
       

           

    

                
               

               
                 

               
               

               
  

                   
               

                
                  

                 
                 

              
                

                  
                

                
                

               
              

              
                

               
                

              
                

               
               

              
               

   
               

                
                  

ס ותימהון וזחה ,שיאה –ש יאן וזחה

 ,תידרחהה כפהמהג יהנמון ימאמה ,קסופה –ש יאן וזחה ,ןוארבן ימינב

א "עשתם ילשורי ,סנגאמ

ב ושחד יקפתא לממב שחנ ,ורפסם של עה נוכמה,)1953–1878(ץ ילרקו היעשים הרבאי בר –ש יאן וזחה
ת דמועו תומדשא ופאה מתן יא .םירשעהה אמהל שה יינשהת יצחמבת ידרחהה רבחהל שה תומדב וציעב
ש קבמהן ושארהף יקמהר וביחהא והן וארבן ימינבל שו רפסם לואו ,תוידרחת ויפרגויבש של שן זכרמב
ל לוכהי לטנמונומר וביחא והו רפס ,וזמה רתי .יתרוקיבר קחמד וסיל עש יאן וזחהל שו תומדת אר יאהל
ן וידוי דרחהר וביצהי יחבו תוברועמר חאב קעמ ,החותינוו תוגהל שר ואית ,שיאן וזחהל שה יפרגויב
ת ומדהל שח ונעיפוי וצימר שפאמך כל כף יקמר וביחם ירבדהע בטמ .הכלהק סופכו לעפמבק ימעמ
ן וזחהל שו תומדבם ינושהם יטביההן יבם יימינפהם ירשקהל עד מועור זוחר בחמה ,ןכא .וזכרמבת דמועה
 .שיא

ג יהנמוה כלהק סופו נייה,"רודהל ודג"לי דמלם ֿֿשֿ◌◌◌◌ֿםולעי אטילן דמלה יהד ציכה לאשהת ונרקסת ררועמ
ת ועצמאבו זה לאשם עד דומתהלש קבמן וארב .תידרחהה רבחהב רקבה לעמבה נושארת וכמסל עבר וביצ
ה יהך ילהתה .הנשמ◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿתופוקתלות ופוקתלש יאן וזחהל שה יפרגויבהת קולחבת אטבתמשת ירוטסיהה דותמ
ש יאן וזחהב שיה נשש מחום ישימחו לת ואלמד ע .ופוסל על לכה דיעהא לו תישארך א ,יתגרדהא ופא
ט עימור וביצהי קסעבב רועמה יהא ל ,הרשמם ושבן היכא לא וה .הכלהל שת ומאת "לדבר גתסמא טילב
ו תשאו ,הרותהד ומילבע יקשהא והו יתותעוו יתוחוכל כת א .ורודי נבם ינדמלהי לודגם עם גם ירשקר ושקל
ה מכלע דוותהא והה נליוובר רוגתהר שאכא טילבו תבישילת ונורחאהם ינשבק ר .הסנרפהל ועבה אשנ

 .םכחד ימלתכו תולדגל עד מעש ,הנליול שה בר ,יקסנ'זדורגר זועם ייחי ברם הבו ,םינברהי בושחמ
א לש יאן וזחה :קפסר סהן עמל.1933ת נשבל ארשיץ ראלו תיילעם על חש יאן וזחהל שו ייחבה נפמה

ר ופלבת רהצהש ,םיטעמא לם ידרחכא לש .ןיועו ליפאוג יוסמה יהי נויצהל עפמהי פלכו סחיו ,ינויצה יה
ה לאל כבא צמא לש יאן וזחה ,הלואגלת ויפיצם הבו ררועום חורת או ביהלהץ ראבב ושייהת וחתפתהו
ץ ראלו אובם עד ימו ,קהבומי תרוסמי פואא ופאה יהל ארשיץ ראלו תיילעל .הנוילעהה חגשההד ילי וטיב
ץ ראלו אובר חאלך ומסת אזם ע .ץראבת ויולתהת ווצמלם יעגונהם ייתכלהת וקפסת רתהו תואה קיסעה
ן מם יאלקחל יבשבת וכלהק סופה יהה ליחת .תירוביצת וברועמבה אטבתהשת ישפנת וררועתהו בה לח
ה טימשהת ווצמת רימשות בשבה בילחת ולאשבו תכרדהלו שרדנם ה .לארשית דוגאי לעופל שם יבושייה
ו דדומתהם מעשם יישקלת ושיגרה ליגא והת אזם ע ,רימחהלש יאן וזחהה טנו לשה כלההי קספב .דועו
ר בוי אמצעק סופל שן יטינומו לו אצישמת ודחאם ינשר ובעכ .םתארקלא ובלל דתשהום ידרחהם יאלקחה
ר חאלק רה כזר וביצג יהנמל שד מעמל ,םרב .םינווגמם יאשונבם יברלק סופלש יאן וזחהה יהא כמס
י לודגם ישיאל שם תומוה פוריאח רזמבה רותהי זכרמן ברוח .היתואצותלה קיזבוה יינשהם לועהת מחלמ
ך ותב .תידרחהה רבחהל שה מלועבל ודגל לחו רצי ,האושבו חצרנשן יבע בטהך רדבו רטפנשן יבה רות
ן יינע .לארשיץ ראבש דחמם תיינבלוו ברחשה רותהי זכרמם וקישלר ותחלש יאן וזחהל חהה זהל לחה
ם ינומהשי דיסחי ברן יעמלם גם ינשן תואבה יהר גתסמהוש ורפהי אטילהן דמלהשה דבועבש יד חוימ
ה לאל כו פרטצהשכ .םיכודישות ואירב ,הסנרפי ניינעבה כרדהוה צעם ישקבמוו תיבת ותלדל עם יאבוצ
ו שקיבי דרחהר זגמהל שם יאקיטילופהום ינקסעהף אש "רודהל ודג"לה יהשד ער צבתהוו דמעמך להו ידחי

 .ויתוצעת א
ל ודגל שן יטינומלה כזא והן כש ,הרואכלה טושפה בושתה .אקוודש יאן וזחהע ודמה לאשהת לאשנ

ם ינופהל כלש רדיהלו תונוכנוע ונצהו ייחח רוא ,ויתודימת וכזבק ידצם דאל שה ליההה פסונד ועוה רותב
ה עפותהת אר יבסהלו שקבב ,ןכאו .ידן הבן יא ,יחרכהי אנתר דגבן הו לאת ולעמי תששף אם לואו .וילא



                
               
              

              
              
                 
              

                 
                

              
                 

                
             

             
                  

              
             

                
                 

               
                 

               
              

               
             

            
               

                
               

               
  
                

              
               
               

               
                  

              
               

                  
               

               
               

                
              

              
                

           

ה מוש יאן וזחהה נהנה נממשה מזירכהב יטה מה לאשהת לאשנך כיפל .המזירכהן יינעלן וארבק קזנת אזה
ר זוחן וארב .שיאן וזחהל שת וישיאהא והן ושארה .םיביכרי נשף וריצבה צוענה בושתהשי נמוד .הרוקמ
ר חאד צמ .תוינוציקת ודמעלה טונם יתעלור ימחמון רמש ,דחאד צמ :תבכרומה תייהו תוישיאשה ארמו
ר ותחלם עטן יאשת ורטמן יבוה גשהלת ונתינהת ורטמן יבן יחבהלות ושימגבג והנלע דויהט סיטמגרפ
י פלכה נבהבוה למחבן חינשם דאר חאד צמו ,ילאוטקלטניאם זיטילאלה טונהן דמלד חאד צמ .ןהילא
ק ומעהי מינפהע ונכשהא והש יאן וזחהל שה מזירכהת אר יבסהלי דכו בש ישי נשהב יכרה .בחרהר וביצה
 .וייחח רואן יבול עפא והו משבשי תדהל אדיאהן יבת מלשומהה מילההוו כרדת קדצב

ה גוהה יהא לש יאן וזחהי כר יהבהלב יטמן וארב ?שיאן וזחהל עפו נעמלוו משבשל אדיאהא ופאה מ
 ,הרודסת יתדם לועת פקשהו לה תייהת אזם ע .וינייעמש ארבו דמעא לת ויגולואתת ולאשו ,ירוקמת ועד
ת ושרופמן ניאם אף אשת ויגולואתת וחנה ,רמואה ווה ".תעדמא לשה יגולואת"ה תואה נכמן וארבש
ן הילעת תלי לבי רוביצהו לעפמת אוי מינפהו מלועת אן יבהלן כתייא לי תטישן פואבת וגצומן ניאי אדוובו
ם יטסקטן ווגמך ותמש יאן וזחהל שת יתדהם לועהת פקשהת אץ לחלח ילצמן וארב ,ןכא .תעדהת א
ויבתכמשיאןוזחהעפשוהו ייחבםדקומבלשבשר רבתמ .התואאטבלםירומאםניאה רואכלש
 .הגגופתהוה כלהם ינשהף ולחבו ,ידמלת יחטשה תייהת אזהה עפשההם לואו .ם"במרהל שם ייפוסוליפה
ש ממל שם תוחה עבטא לם גא ליממוש יאן וזחהל שי תדהו מלועבש ממל שד יקפתה אלימא לה לבקה
א טילבת ינדמלהת יליעהי גוחבה נמתסהוה כלהשה מגמש יאן וזחהך ישמהה לבקהן יינעב .ומלועת פקשהב
ם ידמועלם יבשחנהם ישיאהי נש ,ןי'זולוומם ייחי ברוה נליוומן ואגה .הרשע◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿעשתהה אמהע צמאבר בכ
ד סיימ ,רטנלסל ארשיי ברו ליאו ,הלבקהל שה מלועבם ייורשו יה ,אטילבה רותהי לודגל שת לשושהש ארב
ן וזחלן ידהא וה ,רומאכ .ותנשמב וציעבש ממל שד יקפתה אלמא לא יהו ,הלבקהת אש טנ ,רסומהת עונת
ו נייפאא ל ,ל"זחר חאלת ידוהיהה בשחמהל עו עיפשהשת וינויערהת וטישהי תש –ה לבקוה יפוסוליפ .שיא
,"המימתהה נומאה"–ן וארבב ישמך כל ע ?התואן ייפאא ופאה מ ,שיאן וזחהל שו מלועת פקשהת א
ה רשֿֿעֿ◌◌◌◌ֿעשתהה אמהי הלשבה פוריאח רזמבה יסקודותרואהב רקבט שפתהלה לחהשת ינויערה מגמ
א יה ,ולשר חאר קחמבח תינן וארבשה עפות,"המימתהה נומאה"ל שה תועמשמ .םירשעהה אמהת ישארבו
ו זה מגמח ורב .תויגולואתת ויגוסבה ייהתוה ריקחל כמת וענמיהום טושפכל "זחל שה נומאהי רקיעת לבק
ם ייגולואתם יטבלם יררועמהם יעוריאש יאן וזחהי ניעבו בשחנא לל ארשית נידמת מוקתוה אושה
ה בוחהה תייהה אושהן מת שקבתמהה דיחיהת יתדהה נקסמה ,ותעדל .תינויערת ודדומתהם יבייחמהו
ת יצמתא והה רותהד ומילשה רכההה דמעו זו תנקסמד וסיב .וברחשה רותהי זכרמת אם קשלוץ מאתהל
ת וזחת אה רותהד ומילבה אורהה פקשההן יבו "המימתהה נומאה"ץ ומיאן יבש יק זחי מינפר שק .תודהיה
ל כת את ונפלת רשפאמת וימויקת ולאשל ולכממן יעדויבא לשו אן יעדויבת עדהת חסהן כש ,לוכה
ת ולאשלה בושתל כן יאם יקסופהת ורפסוס "שהת ויגוסד ומילב ,רבדל שו פוסב .הרותהד ומיללם יבאשמה
 .הלאה

 .רסומהת עונתם עו לשס ומלופהא והח תנמור אתמן וארבשש יאן וזחהל שו מלועת פקשהבט ביהד וע
לוש  "הרושב"ה .הרשע◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿעשתהה אמהע צמאבר טנלסל ארשיי ברא טילבד סיר סומהת עונתת א ,רומאכ
ל שי רסומן וקיתלם יינחורם יבאשמוב לת מושתק ינעהלי וארת ווצמהם ויקוה רותהד ומילד צלשה תייה
ה לשכמהת אוי גולוכיספהר ושימהל אי גולואתהר ושימהן מר סומהל שה יעבהת אק יתעהר טנלס .טרפה
ל לכך רדבם דאהל שו תולהנתה .תישפנהה ענההן יבות יביטנגוקהה רכההן יבשר עפבה לתה זם וחתב
 .םיעדומי תלבש פנת וחוכי דיל עא לאת ילכשהה רכההי דיל עת עבקנה ניאי שפנץ חלל שם יבצמבד וחייבו
ם דאלר שפאלו דעונשם ייכוניחם יליגרתות יגולוכיספה ירואתר טנלסח תיפו זה יעבם עד דומתהלי דכ
ה אמהל שם יעשתהום ינומשהת ונשב .םייבויחם יקיפאלו שפנת וחוכת אל עתלוה לאהם יפחדהל ער ובגל
ת או דסיות ובישיהל אי רקיעהץ מאמהת אר טנלסל שו ידימלתי דימלתוו ידימלתו קיתעהה רשֿֿעֿ◌◌◌◌ֿעשתה
ם יליגרתהות ונויערהם עא טילת ובישיל שי נדמלהס ותאהת אב לשלו סינם הבשת ודסומ ,רסומהת ובישי

י בושחמם ידחא .אטילבת ינברהת יליעהב רקבף ירחס ומלופר רועה זך להמ .רסומהת עונתל שם ייכוניחה
ה נחמהי שנאם ניאשם ימכחי דימלתבל וזלזב ,הרותל וטיבבם תואו מישאהור סומהי שנאת או פקתם ינברה
ר סומהת בישיל שה כרדל עד וחייבא ציף צקה .תרוסמבה זיחאם הלן יאשר סומי כרעת אצמהבום הלש
 .הנוילעהל עה דיור סומהת עונתה אציה זהת ומיעהן מ .גירחהוי לקידרהה ייפואבה טלבש ,קודרהבונב
ו עיגהר סומהת עונתל שה כרדבו לגדא לה ליחתכלמשת ובישין ללכבות ויאטילהת ובישיהי שארמם ידחא
ם ה ,ידוהיהב וחרהת או פטששם ישדחהם ימרזהי נפמר תויבל יעיהה נגההי עצמאא יהו זך רדשה נקסמל
 .תובישיבם ידמולהם יריעצהן מם יברו פחסש ,תונויצהוה ינווגלת ינכפהמהה עונתה



              
                 

                
              

               
                

               
              

                
              

                 
                

                 
               

    
                 

                 
               

             
            

                   
                  

               
                

               
                   

              
                

                
                

   
               

             
                

                
              

                  
                

              
        

              
               

                
             

                
                    

                  
                           

 .יתבישיהד סממהן מי מיטיגלק לחו בשחנון ילופבר סומהת ובישיו ססבתהת ומחלמהי תשן יבה פוקתב
ד יחיהו רפסבם ידחאם יקרפוה רשע◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿעשתהה אמהי הלשל שס ומלופהת אש יאן וזחהך ישמהן כי פל עף א
ר סומהי שנאי כא והף אן עטו ימדוקכ .רסומהת עונתל עה פירחת רוקיבלד חיית ועדות ונומאי ניינעב
ה רותהם לועל עם ימייאמם יינוליחם ימרז ,ךכמר ומח .םימכחי דימלתבל וזלזבוה רותל וטיבבם ילשכנ

ם עו סומלופבש יאן וזחהל שת ינורקעהה נעטהם לואו .תיבמו רוערעלם ימרוגר סומהי שנאו ליאו ,ץוחבמ
ו תנעטש שאלי דכ .רסומהם וחתבם גם וגפלי וארהן יבע ירכהלה רומאהא יהה כלההשה תייהר סומהת עונת
ת ושירדם עת יתיזחש גנתהלה יושעת ירסומה יציאוטניאל עת ססובמהה ערכהם הבשם ירקמר איתא והו ז
ע יצה ,םייכוניחם יליגרתת ועצמאבר ציהת אא כדלו שקיבש ,רסומהי שנאל שם כרדלה פולחכ .הכלהה
 .הרותהד ומילבץ מאמת עקשהות ווצמהם ויקבק ודקדי דיל עם דאבשה שודקהד וסית אר יבגהלש יאן וזחה
 ".החפשמהך ותב"ה תייהר סומהי לעבן יבוש יאן וזחהן יבת קולחמהשו תעיבקב ,ןבומכ ,קדוצן וארב
ם ע .םיעצמאהת לאשבק רו קלחנם הו ,תוהזו יהם ידדצהי נשל שת ורטמהוד וסיהת וחנהר בדל שו פוסב
י אטילהי נדמלהס ותאהל ען גהלש קבמהן רמשכה זן יינעבה לגתהש יאן וזחהשר יהבמוף יסומן וארבת אז

 :שיאן וזחהת דמעל עע יפשהשת וישיאהב יכרא והה מה ארמף אן וארב .רסומהת עונתל שת ונשדחהי נפמ
ק זחלב טומר ציהת אא כדלם וקמבשה נקסמהי דילו תואו איבהם דאבשב וטבו תנומאוו לשת וימיטפואה
 .השודקהת וחוכת א

ה ינמאנם עה לועפף תשלמע תרנא לא והר סומהת עונתל עש יאן וזחהח תמשה פירחהת רוקיבהף אל ע
ה לועפף ותישבז אל עפא והא לאד בלבו זא לו ,לארשיץ ראבה רותהת ודסומם וקישלל ועפלל חהר שאכ
ב ושחו קה טילבמו זת ולהנתה .רסומהת עונתל שר תויבי לקידרהם רזה ,קודרהבוני שנאם עק ודה
ד וסייי דילא יבהלו יצמאמבם גה אטבתהש יאן וזחהל שת יטמגרפהת ושימגה .םזיטמגרפה :ותוישיאב
 .ןהבה גהנשד ומילהת טישלת וצרחנד גנתהשי פל עף את ויאטילת ובישי

ו רבחתנה כד ע ,רומאכ .ותומר חאלר מוחול ק ,וייחי מיבר בכל מסלה יהש יאן וזחהי כן עוטן וארבק דצב
ה עפותמק לחוי כוניֿֿחֿ◌◌◌◌ֿיפרגויגהי פואי לעבם ירוביחו לאר בדל שו תמאל .תוידרחת ויפרגויבש שו ילע
י לודג"ת ידרחהה געבם ינוכמהי יחל עם ירוביחל שת וברת ורשעו ספדנם ינורחאהם ירושעב .רתויה בחר
 .םהייחום תומדל שי גולותימר ואיתי דיל ע "םילודג"ל שן ואתנפן יעמר וצילך שמתמן ויסינה ז ".לארשי

 ".הרותת עד"ג שומבא טבתמהום ינורחאהת ורודבי דרחהר וביצבה זיחאו לה נקשן ויערלר ושקה זך להמ
 ,הרותי לודגכי דרחהר וביצהת רכהלו כזשם יבושחם ימכחי דימלתו נייה,"לארשיי לודג"ה זן ויערי ֿֿפֿ◌◌◌◌ֿלע
ת אס סבלו שרדיישי לבק רפהל עת ודמועהת ולאשהל כבר וביצהת את וחנהלם יכמסומום ילגוסמ
ל עס ותימה .הרותהת ווצמל שן פקותכף קותש יה לאת ויחנהל ,וזמה רתי .םייתכלהת ורוקמל עם היתויחנה
ן יאו,"הרותת עד"ן ויערח ופיטלם רתו מצעש יאן וזחה .הזן ויערלף קותת ונקהלא ופאד עונ "םילודגה"
ר דגבן הן יינעון יינעל כבם היתוארוהשם יגיהנמהם עה נמנא והי דרחהר וביצהי ניעב ,ןכאשר מולך ירצ
 ".הרותת עד"

ם תוחבע ובטת ידרחהת יפרגויגההת ורפסבב צועמא והשי פכ "םילודגה"ל שם נקוידי כן ייצלר תומלא ל
ת וקפס ,םיטבל ,םייותיפה בש ישת ואיצממם יעקפומ "םילודגה"י יח .היצקיפירולגוה יצזילאדיאל שק ומע
ר הוזהם רואבם לוכם יראומ –ם תואו כניחשם יכנחמהוו לדגו בשם ירוההת יב ,ודלונה בשה רייעה .םיגשמו

ה לכשההע גנבו אמטנא לם לועמשם דאי נבם ה "םילודגה"י כו ילאמר ורב .האריהוה רותהי כרעל ש
וינויעבי וטיבי דילאה  ,ו תטילשמם יגגומתמש יאן וזחהל עם ירפסהי רבחמם נמא .תונויצהו ה ב םיעדמב
ן יאו ,ךכל כא לפני עדמע דילש יאן וזחהה כזד ציכה לאשלם ישרדנם הן יאם וקמם ושבם לואו .םייתכלהה
ת ויגוסת נבהם שלא לו ליפאום יעדמד ומללץ ילמהש יאן וזחהשז מרל כם הירבדבן יאשר מולך ירצ
ל שת ורימאת עפושמה בם ירבדמו נאשת ורפסה ,הברדא .הנליוומן ואגהו תעשבץ ילמהשו מכ ,תויתכלה
 .ודוסימל וספת יללכה לכשהבק וסיעשם יעבוקה "םילודג"

 ,םירבחמהו נאך כיפל .ןוילעי כאלמום יפרשת גרדמלו לעתהם ה "םילודג"לו יהשה עשמ ,תאזד ועו
ם הילוקישת אן יבהלום תעדף וסלת דרלל לכם ילגוסמו נניאם תודואל עם ירפסהל שם יארוקהום יכרועה
 ,םהינפלל טבתהלא לאו נלן יאא ליממ .םתולדגא ולמל עד ומעלל דהו נחוכבן יאשן כשל כ ,םהיעינמו
 .םהיתוארוהל כת אר והרהו אר וערעא לבל בקלום היכרדת וצקת אד ומלל

ע גונו ביבסם קרנשס ותימהי אישמד חאשה מתן יא ,למסלי דרחהר וביצהי ניעבה יהש יאן וזחהשן וויכ
ה לשממהש ארן וירוֿֿגֿ◌◌◌◌ֿןבד ודא וה ,תידרחהה יווההל עי מויקהם ויאלל מסב שחנשי מם עו לשת ומיעל
ד גנת עדת ושיחנבק באני דרחהר וביצהשם ימיהם צעב 1952ת נשל שר במצדש דוחב .תינוליֿחֿֿ◌◌◌◌ֿתינויצה
ן וירוֿגֿֿ◌◌◌◌ֿןב .קרֿֿבֿ◌◌◌◌ֿינבבש יאן וזחהל שע ונצהו תיבל אן וירוֿֿגֿ◌◌◌◌ֿןבע יגהם ישנל שי מואלהת ורישה "תרזג"



                    
                  

                  
                    

                 
     

               
      

              

                

                

               

            

                 

                

                   

         

                 
                  

               
               

              
               

             
             

                
                 

              

              

                 

                

             

                
                

         
 

י לבת אזהץ ראבד חית ויחלל כונ ,םייתדֿֿֿֿ◌◌◌◌אלום ייתדם ידוהי ,ונאד ציכ"ה לאשהת או חראמי נפלג יצה
ת ידרחהת יפרגויגההת ורפסהם לואו ,ותלאשל עש ממל שה בושתלה כזא לן וירוֿגֿֿ◌◌◌◌ֿןב?"םינפבמץ צופתנש
ן ובנק חצים גה בח כנן כש ,םייניעש שבה תייהה שיגפהשי פל עף א."םימעטמ"ת אזהה שיגפהן מה תשע
ן וזחהל שה רובגהת דימעל עם יטרפי טרפר פסלם יידרחת ורוקמו עדי ,ןוירוֿגֿֿ◌◌◌◌ֿןבל שו ריכזמז אש מישש
אלשי דכו יפקשמת אש יאן וזחהר יסהר דחלן וירוג◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿב ס נכנר שאכשר פוסף א .ינויצהר רוצהי נפבש יא ן
 .עשרל שו ינפבן נובתהל

 ,דלפנשה שמי דרחהט סיצילבופהל שו ירבדת אא יבמן וארבה זת ומיעל שת ירוטסיההת ועמשמהן יינעל
 :םימים תואם צעבר ואו ארש

ת ודלותב .הנימבה נושארה ניאה לשממה◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿשארוא "טילש "שיאן וזח"ל עבק ידצהן ואגהן רמן יבה שיגפה

ל שם בלן יבח יש◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿודות ודעוותה .םינדורום ילשומם ע ,םלועת ודוסי ,םיקידצם עפא לו דעונם יכוראהל ארשי

י איבנן יבם ירבדהי פוליחות ושיגפה [...]ת ועמשמת ברת וילמסה וולמז אמה תיהט לושהף ורגאהם על ארשי

ה דועתא יהב אחאוו הילאן יבם ירבדהת מחלמ .חצנהן עמלש דוקהי בתכבו קקחנם יאטוחם יכלמו 'ה

ה שודקד◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿארטסה –םהיניבלטלוטמלארשיםעשםירתוסהתוחוכהינשןיבתושגנתהלת עזעזמ

ש ודקהא נתהי אכזן בן נחוי 'רן יבה שיגפהל שק ייודמל כ◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿיטרפל עו ננעמלו רמשל "זחם ג .ארחא◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿארטסהו

ל שם קלחבד ימתן ורחאהן וחצינהל פנר בדל שו פוסבי כם יעדויו נא .יאמורהת ומחלמהר וביגס וניספסאו

ם ירבדהי פוליחבם גה נוילעהל עה תיהי מל שו דיק פסל כו נלן יא .הרותהי רשון וילעי שודק ,חורהי טילש

 .ינוליחהה לשממהש ארן יבו [...]ש יא◌ֿ◌ֿ◌ֿ◌ֿןוזחהן רמן יבש

א והשק פסן יא .תידרחהה יפרגויגההי לבכמש יאן וזחהל שו לעפמוו תומדת אץ ליחשא יהן וארבל שו תוכז
ע נמנו ניאום דור שבו בה אורא והת אזם ע .היתפמאט עמא לבוו לי וארהד ובכבו רפסר וביגלס חייתמ
 .תידרחהה בוגתהת ופירחא והן וארבל שו תחלצהלם ינמיסהד חא .וייחך להמבה פרותת ודוקנם גף ושחלמ
ל וכהשו תעדבה לעהא לש יאן וזחהשה עיבקהל עד וחייבו לח ולסלם ישקתמם ידרחהם יביגמהשה מוד
 .הדובעהת וכרעמבו בלתשיוא בצבו תרשים ידמולם ניאשה לאשד גנתהא לא והשוה רותד ומללם יבייח
ה חתפתהש "םידמולת רבח"ת עפותת אש יאן וזחלס חיילא ופאן יאי דרחהר וביצבת חוורהה פקשהכא לש
"ת ניינעמה עפותו נינפל ,ןכא .םינורחאהם ירושעב ת אם יכירדמהום יבצעמהה לאה רואכלם ה "םילודגה:
 .שארמו זחא ל "םילודגה"שם יצוליאוה קימנידמת עפשומת ידרחהה רבחהת ולהנתהם לואו ,ידרחהס ותאה
י ואו ,ידרחהס ותאהי כרוצת אם ולהתשי דכש דחמ "םילודגה"ת ומדת אב צעלס ותימהל שו דיקפתך כיפל
ב תכך כו .תמאבו לעפוו יחשו מכם ילודגהת ומדן יבוס ותימהן יבר עפהת אף שוחהי תרוקיבהר קוחלו ל
 :ןוארבל שו רפסל עה בוגתב "ןמאנד תי"בס פדנשר מאמבן מגרבו היעשים הרבאב רה

 ,םלועמם ימכחי דימלתו שמשא לוו דמלא לוו ארקא לש,]םייתרוקיבהם ירקוחה[ל "נהו לאם ישנא ...

י מ ,ירצחס ומרלו אובתי כ :רמואי נאם הלו ...ל לכו ילאו ברקתהא לשת מאהו ',ד ך אלמבו עגנשם יבשוחו

 ,רומחלה מודהם ע ,רומחהם עה פם כלו בש ,םכלם ייוארהם כיתולבסלום כתכאלמלו כל ,םכדימת אזש קב

 ...ובוזעם ייחם יימר וקמו ,ביזכי לחנום ירבשנת וראבוי לוחי שנאמה ירוטסיהו שע

ר קחמשל ככת ירוטסיההת מאבן יינעם הלש ישם יארוקהד חאכ ,תאזת מועל .תידרחהה בוגתהל ען אכד ע
ם ישרמהי רקחמהג שיההל ען וארבן ימינבת אך רבלש ישר ובסי נאה תואר זחשלוף ושחלי ושעי תרוקיב
 .ורקחמת וריפלד ועה כזנשת ווקלוו נינפלשר פסבם ולגה




