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,הפשהקודקדוהאירקהתכאלמלשתוירטנמלאהתועידיהלעםיממורתמ

לוכיוניא,היגולורושאה,ולשדחוימהעוצקמבוליפאו.ותואםיבזועםהדימ

חולשלחרכמאוהךכ-רחאו,םינמזהשלשמרתויםיעמושהךרצתאקיפסהל

."תירוקמהדובעדובעלםתוא

דימתשטילדשקבתיעדמההביתכבםגםאיכ,דבלבוירועשבאלו

יבתכןושלוארקמהתריקחבולזמתאהסנאוה.ועוצקמםוחתלץוחמתאצל

אלרכשלבא.רתויבחרםידמלמ-גוחבםסרפתיהז-ידי-לעיכ,הוקושדקה
םלועו,"בויא,רפסלעשורפבתכאוה.הלאהתויעדמהויתודובעלהיה

תארוקחלליחתהאוה;רואלותאיציירחאףכתותואחכשםידמלמה
תויראהלבא,בתכשהמבתכושדקה-יבתכןושללעתילבבההעפשהה

וחדוהזעוצקמבותנבה-טועמווחור-תוסגתאולגארקמהירקוחתרובחבש

םידמלמהברקבדובכלחניאליכ,שטילדחכונשכ.םידייתשבותוא

הכורעתיגוגמדתויעדמ,תרחא"תויעדמ"בליחתה,הלאןיעמםירקחמב

פל
י

תאםיבאושה,תימויהתיזנכשאהתונותעהלשםיקיתוהםיארוקהםעט

םיליכשמהםיארוקה".תבשלתבשמ"םייעדמהםינוטיליפהןמםהיתועידילכ
יבוניחבהאלש,הלאה
ן

שדקהיבתכרקחמבוהיגולורושאבםלאמשלםנימי
פמאצויהרובדלכלבקלולגרתהו
י

ושש,םימשהןמהרותכרוסיפורפ

וה.םמערבדלהפשוזיאבןיבהםורעהשטילדו,לודגהדמלמהתארקל
א

,םיליכשמה-םיזנכשאהלששדקה-לולחתחמשהתאותוירמחהתא"האר

היטמקרפךדצלהזבשמתשה,תינידמההחירפה"ןמזבוטעבוונמשש

19תנשב.תיעדמ
32

בו"הילבבולבב,וסרטנוקתאאיצוה
ו

תותואבחיכוה

םושואיבהאללארשיםעלש:יכ,תויעדמהתילכתבםיתפומבו

בצמלהמאתהב7,ינשילכבהנגמהרוצלבקוהקיתעהתילבבה"תוברתה

לגללכב,לארשיםעלשלפשה"ינחורהוירסומה
ה

יכ,ותעדתאשטילד

רפסשדקה-יבתכודאשיםא,םלועהלשודיתעלתפקשנהלודגהנכס
רוקמהלארוזחלםלועהתומאלעלטומהזינפמו,תוישונאהלש"םירפסה"

,(םירמושה)םינושארהםירענשהתוריצילא,תימלועהתוברתהלשקיתעה

או,הריציןורשכבוניטצההזינפמוםשעזגמואציאלש
ל

םיקחהתוחול

תוברתהתאוכותלטלקלבא,םשעזגמאציםנמאש)יברומחךלמהלש

וא–(הרידאהתירמושהו
,

יתעה"תיפוריאההריציב:י,תוחפהלכל

לבאיהש,תירוקמה
י

.שדקה-יבתכתריצימ"הברה"תירסומוהאנקפסםוש

השעוםימש-םשלהמחלמבאצויהליח-רובגתניחבבומצעתאדימעהלשטילדי
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זורכה.םתמםהבראשהילבמשדקה-יבתכתודוסילכתארערע,רתסלפ

המרמהםתשדקמולארשיילבהמןנצחתארוענלםלועהתומאלאלודגה

םיימשיטנאה",דאמולעפתהםיברםיארוק:האנןוטיליפלשםשרהשע

תד"ינבםיחרזאה"לא"בגא-ךרדוזמרוהזסרטנוקארקממהנשמהאנהונהנ
,הלודגתועיבצב"ריעה"שטילד)"םהלשןיסחויהתלגמושכעמהלטניכ,השמ
.09-ה,יול.38
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אלאבתכאלבתכשהמלכולארשיתאנשלשבוטרוקףאובןיאיכ
תרגאבתכ,ינשהםלהליו,זנכשארסיקהיהשימו;("תיעדמהתמאהםשל

שודחלשיעדמהוכרעבגילפהוזתרגאבו,ןמלוה,לרימדאהיהשימלא

"םיירוקמהילע-ינבהשלשקריכ,הרשיהנקסמהזמאיצוהושטילד.פורפה

ןושארהםלהליורסיקהוירצונהעושיויברומחםהוםלוע-תומילכבויה
םהינפבםה,םיאיבנהוונברהשמתוברל,תורודהילודגרתיו–,"לודגה,

ןיאיכ:אוהו,שטילדיקוספדוסילעםלהליושרדרבדדועו.םושהתפלקכ

םינשונהםירופסבהברהלפטל,םלוע-תומימרחבנהםעה,םיזנכשאלךרצ

םיימאלהתונורכזהלאבושלםהילעםא-יכ,'וכותומשותישארברפסלש

.'וכודירפגיזוטיט,רות,ןטולא,םיגנולבינהתרישותודאהלשםיביהרמה

להקהברקבםידמלמבשדמלמרותב"ךלמהםעטמםסרפתהשטילד,רוצקב
ץפחאלש,םיגולוליפה,םילודגהםידמלמהלעזובבטיבהלליחתהו,בחרה

,שטילדלשרתסלפהסרטנוקלוזגרתהזנכשאבםידמלמהבר.םרקיבךלמה

ומצעלהשרהש,עדמהלששדקה-לולחהארמלםא-יכ,"ותחלצהבהאנקמאל

דגנ.ןומההלשתולוזםיפכ-תואיחמליתוכזלידכ,םימכח-תרטעאשונםדא

ותפצחתאולגש,תורבחמוםיבתכלשרטמךתנשטילדלשתויעדמה

תבוטלהזהסומלופהלכבשמתשהלהסנםורעהשטילד.תיעדמהותונפיזו
דובכבזחאלועדמהםלועבםגוירבדושעשלודגהםשרברדגתהל,ומצע

דעאיהןומההתולעפתהלבא.םימימתהםיארוקהיניעתאולשסטרטסוריה
הככ,הנממהשדחתרחאהניגנמינפבתרבועבוחרה־תניגנמשומכ.העיגרא

תנועהעיגה.תוינרדומרתויותושדחתועתפהינפמשטילדתעתפההחכשנ

,גהונוגהנמכםלועהו,םירחא"םירגלש,ומק,"חישמהלשסותמהוסווירד

ירפסמםישרודםהינהכ-ינשרדו,שדקה-יבתכבםיארוקםיזנכשאהןידעו

יכ,קמערעצשיגרהשטילד.שמחהלעםירתומםניאתדה-ירומו,םיאיבנה

דספהבאציןומההברקבםוסרפהרכשו,רהמ-שיחרבעוירבדלשםשרה

תויעדמהויתודובעתאחינזהאוה.ונממושרפשםידמלמהלהקבונולק

ירבעהןולמהתאתיוז-ןרקבחינהוךרכ,היגולורושאהעוצקמלץוחמש
תוחפה-לכל–,ותמכחלכתאתוארהלשקבובש,"שדקה-יבתכתפשלימראה

:תוימשהתונושלבושדקהיבתכבםיקהבמהםימכחה,רודהילודגלכםתדע

אלשהלאיכ,שארמותעדב-םתעיסולינרוק,גינק,ןמפוה,טרב,יקדלנ
וידיהשעמלעהשקהםנידתדמתאוחתמייעדמהוחכבםלועמונימאה

.- תימלועתיעדמהרובקלותואונודיו.

םירמסמעובקלשקבו,ורקחמתאשטילד"קימעה,יאשחבלבא

1914תנשב.רובצבותלהתתאשדחלוםסרפמהסרטנוקבבתכשוירבדב

,תונושארהויתוחנהלעץרמברזוחאוהובש,לודגרתויושדחסרטנוקבתכ

.תימלועההמחלמההצרפתההנהו,רואלתאצלהכזאלהזהסרטנוקהךא

אלדידימאכיליכ,םאתפורכזשימיזנכשאהרובצהיגיהנמברקבואצמנ

,תומוקמהםתואאקודו,רבדמבותכהלארשי-תרותבו-"אתיירואבאזימר

.הרתיהבחלוכז,תירסומתושגרתהךותמםתונגברפסלשטילדהברהש
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עבשבםחלהלקקזהש,לארשיםעלםמעתאוושהםיזנכשאהינשרד
דגנכתוצירעההשעמל"."המשנלכהיחתאלקוספבורכזנםגו,תומא

.ךלמןוחיסוונברהשמןיבורבעשםירבדבםיכומס"םימכחהואצמהיגלב

.שדקה-יבתכברשכהושקבםימלתחתמשהמחלמלוליפאו,'וכו'וכוירומאה

ןיב.תירבהתנועבהעיגהשכו,הלאהתושרדהלכירחאןמאהנעשטילד

םירהובוםלסיאהרבד-לעאלפנסרטנוקםאתפבתכ,םלסיאהותויזנכשאה

ריבכרתויהינחורהלעפמהתלעמלדמחמלשהרוהטהתימשההריציהתא
רוסמלאלאשטילדלראשנאלש,טפשמואיצוהרודהינצל.םלוע-תומימ

העשהתואבו."הלאחילשאוהדמחמוהלאדבלמהולאןיאיכ,העדומ
,1914תנשלש-תרבחמה"דבכנהרוסיפורפהלשהדובעה-רדחבהלגלגתה

ימ.דאמהנכסמותירסומיתלבאיההלכתימשההריציהיכ,םלועלהלגהבש

?העשה-ךרצתאהפישטילדןיבהיכ,הדויאל

לדלדמ,"ןיעוןשבאצייזנכשאהםעהו,"ימלועהםולשהאבהנהו
אוה,לארשיליבשבאלאםלועלהאבתונערופןיאשןויכמו–,זגר-עבשו

תאנשלשלג."השמתדינבםימכשאהםיחרזאבהלקלקהתאהלות
לשינחורהלעפמה-תעשהרבעיכ,שיגרהשטילדו,דאמםמורתהלארשי

רואלותואאיצוה1920תנשבו,חכשנהוסרטנוקלאבשאוה;ימשהעזגה

רפס,תשדק,ןבומכ,איהתאזהתימרתה."הלודגהתימרתהוליוארהםשב
םחלהל.קדוצדוסיםושילבתוברתהימעלכלצאתלבקמה,"םירפסה

ותמדקהב.(רפסהיבג-לעש"וטומה)"הןעמל,אצוישטילדוזתימרתב

םיפנחהתאםסרפלידכ,"תמאהםשל,ורפסתאבתכיכ,רבחמהףיסומ

המלשלודודל,ונברהשמלםתואוסחיושדקה-יבתכתאורבחש,םילודגה

םינפיזהתביתכבהשדקגהונה,לודגהלהקהתאהניבתורוהלו,םהירבחלו

בגא.'הרבדואשדקה-יבתכםשבהלארוקהולארשיםעלשםיקיתעה

תוחבשמהויתודובערשא,ן'זיוהלוסוילויבומצעתאהלותאוה

תא,שטילדתעדלע,ולגהלאתודובע)שדקה-יבתכתריקחעוצקמב
םינותעהלכב–ותתימילגרל–התע-הזהכרבלורכזנ(םילודגהםיפויזה

'הדובככונלשרבחמהיניעבלודגםינותעהדובכ)"םירכנהוםיזנכשאה

םגםאיכ,דבלבארקמה-רקבמאלהיהש,ןזיוהלוםא,עדוייניא.(תמאהו

לבא;ותואםיכחמה,הזודימלתבחמשהיה,הקיתעהלארשי-תריציץירעמ

לכ-לע.ןזיוהלולשותומירחאשטילדבתכסרטנוקהתאיכ,אוהבושח
םירקשלשתואמגודשלש"ליכשמהארוקלרוסמלהצוררבחמהםינפ

.שדקהיבתכבםיגלפמ

ידי-לעץראה-שובכהשעמאוההלודגהתימרתהלשןושארהרקשה

לכתוברמתוירבהשכ-הזהקרפהתאשטילדליחתמ-הזוננמזב.לארשי
-"הדועיהץראהלא"רחבנהםעהתבישלעותינויצההוקתהלערבדלךכ

ירוטסיהןבומב-תורשפאהתדמיפכ-ראתל;הזןויסנאצמיילוא
ברקבןינע-ןענכלאלארשיתסינכלשיתמאהךלהמהתא-קידמ
,שמחהירופסתאצרהבליחתמקידמהירוטסיההרואתה-."םיבחרםיגוח
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רפסמב.םגפלםעטםהלתתלתונוכמהרבחמהלשתופירחתורעהבתלבתמ

הזהלודגהםרפסמב,ןימאהלרבחמההטונםירצמיאצויאוברםיששלש

-

גועוירומאהךלמןוחיסלעםפוגבםישלחהוםינטקהלארשי-ינב.ורבגתה

םתוארסומ,עשוהירפסבשםירופסהלארבחמהרבועךכ-רחא.ןשבהךלמ

השעמדוחיב.םירופסהרקעמתוכרפבהברמוןנאשגעלבוהשובכהאנשב
ירבדלןימאהלעשוהיזעונךיא.החונמולןתונוניאהנוזהבחרוםילגרמה

?לארשיינפמץראהיבשוילכוגומניכ,הנוזהבחריפמועמשש,םילגרמה

רתוידועלבא.(17'ע)ויתדעףלאמיודברקשאוההזהרבדהאלה

תוזעה,אוההזרופס.העורתבוחירישובכרבד-לערופסהאוהארונ

אצמתםאו,חרזמהימעלשםיסנהתנומאהמצעלהתשרהש,הלודגרתויה

.(22'ע),"שדקה-יבתכיארוקלשםימתהלכשהיפלכ,לארשיםעלש–רמאל

תירבה-ןוראתואלפנרבד-לערופסבקרילואהאצמנוזלהמודהפצח

הזהשעמלערבדמרבחמה.לאומשרפסבתוראתמה,םיתשלפץראב

ןוראלשםיסנהחכםלענהפיאו:המוצעהישוקלאושותעדהתבחרהב
רזוחאוהבושו.(23'ע)?רצנדכובנידי-לעםילשורישובכתעשבתירבה

תויגטרטסהויתועידיתאףשוחאוה24דומעב.וחירי-שובכרופסלא

רפסמ)!531150-?וחירילעםירצהלארשי-ינברפסמהיההמכ.תויטמתמהו

עבשדחאםויבהמוחהתאףיקהלהלאוקיפסהךיא.(ירוטסיהןבומבקידמ
השמחלשםירוטבךורע,הזכלודגהנחמלשתחאהפקהאלה?םימעפ
המו!רומגרקשאוהרבדהןכבו?םיעגרהרשעותועשו"טשרוד,השמח

השבכנריעה:איהתמאה?וחירישובכלש"יתמאהךלהמההיה
,ףסכב)לארשי-ינבהתואודחשש,הנוזהבחרדגבידי-לע

ישובכועשוהיתומחלמרתילארבחמהרבועבחרדגבמ.(26'ע!ןבומכ

ינבושבכיכ,עשוהירפסברפסמהןיבהריתסהלעדמועוץראבלארשי

םיטבשץראבוראשניכ,ומצערפסהירבדןיבו,ץראהלכתאלארשי
תאועבקש,שדקה-יבתכירפוסלעץצולתמ,םישבוכהםושירוהאלש,םיבר

תאאיצומו,םירצמלחנוםיהדעןונבלהותרפרהנמלארשי-ץראתולובג
יללכהינידמהבצמהןודנבהגשהםושהלאםירפוסלהתיהאליכ,וניד-רזג

לארשיבצמתאטשקלשדקה-יבתכתונויסנלכ.(35'ע)שובכהתעשב

אלמאלםיהלאהיכ,הדבועהתאקידצהלםילוכיםניאשובכהתפוקתב

הריתסהתאןיבהלידכ.(38'ע)בקעילוקחצילוםהרבאלותעובשתא

תוימשהתומאהלש"םינושארםילכשמינשברבחמהאב,תאזההלודגה

ובשישןמזלכ.םיהלאילבםעןיא:אוהןושארהלכשמה.תוקיתעה

ואצישכ;םיהלאבךרצםהלהיהאל,םידבע-תיבבםירצמבלארשי-ינב
םמצעבשדקה-יבתכ.והיומשש,ימאלםיהלאםהלורחבדימ,תורחל
דבעהיההשמ.והיתדלםויאוהםירצממלארשיתאיציםוייכ,םידיעמ

"והיםשםעבכרמיטרפהומשש,ןושארההיהודבעעשוהיוןושארהוהי

יהלאתויהלידכ.ץראילבםיהלאןיא:אוהינשהלכשמה.(40'ע)

ותואםעהדובעיםשש,הלחנלומעלוולהיהתש,ץראל,והיקקזנ-לארשי
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"לכשמהתואצות."הלשממהתאותאוקלחיאלםירחאםיהלאוונוצרכודבל
ריחמהזיאבהלחנלץראולשפתלחרכהוהי:דאמתובושחויההזה

לכתאדימשהל,תיהלאאלותישונאהניאש,הוצמההאבהז־ינפמו,היהיש

רבחמהףיסומךכרחא."םהילעלומחילבמ,םמתדעןענכץראיבשוי
יטנאהירלבללצאגוהנהןונגסב,געלבהלוהמההדחימהותועיבצב
{תובעות]בלארשיםעתאידדצ-דחןפאבעישרהלינוצרבןיא:םיימש

ץרא.שובכ-תמחלמלדאמהאנהרטמהתיהןענכץרא.ולששובכה-תמחלמ
בוצחתהיררהמולזרבהינבארשאץרא...ןומרוהנאת,ןפג,הרועשוהטח

םערציהיהלודגהמ,ןיבהלונללקנו,"שבדובלחתבזץרא,"תשחנ
םיאלמםיתב,הנבאלרשאתולודגםירעםעץראדי-קזחבשבכללארשי
ותואבחובזללבא.עטנאלרשאםימרכובצחאלרשאתוראב,בוטלכ

–רפסמ-ןיאלםיקנויוםיללועוואטחאלשםישניפלאתחצורברחבדמעמ
דימשהלןידהאציםא.םיהלאיניעבןכש-לכוםדאיניעברשייאלהזרבד
תונפלידכקרוךא,דירשםהלראשהילבמםימוצעוםילודגםימעהעבש

ףטהוםישנהתאליצהל,רבדבוהיםתואהלכאלעודמ,ומעלווהילםוקמ
.(41'ע)"?םדאה-יעשרםיאנושהלשהפולשהברחההארמלתומה-יארוממ

,םירבעהלשםהיחאויה,ירומאהדוחיבו,םימעהתעבש.דבלבוזאלו

(יריבח)"ירבע,םשהתארוההתיהםנחלאל.תירבעלדאמהמודםתפשו

."ע)(?!)"חצור"ו"דדוש,"םע–הנרמא-לאתורגאב–ירומאהתפשבתפדרנ

םהיחאבהלאהתוחיצרהותובעותהלכתאלארשי-ינבושעשדבלאלו.(42

םיאטוחםהיכ,ערםשםהילעואיצוהםגאלא,םינושארהץראהיבשוי

ע)םדימםצראתאםיהלאחקלםתעשרבו
'

תויארבהברמשטילד.(43

םיבשויה,םיתחה:םיקיתעהץראהיבשוילשםתקדצוםבלרשילעחיכוהל

לשתובידנההמכדעוחיכוי,םהרבאםעתודידיבוהבהאבויחש,ןורבחב
אמשובקעיוקחצי,םהרבאלשהלבנהישעמלכינפבתחפטמיתחהןורפע
לקלקש,חיכויןימינבטבש–,הלאהםיוגהתעשרןהםודסתואטחש,רמאת
ששונממוראשנאלא,ולכדמשנאלןכ-יפ-לע-ףאו,העבגבשגליפבולכ
"שודקהםעהלשהזכהאנטבשףוסיןפ,דחפמהכבםעהלכו,שיאתואמ
ילועושבכישהז-ידילהאיבהןענכימע-לשהרזההדובעהםאו.(45'ע)

יהלאלדבעש,לארשיןועתאםיהלאהדקפאלעודמ,םצראתארבדמה

.הטושפהנקסמידילרבחמהאבללכב-?ותמדאלעותבשתע"לכםיוגה

לשהרשכה.ץראהםלועמהתיהאללארשי-ץראיכ,תוטשפהתילכתב
:לארשי-ינבלשחצרהישעמירחאםגםתושרל"הרבעאלו,והיולארשי

:ךדיבהזללכטוקנו,םינענכהידיבראשנץראהבר.םיקיתעהץראה-ימעב

cujus regio ejus es
treligio-לכתורמל",רשכהץראהיהלאראשנלעבה

התיהםהמו.(47'ע):והיתלחנאיהלארשי-ץראיכ,חיכוהלםיאיבנהירוכרכ
נלרפסמרבחמה?םיטפושהתפוקתבומצע-והיבתדובע

ו

"-לעהשעמהתא

...ץראהתולג-דעזםינדהשדקמהיהבונגהלספה:בתוכו,הכימלספרבד

עיריבחםע,רבדמהןמוצרפשוטבשינבלירומאהארקעודמןיבהלרשפא



465 הלודגהתימרתה"

םעםיקיתעהםירבעהויהאלללכביכ.(50'ע)"םיחצור"ו"םידדושםשב
.םיחצורוםידדוש,םידדונאלא,שודק

אוהקידמירוטסיהןפאבלארשי-ץראשובכתאשטילדתולכירחא
הניאהשמתרותלכיכ,רבדהארונ־המ.יניסרהבהניכשהיולגלא-בוע

אלוהיהאלםינהכתרותבראתמהןכשמה.תחאהלודגתימרתאלא
לוכיךיא.(54'ע)ירוטסיהףויזםהוילעםירבדמהםיבותכה,ארבנ

לעתוישרפהלכםעתחא-תבב"ילהשעתהמדאחבזמ,:ומעמשרדלוהי

תווצמלכ.הרות-הנשמרפסהשעמאיהתינשהתימרתה?דעומ-להאוןכשמ

ךכ-רחא.(!האלפנהאצמה)(59'ע)םדא-יקחאלאןניאהרותה-רפסבםיהלא

נלהנומ
ו

הלאהתוריתסהלשןוגהקלח)הרותה-רפסבתוברתוריתסשטילד
אלש,םיהלאה,:לודגסותפבבתוכאוהףוסלו,(ותנבהרסחלעףוקזלרשפא
רשא,ןמזמוםוקממהלעמלאוהש,ובתשפותהבשחמהןיאש,רקחהלןתנ
,ותיוהדוסדעעיגהלםינשיפלאהזםירתוחםהבשחורה-ילודגוםימעהלכ

ונייחימילכםישרודונאוילאוםישקבמונאותוארשא,ותגהנהוותלעפ

,םדאהתבשחמלשןוילעהוןורחאהגשמה,ונתנובתלשהגשההרצקלכב

םיקבדתמ,םיבולערמח-יצורק,ונאוברשאםיהלאה,ונתוקתלשתילכתה
םעלוהשמלודובכבוומצעבהלגתהםיהלאהותוא-ונתמשנםחלכב

ע)"?נ"הסינפל1330תנשבלארשי
'

ןוימדהירפאוהרופסה.לכ,(68-69

ארקשירחא:איהתמאה."ינלוחהןוימדהרמאלרשפאו,ץורפהיחרזמה

תוארהלזלהחרכה,לארשיםעלשימאלהםיהלאלוהיתאהשמ"איבנה"

לע.אוהיאדולבורק;"לארשייהלארותבותניכשתאתולגל,ומצעתא

םיהלאאל...וזתולגתהלדוסיהשמשיניסרהלעץיק-תפוסיכ,שטילדתעד
הינפלםידמוע,התומתינב,ונארשאתיהלאההיוההאל,יניסרהבהלגתה

תודלותוםדאהייחלשלודגהדוסהינפלומכ,הענכהודובכ-תדרחיאלמ

םיניעה-תרבעהיפל,לארשיםעלשימאלהםיהלאה,והיםא-יכ–,םימעה

,הלודגיכהתימרתהאיהתאז.(70'ע)"םיאיבנהלשהיגולואיתלהדחימה

אוהוהי."התומכןיאשתועט־תנומא,"םיהלאהאוהוהי,םירמואונאשכ
םיעבשהםוגרת.(הזלעתויארבהברמרבחמה)רתויאלולארשייהלא

:רמולכ,6אbptog-תינויבוהיםשתארסמשכםלוע־יאבלכיניעתארוע

ע)םלועהינודא,ןודאה
'

"םילילאהדחאאוהלארשייהלאללכב.(72
תאו"והי,לשתירסומהתווצמהלכתאלטבמרבחמהדי-רחאלכ.(םש)

.(73-75'ע)םימעהלכיהלאוץראהוםימשהארובאוהיכהפקשהה

יארוקלהזקיפסייאדובו–םלועהיהלארותבוריכהלהצורוניאשטילד
אלה.םיהלאהאוהוהייכ,רמאלרשפא־יא"םיירסומםימעטמ,םג,רפסה

יתמאהשודקהלאה.(75'ע)!דאמהכומנתירסומהגרדמלעדמועאוה
.(םש)"העותסנפמשמשההבגכוהימהובגאוה

ןיכהרבחמה.לארשייאיבנתצרעה,תחאהלודגתימרתדועהראשנ

יהימ.הזהןורחאהרצבמהתאץצופלםידבכץפמ-ילכול
ו

?םיאיבנה

היידבועקראלה
,ו

לו
א

!לארשיםמעתאדאמובהאםה.םיהלאהידבוע
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בתכשהמ-שטילדרתוסוירבדףטשבלבא?הזמהנגמ:רבדךלשיםולכ
יהלארשיירכועבםגאלא,דבלבלארשי-יבהואאליכ,ונלהלגמוהלחת

ו

,(!ורמואםשברבדאיבמוניאיכףא)רלקניוירחאררגנאוה.םיאיבנה

המרגהנידמהינינעבםתוברעתהו,םרקעבםיינידמםישנאויהםיאיבנהיכ
תולקלקמרתויהתונידמהויההדוהיתוכלמולארשיתוכלמש,הז-ידיל

קדצב!וחיכויעשילאווהילא,ינולישההיחא.(84'ע)"םלוע-דעוםלוע-תומימ

ע)"םיעגשמסשב,םמעבםידגובה,םיאיבנללארשיבאבצהירשוארק
'

85).

יבורבעשםישעמלרבחמהשידקהיצחוםידומעהשלש
ן

,אוהיועשילא

ןיא.דומע-יצחבםיאיבנהלשתוירסומהתושרדהלכתארטפתאזתמעלו

ריעהלםירבדולשייכףא,יאובנהרסומהלע"תרקבבאובלהצוראוה

ןוילגהלעתולעהלרשפאךיא!םיאיבנהלשתואלפנהישעמלבא.(89'ע)

םירופסמו?הלכהמימתהתוישונאהתלחנלךכ-רחאושענש–הלאכתוטש-ישעמ

הבתכנהשרפה)ושכע,לשמל.םיסנבןימאהלםלועהתומאודמלהלא

,הלפשהאנקךותמ,תחאהמאםעפדוע,(הארנכ,המחלמהתעשב

ףטןקזדעורענמ,הרשבמרשבאיהש,הלודגהמאדימשהלתללוהתמ

איהו,בערב,רמולכ,ןטש-ישעמבוםלועבשהזבנרתויהןפאבםישנו

םירגפ-ילתלעדסילולבתימעלכתורחתאןודז-ףורגאבאכדלתרמוא

שדחלםימשמםיהלאהדריאלעודמו–ילגנאהםלועה-ןוטלשרצבמתא
.וזהלאשגיצהלתושרונלשיםיסנהירופסתואמדוסילע?םימעתולובג

,םלועלףוסיאליזנכשאהןואגהיכ,ונתעדב,תאזםישועונאןיאלבא

ישעמילבהרואלהלפאמוהאיצויוזנכשאםעןרקתאםיריםיהלאהיכו

. 1" - םיסנ".

םיליכמםיקיתעהלארשיירפס:"רבד-ףוסאבהזלכשה-רסומירחא

םלוכללבא.המכחויפיוליפאםהבשי,ברןינעובשיש,רמחהברה

יאלאינדדעתישארבמ
ן

םנמא.םירצונלדוחיב,יתדןבומבךרעםוש
םירבד–םהבשםירחאמהםיקלחבדוחיב–שדקה-יבתכבואצמנםשוהפ

תורפסתאםירהלהפיםחכןיאו,רפסמבדאמםיטעמםהלבא,"הנומאבש

הסנכנלארשיתנומא,יכ,ורמאבהטגקדצ.הנומא-תורפסתלעמללארשי

תודהיהיכ,ילטנמיטנסהליגרהםגתפה,..."םילילאה-ידבועתונומאםוחתל

יכ,רמאמלתותימצלומוקמתאבוזעלךירצ,םלועללאוגהתאהאיבה

"ירוטסיהןבומבקדוצאוהדבלהזרמאמו,םלועהלאוגתאהתימהתודהיה

היהו,םיוגהלילגאיה,לילגהץראמאציירצונהעושייכ.(94דומע)

רבחמההזבםג).וחיכויותומווייח,ותרות–לארשיינבמאלוםירגהןמ
תריקח(!םילעבםשריכזהלילבמ,טפיוהוןילרבמ'צירבדירחארזוח

וליפאשהעשב!תירצונההיגולואיתברתויםוקמהלןיא-"הנשיהתירבה

יבתכםשבלארשיתרותלםיארוקתירצונההנהכהברקבתועדבםישפחה
לעתודהיהלשהזרפנהתוריהיהתאםיקזחמםה,"שדקה

ע)"תימלועהתירוטסיהההתדועת"
'

לגףוסל-(93
ה

נל
ו

תארבחמה

םג."הקידמהתירוטסיההתרקבהלשהנורחאהתילכתהוהנושארההנוכה
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לארזוחרבחמהבושו.ארקמהירופסדומלתאקיחרהליואררפסה-יתבמ
םעלשדוחיה-תנומאלכ.לארשיל"םיהלא:ןתנשתירוטסיהההדועתה
תפקתשמתאזהדוחיה-תנומאבאקוד,תידוסיתחאתועטאלאהניאלארשי

,םיברעהםתוא)םיברעהוםירבעה,םיימשהםימעהלשהדחימהתורצה

איהתוכזםולכ.(!תודחאםינשינפלםללהלונלשרבחמה,ךכ-לכהברהש

ולאיההבוח,אל?הבקנ-תוהלאבןימאהאלש,לארשיל
,

בצמש,הארמהז
אלה,בושחוניאןכ-םגםילספהרוסא.(97'ע)דאמולצאךומנהיההשאה

ךערלתבהאוהוצמה.(!)ותומדבוומלצבםדאהתאהשעםיהלאיכבותכ

.(99'ע)לארשי-ןבלקראיההנוכה"ךערביאדוב?הבשחנאיההמב"ךומכ

תבשהתא.(!)םירזםימעינב־לעתטשפתמהניארגה-תבהאתשירדםגו

םושאיבהאללארשי–ןכבו.תילבבהריציאיה–םלועללארשיןתנאל

תרשע."ותדועתתאומצעבלארשי-םעגישהךיא,בגאו.םלועלהכרב
ופס(!םעהלשתוישששמח:ירוטסיהקוידבבתוכשטילד)םיטבשה

.ותעשבבירחנסהלגהש,םידוהיףלאםיתאמולכםהירחאו,רושאתולגב

תירחאבןתנשכ.רצאנדכובנתולגהאבךכ-רחא.םימעבוללובתהםלכ

אלש,הרקמהרק–םצראלאבושלםילוגלתושרסרפךלמשרכםימיה
לעבוטהונוצרבלחמםידוהיהלשלודגהברה:שארמםיאיבנהופצ

ץראבראשהלרחבו(??)והיתדובעלעותובאהץראלע,םילשוריוןויצ
,הזהםויהדעםלועה-לכיניעבהחירתאםיאיבנהושיאבהרשא,לבב

זוחאםירשעדעתיברתחקלוהחורבסנרפתהלידכקרוךא
לעןוצרמהליחמה,תובאהץראלאבושל–הזהבורסה.(101'ע)"האמל

םההלאלכ–,ויאיבנירבדבווהיבםלועהלכיניעלשחכה,תובאהץרא

ימרעמתאונלםיפשוחו,לארשי-םעימיירבדבהחמיאלרשאםתכ

,םצראלאבושלםבורסבוארההדוהיילוג...ולשדחימהירוקמהיפאה

שמשזארבכיכו,והיתדובעלםלצאתמדוקאיהבהזה-לגעתדובעיכ
:רמולכ–דאמםיירמחםיכרצליעצמארותבקרוהיימאלהםיהלאהםהל

הרטמהתאגישהלותידוהיהתוימאלהקוזחל,ידוהיהעזגהםויקל
לכליחתאףסואה,םוצעולודגםעלתויהל–םיאיבנהוינפלוותהש,תימשגה
הרכהוןוצרבוהלולצהעדבוחצמלעםתחםידוהיהםע.(102'ע)"םיוגה

ילנויצנרטניאואתובאץראילבםעלש,"דנהוענהןיקתואתא
לבא,והיתוצמלשרומגהךפההתאהשועהאוהש,(!עונצזמר)

ותודחיתהתאקזחלידכ,אושל–רמאלאצמתםאו,ומשתאדימתאשונ

דעראשנהכו,הדצבהרכש-ןתמהאוראוהש,םיוגהרתיינפב
לבק"הילבבולבבתפוקתביכ,שטילדרפסמךכ-רחא.(םש)"הזהםויה
ודוהרשא,(!!!)תוצראהלכבםידוהיהיליכשממםיברםיבתכמ

וקיטרפה)הדחימהםיהלאהתדובעלערתולםיכירצםידוהיהיכ,וירבדל

ינשהדצהןמלבא.תורחאתוברתווצמומכהנשיתהש,םהלש(תיטסירל

הרמשתאזהתיטסיאוגאההדחיימהםיהלאבהנומאהקריכ,םתחכוהתאועיבה
לארזוחרבחמהבושו.(םש)אבהלםג.הילערומשתותידוהיההמאהלע
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ונבשיםשלבבתורהנלע,:םילהתהרפסבבותכ.לארשיםעלשםירקשה

ועיגהש,לבבילוגברוראשנתמאברשאדועב,"ןויצתאונרכזבוניכבםג

הלוגב,(םיסנבןימאמוניאש,חכוששטילדןאכ)םיפלא-יפלאלבורקןמזב

?)םיולוםינהכקרטעמכוסרפתוכלמבו
)

ודסיםשולארשי-ץראלאובש

תמאיאדובאיהוז.(103)"םיאמורהידי-לעךכ-רחאהברחש,הלפשהכלממ
-רטניאואתדלומה-רסחםעיכ,אוהיולג–."הקידמתירוטסיה

."ץראהימעלכלהארונוהלודגהנכסאוהונוצרלילנויצנ
עזגהטימהש,הלודגההנכסהתאוניארהלוגהתבישינפלהנשםיפלארבכ

,לבבבבשינ"הסינפל'דהו'ההףלאב.תוישונאהימערתילעללכבימשה

םעלהמודהוויתונורשכבןיצמהירמושהםעה,ץראהםורדבדוחיב

הלאונימידעהנממהלעמלןיאשהגרדמלעיגהש,ושפנ-ךלהביזנכשאה

שגרב,שוכרהתנגהב,הכאלמהדובכב,תוברתב(?םיזנכשאהלצאוליפאו!)

,יתדהשגרהקמעב,החפשמהתשדקב,השאהורבגהטפשמיוושב,תוירחאה

ןימאהללולעיזנכשאהארוקהש,בשוחשטילד,הארנכ)עדמהותונמאהחופטב

וגפסםינשתואמךשמבווצראלא(םיידכאה)םירזםיימשודריהנהו-(!רבדלכל

תא
,וננמזלשתוריפחהאלמלאו,םברקלאאביכעדונאלוםכותלולכ

השענשםוימםידוהיהםעםגהיהוזןיעמהנכס.ומשלרכזםושראשנאל
וזהנכסהשיגרהםייסרפהתכלממרבכ.תדלומ-רסח

.

לשוצעויןמה
רזפמבשויהםעהינפמךלמהתאריהזהלומצעלהבוחהארשורושחא

חקליכדרמ?םידוהיהושעהמ.'וכוםע-לכמתונושםהיתדו'וכודרפמו

רותבםידוהיהתאסרפתוכלמהלבקשירחאתוטעומםינש)המקנ

הזהשעמרכזלו.לארשייאנושמףלאהשמחוםיעבשתימהו(!םיחרוא

םידוהיהוטשפתהרשאכ,ךכרחאו.םירופהתאםויהדעםידוהיהםיגגוח

ויתונידמב
ן

יכדע,םילשומהםימעהםולשלהלודגהנכסהפקשנ,אמורו

זנכשאםעםג.ישונאהןימהתבעותאוהלארשיםעש,סוטיצטןימאה
ילואאיהםידוהיהתלאשיכ,ריכהלוויניעמהנשריבעהלןמזדועבךירצ

לשהנוכנהכרעהל.דחימשאר-דבכהנועטותולאשהלכבהרומחה
."הזהסרטנוקהןוכמוזהלאש

תירוטסיההתמאהיפל,בותכה,"יעדמ,הורפסתאשטילדרמגהזב

דעצןאכשי"הילבבולבבלשםינושארהםיסרטנוקהיבגלו"תקידמה
השקבלארשיתאנש,ודיבץרשולבוטשטילדדועהיהזא.המידקלודג

ןוצרמאלשואןוצרמ-הלגהתעו,תורושהןיבקרהתלגתנוםינפ-רתסהל
רבחלהארהמ,הלאשה."תאגיצהלרשפא.תאזההשובכההאנשהתא

דבלמ,םהילעםולכשדחילבמ,םינושארהםיסרטנוקהירחאהזשדחסרטנוק

לשרתסלפה-תולגמלכברפסמןיאםימעפונשנוובתכנשםינושםירבד

ןיא?תויעדמתויארבהלאהםירבדהתאקזחלהצראמש?לארשייאנוש

תויתואבתורעההעבראוםישלש.תחאתיעדמהרבסהףארפסה־לכב

שיגרמהאורהלבא,הדיחיהתיעדמהםיניעה-תוסכןהרפסהףוסבטיטפ
רפסהלשהפה-לובנוהפצחה,חורהתוסגתציחמב..םולכםשןיאיכ,ףכת
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ואציש,תוזבנהתורעשההלכ.תחנבםיעמשנהםימכחירבדלםוקמןיאאלה

ימשיטנאה,לוכיבכ,"עדמהלשןודזהתואצמהלכ,לארשי-תאנשרוקממ

תויניצב.ןהירחארהרהלןיאשתויתמא,םינושארםילכשמרותבהפואבוה

םיטוקלרשע-השמחהפרשלרסמיכ,ותמדקהתישארברבחמהרפסמהרתי

לעוגישהש,תודחוימתורבחמלשוםינושםיתע-יבתכבםירמאמלשםילודג

המכ!הנוכנתחאהבושתוליפאםהבאצמאליכ,ןושארהוסרטנקבוירבד

אציםהמלודגקלחש,םירמאמתואמדי-רחאלכלטבלאיהחור-תוסג

ריבעהל,הגלפמהמזוגהפשייאדוב!רבדלםיחממםימכחלשםטעתחתמ

תורשפאשיהזליכשמארוקלאלהלבא."ליכשמהארוקהיניעתא

,לשמל–,לודגרתויהברהןורשכבהבותכאיהש,הזןיממתורפסארקל

םדצמתוחפהלכלםיאנםהש,ןילרבמ'צטראוטסןוטסוהלשרתסלפהירבד

המדנ-.הללכשמרתויהרוצבןמצעתוחנההןתואאצמיםשו–יתורפסה
ךרצםשלהזהסרטנוקהלכבתכנ"הקידמהתירוטסיההתמאהיפליכ,ונל

ירחאוצצש,זנכשאבםיברהםידוהיה-יררוצ.הנמזמהדובעיהוז–,ינוציח

לודגןליא,הרות-רתכםהלושקב,םשגהירחאתוירטפכתימלועההמחלמה

הזןיכסהשומכ–םוקמאצמש,שטילד.פורפהשרדנםצפחלו,ובתולתהל

תמיקןרקןיעמהבשישהרוחסםהלרכמו,םירוכעםימבםיגדדוצל-םימימ

ירחא,:(105'ע)רפסהףוסברבחמהירבדתאדועאיבהליואר.הזהןמזב

לכהתיהונתדלומץראיכ,רואלרפסהתאצוהביתרהמאלהמחלמהתולכ
.תידוהיההלאשהתאבושרענליאדכהיהאלשדע,"תולאשהפקמךכ

םיזורכינשבבחרהרובצהינפלקרפהלעוזהלאשהתלעשןויכמלבא

יכ,ילהלגןושארהזורכהרבכ.רתויהמהמתהיתלבליתטלחה,בורקמהז

"אניטסלפורפזורכהאוההז.םידדצהברהלרואהתעץיפיהזהסרטנוקה

,ךבנרהפ,ןיהטוג,רגרבצרא,קירבלדסנה,ןהכסכמ,דולבידיבםותחה

,םידוהיהםעיכ,הפקשהלתושפנשכרלהצררשא,'וכוטרבמוז,יקסונ

לעולדסיי,תימאלהותוימצעתוחתפתהבםילשומהםימעהידי-לערצענש

לארשיתוברתלימאלןוכמלארשי-ץראלשהקיתעהתירוטסיהההמדאה

לשלודגקלחתגרדמהותוחתפתהבוכותלאטולקיהזןוכמו,ישפחקשמלו
,ינשהזורכה."םידוהיה־תלאשבתידוסיהרומתאובת,הזבו."ידוהיהםעה

םחלהלהצור,"םעהקוזחתדגאלשםעה-תלכשהלהדעוהידי-לעםותח

תנכסידילהאיבמהוזנכשאץראלכבחכבהתעתחקלתמה,םידוהיהתאנשב
שטילדלאחלשנהזזורכ;"תיזנכשאהתוברתהלשבוטהםשהתאהילכ

םוסרפב.ידוהיוניאשיזנכשארותבםידוהיהתלאשלעןודלהשקבב

םיזורכיבגליתבוחידייתאצי–וירבדתאשטילדםיסמ–הזסרטנוק

.תיאמרתועיבצברמגוהפצחבחתפ."הלא

...שדחהיזנכשאהעדמלערןמסאוההזהסרטנוקה
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