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        משיחמשיחמשיחמשיח- - - - חיטיןחיטיןחיטיןחיטין    ורחלורחלורחלורחל    חזןחזןחזןחזן    אפריםאפריםאפריםאפרים

        
        

על הנס וההצלה של יהודי צפון אפריקה על הנס וההצלה של יהודי צפון אפריקה על הנס וההצלה של יהודי צפון אפריקה על הנס וההצלה של יהודי צפון אפריקה     ––––    מגלת היטלירמגלת היטלירמגלת היטלירמגלת היטליר
        במלחמת העולם השנייה במלחמת העולם השנייה במלחמת העולם השנייה במלחמת העולם השנייה 

        
 ההאידיאולוגיוהשלטת ) 1939ספטמבר (עם פרוץ מלחמת העולם השנייה 

הוטלו על היהודים הגבלות חמורות , הנאצית וחוקי הגזע ברחבי אירופה

צפון אפריקה בעקבות עלייתו של  זו חלחלה להאידיאולוגי. ודמם הותר

תוניסיה , יריה' אלג–ובמושבות הצרפתיות , נאצי בצרפת-משטר וישי הפרו

אף שהכבידו מאוד על חיי היהודים במקום ו, גזע נקבעו חוקי – 1ומרוקו

 נחתו כוחות אמריקאים של 1942בנובמבר . העמידום בסכנת חיים ממש

נוכחותו . מושבות הצרפתיותבעלות הברית בחופי צפון אפריקה ונכנסו ל

של הכוח האמריקאי של בעלות הברית עוררה שמחה רבה בקרב 

היהודים האמינו שעם . ה היהודית וגרמה תחושת ביטחוןיהאוכלוסי

המערכות , אך למרבה הצער, הפלישה יקיץ הקץ על שלטון הרשע של וישי

. נאצית לא הוחלפו מיד בתום הקרבות-השלטוניות הצרפתיות הפרו

החוקים המפלים להתקיים עד אמצע שנת המשיכו יריה ובמרוקו 'לגבא

  הבריתעל אף ההישג הראשוני של בעלות, ובאשר לתוניסיה; 1943

חררה ושהיא . הצליחו כוחות מדינות הציר לבסס בה את שלטונן, במערכה

   1943.2בידי כוחות בריטים במאי 

ידעו , ינאצ-שסבלו קשות תחת המשטר הפרו, יהודי צפון אפריקה

ובצד הצער והאבל על השמדת , שמצבם טוב בהרבה ממצב יהודי אירופה

 

ת וסייע רבות העיר הערות חשובו, שקרא את הדברים, יוסף תדגי' תודות לפרופ  * 

  . בזיהוי השמות הנזכרים במגילה
ואילו טוניס ומרוקו הוגדרו , יריה הייתה מושבה צרפתית'אלג, ליתר דיוק  1

  ".פרוטקטורטים"
יהודי , ל"הנ; תוניסיה ומרוקו, יריה'יהודי אלג, לסיכום היסטורי ראה אביטבול  2

 .323–320; 171–167; 94–90' עמ, תולדות היהודים ב, הירשברג; צפון אפריקה
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תחושות אלה של . הבינו היטב ממה ניצלוהם הקהילות היהודיות באירופה 

ימים קשים מצאו את מאותם יגון ושל שמחה והרצון לשמר את הזיכרון 

הטל פרסם חמישה פיוטים . ם בספרות העממית על סוגותיה השונותביטוי

 שלושה המתארים את סבל היהודים תחת שלטון 3,ערבית יהודיתב

אחד מהם מתאר את מצב : ושניים שהוקדשו לתוניסיה, הגרמנים באירופה

ואחד מתמקד בשחרורם בידי בנות , יהודי תוניסיה תחת הכיבוש הגרמני

מגילת " שרף קיבצה סוגות שונות של ספרות עממית בספרה 4.הברית

והציגה טקסטים שונים המתייחסים למלחמה " היטלר בצפון אפריקה

פרודיה על הגדה של , קצידות, קצות: ולניצחון בנות הבריתבצפון אפריקה 

  ". מגילת היטלר"פסח וכן קטעי פתיחה וסיום מתוך 

 בשנת 5אשר חסין-נתחברה בקזבלנקה בידי פרוספר" מגילת היטלר"

ִמַּמה "פרסם ומטרתה ל, לפני תום מלחמת העולם השנייה, כלומר, 1943

שכן ,  לאמירה זו חשיבות עליונה– "ִּנַּצְלנּו ּוָמה עֹוֵבר ַעל ַאֵחינּו ַהְּפזּוִרים

והיא יוצרת תחושת , היא מעידה על כך שהמלחמה עדיין לא הסתיימה

המגילה מגוללת את סיפור הצלתם של . "גורל אחד"קרבה ושותפות של 

 ,מושבות הצרפתיותנאצי ב-יהודי צפון אפריקה מאימי המשטר הפרו

על עלייתו של היטלר לשלטון ועל רוע באריכות בתוך כך היא מספרת ו

  . מעלליו ומעללי עושי דברו באירופה ובצפון אפריקה

 

בהקשר זה שונה לחלוטין ממה " קינה"אלא שהשם , למעשה מדובר בקינות  3

כל יצירה שירית שעסקה בנושא "והיא מציינת , שמקובל בספרות בדרך כלל

; "סוגת הקינה היא למעשה סאטירה... אקטואלי במגמה של סאטירה חברתית

וראה שם הגדרות , 126' עמ, יהודית בתוניסיה- הספרות הערבית, ראה טובי וטובי

 .לסוגות השונות בספרות העממית של יהודי תוניסיה
  .גרמניה הנאצית, הטל   4
הוא הוכשר להוראה בסמינר . נולד בקזבלנקה) 1995–1918(, אשר פרוספר חסין   5

במסגרת פעילותו . ר חבר המורים העבריים במדינה"למורים במרוקו ושימש יו

חובבי "ר ארגון "ציונית במרוקו ונבחר ליוהציבורית היה מראשי הפדרציה ה

. ר המועדון העברי בקזבלנקה"להפצת השפה והתרבות העברית וליו" השפה

והיה עד להשתלטות כוחות הברית על העיר , חסין חווה את מוראות משטר וישי

לכהן  י"מפא נבחר מטעםו, 1948חסין עלה לארץ בשנת . 1941ר  בנובמב11- ב

 עמד בראש התאחדות עולי צפון מו כןכ, ישיתוהש יתהחמיש, בכנסת הרביעית

  ). http://www.knesset.gov.il:מתוך אתר הכנסת( אפריקה
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חֹוֵׁשב ֲאִני ִּכי חֹוָבה ָעֵלינּו ִלְקרֹוא : "בהקדמתו למגילה המחבר אומר

אְמֶּבר ְוָלֹחג ּפּוִרים ָקָטן ֶׁשַאֲחֵרי ְמִגָּלה זֹו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה ְּבַאַחד ָעָׂשר ְלנֹובֵ 

חלה  מדברים אלה נלמד ש–" ֶׁשִּתָּגֵמר ַהִּמְלָחָמה ִנְקַּבע אֹותֹו ְלפּוִרים ָּגדֹול

, ")פורים קטן"או כפי שהוא מכונה כאן " (פורים שני"חובה לחוג מדי שנה 

חלה , "פורים שני"מובן מאליו שלצד החובה לקיים . זכר לאותה הצלה

 אמירה מפורשת בעניין –ובה לכתוב את הדברים ולספר את סיפור הנס ח

" אדון אתה משכיל לעם דל"זה מביא הרב יוסף משאש בהקדמתו לפיוט 

  ):אז'מעג דללפורים (

שבכל , ל"מזרחי ז] כבוד מורנו הרב רבי אליהו[=א "וכתב כמוהר

על רבני העיר לכתבו ] וטלתמ[החובה רמייא , מקום שנעשה בו נס

עליו ' להודות לה, שלא ישכח מפי זרעם, ל ספר הקהל לזכרוןע

מ "וכתב כמוהר. ו"ה ח"ולא יהיו כפויי טובה למקום ב, תמיד

שצריכים בני העיר , ל"לשקאר ז] כבוד מורנו הרב רבי משה[=

הבאים , וחרם עליהם ועל בניהם]  בהסכמה:ל"צ[לתקן בהשכמה 

לכים לעיר אחרת ואף שהו, לעשות פורים על שנעשה נס, אחריהם

שחובה עליהם ' וכש, חל עליהם ועל זרעם אחריהם, להשתקע

  6.וכן עשו מרדכי הצדיק ואסתר המלכה, לכתבו על ספר בני העיר

 בפיוטי או במגילות ולספר על הצלה קהילתית" פורים שני"המנהג לקבוע 

 ראשיתו ,7)זכור לשבת, הלוי יהודה' ר של" כמוך מי "דרך על" (כמוך מי"

" פורים מועד קטן" העדויות הקדומות ביותר הן –י הביניים המאוחרים בימ

 והוא נמשך –) 1236(ופורים נרבונה ) 14  מאה או12מאה (משירז שבפרס 

קהילתיים " פורים שני" ימי 90-לוינסקי מונה כ. 20-עד אמצע המאה ה

שבו , שנחוגו בקהילות ישראל השונות וממיינם בהתאם למועד, ופרטיים

 –" פורים שני" ימי 111 מונה 9 שמרוק8.ים לפי לוח השנה העבריהם חל

 

בפירושו " מגן אברהם"כי בעל , כדאי לציין. צ' עמ, נר מצוה, ראה משאש   6

, "פורים של קהילות"מזכיר הלכה בדבר קיום ) ח סימן תרפו"או(לשולחן ערוך 

גם מחבר ספר ההלכה ). 1522–1466(ם אלשקר "ומסתמך על תשובות מהר

, )כלל קנה סעיף מא(מזכיר את ההלכה הזאת ) 19מאה " (חיי אדם" הפופולרי

 . ומספר על יום כזה שחגג בעצמו על נס שקרה לו
  .כמוך מי, משיח- וחיטין חזן ראה         7
 .322–299' עמ, ספר המועדים, ראה לוינסקי          8
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 10,מציין גם מרכוס) בערך(וכמספר הזה ,  אישיים11- קהילתיים ו100

נקראים לרוב על שם הקהילות " פורים שני" ימי 11.ונראה שיש נוספים

" פורים בגדד", )1882, ב"תקפ" (פורים בלגרד"כגון , שניצלו מפורענות

פורים "כגון , או על שם יחידים ומשפחות שניצלו מאסון, )1733, ג"תצ(

כמו , אך יש הנושאים שמות אחרים). 1804, ד"וילנה תקס" (אברהם דנציג

   12.הנקרא על שם הצורר) 1943, ג"קזבלנקה תש" (פורים היטלר"

. בנויה בשבעה פרקים והיא 13,לת היטלר כתובה על נייר מגוללמגי

 אּוצְ יָ  יצִ חֵ הַ וְ  יָ יְ  לאֶ  ההההּוֵ ּוֵ ּוֵ ּוֵ קַ קַ קַ קַ  ינָ ימָ סִ וְ  א"קי הּלָ גִ ּמְ י הַ קֵ סּור ּפְ ּפַ סְ ִמ ": מצויןבסופה 

 שם –ו פסוק נוהוא , במחצית הפסוקים= החצי " (ארָ וֹ ּנהַ  דדֵ וֹ ּׁשהַ  אתרַ ְק לִ 

הערה מנמוטכנית זו דומה להערות מסורה בסופי ). "שודד"מופיעה המילה 

 האותיות וחצי והיא מזכירה הערות על חצי, ספרים על מניין הפסוקים

נראה שהחלוקה לפסוקים מושתתת בעיקרה על עקרונות . המילים בתורה

 לקרוא את –והיא מתאימה להוראה שהמחבר נותן בהקדמתו , ליטורגיים

חלוקה זו אינה זהה לפיסוק תחבירי ". ְּבִנּגּון ְּכִנּגּון ְמִגַּלת ֶאְסֵּתר"המגילה 

  . שפטהמחלק את הטקסט למשפטים ולחלקי מ, מודרני

מסורת רבת שנים של חיבור ממשיכה " מגילת היטלר ",מבחינת סגנונה

 היא 14".אם המגילות", היסטוריות על דרך מגילת אסתר-מגילות ספרותיות

ובמקרים רבים היגדיה , כתובה לכל אורכה ברוח המגילה ובחיקוי לה

ומאחר שכתיבה .  ויצוקים בתבניתםפסוקים ממגילת אסתרעל " מולבשים"

המחבר מזהיר את ,  זו עשויה להיתפס כפרודיה של לעג וצחוקמעין

ַהְּמִגָּלה ַהֹּזאת א ִלְמִגַּלת ִהּתּוִלים ּוְצחֹוק ֵּתָחֵׁשב ִּכי ִאם ": הקוראים ואומר

ִּכי ַעל ִּפי ִסְגנֹוָנּה ְיכֹוִלים ַאֶּתם ְלַהִּכיר ֶׁשִהיא . ִלְמִגָּלה ְרִציִנית ְמִגָּלה ַמָּמׁש
                                                                                                                         

 .פורים שפיל, מרוקראה ש          9
 .190–184' עמ, העימות, ראה מרכוס         10
" פורים שני"גם קפלן מזכיר כמה ימי . 13' עמ, מי כמוך, משיח- ראה חזן וחיטין   11

הקדום שבהם הוא פורים של משפחת , על הצלה של קהילתית והצלה של יחידים

 .  542' עמ, פורים, ראה קפלן; )1039(ט "באלול דתשצ' א(שמואל הנגיד ' ר
קצידות . קצידות בערבית יהודית) 21–7' עמ(וראה שם , מגילת היטלר, ראה שרף   12

ומאמצות אותה גם , "מי כמוך"אלה פותחות במחרוזות עבריות במתכונת פיוטי 

 .להמשך בערבית
 .44' עמ, מגילת היטלר, ראה שרף   13
 .76–11' עמ, סוגיות, ראה מלאכי         14
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. " ִמְּמִגַּלת ֶאְסֵּתר ֶׁשָּלנּו ְוָלֵכן ָצִרי ִלְקרֹוָתּה ְּבִנּגּון ְּכִנּגּון ְמִגַּלת ֶאְסֵּתרֻמוְׁשָּפָעה

נדגים להלן את לשונה וסגנונה של מגילת היטלר בעזרת ההיגדים הפותחים 

  . בכל פרק

והם , תפקידם של ההיגדים הפותחים להצביע על מעבר מעניין לעניין

נית ורעיונית גלויה להיגדי הפתיחה של פרקי מגילת מאופיינים בזיקה לשו

   :הפרק הראשון פותח בהיגד. אסתר

ְנָיא ַהּמֹוֵׁשל ַעל ָּכל ֶּגְרמָ  אּפֹוָראלַוְיִהי ִּביֵמי ִהיְטֶליר ַהַּצָּבע הּוא ַהּקָ 

ַּבָּיִמים ָהֵהם ַּבֲעלֹות ָהַאְכָזר ַהֶּזה ַעל ִּכֵּסא . ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה ְמִדינֹות

  ְלּתֹו ֲאֶׁשר ְּבֶּבְרִלין ַהִּביָרהֶמְמׁשַ 

ויהי בימי אחשורוש הוא : "והוא על דרך הפתיחה של מגילת אסתר

בימים ההם . אחשורוש הֹמלך מהודו ועד כוש שבע ועשרים ומאה מדינה

-א, א' אס" (כשבת המלך אחשורוש על כסא מלכותו אשר בשושן הבירה

חיקוי לשונה את עברו בפרק זה המחבר מתאר ברוח מגילת אסתר וב). ב

את מזימותיו ואת , את גאוותו, את עלייתו לגדולה, העלוב של היטלר

בתוך כך הוא עומד על הקשר הגנטי הישיר . החלתם של חוקי הגזע בארצו

של הצורר הנאצי להמן הרשע ולעמלק ומבליט את התשתית הפסיכולוגית 

  :המניעה את מעשיו

ח ּוִמִּלּבֹו ֱהִסיָרן ְוִנְקַמת ֲאבֹוָתיו ָהָמן ִמְסַּפר ָצרֹוָתיו ָהַרּבֹות ָׁשכַ 

ָאַמר ְּבִלּבֹו ְזֵקַני [...] ַוֲעָמֵלק ִיַּמח ְׁשמֹו ִּכְׁשָמם ָזַכר ְוַעל ִלּבֹו ֲחָרָטּה 

נֻוְּצחּו ִמִּמעּוט ָחְכָמָתם ַוֲאִני ִאיׁש ַּדַעת ּוָמֵלא ְּתבּוָנה ֲעָצִתי ְנכֹוָנה 

  . ְכֹּבׁש ֶאת ָּכל ָהעֹוָלםּוְזרֹוִעי ֲחָזָקה ּוָבֶזה אֶ 

על ידי הקישור לעמלק ולזרעו המחבר מעצים את הזיקה לפורים עצמו 

  . הקודמת לו" זכור"ולשבת 

מילים המחבר פותח את הפרק השני ב, בדומה לפרק ב שבמגילת אסתר

אך המשך דבריו מאזכר את הכתוב המקראי דווקא , "הַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ "

חמת חמת חמת חמת  ְּכֹׁשְּכֹׁשְּכֹׁשְּכֹׁשאחר הדברים האלה : " נאמרת היטלרשכן במגיל, על דרך הניגוד

... ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה: "ואילו במגילה שלפנינו נאמר) א, ב' אס..." (המלךהמלךהמלךהמלך

בפרק זה המחבר מתאר את השתלטות ". ַוֲחָמתֹו עֹוֶדָּנה יֹוֶקֶדת ְּבִקְרּבוֹ ַוֲחָמתֹו עֹוֶדָּנה יֹוֶקֶדת ְּבִקְרּבוֹ ַוֲחָמתֹו עֹוֶדָּנה יֹוֶקֶדת ְּבִקְרּבוֹ ַוֲחָמתֹו עֹוֶדָּנה יֹוֶקֶדת ְּבִקְרּבוֹ 

  : ואומר, גרמניה על מדינות אירופה

י ִהיְטֶליר ֵאָליו ִיְׁשַּתֵּדל ֲאדֹוֵננּו ִלְכֹּבׁש ָעִרים ְּגדֹולֹות ַוֹּיאְמרּו ָׂשרֵ 
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ְוַיְפֵקיד ֲאדֹוֵננּו ַהַחָּייִלים ֶׁשְּבָכל ָעֵרי ֶמְמַׁשְלּתֹו ְיִזיֵנם . ֶנְחָמדֹות ְלַמְרֶאה

ּוָה ִויַצֵּום ִלְלֹּכד ָּכל ִעיר ְּגדֹוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ָיָפה ֲחָזָקה ּופֹוִרָּיה ְויֹוִסיפ

  ". ְנָיאַעל ַמַּפת ֶּגְרמָ 

ויאמרו נערי המלך משרתיו " נסמך על הכתוב המקראי שלפנינוהיגד ה

ויפקד המלך פקידים בכל . יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה

" מדינות מלכותו ויקבצו את כל נערה בתולה טובת מראה אל שושן הבירה

של הרודן הנאצי החושק  ומובלטת בו הקבלה בין גחמותיו ,)ג-ב, ב' אס(

  . נאות לתאוות הנשים של המלך אחשורושהבערים 

הנאצית -הפרק השלישי עוסק בהשלטת האידאולוגיה הגרמנית הגזענית

בפעילותם הרצחנית של הנאצים ובהתייצבותן הגלויה של , ברחבי אירופה

   :ההיגד הפותח. בעלות הברית כנגד גרמניה ובני בריתה

ִהיְטֶליר ֶאת ] ַהּמֹוֵׁשל: ל"צ[ֵאֶּלה ִּגַּדל המשול ַאַחר ַהְּדָבִרים הָ 

אּפֹו ים ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל ָּכל ָׂשֵרי ַהֶּגיְסטָ ִהיְמֶליר ָהֲאָגִגי ַוְיַנְּׂשֵאהּו ַוָּירֵ 

ְוָכל ַהָּנאִזים ּכֹוְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלִהיְמֶליר ִּכי ֵכן ִצָּוה . ֲאֶׁשר לוֹ 

  ֵאיָנם ׁשֹוְמִעים ְּבקֹולוֹ הּוִדים ִהיְטֶליר ְוַהּיְ 

אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את : "מקביל לנאמר במגילה

... רעים ומשתחוים להמןוכל עבדי המלך אשר בשער המלך כֹ ... המן

מכוח הקבלה המחבר מרמז ). ב-א, ג' אס" (ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה

  .על העתיד לקרות ליהודים תחת המשטר הנאצי

  

, כצפוי. ועניינו תענית, במגילת אסתר' יעי מקביל לפרק דהפרק הרב

' ההיגד הפותח של הפרק הרביעי מאזכר את הפסוקים הראשונים של פרק ד

שכן על מרדכי היהודי . אך יש בו שינוי בכיוון התנועה, במגילת אסתר

במרחק ( לזעוק בה את זעקתו מול שער הארמון יצא אל העיריצא אל העיריצא אל העיריצא אל העירנאמר ש

 בזעקות ירירירירעִ עִ עִ עִ ן הָ ן הָ ן הָ ן הָ  מִ  מִ  מִ  מִ חּוחּוחּוחּוְר ְר ְר ְר ּבָ ּבָ ּבָ ּבָ היטלר מסופר שהיהודים ואילו במגילת ) ממנו

  .גדולות והתדפקו על שערי בריטניה ואמריקה

,  הפרק החמישי מספר על הצטרפות האמריקאים למערכה נגד גרמניה

ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהְּׁשִליִׁשית ַלִּמְלָחָמה ַוִּיְלְּבׁשּו ָהָאֵמיִריָקִאים " –וההיגד הפותח 

ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר : "תו מיוסד על הכתובבהיו –" ְנָקָמה

מבטא עצמה ונחישות לקראת העימות עם האויב , )א, ה' אס" (מלכות

במקביל לאסתר העוטה מעטה מלכות לקראת התייצבותה הנועזת מול (
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  ). המלך אחשורוש

  הבריתהפרק השישי מתמקד בנחיתת הכוח האמריקאים של בעלות

 כפי שנוכל 15.השתלטותו על המושבות הצרפתיותוב, בחופי צפון אפריקה

  : הפרק משופע בעובדות היסטוריות, לראות

בלילה ההוא : ד"ע[ויְלט וֵ ְדָדה ְמנּוַחת ַהַּׁשִּליט רּוזֵ ַּבַּלְיָלה ַההּוא נָ 

ַוָּיבֹואּו ָהָאֵמיִריָקִאים ִּבְׁשמֹוָנה ] א, ו' אס, נדדה שנת המלך

ַמְתִאים (ִרים ְּביֹום ְרִביִעי ַאַחד ָעָׂשר ְלנֹוֵבאְמֶּבר ְלנֹוֵבאְמֶּבר ַוִּיָּכְנסּו ֶלעָ 

יַקר ּוְבַהִּגיַע ]וִ [ְוִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון ] ה[הּוִדים ָהְיָתה אֹורָ  ַלּיְ 16)ִעם ב ִּכְסֵלו

הּוִדים ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָהַאְכָזִרים ִלְׁשלֹוט ַּבּיְ ] ִקּוּו: ל"צ[ַהּיֹום ֲאֶׁשר קיו 

ּוְבָכל ִעיר ... גֹון ְלִׂשְמָחה ִּכי ָהָאֵמיִריָקִאים ָׁשְלטּו ֲעֵליֶהםֶנְהַּפ ָלנּו ִמּיָ 

אִסיְסת ְמֵפיִרים ָוִעיר ֲאֶׁשר ָהָאֵמיִריָקִאים ָּבִאים ֻחוֵּקי ַהָּנאִזים ְוַהפָ 

ַוִּיְרְּדפּו ָהָאֵמיִריָקִאִּיים ַהָּצְרַפִּתים . ְוָהַעִּמים ֹצֲהִלים ּוְׂשֵמִחים

 ׂשֹוְנֵאיֶהם ַוּיֹוִציאּום ִמחּוץ ְלַאְפִריָקא ַוַּיֲעׂשּו ָּבֶהם ְוַהְּבִריָטאִנים

אֶּביס ַוִּתְגַּדל אן ְוגָ יֻרוָ אְקס קֵ ִריּפֹוִלי סּוס ְספָ ַוִּיְכְּבׁשּו ְט . ִּכְרצֹוָנם

ְרָּבִעים ֶאֶלף אּו ִמְסַּפר ַהֲהרּוִגים ְּכַאַוָּיבוֹ . ַהִּׂשְמָחה ְּבָכל ֶהָעִרים

: השווה [ים ֶאֶלף ּוַבִּבָּזה ָׁשְלחּו ְיֵדיֶהםָאה ַוֲחִמיִּׁש ְוָהֲאסּוִרים ְּכמֵ 

 ׂשֹוְנִאים ְלֵאין ִמְסָּפר ].טו, ט; י, ט' אס, ובבזה לא שלחו את ידם

ִהִּפילּו ּוְכֵלי ַזִין ַרב ָמְצאּו ַוַּיֲעׂשּו ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם ִּכְרצֹוָנם ְוִאיׁש א ָעַמד 

  .ֲעֵליֶהם] – les Alliésבנות הברית = [יי ִלְפֵניֶהם ִּכי ָנַפל ַּפַחד האל

יתר העובדות נמסרות . מועדי הפלישה האמריקאית המובאים כאן מדויקים

) 1942בנובמבר (בדחיסות ללא התייחסות לפרק הזמן שחלף בין הפלישה 

   17).1943יוני -מרס(יריה 'לביטול החוקים המפלים במרוקו ובאלג

 

שבו נכנסו כוחות הברית , )Operation Torch" ( לפידמבצע"מדובר ב   15

שמהם יוכלו לבצע מתקפות , למושבות הצרפתיות במטרה להשתלט על אזורים

הכוח האמריקאי נחת בחופי צפון . על גרמניה ועל בנות בריתה בדרום אירופה

השתלטות . 1942 בנובמבר 8- ב) בים התיכון ובאוקיינוס האטלנטי(אפריקה 

, יריה נכנע הכוח הצרפתי כעבור יומיים' באלג–אי הייתה מהירה הכוח האמריק

ואילו במרוקו ההשתלטות ארכה שלושה ימים והסתיימה בכניעת ,  בנובמבר10- ב

 . בנובמבר11-הכוח הצרפתי ב
 .332' עמ, תולדות היהודים ב, ראה הירשברג   16
 .323, 95' עמ, תולדות היהודים ב, ראה הירשברג   17
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חות בריטיים של בעלות הברית סיפור שחרורה של תוניסיה בידי הכו

 עובדה היסטורית זו –עומד במוקד הפרק השביעי והאחרון ) 1943מאי (

 18ַּבֹחֶדש ַהֵּׁשִני הּוא ֹחֶדׁש ִאָּייר ִּבְׁשָׁשה ָיִמים ּבוֹ : "מצוינת בהיגד הפותח

והסמיך , ח-על פרקים ז" דילג"נראה שהמחבר ". תיְר יזֵ ּבִ ִנְכְנסּו ְלתּוִניְסָיא ּו

המבשר את סוף ( דבריו על הפסוק הראשון של פרק ט במגילת אסתר את

ובשנים עשר ֹחדש הוא ֹחדש אדר בשלושה עשר יום בו הגיע ): "המעשה

  ". דבר המלך לֵהעשות

. לקראת סיום מובאת רשימת קצינים שנעצרו בשל פשעי המלחמה

היגד הסיום של מגילת . רשימה זו מוצגת בדמיון לרשימת עשרת בני המן

הנה , היטלר גם הוא כתוב בחיקוי מופתי לפסוקי הסיום של מגילת אסתר

   :כך

 ֲהא ֵהם ]בנות הברית=[ְוָכל ַמֲעֵׂשי ָּתְקָּפם ּוְגבּוָרָתם ֶׁשל האליי 
הּוִדי ַעם ם ַהּיְ ִּכי ָהעָ . ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ֶׁשל ָּכל ָהַעִּמים

   .ר טֹוב ְלַעּמֹו ְודֹוֵרׁש ִלְחיֹות ְּבָׁשלֹום ִעם ְׁשֵכָניוָׁשֵקט ְורֹוֵדף ֶצֶדק ּדֹובֵ 

 הלוא הם ...וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גֻדלת מרדכי": והשווה

ֹדרש ... כי מרדכי היהודי. כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס

  . "טוב לעמו וֹדבר שלום לכל זרעו

סתר וסגנונה ניכר לכל אורך שחיקוי לשון מגילת א, חשוב להדגיש שוב

  . מגילת היטלר ואינו מוגבל להיגדי הפתיחה

יש , אף על פי שעיקר אחיזתה של המגילה שלפנינו הוא במגילת אסתר

 ְּבַׁשַחת ַוִּיֹּפל ַוַּיְחְּפֵרהּו ָּכָרה ּבֹור: "כגון, בה שיבוצים גם ממקורות אחרים

 ַּבּיֹום"; טז, ז' תה, "ליפע בשחת ויפל ויחפרהו כרה בור"על פי , "ָעָׂשה

, לא 'בר, "בלילה וקרח רבחֹ  אכלני ביום"על פי , "ַּבַּלְיָלה ְוֶקַרח ֶרבחֹ  הּולָ כָ אֲ 

: כמו למשל ההיגד, כמו כן יש בה רימוזים לסיפורים מקראיים אחרים. מ

 ּוִמְסַּפר ְכָמתוֹ חָ  ְוֹרב ְּגֻדָּלתוֹ  ְיַקר ְוֶאת ְוִתְפַאְרּתוֹ  ְּכבֹודוֹ  ֶדלּגֹ  ֶאת ָלֶהם ְלַהְראֹות"

 את שבא מלכת ותרא: "המרמז לסיפור שלמה המלך ומלכת שבא, "ֲאָנָׁשיו

, י א"מל (משרתיו ומעמד עבדיו ומושב שלחנו ומאכל... שלמה חכמת כל

  ).ה-ד

  
 

' עמ, ראה תולדות היהודים ב, )באייר' או ג' ב(=  במאי 7- ב–ר הירשברג אומ   18

170. 
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להצלת קהילות צפון אפריקה במלחמת העולם זכר " פורים שני"

מת המחבר והן  מועד זה מצוין הן בהקד– בנובמבר 11-נקבע ל, השנייה

   19.מצוין תאריך עבריאך אין , בסוף המגילה

' מ,  קרופ:מתוךכפי שהיא מועתקת , המגילה עם ההקדמה שבראשהלהלן 
הוספנו על . 2006ירושלים . פקסימיליה'  הוצ:מגילת היטלר) עורך(

 פסוקיםומספרנו את ה, )כמתבקש בהקדמת המחבר(הטקסט הזה ניקוד 
אלה , תיקונים והערותעוד הוספנו ". ' אל הוהוהוהוהקקקק: "להעיד על סימן מניינם

  . הטקסטמובאים בסוגריים מרובעים ובשולי

  

  

  

  

  

 

עם . פיוטים ומגילות לזכר נס והצלה מקומיים נכתבו בימינו גם בישראל   19

על תשועת ישראל במלחמת " מי כמוך"המפורסמים שבהם נמנים שני פיוטי 

' ת רמא" אלהים ברא ישראל למופת "–) 1967יוני , ז"אייר תשכ(ששת הימים 

" אדון חסדך בל יחדל"ו) קעה- קסט' עמ, נר מצוה, ראה משאש(יוסף משאש 

אין , להבדיל מן המקובל). תפארת בחורים, ראה דאנינו(מסעוד דאנינו ' מאת ר

עוד על הפיוטים האלה ומחבריהם ראה . לזכר תשועה זו" פורים שני"מציינים 

  . ששת הימים, ל"הנ; 290–275, 78–67' עמ, מי כמוך, משיח-חזן וחיטין
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        חסיןחסיןחסיןחסין' ' ' ' פפפפ

        מגלת היטלירמגלת היטלירמגלת היטלירמגלת היטליר
        

 ַלֲהגֹות יּוַכל ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ֶׁשהּוא ִמי ֶׁשָּכל ְּכֵדי ְּתנּועֹות ִלְמֹצא ִחַּפְׂשִּתי ַרב ְזַמן
 ַא ַהְּפזּוִרים ַאֵחינּו ַעל עֹוֵבר ּוָמה ִּנַּצְלנּו ִמַּמה ְוָלַדַעת ֶעְרָּכּה ְלַהִּכיר זוֹ  ִּבְמִגָּלה

 קֹוְרִאים ָלֶכם. ְּתנּועֹות ֵאין ָמארֹוקוֹ  ֶׁשל ַהְּדפּוס ָּבֵּתי ְּבָכל ִּכי ָיַגְעִּתי ַלָּׂשְוא
 ּיֹותָהאֹותִ  ִמְבָטא ְּתַׁשּנּו ֶׁשא ִּבְׁשִביל ֵלב ְּבׂשֹום וְרָאּהְלקָ  ַמְזִהיר ֲאִני ְיָקִרים
 ָעִׂשיִתי ֶזה ָּכל, ְיֵתרֹות אֹוִתּיֹות ֵאיֶזה ֵיׁש ִמּלֹות ְּבַהְרֵּבה. ַהֵּבאּור ַּגם ִיְׁשַּתֶּנה ּוָבֶזה

 ְּבָכל זוֹ  ְמִגָּלה ִלְקרֹוא ָעֵלינּו חֹוָבה ִּכי ֲאִני חֹוֵׁשב .ְקִריָאָתּה ְלָהֵקל ִּבְׁשִביל ַרק
 ֶׁשִּתָּגֵמר ֶׁשַאֲחֵרי ָקָטן ּפּוִרים גחֹ לָ וְ  ְמֶּברְלנֹוֵבא ָעָׂשר ְּבַאַחד ְוָׁשָנה ָׁשָנה

 ּוְצחֹוק ִהּתּוִלים ִלְמִגַּלת א ַהֹּזאת ַהְּמִגָּלה. ָּגדֹול ְלפּוִרים אֹותוֹ  ִנְקַּבע ַהִּמְלָחָמה
 םַאּתֶ  ְיכֹוִלים ִסְגנֹוָנּה ִּפי ַעל ִּכי. ַמָּמׁש ְמִגָּלה ְרִציִנית ִלְמִגָּלה ִאם ִּכי ֵּתָחֵׁשב
 ְּכִנּגּון ְּבִנּגּון ִלְקרֹוָתּה ָצִרי ְוָלֵכן ֶׁשָּלנּו ֶאְסֵּתר ִמְּמִגַּלת ֻמוְׁשָּפָעה ֶׁשִהיא ְלַהִּכיר
 .ֶאְסֵּתר ְמִגַּלת
 ָהָיה ָּגדֹול ֵאֶבל ִּכְסֵליו ְּבֹחֶדׁש ִּכי ִהיְטֶליר ַוַּיְרא "ָּכתּוב ַהְּמִגָּלה ְּבֶאְמַצע ֶהָעָרהֶהָעָרהֶהָעָרהֶהָעָרה

 ַהּסֹוֵפר ֵמת ְיהּוָדה ֶּבן ֱאִליֶעֶזר ֵמת ַהָּקדֹוׁש ַרֵּבנּו ֵמת ?ָהָיה ֶמה": הּוִדיםַלּיְ 
 ַהֶּזה ַּבֹחֶדׁש ֵמתּו ַוֲחָכִמים סֹוְפִרים ַהְרֵּבה ְועֹוד ַאְּבָרמֹוִביץ ָאֵׁשר ַיֲעֹקב ַהָּגדֹול

  .ְוָסַמְכִּתי ְסמֹוּלִ  ַמה ַעל ָמָצאִתי ִאם ִּכי ָהָארּור ִהיְטֶליר ַּכָּוַנת זֹוִהי א ֲאָבל
 ַּתְתִחילּו ַּכֲאֶׁשר. ְּבַאְפִריָקא ֶׁשֶּנֶאְסרּו ַהְּקִציִנים ָעָׂשר ְׁשֵנים ֵהם ֶׁשֵּמתּו ָהָמן ְּבֵני

 ְּכמוֹ  ָּבַרֲעָׁשִנים ְלַהְרִעיׁש ִלְבֵניֶכם ּוְתַצּוּו ַּתּכּו ָהֲארּוִרים ְׁשמֹות ְוִתְׁשְמעּו ַהְּקִריָאה
 ַּתַחת ֶׁשִּנְׁשַאר ֶזה ֲעָמֵלק ֵׁשם ִיָּמֶחה ּוָבֶזה (ֶאְסֵּתר ִגַּלתְמ  ִּבְקִריַאת ֶׁשעֹוִׂשים
  ). ַהָּׁשַמִים

 יתִר בְ עִ לְ  הרֶ מוֹ  יןסִ חָ ' פ רּבֵ חַ ּמְ הַ 

P. HASSINE, 29, Rue de Safi – CASABLANCA 

ִלְקֹרא ֶׁשִּזִּכיָתנּו ַּתְחֵּתנּו אֹוְיֵבינּו ּוַמְכִריעַ  ָעֵלינּו ָּתִמיד ַהְּמַרֵחם ָאִבינּו ַאָּתה ָּברּו 
  .ְמִגָּלה
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        ררררייייִהיְטלֶ ִהיְטלֶ ִהיְטלֶ ִהיְטלֶ     ְמִגיַּלתְמִגיַּלתְמִגיַּלתְמִגיַּלת
        
        

 ְׁשַבע ְנָיאֶּגְרמָ  ָּכל ַעל ַהּמֹוֵׁשל אּפֹוָראלַהּקָ  הּוא ַהַּצָּבע ִהיְטֶליר ִּביֵמי ַוְיִהי) א(
 רֲאׁשֶ  ֶמְמַׁשְלּתוֹ  ִּכֵּסא ַעל ַהֶּזה ָהַאְכָזר ַּבֲעלֹות ָהֵהם ַּבָּיִמים) ב (.ְמִדינֹות ֶעְׂשֵרה

 עֹוִני ֶלֶחם ִׁשְכמוֹ  ַעל ֶׁשָהָיה ַהְּצָבִעים ְודּוד ָעְניוֹ  ָׁשַכח) ג (.ַהִּביָרה ְּבֶּבְרִלין
 ַהּצֹום ְיֵמי ָזַכר א ָזכֹור) ד (.ָלן ָהָיה ֶׁשָּׁשם ַהָּבִּתים ְוַחְצרֹות ְקרּוִעים ּוְבָגִדים

. ְסָחפּוהּו ְלֵביָתם טֹוִבים ַוֲאָנִׁשים ָלהַּבַּליְ  ְוֶקַרח ֶרבחֹ  הּולָ כָ אֲ  ַּבּיֹום ְנדּוִדים ְוַחֵּיי
 ַוִּיְׁשַמן ַוִּיְתַאְכֵזר ָלַמד א הּוא זוֹ  ְוֶחְמָלה ִרֲחמּו אֹותוֹ  ַהַּדִּלים ָהֲאָנִׁשים ַּגם) ה(

 ֲאבֹוָתיו ְוִנְקַמת ֱהִסיָרן ּוִמִּלּבוֹ  ָׁשַכח ָהַרּבֹות ָצרֹוָתיו ִמְסַּפר) ו. (ַּכֲחִזיר ַוִּיְבַעט
 ְוִנְסַּתָּמא ַהַהְתָחָלה ָרָאה ֲחָרָטּה ִלּבוֹ  ְוַעל ָזַכר ִּכְׁשָמם ְׁשמוֹ  ִיַּמח ַוֲעָמֵלק ןָהמָ 

 ּוָמֵלא ַּדַעת ִאיׁש ַוֲאִני ָחְכָמָתם ִמִּמעּוט נֻוְּצחּו ְזֵקַני ְּבִלּבוֹ  ָאַמר) ז. (ְלַבּסֹוף
 ָּנאוּו ּוַמה) ח. (ָהעֹוָלם ָּכל ֶאת ֶאְכֹּבׁש ּוָבֶזה ֲחָזָקה ּוְזרֹוִעי ְנכֹוָנה ֲעָצִתי ְּתבּוָנה

 ִמָּׁשם ְונֹוְטָלּה ָּבא ָהרֹוֶצה ָּכל ָּבַאְׁשָּפה מּוֶטֶלת ַּגֲאָוה ֶׁשָאַמר ַהּסֹוֵפר ִּדְבֵרי ֶזה ַעל
 ָּכָרה ּבֹור ַוְיַׁשֵּקר יםַוַּיְגזֵ  ָעְרמֹות ְלַדֵּבר ְלׁשֹונוֹ  ַוְיַלֵּמד) ט. (ַהֶּזה ָהַרע ]?[ְקָטּה

 ְלָנָזיו ִמְׁשֶּתה ָעָׂשה ְלָמְׁשלוֹ  ָהִראׁשֹוָנה ַּבָּׁשָנה) י. (ָעָׂשה ְּבַׁשַחת ַוִּיֹּפל ְחְּפֵרהּוַוּיַ 
 אִסיְסתַהפָ  ּוְגדֹוֵלי ָהַאְכָזִרים ַהָּנאִזים ְנָיאֶּגְרמָ  ֵחיל ֵרָעיו ּוְלָכל] שלו הנאצים[=
 ְוֶאת ְוִתְפַאְרּתוֹ  ְּכבֹודוֹ  ֶדלּגֹ  ֶאת ָלֶהם ְלַהְראֹות) יא. (ְלָפָניו ֲאֶׁשר] הפשיסטים[=
 ְוַאֲחֵרי) יב. (ַהָּים ְּכחֹול ָהַרב ְוִנְׁשָקם ֲאָנָׁשיו ּוִמְסַּפר ָחְכָמתוֹ  ְוֹרב ְּגֻדָּלתוֹ  ְיַקר

 ְלִמָּגדֹול ַהִּביָרה ְּבֶּבְרִלין ִאים]צָ [ַהִּנְמ  ָהָעם ְלָכל ַהּכֹוֵבׁש ָעָׂשה ָהֵאֶּלה ַהָּיִמים
 ּוְרָחִבים ְּגדֹוִלים ָּבִּתים) יג (.ַהּמֹוֵׁשל ןִּביתַ  ִּגַּנת ַּבֲחַצר ֶאָחד יֹום הִמְׁשּתֶ  ןָקטָ  ְוַעד

 ִרְצַּפת ַעל ֻמוָּצעֹות ּוִמּטֹות ְמֻקוָּׁשטֹות ּוְבָרִהיִטים ֶנְהָּדרֹות ִּדירֹות ְלאֹוְרָחיו ֵהִכין
. ַהּמֹוֵׁשל ְּכַיד ַרב ַהֶּמְמָׁשָלה ְוֵיין ׁשֹוִנים ִמֵּכִלים ְּבֵכִלים ַּכָּדת ְוַהְּׁשִתָּיה) יד. (ַׁשִיׁש

 ֵּבין ְנָיאֶּגְרמָ  ְּבָכל ָהְרָנָנה ַוִּתְגַּדל ְלָבָבם ַוִּיְׂשַמח ִלְרָוָיה ַהֶּגְרָמִנים ַוִּיְׁשּתּו) טו(
 ַלֶּמֶל ֲאֶׁשר ַהַּמְלכּות ֵּבית ָנאִזים ִמְׁשֵּתה ָעְׂשָתה אְלָיאִאיטָ  ַּגם) טז (.ַהָּנאִזים

 22ּגֹוֶּביְלס 21ְלגֹוִריְנג ָאַמר ָעָליו ִהיְטֶליר ֵלב ְּכטֹוב ַהֵּׁשִני ַּבּיֹום) יז (20.ּוֵאלִעָּמנ
 ַלּמֹוֵׁשל ֲאֶׁשר ַהָּסִריִסים ִׁשְבַעת 27ְוִהיְמֶליר 26ֵהיץ 25ַלי 24בוד 23ִריֶּבְנְטרֹוּפ

 

היה מלך איטליה בין , )Vittorio Emanuele III(ויטוריו אמנואלה השלישי    20

 . 1946-  ל1900השנים 
   .לופטוואפההמפקד    21
  .משרד להשכלת העםה וראש השר התעמול   22
  .  שר לתפקידים מיוחדים   23
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 ְוָעָׂשה ֲאבֹוֵתינּו ֶׁשִהְׁשִמיד ַהֶּזה הּוִדיַהּיְ  םָּבעָ  ַּלֲעׂשֹות ַמה ְּכָדת) יח. (ִהיְטֶליר
 ִהיְמֶליר ַוֹּיאֶמר) יט. (ׂשֹוְנִאים ֵהם ְואֹוָתנּו עֹוִׂשים ֵאיָנם ָּדֵתינּו ְוֶאת ָּכָלה ָּבֶהם
 ַּגם) כ. (ַהֶּזה םָהעָ  ׂשֹוֵנא ְלַבֵּדנּו אֹוָתנּו ַרק א ְוַהָּׂשִרים ַהּמֹוֵׁשל ִלְפֵני

 ַעל ִאם) כא(. ְּבִריֵתנּו ַאְנֵׁשי ְוָכל ֵנאׂשוֹ  הּוא ֲחֵבֵרינּו ַהָפאִסיְסת ָהִאיַטאְלִקים
 ְוַהָפאִסיְסת ַהָּנאִזים ְּבָדֵתי בתֵ ְוִיּכָ  ִמְּלָפָניו ַהַּמְלכּות ִּכְדַבר ָּדָבר ֵיֵצא טֹוב ַהּמֹוֵׁשל

 יָתיוּבֵ  ַנְחִרב ַּגם) בכ. (ָקִׁשים ְּבִעּנּוִיים ַהֶּזה הּוִדיַהּיְ  םָהעָ  ֹותּנעַ לְ  ַיֲעבֹור ְוא
 ְוַלּנֹוָתר) גכ. (ִנְקָמֵתנּו ִנְנֹקם ּוָבֶזה ַטף ַאף ְוָזֵקן ַנַער ַנֲהֹרג ְּכֵנִסּיֹוָתיו ְׂשֹרףְונִ 

 ַוִּייַטב) דכ. (ַהֶּזה םָהעָ  ִיְכֶלה ְוָכָכה ֶּפֶר ֲעבֹוַדת ַנֲעִביֵדם ָקלֹון אֹות ַנְלִּביׁש
 ַוִּיְׁשַלח) הכ. (ִהיְמֶליר ִּכְדַבר ירִהיְטלֶ  ַוַּיַעׂש ְוַהָּׂשִרים ַהּמֹוֵׁשל ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר

 ָנאִזי ֶּגְרָמִני ָּכל ִלְהיֹות ֲעֵליֶהן מֹוֵׁשל ֶׁשהּוא ְוַהְּמִדינֹות ֶהָעִרים ָּכל ֶאל ְסָפִרים
 הּוִדיםַהּיְ  ָּכל ְורֹוֵמס ַמְכִאיב ְמַיֵּסר ְמַבֶּזה ִּבְׂשָפתוֹ  ַרק ְמַדֵּבר ְּבֵביתוֹ  ׂשֹוֵרר
 ִהיא ַרָּבה ִּכי ֶמְמַׁשְלּתוֹ  ָעֵרי ְּבָכל ָאַמר ֲאֶׁשר ַהּמֹוֵׁשל ִּפְתַּגם ָּׁשַמעַוּיִ ) וכ. (ְׁשֵכָניו
. ְׁשֵכֵניֶהם הּוִדיםַהּיְ  ְּבַמֲהלּומֹות ַוְיַכְּבדּו ַלֲעָצתוֹ  ָׁשְמעּו ַהָּנאִזים ַהֶּגְרָמִנים ּוַבֹּכל

 ַוִּיְרְמסּו ֶהָהרֹות ַוְיַעּנּו ָוַטף ָזֵקן ָרָעבּבָ  ַוָּיִמיתּו ּוְנָעִרים ֲאָנִׁשים ַּבֶחֶרב ַוַּיַהְרגּו) זכ(
 ָממֹוָנם ַוִּיְגְזלּו יֶהםִמָּבּתֵ  ַוְיָגְרׁשּום ָקׁשֹות ֲעבֹודֹות ֲעֵליֶהם ַוִּיְּתנּו) חכ. (ַהָּבִנים
 ָּכל ַוַּיַעְזבּו ָהאֹוְיִבים ֵמֲחַמת ִלְברֹוחַ  הּוִדיםַהּיְ  ַוַּיְתִחילּו) טכ. (ִׁשְבָים ֶאת ַוִּיְׁשּבּו
  .ָכהָׁשכָ  א ִהיְטֶליר ַוֲחַמת ַצר ִלְפֵני ֶׁשִבי ַוֵּיְלכּו ָלֶהם ֲאֶׁשר

        בבבב

 ְּבִקְרּבוֹ  יֹוֶקֶדת עֹוֶדָּנה ַוֲחָמתוֹ  ָנִסים הּוִדיםַהּיְ  ִּבְראֹותוֹ  ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר) ל(
 ַוְיַבְּקֵׁשם ּוְנִגיָדיו ָׂשָריו עֹוד ַוֶּיֱאסֹוף) לא. (ִנַּקְמִּתי א עֹוד ָאַמר ְזֵקָניו ְוִנְקַמת
 ַוֹּיאְמרּו) בל. (ָהֲאָרצֹות ְּבָכל ַהְמֻפוָּזר ַהֶּזה הּוִדיַהּיְ  םָהעָ  ְיַכֶּלה ֶׁשָּבּה ֵעָצה ִלְמֹצא

) גל. (ְלַמְרֶאה ֶנְחָמדֹות ְּגדֹולֹות ָעִרים ִלְכֹּבׁש ֲאדֹוֵננּו ִיְׁשַּתֵּדל ֵאָליו ִהיְטֶליר ָׂשֵרי
 ִעיר ָּכל ִלְלֹּכד יַצֵּוםוִ  ְיִזיֵנם ֶמְמַׁשְלּתוֹ  ָעֵרי ֶׁשְּבָכל ַהַחָּייִלים דֹוֵננּואֲ  ְוַיְפֵקיד
 ּוָבֶזה) דל. (ְנָיאֶּגְרמָ  ַמַּפת ַעל ְויֹוִסיפּוהָ  ּופֹוִרָּיה ֲחָזָקה ָיָפה ַמְרֶאה טֹוַבת ְּגדֹוָלה
 ְיַיֵּסר הָהֵאּלֶ  ֶהָעִרים ּוְבָכְבׁשוֹ ) הל. (לוֹ  ַהָּנחּוץ ָּכל ֶאת ְוִיְמָצא ֶמְמַׁשְלּתוֹ  ִּתְגַּדל

. ֵּכן ַוַּיַעׂש ִהיְטֶליר ִלְפֵני ַהָּדָבר ַוִּייַטב) ול. (ִּכְרצֹונוֹ  ָּבֶהם ְוַיֲעֶׂשה ְוַיְכִניֵעם אֹוְיָביו
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 א ָאחֹור ְלכּו ָהְלָאה ַוְיַצֵּום ַחָּייָליו ַוִּיְקֹּבץ ְנָקָמה ַוִּיְלַּבׁש ֵחָמה ַוִּיְתַמֵּלא) זל(
 ְיֵדיֶהם ַוָּיִרימּו) חל. (ְּגבּולֹוֵתיֶכם ּוְלַהְרִחיב ַאְרְצֶכם ְוַעל ֶכםַעּמְ  ַעל ְלָהֵגן ִּתּסֹוגּו

 ָהיּו ְוֶנְחָמדֹות ְיָקרֹות ֲאָרצֹות) טל. (ּומֹוַלְדָּתם ַעָּמם ְּבַעד ָּדָמם ִלְׁשֹּפ ַוִּיָּׁשְבעּו
] כוסלובקיה'צ [ֵׁשיקֹוְצלֹוַבְקָיאּותְ ] אוסטריה [אֹוְתִריׁש ְוֵהן ָהֵהם ַּבָּיִמים

 ִצָּוה ָּבֶהן) מ. (ַרִּבים ֶּגְרָמִנים ָּגִרן ְוֶׁשָּבֶהן ִהיְטֶליר ֶמְמֶׁשֶלת ִלְגבּולֹות ַהְּקרֹובֹות
 ִהּכּו ּוִמַּמָּטה ִּפְצצֹוֵתיֶהם ִהְׁשִליכּו ִמָּמרֹום ֲעֵליֶהן ַהַחָּייִלים ַוִּיְתַנְּפלּו ְלַהְתִחיל

 ּוְנָׁשפֹות ַהָּׂשדֹות ְוָׂשְרפּו ָהַאְרמֹונֹות 28ְרבּוחָ  ַהָּבִּתים ָהְרסּו םְּבתֹוְתֵחיהֶ 
 ַוִּתְגַּדל ַוֶּיֶחְרדּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיָּבֲהלּו) אמ. (ָהְרגּו ִויָׁשרֹות ָּברֹות ְנִקּיֹות] נפשות[=
 ַהַחָּייִלים ּוְבִהָּכֵנס) במ. (ֶּזה ַמה ְוַעל ֶּזה ַמה ָיְדעּו א ִּכי ֶּבָעִרים הּוָמהַהּמְ 

 ָהעֹולֹות ַהָּדִמים ַצֲעקֹות ְּתִמיָמה ֶנֶפׁש ּוְלַעּנֹות ָנִקי ָּדם ִלְׁשֹּפ הֹוִסיפּו ָהִעיָרה
 ָלַכד ֵׁשִנית ָעִרים ּוְבָכְבׁשוֹ ) גמ. (ֵיָענּו ְוא ִיְקְראּו ֵהם ַּגם ָׁשְמעּו א ַהָּׁשַמְיָמה
 ֲאָבל ִעָּנה הּוִדיםַלּיְ  ִמֹּכל ְליֹוֵתר ִּכי ֶּבֱאֶמת) דמ. (יהָ ֲאָנׁשֶ  ַּדם ְוָׁשַפ 29ליסודית

 ֻחוָּקה) המ. (ֳחָלִאים ַוַּיְטִעיֵמם ַמְכאֹוִבים ַוַּיְׂשִּביֵעם ָּפָנה ָּפָניו ֵּתֵבל ְליֹוְׁשֵבי ַּגם
 לוֹ  ַּגם קַוַּיחֲ ] לוֹ : ל"צ [א הּוא נֹוָרא ׂשֹוֵנא ָנאִזי ֶׁשֵאינוֹ  ִמי ָּכל לוֹ  ָהְיָתה ַאַחת

 ַרע ּדֹוְרכֹות ַהָּנאִזים ַרְגֵלי ִּדְגֵלי ֲאֶׁשר ּוְמִדיָנה ָוִעיר ִעיר ּוְבָכל) ומ. (ִמַּמּכֹוָתיו
] ָאב: ל"צ[אבל ) זמ. (ָלַרִּבים יֻוַּצע ָוֵאֶפר ַׂשק ּוְצָעקֹות ָוצֹום ְּבִכי הּוִדיםַלּיְ  ָוַמר
 ֵהִמיתּו ְוִתינֹוָקּה] ָהַרָּכה: ל"צ[ רבהה ֵאם וּלַ הֻ  ְוָלֶטַבח חוּקַ לֻ  ָּבָניו ֵמַעל

 ֹורַּבּק ִעָּנה ֶהָעִרים ַאְנֵׁשי ְלָכל) חמ. (ָנְׂשאּו א ְזֵקִנים ּוְפֵני ָחְננּו א ַּבחּוִרים
 ַוַּיְסִּגיֵרם ִהְרִחיָקם ֲאבֹוֵתיֶהם ּוִמַּדְרֵכי ֶהֱחִריב הּוִדיםַהּיְ  ָּבֵּתי ֵהִמית ּוָבָרָעב

 ָהִאיַטְלִקים ַּגם ַוְיַצֶּוה הּוא ֶּׁשעֹוֶׂשה ַמה ְלִהיְטֶליר לוֹ  ַּדי ְוא) טמ. (יטוֹ ַּבּגֵ 
 ַוִּיְׁשְלחּו ָּכמֹוהּו ַלֲעׂשֹות ְוָהרֹוָמִנים ַהּבּוְלָגִרים ַההּוְנָגִרים ]היפנים [ִניםַהַּיּפּו

 ַמּכֹות סֹוְבִלים ַצד ִמָּכל הּוִדיםַלּיְ  ַצר ַוְיִהי) נ. (ַאָּפם ֲחרֹון ֵהם ַּגם הּוִדיםַּבּיְ 
. ֵעֶבר ִמָּכל ָלֶהם ֵאין ּוְמנּוָחה ְמֻׁשוּנֹות ּוִמיתֹות ִיּסּוִרים ִּגּדּוִפים ֲחָרפֹות ֳעוָנִׁשים

 ִּדְבֵרי ְּבֵסֶפר זוֹ  ֻחוָּקה ַוִּיְכְּתבּו ּבוֹ  ַהּמֹוֵרד ָּכל ְוַלֲהֹרג ִלְתלֹות ַהּמֹוֵׁשל ַוְיַצו) אנ(
  !לוֹ  ֲאֶׁשר ַהָּיִמים
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        גגגג

 ִהיְמֶליר ֶאת ִהיְטֶליר] ַהּמֹוֵׁשל: ל"צ [המשול ִּגַּדל ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר) בנ(
 ְוָכל) גנ. (לוֹ  ֲאֶׁשר אּפוֹ ַהֶּגיְסטָ  ָׂשֵרי ָּכל ֵמַעל ִּכְּסאוֹ  ֶאת יםַוָּירֵ  ַוְיַנְּׂשֵאהּו ָהֲאָגִגי

 ֵאיָנם הּוִדיםְוַהּיְ  ִהיְטֶליר ִצָּוה ֵכן ִּכי ְלִהיְמֶליר ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוְרִעים ַהָּנאִזים
 ְלֵאין יגֹותַוֲהרֵ  ּוְנָקמֹות ַׁשּמֹות ָּבֶהם ַוַּיַעׂש ֲעֵליֶהם ַוִּיְכַעס) דנ. (ְּבקֹולוֹ  ׁשֹוְמִעים

] דנציג [ְלַדאְנְתִזיְנג ֶרֶׁשת ָּפַרׂש ִמַּטְרּפוֹ  ִּבְטנוֹ  ָׂשְבָעה א עֹוד) הנ. (ִמְסָּפר
 ַהּפֹוָלִנים) ונ. (לוֹ  ֶׁשִהִּציעּו ַהָּׁשלֹום ַהָּצעֹות רֹוב רֹותַלְמ  ִלְגבּולוֹ  ְלָמְׁשָכּה

 ְּבָחְזָקה ִעּמוֹ  ַוִּיָּלֲחמּו ַהֶּזה ַהּׁשֹוֵדדַהּׁשֹוֵדדַהּׁשֹוֵדדַהּׁשֹוֵדד ִלְקַראת ַוֵּיְצאּו ֵהִכינּו ַעְצָמם ֶאת ַהִּגּבֹוִרים
 ָהֲעצּוָמה ָיאאנְ ּוְּבִריטָ  ָהַאִּביָרה ָצְרַפת ַּגם) זנ. (ַרִּבים ֲחָלִלים ִמֶּמּנּו ַוַּיִּפילּו
 ְּבִרית ֵּביֵניֶהם ַוִּיְכְרתּו) חנ. (ָיְכלּו א עֹוד ְלִהְתַאֵּפק ִּכי ָרצּו ַהֶּזה ָהָעֶול ִלְראֹות

 ַוְיַגְּיסּו) טנ. (ןָקטָ  ְוַעד ְלִמָּגדֹול ֻּכוָּלם ַהָּנאִזים ָּכל ּוְלַאֵּבד ַלֲהֹרג ְלַהְׁשִמיד
 ַהָּיָמה ַוַּיְׁשִקיעּו ַהֲחֹרֶׁשת ּוָבֵּתי ֶהָעִרים לוֹ  ַוַּיַהְרסּו םֲאִוירֹוֵניהֶ  ַוִּיְׁשְלחּו ַחָּייֵלֶהם
 ְלַצד ִמְסָּפר ְלֵאין ָוֶנֶׁשק ְצָבאֹות ָׁשַלח ּוְגבּוָרתוֹ  וֹ ָּתְקּפ ּוְבַהְראֹותוֹ ) ס. (ֳאִנּיֹוָתיו
 ַהָּבִּתים ְרפּוַוִּיְׂש  )אס. (ָוַלְיָלה יֹוָמם ַהּיֹוְרדֹות ְּבִפְצצֹוָתיו ָעֶריהָ  ַוְיפֹוֵצץ ּפֹוַלְנָיה
. ֲאָנֶׁשיהָ  ָּכל ַּתְחָּתיו ֶׁשִהְכִניעַ  ַעד ַהְּפָצצֹות ִמִּלְזֹרק ָחַדל ְוא ָהֲאָנִׁשים ַוָּימּותּו

 ֶׁשָחַׁשב ָהָרָעה ְּכַמְחַׁשְבּתוֹ  ְלַכּלֹוָתם ַהֵּסֶפר ִעם ָאַמר ָהִעיר ְלתֹו ּוְבבֹואוֹ ) בס(
 ְּבָבֵּתיֶהם ֵאׁש ַוִּתיַּקד ְּבָעֵריֶהם ְּבֵעָרה ַוִּיְׁשַלח) גס. (ַאְּבָדםּולְ  ְלֻהָּמם הּוִדיםַהּיְ  ַעל

. ָׁשְמָעה א ְוֹאֶזן ָרֲאָתה א ַעִין ֲאֶׁשר ְוַעָּזה ְּגדֹוָלה ַאְכָזִרּיּות ָּגֵריֶהם ַוֹּתאַכל
 ַוַּיַעְברּו ְיהּוִדי ָּכל ּוַבֲחנּות תיִ ּבַ ּבַ  ַהָּקלֹון אֹות ְלַהְדִּביק ִלְנִגיָדיו ַצו ַוִּיֵּתן) דס(

 ַּבֹחֶדׁש ּפֹוַלְנָיה ִהיְטֶליר ַוִּיְכֹּבׁש) הס. (ִהיְטֶליר אֹוָתם ִצָּווה ֲאֶׁשר ְּכָכל ַוַּיֲעׂשּו
 ִמָּכל ֲאָנֶׁשיהָ  ַוִּיְׂשָנא) וס. (ְלֶמְמַׁשְלּתוֹ  ַהִּׁשִּׁשית ַּבָּׁשָנה ִּתְׁשֵרי ֹחֶדׁש הּוא ָהִראׁשֹון

 ִהיְטֶליר ִצְבאֹות ַוַּיַעְברּו) זס. (ַהָּנִגיד ִהיְמֶליר ָעֶליהָ  ַוַּיְמֵׁשיל ֶהָעִרים ַאְנֵׁשי
 ְלָצְרַפת ַוְיפֹוְצצּוהָ  ְלהֹוַללאְנד ַוִּיְכְּבׁשּוהָ  ְללּוְּכֶסיְמּבּוְרג ַוִּיְלְּכדּוהָ  ְלִגָּיאְלּבֵ 

 נֹוְרֵביז ֵּדאֵנַמאְרק דּוְלּכְ ַוּיִ  ָׁשְכחּו א ַהְּׁשֵקִטים ַהַּבְלָקִנים ְוַגם ַוֹּיאָחזּוהָ 
 יֹוגּוְסַלאְבָיא] אסטוניה [ְוֶאיְסטֹוִני] ליטא [ִליתּוִני] לטביה [ִליְתַואִני] נורבגיה[

 ְּבָעֵריֶהם ַוַּיֲחנּו ָּברּוִסים ַהָּנאִזים ַוִּיְבְּגדּו) חס. (ִּכְרצֹוָנם ָּבֶהם ַוַּיֲעׂשּו ְוָיָון
 ְלֵאין ֲחָלִלים ַהַּתִּקיִפים ָהרּוִסים ֵמֶהם ַוַּיִּפילּו ֶהםֵּביֵני ַעָּזה ִמְלָחָמה 30ַוִּתָּלַקח
 ֵהם ַּגם ָהֲאָגִגים ּומּוסֹוִליִני ִהיְטֶליר ֶזַרע ְלַהְׁשִמיד ִּכי ָׁשְברּו ַרב ְוֶנֶׁשק ִמְסָּפר
 ֲעׂשּוַוּיַ  ְבָדןְוָא גרֶ ְוהֶ  ֶחֶרב ַמַּכת ְוַהָפאִסיְסת אִזיםּנָ הַ  ָהרּוִסים ַוַּיּכּו) טס. (ָחְׁשבּו

 ָנאִזים ַוַּיַהְרגּו ָעְמדּו ְלֻאִּמִּיים ִּגּבֹוִרים ָוִעיר ִעיר ּוְבָכל) ע. (ְּבֵעיֵניֶהם ַּכּטֹוב ָּבֶהם
) אע. (ֶהָהִרים ֵּבין ָלֶהם ָׂשמּו ּוִמְקָלט ַהֶּנֶׁשק ַרְּצצּוַויְ  ָהַרָּכבֹות ַוַּיַהְפכּו ּוָפאִסיְסת

 ּוִבְמקֹום ֶאֶלף ַּתַהְרגּו ָנאִזי ִּבְמקֹום ַוֹּיאַמר אּפוֹ יְסטָ ַהּגֶ  ָׂשֵרי ְלָכל ִהיְטֶליר ַוְיַצו
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 ַוַּיַהְרגּו ַוְיַעּנּו ַהָּׂשִרים ֵּכן ַוַּיֲעׂשּו) בע. (ֶּכֶבלּבַ  ַּתַאְסרּו ְוַהֲחׁשּוִדים ְרָבָבה ְׁשַנִים
 ֲאֵחרֹות ָעִרים דעוֹ  ֶׁשֵּיׁש ִּבְראֹוָתם ָלֶהם ֶוהׁשֹ  ֵאיֶנּנּו ֶזה ְוָכל) גע. (ּוָבִנים ָאבֹות
  . ערַ לָ  ָּבֶהם ִלְנֹּגעַ  ַוַּיְחְּפצּו ּוְׁשֵקִטים ְׁשֵלִוים הּוִדיםַהּיְ  ֶׁשָּׁשם

        דדדד

 ַׂשק ַוִּיְלְּבׁשּו ִּבְגֵדיֶהם ַוִּיְקְרעּו ַנֲעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ָיְדעּו ָהֵאֶּלה ֶהָעִרים ִויהּוֵדי) דע(
. ּוָמרֹות ְּגדֹולֹות ִּבְזָעקֹות ָהֵאֶּלה ֶהָעִרים ִמן ַוִיְבְרחּו ְלַנְפׁשֹוָתם ָיְראּו ִּכי ָוֵאֶפר

 אְנָיאְּבִריטָ  ַׁשֲעֵרי ִלְפֵני ַעד ִמְפָרִׂשים ָּבֳאִנּיֹות ]כּולְ ּיֵ וַ : ל"צ [ויכלו) הע(
 ְלַנֲחָמם ֵחיֶהםאֲ  ַוָּיבֹואּו) וע. (ְרׁשּות ְּבִלי ֵאֶּלה ֶלָעִרים ָלבֹוא ֵאין ִּכי ְוָאֵמיִריָקא

 אְלָיאְּבִאיטָ  ַאֵחינּו ֲאֵליֶהם ַוֹּיאְמרּו) זע. (ִקְּבלּו ְוא ֵמֲעֵליֶהם ִּקיםַהּׂשַ  ּוְלָהִסיר
 ִּתְהֶיה ּוַמה ּגֹוִלים ָאנּו ִנְרָמִסים ֲאָרצֹות ּוְבַהְרֵּבה ְנָיאְּבֶגְרמָ  ְמֻעוִּנים ןְּבַיּפּו ֵמִתים

 ִהיְטֶליר ַּפַחד ָנַפל ִּכי 31ִנְתָנֲאזּו ַהַּבְלָקִנים ֵמֲחֵבֵרינּו ַהְרֵּבה ַּגם) חע. (ַאֲחִריֵתנּו
 ָּגַזר ֲאֶׁשר ִהיְטֶליר ּוְגֵזרֹות הּוִדיםַלּיְ  ַנֲעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ָלֶהם ַוַּיִּגידּו) טע. (ֲעֵליֶהם
] בנפשכם[=  ְּבַנְׁשְּפֶכם ְּתַדּמּו ַאל ֲאֵליֶהם ַוֹּיאְמרּו ּוְלַהְׁשִמיָדם ְלַכּלֹוָתם ֲעֵליֶהם
 ֶרַוח ַהֹּזאת ָּבֵעת ַּתֲחִריׁשּו ַהֲחֵריׁש ִּכי) פ. (ֶהָעִרים ִמָּכל ָאֵמיִריָקא ֵדיְיהּו ְלַמֵּלט

 ָּתבֹוא ְיֵדיֶכם ַעל א ִאם יֹוֵדעַ  ּוִמי ֹּתאְבדּו ַאֶּתם ְוַגם ןיִ ַא עֹוד הּוִדיםַלּיְ  ְוַהָּצָלה
  . ַהְיׁשּוָעה

        הההה

 ובואו ְנָקָמה ָהָאֵמיִריָקִאים ַוִּיְלְּבׁשּו ַלִּמְלָחָמה ַהְּׁשִליִׁשית ַּבָּׁשָנה ַוְיִהי )אפ(
 ּוְלַהִּציל ּוְלַהְׁשִמידוֹ  ָהאֹוֵיב ַעל ַיַחד ְלִהְתַנֵּפל ְנָיאְּבִריטָ  ְלֶעְזַרת] ַוָּיבֹואּו: ל"צ[

 ְּכחֹול ֶנֶׁשק ַוָּיִכינּו) בפ. (ָהַעִּמים ִמֶּקֶרב ָהַרע ּוְלַבֵער ַהֵּתֵבל ּוְלַמֵּלט ָהֱאנֹוִׁשּיּות
) גפ. (ַאִּביִרים ְוַטָּיִסים ַרִּבים ֲאִוירֹוִנים ֲעצּוִמים ְצָבאֹות ִמְסָּפר ְלֵאין ָוֳאִנּיֹות םַהּיָ 

 ַזִין ְּכֵלי ְמִכיִנים ֶׁשָּׁשם ְמקֹומֹות ַהְרֵּבה לוֹ  ַוְיָחְרבּו ַהֲחרֹוֶׁשת ָּבֵּתי ָּכל ַוַּיַהְרסּו
 ִּבְראֹות ַוְיִהי) דפ. (ָּבּה ַלֲעׂשֹות לּוָיכְ  ְוא ַהּפֹוֲעִלים ַעל ַהְּמָלאָכה ַוִּתְגַּדל

 ְלָבבוֹ  ָחַרד ַהַּמְלכּוִתית ָהֲאִויר ָעְצַמת ָעָליו ֶׁשּזֹוֶרֶקת ַהֲחָזקֹות ַהְּפָצצֹות ִהיְטֶליר
 ַהֶּגְרָמִנים ִמְלָחָמה ֶׁשל ְׁשָנַתִים ַאֲחֵרי 32ִמִּליִּביִמִּליִּביִמִּליִּביִמִּליִּבי) הפ. (ֵחָמה הּוִדיםַהּיְ  ַעל ַוִּיָּמֵלא
 ַוִּיְבְרחּו) ופ. (ֹראׁש ַוֲחפּוֵיי ֲאֵבִלים ִמָּׁשם ַוִּיָּדֲחפּו ְונֻוְּצחּו ֻהוּכּו ִקיםאלְ ְוָהִאיטַ 
 ַוִּיָּמֵלא) זפ. (ַהַּמֲחֶנה ְּבָכל ַהְּמהּוָמה ַוִּתְגַּדל ָאחֹור ַוִּיּסֹוגּו ְוֵאיָמה ִּבְרָעָדה
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 ַאְלִּגיְרָיא ְויֹוְׁשֵבי ָמארֹוקוֹ  ֵדיְיהּו ְלַהְׁשִמיד ַוַּיְחֹּפץ הּוִדיםַהּיְ  ַעל ַּכַעס ִהיְטֶליר
 ָהֲעִׂשיִרית ַּבָּׁשָנה ֶחְׁשָון ֹחֶדׁש הּוא ַהְּׁשִמיִני ַּבֹחֶדׁש) חפ. (ֲאֵחיֶהםּכַ  ּוְלַעּנֹוָתם

 הּוא ַהְּתִׁשיִעי ֹחֶדׁשלַ  ּוֵמֹחֶדׁש ְליֹום ִמּיֹום ִהיְטֶליר ִלְפֵני ּגֹוָרל ִהִּפילּו ְלֶמְמַׁשְלּתוֹ 
 ָזַכר ְוא הּוִדיםַלּיְ  ָהָיה ָּגדֹול ֵאֶבל ֶזה ְּבֹחֶדׁש ִּכי ִהיְטֶליר ַוַּיְרא) טפ. (ֵלוִּכסְ  ֹחֶדׁש

. ָיַרד ָקְדֳקדוֹ  ַעל ֲחָמסוֹ  ֵּכן ַעל ַהַחְׁשמֹוָנִאים ִנְּצחּו ֶׁשּבוֹ  ַהִּניָּצחֹון ֹחֶדׁש הּוא ִּכי
 אִסיְסתְוַהפָ  ַהָּנאִזים ְלָכל ִדיעַ ְלהוֹ  ָהְרחֹובֹות ְּבָכל קֹותתָ ּפְ  ַוְיַדְּבקּו ַוְיַצו) צ(

) אצ. (ָלבֹוז ּוְׁשָלָלם ִּכְסֵלו ְלֹחֶדׁש ְּבִׁשָּׁשה ֶאָחד ְּביֹום הּוִדיםַהּיְ  ָּכל ְלַהְׁשִמיד
 ַהֶּזה ַלּיֹום ֲעִתיִדים ִלְהיֹות ּוְבַאְלִּגיְרָיא ְּבָמארֹוקוֹ  ָּדת ְלִהָּנֵתן ַהְּכָתב ַּפְתֶׁשֶגן
 ְּבָמארֹוקוֹ  ִנְּתָנה ְוַהָּדת ַהּמֹוֵׁשל ִּכְדַבר ִנְתלּו ַהּמֹוָדעֹות) בצ. (ּוִדיםהֵמַהּיְ  ְלִהָּנֵקם

  .ְנבֹוִכים הּוִדיםְוַהּיְ  ִלְׁשּתֹות ָיְׁשבּו ְוָנָזיו ִהיְטֶליר ְוַאְלִּגיְרָיא

        וווו

 ָעִריםהֶ  ְלַהִּציל ַוֹּיאֶמר ויְלטוֵ רּוזֵ  ַהַּׁשִּליט ְמנּוַחת ָנְדָדה ַההּוא ַּבַּלְיָלה) גצ(
 ַוִּיָּכְנסּו ְלנֹוֵבאְמֶּבר ִּבְׁשמֹוָנה ָהָאֵמיִריָקִאים ַוָּיבֹואּו) דצ. (ֲעֵליֶהם ּוְלָהֵגן ָהֵאֶּלה
 הּוִדיםַלּיְ ) ִּכְסֵלו ב ִעם ַמְתִאים (ְלנֹוֵבאְמֶּבר ָעָׂשר ַאַחד ְרִביִעי ְּביֹום ֶלָעִרים
] ִקּוּו: ל"צ [קיו ֲאֶׁשר ַהּיֹום ַהִּגיעַ ּובְ  יַקר]וִ  [ְוָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה] ה[אֹורָ  ָהְיָתה

 ִּכי ְלִׂשְמָחה ִמָּיגֹון ָלנּו ֶנְהַּפ ֲאֶׁשר ַהּיֹום הּוִדיםַּבּיְ  ִלְׁשלֹוט ָהַאְכָזִרים
 ַהְּגֻאָּלה ַחג ַוָּיֹחּגּו ְּבָעֵריֶהם הּוִדיםַהּיְ  ִנְקֲהלּו) הצ. (ֲעֵליֶהם ָׁשְלטּו ָהָאֵמיִריָקִאים

= [ האליי ַּפַחד ָנַפל ִּכי ִמְתַיֲהִדים ַהָּנאִזים ֶּדֶר ֵמרֹוְדֵפי ְוַרִּבים טֹוב םְויוֹ  ִמְׁשֶּתה
 ָהָאֵמיִריָקִאים ֲאֶׁשר ָוִעיר ִעיר ּוְבָכל) וצ. (ֲעֵליֶהם] – les Alliésבנות הברית 

) זצ(. ּוְׂשֵמִחים ֹצֲהִלים ְוָהַעִּמים ְמֵפיִרים אִסיְסתְוַהפָ  ַהָּנאִזים ֻחוֵּקי ָּבִאים
 ִמחּוץ ַוּיֹוִציאּום ׂשֹוְנֵאיֶהם ְוַהְּבִריָטאִנים ַהָּצְרַפִּתים ָהָאֵמיִריָקִאִּיים ַוִּיְרְּדפּו

 33אְקסְספָ  סּוס ְטִריּפֹוִלי ַוִּיְכְּבׁשּו) חצ. (ִּכְרצֹוָנם ָּבֶהם ַוַּיֲעׂשּו ְלַאְפִריָקא
 ַהֲהרּוִגים ִמְסַּפר ַוָּיבֹואּו) טצ. (ָעִריםהֶ  ְּבָכל ַהִּׂשְמָחה ַוִּתְגַּדל 35אֶּביסְוגָ  34אןֻרוָ יְ קֵ 

) ק. (ְיֵדיֶהם ָׁשְלחּו ּוַבִּבָּזה ֶאֶלף יםַוֲחִמיִּׁש  ְּכֵמָאה ְוָהֲאסּוִרים ֶאֶלף ְרָּבִעיםְּכַא
 ְוִאיׁש ִּכְרצֹוָנם ְּבׂשֹוְנֵאיֶהם ַוַּיֲעׂשּו ָמְצאּו ַרב ַזִין ּוְכֵלי ִהִּפילּו ִמְסָּפר ְלֵאין ׂשֹוְנִאים

  . ֲעֵליֶהם האליי ַּפַחד ָנַפל ִּכי ִלְפֵניֶהם ָעַמד א

 

ישבו בהן קהילות יהודיות .  ערים בתוניסיה–) Sfax(וצפאקס ) Sousse(סוסה    33

' עמ, תולדות היהודים ב, ראה הירשברג;  במחנותשחויבו לספק פועלים לעבודה

169 . 
34   Kairouan.  
 .)Gafsa, Gabes(קאפצה , גאבס   35
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        זזזז

 ְלתּוִניְסָיא ִנְכְנסּו ּבוֹ  ָיִמים ִּבְׁשָׁשה ִאָּייר ֹחֶדׁש הּוא ַהֵּׁשִני ַּבֹחֶדׁש) אק(
 37.ןוֹ ּב-אּפְּבקַ  ִהְטִּביעּו ְוַהָּנִסים ָהְרֵעִבים ְוִהְׂשִּביעּו ָהֲאסּוִרים ִמְּלטּו 36תיְר יזֵ ּבִ ּו
 ְמִאיִרים ְוַהָּצְרַפִּתים ַהְּבִריָטאִנים ָהָאֵמיִריָקִאים] ִּדְגֵלי: אולי [רגלי ַוִּיְהיּו) בק(

 ַהִּביָרה ּוְבתּוִניְסָיא) גק. (ָלָאֶרץ ִנְרָמִסים אִסיְסתְוַהפָ  ַהָּנאִזים ְוִדְגֵלי ֵאֶּלה ְּבָעִרים
 ָלְכדּו ַהָּצָבא ָׂשֵרי ָעָׂשר ְׁשֵנים יׁשאִ  ֶאֶלף ַוֲחִמיִּׁשים ְּכָמאַתִיים ְוַאֵּבד האליי ָהְרגּו

  . ָיָדם ֶאת ָׁשְלחּו ּוְבִנְׁשָקם

 38זיתְ נִ ְר דוֹ  ְוֶאת

 39יריּבֵ וֵ  ְוֶאת

 40ילפֵ תוֹ אנְ מַ  ְוֶאת

 41זּורַ ְק  ְוֶאת

 42יץִמ  ְוֶאת

 43ואקרָ ּבְ  ְוֶאת

 44יםנִ ְר ַא-ןפוֹ  ְוֶאת

 45תיְׂש ִר וֹ ּב-ןפוֹ  ְוֶאת

 46סזויתְ וִ ְר וֹ ּב ְוֶאת

 47ירפֵ נוֹ  ְוֶאת

  48יסבִ לוֹ וֹ ּב ְוֶאת

  49במוזונז ְוֶאת

 ִלְגבּולֹות ַוַּיַעְברּו ָיִמים ִמְסַּפר האליי ַוָּינּוחּו) דק(

 ָלֶכם ְּדעּו) הק. (ִאִּיים ַאְרָּבָעה ַוִּיְכְּבׁשּו אְלָיאִאיטָ 

 םָהעָ  ְלַכּלֹות] ִאם: ל"צ [עם אִסיְסתּופָ  ָנאִזים

 א ְלָפָניו ִלְנּפֹול םִהְתַחְלּתֶ  ְוָכֵעת ֲחַׁשְבֶּתם הּוִדיַהּיְ 

 ְלַקֵּים ָעֵלינּו) וק. (ְלָפָניו ִּתְּפלּו ָנפֹול ִּכי לוֹ  ּתּוְכלּו

 ְּבַאַחד ִּבְזַמּנוֹ  ַהֶּזה ַהְיׁשּוָעה יֹום ֶאת עֹוִׂשים ִלְהיֹות

 ֵמָהָמן הּוִדיםַהּיְ  ָּבֶהם ֶׁשָּנחּו ַּכָּיִמים ְלנֹוֵבאְמֶּבר רָעׂשָ 

 יֹום ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ְלִׂשְמָחה ִמָּיגֹון ָלנּו ֶׁשֶּנְהּפַ  ְוַהֹחֶדׁש

 ּוְנַקֵּבל) זק. (ָלֶאְביֹוִנים ּוַמָּתנֹות ְוִׂשְמָחה ִמְׁשֶּתה

 ְבֵריִּד  ַאֵחינּו ֲעֵליֶהם ִקְּבלּו ַּכֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהָּדָבר ָעֵלינּו

 ֶׁשל ּוְגבּוָרָתם ָּתְקָּפם ַמֲעֵׂשי ְוָכל) חק. (ַכיָמְרּדֳ 

 ֶׁשל ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ֵסֶפר ַעל ְּכתּוִבים ֵהם ֲהא האליי

 ְורֹוֵדף ָׁשֵקט ַעם הּוִדיַהּיְ  םָהעָ  ִּכי) טק. (ָהַעִּמים ָּכל

 ִעם ְּבָׁשלֹום ִלְחיֹות ְודֹוֵרׁש ְלַעּמוֹ  טֹוב ּדֹוֵבר ֶצֶדק

  .ְׁשֵכָניו

 

36   Bizerte ,תולדות היהודים ב, ראה הירשברג; מחנה עבודה תחת פיקוד גרמני ,

 . 169' עמ
37   Cap Born –על חוף הים התיכון, מזרח תוניסיה- בצפון.  
 .מלחמת העולם השנייה בעת גרמניה צוללותד צי המפק, )Dönitz(דוניץ : אולי   38
, לאחר המלחמה נתפס בהולנד ונידון למוות. אס.קצין אס, )Faber(פאבר : אולי   39

נפטר לפני .  ברח מהכלא ועבר לגרמניה1952- ב. אך עונשו הומתק למאסר עולם

  .זמן קצר
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   ַהָּצְרַפִּתים ִנְצחֹון יֹום אְמֶּברְלנֹובֵ  ָעָׂשר ֶׁשַאַחד ָרָצה ַהּטֹוב ְוַהִּמְקֶרה) יק(

  .ַהִּׂשְמָחה ִנְכְּפָלה ְוַעָּתה ְוָקבּוע ָּגדֹול ְלַחג ִיְהֶיה

 ִמָּכל ְוגֹוֲאֵלנּו לֹוֲחֵמינּו ְוַהּלֹוֵחם ִריֵבנּו ֶאת ָהָרב מֹוִׁשיֵענּו ַאָּתה ָּברּו) אקי(

 .ָוֵנֶזק ָצָרה

ָצרֹוָתיו ָכלּבְ  ִיְׂשָרֵאל ְלַעּמוֹ  ָהעֹוֶנה ָהֵאל ַאָּתה ָּברּו .  

   ִהיְטֶליר ָארּור
   50מּוסֹוִליִני ָארּור

   51יוֹ טוֹ  ָארּור
   ִהיְמֶליר ָארּור
   ִריְנגגוֹ  ָארּור
   ֶביְלסוֹ ּג ָארּור
  ]הס [ֵהיץ ָארּור

                                                                                                                         
ון ממפקדי השרי, )Hasso-Eccard von Manteuffel(האסו פון מנטויפל    40

ס וניהל התקפות נגד מול כוחות טוניהשתתף בקרבות הגנה ב. בצבא הגרמני

  .  הבריתלותבע
 . אס. אס-קצין בכיר ב, )Bernhard Krause(ברנארד קראוזה : אולי   41
   .משומרי הראש של היטלר, .אס. קצין אס, )Rochus Misch(רוכוס מיש    42
ראים להשמדת יהודים אחד האח, ) Viktor Brack(ויקטור בראק : אולי   43

 .נידון למוות במשפט הרופאים. באמצעות גז
מפקד ארמיית השריון , )Hans-jürgen Von Arnim(גנרל הנס יורגן פון ארנים    44

 .5-ה
45   Gustav Von Vaerest ,נעצר על ידי . גנרל בצבא הגרמני בצפון אפריקה

  .הבריטים
46   Willibald Borowitz , אפריקהמפקד בצבא הגרמני בצפון.  
47

       Georg Neuffer,הבריטים נעצר על ידי.  שימש כמפקד חטיבה עשרים בתוניסיה 

  .1947ונשאר במעצר עד שנת            
48   Karl Bülo Wius ,נעצר על ידי . מפקד בצבא הגרמני בצפון אפריקה

  .והתאבד בכלא, האמריקאים בתוניס
  .חסרים פרטים מזהים   49
  .יטלקיהדקטטור הפשיסטי הא   50
 .נשפט במשפטי טוקיו על פשעי מלחמה, וֹ 'קי טֹוג גנרל הידֶ    51
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   52אַ ּוּפילֵ פֵ  דּו ייֵ ְק אְר ַּד  ָארּור
  .ָהְרָׁשִעים ָּכל ֲארּוִרים

53יְלטורּוֵזוֵ  ָּברּו  
54סּוְרִסיל ָּברּו   

  55ְסָתאִלין רּוּבָ 
56ֹולּג ּוּד ָּברּו  

57ירוֹ ּגִ  ָּברּו  
58ֵׁשיק ַקיי ְּתַׁשאְנג ָּברּו   

  ִיְׂשָרֵאל ָּכל ְּברּוִכים
  ֶצֶדק אֹוֲהֵבי ָּכל ְּברּוִכים

  טֹובלְ  ָזכּור 59רוֹ אתְ קַ  אלָר ינֵ ּגֵ  ְוַגם

  

  

   ַקֵּוה ְוִסיָמֶני א"קי ַהְּמִגָּלה ְּפסּוֵקי ִמְסַּפר

 ַהּנֹוָרא ַהּׁשֹוֵדד ִלְקַראת ָיְצאּו ַהֵחִציוְ  יי ֵאל

 

52   Louis Darquier de Pellepoix , שימש כראש המשרד הכללי לענייני יהודים

)Commissariat général aux questions juives ( היה . 1944–1942בשנים

  .נאצי-פרו
  .נשיא ארצות הברית   53
 ניהראש ממשלת בריט, יל'רצ'צ   54
 הדיקטטור הסובייטי   55
  מנהיג צרפת החופשית, גול-דה   56
שימש מפקד ראשי אזרחי . איש צבא ומדינאי צרפתי, ירו'אנרי אונורה ז גנרל   57

 .בצפון אפריקה
 .מנהיג המפלגה הסינית הלאומית, אנג קאי שיק'צ   58
מאנשי צבא , איש צבא ודיפלומט צרפתי, )Georges Catroux(קאטרו ' ורז'ז   59

   .צרפת החופשית
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וביבליוגרפיהוביבליוגרפיהוביבליוגרפיהוביבליוגרפיה    קיצוריםקיצוריםקיצוריםקיצורים    רשימתרשימתרשימתרשימת     

    

, "1943 – 1940תוניסיה ומרוקו , יריה'יהודי אלג", אביטבול' מ=  יריה  'יהודי אלג, אביטבול

   106–79' עמ, )ו"תשמ (28, פעמיםפעמיםפעמיםפעמים

ירושלים , ולם השנייהולם השנייהולם השנייהולם השנייהיהודי צפון אפריקה במלחמת העיהודי צפון אפריקה במלחמת העיהודי צפון אפריקה במלחמת העיהודי צפון אפריקה במלחמת הע, ל"הנ=  יהודי צפון אפריקה  , אביטבול

  ו"תשמ

  ח"אשדוד תשכ, תפארת בחוריםתפארת בחוריםתפארת בחוריםתפארת בחורים, דאנינו' מ=  תפארת בחורים  , דאנינו

, "על גרמניה הנאצית בשירה העממית של יהודי תוניסיה", הטל' א=  גרמניה הנאצית  , הטל

  30–126' עמ, )ו"תשמ (28 פעמיםפעמיםפעמיםפעמים

ירושלים , בבבב, , , , באפריקה הצפוניתבאפריקה הצפוניתבאפריקה הצפוניתבאפריקה הצפוניתתולדות היהודים תולדות היהודים תולדות היהודים תולדות היהודים , ז הירשברג"ח=  תולדות היהודים ב  , הירשברג

  ה"תשכ

פיוטים על נס והצלה מקומיים פיוטים על נס והצלה מקומיים פיוטים על נס והצלה מקומיים פיוטים על נס והצלה מקומיים : : : : מי כמוךמי כמוךמי כמוךמי כמוך, משיח-חיטין' חזן ור' א=  מי כמוך  , משיח-חזן וחיטין

  גוריון בנגב- אוניברסיטת בן: באר שבע, בקהילות צפון אפריקהבקהילות צפון אפריקהבקהילות צפון אפריקהבקהילות צפון אפריקה
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יהודית יהודית יהודית יהודית - - - - הספרות הערביתהספרות הערביתהספרות הערביתהספרות הערבית, טובי' טובי וצ' י=  יהודית בתוניסיה  - הספרות הערבית, טובי וטובי

וראה שם הגדרות לסוגות השונות בספרות העממית של . 126' עמ, ס"לוד תש, בתוניסיהבתוניסיהבתוניסיהבתוניסיה
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  א"תל אביב תשל, סוגיות בספרות העברית של ימי הבינייםסוגיות בספרות העברית של ימי הבינייםסוגיות בספרות העברית של ימי הבינייםסוגיות בספרות העברית של ימי הביניים, מלאכי' צ=  סוגיות  , מלאכי

העימות בין ישראל לעמים בסיפורי עם של יהודים יוצאי ארצות העימות בין ישראל לעמים בסיפורי עם של יהודים יוצאי ארצות העימות בין ישראל לעמים בסיפורי עם של יהודים יוצאי ארצות העימות בין ישראל לעמים בסיפורי עם של יהודים יוצאי ארצות , מרכוס' א=  העימות  , מרכוס

  1977ם ירושלי, )עבודת דוקטור באוניברסיטה העברית (האיסלםהאיסלםהאיסלםהאיסלם

  ט"ירושלים תשכ, ספר נר מצוהספר נר מצוהספר נר מצוהספר נר מצוה, משאש' י=  נר מצוה  , משאש
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ספרות יהודית במרוקו ובתוניסיה ספרות יהודית במרוקו ובתוניסיה ספרות יהודית במרוקו ובתוניסיה ספרות יהודית במרוקו ובתוניסיה : : : : מגילת היטלר בצפון אפריקהמגילת היטלר בצפון אפריקהמגילת היטלר בצפון אפריקהמגילת היטלר בצפון אפריקה, שרף' מ=  מגילת היטלר  , שרף

 ח"לוד תשמ, על מפלת הנאציםעל מפלת הנאציםעל מפלת הנאציםעל מפלת הנאצים


