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 ל די א השמ

 היפעלובא םהרבא 'רו וריבודרוק השמ 'ר לע

 תלבקל היפעלובאמ ,ילבש זוכיר תלועפ תניחב תודדובתהה גשומ תולשלתשה תא וניחותינ

 השמ 'ר לש וז ןיבל היפעלובא לש ותלבק ןיב דורב וק חותמל רשפא יכ ולעה ,תפצ

 לעב—ודימלתו היפעלובא לש וירפס תורכזה לע רקיעב יתכמתסה .1וידימלתו וריבודרוק

 .2 תויתואה יפוריצו תודדובתהה ןיב רשקה לע ןכו ,וריבודרוק -דיב —"קדצ ירעש" רפס

 ,תויטסימ תוקיטקרפ תודוא לע היפעלובא ירבד לש תואבומ לא היינפה דבלמ ,םלוא

 תוקינכטב ,השעמל הכלה ,שומיש הנחכותש תויודע ונילעה אל ,תפצ ילבוקמ לצא ואבוהש

 הדיקפת תעיבקל דאמ בושח קוזיח הווהת הז ןיעמ שומיש תחכוה .עיצה היפעלובאש
 ןתינ יכ ינמוד .תפצ ילבוקמ לש תיזכרמ הרובחב םייטסימה םייחב תיאובנה הלבקה לש

 תאזו ,תויתוא יפוריצ לש םיליגרתב קסעש ימכ ראות וריבודרוק השמ 'ר יכ ,תוארהל

 יקלטיאה לבוקמל יתנווכ .תפצב המ ןמז ההשש ,ויצירעמו ודימלתמ דחא לש וירבד ךותמ

 ורומ לש ילבקה וקוסיע לע רכזנה לבוקמה רסומ ,"ןונבלה תרגא"ב .3 וטאד יכדרמ 'ר

 :4םילימה ולאב

 תויתוא ףוריצ דוס דשא 5 ן "אצ העת תויהל רנמוא אוה ן"לד ן"הבאד את"וגמוא

 דוסבו שדוקה תויתוא ףוריצ דוסב ומצע תא העור תמאה תמכחב םכחהש ,תודוקנ

 השמ לש ®ורתסנו7ן"יאמ 'מיגב -השמ לש ובר לאגזנגז .דאמ אוה בר יכ תודוקנ

 .82—35 ימע ,(ה"משת) 14 ,"תעד"

 .46—42 ימע ,םש

 .146-131 ימע ,ב''משת םילשורי ,היתוחולשו הלבק ירקח ,יבשת היעשי האר

 ןכו ;םש ,יבשת ירבד תא האר הז רוביח לע .156—155 ימע ,(ליעל 3 הרעה) יבשת י''ע ספדנ

 ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,וטאד יכדרמ 'ר לש הלואגה תרות ,ןוסבקעי םרוי

 .100—95 ימע ,בי'משת

 ."תודוקנ ,תויתוא ,ףוריצ" לש ןוקירטונ — ן"אצ

 תאזו" תשרפ ,"ינויצ"ב דחוימבו ,םיבר הלבק ירפסבו ,ב ג תומשל לאיזוע זב ןתנוי םוגרת האר

 הירטמיגה תואצמיה לשב ,השמ לש והרומכ ךאלמה לע תרוסמה תא דימצת וטאד ."הכרבה

 .היפעלובא לצא ,ןיאמ — השמ

 ."ןיאמ" םג ךכו ,101 הירטמיגב "לאגזנגז"

 לש ךרמו ,ונייהד—זנכשא ידיסח ןושלב — "םלענה" לש הירטמיג בושיח תקינכטל הנווכה

 ,א—ןי —מ :הלש םלענהו ,השמ — הביתה ,הז הרקמב .הביתה תויתואל תופרטצמה תויתואה

 ."ויאמ" ונייהד
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 לדיא השמ 118

 וז תונמוא ול שפת וריבדרוק .דשמ שיאה ןכ יכ ןבהו .ן"יאמ א"ה ן"יש ם"מ אלמ

 .םירחאל םג ול םג חילצהו השעו תודוקנ תויתוא ףוריצ לש

 םלועה ייח" דפסמ םיחוקלה םיאשונ לע לילעב דסוימ ,ודימלת ידיב וריבודרוק לש ורואית

 םמש "וללה תולחתהה 'ג" 10יכ ,סרוג הזה לבוקמה .«היפעלובא םהרבא 'ר לש "אבה

 םדא זאו ןאצ העור השמו דוסב ן"אצ ףרוצמו ן"צא ןוקירטונו תודוקנו םיפוריצו תויתוא

 םש תומלעה" :םיארוק ונא רוביח ותואב רחא םוקמב וליאו ."םלש ותויהב ןאצ העור

 ." "ןיאמ אוה השמ

 יכ ,קפסל םוקמ הריתומ הנניא ק"מר לש ורואיתל היפעלובא לש הלא וירבד תאוושה

 ,םלוא .היפעלובא לש ותלבק תא םינייפאמה םיאשונב קסעש ימכ ורומ תא האר וטאד

 הלבקה יכ ,רבתסמ האבומה לש אשירה ןמ .םיפסונ םיבושח םיזמר םיוולתמ וז העיבקל

 אלא ,וז הלבקל הבר הכרעה קד אל ,ןאכמ ."ונלש תובאה" לש תונמואכ הבשחנ תיאובנה

 רודב ,ןכ ומכ .ויתובא וא וירוממ התוא שרי ק"מדש ןכתיש ,תילבק תרוסמכ התייאר םג

 תויווחל עיגהש ,הארנה לככ ,הנווכהו — "חילצה" ,השעמל הכלה הב קסע ק"מר יכ

 הדמיל ףאו—היפעלובא לש ותעד יפל ,ףואשל "יאובנה" לבוקמה ךירצ ןהילאש תויטסימ

 ,וז הלבקב וקוסיעב "חילצה" ק"מר קר אל ,קיידל הצרנ םאו ,וידימלתל קפס ילב ,םירחאל

 היפעלובא ספותש בושחה םוקמה לע הומתל ןיא ,הז רואית רואל .ודימלת ףא אלא

 רואיתל שדקוהש רפס ,13 לאטיו םייח 'ר לש "השדק ירעש" רפס לש יעיברה ורעשב

 ."וימיב האובנל עיגהל ךרדה

 :15 וטאד ירבדב בוש יוצמ ,תיטסימ היווח ןיבו "ן"אצ"ב קוסיעה ןיבש רשקל ןיינעמ זמר

 ףורי"צ י"ע ו"ית דעו ף"לא ןמ אתיב אפלאה תודוסב אוה הזה ינחורה ותיערמ

 ותרותב יקלאה רובדה השענ תאז אתיב אפלאה תויתואב רשא תודוק"ג תויתו"א

 70 ימע ,(ליעל 1 הרעה) לדיא האר .לאטיו םייח 'ר ,ודימלתלו ק''מרל עתי היה הז רוביח

 .215 'עה

 יבתכב םמשב ורכזנ אל םירחא היפעלובא ירפס וא הז רפס .ב''ע המ ףד ,1582 דרופסקוא י''כ

 ליעל) ןוסבקעי האר .תוריפסה תלבקל םלוכ םיכיישה ,םיבר םילבוקמ םמשב ןייצש ,וטאד
 תא ק"מדמ לביק וטאד יכ ,םרוג (6 הרעה 100 'טע ,םש) זוסבקעי .122—120 ימע ,(4 הרעה

 אל אוה ךא ,ליעל ונאבהש םיעטקב "ןונבלה תרגא" לע וכמתסהב ,תויתואה יפוריצ תרות

 לע עיפשה היפעלובאש ןכתי .וריבודרוק וא וטאדל רוקמכ היפעלובא לש ותרות לע עיבצה

 .ןאכ וננינעמ הז ןיא ךא ,םירחא תומוקמב ףא וטאד

 ,רבחמה םש םוליעב ,ואבוה הלבקה תודוסי תשולש לע היפעלובא ירבד יכ ,ןייצל יוארה ןמ
 י"כב הרמתשנש תרגאב ,םחנמ הילא 'רל יתנווכ .וטאדל םדוקה רתה ןמ יקלטיא לבוקמ ידיב

 תודוקנ תויתוא ףורצ ןוקירטונב ןאצ יכ ןאצ העור היה ןכו" :ב153 ףד ,1822 ל"מהב קרוי-וינ
 ."המכחה תאז יקלח השלש םה ולא יכ

 .היתודוסי ונייהד ,הלבקה תולתתהל הנווכה

 יולה המלש 'ר תיב םג אבוה הז ןינע יכ ריכזהל יוארה ןמ .א"ע גכ ,1582 דרופסקוא י"כ

 .ד"ע—ג"ע τ ,(צ"ד)ג"כרת םילשורי ,יולה תירב ,ץבקלא

 ,תירבעה הטיסרבינואה ,רוטקוד תדובע ,ותנשמו היפעלוביא םהרבא 'ר יבתכ ,לדיא השמ האר
 .20 הרעה 67 ימע ,19 'טע ,ו"לשת

 .ריק ,ביק ,הק ימע ,ג"לשת קדב-ינב ,השודק ירעש רפס האר

 .154 ימע ,(ליעל 1 הרעה)יבשת
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 119 היפעלובא םהרבא 'רו וריבודרוק השמ 'ר לע

 עמשאו 17א"דכ רבדמהו רבדמה היב ירק רבדמה "רחא והזו ויאיבנל רבדי ובו

 18 א"דכו ועמוש ודבל אוהו איבנב רובד אוהש רבדתמ ומכ ילא רבדמ לוקה תא

 ןתוא םישמ שדקה חור היה ןמצע תולמה םגש ינושל לע ותלמו יב רבד 'ה חור

 ודדוק השמ ר"רהמכ הזה למגה םכחהש יפלו .18ומצעמ םרמוא היה אלו ויפב

 ...ודיב

 לש תינחורה "היער"ה תרזעב תאזו ,האובנל ,השמכ ,עיגהש ימכ ראות ק"מדש ,ונדמלל

 תויתואה יניינע יכרד תנבה אוה םדא ינבב לדבהה" יכ ,סרוג היפעלובא ,םנמאו .ן"אצה

 וילע עיפשמ םשה רשא אוהו םשה לצא וריבחמ לודג אוה םהירתסב רתוי עדמש ימו

 .20 "ןהיכרד תנבהבו תויתואה תועצמאב רתוי ותמכחמ

 קוסיע לש וז הקינכט .תיהולא המכחל עיגהל ךרד הווהמ תויתואב קוסיעהש ןאכמ

 ונאבהש הנושארה האבומה ינפל רומס .דאמ תניינעמ הרוצב וטאד לצא תראותמ ,הלבקב

 :21בתוכ אוה וירבדמ

 עגפנו ץיצהש אמוז ןבל עריאש ומכ עראי אמש הלבקה תמכחב סנכנל איה הנכסה

 העברא וסנכנשכ תועיטנב ץצקו ץיצהש רחא עשילאל וא תמו ץיצהש יאזע ןבל וא

 תמכחב םיסנכנה לכ יכ ,םולשב אציו םולשב סנכנ דבל דחא םתעבראמו סדרפל

 אנמחר ןודז הלוע תאז המכח תגגשו האיגש וזיאמ םילוצינ הברהמ טעמ הלבקה

 ךרד איהו וזכ תנכוסמ הניאש שי תרחא ךרד אלא .רכו אח"רוא יא"הב .ןלציל

 תואיבמ םה רשא תאזה המכחב תולבוקמה תומדקהה ךרד איה הנכסה ןמ חוטב

 .האיגש ילב התעידי לא

 ונילע חרכהב ,היפעלובא לש הלבקה תולחתה תא וטאד טרפמ ךכ רחאל דימש ןויכ

 ."האיגש ילב התעידי לא תואיבמ םה רשא ...תולבוקמה תומדקהה" םע וז הלבק תוהזל

 הנווכה םאה .תועטהל הלולעה ,תנכוסמה הלבקה תא קיודמב תוהזל השק תאז תמועל

 ז לגוטרופו דרפס ישרוגממ ,תפצ ילבוקמ לש תיסאלקה הלבקה התיהש ,תוריפסה תלבקל

 ,ותעדל .הלבקה תא היפעלובא לש ותסיפת תעפשה ונינפל בושש ןכתי ,דכ רבדה םא

 ךרדה לע תוריפסב םינימאמ רשא םילבוקמ שיו ,22 תיתלחתה הלבק .דניה תוריפסה תלבק

 דע תוהולאה תא "וביר"ש ימ םהב האור היפעלובאו ,שולישב םינימאמ םירצונהש

 לע הלועה המכח ,ותלבקב האור היפעלובא ,תאז תמועל .23 "והוביכדה"ו "והורשע"ש

 .25"תולק"ב "האובנ" ידיל םדאה תא האיבמ איהש םושמ ,24תוריפסה תלבק

 .תילכשה שפנה "תיער"כ ורתי ואצ תא וניבר השמ תייער תא וטאד ריכזה ןכ יגפל .א ג תומש 16

 .44 הרעה 154 ימע ,(ליעל 3 הרעה)יבשת האר 17

 .ב גכ 'ב לאומש 18

 תובישח לעב םידקת םישמשמ םינויד המכב ק''מר לצא םינמתסמה םייטסיטאיווק םייוטיב 19

 .ל"מכאו .תודיסחה תנבהל הלודג

 .ב"ע ומ ,1582 דרופסקוא י"כ .אבה םלועה ייח רפס 20

 .155 דנע ,(ליעל 3 הדעה)יבשת 21

 ,ג"ירת גיצפייל הלבקה תמכח יזנג ,קנילי ורחא ידי לע הספדנ ,"הדוהיל תאזו" ותרגאב 22

 .15 ימע

 .19 ימע ,םש 23

 .16—15 ימע ,םש 24

 .443—442 ימע ,(ליעל 13 הרעה) לדיא האר 25
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 לדיא השמ 120

 "םינומיר סדרפ" רפסב ,יתעדל ,יוצמ היפעלובא לש הלבקב קוסיעה לש וז היארל שושיא

 ימשג שובל םהש "םירבד רופס" (א :"הרותה תוקולח" עברא שי ,2יי ותעדל .ק"מר לש

 קוסיעה (ג ."תויטשפב" םישרדמבו םינידב קוסיע (ב ."רופסה תויטשפ" וא ,הרותה לש

 ןינידה לכו תוינשמהו םישרדמה לכ יכ ...רהוזב םישרדנה תודוסה ומכ המיענה הלבקב"

 םתאיצמו 28תויתואה תוינחור" (ד .27"םיענ דוסו תוימינפ םהל שי תוצמה השעמ לכו

 יפסה הלבקה ונניא תילבק הניחבמ רתויב הלענה קוסיעהש ,ןאכמ ."ולאב ולא םרובחו

 וז הלבק ,םנמא .ןפוריצו תויתואב קוסיעב אלא ,רהוזה רפסב ,רתיה ןיב ,הרוקמש תיתר

 ףתתשהב םיקוספה ךותמ םפורצו םתלועפו תומשה דומעת היתחתו ...טעמכ אצמנ הניא"

 הילא אובמו ...טעמכ אצמנ וניאש המ הנוילעה הבכרמב םרדסו םתקיני םתעידי םהילא

 ."םימעטה רעשו תודוקנה רעשו תויתואה רעש םהו ...הלא םירעש 'ג םה

 תמלוה ,תודוקנבו ןפוריצב ,תויתואב רתיה ןיב תקסועש ימכ "תיעיברה הקולח"ה תנבה

 הנורחאה הקולחה יכ ןועטל ןיא ,םנמא .וטאד יכדרמ 'ר לש ומשב ליעל ונטטיצש המ תא

 תויגאמה תולבקה תא םג הז םוחתב לולכל שיש קפס ןיא .דבלב היפעלובא תלבק .דניה

 תוינושל תוקינכטב תושמתשמ ןה םגש ,30 "בישמה" רפס לש וזו29 "החונמ תירב" רפס לש

 .םימדקתמ הלבק ידומילב יזכרמ םוקמ היפעלובאל יכ רורב םג םלוא .תוקהבומ

 תלבק ןיבו היפעלובא לש תיטטסקאה תומשהו תויתואה תלבק ןיבש שגפמה יכ ,רבתסמ
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