחוהשמלונתמוקתלתימל☻ומהותיברעהתודגנתהה
רבדהתמגדהל.אדירגתיטילופהעפותכקרהספתיהבהנממתופצלונלגרוהשהממ
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העיבתהלארשיֿתנידמבןוילעהטפשמהֿתיבבהתלעוהרשאכףאש,איבהלרשפא
שדקההלשודמעמלדוגינב,לארשילשודקםוקמכרמשייתיבהֿרהש,שוריפב
ידכתצוה״ןוציקהדגסמה״שהעומשהםלועבהצופנרשאכףאו–45ימל☻ומה
אל,הרגִשהןמגרוחהרבדםושהרקאלםוקמֿלכמ–46שדקמלומוקמתאתונפל
.אפוגםילשורילשםימל☻ומהםיברעהברקבאלףאו,וללכבימל☻ומהםלועב

תושגנתההתאבהבשהנכסהףאיכ,אופאקיסהלןתינהלאהםירבדהלכרואלו
.רתויבהברןאכתויהלהלוכיהניאתמאבהתילכתדע

הלגתמהסחיהאוהדודרםצעבהמכדע,הדבועלונבלתאםי☻נםא,השעמל
לארשיֿץראלשםיכרעהיבגל,ונמעוקבאמלדעבמ,ימל☻ומהויברעהםלועב
הזםלועלשונווינינימלכלעףסונבתאזו–טרפבוידגסמלעתיבהֿרהוהללכב
ּולףאיכ,איהתעדהלערתויבתלבקתמההאצותהירה–ךכלרבעמשויתושלוחו
שדקמהֿתיבתאםינובותיבהֿרהידגסמתאםיקלסמוםימקונייהו,רבדההרוקהיה
לכויימל☻ומהםלועהשךכלישממעקרםושאצמנהיהאלןיידע,ומוקמב
הזיאבונבעוגפלףאואטכ,ונילעתיניצרתורעתסהלש״דאהי׳ג״הזיאלררועתהל
עוגפלאוההסנמשיפכמרתויהברההבושחתועמשמותוליעיתגרדב,רחאןפוא
.ןכידעלבםג,םוקמֿלכמונב

רחאלהמֿןמז,ומצעאוהשיגהרשא67/223׳סמץ״גבלהריתעלןאכד״בשתנווכ45
ירבדבהאר,הריתעהלעדוע.)וזהיגוסבןושארהרתועההיהאוה(;תיבהרהרורחש
.468׳מעבליעל,20הרעהבוד״בש
.הזךרכבונתרודהמבתללכנ,םיוולנםיכמסמוןידהקספםעדחי,היחפסנלעהריתעה

סינדלקיימ,הילרטסואמירצונרייתהצקאֿלאדגסמלסנכנ,ט״כשתלולאב׳זםוירקובב46
דגסמהגגלםגדבכקזנםרגנהפירשב.קיתעה)רבנִמה(ףיטמהןכודתאתיצהו,ןאהור
בוחרה׳ו,םילשוריבוצרפתומוהמוהתיבש,םיירהצבהתבוכשאה.ימורדהוקלחלו
.תילארשיתיתלשממהמזויהניההתצההש״ענכושמ״היה–םיקחרמַבוןאכ–׳יברעה
התסההילגוםילימהםשגךא,דאהי׳גתואירקועימשהתויברעתונידמישארותדישנא
אוה;ושפנברערועמוניהןאהורלקיימיכררבתהוטפשמתחיתפםע.הגרדהבוככש
.הילרטסואלשרוגםינששמחרחאלו,זפשוא,ןידלדומעלרישכיתלבכזרכוה

קרפַּב(׳םייוגלרבד׳ירוביחביתעבהשןויערהדגנכוהשמריעהלילואיוארהזרשקהבטכ
658׳מעשארמ,׳בךרכ[–)ב״כשתולסכ,׳םָלֻס׳,׳תיתאיסאֿורפאתוינידמלדוסיֿיווק׳
תרגסמבשדוחמימנידחוככדועררועתהלילואיושעםל☻ִאהשונייהו–]ךליאו
.ילאינולוקהםלועהלשותומצעתה
וא,ותייווהםוקמבהלועפלםל☻ִאהתוררועתהלשתורשפאההָמודןיאיכ,איההרעהה
,תנגרואמתיאבצתורעתסהלותוררועתהתורשפאל,ביבסמרצונשקירהללחהיולימל
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ֿךיאשתעדהלעתולעהלהשק–״לזגנהקזוקה״תוקעצםצעלסחיבוליפא,תמאב
םהםיליעפמשיפכמרתויםלוקתאםירהלםימל☻ומהוםיברעהדועולכיאוהש
םיברעהולכויםאףא,ןכֿלעֿרתיךא.אליממםתלומעתרשוכלכתארבכ
הדימב,יאדוירה,םויהםהםישועשיפכמרתויםעפֿיאתושעלםימל☻ומהו
ֿרהבוהפאצָמינםתסםאםג–וריבגיםהאליממ,השעמריבגהלולכויםנמאש
ונייהּולםגש,רעשלרשפאו,אופאעמשמלוכהֿךסבו–ונדיתאחלשנאלתיבה
ֿלכעזעדזהלםויכהטונונֵרוביצרשא,״ארונההשעמה״תאתמאבםישועוםימק
הפונתהברמבםוקמֿלכמתלהנתמה,המוקתהתמחלמיישקלרבעמירה,וינפמךכ
דעו,המואמםצעבןאכונלהרוקהיהאלםנמא,קיפהלביואהלגוסמשחוכהו
.שודיחללגרתמימל☻ומהםלועההיההרהמ

תיבהֿרהבתישדקִמהתושגנתההתפסותםאםגיכ׃רמולונווכתהשרבדהאוהו
םוקמֿלכמתלהנתמה,ונלשהמוקתהתמחלמתויעבתאאוהשֿךיאףירחהלהיושע
רתוי,תאזלההמחלמהלשהתולהנתהעקרלעירה,ימל☻ומהםלועהדגנכ
תודחוימהתויעבהשונייהו–דגנכשֿדצהןמםירבדהתנבהםצעבאיהתיתועמשמ
הזעקרלע,השעמל,אופאתוריווחמםימל☻ומלוניניבתישדקִמהתושגנתההלש
.ספאלדעטעמכ,]אליממשֿהמחלמהלש[

ירצונהםלועבםירבדה♫תוכבתסה

םיישדקִמהםיסרטניאהתושגנתהרשאתופנתסההאיההרומחרתוי,תאזתמועל
םלועבונתלואגתאםיפפואה,םיערהםיכיבסתלםגתפנתסמםימל☻ומלוניניבש
.ירצונה

תיבהֿרהלהרישיהעיגנהרואכלםהלןיאםנמא,וללהםיערהםיכיבסתה
רצונשירה,םיבוטםיכיבסתבםגםיכבוסמ,םדִצמ,םהשרחאמו–ומצעלשכ
ףאםימל☻ומלוניניבןאכתמייקהםיסרטניאהתושגנתהש,תופצלםוקמהרואכל

ֿחוכוםתשודקלכםערשא,םיקוחרםידגסמינשלשםניגבקר,םימילוםירהלרבעמ
תחאהןזואהןמסנכנ״קרםַעמִש,רבדלשוקמועבוהשעמלירה,הפֿלבהלםתססתה
תורעתסהבקרונאםינדםנמאהזרשקהבשכהמכוהמכתחאלע.״היינשהןמאצויו
התואתררועמהתיהשהביסילבוםמצעלשכםידגסמהינשםצעללגבאקוודררועתתש
.אליממ,ןכידעלבםג
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דהואחרכהבאלםא,ילרטינדמעמבתוחפלירצונהםלועהתאריאשהלילואלכות
דואמדעםישקםהונרמאשםיערהםיכיבסתה,תמאב,םלוא.ונתואתערכמהדימב
םינפֿלכֿלעןיא,תיטילופהתואיצמבםילרטונמםהוראשנםנמאהכדעםאםגו–
וניניבםיישדקִמהםיסרטניאהתושגנתהלשהיצזילאוטקאש,הנכסהןמםלעתהל
תאשלילואלכות,תיבהֿרהבונייווֲאמתומשגתהלשאישהֿתדוקנב,םימל☻ומל
רתויהברהתורומחתוישעמתואצותבו,וללהםיכיבסתהיבגלתממוקמתועמשמ
.ומצעימל☻ומהםלועברשאמ

47.םידחאםימרוגלשםתופרטצהךותמרשפאתמרבדה

ביטיהלרשפאוללהלשםתנכסןורתיתאו–םיכיבסתהלשםביט,תישאר
רשא,תימל☻ומהתודגנתההלשתיניינעהדקומהֿתדוקנלהאוושהךותמסופתלו
.ליעלונחתינ

תירמוחהיעבבםנמאזכורמהניינעֿרקיע,הדִצמ,תימל☻ומהתודגנתההיכ
–רתויבדבכנידדצהשודקֿדמעמילעבםידגסמינשתיבהֿרהבםהלשי׃אדירג
לשהזןתפסותדבאלםימיכסמםהויהיאלהליחתכלמש,ןבומכ,אוהיעבטףאו
ןיינעלרבעמךא.םיירוקמהםוקמהילעבלשתויוכזהתאונלריזחהלידכ,םתד
תנומאןיבללארשיֿץראבונתלואגןויערןיבינחורדוגינםושןיא,הזלהישממה
םיססבמהילערשא,ןארוקהלשהמצעהשרפהתואביכ–הברדאו,םל☻ִאה
םימדוקהתונברוחהינשיכשוריפבםגעבקנ,תיבהֿרהלםרשקתאםימל☻ומה
םחרלוניהלאדועיושעתמאבו,ונאטחשםיאטחהבקע,הרהזאאלאויהאלונלש
העיבתםוששהמלכםע–םירצונה,תאזתמועלל.״בושנובושתםאו״,ונילע
,ונלשונתלואגתאםשפנלעםהורסאםוקמֿלכמ–ןאכםהלןיאםמצעלתמיוסמ
.םהלשםתקדצוםתִמאתחכוהלימינפֿיתוהמיאנתכ

׳אךרכ,ג״כשתריבדתאצוה,ןילבירלאויףסויםוגרתב,׳ןָארֻקלא׳,לילהעסמתשרפל
280.׳מע
לעהברפוסמרשא,)אראסיאלאתרוס=(׳ליַלהעסמתשרפ׳איההרומאההשרפה[
.״ןוציקה״וא,״ןורחאהדגסמה״לאהָּכֶמלשדגסמהןמדמחומלשועסמ
בותכהש)תוימל☻ומשוריפֿתורוסמתובקעב(םידחאןארוקֿירקוחלשםתעיבקףאלע
לשהָּכֶמ׳ןיעכ,ימיימשאוהןוציקהדגסמהשו,תואיצמבאלוןויזחבעסמכשרפתמ
ֿלאדגסמהיהעסמהדעייכהשריפרשאתרחואמהתרוסמהםל☻ִאבהלבקתה,׳הלעמ
ךרדההרצקרבכןאכמ.)דמחומתומרחאלםינשתורשעהנבנרשא(םילשוריבהצקא

–ינשהםרוגה.ישילשיאוולםרוגו,םיירקיעםימרוגינשד״בשרוקסיךליאוןאכמ47
.571׳מעתיתחתמ–ישילשהו,״הזעקרלע״׃תחתופההקסִּפַּב569דומעמ
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יוארוםיהדמרבדהזירה״׃לקסּפלשויתונויגהבאורקלרשפא,לשמל,ךכ
ךכֿלכתוברםינשזאמםייקתמהזהידוהיהםעהתאתוארל,האלפומבלֿתמושתל
ןה,חישמהושילשותחכוהםשל]רבדה[ץוחנותויה׃ללמואדימתותוארלו
דגונמשיפֿלעֿףאו;והובלצשינפמםיללמואויהישןה,וחיכוהלידכומייקתיש
ףאלעםייקתהלםהםידימתמתאזֿלכב,םייקתהלוםיללמואתויהל,רבדה
.חישמלדֵעכשמשלידכדחוימברצונשםעוהזשרורב.םתוללמוא . אלתוכלמה.
.שארמרומאוריהמהיהםבוששינפמ,לבבבתולגהידיֿלעםהמהקספ . לבא.
,המחנאלל,םיכלמאלל,םיאיבנאלל,המוקתלשהחטבהאללאוהינשהןברוחה
.םלועלהרסוהםתוכלמשינפמ,הווקתאלל . ולםיכחמםה,םידוהיללאוגןיא.
שפנהֿילעב׃קלחתמהזהםעה,חישמהלשונמזב.םירצונלאלאלאוגןיא.אווָשל
םיבָסומויהםידוהיהּול.םידעכולשמשלידכוראשנחורהֿיסג;חישמהתאולביק
םהּולו.םידושחםידעאלאונלםיראשנויהאל,חישמהושיידיֿלעהנומאָלםלוכ
אל.״ללכבםידעונלויהאל,ודמשוה

הרתונדמחומלשובקעתעיבטרשא–הייתשהןבא׳םול☻ִא׳לשףסונהךבדנהחותיפל
המיימשההלעו,לעלאדמחומאירמהןאכמשממירהש–הבהקוקחלוכיבכ
.)׳גרעמלא=(
דמחומהלעותרחמלרשא–ףפועמה׳קארוב׳לעהביכרבםילשורילאלפומהעסמהליל
יפיטמתושרדבו,׳׳גרעמלאואראסיאלאםוי׳אוה,םימל☻ומלגחםויכעבקנ–םימשל
םילשוריליוניככ,״׳גרעמלאואראסיאלאתמדא״׃יוטיבהעמשנםגםידגסמה
].הלוכןיתשלפלו

׃יפלאל
518.,508,516‐506םיפיעס–

ותויהב.הקיסיפוהקיטמתמהיהוקוסיערקיערשא,יתפרצהגוהוןעדמהיהלקספזֶלּב[
לעהירוגנס׳–רוביחוייחףוסבןיכהאוה,תיטסימהיווחרחאלו,ןימאמילותקירצונ
,הירקיעםהמ,תירצונההנומאלהנוכנההשיגה,ותעדל,יהמריבסהובו–׳תירצונהתדה
תמלקספ.תוירוטסיהותויארקמ,תוילכשתויאר–תמאהתדהתויהלתויארהןהמו
תחת–ותומרחאלהמסרופל״נהרוביחַלהטויטהו,םיעבראולואלמםרטב1662תנשב
תואממאופאיונברפסה;םינושםינפואבתוכורעהתוברתורודהמב–׳םיגיגה׳תרתוכה
.םייתשואהרושלשםידגיהקרםימעפל,םידרפנםיעטק
,הזורוביחתאבתכשרחאלךא;ומצעבםגרתאוהד״בשןאכאיבהשלקספיעטקתא
רוא.ו״לשתסנגמתאצוהב,רואףסויתאמ,׳םיגיגה׳הלשתירבעלםוגרתרואלאצי
הכירעבםילדבהםימייקתורודהמהןיבו,ד״בשהבשמתשהשוזמהנושהרודהמםגרת
הרודהמהיפל–הקסִּפהתאד״בשהנבםהמרשאםיפיעסהירפסמ.םיפיעסהרופסמבו
].640,641,639,747,748,750׃םהירה–ןאכםבולישרדסכו,תירבעה
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לעתּוטישפבםנמאםירורבולאהתומכחהלשםוטמטהותועשרה,הנהו
תיגוצייםנמאאיהש(–ןאכהָלגתמההסיפתהלשהזעבטאקוודךא,םהינפ
תיליעהיגוחבףאתשרופמהעפשהתאשונו,תיטמגדותיתייווחהניחבמןיטולחל
,דחוימבתנכוסמלהתואךפוההאוה–בל)ונימידעתורצנהלשתילאוטקלטניאה
תאעונמלידכםהבךבתסהלאיההיושעשםוטמטהותועשרהינימלכידיֿלע
.תואיצמבהתכרפהתומשגתה

רשאוםיישממםיסרטניאבתססובמה,תימל☻ומהותיברעההביאהןמלדבהב
ןיינעןאכונלשי,דבלבםיינוציחםירזבאלקרםיסחייתמתדהםוחתבהיתוששח
יכ,הנומאלשםירזבאלקרםיעגונםניאויתוששחרשא,רוהטיגולוכיספךיבסתב
–וכותבתרצבתמההנומאהםויקםצעוומצעולשותדמתהתורשפאםצעלםא
יכ,ותּואָנקבשוחנקראלןאכתויהליושעהביאָלעינמהחוכהיכעמשמאליממו
תושגנתהרדעיהלשבצמבשינפמ,אוהךכ.הלֵפאתונָתמיזבםגשוחנםא
רישיאצומרסחהזהךיבסתהראשנאליממ,תורצנלוניניבםיישממםיסרטניא
ואוננולשכלבוראלידכ,וכותבלפקתהלאוההטונו,ונתמוקתלותביֵאשומימל
אוהלוכישהכימתבוהדהאבולתאצמנתאזכתונמדזה.המיאתמתונמדזהלתופצל
תנייועהתינפתהיכ,ילהמדנ,קפסןיא(–ונדגנםהלשםתמחלמבםיברעלטישוהל
הדימבהעבנ,םירמומהויר☻וםיירצונהוישרושלע,לשמל48,לוגֿהדלש]ונדגנכ[
לארשיֿתנידמיֵאנתבךכםאו–גל)ןודנהךיבסתהןמםג,םיכיבסתהראשןיב,הבר

םנמא]576׳מעתיתחתב[ןלהלשיפֿלעֿףא–לדולקלופלשויבתכתא,לשמל,הארבל
.הכופההמגמבםגהזרפוסריכזהללכונ
םיספותתדהיאשונרשא,ילותקירצונ.יתפרצטמולפידוררושמ,יאזחמהיהלדולק[
.]1955תנשברטפנאוה.יפרגויבוטואהורפסבוויתוזחמביזכרמםוקמ

םיברעהםעםיגלפומתודידיֿירשקיכ,תילנויצרֿתינידמהקדצהוזתינפתלהתיהאלגל
תודידיהןדבאםעוליאו–ונמעהליבקמתודידיידכךותםגםייקלתפרצהתיההלוכי
יבגלםגךכבךורכהלכלע,רוזאבדבכנההדמעמתאתפרצהדביאאליממתילארשיה
אדירגהבשחמֿיכוביסבחרכהבאופאשפחלשילוגֿהדלשותינפתתא.םלועבהדובכ

קשנתיקפסהתיהו–לארשילשתישארהדידילהבשחנ,לוגֿהדלראשתגהנהב,תפרצ48
עתפלהלחהמחלמהברע.םימיהתששתמחלמדע–ריוואהליחלדוחייב,תירקיע
ץורפםע.תירצמֿורפהשעמלו,׳תילרטינ׳הדמעהטקנתפרצו,התוינידמבתינפת
עובקלןתינדבעידב;ןוכיתהחרזמלקשנחולשמלעיתפרצוגרבמאלטוהתוברקה
תקמעהתאו,תפרצללארשיןיבינידמהויאבצהרשקהלשופוסתאןמיסהזדעצש
.)תילכלכותינידמתולתידכדע(ב״הראםערשקה
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לשהנכסהתפרחהחכונל,םתסהןמ,המכוהמכתחאלע,אנדיאהדתינוליחה
.תומלשבתיחישמההלואגהתומשגתה

.ןוויכהותואבירצונהםלועבלעופהדיחיהוניאהזהילקסַּפהךיבסתה,םלוא
קלחאיההפוריאבתינוליחהלארשיֿתאנשהדימוזיאב,ררבלןאכגילפנאל

איהתכשמנהדימוזיאבו,ןמרגןמזהשתוביסמירפואתיללכֿתייוגהעפותמ
איההדבוע,םוקמֿלכמ.ויכרעבהגופסהתוברתהוירצונהךוניחהתרוסממדחוימב
םידוהיהואציאל,לקספלשתורצנהתוחכוהלכתאגעללריֵטלוום☻רשאכםגש
השעמלרשאתמילקספהםניד,הברדא׃וינפלמהווקתֿילעברתויךכידיֿלע
םביטתנבהיפֿלערבסהןאכאביסיפטמהרבסההםוקמבשאלא,ולצאםג
,תויונמאהןמתּורּוּב,הסואמהותוינידמ״ינפמ?ידוהיהדובאעודמ.יגולוכיספה
םיכחמ״םידוהיהשינפמ,האונשותנכוסמתראשנותויחישמו–דל״וחורֿתוסג
דחאיחישמהשםיכחמונאוליאו;םירצונלםינודאלםידוהיהתאךופהישחישמְל
ונחנאשהממךפההתאהזלעםיבשוחםה;םירצונהלאםידוהיהתאדחאםוי
התוילנויצרןורתילכםע–וזתינייפואהסיפתםגשרמולךירצןיאהל.״םיבשוח
ונדידלהתועמשמו,הידחפבוהתנבהבתכבסותמתוחפהשעמלהניא–לוכיבכ
,אוהדחאיטרואתלדבה.תיֵחדנההסיפתהתועמשמםעדחאהנקבןיטולחלהלוע
הָטונריֵטלוולשהסיפתהןמשדועב,הדמשההתאלולשלתוחפלרמייתמלקספש
49.לעופב,עודיכ,חכוהשיפכ,ןירשימבבייחתהלוזףא

תרמוי,עגפנדובכיכיבסתםגהארנכןאכולעפונרמאשילקספהךיבסתהדבלמו–
תיתמחלמהונתונוכנידיֿלעהנתינשהחכוההתַשּוּבדוחייבו,תלכסותמתימלועתוגיהנמ
.תואיצמהתביוחמאקוודהתיהאלםנמאהירי׳גלאבםיברעלהעינּכַהש,וננוחצינו

דל
הידפולקיצנאה׳ירבחממהיה–ימוחתֿבררצויועדמֿשיא,ףוסוליפ–ריֵטלוו[
רשא,)1793(תיתפרצההכפהמהלאךרדבןיכמבלשלתבשחנה,׳הלודגהתיתפרצה
םיבתכמ׳–ןאכטטוצמהורפסבםג.ותומרחאלםינשהרשעֿשמחכהשחרתה
ֿומכ,תדסוממהתדהלערגיתריטלווארק,תורחאתוריציבםגו–)1734(׳םייפוסוליפ
אלוהנובתהלעתוכמתסהלותאירקבותיתדתונלבוסלופיטהב,הנידמהתויוכמסלעםג
.]הנומאהלע

166.׳מע,םשהל

,םידוהיהתדמשהלשתיצאנההיגולואדיאלתיתפרצההכפהמהתונויערלשםתמורתלע49
הקסִּפַּב429׳מע,)׳אךרכ(׳העווזהלוכיערפסתליגמאיה–םירבקהןיבתירב׳בהאר
.5הרעהלםשבלםישו–״םנמאיכ״׃םילימַּבתחתופה
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ונתלואגןויערםצעינפמתורצנהלשיתוהמהדחפהלעףסונב–תאזדבלמ
םצעךותמןה,הזהןויערלסחיבירצונהםלועבהיוצמההעיתרהתדימלעףסונבו
ינושהתשגרהךותמןה,ארקיעמלארשיםעיפלכובתעפעפמהתילויהההאנשה
ןיבו)תינוליחהםאותירצונהםא(ולשומלועתפקשהןיבתמאבלידבמהקומעה
ןידעובכרומ,ישילשךיבסתםגדועהפןייצליואר–לארשיֿתרותלשהשיגה
סרטניאלשדצםגלוכיבכובשיאלא,ויָחֶאכ,ילילשקררבכונניאהזךיבסת.רתוי
םושינפבןיידעםידמועונאןיאןאכםגהשעמל,תאזֿלכבו–שדוקהֿץראביבויח
.רוהטיגולוכיספךיבסתוסרטניאלשןוימדינפבקרבושםאיכ,ישממסרטניא

ֿץראלהללכבתיפוריאהתוברתהלשותורצנהלשתוסחייתהלאיהונתנווכ
רשא–ןהבםייוצמהםימיוסמהםירתאהלשבאקוודואל,םילשורילולארשי
םלוהינוםתקזחה,םתחטבהבישעמןפואבתניינועמוהשודקםהלתסחיימתורצנה
תודוקנכ,תטשפומהֿתילמסההמרבםילשורילולארשיֿץראלןתוסחייתהלאלא–
תומלשלתינחורההפיאשהתא,יצראהםלועהתפמב,תיגָ☻ומהניחבמתומלגמה
םנושלב–ןוכנרתויוא,״הלעמלשםילשורי״לשגשומבתמלגתמהיפויהורהוטה
.״השדחהםילשורי״–

ֿםייתדםיגשומהשעמלרבכםניאבוש,וזהניחבמ,םילשוריולארשיֿץרא
יוטיבןימלםגםהוכפהנ–בלצהיעסמלשםנולשכזאמ–אלא,דבלבםיירוטסיה
,םימיהתירחאלתאֵּפקומתופקתשהב,יריּבאהֿירסומהלאדיאהתילכתלשיטסימ
הלוגלגבףאתיפוריאהתוברתהלשםֵמורמהםרוגהתויהלהשעמלףיסומה
םישמשמםילשוריולארשיֿץראלשםיגשומה.)יטסילאיצוסהוליפאו(יטסינמוהה
,אוהאלמתמשיפכ,ןוזחבשֿהבוהאהדיקפתלןיטולחלהמודוליבקמדוקפתבןאכ
הקרַרטפלשותרישבהרּואַלתומדב,רתויבתיתועמשמהוהלענהותרוצב,לשמל
–)טושיקןודלשויניעבתיסובוטההאֵניצלּודתומדב,תילרוטקירקהרוצב,וא(
םילשורי׳ביתורפִסהומָתוחוויוטיבלערבדהאברתויבקהבומהןפואבו
.50סַטטַוקרטלש׳תררחושמה

׃ןאכםירכזנהםירבחמהלעםיטרפרפסמהנה50
הילטיאלץוחמתוברםינשיחרשא,יקלטיארפוסוררושמהיההקרַרטֶּפוקס׳צנרפ*
הבהאהירישתרדִסתוכזברקיעבעדונ.)1341(׳רצחהררושמ׳לאמורברתכוהךא
שיאהתא–הניכשיוליגןימכ–תכשומתיתפומההתומדרשא,הרואַללםישדקומה
.1374תנשברטפנהקרַרטֶּפ.הילאףסכנה
וקלחתא,ותומינפלתחאהנש,1615תנשבםילשה,ידרפסרפסמ,סֶטנַורסֿהדלגימ*
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ימנידןעטמםושםילשוריולארשיֿץראיגשומלדועןיאשטעמכ,הזלוגלגב
ךא,לעופבץראהלעתיפוריאואתירצונתוטלתשהםשלשדחןוּוכמעסמתלעפהל
ןימלשםידימתמםימודמדלתיגולוכיספהזיחאשמשלידכםהבשיםינפֿלכֿלע
תיפוריאהשפנהתאסנרפלהרומאה,תילארשיֿודבספ,תיחישמֿןיעכהפיאש
לארשיֿץראשןבומכץוחנוללהםיעושעשהםשלםג.ןוקיתלשםיעושעשב
,הנלאגיתםאירהש–ןנברוחֿףושיכמתולאגנֿיתלבםייתניבהנראשיתםילשוריו
ותואלחתפאופאחתפנןאכמםגו–?ןוקיתוהלואגתשקבללמסהנשמשתדציכ
ֿדחהוהרורבההתמלשהתעינמל,אמלעבתעשורמוהקיר,הלֵפאתונָתמיזןימ
.תואיצמבלארשיתלואגלשתיעמשמ

הנכסֿחתפלןושארםרוג,רומאכ,הווהמה[–םיכיבסתהביטלשהזעקרלע
,הדבועבוהירה,הבםינדונאשהנכסלישממףקותןתונה,ינשםרוג–]הביאו
םלועה,ימל☻ומהםלועהתאםויכתנייפאמהתישעמההשלוחהןמלדבהבש
יאשונםהםהםינושהםיינידמהויביכרמרשא,יתוברתהלולכמהןיידעאוהירצונה
.וללכבינידמהםלועהלשולרוגבףכהתאםיעירכמה,תינחורההגהנההוחוכה

דרפמהשעמלאוהירצונםלועותואשהנימֿאקפנןיאהזםירבדֿרשקהב
–תיתייסנכהףאו–תיגולואדיאהותינידמההניחבהןמקראלו,וכותבעוסשו
ֿלכֿלעשתראשנהדבועה.ארקיעמ,המצעתורצנהםצעלסחיהתניחבמםגאלא
ויכיבסתלע–הזהםלועהלכ,עקרבשתישפנהותיתוברתהתוהמהתניחבמ,םינפ
לכו,אסיגדחמ,הריפכבתרמייתמהתוצעומהֿתירבתאתוברל׃אוהדחאםלוע–
,הרואכלתויפוריאןניאש,דנליזֿוינוהילרטסוא,הקירפאֿםורד,הקירמאתוצרא
,הזהירצונהםלועהלשותרגסמב,ןכאש,איהונדידלהבושחההדבועהו.ךדיאמ
קקזיהלונאםייושעולרשאימואלֿןיבהעויסהרקיעתאאוצמלונאםיכירצ
,וזתרגסמבחרכהבםגהזירה,ןכֿלעֿרתיו;םימל☻ומהוםיברעהםעקבאמב
ולכוישהדימבעויסםימל☻ומלוםיברעלןתנייאלשחיטבהלרקיעבונאםיכירצש

טושיקןוד׳–בושחוינכפהמךרעולעדונרשא–ףירחהתואקתפרההןמורלשינשה
.׳הָשנַמֿהלשיא
ֿירוטסיההסופאהתארביחאוה1575תנשב.יקלטיאררושמהיהוסַטוטַוקרט*
םילשורילאצויהריבאלשויתורוקתאםירומזמבראתמה,׳תררחושמהםילשורי׳יטנמור
ידיבתירבעלםגרותורפס.1595ֿברטפנוסט.השוביכבףתתשמוןושארהבלצהעסמב
.1997ביבאֿלת,ןלוגןוריתאצוהברואהארוובנֿןֶּבואהףסוי
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הערכהםהלרשפאלהיושעהתיהשעויסלשהדימשיםא,םנמאיכ–ונעירכהל
.תאזהתמיוסמהתרגסמבקרבושהזירה,תאזכש

תראשנירצונהםלועהןמםימרוגלולאהתויוקיקזהתכרעמשבצמב,הנהו
וראשייונינמשםיכיבסתםתואלכיכםיניינועמאהנש,ןבומכ,אוהיעבטךא,הניעב
,םיימואלֿןיבהםיסחיהלשינויגההרדֵסהלעוטלתשיאלו,םימודררשפאהלככ
ֿתחוכשותינוליחהלארשיֿתנידמדגנכףא,םלוא.חרכההתדיממרתויונקיזהלידכ
םימודרםינפֿלכֿלעםיראשנםהןיאתמאב–ונייצרבכשיפכ–אנדיאהדדועייה
טעמכֿתיללכהתוענמיהַּביאדווביהירהךכלרתויבתקהבומההמגודהו;ןיטולחל
תוהדזהתולעבתונידמבקראלםייקתמהרבד–הנידמהתריבכםילשוריבריכהלמ
תוצעומהֿתירבואסיגדחמתירבהֿתוצראכתונידמבוליפאםאיכ,תשגדומתירצונ
םתואשהרקמב–ונרמארבכןכֿםגשיפכ–אופאהמכוהמכתחאלע.ךדיאמ
.שרופמביתָלואגהנכותבההדזמהרגתאינפבודמעויםיכיבסת

אקוודתופצלונלןיא–דימרמולוםידקהלשי–הזכהרקמבםג,םנמא
םימרוגהברהםגהתמועלםימייקיכ,התפונתוהפקיהבתיעמשמֿדחהנכסל
,הנכסהתרמחהלשןוויכה,םוקמֿלכמךא;ןלהלטרפנודועבושנשיפכ,םיכּכַרמ
הטושפהתורשפאה.תונושתויוחתפתהובתוזחלרשפאו–רורבאוה,ומצעלשכ
ונתכימתלתורוקמהתמיתסויברעהונביואלהליעפההדהאהתורבגתהיהירהרתויב
הבהלהלםגםורתיונתלואגינפמירצונהדחפהדודיחשאיהתפסונתורשפא.ונא
הזכןפואבו,הדִצמתימל☻ומההעדותהלש–תנוּוכמןהתיֵרשּומןה–תפסונ
קוזיחידיֿלעםגםאיכ,ץוחבמקראלימל☻ומהויברעהביואהאופאקזוחי
ךכבגאש,איה,הקוחררתוי,תישילשתורשפאדועו.םינפבמותפונתווחור
ֿתירצונתירבוזיאשממחתפתתאלא,וניביואבתירצונההכימתהבחרותקרֿאל
.תימל☻ומ

המגמהתדמתהךא;תקהבומהדיריבאיהםויכתירצונההנומאה,םנמאיכ
תנגפומההעיקשלבלֿםישב,אקווד,דוחייב–תחטבומהנניאםינפםושבתאזה
ןוויכבהאר(,עוקשלהנאדעהברהדועהלןיארשא,תיפוריאהחורהתוברתלש
,תעדהלעתולעהלםגאופארשפאו–51)יבניוטורלגנפשלשםהיחותינתאהז

ףוסוליפ,רלגנֶּפשדלווסוא.תויוברתוםימעלשםתעיקשוםתיילעבןודלוברהםהינש51
ןוירוטסיה,יבניטףזו׳גדלונרא.1936תנשברטפנ,׳ברעמהתעיקש׳רפסהרבחמ,ינמרג
אוה.םיכרכרשעֿםינשב––םיירוטסיהםינויעתרדיסרביח,ילגנא
,)׳דךרכ(׳לארשיימיירבדלע׳רוביחַּבהאר,ויתודואדוע(.1975תנשברטפנ
.)ו״כהרעהלתפסותַּב313׳מעתיתחת
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ןושלהלאצמתדוע,תירצונהיגולואדיאב,וזהעיקשדגנתירטסיההיצקאירוזיאש
הנדדועתםייתשהשןפואב,לארשיתלואגדגנםיכיבסתהתוררועתהםעתפתושמ
אוהענמנהןמאל,בוש,וזתרגסמב.תיטנטילימהפונתבוזתאוזהנמדקתו
ןויסינלתונמדזהךכבהלהארת,תורודהמכהזמתברואוֿתמנמנמה,תּורויפיפאהש
ירצונרורחשלבלצֿעסמלשתינומדקההאצמההיוקיחידיֿלע,הירוענשודיחלש
ירה,)ךעדימנידהונעטמרשא(ירצונרורחששממאלםאו–שדוקהֿץראלש
עונמלידכ,ימל☻ומẁירצונרורחשלינידמךרעמןוגראוםיבדנתמתקעזהתוחפל
.תילארשיהתיעמשמֿדחההלואגהתאםינפֿלכֿלע

תלוכיםצעתאאיבהלהיושעהזגוסמתונכסהתושממתהש,רמולךירצןיא
לשומוקישתורשפאש,ןויערהתאןיזמהלוקישהרקיעוהזו–רבשמדעונתדימע
לשהמיאתמתימורטהעגרהבהיולתתראשנ,ונתפוקתב,לעופבהריחבהֿתיב
םילושכמהןיגבםגאלא,םינפבמונֵבּוציייכרוצםושמקראל,ימואלֿןיבהבצמה
.ץוחבמהזןיינעלםייוצמהםירישיה

ליעל[וניארשתיתכלהההעיבקהתדחוימתועמשמתלבקמותרזוחהזעקרלע
ֿתיבםוקישבללכםיבייחונאןיאםנמאש,]522׳מעב׳יותיעהתייעב׳׃ףיעסב
ןיינבש,תורחאםילימב,רמואהווהונייהו–תאזכשהעגרהלשהרדעיהבהריחבה
,לשמל,ץראהרורחשלהמודב,הווצמֿתמחלמלשןיינעונדידלוניאהריחבהֿתיב
לשקהבומהןיינעהםהםההכותבונֵתוססבתהוץראהרורחש׃הברדאםאיכ
,תוססבתההורורחשהתאשדועב,הנכסרֵתֶהלכלהדימהֿהנקוהווצמֿתמחלמ
םילשנרשאכוליאו;שדקמהןיינבלשןוילעהךרוצהםשלוליפאןכסלרוסא,םדִצמ
אלל,אובלרבכלכוישדקמהןיינבשירה,יוארכץראבססבתנםנמאורורחשהתא
.אליממ,הנכס

שדקמהםוקישלשהזהןיינעהםצעבקרתמכתסמהתיהםנמאהיעבהלכּולו
םוקישלשןיינעהשינפמ,וננוידתאךכברומגלונלוכיתמאבשרבתסמ,ומצעלשכ
תילאוטקאהתּוינידמהתויעבלרבעמשאשונכהזכןפואבראשנהיהשדקמה
תדחוימתינידמתוגהנתהלשהיעבםוש,ודִצמ,םייתניבררועמוניאשו–םייתניבש
היעבהןיאתמאבש,הדבועההלועותרזוחןאכדעונעגהשמ,םלוא.וּכרוצל
.ךכבתמכתסמ

,םייתניב,לעופבהריחבהֿתיבםוקישלשותייהשהןידשונשגדהרבכ,תישאר
הליחתכלמםילשוריתאתונבלוןנכתלךרוצהןמונררחשלםינפֿלכֿלעלוכיוניא
םוקישהתאטולקלתנמוזמריעהאהתשןפואב–שממלעופבוםייתניבםגףאו–
ידכםהבשי,הזגוסמיוניבהוןונכתהםצעםגשרמולךירצןיאאולהו.ותִעאובב

571םילשוריןונכתלע

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



ֿלעֿרתי.ומצעברישיהםוקישהומכטעמכםוקישהלשהיצזילאוטקאהתאתאשל
הכפהמהןויערלכ,השעמל.הדבלםילשורייוניבוןונכתלשןיינעקרהזןיא,ןכ
ץראהוםעהןוגראוהכפהמהתמשגהלשלעפמהלכו,ונלהשורדהתיחישמה
םצעמ,ןכֿםג,הלאלכ–הכפהמהתונורקעלםאתהבךליאוןאכמםמודיקוםללכב
;ואולמוםלועלבקתויחישמהוניתונווכלשהיולגהאלעהבםהםיכורכםביט
ונלןיאםיירצונהםיכיבסתהתאתורגלהיושעאהתרשאהעפוההןמשעמשמו
.טלפמהשעמל

אלםילשורילשןוכנהיוניבהוןונכתהלעיכונרמאשמ,ךכידכךות,תינשו
םייתניבשדקמהןיינבתייהשהלשהחנהיפֿלעוליפא–רתוולםינפֿלכֿלעלכונ

רשא,תוכבתסהמםינפִלתוכבתסה,תפסונהתוכבתסהלונאםירזוחאליממ–
.ונירבדחתפבונרכזה

ןיבתרצונתאזכףארשא,םיישממםיסרטניאתושגנתהלאיהםעפהונתנווכ
תיחרכהתולתםושילבףאו–ונכרדיפֿלעםילשורילשהיוניביכרוצןיבלתורצנה
שיש,ונרכזהרבכשהמבןבומכאיהתושגנתהה.םייגולוכיספםיכיבסתבדוע
םהלםיבשחנה–םילשוריבדוחייבו–ץראבםייפיצפסםירתאםגםירצונל
םירזבאהלכלע,םלוהינוםתקזחה,םתחטבהבםהםיניינועמרשאו,םישודקכ
.ךכםשלשרדיהלםייושעהתופסונהזחאמהֿתודוקנוםישימשתהו

ןוזחםעדחאהנקבםינפםושבהלועוניאהזסרטניאיכרמולךירצןיא
ֿריע,םילשוריןוזחתאבשיילםנמאהשקדוחייבו–ונלשתיחישמהתומלשה
סרטניאהםע,הלעמלושיחמהלוניסינשיפכ,תלאגנהתוכלמהֿתריבושדוקה
ֿלכֿלעדבַאתאליהירה,ירמגלתירצונריעםילשוריהיהתאלםאףאש,ירצונה
,תויסנכהלכלע,תורצנלהשודקםגתוחפלאיהשריעכ,עוסשההנויבצתאםינפ
.ןיינעלםיכיישה,דחוימהינידמהדמעמהףאו,םירמכהוםינומעפה,םיבלצה

ךותמונתטישדגנתורצנהררועתתאלםאםגש,ןכֿםאאוהטושפויעבטךא
שדוקהֿריעתטישדגנםוקמֿלכמםמוקתתיהירה,םדוקהבונינמשםיכיבסתה
הטיש,םלוא.התעונטריפשהלשישממהסרטניאהןיגב,וניוותהשתוכלמהֿתריבו
לוכהֿךסבו;ולוכונתייחתלעפמלכלשהמשנהובלההשעמלאיהאיהאולה,וז
קרתינידמהונתייעבלכתאתוארלונאםימַדמםויכםאש,אופארעשלןתינ
ֿיתלבהכפהמוזיאללוחתתאלךכבגאםאו(,םיברעהדגנתוססבתההתמחלמב
םנמאףרצנשמירה,)תרכומהתיתוברתהותרגסמלכתאהנשתרשא,םלועבהיופצ
יכאצמנ,םילשורילשןוכנהיוניבהתמישמתאםגונלשתוססבתההתינכתל
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םלועהםעתודדומתהםגונלתברואדועתמאבתיברעההיעבלרבעמאליממ
הלואגהתאבהםצעלע,העידיהא״הב,תודדומתההםנמאיהוזשו–ירצונה
.התילכתל

תינידמהתוגהנתההתונורקע

חתפמהֿתדוקנ,תאזלהתודדומתההלשהלוהינבתבייחתמהתוגהנתההתטישיבגל
,ונצראבתורצנהלשישממהסרטניאב,תישאר׃ונרכזהרבכשתודוסיהינשבאיה
ץראהרורחשםצעמלדבהב,שדוקַּבהלואגהתמלשהשהדבועב–תינשו
.הווצמֿתמחלמלאושנכונילעתלטומהניא,הכותבונתוססבתהו

–ןכתסהלאקוודםיבייחונאןיאש,הזןבומבםיפרטצמוללהתודוסיהינש
ןמץראהלשהרוהיטךרוצלקר–ןכתסהלונלרוסאףא,השעמל,אליממו
יכ,אופאאצמנו;תינידמהתונובירהתניחבמונלהפופכתראשנה,תירכנהתואיצמה
חטבומוןגומהשעמלראשיהללוכילארשיֿץראבתורצנהלשישממהסרטניאה
,תורצנהשןמזלכ–ךכבגאשגרוישידדההתוחונהֿרסוחלכףאלע–ונדיתחת
ונדגנהחוכתאהנפַתאל,םלועבהתעפשהוהדמעמתאתמייקמהתויהםע,הדִצמ
תאךופהישןפואבץראבונתומדקתהיכילהתוונדמעמםצעבעוגפלמענָמיתו
.םוקמֿלכמובהכורכאהתאלבושתדחוימוהרתיהנכסםושרשאןיינעלרוהיטה

לשותואיצמאקוודיכ,ירוחאההדִצמ,אצויֿלעופכהלעמוזםירבדֿתופרטצה
תויהלהיושע,םדִצמונכסלוצריאלםירצונהרשא,ץראבישממהירצונהסרטניאה
םיקירהםייגולוכיספהםיכיבסתהלשתערפומֿיתלבהםתוצרפתהתמילבלםותסש
סרטניאהתואיצמיכ,ןלהל,דועהארנוףיסונ,תואצותהיתשןיבןומיזהךותמו–
לשםרוגלםייתניבונלךפהילתומיוסמתוביסמבילואהלוכיףאהזהישממה
.הרופהלועפֿףותישותינידמתודידי

,אטישפהתאםינפֿלכֿלעשיגדהלאיההבוח,ךכלגילפנשםרטב,םלוא
םאיכ,תיבויחתוינידמ,המצעלשכ,ןיידעהניאתמאבהרומאהםירבדהֿתופרטצהש
לשהמגמבהמצעלשכליעוהלהלוכיאיהןיאףא,השעמל;ךכמךפההוליפא
ובש,הזכינידמדמעמב,תורצנהתמועל,הליחתכלמאצָמינאלםא,תידדההעיגר
והשלכןויסינידיֿלע,המחנבתוארליותיפהדגנכלוקשונֵמּויאהלהאָרייםנמא
.ארקיעמםלועהןמונריבעהלידכלועפל
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,וניבקעלעטעמאופארוזחנ,המלשהםתרגסמבםירבדהתאץבשלידכ,התעו
םירבדהֿתופרטצהלםנמאתתלידכתושורדהתומדקִמה]שמח[ןהמקודבנו
.תועמשמהרומאה

אהיובש,הזכבצמבםלועהלשתינידמההפמבאצמיהלונאםיבייח,תישאר
ֿילעבהזחוכלסייגלהיושעאהתרשא,ונלשמתיטילופואגהרטמלךורדונחוכ
.היביואדגנכןזואמךרעמב,םיניינועמתירב

.ונדגנםילעופהםיכיבסתבתיתוהמהלקתםושןיאשרמולהארנ,הזןיינעל
לכדגנכתערכמהדימבףידעםרוגללכֿךרדבאוהםייטילופואגםיסרטניאףותיש
םייגולוכיספהםיכיבסתהףאואתדה,היגולואדיאהםוחתמ,תורחאתוינפינימ
לשטושפהןובשחהתאםשוהפשבשלהלאכתוינפינימםייושעםאםגו;אדירג
ושבשלולכויםהששושחלםוקמֿלכמןיא,וניארשיפכ,םיסרטניאהֿףותיש
לשאשונבםנמאםייקתיםייטילופואגהםיסרטניאהֿףותיששןמזלכ–ןיטולחל
.תוחוכלשיתועמשמךרעמךותושממ

ןיינבתאשממלתשרופמתוצלחיהלשהרקמבהנכסהרבדב,ליעלונרמאשהמ
–ונשגדהםגםנמאשיפכו–רומאהיהאלתמאב,רתלאללעופבהריחבהֿתיב
דחוימבםשונווכתהםגהשעמל;ומצעלשכוותרהטבןיינעהתסיפתיפֿלעאלא
בטיהתנזואמתימואלֿןיבתודדומתהלשעקרהילבעיפומהיהרבדהש,החנהל
םילוכישחינהלהשקןכאשרחאמו;הריחבהֿתיבמדבל,םיוסמיטילופואגןיינעב
יטילופואגקבאמבםגםיקוסעונדועבהריחבהֿתיבןיינבללעופבתונפתהלונייה
ראשיהלםנמאהטונהריחבהֿתיבןיינבלתוצלחיההשאצמנ,ךכלרבעמשיניצר
ֿתעשלהתייהשהונלהרבתסהתמאבןכלו–ונרמאשתונכסלתינורקעהפושח
קרןיידעונאםיקסועתמאב,התעוננוידלשהזבלשב,םלוא.תדחוימןוחטיב
,וזתרגסמב;לעופבשדקמהֿתיבןיינבלתוצלחיההםרטרשאםירבדֿתרשכהב
עקרהיאדותויהלןיידעהיופצתויטילופואגהוניתורטמלשןתחטבהתייעב
םנמא,םינפֿלכֿלע,הזבלשבש,עמשמאליממו–הלוכונתייווהלולכמלקהבומה
יבגליניצרלושכמכונלבשחיהלהיוארםיירצונהםיסרטניאהוםיכיבסתהתנכסןיא
.ונשרדשידוסיהינידמהבצמהתגשה

םישרשומונאםיאצמנםנמאתיטילופואגהניחבמשהחנהיפֿלע,תינש
יוליגהוליפאשרמולהארנ,םיימואלֿןיבהםיסרטניאהתפמבבטיהםינזואמו
.תמאבתנכוסמתועמשמלעבתויהללוכיוניאתויחישמהוניתורטמלששרופמה

,םויכוליפא,םוקמֿלכמןהתועודיאולהףוסֿףוס,ולאהתורטמה.הברדא
תאםויכונאםיאור,לשמל,םאו–ןמילעהלוןהמםלעתהלונאםימדמרשאכ
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הזבקראלאוהיאדורבדלשושוריפירה,ונדגנכתונָתמיזבקתושןקיתווה
שוריפהאלא,ונמצעתאםישבוכונאםגםייתניבשינפמ,םייתניבקתושןקיתווהש
ואוננולשכלשרחאוהןנוכתמשינפמ,תונָתמיזבקתושןקיתווהש׃הזףאאוה
םשגתתולישבתשינפל,ונלשונתמיזמתאםדקלםינפֿלכֿלעאוהןנוכתמש
תויחישמהוניתורטמלעהזרכהךותהליחתכלמעיפונםא,תאזתמועל.תואיצמב
יטילופואגהוננוזיאחכונללבא–זיגרישימתארבדהזיגרישםנמאןכתיי–יולגב
םילפםתואןיעכקרםייתניבתויהללכויזגורהלשותלועפרקיעשרבתסמ
.עקרקהםינפֿלכֿלעטמשייהלפאהתונָתמיזלתחתמוליאו52,ריקהלאםיחטומה

קפתסהלתורצנהרבכלכותאל,הלאםיאנתב,היולגהונתזרכהדגנכיכ
שרפתהללכותהקיתשהשירה,קותשלףיסותםא׃התקיתשלשםימיֵאהֿךוליהב
ביגהלאיהלכותאלףאהחנההיפֿלעשרחאמו–המכסהֿתקיתשכקררבכ
אטבתהלךרטציתנייועההתבוגתרקיעשירה,שממבםייתועמשמהביאֿישעמב
םוקמֿלכמםאשרמולךירצןיא,הנהו.תשרופמהתסהבותודגנתההתרבסהבקר
ךא;הכרבלקר,ןבומכ,תויהללכויהזירה,הקיתשהתטישאקוודךשמיתןיידע
הדהאהחכונליכרמולהארנ,שוריפבהתודגנתהתפטהבתורצנהטוקנתםאףא
ףאונלהיופצהתינחורההדהאהתדימלםגבלֿםישבו–יטילופהםוחתהןמ
,תודגנתההיוליגשירה–ןלהלדימוףכיתררבנשיפכ,ומצעירצונהםלועהברקב
הלילשלשתרכינהדימםגםינפֿלכֿלעוילעררועי,םילבלובמההימעטלע
רוערִעל,רבדלשודוסיב,םורתתקרתודגנתההתאלעהשןפואבו,זובףאו,תידגנ
.הלשהיתודוסי

ןוזיאהותושרתשההתשירדתאש,אופאיהירהןאכמונאםיקיסַמשהמדקִמה
םאיכ,ונמצעלשיאדיאשוטשטךותמאקוודםייקלםיכירצונאןיאיטילופואגה
ונתושרתשהםצעתאתרשליושעףאיאדיאהבלהֿיוליגשדבלבוזאל׃הברדא
תנכהלדחוימבםגאוהץוחנאלאול,רחאםוקמברבכיתשגדהשיפכ,תיטילופואגה
דציכטורטורפרתיבהארנןלהלו–התעהבםינדונאשתיפיצפסהתודדומתהה
.תושורדהתומדקִמהרתילשןתרשכהםשלףאו,הלאוהץוחנםנמא

שארברע׳םָלֻס׳,ינשהוקלחב׳תיחישמרורחשתוינידמלתומדקה׳קרפַּב,׳םייוגלרָבָד׳ול
.]ךליאו651׳מע׳בךרכ–ונתרודהמב[;ב״כשתהנשה

–׳ספותונניא׳שךרפומרבדלע–שידייבהנינשהתאשדוקהןושללןאכריבעמד״בש52
.)הריצתלמסמ׳ע(;טנאוןיאסעּברַאןַאיוךיזןּפעלק׃תרמואה
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,ונלליעוהלהיושעאהתשתישילשההמדקמהלוכֿםדוקהָלועוזתרגסמב
יכ,תיטילופההניחבהןמקראל–ונניינעבירצונהםלועהלשוגוליפבתאטבתמהו
יבגלובםייוצמהתינחורההדהאהימרוגלשםזוריזידיֿלע–תינחורהםגםא
תעדהו,ונרמאשםיערהםיכיבסתלליבקמבםייוצמוללהםימרוגה.רומאכ,ונניינע
עבטמהלשינשהדצהןיעכאלאתמאבםניאףאםיערהםיכיבסתהשתנתונ
.םיבוטההדהאהֿימרוגםתואלשימורטהםמויקיבגליגולוכיספםולשתתניחבבו

אלהליחתכלמש,הדבועהםצעךותמלוכֿםדוקםירכינוללההדהאהימרוג
תונורקעתאאוהשֿךיאתוקחלןויסינתניחבבאלאםייוגבתורצנהלשהצומיאהיה
יולגרבד,תאזהתדהואהדוסיהֿתייטנמךשמהבו–לארשילשםייחהוהנומאה
םירצונברקב,םנמאתוררועמןיידעונלשתויחישמהתויפיצהותופיאשהיכאוה
תופיאשהוליאכ,השגרההֿקתמתאםגםאיכ,יטמגדהדחפהתאקראל,םיבר
.םהלשתישונאההלואגהיפוסיכקֵזתאםגתומלגמותופקשמויהולאהתויפיצהו
םדוקמונרכזהשגוסהןמןוקיתֿתונוימדירצונהםלועבשיםא׃תמאבירהש
הקתעהאלא,רבדלשוקמועב,םהןיאףוסֿףוסאולה–]569‐568םידומעב[
םיכיבסתהלכףאלעםא,אופאאוהיעבטךאו–ונלשוננוזחמתלבלובמוהלד
תמשגהןויערבשיגרהלםיחילצמהםיברםירצונםגםיאצמנןיידע,לובלבהו
לשתושממההלגתמותרזוחובקררשא,רוקמהלשםלשהורואתאונתלואג
.םדיבשרוויחהקתעהה

ברקב,בחרניממעףקיהב,ינטנופסןפואבהנושארבושארבתמייקתמוזהעפות
םיאצומםניא,הקירהםתועשרלע,דחפהֿיכיבסתרשאםירצונהםישנאהםתוא
לשתיטמגדההיגולואדיאה–ינשדצמ–רשאו,האירבהםשפנבהרתיהזיחא
.רשיהםלכשללגב,הלםיספתנםהןיאםינפֿלכֿלעשוא,םהלהריהנהניאדחפה
םייבויחםייגולואדיאםישובלבותמכחותמרתויהמרבםגהיוצמהעפותה,םלוא
לארשיתלואגיכהנימאמה,תינומרומהתכההנשי,לשמל,ךכ.הלשמםידחוימו
תורצנבוזתכלשהדמעמיכםאו;ושילשותרזחלםדקומיאנתםהשדקמהןיינבו
,התורפסלש,תילארשיֿודבספה,תיגולוכיספהתנוכתמהירה,רתויבילושאוה
תכה,עודיכ,וזןיאףאו–דואמתפלאמותינייפואאקוודאיה,התרותוהתוחתפתה
.הזגוסמתונומאבהקיזחמההדיחיהתירצונה

לופלשותריצילעלשמלונרעהרבכ,תותִּכלשתרגסמבאלשףא,תאזדבלמ

תויטמגדהלשתכשמנהתועמשמהתא,דחאדצמ,םנמאהמיגדמה,לדולק
ןויסינלשתקהבומהמגּודםגוזירה,התעףיסונ,תאזםע,רשאךא–תילקספה
,תינרדומהתירצונההבשחמהלשהזכרמב,רתויבההובגתילאוטקלטניאהמרב
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תירוטסיהההתועמשמבוניניעללארשיתלואגתושממתהלשהדבועהתאסופתל
.םלועבתינחורההתוחילשלשהמלשהתוחתפתהלתיבויחהייפיצךותמותרהוזה
.תוברמתחאהמגודםאיכ,ןפודֿתאצויהעפותאקוודואל,תמאב,יהוזםגו

,תוילכהֿרסומתדימתאםגריכזהלשי,הלאהםימרוגהלכלתוכימסב,ףוסבלו
גהנירצונהםלועהשתועשרהגהנמלסחיב,לטובמֿאלףקיהבתורצנבתחוורה
םושבםנמאעיגמאוהןיאםאםג,הזםרוג׃התעדעוותויהזאמונבגוהנלףיסומו
ימרוגלםינפֿלכֿלעףרטצמוהירה,הבושתבהרזחותיתִמאהטרחידילהרקמ
שילוכהֿךסבו–םתלועפתאןיזמורזוחוםהמאוהקנוי,ונינמשםירחאההדהאה
.וברדגתהלידמלבחרנרכ,םימרוגהלולכמב,אופאןאכונל

לכוניאדווללהםימרוגהלכתופרטצהלשתינידמהתלעותהאולמתא,םלוא
לשהפונתהותוריהבהאולמבעיפונשכאלא,דמגתנשכאקוודואלקיפהל
ךותהדהאהתויטנתאונילאךושמללכונךכקרןבומכש–תינחורהונתועמשמ
איהןיאשאטישפ,תאזכהעפוהךרדוליאו.ןתמצועוןמעטלקוזיחההֵּברִמתנרקה
תמשגהל,הנושארושארב,םנמאאיההקוקזאלא,תוינויעתוזרכהבקרהיולת
.שממבוהיולגהרוצב,תיחישמהונתומדקתה

ונאםירזוחםגךכבגאו–תיעיברההמדקִמלונתאיבמ,הדִצמ,וזהנקסמ
םינובוםיכלוהאהנםנמאש,איההשורדההמדקִמה.ונאציהנממשחתפמהֿתדוקנל
–לעופבתשרופמוהרורבתיחישמהמגמךותמהללכבץראהתאוםילשוריתא
םירתאהתאוזהיינבבףוקעלונתמכסהיכשיגרהלתורצנהלכותהזכןפואבקרש
.הכרעהליוארהןברקתניחבבםנמאיהירההלםישודקה

דוביכעיפומ,לארשיתנידמבםויכםירבדהםילהנתמובש,ךופההןפואב
הפקתִמהדצלשץקועהיכ–הברדאו,איהשאתוברםושא♪כםיירצונהםירתאה
תושרהלאופאהלוכיתורצנהו,ארקיעמןאכםלענףאונלשתינחורהתוימנידהו
,הדִצלעלוכיבכהיהדועתינחורההחטִּבהותוכזהןורתיוליאכהדימעהמצעל
תומוקמבםיעגופםכניאשםתאםיקדטצמ,המ״׃תרמואוהזירכמהתיהשתניחבב
רשא,םכלששודקרבדםושםכלןיאםתאירהש,ועגפתאלשאטישפ?םישודקה
םייוצרםכניאםוקמֿלכמוןכֿיפֿלעֿףאשאלא.םירחאישדוקבעוגפלוכלתוללגב
המדקמהיפל,תאזתמועל.״!םכשארּופּכ,תוחפל,וא,םכלורבִעוונְּפןכבו,ןאכ
ךא–הלשהירתאלהפתפקשנההנכסהףאשוריפבתורצנלעדּותןכא,ונרמאש
,םינפֿלכֿלע,רבכ,הזדוסילעו;ליעלונמדקהשיפכהֶהקויךכבשזיגרמהץקועה
ןימזנ,היפלכונדִצמןוכיסהרדעיהלכםע,הימויאלונמצעתאףוכָנשםוקמִּבירה
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תמלגתמןכאשהנכסהלשיוארהןוזיאָכו,ונלשונתלואגתאדבכלהתואונאאקווד
.oהיצפרּוזּואינימלכיבגל,םתסבוהעבטמ,וזהלואגב

לכונשםסקֿתחסונוזיאגיצהלםינפםושבןבומכןווכתמינאןיאהלאםירבדב
׃הברדא.ליעלהיתגצהשיפכתירצונההיעבהלעתוטשפבהתועצמאברבגתהל
האצותםושתוארלןיאןיידע,םייתניבהיתרהבהשיפכ,הטישהטוריפךותוליפא
ןפואבתונכסהלורטינלתינכתקר–רתויהלכל–םאיכ,תורבגתהלשהרומג
אלאהפיתנווכהתיהאל,תמאבו.הערכהֿרדעיהלשםייניבֿבצמהזיאבידדה
היוניבתאםילשהללכונשדע,הזכםייניבֿבצמןימלשותרבעהלךרדהתאתותהל
יֵאנתלרבעמו,הכלהביוזחכ,רבכביציןוחטיבלשםיאנתביוארכםילשורילש
ןיידעםהירהםהקררשא,ןייועםלועדגנכאדירגםודיקהֿתריתחותוססבתהה
וללהרבעמהֿיאנתלסחיבףא,םלוא.וננמזבתישחומתואיצמכונינפלםידמועה
םושונרמאשתינכתבןיאתמאב,םכותבונילעתולטומהתוישממהתומישמהו
,ןורקיעתעדלעםאיכ,ןורתפתעדלעאלויהםירומאםירבדה.ללכטושפןורתפ
תוילעךותקר,יאדווב,תאזףאו–ותועצמאבןורתפהתאשקבלונילעהמושרשא
לעךכבגאןהמעדדומתהלםתסהןמדועךרטצנש,תוטעומֿאלתונכסותודרומו
.לעשודעצלכ

רוזחללוכֿםדוקונליואר,וזתרגסמבםנוכמלעםירבדהתאהתעדימעהלידכ
לשהחלצההיוכיסדוסיםאש׃הרואכלררועתהלהיושעה,הלאשהלעבישהלו
תודחוימהתויעבלרבעמשיטילופואגהןוזיאבםלגתמתעצומהתוינידמהֿתכרעמ
לשםרוגלםגךכלעףסונונסחיישתיזכרמהתובישחהאופאיהמ–ונניינעלש
?יוניבהךלהמבםיירצונהםירתאהתפיקע

לעונרמאשהמלכםעו–גישנשיטילופואגהןוזיאהלכםעש,איההבושתה
יכרבתסמ–הזלהןוזיאהתגשהיבגלתויתדהותויגולואדיאהתויעבהתּוינשמ
תאםייקלוגישהלםינפֿלכֿלעןכתייאלתורצנהדמעמלשםינותנהםיאנתב
םיירצונהםיסרטניאבעוגפלמםגעתרינאלתיאדיאהתקולחמלרבעמםא,ןוזיאה
םייתניבםנמאםדקתנללכֿךרדבש,ךכבאופאאטבתמוניֵלעהשןויערה.שממב
הזרוביחבוניוותהרשאלככ,ונתלוכיכוונכרוצכ,ישפוחןפואביוניבהתומישמב
יוניבהתאלהנלמענמינוונמצעתאליבגנםינפֿלכֿלעתאזםעשאלא–ליעל
תורצנהלשהדמעמתאוםיירצונהםירתאהתאםייקלידכץוחנאהישלככ,וכרדכ
ולבחיאלשםיירצונהםימרוגהןמשקבנ–ךכליאנתכו–הזדגנכ.םניעבםכותב
םגםנמא,ל״נכונתונלבוסםויקלשהחנההיפֿלערשא,יטילופואגהןוזיאבםדִצמ
.םוקמֿלכמרומחןפואבובעוגפלהשקםירצונלהיהי
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רתוולונמצעלתושרהלונאםילוכישרותיווהבַרמאוההזהיטקטהןוזיאהֿוק
ןפואב,תּוימצעֿץוציקוהעינכלתינידמההרשפהונלךפהיתךכמםינפִלש–ונדִצמ
וליאו–םריחמבתועמשמֿלעבגשיהכבשחיהללכויאליטילופואגןוזיאםושש
םגאצמיהללכויאלםנמאולרבעמרשאב,ריבסהןוזיאהֿוקןכֿםגהזירהתורצנל
]ונדגנכ[תוממוקתההןויסינלכויקרונממםינפלךא,דועגילבהלםעטםושהל
.ךכןיגבהליופצאהישממלשןורתיםוששילב,המצעבהבםקנתהל

,המצעבתורצנבםקנתהלירצונהתוממוקתההֿןויסינלכוידציכ,הלאשהיבגל
,טורטורפרתיבהדוקנהתאררבלרוזחנשםרטב,התעךא;ליעלוהשמרבכונרמא
המדקִמ.ונשרדשתוינידמהתומדקמהתכרעמלתישימחהמדקִמהפדועףיסונ
,םירבדהדוסיבונלץוחנה,יטילופואגהןוזיאהתכרעמבשךכבתאטבתמוזתפסונ
ֿןיבהםימרוגהלולכמש,הזכןפואבתויעבהתאןווכלדימתלדתשניכיואר
םגלולכיאלא,םיירצונםימרוגמקרבכרומהיהיאלונתמגמבםיניינועמהםיימואל
.םירחאםימרוגלשרשפאהלככלודגיוביר

םימרוגהםעתוצעומהֿתירבתאםדוקםנמאונינמ,םויהלשינידמהךרעמב
ךלהמבשןכתייו–םיירוטסיההֿםיירצונהםיכיבסתבהתוישרושתניחבמ,םיירצונה
תיגולואדיאהניחבמםגשרתשהלורוזחלוזהמצֲעמףיסותףאתוחתפתהה
ףאיהירהתאזהתוצעומהֿתירב,ןכֿלעֿרתי.תירצונה,תימואלהֿתיסורההתעדותב
הרומכלשםיזחאמושדוקֿירתאלשםיישממםיסרטניאבלעופבברועמהםרוג
וזירה,תאזלכםע,םלוא.קהבומבירצונםרוגאופאיהירההזיפלםגו–ונצראב
עיברִלואשילשלקרוליפאוא,הצחמלֿתירצונהמצעמכקרןיידעבשחיהלהלוכי

ונלבושחהנודינההניחבהןמו–תירצונẁיטנאהתשרופמההתוהדזהרואל–
המכוהמכתחאלע.ונלשוניכמותםעהנָמיתתוצעומהֿתירבכהמצעמש,אופא
,ןפיוןיסכתומצעמםעיטילופואגםיסרטניאֿףותישונלחֹנהנודינההניחבהןמש
תויאקירפאהתונידמהףאו,קוחרהחרזמהלשתויטסיהדובהתונידמה,ודוה
זל.םיימינפתורוקממתיתוברתתומצעתהלררועתהלןהתויושעשהדימב,תושדחה

םיכיבסתהלעהשקַיהזכןפואביטילופואגהןוזיאהרוציבשרמולךירצןיא

ןתוהדזהדצמםגש,ריעהלשיאנדיאהדןיסותוצעומהֿתירבכתונידמיבגל,םנמאזל
םייגולואדיאםיכיבסתמתורוטפןהןיא,םיילארשיתורוקמבהישרושלע,תיטסילאיצוסה
םילוקישהלולכמב,םלוא;טרפבלארשיתלואגדגנוללכבםיילארשיֿיטנא,םירומח
תמועל״םישישבהלטב״וללהםיכיבסתהלשםתועמשמתרמוחיכרמולהארנםיינידמה
םלועהםעונכוביסלשתויעבהתמועלו,אסיגדחמםיישממהםיסרטניאהלשםתובישח
.ךדיאמירצונהוימל☻ומה
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ךרטצי,רומאהגוסהןמבכרהדגנ,וצרפלםדִצמןויסינוליאו–וצרפלםיירצונה
םיימואלֿןיבהםיסרטניאהיבגלךכבךורכאהישהנכסהרתיינפמםגעתריהל
.רבדבתוברועמהןמצעתוירצונהתוצראהלשםיישממה

יכםדוקמונרמארבכש,רחאההעתרההםרוגלאונאםירזוחןאכמךשמהב
אצָמיתאלשהעשב,ונדגנּהתתָסהתכרִּפוהירהו–ובבשחתהלךרטצתתורצנה
.שממבתורצנהלשםיסרטניאלונדִצמתילאוטקאהנכס

תויחישמהוניתומגמתטלבהידיֿלע,רומאכ,קזחלונאםילוכיהזהםרוגהתא
תאקימעתוביחרתתמאבלארשיתמוקתש,תויהלתבייחוזהניחבמהרטמהו–
ימסקתניחבמקראלו,יטילופהסרטניאהתניחבמקראל,םלועבהתכישמחוכ
לע,התוברתלולכמלשיכרעהןכותהתניחבמםגאלא,םתסבשהתּויִחוהתרובג
,תורחאםילימב,אוהרבדלשושוריפ.לעופבהבהמולגהםייחהֿךרדוהיתופיאש
ונרכזהשהמןיעמתורצנהלשתינחורתוששואתהלהייטנוזיאהווהתתםאםגש
הדיחיהטילַשכםינפֿלכֿלעראשיתאלוזהייטנירה,]570׳מעתיתחתבליעל[
,םייוגבהתייחמֿבחרמבהָרחתמהלאצָמיתהליחתכלמאלא,המוחתבהריזהלש
תיבלַּכהחורבאקוודואל,תיתדהניחבמששואתהלהכישמהותורשפאהתומדב
םאיכ,לארשיתדחכהלילנויצרםעטרסחושדוחמבלצֿעסמולארשיֿתאנשלש
תמשגהלשיִהֱֹֿאהתפומהֿךילהתלוןויסינַלתדהואתופרטצהידיֿלע׃ךפהל
ןפואבוהשעמלםהםיכלוהוםימשגתמשיפכ,״השדחהםילשורי״ו׳התוכלמ
.ומצעבלארשילשותועצמאב,יטנתוא

יכ,תיטילופההתועמשמתניחבמקראל,ןבומכ,ונלהבושחתאזכשתוחתפתה
ףאוזהניחבמו;םלועביחישמהונֵדֲעַיםצעבתינכותתומדקתהכ–המשלםגםא
םגאלא,יטילופהןוזיאהתאונילעלקיקראלםנמאגשיההש,חינהלןבומכרשפא
הייסנכהלשתורחתההתאוונינפמםיירצונהתוששחהתאאקוודריבגהלהטיי
םגירה,תאזכשתוחתפתהגישהלחילצנשלככ,םוקמֿלכמ,םלוא.ונֵדָמִעתירצונה
דציכרמולךירצןיא–רורגלאיההיושעשתרבגומהתורחתההתחנהיפֿלע
.וכרעמךכידיֿלעדבאללוכיוניא,ונדגנתכבסותמההתסההלוכיסל,הבשןורתיה

םצמטצהלךרטציתמאבתורחתההאושְנש,הזלבלםישבהמכוהמכתחאלע
תושגנתהלעקרהש,ונחנהשהמיפל(,םדבלהנומאוחוריכרעלשרושימבןאכ
םינפֿלכֿלעהנפִנאלףאונדִצמונאוליאו,)ענָמיישממלשםיניינעבתילאוטקא
םינומההתאןוּוכמבדדוצלהסננאל׃תירנויסימתורחתהידיֿלעתורצנבעוגפל
ואלםייתניבחתפתתונלעפמלהדהאהשונלתפכאאהיאלםג,םתורצנמםיירצונה
–הכותבתוששואתהלשתוחנהיפֿלעוליפאםאיכ,תורצנלדוגינבאקווד
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לשיהשלכהרוצל,רומאכ,עיגהלףאלכונש,אוהידמלינויגהןכאהלאםיאנתבו
הלועפֿףותישלשךרדבםאיכ,הביאךרדלעלהנתתאלוניניבתורחתההש,םכסה
םינושהתונויערהתודדומתהךות,ונלףתושמהירדגב,םלועהלשיתדהםודיקב
.רשויבותונכבםהיניב

׃םדוקמונרכזהשלדולקלופותואלצאאוצמלרשפאהזןוויכבםיאתמזמר
–ונתלואגבםתסהןמהמולגה,תיבויחהתירוטסיההתועמשמהלעאוהרבדמשכ
אלא,ונחנאהבםיניבמשתועמשמהתואלקוידבהניאותנווכיכחינהליאדוובשי
תּודעהֿתסיפתתרגסמב,תירצונהניחבמתיבויחתועמשמוזיאלאוהןווכתמ
תנבהלתואכ,םנמאו;רבדלשודוסיבקיזחהלאוהךישממהבש,תילקסַּפה
לשוצופישןיינעבהווחֶמוזיאונתאמתוארלהצוראוההיה,ונידיֿלעתועמשמה
תמלגתמההדהאבףאאחינתויהללוכיתמאבונלש,רמולהארנ,םלואחל.רבקה
תרגסמביכרבתסמונתבוטלהליעפהלוהתואםדקלידכו–תאזכהיגולואדיאב
םנמאןתנייםאךכבלוספאהיאלףא,רומאהרתאבםירצונהלשןותנהםדמעמ
וצופישבקעתירצונההנומאלאובללכוישקוזיחהידיֿלעםגּולו,רשאתהלהדהאָל
תחתררחושמםוקמהלשותויהךותמעצבלםירצונלרשפאתירשא,רבקהלש
.לארשיןוטלש

םיאנתבהלועפֿףותישוםכסהתורשפאלשןויערלונאםיעיגמםאשאלא
ֿלעשידכ,תימינפהותוהמלשהרורבהייארםגרבדהבייחמאליממשירה,הלאכש
תודידיהינוניגואןוציחהיגָ☻ומהוהטעמרחאללושםעפףאךלנאלםינפֿלכ
.הנותנהעשלכבונממךשמיהלםייושעה

,אוהךכו–םייניבֿבצמלרדסהבקר,ונרמארבכשיפכ,ןאכאוהרבודמה
םג.דגנכשדצהלשותניחבמםגםאיכ,ונלשתילכתהתניחבמקראל,ןבומכ
היושעאיהןיאםירבדהעבטמ–ונלעפמלרתויבהקומעהוהנכהתירצונההדהאה
ךופיהלשהווקתלתפנוסמראשיהלאיההחרכומאלא,תוהדזהללכלעיגהל
וניניבשהמחלמבםאו;)תמדוקהינפלשהקסִּפבםגוניארשומכ(ויפלעונלעפמ
יטילופףקיהבןוחצינלונחנאעיגנשכל,םולשלשןורתפדועתוזחלרשפאםיברעל
תמלגתמהתורחתהביוזיחלןתינוניאהזכיטילופםולשלשרדסהםושירה,םלש
היגשומוהיתוחנהםצעבתירצונההנומאהתאתרתוסונתלואג.ונדגנכתורצנב

האיַּכ,אליעלתיטמולפידןושלב(יקרושירדנאלב״ישתבלדולקלופןתנשןויארבהארחל
ֿבאבומהו,)הזלהטמולפידהֿררושמל

׃תרתוכהתחת–
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דועתישממהזיחאםושילבוליפא–תורצנתמייקשןמזלכו,רתויבםיידוסיה
םאםג,ונתלואגלוטיבלהנעטאליממהבאשיתוזירה–לארשיֿץראבוםילשוריב
שירשאכאופאהמכוהמכתחאלע.םולכאלוהדגנונלתפכאאהיאלונדִצמונא
עיגרהלאופאםילוכיונניאונדִצמונאםגו,ונמוחתבתישממהזיחאתורצנלדוע
.המע

וילעשגוסהןמהלועפֿףותישוהעיגרלשםירודיסוליאוגשויםא,הזבצמב
םייטפשמוםיינידמםירדסהלשהקנפשוגםנמאלבקלולכויהלאירה,ליעלונרביד
ביריםעםירֵדסֶהתניחבבךא–ןיינעלםיכיישהסקטהינוניגלכםע,םתעשל
לשתועיבתלןיטולחלהמודהגוסמ,ונצראבדמעמלתויתוהמתועיבתלעב,יתוהמ
תרגסמלםינפֿלכֿלעםֵאָתיהלםיחרכומויהיהלאירה,םינָפלםיממעהתעבש
םידדצהינשלשןפואב53,״תירבםהיה♪אלוםהלתֹרכִתאל״לשןוילעהןורקיעלו
.ילמרופהשוביגהתמרבוליפאתוילשאלםוקמהשעמלןאכןתנייאל

ירה,רתויבחלצומהןפואבםירדסההםויקלשהחנהיפֿלעוליפא,ןכֿלעֿרתי
יפכו–תוחונמֿימלעםירבדהולהנתישהשעמלרשפאֿיאםינפִלוםכותמםג
,הדבועהתועמשמתלבקמותרזוחוזהדוקנב.םדוקמונזמררבכןכֿםגםנמאש
ירה,םילשורייוניבבוץראהןיינבבםיירצונהםירתאהתאףוקעלםיכסנםאםגש
םאתהבהנבנוםנמאךלנםירתאלביבסמתוחפלש,אוהךכליאנתהםוקמֿלכמ
ֿירתאובועגָּפייאלםאםגירה,הזהיוניבהךלהמיכתנתונתעדהוליאו;ונתילכתל
הנכומהיהתאלתורצנהשםיברםירבדובויהיםוקמֿלכמ,ןירשימבםיירצונשדוק
.תולקבםהמעםילשהל

רבתסמ,םילשורילשתוינמתועהתומוחהתאקלסלאובנרשאכ,לשמל,ךכ
המכתחאלעו,ןמצעבתומוחהומכטעמכךכמועזעדזיםיירצונםימרוגינימלכש
ינשבתוחפל.םיעבְרהֿתואטיגלםילשוריתקולחתאםגלטבלאובנרשאכהמכו
רובעלולכויאלםירבדהשאופאתופצלשיוללהםיינכפהמהתומדקתההֿיבלש
תשגללכונשחינהלםגהשקאליממו,רתויבתיניצרתודדומתהלשרבשמילב
םנמאןרישכהלךרטצנש,תודחוימרשוכֿתועשבאלםאתישעמהלועפלהזב
לעהלענו,וללהםירבשמהתארובענשמ,םלוא.הנווכבותעדמ,הליחתכלמ
םגשחינהלשיאליממ,יוארכלארשיתריבכםילשורייוניבלשךלמהֿךרד
תולעלרבכולכויםהירה,)דועםיצוחנויהיללכבםא(״םיירצונהםירדסהה״
.תיסחיתוחונוהרגִשלשךרדלעםנמא

.ב״לג״כתומש53
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לע,םיירצונםירתאלסחייתהללכותונלשתונלבוסהםאש,רבתסמוזתרגסמב
אלבושחתויהליושערבדהו–םיימל☻ומםידגסמלםגסחייתהללכותשהמכתחא
תובישחתגרדבםגםאיכ,ןאכדעונרבידהילעשתירצונההעגרההתמלשהלקר
תאיתבחרההילעש(המצעתימל☻ומהתוינידמהתנקתל–המררתויהברה
אליממ,הזןפואבםירבדהףוריצ54.)׳םיברעהםעםולשלדוסייווק׳ברובידה
שולשִלהשודקהםילשורי״לשגשומהתאתולעהלורוזחלידכיאדוובאהי
הטילבמה,תשדוחמהרוצבםינפֿלכֿלערבכןותנהיהירבדהךא–״תותדה
תמירציכםאו;לארשילשתינחורההגהנההותימנידהתונוילעהתא
אוהאהירבעמֿבלשלשגשומכירה,ךכבםגןבומכקספיתאלונינזואבגשומה
וליפאםאיכ,ובםלגתישתינידמההרשפהןורתילשבקראלו–לבסיהליאדכ
ליחתהללכוירשא,ביבסחורהלשהתרשכהוהמודיקביכרעהודיקפתלשב
.ונדגנאקוודואלו,ונליוצרהןוויכברבכאלמתהל

,ראותמה״ילידיאה״בצמהבגאםגש,ךכתעדלעהרומא,הדִצמ,בוש,וזהכרעה
תיבהֿרהיוניפל,ילאוטקאוישעמןפואב,םינפֿלכֿלעתנווכמונתמגמאהת
רתויבםדקומהבלשברבכ–ךכלהלחתהתניחבבו;שדקמהןיינבתמשגהו
ֿלערגסיהלחרכומתיבהֿרהאהי–ונדיברבדהאהיהבשהנושארהתונמדזהבו
.ןידכאלשהסינכלכלםינפֿלכ

אקוודואל,רומאכ,ונאםיקסועןיידעהבשו–םיבתכנםירבדההבשוזהעשב
םיידוסיהתונורקעהתייוותהבקרםאיכ,הנוכנהתוינידמהלשיתכלממלוהינב
,״ךרעב״וליפא,תעדלןבומכרשפאֿיא–תאזכשתוינידמלשהתאלעהלרתויב
החנהיפֿלע,םלוא.םשגתהלםירבדהתעשעיגתשכלתינידמהתֶצֶּבשִתההיהתהמ
םלועהםעואסיגדחמימל☻ומהםלועהםעדועדדומתהלוךישמהלךרוצהלש
לשהחנהיפֿלעו–אנדיאהדתוביריהךרעממינורקעיונישילב,ךדיאמירצונה
ונאםיעיגמאליממ–הזלהךרעמהךותבונלשורדהינידמהןוזיאהתואצמיה
ןיינועמינידמהםלועהןיידעאהיוברשא,בצמבאצָמינלוכהֿךסבש,החנהל
יפכמרתוי,ימל☻ומהםזילאירפמיאהלשתויצראהתונכסהינפמומצעתאחיטבהל
.ונדִצמתינחורההנכסהותואגיאדתש

,א״לשתרייאבםתחנ–הזךרכבלולכה–׳םיברעהםעםולשלדוסייווק׳רוביחה54
.׳םילשוריןונכתלע׳,הזונרוביחלשותביתכתליחתלךומסב
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הרקמביכ,ןובשחבחקינםאהמכוהמכתחאלעתרשפאתמתאזכהאצות
םגהייטנךות,תיבהֿרהןיינעבםלועבתינחורהחתִרידילםירבדהםנמאועיגיש
םימל☻ומהיכםירצונלתולגתהלדועיושעתמאב,תימל☻ומתינחורתוררועתהל
ונילעימל☻ומהןוחצינהיוכיסוליאוטל,ונתִאמרתויםהלםיירשפאתירבֿילעבםניא
ללגבקראל,ונאוננוחצינמרתוי,ילאוטקאןפואב,םהלןכוסמתויהליושע
םניינעםצעדצמוליפאםאיכ,תיצראההניחבהןמתויטסילאירפמיאהויתומגמ
.תינחורההניחבהןמ,םישודקהתומוקמהזחאמב

וליפאאצמיהלילואלכותתיבהןיינבלהשורדההעיגרהשרבתסמ,הזכבצמב
תויהלונאםיבייחו–ביבסמומלשוהאלןוכנההיוניבוםילשורירוהיטשדועב
םגשירה,םירבדהוחתפתיךכםנמאשהרקמבו.תאזכשתונמדזהלםגאופאםינכומ
אלא,אישקראלהיהיתיבהןיינביכאֵצֵיאליממ,הזהקרפבוננוידאשונתניחבמ
הרואחוכמרשא55,תוחתפתההךלהמבדקומֿתדוקנלןכֿםגבושךפהייומצעאוה
השורדההמלשההלכםג–תולקרתיבו–יאדורבכרשפאתהללכותתמאב
.ורתונשיוניבהורוהיטהתומישמב

ג״לשתטבשבה״כלרוא,ק״שצומ

תליחתב,רוכזכ.יצחוהנשמהלעמלאופאהכראו,א״לשתץיקבהלחהרוביחהלשותביתכ[
ינפל״׳בירעמ׳בםסרופרשאשודרגלאירקלשרמאמד״בשחביש,)450׳מע(רוביחה
ךא(,״א״לשתחספתפוקת״׃ד״בשףיסוהדיהֿבתכלשדומעהילושב.״תועובשהמכ
א״לשתרייאבשםגרוכזנםא.)א״לשתרדאב׳חםויבםסרופרמאמהיכ,טעמבהגש
דעומבשחינהלאופאןתינשירה,׳םיברעהםעםולשלדוסייווק׳ורוביחתאד״בשםייס
].ןנדרוביחהתביתכלשגינאוה,ךרעל,הז

םכלןגמלםירפוכהתאוחקתלא,םינימאמה״׃ג״מקקוספ,םישנהתשרפ,ןארוקבהארטל
תאםכלוחקתלא,םינימאמה״׃ו״נקוספ,ןחלושהתשרפבןכו;״םינימאמהידעלבמ
,םהילאםכמרבחתירשאו.הזלהזםהתירבילעב.תירבילעבלםירצונהתאוםידוהיה
.)98,112׳מע,ןילבירלאויףסויםוגרתב,׳ןָארֻקלא׳(.״אוהםהמ

םגשינפמ,׳וכו״הזהקרפבוננוידאשונתניחבמםגשירה״ןושלבןאכטקונד״בש55
שדוקהחורבםילשוריתריוואתוחתפתהחותינךות–רוביחהלשםדוקהקלחהםויסב
ואישכקראל׃המודןפואבשדקמהלשודיקפתהָזחנ–תיּכַרּכאל,תיעקרקתוישרושבו
,הלםרותורזוחךאהגשוהרבכשתוחתפתההןמןוזינה,רוטזילטקכאלאךלהמהלש
.המצועוהצואתרתיבתוחתפתההתאםדקלךכוכישמהב–םותלשיפואוהייטנ,ודִצמ
.)ךליאו542׳מעבליעלתאזהאר(
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חפסנ
459דומעב11הרעהל

דלונרישךיא
]׳בהזלשםילשורי׳׃רישהתדיללע[

רמשימענתאמ

. . םילשורילעשדחרישבותכלםינעוצקמהתשמחמדחאלכלעיצה]עמדלא[ליג.

,רומאכו,יתמכסהויתלהבנינא.ובריסוולהבניַרבחתעברא.]׳רמזהלביטספ׳רובע[

הבוהא,תישיאריעילהתיהםילשורי.סחיףדועמ.הלילח,סחירסוחמאלו.תורצביתייה

םעםיישיאהירשק.ילל,יתבתאיתדליםש,הקיסומלהימדקאהתאיתרמגםש.הבושחו

הרש.)ל״זיבודויחאודלפיתמיֵרוה(דנלפיאתחפשמ,םידידיתחפשמבודקמתהריעה

שדחמיַנפבופשחנץיקלכבו,לודגהשפוחבהנשלכביתואחראלהגהנל״זדנלפיא

לעבתכנשהמלכיתרכז.הלודגהמיאילעהלפנםתואאטבליתאבשכלבא.ריעהימסק

!?תואוליפאףיסוהללוכיימ–יולההדוהי,ךלמהדִוד–םיקיתעההימיזאמריעה

$

.יתואררחשליתשקיבוליגליתלצלצ.רתווליתטלחהוקרסתונויסינבילעורבעםיישדוח

גוגדפהוםכחהליגו.םילשורילעבותכלתלגוסמאלטושפינא.יתרמא,ילעלודגהז

יריאשתלאלבא,הצורתאשהמלעיבתכת,הזתאיבזעת,םילשורילעיבתכתלא״,רמא

–ודרשמבםישנאלרמאןופלטהתסכרפאתאדירוהשכו,״לביטספַלרישילבונתוא

.׳בהזלשםילשורי׳תאיתבתכהלילותואב׃היהךכו.״םילשורילעבותכתאיהוישכע״

אביקעיברלע,רפסהֿתיבימימיתרכזשתידומלתהדגאהתיהידיבשטוחההצק

טקלמהיהו;היבאיסכנמתרדּומ,הבוהאהותשאלחרםעוינועימיבןבתמבררוגתהש

םירומה.בהזלשםילשוריהלאיביורשעתידחאםוישהלחיטבמוהרעשמשקהתא

חרז״בהזלשםילשורי״יוטיבה.הלאכתודגאןומהונתואודמיל,בדנימעוהנשוש,ונלש

.ירישלהניפהןבאהיהתוזשיתנבהו,״יננה״רמואכןורכיזהיקמעממםואתפ

זאהתיהתיבהזאלוהרופאהמכדערוכזלךירצ.תאזיתנבהתוקפסילבאל

.וררועתלאווריעתלא׃םידעצמהבךורעלותודבכנהברבדלהיהרוסאהמכו,םילשורי
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והשמו?בהזלש,החוטבתא?בהזלש–ימצעתאיתלאשו,׳הבוגדחפ׳יתפקתנןכאו

.בהזלש,ןכאוןכא–ילהנעםינפבמ

םימימתהוםיננערהתונורכיזביתחתפ.רישהתאבותכליתבשישכהלילהיה

לאו–״המולחבהיובש״ו״תבשוידדב״לאיתכשמהךכרחא,לודגהשפוחהיֵרוקיבמ

.ךייניעבבוטכיבישע,יתואיחק–רמואכינפבומצעגיצההתעהזרשאקיתעהעבטמה

תובֵקֲעםע,ל״זאבאלששידייהירישותוידיסחהתוניגנמביתעגנןאכ,הניגנמלרשאַו

וליאכוהלעמיפלכןוויכיתיניש,רזוחהזורחהלאיאובבו.ארקמהימעטלשםיקוחר

עבש״םינוכמההלא,םילשוריהכאובאצומדילןשיהשיבכהילותיפתאיתרייצ

.ונינפלריעההנהו–היילעדועו,היילעדוע,היילע;״תויחא

טושפןורחאהתיבבו.״הברההוושאלעמדבדלונאלשהמ״,יבתכברמיכביתיכב

םויהיאובבךא״׃זאדעיתביתכלועירפהוידיתאולבכשםירוצעמהלכלעיתחוויד

.ךלרישל . .״ךיינבריעצמיתנוטק.

$

. . ןבומכו–ןורחאהוןושארה,דבלבםיתבינשהבויהוזתינושארהסריגשןייצלבושח.

.״רוניכינאךיירישלכלאולה,רואלשותשוחנלשובהזלשםילשורי״׃רזוחהזורחה

יתעמשהםעפ.דימתיכרדכ,יתיביאבלכלרישהתאעימשהליתגהנםיאבהםימיב

אקוודתאםא,יתרמא,בוט?הקיתעהריעהםעהמו׃הלאשאיהוילאכימהקברלותוא

׃יעצמאהתיבהתאיתפסוהו,הצור

םימהתורובושביהכיא
הקירקושהרכיכ
תיבהרהתאדקופןיאו
הקיתעהריעב
עלסברשאתורעמבו
תוחורתולליימ
חלמהםילאדרויןיאו
.וחיריךרדב

יסיפןיינעלכיבלמיתקחרההילעבותכליאובב.רבסהןועטהקיתעהריעהלשהזןיינע

עשתלשאקוודואל,הנשםייפלאלשהז,טשפומהןברוחהדמעיניעדגנל.ישממו

תיצמתהתאו,םימשבריעינפליתיארתיפוקסלטהשדעןימב.תונורחאההנשההרשע

.דוכלליתיצרהתוא,דבלב

אל,םצעב.וללהתורושהלשבזועסומעלשוזגורילעץפקךכרחאםיברםימי

יפמתטטצמינאו–׳רבד׳בזועסומעבתכהמחלמהרחאלדחאםוי׃ךכלכםיברםימי
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רההזבאצויכו!םיברעהאלמאיהירה?״הקירקושהרכיכ״םואתפהזהמ–העומשה

.וחיריךרדו,תיבה

עגעגתמשימכיתשגרה.המיחיתאלמתנו,ינזואלועיגהםירבדהשדעןמזדוערבע

.״הטימבדבלאלאיה,גאדתלא״–ולרמואוותואעיגרמזועסומעו,ותבוהאל

תובשחמרחאוןנוצשארב,וישכעו.שארהתאןנצלקיפסמןמזןההנשםירשעלבא

׃הלאהםירבדהתאהדעוםעלבקרמולינוצר,הברה

//תממושוהלבאריעאיה/םידוהיהבןיאש,םילשורי/,יַניעב/.ןכאוןכא

׃וזמהרתי

//יַניעבןומישיאיה/םידוהימהקיראיהשכ/לארשיץרא

׃דועו

/הלילחוסחאוהםא/ולוכהזהםלועהלכ

//םוקיַּברוחשרוח/יַניעבאוה/םידוהימקיר

תיבהו,שירעלא,ןתנילוש–רופיסהרתילכשילררבתמםואתפו.הזתאיתרמאהנה

.יתרמארקיעהתא.הנשםירשעדועתוכחלםילוכיהלאלכ–ךכרחאשהמלכוףסונה

.םירחאורפסיראשהתא

$

ידידיויה,ץיברוהיכדרמ,הלעבורמשימענ
יתבשרשאכהלחהשתודידי–בדןבתחפשמ
.הטיסרבינואבםיטפשמלהטלוקפבדחיודמליכדרמו
;ותוגהלעוד״בשלעהכרעהרמאמהבתכםגימענ
,׳ייחךלהמ׳היפרגויבוטואָל׳בחפסנבאבוהרמאמה
תורושהתאםגםשהארו–ךליאו58׳מע׳אךרכב
הרטפנרמשימענ.הלשֿהירבדףוסב,הילעונבתכש
.ד״סשתזומתב
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