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,ןשיַאןהמררת`ילעהלפנרשאדע,דבאהשכךרדמהעות

יכןימאמינאוןםכחהינולפרבד,הבלבאןילהברעיתנשו

ברבךיחתפררועיוריעיארוקהבלתא
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רמאןארוקהויובחמרןיברוםרסכאוהרּפךחֿפּפ
לבא,המהםינכשוירבדבןימאמינאיכםאו,ינומלפ
ןובלרבדיאושןכלעיב,האנשתילכתרוסרסהתאיתאנש

םתואאילפמ)/קהנוקהינפלרכומהירבדםמורמףאלידגמ

ויתפשקלחבהנוקהשפנוירחאתוטהלםהבןיאשתולעמב

בותכאורקשישפנב"השעאאופאךיאו.קחשיואוללואר

?רבדיחתפ

רשא,םיברוטילחי,טלקמריעכאוהרבבך'חםּפ
וליצייכהרעהינפלמושפנלעםימחרשקבלרבחמההמשםוני
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אצמירשאןורםהותועמ
,הנגשבבתכיב,ורפסב

קדטציו
ןורפסתארבחיכהככלעהארהמ,םיברםירבדלעדוע
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ורבןיחתפילםנהיהירותםמלוהםהמל
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לבא--

השקיכנאןיאשןיעשפילעהרואו!םידמחנםיארוקילוכח
,יכןיתינשאלוילעפםימהןיכנאקידצםכינפלרמאלףרוע

וניזאהןכלוןישפנלעםימחרינאםנשקבאםירבחמהלככ
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-

ןדפסבירבדתאםכארקב
אךןקיו

םכינפל
הנעמ
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ןיאיכלוםכדםהלדוגכילםתאשנויתבתכויתינש

לכברשיוןויכיורלכבקידצהיהיו,אטחיאלרשאםרא

תאויינעתא,.הנשיאלווישעמ
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יבןםיהלאהאריפכ
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ןיתלכיהעיגהש-דעןיבושלכאומחמיכרדיתרמשו,רפסב

ןכלו
האווןידבריחהפאזהויתואלתםכינפלומעמילא
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(ספָאי'םלי'בט'יארקיו)

לבקתנאלוןשדקמהןמזבאיבנהתאןיקדובויהשםשכ
ןןלכבדמעוהרותהתוצמבתוברתונויסנבותאוסנשדעאיבנל

תוקידבינימלכברפסרבחמםכחלכןהלוגבןיקדובוגארב

וחורבשיםאתעדלןתועודיה
ןהנוכנ

ירמאויהיןוצרלםאו

תאורפסבהעתיאלןעמל;רשיהלכשהינפלובלןויגהוויפ

המכחהךרדמוירבדבםתואחירייתלבלוןויארוקןומה

רשאבןרבחמהםויהארקיםינפלאיבנביכןהנומאהו
ןהרעהלםיגיעלתויהלןםהלזוחאךרדותחאתילכת

:זהימכחוארקיתאזההקידבהלןוכליךרדכםכירדהלו

'הנקב
`

.השגרההתוברב.רבחמדתאןיקדובםיברםירבדבנ

תנבהבןלכשהדודחבןןוימדהתוצמאתה:ןתובהלתהכ

ןשפנהתעידיבןקודקדבןןויגרבןהאלפהויפויבןרבד

שי.רבוןםירשימותמאהתבהאב.דובכהתקחרהבןהרבעב

המשיוןהריחבובלבתויולתןניאשתויעבטתולעמוחפ

תויתודס
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רציכתויעבמהתולעמה;הדמתהוידומל
'השורדהתובר?_

תקחרה,הרבע'2דציכתויתורמרתולעמה;'וכותובהלתר
ןהדמתהורומלידולעםינקבה,'וכותמאהתבהאורוכבה

,קורקדל!דציכ
`.'ובוןןויגה

4

ירהאליכ,הקידבבםיושםירבחמהלכאללבא

אלוןרקוחהירהבשרודהירהאלו;שרודהירהכץילמה

,ןאמארירפסבתוכהירהבהלאירח
םירבדהםימודםניאןכלו

םהבקודבלםיביחשםירברהלץילמהםהבקורבלםיביהש
קודבלםיבייחשםירברהל'וכוםיבייחשםירבדהאלו,שרודה
םיכפהםלבשןןהבשהרשהרצהןןאמארירפםבתוכהםהב

.בלבתויולתהתודמבוןןויגהב.קורקרב

אלפירשאשיאשיאךלוההיהוםייקשדקמההיחשב

,יהוברחברשאשודקהםוקמהלאמפשמלרבדובממ

םימיבהיהרשאטפושהתאו,םיולהםינהכהתאשורדל

רשאקפמלכהכובמלכןטפשמהרברתאולודיגתוןםהה
ררבל,רודהימכחתאלאשהנומאהוהדותרינינעבשיאלהיה

היהירשאןעמלןתעדוםעמבומבוהניבהלו,תמאהתאול

רבדלכלבקלוןיחפכןימאהל-ברעשפמןכבוםתובבל

לןתומוצעםיניעב
בלורגהקקוחמהידילעהרהזאההאביב

םימשבםיהלאהאוההיכןךבבללאתובשהוםויהתעדיו

תעדלורוקחללדתשה,רמולכ.תחתמץראהלעולעממ

יכםאווהרומגהעידיבותלכיוותרובנןךרבתיםשהתואיצמ

ץראבתוארליליפשמאוה`זיבבולעממםימשבתבשליהיבנמ
ימפשמיוגוהמימת'התרותסלארשיךלמדוד.רמאוןתחתמ

'התרותשירבלאליכ,ותנווכ,יוגוודהיוקרצתמא'ה

איההברדאלבאןםיאתפהתעדכןלכשהלאתרגבתמהניא

תיבברחשכריהועבו.יתפתמיכחמאיהוןיתמאהלכשה
אלומהלןיאוןםלועהתומואןיבלארשיינבורזפתבושדקמה‹

ןהב
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ויהזא'ן'הרבדבםתואלואשלןאיבנאלוןיולאלוןןהכ

,םינורהסילבתוברתודיח
הקלחמהוןרואבילבתוקפסו

יכרודהימכחוארןכלו.תוערהיונשינפמלארשיבההבר

המיפבןרפסבפיעכשהרוההירבדילכהאבותכלבוט

הרותשיוחחכתשהיתלבלןםבורואםלכםהילעומיכזכהזנ,י

ותרוהבהמלשהנומאןימאהלהבםמעבלוקיזחיוןלארשימ

לככתושעלוןהנבההםהילעהשקיוןכיתומוקמבםנוהדבו

םהילעדבכהשםוקמבםגםלשבבלבתאזההרוהדירבד
י

היתנוובוהיקודקרלכוהמעטםהיניעמםלעתינפמןתרבעה

ןהנומאהלדדנוהרותלניםתמאבאוההזו.הבתויולתה

אלםלכשחירוןםולשהםהילעםהבםמעטרמעדועזיכבו

'חחור~ןתולנהולומלמהןמזבםההםימיבםנןלכולכמרמנ

_רמןיבולוחלשרקןיבולידביוןערובוםועדיוםהילעהתיה

םיפלאוןופלחתואמתונשןםימיהתוברבלבא.קוחמל

ןיבעדיאלרשאןשיאםגםקיוןורבע
רמאיוערל,בומ

ףיסוהלםבהתיוןונושללעותלמווברבד'החוריכומעל

ןעמלןוקלוקוצלוצתושעלוהוצמחו'םימקהלעתוברהלו

רחאאלוןוילעיברםשארקיןעמלוןויהודמוהבותונע

רודורודלכבשאלאןויהורזנבונהולכלונילערמעדבלב

ןהשקהרבעבונייחתאוררמיוןםיבבונילעםידמועויה

םורעשאלו'םועריאלדשאןואבבורקמתושדחהוצמבו

הריחברהאושפתיכי,ושעהלאמהלודגהערדועוןוניהובא

דועםרותיתלבלןהיניעיתשהאורקניוןםראלכלחיבקהןתנש

ךתנומאתאוורמאיותיתחתונתנהבוחההאוןךרדה
תושעלההאבייחןינולפרברבןימאהלההאבייה!לארשי.

הבשחמבושחלההאבייחןילולפרבד
ההאיאוןינולפןויערו

רשאכהשעםאיכןתושקחלולואשלרוקחליאשר
ןההיןצ

םבולשכוןלארשילכלשקומלוהפלהלאהםישנאהויהיו

הויהליםהירחאםהינבהאםגודמליוןולאונוולבהיוםיפד

`םיאהפ
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ןשרחגהנמלכתושעלורומשלןרבדלכלםינימאמםיאתפ

'

יולדחשיוןהיהישימהיהיםהילערוזגישהשדחהרזגלכו

םוקייתלבלםיעותעחואושילבחבובאבונדועםלכשדומאל
־

םיגהנמההמ'2םכלתאזההרבעההמ'2הנתשנהמולאשיו

לעםישועונאשהזגהנמו'2םכתאונינברווצרשאםיטפשמןרו

םעה!רודדודלךשחםאוןתלואםלועלאללבא'2המםוש

רואתולכםהלפואביבשוי,לודגרואוארךשחבםיכלוהה

מגהנובתה
ח

םויההרעהותלונםםעלע'ה\תלמחבוןםהילע

המכחחודן'החורםהילעהחנוםיבדםישנאלעושדקחוד

םתאריו,ןםהיפבוילאושגיאלןנהתאדיותעדחורןהניבו

ודבכיםשפנבוםבלביכןהדמולמםישנאתוצמאלזחא

וחיכויהלאה'םירשיהוםימימתהםישנאה.רוכבהיהלא
_

טבשבהטושוכיןהערםדחאודויוםתירבינבלרושימב
.הרוהטההנומאההתיהו,יתפותימיםחיחותפשחורבוןםהיפ

תאודעביטפשמחורבוןםהיצלתרוזאיתרקבוןםהינתמרוזא

ןעשרלקידצןיבעדויהלאהםימיבןץראהןמםיעותעחה

םילילאהוןורבעאלרשאלםיהלאדבעןיבליואלםכחןיב

.ףולחילילב

חכ(אןתותכשלשלםיקלחתמהוהרודהישנא

יתשלעםיחםופהתכ(נןםידגנתמהתכ(בןםיליכשמה

הלכשההוהנומאהםידחאמהחמהםיליכשמה%םיפיעסה

'הארבוהחלאליכןםירמואםהןםריבםימתהנייהתו

תורקיתולעמובוחבעטנאושלאלוןלכשלעבםדאהתא

דגנתיאלןפואםושברשיהלכשהוןחופלחחמתונורשכו

ןיאםאחבדראון'ההנומאל
האריןיאםאוהאריןיאהמכח

אלוןרבדלעוטפשיםהיניעהארמלאלןכלוןהנומאןיא

רבדורכרלכתאורקביםאיבןוחיכויםהינזאעמשמל

לכוןםולבקיםרטבםלכשבםהירחאושרדיוודקחיוןבטיה

בתכבשהרותבתובותכהויחוצמו'היקוחיתלוו>רבד

לעבו

\

1”
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י'םלכשמקוחררשאלהפלעבו
סלפןולורמאי'אצאצ(

םהישעמלכוםלפיהילעןםריבתרקבהטפשמינואמו

נתותכיתשלדועםיקלחתמםידגנתמהתכןםבבלתובשחמו

תחאתעדשיפלןדחיבםללכאיכנאלבא;םידמולןםידיסח
הוכשחיוןהנומאהלובגלעמהלכשהה'תאקיחרהלםהל

ונאןםירמואםהבוידחיתבשהנלוכתאלרשאןהלהרצל

יפמונילעהווצמהגהנמלכתושעלוןימאהלאלאונלןיא

םכחרבחמלכוןשרקרפסלכוןרשכינהנמלכןונינבר

לכשההמוןחבושמהזירדרימחהלהברמהלבוןםימתקידצו

ןדאמהשולחהלאהםישנאהתנומאהתיהו'2ונעמשגיכשלחה

לןיאיכ
ה

םבלבדחאקפסחורךאאבוןןעשהלהמלע

עךארבועשןויכמוןהינפלעהנומאהתאךפהוהתרקועו
ל

םהילעוןהרומחהוצמלעםנכיחארובעלוללקבןןטקגהנמ

רסא ו

לכלחי(י-
ו

סלתתצכיכןסריתוכלוטקופלסלווידנדילויסי

ויסכוכוןויתווזנו'סתנוונוללדגנתיתלןסוססוסברטיסלנססו'תרמת

ופסיקותרסרוורירבדבסדקיםינופפלמלונוס
ןכיסונתונזלמןלכתסן

ליכורמונןסןקוחרלדבכתמוסרתוססונויוניווח
ת

לכססדגנתי

ןונלכםוגדתו)רכרקוחרסיונפםללנֿפןסרסיסוסזויוגסס'סתרותל

ויסונסרלוקינפמ
ונילעו.תונפסתחסונסוכודכוןנפוונסקונווכו

יסגולסלועכסיוזנתססונסיכןןנידונֿפדכל'ור'ידנדסונ.וכוונםל

יפסןתוכמסוסינסנוכססירנדסלכו!,ס'יתיונֿפ'ססיונונוןסםס

וון'סתרותיידליווליןסירכוידליסונס
-לכקרסכןימונסלונילוכןי

מסםונסונילעןכלוןונלכםתוזסיוגיכסוכםופ!
םפתלוקודבל'דקנל

םסוקפדוןסורוסלבקנסרפכססירפםירבדלכתוזלנםסדנב

גליכנֿפו,'דסונלודגןונגיסס'ו.יכוםיפכ
ו

ןוסנקנקרוכ'תוננג

גל;כ
ו

כריכןסוסדנכנסןממסכסורדלורבדליתנווכרקפסת'ס

ןכתכסלונתנ!ולוןתרותירתכסמססלסונוכסירכויכדועוןסוס

ן.וביכנווםינינבלסיטורדססירנדתנקקר'ונוגוכיתֿפנסיכנֿפו

'
י..

2

לא

^
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,וצלוצ'הרבדםהלןהיחוןבאיבגהרמא
לוק

ןםשריעזוק

רשאןגהנמלםהיניעבהמוד'הרבדשיפל,רמולכ'םשריעז

ןכלוןתיוחאיתוצמלגיםאיהםגשןהוצמלרדגךאאוה

ןםשריעזןובולנלזיוןטקגהנמבוליקיךאםאןמשריעז

תתימאונלהרוהןויםנדוןיהרבדחמהשתווצמבםגולזלזי

יתשרבלפונועדונותנומאבףיםומהלכיכןהזהרבדה

קידציהת-לא«ותניבחורבהמלשרמאשהמאוהילהדיפכןד

דהאלאהמתאלשרהוהןליד«הכרדעשרחילא'וגוהבדד

הזמםגוהזבזוחאתרשאבוטיילבאןםמושתןפתווצקהןמ

לעםיחתופה«(*םלכיחאאציםיהלאארייכךדיתאחנתילא

תושעלםכרד,רורבשםיזחופהוםינצלההמהןםיפיעמהיתש

,םמצע

ן

־יתנלתתתיכבתולחלסיכתמתתיונכתתןתותלתנומתןתנמ(*

תחפיןפרבדמתגתדמןןרתךרדותרותבעפזבמכסכנתלרפסת

ןרתךרדתוכלתבסכיפמלכומיתיון'תתרותמןכירתתרותלסבכל

לרונת,תויכוניחתומכתנו
םתנווכתמתנוןלתרסיותוכמתדכת

תננתיכ1םתל\דובכורתפןםינווכתמסיממסונלמלכו,תנווכל

מרזנילנתתיכיפלסיתדמוןתנודקת'תתרותתתןסיננתמוםימידקמ

תונוכנלכבדימתורנניותירנוןלתתתסתודתכמתנתמןסכנלםותו

תבו,ונימיךרותווכייחתיתתסמוכליתולתרותיכיןסדתמלכבו

תתרמימויתןויתנתיכ!תתלמתילתתנווכבתללבת.ןסיוןובתיתכ

כל
תתזתתנווכתתנווכתמתמנירפתערתתתננמתתתו

סיתודונתנתוי

יתיכ
ן

ונדועונבל.ותדבתתתלתןתינבתסיתדויתונתתובזנתמותונווכ

ותותענמיוןתוריפחתורונודומלתותרכתלמלםותיווימולגכימיכונתנ

תוםודדתותוליעומכתומכחידתונמוןוינתתןמ
ייחל

ןסלוונתסויקלוסדת

ימתתחתףוטתיבגיתלסיפככתנונקןוכלתחכויכתיתיסתרונתןעמל

דימלתתויחמ',ודיבודומלתולכמתיתיבנונומו,תריקחמ
עמסכס!

.תנומתותכזנתמובתתתלעתכתלת`ןןוםתונתדקיןּפ:יריקחתוררב

ןנתתחפיתמוןלבת

תוטרחתומזמותןםימינתנרענוחויתנ'1

תורחתתובפתמו
ןונרקבסטפמתתיוֿפמקספחודינפמו.ולתנדלוח

8)

_
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ןתודגנתמדתותכהיתשיניעבןחאצמלםילדתשמכםמצע

תמאבון'וגוהזבחחאתרשאבוט:רמולוהימופבאלגרמו

ןםיליכשמהתלכשהמאלוםידיסחהתוריסחמאלםהבןיא

ןחפונתןהלאכםישנאלןמיס.ןאכמחרקוןאכמחרקויהיו

תאראמםיאנושהמהוןומצעתא,דובכהתבהא

ןהמלכלםדובכםישתוןםללתתוםהילערובעתןפתרקפה

ןהמרמובזכישנאןסהלחמהםיאחפקריכלכלעידלתו

םיכלוה

ונילעוקוחסורןכפוגרטיסי5עבכוככןונבלבכוכ"
יויתוכושרלכוןסיו5מ

רפוכןדחו'זוכותקזוכלוריהלוכיסוכוןוכוורנוזבענחיווםפרי
גרו'ג

חולוגרֿפסךחיסחולעסיסרסמדעסכס,ותכומֿפכסכרעוסוס

וגוט:וכזיוןדמעמסלןיֿפורוכוככופפכעונתונוכסֿפתפויתכסמב

ולגיו(מוװויחטןו)סריפכלתוריסחמגלדמוחווגקסיזרחלעחסופ

ןיחלמ'לוולסיםיויננוכייוגווסוככתוברתל
ןויסכסננוכי(גוססכס

ןמענוכזרז'גסססינר:ילקססיללמוֿפססיפכֿפסןסןסוחסרנכןונכפיו

תוחפסוגסןמסססוולוודועונלו`ןונמעתורנכסטמלווכתםכלןסוס

ססירועכנולדגתכססירסיסוסיוגינסתסיכנסמססינרןלֿפרסיכתוסחוימה

ידפסכודומלתברוכמ:דימתו5כרותועיכ5ותוכירכב!לעססינֿפתיבכ

סנרובעירסו!לכלסיסקסיוגטכוסוכקןידכסיוורימוםירטסמסרסומ

תומלגו'וסתתוביתנבדכולסוככםיטוחסכס!תכוזבתוכוןלקבככמלוכ
'

כו,ןרולךרדלםריפוודומללוככינולפדיסחןכ
ן

נפינולפקיר5

ןספודקבויסוכוכחוותרילרסול,ינולסרזכ'סיווןכו,רקיכסכווחקד5מ

ליוכלסורירסכולוססכסןםיפיוחנווכֿפנקירויסיו
ך

עגיוףיט!גוסון

'ֿפויתונֿפסםעוכוןסיסלולוידיוכלוןתוכרתוקפסמ.
ן

\לבודנס!גוסוןודיג

סירוורוכויערוכללוחמןסוו:תועדמ

!כונכ'.ן
'ןוקיזסגונכוכו

12סייח:

סדו5נככסינרכסיוחֿפכססויסויוניניעסכיוחהכלֿפכוסלֿפכ
ןיולו

ססל

וכיוכווכ`

1

סיל5יססוגסיוכעמךֿפ-?חונלידסחכיול\לוספסיֿפו-

רלנוכלוווןלַאדייפךלוססןונתוכמסךררווגמל`ןדימיכ5כ,ל5כ=יל

םילמסוסוספ..םתחוה;יערמלי5סוןוכניןססילוכןנתרפוכןסוככחס

וכ?סלוולככססוג'ימוןסספכסולסוסכל!וחוכמ
'

ןווכ
ןבקעיסרהל

~

.



__ 16 __

רבישםישקבמוירמזהשעמםישועןםכלתורידשבםיכלוה

.ןםיתשלןכםגתקלחתמתאזהחכהוןמהניפכ

`

םיחמופ,שי

אוהשדחוןםכחתמוץלאוהשרחןםיקוחדםימיבוןיגורימל

גהנמלכוןםילבההלכבזוחאלהלםכלבושיו,הבושתלעב

םיחמופשיו.רומגדימחמובקדקרמהברהץלובקיזחמש

הדותמאוהעגרוןחועיטנבץצוקוץצולחמאוהעגרןםיעגרל

יתשואבוןרתחתמאוהעגרוםכחתמאוהעגרןובלבותאטח
ףוסףומשיפלדחיםללכאינאלבא,דחאםויבעגרולהלא

ןהמהםיזחופז~םיליואי
הנושאדרהגרדמהןהנוכנםחורבןיאוַא

הלאיכןםיליכשמהתגרדמאיההיבםוקמלהבורקרתויהו

תאפמןםהילעהתואולבקשיפל,המימתוהמלשםתנומא
ןהינשההגרדמה;םתוניבםולשושעוןםתמכחתמכמהבוםלכש

י
ןועריאלםולשךרדיכםאהזבןרןהןםידגנתמהתגרדמאיה

םילשהל

תתםתתמוענמרובתסתונת-!סתונתתלת'2ןפוכםיהוכמולתרםייכנו

ךררןכלע,ותנחתסידוחנסירוחנוןתלכפתתותמכחתתתןנווכת

,תנומתבםימתוכליתויתלןוחדת'תתתכויתלדובכוןועדיתלסולם

ירפחירתתקוחרמחיריךתרםתכויעדמותמכחםקנורותל!תעדלו

וכתלזיתוןסינודכתויתםדקמונינפוינתןיכםתרונתןתמרתןיע'

וזכיככתחונמתומתתומתנר-לורכוםתיוכבזכו!יכפתתמתבדחת

יערמתןתותןנכתו-+יםלוכל
ןננלדמויבונתיקיזחמלתיתסייחן

'תותגכלךונחתכתורותלתוקנ1תחת-!תונכתסםולתמענתותתנת

תפיתןסתידחתלוכיניוןתתווליכםיימעיננומכתולוךלתנתולפתנ

ןתנווכתסתכווכמונווכיתחוניכ,ןיכודסוןןויהפוותודיםתתחתפל

נכתורחתתרכמתמ.וכמתיו
ל

ימינתמכתתותרותתסתובלכדתתלןסתיננ

חמנלוכליולדגייכסנותןיוכנוממתודרתסתוחכלויתורליתותודתזנת

בלםידווכיתלתרקיםדקתךרדוןתיתתרעייכ.ולטביתלוסכדד

רונתןךוכתתדיעינתכמנסמוקמנותניוןתוןינענרנרלןילמ

ןכוכיוירמע'תתיתיםת,סיתנתםימינרותלמתינותלינבלסנכםי

~גיידיתונעמ

6
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םישנאתוצמ.ךא-םתנומאוןתדהוהמכחהןיבםילשהל

םישועהמהויטפשמוויתווצמוםיאריהמה'התאזיכב-ןהדמולמ

ןיארשאןהתוחפהותישילשההגרדמוןםהיגהנמראשךותב

.םיחםופהתגרדמאיהןהנממהתוחפדוע
-

ןוללהתוגרדמההשלשבריכהלחילצנחרקבהידילע

ןורבחמהנפיתותבחמהויאלארפסבארוקלכלתדגמאיה

רבחמהשפנתוכיאונלהדוהשדבלמןורפסברבחמהחוריכ

ןויתונורשכתעדלהעדונתואתרקבחהדותדוע,ןויתונוכתו

הזיאבונדמלתאיהןתענמרבחמהלשותגובתדיהמכדעו

.רגתואמםקיחרנוסאמנהזיאבוןונלםברקנורחבנםירבד

נלהלגתאיה
ו

םירשיםינכוצלמגרבחמהירבדםוקמהזיאב

ויפחלשירבחמהרשאוהמהלבהםוקמהזיאבוןםידמחנו

תובוטתולעמהמכדועו.המרמדימצתונושלוןהעדב

רקבמלהלודגתתלוןהלחבשלונילעןכלוןונילעתדקבדל

ליכשמההמיכןומשתאראפיוולחדויליכשמלכוןןמאנ

רמולוודומלתבותעדסיגהלאל,תמאהתאךאאלה?שקבמ

תאתנקתמהתרקבהלהבוטקיזחמאוהתאזלוןיתעדולבק
אל.תמאהגישהלותאתעיסמוןויתואיגש

יכןםיחםופחןכ

רקבלאבתיכתרקבןדלעםהינושלוצרחיוןםיבלכבומהיםא
לכוןהמאמקחדםבליכןובתכירפסברשאםהירבדתא

כוםעשי
בנגלד'הלמןדובכוםתלועפרכשףסכךאםצפחל

םמוקתמהתיבהלעבלע`ןנולתמוסעובוןתרתחמכאצמנה
7!תיבהלאאבלתיתשמדןתיאלוןודגנ

איבישדעןעמושהבלכםיסנכנםיתפשירברןיא

ןכלוןכטיהוררבתיווירבדונחביהזבוןןוימדולשמרבדמה

אצןתעדדמלמודיגמהשיאלרמאלןםדאלבלתושרשי

גהנתמהתאךיאיתוארבהיהוןךירברללשמוהיאראיבהו

םגרמאיהלאהםירבדבןינאםגגהנתאואוההלשמהרברב

ןיבלידבהלתעדדמלתוהרקבהיקוחתעדוהרשאהתא:ילא

שדקן~

י
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התאהתעןהגרדמלהגרדמןיבוןרקשלתמאןיבלוחלשרק

הכאלמבךחכתאלכיניעלתוארהלהנושארבדובעתץולח

ךירחאוןןידברבחמהםעגהנתתוןדקבתךיאוןתאזה
זוחאי

יכ!ינאיח(*ונרוחרשאהרקבהטפשמבןוכרדשיאלכ

ו

רשאלככתושעלןולוקבעומשלילעוןרמואהרמאיקדצב

ו

.ידימשורדיאוה

`
ליֿפייוציבצרזעילארידהירבעשיאונלאיבהואר

דשאןאנליוומופרןחיירתתנשבהרבעההנשברבחשרפמ

ןשדקיארקמבתורעהםהוןהנוביייבבועוםינימו(םשב
שורדטעמןתרקבורקחמטעמןליזרירבדכותולפתהחמונב
.חוצנורומזמטעמןדישוהצילמטעמןןילותתוחישו

ורפםלעםושלוןהזהרבחמהתא'קודבלןעמלהנה

יע
ן

לכבוקרבלןוילעתלטומהבוחוליבשמלכךירצןתרקב

וכותבללוכהרפמהתרוצתאפמןונרבושהקידבהירבד

ןרקחמה,רישה,הצילמהןומכןהזמהזםינושםינינע
רעשבבותכותארכןליכשמלכאלפיהמו;יוברןשוררהו
ךיאןהאדהנהוןהלעהוכפהבוןתרקבורקחמטעמרפמה

רבדיוןללכבחדקבהלדמדמתיוןומעטתארבחמההנשי

«םירקבמהלאיי`ודישבקתעהילע
י

_

יחמצו!חרקברברסריצםישבי

ן.לעדוםקניצחףיצחיללמו זי'זז"י

י.המיבהתניברפוקףעיזכיּפרםן

אליךץבתואיגשו.
\

י.לעמןררמ

האנאוהשםשכןודפמרעשבומצעבדמארבחמהןה
י

,.גשרוד

יפל:ינעתןיכֿפריעלדימלתיכ;לספסיכרעתתינכתריכמ(*

קוספבתלתוןבגלסומכתלזנןסיעכמילתורמֿפיזבתמבותכתימות
.עדונכ,לותתתריעו

י
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עדויויקבו,רקוחוץילמאוהשםשכו,רמזמהאנושרור

,'וכורבושרקיארקמבריעהל
ןכ

רםחאלוןרקבמםנאוה

לעתרקבןיעבטיבמוהפוצאוהןכבוורבדםושומלועבול

וקםאתפו.םירתאםירפס
ל

ףצקתירבודמהוןעמשיהנולתתובע

המעזהארקיו,הינפלוירברויהיןוצרלאלםאןתרקבהבללקיו

ורמאיאלהותרבהמביפורץמשו,רבדתורעאצמתםא

«לעמוררמאליריבתואינש»
_י.יכ._.ו.-

ן

?רבהמהםהבקרטצירשאהלאהםידברהאופאהמו

2ומצעתארהטיווחראתאהכזיהמבו
הרקבההמאלה'

,תואיגשהריסהלתשקבמ
תונומתןקתלו

להמון
ה

םא'תעדל

תרקביכו!רבחמהינפלמתונומתהיהנןודזבםאוהנגשב

`

תערהםלעחבוהנגשבםישענהתונורסחהיכו?איההאיבב

אלכ
ו

ךכ,ןניקסעינמפושבוטארועו'1ונתנןוקיתלותונמהל

כרמימלהילהוה

.הרבקנהככסרוצימישס

ַאאנ?ןפואבו41
ל

יי...יגחיכוח

44
_י
_

מ

.,תואיגשידיפס?םוי

לביכנאםרָאיכ
א

.לָא

זי'

ןיא?ןיביימתואיגשתמאבו
רשאץראבקידצםרא

ימו'2עשפמיתיקנויכנאםתרמאיימ,אטחיאלובוטהשע'

י

אלתחש,ילעפםימתורשיהנומאבישעמלכבראפתיהפיא

בותכירשאםירבדה'ןכירחאויהםיברמהמו?יל

,המצעברבעמה

`

י.יתיכיחחוכבינירם:םאפ.

י.תעדוםעמיניךמלתוצנןמפ.

זז

ו

ןיעבו.
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לא:רמאלדימתהיבקהלםיללפתמונאוז'הלפתןיעבו

ןונחנארפעיברוכזןםלענלכלעונטפשלונמעטפשמבאבת

םישתשןוצריהילבאןונמאונתמחיאטהבוונללוחןוועבןה

.רשיובוטתושעלונלרועיםיהלא'הוןךתבהאונבלב

הגריןכלוןהרקבהרבחמהיניעבהזכנשםידברהןיארב'
הילע

'ןיבלידבהלווסעכריחםהלןווכאושלךאוןופאןודחבקיר

_.ליעוהלאלורזעלאלןהעונצתרקבלהפוצחתרקב

רמאיכןובונעיויתפשןינאאלוויפועישריםלוא

רחאלכלןיתמהלתרכומוביוחמיננרו«ליוו19רצותמדקהב

םירקבמהמליד-םהמ
תומלשבוילעותעדללוחתתשדע-

ןתמאהםשלא'כהינפםושילבילעקלחלואתודוהללכויש

הרבחמלעתרבחמןהש'וכודושחאםדשחללכואשןמזלכו

והוניהתואהכשמהוןןידהחאןחלדיתעהתואהננמדורכז

תותפליכלילעבהארנםעפה«ליכעןמא.ושארלעתוכרב

רפמלאבהלכוןךרפמתאחבשלןרבחמהאבונתוא

ריתעב-עדרקבמואןמאנרקבמןהיהישימהיהי-ותונגב

תל
איבהואצכולרמאיוןרתאקיתשמהיהיםגוןיידהחאן

ןךתואדושחאואוליפאוןהניב.~תונש'ךלועיגהשןהיאר

ירבדןוכשיתוכיישהמיכווינזאבםיעמשנויהיאלךירברו

רבחמדכיקבוםכחשיאמםלעניבד'2הניבתונשלקדצותמא

בורוןורבדיםימי`יחרמא«'2יזובהלאכרבןבוהילאירבד

ל'וגושונאבאיהחורןכאן'וגוםינש
א

םינקזוומכחיםיבר

רבחמהתחשיכהאריאלימחאוידעלבמון.«טפשמוניבי-

ו

אטחו
`

ןיאוןלינהורישבןויגההרגנ
אלוןוחצילמםעטוב

לעתאזההרישההתנעו.והרמהנוולרישהארמאלזיראות

ןמומצעתאענמיוןתרקבהבאוהסאמיכןרבחמה

לעואללבא.ןטבמוהדילמץילמתולעמובןיאםגוןןויגהה

יפ
י

ךילערועוןילאםעפהדוערמאיודברםוקידחאדע

ןעמלןרמואהירברבהשעאןכןךירבדקזחל.היאראיבהל
ונמאין-

יגויו
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זנמָאי
יכןהכדעיתרבדהינפםושילביכלכדועדיוןירבד

ןוכרדמובושבםאיכןהלילחרבחמהתחשהבץופחאאל

ןתוערשאתאןקתל

`

תאלאשנו«בלירקחםילודג»ןושארהרישהלאנארקנ
םדוקהרישהתאדחאהפאוהםג!יובאןאוההנעיהמויפ

לאזתזנפכהמשאלהןרבחמהלעעדרבדל,יתאבהש
ידומלדודהימכחלכלאוןבלידקחםילודג

(!צ!)הניקוהנר

.ורמאוארק

«יבולהפסנהדימםשילפ

םיקתממיבה:דמולועיאראפתהלהונעהךרדמאלאדח

כו
םינרגתהךרדהזוןינושלתחתבלחושבדןםירמתמיל

רכזמןוימשבתאחכשילכזרהןםתדוחםללהל

יי
תאן

!רמאםדאלכמ-םכודדזןהמודכוזרזמיתא!הבטהןוניי

ותשקבלאהזהםעונבשיםעטהמדועו»ךיפאלורזךללהי«
ןכזתשקבוותלאשאלה?בלידקחםילזדנמשקביש

יכןאית

ל

לכתאארקלולכיםאדעןוילעםטפשמרומלורהמילכ

ו

וירבדלםעטהתלולהיהכיאז`ןהלבדעו`לויוהמורפסב'בותכה'

יכזזידערמולו
ועמשישדעןןידהתאןיקםזפםינברהןיא

י

ארקילהמלאהדועוםינידילעבהיתונעמלכהנושארב
ןינעלכתאירקירחאאלאדמוארוזגלםירדממןיאש_ן'היארו

םכחהירבדאיבהוידכבומצע'חרטהמלו?ומוהדעןינעו
ותמדקהמזהארקתבוטדפסלכ«ליוווהדעהבעידנאקמרישי
רבחמהתנזובשתאזןיא?»'וכזולתילעדומעתוןזלושדע

ונינפלהארתיתוחפלואןבזטולכשאודורפסיכהזבדיגדל

לכואאלוינממ.תבגשנתאזםגדועןלכהרכוזויקבאוה`יכ

וילערוזבאםרטבורפסלכתאארקלרבחמהיגוציהמלהער

ןכלעיכןהזמהזםינושםינינעוכותבללוכורפסאלהורמוא

.חימכחינימלכמטעמובשישברמאל»םינימ«ומשארקן

,ב
“

תועידיו
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ירעשמוןרומלתמיןתיושמםינושםירמאמוןחונושתועידיו

אבאהתע;בורלהבראכרועהמודכוןהמבחידפמוןןויצ

ללחלרבחמהףיםוירשאןחראפחוהלחתבןבוטבםיימאו

בהזרישבעיא
י`

:ונלוימירפסמ
'יליימסףַאי

ן.
י.ליפכהזוב:וילמל

אודןרבחמהאוהןראמראמויניעבןחאצמרבחמה'

קהבומרפומ,ולעפ/םימתיכקדצב'טופשיאוהוןארוקה

ונניאששיאלןמםזןליםבריתלוזזוביאלוילמלכשלוןאוה

ןדעבולימבאוהשןתעדולבשהבםירמאנרןוירבדןיבמ

יבלחמשיךבלםכחםא!רבחמבארוקיננרןבלו

.ינאםג
-
דיגהמשירהחןהאתשמהתאהמל'2רשויץילמהכןַא

'2רוחאחגמנוודשירבחמהלע
תרחאחוריכיתעדיאנהנדן

רישהתודעהירבדחאךעמשבןךמעטתאהינשוןךמע

ןםרוקהרישה.תורעלאהושותודעשדבלמרשאןהזה

לשויתורטמתחאעיאראפחןדיכןונלדיגמאוהדוע
!רבחמה

אטחוברשאשיאלכלםירמואשןרובעיאלואוהקוח,

םא.ךבוריעהדשאןהזהאטחהךילעמרימהווקדטצה

לעבותכטפשמץירחבםרטבונחנאםגןבלוןלכותלכיךא

ןונינפלקדטציהמבוןותולצנחדהנושארבעמשנדבחמד

יב'ראצמיםאינומישאילאשינחטבומ«2רצוירבדתבאלה

יברדדגנכםנאלעודמ)ןושלהיכדרדגנכאטחוהאיגשהזיא

ןווכבהרושלכבתולעהלהעיגיהיכ!('2הונעהדגנכוןויגהה

«הלאםיקוחדלינחאיבה'וכוהנשהרפםמםוצמצכו
ימןלבא

־_ןהלאכםיחורמותולצנחרירבדלעמשי
יארשא

1רחשםהלן

יכ
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ןועאשנםנעמלדשאןםייקפלבותוירטמגבוגלעצבהמיכ

קחציעמושהלכןחי!ןושלהיכרדדגנכאטחדשאןעשפו

ופונק'פלהרועו!אימשימשבאדויגואעראבאביצי:רמאלול

יתסנכניכגאוזהרבעבהרבערפכבוםוקינןבאוןהדבע

תפשיתעמשו--דחארבחמרישלא.-הברוחלתחאםעפ
יכןינממהיבליוה!יליואונ:תרמואוהנויכתמדנמשהירבע

ןכלתתלתויוארהיקוימתלכתאוןילעמידיררתאאשנ

ידעויפויתחתוןרמםשובתחתהיהוןקיפלבינפנציףוגצו

ןינלקיערזמוישארמינלקאוההרבחמהןקשתרבחמםירע

ריבותירכאויביואבהמקגאוןקיפלמיליואישארבעינאו

רבחמהונלהשעיהזמרתוילודגקוחשדועםנמאתיניוכי

ןלקשמוהרמואצמיאלסאקירישבכליזון11דצותמדקהב

םימעטהקוספתומוקמלעדפקהוהחגשהאלםגןהעונתורתי

לאןםהבלספנרישהשםירבדמהמודכוןערלמואליעלמ

םצמצליתקדקרשןתרבעהןרומצדוהשקןירבינובייחי

התלעאלויתלכיהעיגהשםוקמדעהבורמחדוטביתבשחמ

הבוחיונםיכירצ'ןםההרוצותעדלש'םישנאםאו.ידיב

תאושתליבשבםגהבוטילקיזחהלםהילעתלטומ

יתשאיתנשרעןביכהעשהינתקחדםימעפלשןדבלבםיזורדה

ירברוינזאעמשמלקוחשאלמיאלימיפ«ליכעהזמםג

בשודבכך:ובישיוהמכררושמשיאלאלה?הלאבתולצנתד

ךילאאבגאכה!םיררושמ:הרחתהלאוךבכשמרדחב

וגעימשהוןהצילמבךחכינארה:רמאלךלןנחתהלוללפתרל

לכאבכוכןונחנאםיררושמרסחהוא'2ברעה_ךרישלוקתא

רישתוידישבךלוקםירתיכןךחרכלעכךתואסנאלםשר

רשאלען'ךתמדקהבתקרטצהבאלהדועוויןויצרישמםהל

םש'תרמאןהלולב-דפשביבותכלםירבחמהךרדמהיוס

םשפנןיידעהצקאליכו?ליוו16ר
`

תייחמ'לש`ו'ותופיפיב

םעה'ישפנהצקיךילברלכיאו?הטושקוהדודהתירבעןושל

יפויב
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הזעודמו`ןארזל'הלויהוןןושלהתוחצבוהצילמהיפויב

דעבינאו?םהלהבעות"הצילמוןאושתחנמאיבהףיםות

יכםא±4יפויאלהו?יפוישפנהץוקתשןכתיךיאעדאאלו

ולשישויכ'םלועלמאמיאל(ייהמכםההירדחבודוםי
יאנת

המאשםשכןהמדנתמאכהזביפויהלשמנוןיפויהתולוכמו
ןיפויברבדהןכןתמא'ךאאוהםאןבזכתויהלהנתשתאל

תמסרופמההמכסההירחאןיפודתויהלבושיאלשןליר

לדםישיגרמונחנאו;יפויאוהשתטלחומו
מ

יוושלשהזלפיפיב

י(עינאמדאה)יוושהךרעבוזעירטעממיזוןינבה

תעלכבדימח
ילבהנביויןדרמהיוושבוזעיאלתיבהנוכהון`העש`לכבו

שיא:רמאלידבוע,לבלקוחצועתעתמכהיהייכןםידרם
יםשרבחמהםיברשהיארהוןםעטרםהוליואןאוהעגושמ

לבה.אוהםישובלמהוםידוידהינינעמ
ןויערו

.חור

הלאןיאו

ןליבשמילכןיבירשאכעילתיורטלשהתופיפילללכםימוד

זורזיוחתארכבלןרישהלכויאליכןרבחמהעדיולתמאבו

ןהריכבהןהצילמהתבהרמהינפלעיןהירכנתפשןב

אצמירשאלבביפויםינשיפ'הלתתלןריבןהדמהתא.יכ

ליןונאתישאראיהיכןול
ליכשיולןהרוכבהטפשמח

ןהדמהיוושאלארקיעוורחדאליכןתאזעדירבחמה

להתעיכןהצילמהיכרדלןנובתיו
היהאלוןהלחתהביםשא

ילבשיאהיהאיתלבלידובכליצהלםפא.החופיפיכץק

ינוצשרבחמהתוצמםייקלןמוזמוןכומינאידהןהרוצותעד

רמואינברוןםיזורהרהאושהליבשבםגהבוטולקיזחהל

תיבילברכשמולקלקמשןרונתלר'הלמ!ךחכרשיי:ול

;הקשנוהיחערובומאונחקתיכןלודגלוקבדועהכובו

ףושחלוןרקימשאחותחלטירחריאשהשןהבוטולקיזחחו

ואבגמםימ

'־

הטה

ןלכלרֿפוכיסומכ,וניתמתתרנםלתות(*

.
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בתכמתא-ךלארקאו,ןעמשורקיארוקךינזאהמה`

זאובןןליזותמאומשתשודקהלעמלבתכרשארבחמה

ךרדינפלתולס'ואמןהתאיל\ןילרמאתוינימיבתקזחה

ךירחאיתכשמנ'וכותקקחתהיתוכילהישרשלעוםייחה

םימיהתודומחחכשאוהבהאתותובעב
הנלק

תואלפנ«ליכע'וכו

!!קפסבבוסתתמאןץראבהשדח'הארביכןםעפהוניאר
ןתירבעההפשהתודעיפלעהדשכהבקנאיהרשאתמאה

שיאלשוכרדאלה!?שיאהתאשקבלבבוסת

ילואו!שיאלערוזחלתמאלשהכרדןיאוןתמאהלערוזחל

הזבתיררהאלףוסףוםןרכזלתמארבחמהךפהתאזהבסל

זהמכוןאושוךופהוימאאוהןובקיזחהרשאתמאוןםולכ

וגהנרבכוןרבדאמעיאמיזחקופ.יניעבאיה!דראקפסכ

ראפתיששיאהימרועו!םישקבמונחנאתמאהתאזרמול

וישעמלכו,אוהרשיוקידצולעפ-םימתייכןלכיניעל

ןיאכהרמחהתוינשמולכתדתורומחלכןתמאבויתועונתו

תאבהאוליכשמשיאךרדמהברדאו!וויניעבהמהספאו

םשהישנאאלה?ונחנאהמתמאביכןעיאןיטקהלתמאה
ימיווהתםהישעמבוריכןעדמילבכםימכחוןויחאלכ

עמשנהפקראלו!לבהםהייח
ןאוהיכןתכתמהןואג

תאזכלבאןהברהדמלורקחוןוארשאומצעלהבוטקיזחמ

השגפנרחאםוקמבוירפסבתוברםימעפרועעמשנהלאקו_

הונעהתלמשבשפחתמאוהרחאםוקמבו,םורעונואבתא

וירחאתוטהלויתפשלעםסק(ץטיוו)רורחהוןשחכןעמל

ןומצעבםשהתאלוטלרבחמהאבהזהםוקמכ.ויארחוכל

יפלןהיחילודגןטקההוו«ןטקהרזעילאיברדיקרפ»בתכו

הזלעוריהזהליוונימכחוןלודגהרזעילאיברמןטקאוהש

.ביתכברלןרהמברלאצתלאןיתבראתקיספןםתשרים.

יכורויןטקהרזעילאיברדיקרפשירבאיבהשםירמאמהםגו

יתייהםייקאריעז'רהיהולארמאתלא»המהו.אוה-לודג

א
דמול8
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,וינפלהדגהרמול

ירבר»«ךדודבשםכחאלאךלןיא

לכדגנכהלוקשםהלשןילוח'תחישוליפא,סתוריחוםימכח

הרותה
םירמאמהינשתאףיטעהלםורעיםורעהפקר«הלב

ותרעהבבותככ,דחירודהותואיקב,זנטעשתילמבהלאה

,רבחמהלשויקרפביתאצמםינבאלןםיברםירבדו.םש

םירבדו,ךככהמלש,םירבדםששייכ,דמואללכךרדבו

ילכומכ,ובתכיאלשםיוארויהשםירבדו,םיולגוםיעודי

1י,אייקרפה
קרפו

,כיי
האריננהו.ביכקרפו,וייקרפו

,םירתאםירבדרבדלחרכהההפ
ירחאטופשללכותןעמל

ארוקהתאו.אלםאביכקרפברבחמהירברורשיה,ןכ
עקתשהל,ןינעהרקעמרוסאםאהחלסוהבישקה!ביבח
תונועםאיכ.ךיניעבובשחירתומלרשא,םירבדבטעמ

'2דומעיימ!ארוק,רומשתהלאכ
םירקוחדוטילחהדבכ-

בתועידיינימיתשםדאהשפנלשייכ,שפנהובלימכח

התבסרשא(פחיידכפמדיוויפװיםקפיבוו)תימצערתימינפהעירי(א
י

םיאצמנהםישחומהימשרתלוז,םג,ליר,תימינפהכסםג

הזןפואבלבא,תומרלובושיחלהמצעמררועתתלעופב

בשוממגלדתיכ,שקההיטפשמוינויגההרדסתרמושיתלב

,ןיעףרהכהנביהינפלמשדחםלועו,תחאהריקסבותלוזל

העירידועשיםנמא.תאזההעידיהלעךלמלןוימדהתאומישיו

,איהו,חיכשהרודאן

'ב
)

7(.וכודכיברפֿפכפפריח'פװיסקפיבמ)תיצרחהעידי

לכתמרו,הלהצוחתאצמנתאזההעידיהתכסרשא,ליר
'

הכושעיהמהיכ,הצראלבתבםיאצמנהםישחומדםירבדה
יטפשמיפלעהשדחהעידידלתובושחתםהיפלעו,םשור

ולכשתאפמםדאלםינקנהלאכםיגשומו';שקההיכרדוןויגהה

העידיהספא.ובלב'בהיארובהםשרשאהניכהו.

%ליבוהךררלעהינשההעידיהלדימתןמשלבציתתהנושארה

איה,המשיכידימת.ןוימדהירחאךושמלשפנהעבםשינפמ

רקעלותעמל,סרהלותונבל,הצרתשהמלכבושחלתישפח
1רפכ.



הלשגונעתוזויןישעתהמהלרמאיימןיאוןהצפחיפכ

רקשותמאןיבלידבהלתצמאתמהניאאיתיכןהתאנדו
יתחנאצמתןבלו.תנוגמוהאנהערוכוטקרלבא

גנועובשישרבדלכבוןהמודכוםילשמוםיבגעירופםב

דשאןשיאתחמשבחמשהןתמאםניאםמצעבשםאןשפנ

תי
היהאלאוההשיאהתמאבםאוןובלבהחמשדבחמדן

,וחיגשההעידיבןכאלםלוא.ותעדבבצעתתוןארבנאלו

העיספתעסופהןהנובתהלגרלשפנדךלתטאלטאלהמשיב_1

תאהשעתהדיברשאןויגהההטמכוןתחנוהבושבהנטק

דשאלכלעהלודגתוננזבחדבדוקתתוןםיתפומהותותואה.

יבלידבהלןהינפל
שפנדהסנתןכלוןרקשלןתמא'ן

.היגונעתתיבלאבושלויןהראוצלעמהלועקורפלםיעגרל

ןחמאהתאישקבלא'כןהינשהאלהנובתדןרבדףוס
ןדימתןמזלכבםימלועימלועלודעלםימייקוםייהנהיגשומו

ןיאו
ןהנוגמוהאנהםנמא;דעצאלוגונעתאלהמצעבהינפל

.תעידיבאוהוןדבלהמכסההחכ'תלחנבואביןעדובוט

ןתעלתעמופלחיוונתשיויגשומון'אה

ןןמזהוםוקמדחורל

אלהןויתוקלחמבתושעלרבחמהשקבהמדמלואצהתעמי

י

תחאהןםיתשלתקלחתמםינוצחםירפסבהאירקהוירבדהכ
'ירש)םהבגנעתמידכללכשהשםיעדמהותומכחהירומל

ן

גנועהתבסוררועמהךאאוהלכשהןה!רבחמהלארמהיל

תופוקתבשחמהוןןכותהוןדדומהםגכ”אוןבלהתחמשו
-

העיגיירדאןואצמבןאוחםגובלחמשיתואירטמנו

הלועובטיהקיודמהןןובשחהתאןהמוצעהריקחוהבר

ןםייסומגדםיקוחהואהנוכתההדידמהןובשחהומכ(!ותפי

בלהש'וכוםיבגעתוצילמוםיבהאירופסבהאירקההינשהו
ןכאל'וכודובדהיפויוןינעהתומיענדצמםתאירקבתופע

בלהולכשהשןתווצמהתישעו(הרותהרומלליד)הרותהתאירק

תולעפתהיכןסתוילעפהבדחאכשמתשהלוףתתשהלםוביוחמ

תונוימד.ו



ןנובתהוליכרמואוהנושאד.ליבע«שממהכןיאחונוימד

יקוחבםתודוםי)םייםומנהםיקוחהלעוהדותה'לעבטיהרבחמה

הרותהשןחאזבקרםהיניבלדבההשעאלהחעיכ(עבטה

השודקבותובישחבןזערתיותאשרתיהלשיוהשודק

?אנשיאמוןבלהלאולכשהלאוכירוםמיםהינשלבא(ןווימקכוופ)
`

אלממשימוןםיימומנדםיקוחרךכיעבאבלאנמחרשםשכו

תימינפתוררועתהילבוןבוטןוצרילבןתלאיתשבותבוח

,לכוו"!םיבאפרופצהשעמהשועו'ןרובאוהושפנתושגרו

ןוכנוליכשמ
ןםייםומנםיקוחןיבלידבידבר

םיקוחהןיבו

.דבלהשודקותובישחבקרןיהתרותרפמבםיבותכההלאה

חוצמילעקרםיקדוציחלבהרותהלערבחמהירבדתינשדועו

תוצמבהשעיהמו;םיימומנרםיקזחמםונעמשרשאןלכשה

םתמכחבשיגדמוןיבמבלהאלולכשהאלרשאןעמשה

.םעטהתאןיבאאלוןינממתעדהאילפדועו?םמעטבוטבו

הבןיאחונוימדתולעפתהיכ»ןאוהוןוירבדל(רבחמהןתנש

ןתישעוהרותהתאירקבחמשבלהקרשאמיתיאדןליד«שממ'

יתפימ!שממהבןיאחונוימרחולעפחדאהןתוצמה

תכאלמוהמכחאוהשתוצמהתישעוהדותהרומליכבושחיו

?הדבלחונוימדהתולעפתהבקרויהי'וכוןובשחהתמכחב

יכהאריאלימ'2?םייםומנהםיקוחרתבמההכעדניאמבו
ה

ןיהתןומישיבךובנאוהוןוחריקחךרדןמרבחמהתעח_

רבהמהלולהיהיתעדלו!בלידקחםילודגרבחמהתזגלפבו,
תלעמבגילפהלהצרםא_תומכחיראשוהרותהןיבלידבהל.

;-הרותה
ןםידומלהותומכחהלכשןאוהוןהזךרדלעקר

.המצעבאיהההמכחהםשלאל'םגןולבשביתושעלשיאלכוי
ןתועשההרומומבןתבשחמתכאלמםדאתרשעבןליד

רהדויכתועשההרומןעמל'זתבאלמבתםקעהותנווכןיא
ןעמלוןתחאהןחורחא'חוכמיתשללבאןלעופבאצמנ

ןבאל:ןדבשלבקלליבשבתינשזחןוזהכאלמבוחכתומנ

ורומלב
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_ּפּפ__ז
היהישךירצוןאתלמאילתהנווכביכהרותהתמכחודומלב

ואןליזרירבדכוןסרפלבקלחנמלעאליןהמשלודומל

ןתובאלמותומכחשייכןהזןפואברמאללכיהיהםג

ןלגרההחכבקרןללכהנווכםושילבםימעפלתושענה

ןויכו
הרותבארקםאוןיעבהנווכואבלאנמחרוןשרשרד

ןווכאלו
ןירבדביחרהלדועיתלכיאל.ותבית'ידיאציאל

בבלךלםגוביבחארוקאשמלךילעהיהאתויהןפיתארימ

הארתוןרבחמהרפסלעמשורדוהלאירבדבןיבןינומכ

רזרחויהו.רדשםהלןיארשאםירבדב'רמאיאלםא

םתסדהנשמםתסהאוהןהימתמו
בייקרפברבחמהןל

םרוםיןקיטעהטםאחםצעוללכביפויהםגש»ליוו40דצ

ידילייכןוכומםישהמלעםהלןיאוןדבלהמכסההיררהב

יררחבודוסיםצעוללכבקיטעהטסָאהאלה«רבוןםהןוימדה

תאגישידבללכשהךאו?(סייהכפװװמקוזחתתומלשה
'

המכחהרוקמ'בתיארובהדעןוכרעיפלשיא.שיאןתומלשה

השעןויתוירבלכתומלשוזןןותומלשבישמהןהניבהו
ןמנכןדגיֿפםמערםב'ו'זפֿפככירבפידןייע)ןםימחרההרמבוןובוטב

!(ןהאזםלעדגעמהשמיברללוכהםכחהברהל
-

בלחצנמלרישילשרפמדןאמ
ן

אנילבומ61דצדור

.אתוטמיבלהיגאמהידתבא

יףיבזּפילעבכניסנויריחכעשעּפשי

«המחלמתבחרהוחירהבותרןכגבסוסהשישכן

'יחפכיתעמששםייוורחוקיפהבהאמקשוי
י

וריה:באהתוערו
.בהארשא

»

זץר

ףופיל'ליּפךיָא
«והיבאבקעב:יךאוצלעותכהאכ "2-3

ירימסהנשי!יֿפנָאילוזוספספ?יביפ'

ןיבמלככזכיאלרשאןורישברבחמהתנווכןה

י

'

ע'לב
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רבדבשםירכזנריהלאלכוצלעיןוחמשישןאיהךבןעילב
'הביכןםהומכהשעאאליכנאילבאןםהלביבחובוהאה

בכרבהלאייבותכהךרדלעאוהוןיעשייהלאבהלינאהזלעא

אלהזכןויערםנמא;«דיכזנ'הםשבונדנאוןםיםומבהלאו

חהלעמבהעורגתחאהרשאןתולועפינימיתשבקרןכתי

הלועפהלא,המוחיברשאדעןהברהםאוטעמםאןהתלוזמ

ןהיתשמהראלכוןתבשחנוהתוספאמןהנממהבוטה

הנהלבאןדחאכתושעהלהנלובתאלוןהתדבחלתדגנתמ
^

ןכאלםלוא..השעירחבירשאתאןשיאתריחבבתויולת
יתשב

7

ןהתושעלםדאהדיבוהדיחבבןיאהנהמתחארשא.ןתולועפ

זוחאלןכתיו`ןהתרבחלהרצתחאהלועפןיאשןפואבםא

ןןהיתשבזוחאלתרכהובוטואןודיחנילכתאזמםגוןתאזב
ראבמיננהו'.התלוזתבםתחאוןוזבוזדהיתוקובדשיפל
ןדחאתיבלעתבהלשהלפניכאנהמדנ.םילשמבתאזלכ

טלמהלןהזמםונלוושוכדוונוממליצהלרורטדחאשיאהיהו

;הרזעםהלשיהדלןתיבהלוםירחאלשחאלוןושפנלע

תאהככודמעוןולרשאלכלובלתשאלוהערםנמא

ונינפלןאכשיהנדןהפרשה
תלצהתחאהןתולועפיתש

ןהפדשהןמהחידבוןונוממ
ןתינשהו

ןהפרשהתיבב

אלזיכבםנמאןתינשהלאהםוחיבדאמהעורגהנושארר

םדאלכלתושרדשרשאב'ןהמצעבבוטלכמאיההשבי

קרןןשפגדתנכמובשישרבדמוןקזנמומצעתארומשל
םוקלהלחתמולהיהיכןהזבאטחםנהיןושאדרשיאה

רישםוקמדעןאבתאלשהנכמהדעביעצעלו

חכ
ו

.הענמ

ןהפרשחןמהחירבה.ונייהןונרכזשתולועפהיתשןתאזדועז

,שיאלןכתיאלוןתויכפחתולועפןהןהפרשהתיבבו

מהאלוכיוייןזהדיהבבתויולתלבאןתהאתבבןתושעל

.הזכהרקמבדמול

'"`
י

_
,הררמ'הוממוניו,ושוכרוופםכיערולרובצי

־1יכנאו
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1הרענהו-לתאהבבאםארע_ורמעאהפיבגאר

-)
השארבגהארירשאכמידןינשהלשמבןכאלםלוא:'

הלילחזדמאללכויאלןתדללערבתוןרבשמהלעתבשוי

ןיאוןהוהרבדבתושעמול
לבאןתדלללידןךככינוצר

ןמואהלאילהבלא
הוצרשאכןבטיהיתלדעירשבתאלומל,

איבתיכ!וירבדבהזהשיאהונלהיהיקוחצלאלהןה

ןיאוןותריחבושיאןוצרבתויולתןניאשתולועפיתשונינפל

,תלמ`םהילעלופישןללכםהיניבסוחיותוכיישםושםג

יבוטאלכיאו.התלוומהבושחתאזהלועפיכ;רמאל«בוטו

ן

והזהרמאמה

יתמועלתבואןבדלתוהשאהתלערכת

1

,_
יתלרעלומלילבוטו,תדלמילהלילחיכנאו

1

לעאנהלענ.ישילשהלשמדתאםגאיבמיננהו

בתאיו;דימתודגנל'הדשאןםימתקידצורשישיאוננוימד

השועןתוידבהתאםגבהאאוהוןושפנלכבוובבללככותא

חיכוהשיאלבויההנה.םדאלכלםולשרבודוןהקדצובוטן

ךתושעביכןיניעבןכתיאלךכרדזרמאלהלאכםירברבוהאי
יכנאוןיהבןךתבשחממכייעלטבתםישנאםעהקדצודסח

יבאלרמואוןיניעמלכםישא'הבםאיכןךומכהיהאאל

ןעדא.אלינב-תאוןריבאאליחאתאוןויתיאראלימאלו

ן

היהיקותשלאלה.הרצנאותירבון'התרמארומשאיכ

נל
ו

יתלבןןושאדהםדאהתולועפשיפל!הזהרעבהישיאה

תורגבתמ

השאתוקובדוהנהתוזוחאהבדדאוי.ןוזל`וז
דמָאןקדצבאלןכלוןהתלוזתכסןהמתחאוןדחיהתוחא:

~,.בהזהדגאמהן

,ותעדלםולשרבדיורסחהשעיאוההקידצה

~5ותמכתושעל'תתבהאמ'רוסלילהלילהיכנאו

נ'

התעמ^

`

\

_
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םמותשנוןיתאבהשרבחמהרישלאאנןפנהתעמ

םיתשחיןויתודושןיבמונלודיהצידשאתואיגשהןומהלא
`

אליכןיתדבושינשהלשמהםעטמןונכתיאלתונושארה

םהיתולעמכאלוןםדאלכורבחמהתולועפןתפהוםומהתולועפב

לשמהםעטמןול-בהיאלתוראשנהתותלדשלשוןויתולעמ

ונרבאןדישהןטבמונילאםיקעוצדחאכםלכו.ישילשה

לב
ונ

!ונחנאםיתמאלהןונפאבןומההחורןיאםא!ונרבא

4

דועךיראהיאלעודמןאלפארבחמה_תעדלדועו

ןלובאלםחלואצמבבערההחמשבינבישחאקאלוןוילשמב

םאו?םייחםימדאבויניעדגנלםאחפהארייכאמצה”תחמשו

איבהמקמפהמל.ןוילשמהשמהבארוקהחירטהלומצעלהשרה

ימיכתאזןיא?ודיב'החומ`ימו?הרשעדעתוחפלדוע

ויהתאזאלולוןידוילשמלםנרמאןידםלועלרמאש

רבהמהלחרואהזכ.יפויבוןתילכתוץקילבםיאבוםיכלוה

ורמאייכןיניעב,האלפנתאוםנףא.ובשפנה'ץוקתש

לריגה.ימו'עדויאוהןיאמ«ודוהבןתפעשעתשי
יכןתאוו

־

ןתפדוחלעקנויעשעשו%ודוהבעשעתשידובאהןתפה

לו!ןתפהאלןעשעשיקנויהןכיתכ
ו

היהןדבחמהליכשה

נווךרדלעורישבתוכ

'
`

~י

כ?ישיש:
י

יריממונתחפשמ?םיערב

מ:לכולכיו
י

בהתשןלבָאנונעצתבםהיפמ

'םנמזבאל?םהוופפשיַא'ייפא

.ליתבורקלינ:.ודאמבחמשךן

-ס?למסתיפופלפ?ינענכהעונלו

םגוא

והיףוםאליל
ן

.הךמקה'תויכשו

י

יריממיכיָאילא?תבהאביֿפיָא יו־ב־בי

המוו
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רשאןירשירבחמהריגהיכןויערההתעהיהכוטהמי
ןוהתבויתונשוןלברבוימיתולבלןחלאלכבםאמוץקאוד,

םגישהל`ותלכיבםגהיהשםאוןגגועוףםכירחאקרףודרל

'ןולמעב
םאמזיכבאוהוןםהירראםיפרורדםישנאהלככ`

לעהיחו.זראמלכבוושפנלכבותאהבהאליחבקבדוןםב

לאביתאבהשןושארהלשמהלארישהלשךנוימדהוךדד

ןייעי.שרודהאנוניאךכןרמזמהאנוניאאוהשםשכו'

אלקקוספהלעותשרדארוקהאנ'
ןורי

«רגוםדאביחור

ויהשםיגחורתוחכםיחלאהינבשהדיעמהרותד»ליזו25רצ

הבהאלםדאהתונבבוקבד(וו)םדאהיגבתא_םינדוםיגיהנמ

המיפלןםידשהתנוכתדיע)תושיאהשעמןהמעתושעלו

א'בכןיברוםירפשםהילעדפוםש
םיינחורהתורבחתהמו(.

ירחאחיישהרמאמאבו"עו'וכוםילפנדואצידחיבםימשגהו

ןיחורןודיאלרמאו'וכוםכרדתאוללהםינחוררותיחשהש

הארירבחמהלשותשרדמ»('וכוםלועבתוטטושהתוחורהםה)

ותאןיקיתשמהזכחורהשיאוןןוימדלעבוחודהשיאאוהש

אלבולםירמואוהזהןמזב
ןורי

ַאםנמאןורשבהתאםגשכיחור

תאטחהלתשמהריעשכםדאהוילעאשנעודמהשקושוריפל

םראהבהדח'הףאוןםכרדותיחשיוואטח'המה?תוחורה

אלוודגנמרוגיווןאטחהיבוטןםימלובמבץראמוריחכהל
י

יכורמאיהפאלהןוירבדרתוםומצעברבתמהשאלאדוע

אלאןםימייקוםייחחמההתעםגוץראב(םידש)תוחורויח

יבמופבםלועב'תוחורהןתואדועוארניאלואטחשזאמשי

ןםינומא.רמושלעבלעריעהחנרצםשו(םשוירבדב)

והארדוודיברחאדשרבחמההזשפחוזחאולאב»!לייו

המשףיםוידועו«ֿפיותואיצמבונימאתווארוזכברמאללכיניעל
ולהתיהאלםאוןנבדמאלחלאהיםירבדכיםייםיוןובלחרל

ותנומא
אלשןהמצעדצמחתמואמהחנדלא'כםתואיצמב

ףכעירכהןכלו'וכוםשיחכהלתוארכםידגנמהתונעט'אצמ
י

(5)
הנומאה
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חיכוהל'ובורסומדוסיםתושעללבא,יתשרחר,'וכוהנומאה

«וההמתאםינומארמושלעכגהנשומברחאןינעלעהנממ

ודובבבוומצעבאוהאלהו?רבחמהיניעבאלפיאופיאהמו

ונל-הפיאהיאו'2«םינחורתתואיצמלעהדיעמהרותה»ורמא

יא'2השודקההרותהתודעכהנמאנוהרשכתורע
לכיכתאזן

ירבר
חורהישנארוםכו,תורוםוןיםיזמרוזותשרדברבחמה

,תוחורוגרריייםפאביכ;ורוככדחחםלהקבו;ושפנםנ,אבת

ירבדל*םייחםיהלאירברוכפהיו,םיבותכהומקעי־םנוצרבו

'

!ליכשמארוקךליתלפתינאווםבירבדבורהזהםימכח.חונצל

אבתךמצעבו,וירואברתירקבלףיסואאלרשאןועמינקנתש

טופשלהרקבהאסכליתבשיאליכ,םשרקבלשרקהלא

כתא
יתקרכקר,הזהרבחמהרפסבםיבותכהםירבדהל

רקבמהגהנתיךיא,ןוימדלואמגודלונממםירבדהזיאיתאבהו
טפשמבהתאםגרקבואצויהךורבהתאהתע,וטפשמב

הכאלמהילעאליכ,רחושתקמוםינפאשמילב,הנומאו

לאאבתתאזבו'(יייהנממלטבהלןירוחןבהתאאלו,רומגל

(םפרפםכיח)ץפהרכרלכמקוחרו,ןוכנחורב,שרקהתפשםרב

שארהרפשרשהימלתמרקעלוררעל,הרשיתרקבררעמבו

םימרכםילבחמ,םינטקםילעושםילעושונלזחאתווהנעלו

.ךרועב'ההיהו,םיעותעתואושתועדב,ונימרכו

4

םנמא.

ובתכמביכעידוסי'כג'נֿפר'רססכחסיפולֿפוינסֿפ(*

ופ
יסן

וולֿפומםכמֿפכווֿפרקפלעורוֿפננרבחמכלע.ויטויפםמוכיירחוסנפ
'

סמפבס-לופס'תונחבמהוולמכ”ןוסלנםוגפסונסיווסליח'כו”כ

ֿפרס:וסחיסככו-("סןורלסינפלוופורקעווו'תדמועולוככ

סֿפפסספהטילחמוהנקכ!ויפוניפלתקמוחסרפופס5ילמסםומוהיפל
המענו,כילנסיֿפנס

ול
יסנכהלילצב,'סינפלקועזלסכססוט:ופלופלןי

'1סחדיכט

לנוי'םיבסללסכחסלשפחמהול,םםעכסלועסקרו

נימסולשכֿפוסססולטס'תונוכמויקפוזודמוע\לוסו,רכזֿפוס
וככיֿפוספסוסכו

“י
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תוזחלןשקבאהתואןךתאמלאושיכנאתחאםנמא

ומעגהנתתתעבו,.ןבוטחתאםגורפסברקבלורבחמהםעונב

רשאורשו'וילערמהלץילמךאלמםגהיהןךנידתדמב

לאהתאוש'פחואזגשמהקניורפםבותכיימיכןובתאצמ

ירבדךארקב,'ךתמחלכריעתאלוןתרקבהךרדבוברת

לבהרמאורבחמהליואואןךיגיעבורשיאלודחארפם

;םילבח

־

םיבוננוןואציונטבמאלילבאוירבדםיבוטייבםא

קרןרוכזתםחרזגורבןםכחתהןעמלרחאםכחתאמולהמד
'

חלשייכםשלשלומתמאוהיעדונורבחמהלעשמשההחרזםא

בעיכ,װבעתתבעתוןונצקשתןוקשוהערתכאלמבודי
ןדחאקהבומרפוסםעתודיםחבינאםגיתגהנתהיחבןאוה

םתואיתאצמרשאןםירבדבתעדדמללורוקחלהברהרשא

יכםפאןדחאןומדקםבתרפםבףוםדעושארמםיבותכ

ןנחוםפוגולךוירבדםשמחקיוןרדםהתא-הבשאוההרפוםח

הטמדריוןרפםהםינפלאהלעמהלעי'ןהלשמלבבודיו

רשאםיקותמהםירובדהיןמוןרואלםיאיצומרלתורעההלא

ןתיוךליוןשבדההדדיןאוההרפסב
אלו_ןולכאיוומעיבבל

םא-ינאונשבדהתדר.היראהתיוגמיכןםהלרינד
רמאלתכשילואןטפשמליתבשח-אשנמונועלודגיכ

ילואואןורמואםשברבד
אוהענמנהןמםאו.ותעדלןווכ

ומצעבאוההןושלהןונגסבבותכלוןתובדתוערלאןווכל

םשאוהםאןרבד'המאלפיאליכהמדאהגדןםיברםיפד
רבדלןרבחמהיפתאחתפםאןאיההאלפנאלןיםדאלחפ

תאתוכזלץמאתמינגדןרבדףוס.הלאהםירבדהלכתא

ןיאוההרבוימד

בבןתןורואכבליֿפייווצארירהתאםגהכזאןכו)

רמואיגאו»ןםיטפושביישרתעדאיהו«בדדצהיארןושל

כווניעתבבומכהיארןושל
ץורחלרדמאלבו(יםחבמורבחן

ן
־

וילע

6'

'י
רבחמהלסס'ריֿפכסזיֿפלגכדיעמיתירכילעבמ?חולסכח(

טיסוכח"'גניס:ליוו.לפקנֿפנלסידוסֿפוןסמססיפוסֿפיכןסכס



`י,

לבבעדיאלימןהיןהוהרברבהשעןודזביכטפשמוילע

ןמותדהןמרוםארקשרבדו,דובכהתפידרןבונניכהלא
ןםהירפםבהזהרומאהרושימבוהיכויםלכמירפוםהלכו?לכשה

הבדגובהלכוןראמאיההבוטיכתמאהתאםירעשבוללהיו

ארבנאלשולחונומצעתאהיבנמוחורהעדו
יכןקפםןיאו

לכאמףםכבוננמהלורברתויהרבעאיהורבחתעדוםירבדבוננ

ןןבערייכושפנתואלמלבוננייכבננלוזוביאלןה.התשמו

ןושפנתיחשמםירבדבנוגו
`

תורבעלםאאיהתאזהרבעיכ
חורולדשאןהמדמשיאודובכהרתאףדורהךאןהןתוברי

אוהשאלאדועאלוןתאוהשעיאוהןהבחרשפנוההובג

ארוקאוהקריכןובשהבןבלרמתואוהלימביכלכלדמוא

םירבדהלשןמוקמתאעדיאוהךאוןמידפםבעדויוןיבמ

ןלבןיניעמםימלענוןםתואשיאארקאלודעלבמוןםיבוננה
־

כיאוןהדבתיווהאיאמשותארימןבנונהיהאלתאואלוליכ

ןאוההקהבומהדפומהתאדושחלוועישפנבביהראהכיא

המשורבדידמו?תאוכקהרבערבדבןהלהתלוםשלעדונה
ןםימכחתמוםישדקהמהלנעולוןתמאו!התאריבן,ןרפסב

םיערופהמהוואושהםםםבהבהרעהיניעתא`ורקבירשא

יודיחלשיומצעב.הזהעגרבהביאןםברקבהמרמוןועורםומ

םרכבורבחעטנדשאןתעדהץעירפמבונניוןהתלועב

רמויה!יירפבוטהמוארוומעט»בלכלרמאיוןרסומה

'ה\תאריןתעדםדאדמלמה'2ושפנחאחיכויאלהםירחא

יתרצעהנר!ליכשמארוקהאר?טפשמהשעיאלתמאו

רובעב'ןךחורםהבהררקתנרשאןםידברבהכדעךתוא

ץרשא
.ןייפבןםפריסנכלד"כ'ססיעםי.סכדומבןיוע,לוורשימעהמ

ול'חסט.מסרוֿפב
'

יכגיכסיכססידוו'ונוייטרןייעןחוכמוברחנ

."םרןייעןךריהרגתמ!וייט"לסילסת."יפרןייעןוירליותומדב

רוזיבםולעסגריעמיכולודומכןייפ,סבלסמלסֿפוול”ימ"מםע

ירוֿפנןייעינפמםולב'ותיקיסילסת:ֿפוס
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םידרויםימהלתמבםירבדיכיחאעומשלןחבירוצעתרשא

.ןטבירדח

`
`

`

תאלממההרובדה»50דצץיאר'רבחמהםאנהכאלה__

הקנעמההלכשהה;אפרמןיאלהצקועבתבאכמןתפונוניפ

נל
ו

בוטהלאמשכ
ןכעט

ונכלמחדדושותםמוחןהרואוםולש יייא-

ן

,'וכו'וכוןםייחםיהלאוןחצנייחןחנומאןהנימיב

ןכוננ
רבל'תתארייאונשלעילבירברלבוןףואנזןתוצר

תשגלוברקילבלםיצרפתמהדעברוצעתאיהךאןםה

.«'וכורחסבםתואתברקמהמכחהרשאתרהןהילעכל

הנוימרםא.המכהליובאויואו!תועמושךכשםינואליוא

!אפרמןיאלובביאכתוןץקועתלשי__רשאןהרובדכ

היתוביתנלכו»בושרקחודבהמלשרמאהילעשהמכחה

ןיתוצרןבונגןלעילבןרבדלכרתסבבהאתוברקה«םולש

ןםיברםימכחלוסוטארקאסלהדמערשאהמכחהןנןףואנו

ונכלמדושחאיה.הנהןםייחםיהלאזחצנייחבייעיןימאהל

ןהעלכבוינפלתקחשמהןםיהלאתבהמכחה!?תאזכ

ןהמזמותעדןלכשהרסומםדמללןםדאינבתאהיעושעשו

!ההאוהילאבורקהתאתימהלןםינתפשארהיפכהנד

ךפכפהלרבחמהתאיתאצמאלולו!הילעבתימתהמכחה

רבדיכןהפרשןועטורפסיכברמואיתייהןב'חמכ

אלה.תמצעדצמיפורלכמהיקנוןהרוהטההמכחהלעתרס'

בוט'וכוונלתקנעמההלכשחה»תלחתברמואנמצעבאוה

קיחרתהמכחהיכ,ומצעבויפכרבדכיאו«םולשםעט

היתוביתנלכוןוניתבמהלועי
;ונלהשעתםולשןםולש

לכרתסבתברקמותבהאהמכחה»רמאווירבדמרזחכיהא

הגאדמןחיבומהרבחמה,אוהו?(אובוחוצרכונגלעילברבד

י'ןהתחשנרותעדבןלביניעבדסחלוזובלהיהיןפרבדמ

רבדלףיסויןלכהיפדורףוספסאהבלבשרושךתרשא

והערלאשיאוהמתתוהלאהירבדבדולםתםכשפניביתעדי

'4ר

לא

רמאל



,םישנאבםכאברע,רכרםכבישאאללבא?הזהמברמאל

תוכיישהמיכו,ואובוורתםתץראהתאו,תונויסנבורמלתרע

הרוחבבאלןה,ץראךררורהםמלםיהלאתבהמכחהןובשי
רשאםישנאהםאו!המכחתונרקיבשויןיבאלו,הרות

,םהיניעבהמהםימכח
םינובנםהינפרננו_

םישנאהםא-

איהאלה?המכחהםשאתהמל,המהםיאטתוםיערהלאה

,הבםיקיוחמלאיהםייחץע!עשפלכמהפחוהיקנהמצעב

,םראהתאטחהילעאשתהמלוירשואמהיכמותו
ךלהתמה

םויהובר,תמאןה'2ינאםכח,לכלרמואותולכםהםלצב

םימכחםשבו,רסומוהרותהינפמשיאםיצרפתמה,םילבמה

םיקוחרו,םיעותהמהםנמא,ונבי
המ,תמכחו,תעדמ

ןויסנהאלהרועו-+?םהל
_םכחתרשאכיכ,רברהךפההרוי

ןכליכשתוהנירמ
כוהברי

ן

אלו,הכותבםולשתץורפי

רשאתחת,םיבורקושענםיקוחררו,תובבלהרועוררפי
'ובותוצרובונגלעילבירכרבהאתהמכחילבהדבל'התארי

בושיוהןקלחש.לאעמשילוסרפלהממ:ירזוכהךלמהרברב

,םיקלאלותנווכוושפנהכזםהמרתאלכו,הזבהזםימחלנ

,ורכתתאגורהלותמגמוךלוהווללפתמוםצושרפנולרבנו

־,'תיארובהלאהברוקוהלורבהקרצותנירתשןימאמאוהו

גלותכילהיכןימאמרתאלכו
ן

יארמאמירזוכ)«ליכעןרע

,םהיבאתאוגרהשתונבוםינבבהשעמרועו('בןמס

םגו,,תהא'הצעבםהמעהתיה,םינבהםאאיה,ותשאו

הכיא,ראמאלפורההשעמהיהיו,םרהתאוכפש-הירי

םוערויםימכחורקחוו?םרילומםהיבאתאםינבותימו

ךיא,ואצמיו,אוההערההשעמהרברבשפנהתמכחב

ָאםרננלהיה'הו,הנומאהיכרבלעםינומאויהםינכהש

,רימת
ןֿפם,ראמראמהכאלמיבהאוםיצורחויהםנףא.

ןופצםכל
השעמ,יהיו,תערוהמכחודמלאלו,לכשמ

,ובלךרדבבבושךלהיכ,ותשאלוםהלהורתרומלםהיבא

``

&היהשה
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עודזבוןהקוהדיבםהילעלשמםגוןהלילעביעהדותיתשת

תא'ודמםאןםבועםיעננבוןםעשפטבשברוקפיון`היוטנ
ך

םהיבאםהילעדיבביולםויהיהיו.ויתוצמורמשאלוןרהוד

השאלאאב'יכ-ערהוהשעמבםםיעכהםגוןראמולועתא

ןבולדלתותתאהנוז
ורשקיו`ןרפאתהלרוע-ולכיאלו--

קהרה`ןעלםהףיעסבותאורבקיוןתמיווהוביורשקוילע_
.1811תנשבהיהנהוהערההשעמה).ותיבמתשקיוחממכ

ניצפיילסופדישילשקלהןשדההלַאֿפַאטיפרפםלעבותככ

ףוםבירבחמהיירבד,םירשיוםיהוכנ_יכ'תמא(1845תנש

םיררוםהםישנאהלעתובבלוררועתהלונילעםגוןהזהשורדה

ןםלועמםתוכאלוקבםיעמושםניארשא'ןהלאםירומו

לבאןםהידדאםתדותירבדוכילשיוןםדםומ'םיאנושהמהו

ןראתתפיתשא(עדָאמו,השדחההגהנההינב-הלאהםינבה

ולהחקלוןהבקשחוןהיבשבירבעההתואהאדרשא

השעוןושארתאחלנוןותיבךותלאהאיבהוןהשאל

ומעתבשו,וילעמויבשתלמשתארימהוןוינדפצתא

לכשה,ללהתמדללהתיתאזבקריכןודמאבןותוכאו
ןםינותחתבךיראהלוןםינוילעברצקלןרדסהךפהלעודיו

ןהמרמוחונצלברקלןםירוהמאממלוןםיאמטרהטל

אל,תמאורשויקחרלו
ןחתשאןהבוהאההמכחדינב-ןכ

ועדיאל.םהיניעבהתפשבהשדהדהגהנההרשאן'התאדיו

יכןובשיאלםיצלבשומבוןץראבםהיבדדותיהשיאלו

ןהלילוםמויונהיהנובתותעדבוןםינפה'התרותבםא

דובכלםהלםתדותירבדוןםהיניעבםישודקםתובאויהו

אלןכלע.םייחםיהלאירברןהמההמכחירבדיכ_ןןואנלו

תיזפ
`רשאאוהךופהנו!אנתלהרקבהוהתתמלהמכהדומל

ךלמןוילע'ה%הנדילוקבועיריוףכועקתהתוחאלהשא
ןונהנלאתונבהמכחוהרותיונחנאו!ץראהלכלעלודג.

דועםנמא-!הלמתעלכבונינפלתקחשמונתיעדתרקב-ח

\
`

אל
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הצמשלהיהיןפדונמודחפמןרבחמהבלחוניאלוטוקשיאל

הערההאציונטבמאליבלצנתהלףיסויתאזלוןווותעדב

ינומישאתלאגיבליזוןלודנןליאבהלותאוהיכוןתאוה

אליכ'1יתנומאילוא)יתעדהדסונקידלעאליכוארוועדו

ירבדלעךמוםוןימאמרשאמקדןתאוכ'רבדיותעדב

בלבהארישרודהכעידנאקמרישיםכחהיפכלשמ(םיירתא

אלוינממתאלפנ«'וכותורבקהתיבכןהכשקבמכןליכשמה

ןיארישילשותעדלעאלה?וירבדלווהיארהמעדא
הארי

תאדימיהתאדבועוקדצובוטהשועונניאוןליכשמהבלב

הבנגלערושחוןםדאבלולןיאיכדמאימלבאןשנועה

המההלאהםירבדהיכעדיאלודעבימןה?המודכוד"ועו

רתוכבםתושעלליכשמהםהילערבועהיהםאוןלכשהתווצמ

דועו.הלאלכמחאהשעהמכחמאלוןאוחליכשמאל

ןהמצעהמכחביפורןתנאוהוןליכשמבהדלקהםשרישיםכחה

«רתסבםתואתבהאותברקמהמכחהרשאתהת»'ורמואב

רתאםוקמבדשאןרבחמהלולהיההמיתעדיאלתמאבו

ףאןארקיהניבלעדומותאיתוחאהמכחלרמאאוהורפסב
וכותלארשיילודנו.ודיבלַאיישודקלכןתרקבהבבוח

לכואדדובוןהשקתרקבטפשמבםתואטפושהןוילנרל

ונתאמדחאלכאיבהשיזרמאמ29דצע”ע)תלוספהךותמ

ו!יונוונתייכםנ:קוספהלעודואבב:'.1דצםגן'וכו

יתשםשקחומש'וכושרודובשוינירהיה:הימ83רצי

.הינמדימלתתמישרןהשרמואוןהירבןתורוכבבבתוכה

:איכודבכתווצודמועאוהםאתפו(הלאכםירבדבאצויכו

ןפםירקבמוםירקוחהילהאלעמודוםןויחוהמכחהובזע

:הלאמםיבוטויהםינושארהםימיהיברמאיו-וופםת

מלןהולשוםולשימיבלארשיידפםלםיברםימעו
י

%רוא

עירפהלהרחתמהםדאהניבוןםידקבמהדיתלואןהבוטו

לביהיוןםדדהוםדובכלדובלועלבלןםתחונמדידחהלוו

־

ורפם
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רתיונבובאכורובתורבחמםשןםימאותותשורקורפס

םיליאהרפועלואיבצלרבחמההמור.59רצ`שיועי»ל'כע

קחשווגרוןתורכםהלעץפקמתוערהלעגלדמרתבירהלע

ןיאו
1תחנ

-~

הנשייכ.הוהרבחמהלעםמותשאורבראהמלבא

יןהצעםיריתםמהןיניעהיוארםיכרוה!יאלפאוהוובררתא

ןםהיפבםעןומההתאותפייכןהלןכהוםהירבדינזאהעמש

אלםכלוןולובוכיםנושלבו
אלהלאכםישנאב-ןםתאןוכנ

יבורבדירבר-.ורוככרתתלאםלהקבוןרבחמהבשחתי

םלואןהוהןמזבהלאהםימיבהצרנהתילכתהלאםדאהךלוה

.ראמקוחרקוחרהאלהו,ונממתילכתהוןךררהברדועויכב

תורמןוקתותומלשה_אלה'2אוההמהרקמהתילכתהוה

ךלהתהלו.עראלובוטישועםיהלאינבמרתאבתויהל!םדאה

יהםיהלאלאוןררצותמאהרואכןםייההרואביהינפל

ופרציוונבלתיווררבתירשארעןןורבעיםינשהמכערוי'אוה

יתמרעעדויאוה?עיקרהיוהוזכוריהויםיליכשמהוןםיבר

יררהלעוילגרופגנתייתמרעוןהממשםדאהשפנהאשה

ןכומךרדלעבציתיםרטבלושכמרוצוףננינבאבלשביוףשנ

םהלשיוירבד_והתאליבוארווערו!הרשיהתמאהךררלעו

ןהילעונתירשא,תוברתויארליריןקבאצמתוןרחש

לוןישפנןוכארלויחורתרומליתעדוקירציו
ו

םעןומהב

ןורסחהיתאצמ
אלםחוריכ,הזה

ןוכנ
ןיאוןםתא

םהב

יכןףוםפםאהןמהיארןיאיבמןיאיתרמאויתשרתה'ןומא

ןםימיוצפהירשאלכלאןרורהןימכהריבהמהםימיבלב:

רשאןךררימימתותמאישנאןהלאלםינורא'שיךאםאו

המהםגוכשמיםימיהתוכרבהיהו,תומלשהתולעמבולעי

ןתורמהיוםשוווובםעאוההתעיכםאו.טאלטאלםתבהא

לירשאלככןה
םיגיהנמהםימכחהםהןהרעהיניעושארהך

ליהמש
ך

יפלעףאוןץראהםעתלראוהוןבנזהםג

א
'

`המהמתיש
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ןםהיפתאםיחתופ

ןהמרמובזכישנאשיהמהבםנןכא.

42

!ההאלבאן'ךלישהוקתותלחותשיו'כבןוכלחמחמהמתיש

ינבוהמהםירשייתרמאינא?ןהירורעש'יתיארבלימכחןיבו

םלכוןבבלירבוםישודקםלכןםימכחםלכןםלכםיהלא

ןהנומאוהקדצהםשתאתמאכםידאפמו

םירןדםמוםישרקתמה

רבדמ'אוהשודקכרשאשיןםהילעםתאמוםולביניעל

ובלוןםירשימולכשהרסומירבדןםייחםיהלאירבדיונילא

ןכאל
יניעבדוהמאוהירשאשי,בושחי

`

אלותָאצמולכ

ןץחוד
םעהרשאןלחיניכונתוקתכיא,אופאןהיאו-

ךלהתיםלצבםנםאןלודנירואואריךשחבםיכלוהה

ןץראבםיהלאיאריוםימכח,שיושייכןתמא`.6?םגיהנמ

לכוםעשילכוןורבדיבלובלילבוןםברבדיהחוררשאי

לבאןףקשנםעןומהמקדצוחמצתץראמתמאיכןםצפח

שיאההזברמאלונלדינהלונינפלרובעירשאןחורההזיא

עבשודםהתמושדקתמהווןועמשתוילאהוכותבואוהשודק

אוההחורהשיאהאלםאעדויימ?וילעמורוםובלבתובעהיי

בתכוןרםומוהניבירמאונילארבדמוןשרקבוכרדרשא

אוההיראהוןומעתרחאחוראלםאעדויימ*ןרפםבוירבד

ירארועבשפחתמאלאוהםאערויימןונתעבתותמיארשא

-ּפידחפוהתמיאונילעליפהןעמל
_

ר

רבדארשאןתאמחארוקהילעתישילביכהלפתינאו

אלוןםיבירנ'לעזוב'ךופשאאליכנאאלהןהלאהםירבדב

ןםהבןיאשרבדב`םדשחאאלוןהלילחםימכחדובכללתא

םינומאישנאלעקתערבדמיתפשו'ןעדמינושלדוצניהלא

;היהתםלכלרפעכישיפנדןרבכא'היאדיתאובלידשיו

היופישנאולםידםחתמהלעוןהדבדאםימכחתמליכנאםלוא

יחפנהיטעתאוןםאמניניעבהדבניכןיתמחךופשא

-וםללחלםהילע
'

`י

לכיכןליכשמשיאלכתאמלאשיכנאתחאםלוא
ורצּפי

--
־י
'

__
__
__
__
__
-_
__
_-
_-
__
__
__
__
_.
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יתרמארשאןתוברדתויארדתאויניעדגנלךירעהליכרצפי

ַא,
-4

,ב
1

ל

יכיתעדלעוירמארשוילעהמתםינמאנ`םירעיכהלחתב
י

יתאבהוםישדקתמהדובכבעגפאןפ`רבדמהגאדמןאיתןכ

לע
י

ןינאםגינרקיםירשיםישנאהרקמבו.הכרבאלו'הללק

תאביכתתאימ:רמאלינופרחיוהיהאןומהתלקוחשםחומ:

הרמשאןכלווךלוהרשישיאלעדעלאיצותו.שדקללחל

פל
י

ךבלתא.ררועלדפסהםעואנאבאיתרמאוןםוסחמ

לכות_ךמצעמואוןתאולכרוקחתושורדתיכורקיארוק
ןיבלידבהל

,שדקתמדשודקשיאןיבןםכחתמוםכח

התאאצןקפאתהללכותאלוהתאהמחלעבםאו

צםב.םחלהו

י-

;_

:םהולאוןםינימהששליתעדלםיקלחתמםירבחמהלכ

יי
)

,םיעדמהירשבטקלירשאלכמןליד.יתכדבץרבםתכ

ווו'הדוברבןונאיקיעלבליחו,םעהלםיקותמםימעטמהשעי

ן.שבדהירוחאמקירתוןהיפבםינשושיחרפלכאתרשא

ןםלקלקמוותעומשירבדתיחשמתןליד.יבובז'רבזכמ(ב

.חקור'ןמשעיבישיאבייתומיבובדכ

לשמלהיהדשאאוההרוכרכבןליר_.ירובר;י.לר;זבזפוג

'םיכותהינבכתויהלהצרושפחתהיכןםילשומהייפכ
שיןכןאוהרוברביכובהנעולוקלבאןםתאעעורתדלו1

.רבחמכיג

ןויכמוןותאןלובסלותאשל'לכונדועקיפשיםידכנידליבו

וקעימשהש
ל

אצוןלבםתחכדצקואיןומצעתעדוורבד

.התארוברביכולרמאנאצ

`

`

י

ןלכשמקירותעדבלדאוהשןל”ד.יח'ּפרֿפבםמור

ןםיבוטוםיכרםירפסוכותבעלביהארמתוערהתורפ;שוביכו

.תלחתברשאבבל'ימתוקיראוהוןוברקלאואביבעדנאלו

`

ןרבחמתויהלזעה'דקשהמ`ןליר.דרפסלםורקרפםמוה

ן

וצפתל

י

,וםירתאירברברבכתםוקיתעמאוהשז'כרשא
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כלןהלהתוםשבוצפחל

ן

הזיאדחאןינעשקביושורדי

ונממהשעיו.וילאוהברקיהרקמבודילאבהלכו,היהיש

הזכרבחמו.םידגברפוחהטייחכןהכרהעיגיולמעברפם

ןותכאלמהשעאוההמרעביכןתמאהךרדמםימעפלדוםי

םשודובכגישהלובותכלםאיכתמאורשוילעוכלןיאו

כלןבוט
ן

ןםירעכנתעדמםיראבמהוןימההזמםירקוחה

תחתםיריםהלוקכםהירישלוקוןםיררוםםירדושמהו'

"בוםירקבבםירשיןריסה
ןיא

ןםברקבתססונתמהרישהחור

הרפהזהןימהרן'הדעבדןםירמחםירמחםירברירבציךאו

ןראמ'ראשבהברו

^

המכחרישכהןורתימןליד.דרפסלרזבַאזברפםמ(ו

כמהאתשמו[ררועתמאוהוברקב'רשאידשיתורמותעדו

ויתושגרהלוקלםוקיוןוחוריתאררמיואחמשידשאןרבד

לעויתומזמחולשלווחורםהלעיבהלןםיכרבוירבדריגהל

ןשיגדיושפנבוןיביובבלברשאתאתעדתווחלןהצוחינפ

-הוהןימהןמוןונטבחורוהתקיצהיכןולהנרובשו
חכונרשאןחורהישנאוםימכחםירבחמו,םיררושמה

יאיכןקדצותמאבםירמאנםהירבדלכו,םהינפתמאה
ן

םתורתוגהרבדללבאןרבחמםשהתאלוטלואבלםשפנ

יכםאהוהןימהוןאביףנחםהינפלאלוןביטיהלליכשהל

אוהז'כב.והומכהבריוחרפיאלוןושארהןמאוהןטק

םההםימיבםירשיוםימכחםירכתממלארשיןמלאאלוןיוצמ
י

.הוהןמזבו

בוללהםינימינשדועםיבשחמוםיפיסומשיו

רבחמ(ו

ארפעכלטביור'פםשןליד.וידיהשעית

בושיןכםופדהיתיכמםורעאצירשאכוןוייחבאעראד
תכלל

הששמשרבהמ(ח.ץראבולהיהיאלרכוווהתב
ןורכזלדומעיורפםיכןליד.ותאםילבמויר:

י

ןןםלוע

א
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ותמכחדיגיואביןהיהיהיהורפסלבאןתומיאוהןםלוע

,.השעיכדלונםעל

ןארוקהיברבדיחמתוארלהפצאוהדמעאיתרמשמלע

ארוקהארוקילאינוימדבהנהו.יתחכוהלעבישיהמו

רקביורקבאתאורבחממהמרקבמ!רבחממהמרקבמ

ךרבדאנאביילוקעמשתרקבהתעו.ץיצארירתרפס

ורמאוןעאו?ורפסהמוןהוהרבחמהטפשמהמינעידוהו

וילעץורחליתיבאאלרשאינפמלואשלתושקהיכםא

תאקדצבתטפשוטפושלהיהתהתאיתרמאוןכותבטפשמ

ךינפיתאשנהנהןיתצפחךנוצרתושעלםנמאןתוחרבחמה

..תרבדרשאכיעדךלתווחלן:וזהרבדלםג
י

ןםדקתואיגשילכדקופוםינושארדירבדירכוזתתא

ארוקךדובכינפלעודיויולגלכהןורפסכיתאצמרשא

שקבאךינפתאזיככו!ביבח
י

`ןלחמוןחלס'היהתיכ

יבוהליחנתדובכאסכוןויתואינשל
ןםיליכשמתתבן

יןוכנשיאאוהו!ויתואינשליןפתלאוטבהוהרותל
רשאםכחו

יאולהוןורפסמ;הארנכהכרדתעדוהרוה-דמל
`

ותומכוברי

ויללכודיעירשאכ'איההברקיתשלבותעידיוןלארשיב

ןושלוןהרות'ןושלתומולעתולגנוינפל.25דצםיאלפנד

תוחצרבדליוחמתונושלוןסימכחירבדאיתרשאהנשמה

ןםינמאנםידעינשילהדיעאו`ןהואנהברמוןםהינשכ

אל`.'השערבאל.'החודבאל121דצשרדרשאתא

חמשיןיבמלכ.124רצהדמחנהותשרדו(חוכוהשאב

ןרבחמהלינימידילטישומיננהו,המתםיבוטיכםשוירבדל

ןומעלכלאנהדגנםולשירבדתאזהםעפבותארבדאי

ןויתואיגשתאןקתלוכלתאןתייכןולןתונינגדהבוטהצע

לבו

זייסיכלמ'גומנלופןינעו,רכזומהנרסזפריוןייע0“
'

!רקילרוקךםפכלנסוןֿפייןוע)

`

־

14)ו
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היהיו.חילציואוליכשיואואןוינההךמעיאענמילבו,

ןבוטרבחמ-הלאלכתאותושעב-.םימיהתירחאב

רבחמןםשהישנאםירבחמהרתאב`ןיתדובןרבחמ
לכו,םהינפתמאהחכונרשאהלאכןורפקבלדחואמ

תילכתהזיכ;םמעינבלליעודלוןרמללודומללםתמנמ

ריעיאלוןתרקבהלערועקעצואלןרשיוםכחרבחמלכ

אוהןמאנתואתרקבתלעקעוצהיכןךתמחלכהילע
,הינפמאר`רבחמהש

ןיאו
.ודפםבוובחומבךומםובל

אביםאהיהו»ורפםרעשבבתכהזהרבחמהשרבדלהיארו

ןליד)ראשנןדהנחמההיהו,והכהותחאההנחמלארקכמד

אבלדיתעללבא«.הטלפל(םיבותכברתארשאתינשתרבוח

.ובואבירפסהםשוומשךאקלחורפםרעשהיהי

סמססי-



לעםיבתכמינש
ךונחהרבד.

םיכלהתמודייבוןהחיי פ'-

דחאתקלדבונןיאן
םיהלא

.

\ו

(ךושארביתכם

לאהלועהןהוהינויעהךרדלעךלוהינגדהדמהילב

תולדגההיתוחכוןסדאהשפנעבטבהריקחהשאר

ינפלערשאתוקומעהתועידיהלאעגונהוןינממתואלפנו

תוגהנההתבוחבדתוננדבתדירחאתורומהןהךומןדלא

יכוןםידועגדינבתאךנחמהבדהולרוכישתויתואבתודמו

ייוחאםאיכ_ןהרומהרתכתאלוטיואביהצויותלכאל

,הברהדתעיני
ןרענדשפנתונוכתתעידיבותואיקבו

ותולדתשהד־

רונקןיפעירפתיםֿפדסמס,סלפססינורכננסיבס(*
יתבתכ

חיכנייכירפנלסרומונרויסדעומוד,!ונוכתפלחודזונסימינסחופ
'

סזןופֿפרסבתכמו.דיפלהתכםנןןםלֿפרפפןיכפוכֿפקכדממ;פטס

רטפנסורפו.31רעוכמוגז'ירויותכסזופתנ'כיידינונסכייספדנרנכ

סנסדרפולמעמיל'סחיבס

זב
סולםננפפו,סםודקסםיכומסהדנפן

ןוזחדופו.ךונחסריעבותכלידיחיכםףיסויןדנככסיכתוח(חיננ

.םיסימרומלוֿפליו'ופוסל
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תרעי-ןיההנרתובר.היתוילעפהוהיתוחכתניחבבותולדתשהו

.תורוהלןכתיאלםתעידירדעהברשאדע`ןהלאהתויחדכהה

ילכרדעהבוהשעמלילכאיצוהלןמואהמרצבירשאכןדמללו

ןינומכהעידיהרצקשיאליאשרןיאטעמכו,ותגמוא
'

רוקחל

.הלאכםיםוכמוםילפומםינינעבשורדלו

'

ןךתנולתאוההוהדבכנהןויעהלאינאיבהשהמלכא

ללוגתדלוןךידימלתלעףצקתמוןנולתמיחאךיתעמשיכ

יתעמשךרוגמישנאיפמוךיפמןםיעשפותולילעברימתםהילע

םדקפתרםומטבשבןםהישעמוםגהנממךנוגילכתאוךתגאד
ךכלו,הקעצמךנורגרהנרשאדעםהברעגתוףגאהםיעגרל

ןוגיוםעכבורמיוד
רמבחנאתמוררוגתמךיתעמשיחאהכ.

_
בטיהאליכםאןהזהןויעהבםויהבהאבאךנעאתאזלןשפנ

אוהךתנולתיכתעדלךתוארהןעמלךאןוביכנאםגיקב

ןתוללוההםהיגהשילכבםשאה,התאךאהתאו,ךילעקר

ךאןיחאךכךאםתרשמןתמהםימשאםהילערמאתרשא

תועידיהלככןיכמבלךלרםתירשאתאזב.םמומךב

עדתאלןתאוההלענהו,הרבכנדהרבעהלאתוכרצגה

םירענהתאךנחלןהכתויולתההירקעוהישרשלעתוקחתהל

.רענורענעבטוןוצרכהמכחבםתאגהנתהלוןםכרריפלע

תאםיכחהלבושחירבלרקבדמלמכםאדמלמהבשחנחמב

זוורםהלתתלהמדיםעזוהרבעופאטבשבקרןוידימלת

םא'2תורליהותוללוההחורתחתהניבו'תעדתור',הרחא

ךלאצךאןרמללמלדחתיכךלכוטןיחאהתאםגםהומכ

!םיעורהתונכשמלעםילבוחלקמבהעדוןאצהיבקעכ
-

ןוךבמלתבברהאצמירשאתחשמועררבדלכתא
םכחםואנהכיןוברקבשפתמשפחכשפחיושפשפיםתוא

בלוברקבהזכתחשמתויהלביוחישאלןוגוצר.רתאיזנכשא

ותנבההשלוחלובהזחןורמתההלתישיוארלבא,הרומה

אוה1הזהםכחהתנווכויתערמהארגדוןםגומוםעכטתגשהב
`

רשאכ
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ערהלוכטיהלדליהעבטבןיאןהרצקב~ךלרמארשאכ

ל,הנווכהשיפל,םינשבאבלודגשיאכתדחוימהנווכב
א

לבאןתעדכקלחולשיוןויתוחכומלשנשימבאלאלופת

לפאבהרורצהנדעותמכחןדועםלשניתלבהרענהןכאל

שיאלא-לותבןומטוןופשתדיפםכ-איהתיפוצןתודליה

תאזלהנהןלעופהלאהרהזדוהאיצוישןביטןמאוםכח

םיאנןםיבוטוםיעדםא,ויללעמורענהישעמלכארקי

ןינוצרןתוישגרהואתוירקמתולועפקרןםינונמו

תכסכםאיכןתמתבשחמותנווכיתלבםתואהשעירשא

ןותושעלרהמיהחמשוגנועהזיאובשיגרישרבדהןיויתושגרה

*םילוכיונחנאןיאהזינפמו.ונממענמיםכפהתאשיגריםאו

.קידצהוו,אטחהז:רמאלוםהישעמיפכםירענדתאטופשל

תומשבםייחילעבהתונכללכונאלרשאכןערהזו.בוטתו

מידןםייעבטהםהישעמיפלםיעשרוםידיסחןםיליםכוםימכח

ןופאתעובעניהןבשעלבא'רושלערמאנאל
,שובחל־

;עשר,רבדמדומלארפלעוןדימחןהמדאהתאררעלו

כל
ן

ךירדהלןתאותשדקתתדבעלאשגירשאןהרומוחרומלכ
'הבוחןרסומהוהמכחהךרדבםימייכרםירענהתארישאהלו

אוהעדמבםיניבמםישנאתאאליכ`ןונוימדברייצלוילע

.ישונאהלכשתלבקלםילולעתםייחילעבבקרלבא;קמעתמ

הנובתוןלכשהחכיפכןברתולדתשהוןתמוצעהעיניירחא

לככהושלצאנהלצהיתויהליחרכהבביוחישומכוי;העיפשמ

ןהרשיהבואתומימקעב'ןובבוםמתליצאמהלאוהומכוויתוכיא

תולדגכ
אלו(םינמוזמםיתעכיתנווכשוילאמןבומ)תונטקבוא

ביוחיהככןדבלבבוםמהלצבונרכושהלאלכמתחאהלחנ

ןכ_םנ
תורמיפכןםתנוכתוםירענרשפנתודמילכהנייהתש

הדמהויא,רענבאצמתאצמתםאוןםהירומוםנמואהוגהנדו

שפשפישןתמאהתאבהאוכוטהרומליואריזאןהתמשנ

ןיבישללכהו.וכךאןורסחהתלתיוןוישעמכשמשמיו

הרומהסלא
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קוחרמלןהאלהםתואתורילןרוכגדיבםיצתכיכןהרומה
וצפחיפכםלהנלוםכיררהלודיבםירוענהינבןכןבורקוא

ןיפורץמשויגיםלכמםיקנהוםירוהטהםהיבכליכןונוצרו

םכנחירשאלכבוןץופתירשאלכלאםתוטהלןהמהודיב

יכםג;תושעלןימשי
וניקזי

איהתאזוןםתאמורוםיאל

'דתובא)ורמאשתיתמאהליווניתוברתנווכ
)

המלדלידמולה

ירבדיכ.ןםנוצר.'וכושדהרינלעהבותכוירלןהמודאוה

ותבשחמיפכוכרקבלועפלןרענהבליררתךותודריהרומה
רועישכןתגוכתלע'תויתואחהנייהתרשאכןוילעותנווכו

המןשדחריגלעכתוכרןבהוכןתבשחמכןאיהההדמבו

ראמתוקוחדוילעתובותכהתויתואהשןקוחמרינבןכןיאש
אוהרינהלעוחונבוידהשיפלןהלחתבבתוכהתכשתממ

תואהןיבטעמכשדעהקיחמהתבםבןהנאוהנאטשפתמ

לדבה,לעופבתבתכנהתואהןיבוןבתוכהתנווכתכבתחנומה

אוההמלןןקזדמולה,ורמאתאזלוןהלדבההתילכתברומג

עהבותכוירלןהמוד
ל

ייקוחמריג
)

שרקתהלהרומהךירצרודכבתאזלכראבתדירחאו -_--
ןיכהלו

יֿפ(*
ן

.חכםפירוגלתויווכל,וזסכםוכנל”ו־נתנווכה?יגול

ןןקזהןורכזחכונרליהלסןורכז
ו

,לייגןקוחמלןמםרחריגןורתיב

נכםניתככוגויככז_זוכנקקחנןומלסןדלידמולהו:
ל

ךפהלו,םדחריג

םיס'סזיפלוןקוחמריכלעםניזוככןוכורכזמסיחוכגסידנרבןןקזכ

רינֿפםןירזכֿפקדקוחמילמכ'ֿפדןסםירכרכ:ימרגהרקנכריגס

ןקזוןללכוללכלוסהביתכרכוללקוחמ
לכלן:יילןיולןורכזריסנ

:יוזבתוגורסןיֿפו'2דליכרנרןיכסלסילתילימגחבדיכרמֿפיימ

סמלדלידמולה:רמולססל:ייס,תיבתרתוימוירתלמרומו,ןסמדגסל

,קמורולוסםימלןקזדמולהו,ןיתמנוגיֿפפםרחריכלעסכיתככסונווזיוב

נכ:יניתככ
ל

סלירנדנםוסרכהרקעו:ןחרפלסארגןכלו.קחזגכםרכר

1"ךסלוס

וריכזלםוירלתלזגנבוביסקדוייתרלנרמולכי,סחכווכון

ןכלוססירנדכ

-י

~
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י
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ינשלומצעתאןיכהלו
'

תלעותלםישורדהןםילודגםירבד

תוגהנדבוןתורשיתודמבקבדהל(אנחמהאלהןךונחר

רשכומםדילעתויחלןרוהטוןיבמבלולתונקלוןתונוכנ
הורהלוןאנתבשמתשיהל

רהטכל'זםרמאכןםירחאל
ם-װק

תונומתלכבםלשאצמנוותומלשלעיגדשרחאו(ב.רהטהש

יעבטתגרדמרתסבליכשהלוןיכהלךירצזאןויחודמוושפנ
ררועו,חילציהמבוהכיאןתעדותוצעמבלדתשהלוןוידימלת

האאיצוירואוןםכליקמעמבםימדרגדןםתונורשבתא
דוםיהזו.לעופהלאםתכבךאםהבןומטהםלכש

לודגרקעו

יהזמ-יילב'התכאלמהשועשימלןךונחדיכרדב

לדבההןנובתהלותעדלךירצשהמלבא
םירב-ןןנשןיב

ץבשםירבדבאודוןןושארהןינעכיכןאיהתאזםירכזנה
לכ“,ינוצר.בויחבהרומלהרדזאההאבןומצעלהרומה
המאוהוןהרומהולהנקישתורמהוםירבדהלכתאבייחל

ןיבוצרוהשעתוצמכםארקאש
י

הארווכבוילארמאלןכתי
אלינאוןהמחםיבדןרפםמוןהלאהתוצמהןינמו,השעו
`םיב-ןםייטרפםיללוכםירקעכילםיארנהןםתצקקרבותכא

תולעמותודמהלכתואצותונממיכוברטבל(א?המהו
`

לכלםיעדונתווצמהמכהבלולכתווהשעתוצמוןםדאה

ןתאוהרבעבםימתובלהיהישןיגוצדןהבךמא(ב.ןובנ
ןוידימלתתאיוארכקםעתהמולטכמוענומהןרבדלכמהנפיו

קרהנייהתוכלתובשחמלכוןותנמואותרותךאהיהיו
,םירתאםיקסעבוכבלחתפנשימוןויכינחתכיטלותלעותל

בבותבדדמאוילעןללושרתאםיכילומה,ץרא-ן-ן-ןינינעב
ומכש.תוטהל.תונלבס(ג.הימד'התכאלמהשערורא
רעצה*תאןםידליהתחישתא,ןהצפהשפנוהבהאבלוכםל

איהההדמדתלעותוןתאזההרבעהב,שיש`האלתה
ילרהיזכלשרעראמהלודג

.הראבל'

בשחלןתוניתמ(ו
ן[וחקלרטמכףורעיןרדמנולוחבהיהילכו,ויכרדלכ:וא

..ו

לטבו_
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וילטבו
ל

תאוירחאתאזכתוטהלן־תומיענכותחנבויתורמא

תודממהדמאיהו.ונמיההחונםתוריחתשוןוידימלת

ןםיעמשגתחנבםימכחירבדברמאנשומכן.םימכחה

הדמהולרחבישןאוהוןםיפאךרא(ה.(וייןוטתלהק)

רשאןתוצרלחונוםועכלהשקןוגכןםימכחלתחבושמה
יתלבראמיחרכהתאזההדמהוןדיםחתדמוזןיזורמא

םאןאביאלםירומהלהקבןהמחריהמאוהשימוןקפם

ומצעתאםאי!ותלוזןקתיךיאןושפנתארבועולכמאוה

,רומשלעדויוניא
ןםחאלוילעםא?םירתאתארומשיךיא

ע
לםירתאל
א

כ
ל

רמאנשומכליםכהתודממתחאתאזונןכש

ןםיתפשתכירע(ו.חוניםיליםכקיהבםעכ('טן'זםש)
תרבדמןושלבוידימלתלדמללוןןושלהביטביקבתויהל

תאזו,םימורעןושלםהלורחבייכןכםגםדמללוןתוחצ

ןורכזלו\דעלםבלכתוירומלהשרשהלןדאמהלודגתלעות

'

לאזייעןיבהלוןםלוע
ןוכנ

אוהרשאלכתאםוגמגילב

לבכיהשזוןםתואדמלמ
ויתפשלעוןוהיפליכשיםכחב

ייילשמ)חקלףםוי
ןםכתכלולרשא.הרומחיכןליד(ו

ייתפשי'עיכלןתוחצרבדישויפ!תאםגליכשהללדתשי,

יליכשיווניבישרשאכןתוידומלהונייהןהקלוידימלתלףםוי

וםכדשללעודיפקהשהדוהיינבנליזורמאו.ויגפאלעדברלכ

המיקתנאל'וכוודיפקהאלשלילגינבןםריבםדומלהמיקתג

תורמבקבדתהלןהרומלכרהזיללכהו(ה'פןיבודע)םדיבםרומל

,הלאהתורשיה
.ןכפהמקחרהיו

ץ

אלםנמא

תוגהנתהוםירבדהןיבןיגוצרןינשהןינעבןכ

ןםיבייוחמםיללכתתללכונ-אלהפיכןוידימלתלהרומהןיבש

רענהשפנררועיםתועצמאבקררשאןתוגהנההתארדגלו

%בהבתונומטההיתוגורשכתאאיצויו;תודליהתמדרתמ
שיןהושםירענהלכגזמועבטאלרשאבןלעופהלא

םהיניבשישומכו.ותלוזלקיזילבאהזרענלליעוישרבד

ןלדבה
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ו

דגבןקתלןכתיאלשדעןםפונירבאבןלידןםרמוחבלדבה
םלכשבהוהלדבההןכןםידליהלכ.ילגרלדחאלעבמוא

הגהנהןדחאללכתתלןכםגןכתיאלרשאדעןםעכטבו

ןורםחהלתנאלרשאכוןםהיתודמוםשפנןוקתלתחאהדמו

ןהתלוושיאלגדלעבמתדמלאהתרמבהדתשתיתלבהלגרב

רשיתמודמלתמיתלבהרענכ,ןורסחועררבדןןכםגןיאהככ

םעבטשיפלוןותלווםהבדמלתמשתוגדנהוםירבדהיפלע
אוהרשאןהרומהלאךונחהיכרדתוגהנדםירוסמןםינוש

וורמאבםדאלכמםכחהתנווכאיההאוו.ןותעדמןיבמוםכח

ביכילשמוי'וגווכרדיפילערענלךונח

'ו
תאערולכשהןליד(

שיאושיאןםכרדיפלעםכנחלתולובחתךלהנקוןםבל

,.וגזמוועבטיפל

י
י

-

המהןוירימלתלכרהןיבןנובתדלשישםירבדהספא

אלתוצמכםאדקאשהמאוהוןהלילשהךרדלעקרי
ןוילעתוצלוהרומהתא'ריהזהללכונשןינוצרןהשעת

אלוףוצקתאלבדמכןםתאמדתלידבו,ותקחרה

ידי'לעאליכ!הכתאלו~ורעגתאלולבחת

ךפחיוןרענהבלמתוללוההבועתןעגנדהכמןםעזוהרבע

ןותודליילכהלכהשעירתסבאוהוןהכחהתאןרהאשיאל

לבאןרומאכועכטבתאולכןיא-יכןלעמבאלויןורובאל

סואמלותניבדצוקמוןעבטהתאמולןהנהושפךדצמקר

הרומהםהלהשעיהאוו`_ןבוטברוחבלוייןעדבומצעב

טאלםלינריוןתומיענבותחנבותמכחבםתאגהנתיםליכשהל

ן'הרשיוהבוטךרדאיהווואןםמצעמוניבישויתולובהתבטאל

!והובתאלדוובללעתהאל.םדאההבקכדיש

ךותמוןךתאמוכרדתאריתסירתסהןפןךילעתדעםא

הזמתאצויההערה,דאמאיההלודגוןרקשרבדלדמל'יהז

ן

דובכיהיבםתמכחבורמאולידונימכחואבשדע

היהתלא.(רתיבא)ךלשכךילעביבחןךרימלת

.ַא

וילע.
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היהתו,ךאנשיןפ!ורבעבלשומהןןודאבוילע

לכוןלבאויכבםוקמכרפסהתיבוןלבותהברבויניעב

תללוכחרהזאבליזרוללכןהימודוהלאכתוגןדגדהותווצמה

לא.('בתובא)ןדמלמןרפקהאל:ורמאובתדא
שקבתלאו!רח'כמרתויתוידומלוילעדיבכת
ומכהמרתיב`!ולכשמ-םיבגשנהתול'דנ`ונממ

םירועגדינכיכןיתרמאתחא.חרפהתעבירפשקבמש

'תכידאבלכשהתלבקלםילולעהםייחילעבכקרןךיניעבויהי

הקזחבוהצלאלוןקונתהתאףוכלןכתיאלשומכוןןמזה
ןופוגתאירבויויתוחבומלשנםרטבןוילגרלעךליוםוקייב

ןתערורםומןהמכחירבדרענמןכםגשקבלןכתיאלהככ

םכחימ.ובבליגויערוןולכשןושפנתותבומלשנםרטב

ןביו
דאמתואלפניכ`ןםעדיוןובנ!םיקוחהותוגהנהההלא

ןםהידימלתתאוליכשיוןםבוכליםיליכשמםירומ1ךונחריברד

,.םיברהתאולישכיוןםבולשביםילימבו

לכינפואוןתועידיהתבותכונתריקחתולבכירחאו

ןגוהכשמשמההרומלכלעתלטומהןתורמהותוגהנהה

ןהנומאבהבתרשלוידיתאאלמרשאוןךונחההרבעב

ןיחבוהתלעמתרקיבןהמצעךוגחהכהדקתגוהתעאנהבושג

יגיגקוםירבדהלכלעהלענההכרע
אוהךונתהורמאולבהה

דןםי
,טרפוללכבםייחבםדאהתחלצהלורשאלרםומ

ןםתחלצהוםבוטלכןהדעהלכויטרפהשיאתומלשיכןינוצר

ןמתעבךונחהתלפש'ואתלעמיפלוןהבךאתויולת
'

'

ואשיאלחגארקתרשאתוערהותובוטהןכםגובםיןםינמז.

דחאכןלכרמתוםורעןומאןטבמשיאהתאצבןרתיםגיוגל

ודקינהלןדשולץילחתו(יחקיתבוהלבקתןרעויותיתמ

'י
כןעיכֿפרסרוכזנרככ(
ל

ןוסכקגווסרכזסייחחורונןיֿפםרניו
יסוילולורונפיזבםוקמכןקחרסתפסכוילעךומסלסוכסכחסולוכיֿפדכו

-סבלהלמפהמםסםכל'יתלבלןןידכוגנג5עלפרימחכסֿפ,סגילמכ

ו.

ו



טפשמדסחתוחראוהדמלתדןרסומוהמכחתודמותעד

רשואמוןיבמשיאליהיוהכרבלעלדגידשאדעןהקדצו

ובוטלעקראליכןתעדלדהליכשתןכירתאןץרא:

דרשאו
תחלצהובוטלעםגםאיכןםדאהשוחידגאדידבל

שיאלתויהלוןבטיהלךאויהיוצפחלכוועשילכןללכו

רונידןתוגונעתוןדעמומצעקחרתי.הרבחהייחלםינומא

להקהלאותיחשיוועדיךאםאןוליעומהםיענודמחנרבדלכמ
תחאוטקלתירשאןץראבםדאהןינבהינכאכיכותרבחינכ

הישנאשהרבחהירשאןהרוצבוהלודגהמוהוננדכידןתחאל

ירשא.!תעדודסומהמכחתוחראםיכלוהןםינובנוםיבוט

חצנל.םידודרודלןוכידעירדחבןולהבכשללבד

וטומילכ
ייי-וי

'יבשבתכמ

ונבתכמבןךוגויודישרשלעונתריקחבונתוקתתהב

ןתוגהנתהותודמהתאקרראבלונבלונמשןןושארר

הלענהוהשדקההרבעבןגוהכשמשלהרומהתאםירישכמה

תורמבןומצעתאהלחתבגהנתיךיאןדמואדנדונוןתאוה

ירתאויןתובייחמה
ילבמןתוללדשהתודמבוידימלתתאןכ

ןמןתלוזוןתוירומלהותועידיהתרדאלערבדרבסברוקח

ראבלוןודמלןוָאםהמהויא`םשדפלןםישעםהדןתומכתה

םתומכרעשלוןםחיטרפוםהינפואלכבבטיהראבםתוא

תלאששלשוןהנוכנילאךתבושתהתיהתאזלוןםתדכיאו
םהמ'הזיאןםטרופלדםידומלהדתועידיהךלרדגל(אןינממ

םילעומה
וקלחיםא(ב.ךידימלתלםדמלתשןםירחבגדד

ןהיתוקחוינידמהירומלמויקוחו'התווצמהמהוןתרהידדמל

ידדמלידעלבמדחארבדירומלותוררלורענלדמללןכתיו

םאו.ןורתיההלאהםידומלהינשמרמאלימלו(ג.ינשהרכר

ובן



לעדברךלבישהלןכתיאלשיפלןיחאלואשלתישקה'יכ

ומכובררשאןתועדהקולחוהבירמבםנכהיתלבןךיתולאש

ינבונמעןיבטרפבוןהזהרקחמהבחרולודגדןינעהבובר

וביצפחלוןחזהרקיהשורדהתאיתבהאללכאי,לארשי

תושעליננההממורהותלעמווכרעןיחלוןותלעותלדוגל

העיריהרצקוריעציכםאןיתעדינאםגךלתוחלוןךנוצר

םשהישנאהזהקומעהןינעהביגומרקרבכיכיתעדי.יכנא
םוקמילוהינהאלוןינתממהבעםגטקרשאןםינובגוםימכח

ַא,
אוהםגשכןםדאלכלהנותנתושרהםנמא.וברדגתרל

ןובלתובשחמכוןונוצרכבותכלורבדלןהישפתהריחבלעב

לכתא'ןךנעמלוינעמלךארפםבםויההבתכאןכלערשא

יבבלינויערילוזתרשאםירבדהלכתאוןיחורלעהלועה

_.לרתילרחהוןעמשיעמשהןילכשו

`

ןינעהתרבדלעונתבושתםעפהךילאהיהתרובעבל

לרוגםיארונחנאהנדןתקפםמוהמלשהבושתהזהדבכנה

ךונחהתילכתלאןנובתהלוהלחתמךיראהלןהבוחהוחרכהה

תאקלחנוןןושארהונבתכמבונרצקשהמתחתןותנווכו

ןיללכןםילדבנםישארינשל,ונתעדיפלןומצעבךונחה

רבדנוךוגתהלעתינויעהפקשה'םישנהנושארבןלידןיטרפו

ןםראאוהרשאב.םדאהןימלכלהושה.ללכךרדבותילכתמ

וניאותילכתשןטרפךרדכךונתרלערבדנוהבושנןכירתאו

הריקחהירתאעדגוליבשבוןתחאהכלממלוןרתאיוגלםאיכ

המבתילכתהתויהלו.־טרפבםידוהילךוגתהתילכתתאזה

כלןיטרפהלעבטבםדוקיללכהךונחבאצמנאוהש
ן

יואר

יתאוןיללכהךונחתילכתמהלחתמרבדנוונינויעבותמדקבש

.ונממףעתםמאוהשןיטרפהךונדתילכתמךכ

ןמֿפפוןללכמ.תאצמנהרבחרתםנכתורמיתשב

םאו_ןומצעתבהאמוןותלוזוהערלשיאתבהאמןליד

יכןהנושארהפקשהיפלהגהתויכפההלאהתודמהםנמא

1ןיא



יא
ןללכבשהמטרפבןיאוןמרפבשהמ`ללכבן

ירחאלבאי

ןויעה`
םלועהםהילעשןךותהידומעהלאיתשתויהדנלדאבתי

שיאתבהא.דמוע
ותלדול

ןםיקוחו'םיטפשמונינפלםישתן

י

לכתרימשבוןםעתרבחבםהביחוםדאהםתואהשעירשא

םלכודחאתיןםהילעהוטצנשהלאהתובוחהתאיטרפשיא

הככלעהאדיהמםלוא.הנבידסחםלועוןתדאהדוגאל

תובדחהוםיקוחרותושעבןוילאעיגמהמו`ןיטרפהשיאה

יתלבןבוטהשעירשא'ץראבקידצןיאםדאיכ.הלאה

המוןהלתתותבשחמבתילכתהואוהההשעמהףוםהיחה

תאצלוןותלדולהבהאםדאהבלבררועמהןתילבתהאוהאופא

דשאןותומלשוומצעהבהאאוהאלה?םירחאלותבוחידי

ןותלודםירתאםישנאתומלשורשאתתועצמאבקראצמתאל

ותואיצמןיטרפהשיאהתומלשןכתיאל~תאז_ידעלבמו

דרפנותויהווירבאמדחאתאיצמןכתיאלרשאכןומויקו

םייעצםאההמהןהותלדולםדאהתובוח.ביאו.ותיונמדדבל

הלבתדלובגשישןוילאמןכומןכלערשא.ותילכתתגשהל.

אלואבתהפדעפהלרמאלםדאהךירצוןומצעתבהאל

`
ןיאו.םירתאלקיותוךלתשולידבםאן`ףיםות

הרימשהל

תובותכשכשילחדבוןתחלשממליבגהבאלאןהלועמ

ןתלבגומומצעתבדאדספהדימתבשחמיהיו.ומצעלוניבש

איהתאזד-ןדיתעהרעצדגנכהדחהתאנהו'ןהרכשדגנכ

כןהרבחהתסנכםגאושןהתלוח.תמאבומצעתבדא
ל

ויתובוחתואלמלשוחיימיכןדחיהמהלבחמהיקוחותיטפשמ

תיחשמאוהםאןםתסלשהלגואדלוםתואבןדאלןםירחאל

י

ימ?ותסלשהלגאדיתלבוןומצעתאבהאוניאו,ושפנ

םהבאצמלעדויוניאםא,תונמואילכוןםייעצמאשקבי

ירבדוצלמנהמ?םהמדלונדןקותמהתילכתהתאוןץפח

תאםיהלאךרביו:םרמאכםהיתובשחמוקמעהמוןליור

ל

שפנדבאמהלכשןךדמללידיחיםדאהארבנךכיפלםדאה

חחא(י)
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'וכותחאשפנםייקמהלבו'ןאלמםלוערבאולאב'וכותחא

ברמול'אלכךירצךכיפלו'וכואלמםלועםייקולאכ

.רואברתיבירבדתאררבלון'וכוםלועהארבנוליבשב

‹ונחנא»ליוו.ןימבמרללוכהםכחהברהירבדאיבמינבר

_,(רמבופםטיװבוח)יעצמאייעאלשןיבונמצערשאםיגישמ
ןיבו

`

תילכתואןהיחנויחונמצעבונחנאון(רחבופממיןן)יעצמאי'ע

היהנשםאןרהיב(וכחםוככפגפג),הלועפרלבקמה*רברו(קפומ)

םצעאוהןהלועפהלבקמהרבדהםנמאןדבלתילכתרקר

ומצעתבהאיפלעןותהלצהלשוחנרשאןונתלוזרחא

ןפואהותלוזלהבהאיפלעוןןושארדןפואהונבםייוקי

יכ)ותלוזלהבהאםוקתאלןומצעתבהאיתלב.ינשה

אלמתאלןותלוזלהבהאיתלבו.תילכתילברבדהיהת

םיאצמנםירבדםגחרכהבשורדתשורדאיהיכןומצעתבהא

ללכמןאיהםדאהתומלששןרמאנהלכמראובמז.ונתלוז

ךירצאוהשטרפמוןטרפלךירצאוהש

ותלוזלהבהאוומצעתבהאםדאהלקשילקשוןללכל

דחיואשייכןםינזאמב`
'ן

ןורשָאוושפנםולשותיבשייתלבל

תומלשה`אצתןהיתשמיכןהתלוזמרתויתחאףכלעודובכהב

..יתמארשאו

ןוללהתודמהיתשןיבןיחבהלשונאלדמלמימלבא

כוטושפנתאהאריןעמלןןובשחאצמלתחאלתחארתאלו

והרמליוןש'יאחורתאןכתימ?םלועייחוהתלצהןולמעב

הבהאךרדוןומצעתבהאךרדתעדוהרמליוןטפשמתראב

וק?וגעירויותלוזל
ל

בוטהךררהחז:רמאלונינזאבארוקימ

איהקוארקתהמכחאלה?וליאמשתיכוונימאתיכובוכל

השעמלכבתילכתתעדםדאלהרותאיה,הלוקןתח

תגשהליםלבוטםייעצמא'רוחבלוהדמלתוןהשעישירסומ

אציוןללכבאוהשןשיאבלבםישתאיהןאוההתילכתה

:הכוזלךאאליכןתומלשוולבוטשקבלוןדמללללכהןמ

שוררו'
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לכתומלשובוטשקבלאלאןומצעלעדמללאלוןשורדי

ללכדלאדמללוןםדא
ןכוןולב

אציוללכבהיהששיאלכ

ןומצעלעגונוןונינעקראוהשרבדבןודלןהע-רתוברתל

ווללכלותריזחמהמכהדהגד

'

יתשןיבעידכהלורשפלןרבדרשפעדויםבחהכימ

,תודמה
ןיבוןתילבתהאוהרשאןומצעתבהאןיב

הבהא

עדויןוכנכימו?םלתשיייעוןורשאלתנבומאיהשןותלדול

דתאוכילוישןםירשיוםיבוטםייעצמאולרוחבלןערובוט

וילאדשאןמאנהתילכתהלאןוצפחדוהמלאתויממוק

דיותקושת
י--

~

`

איהלארשיתודימוםיענדודרמאהמכחתישארךא

:דרפומחקלבאוהםנרמאםדאלכמםכחהונבון'התאבי

לכוןתיתמאהתעדהוהמכהדאיה«תעדתישארהתאריונ

.ן'התארי,הדגנןיאכוספאבותעדושיאתמבד
תישאראיה

הנתקפתרשאכ.םדאתמכחותועידיהלכםאאיהוןתילכןדו_

ןםימשהימשוםימשהוינפלהאריוןשיאיניע
י

לכוץראה

הארמלאלפתיו.ותוממורוארובהתלודגעדיוריכיואןםאבצ

)ויתובשחמוקמעהמון'חישעמולדגהמןויניע
בושיארונשגרתואשתבו

םםותשיוןוילעןנובתהלןכירתא

אבהואןהמדאישרחכשידחןאוחרפעיכןןויערהלא

לכהולאםמורתדראפתוחורדןדובכהךלמ'התאריובלב

ןיביוא,תוירבה
הבוחהתאשיגריושפנבודבבלבםדאה

הידוהדתבשותישארברצוילהלודגתתלןוילעדשאהלודגה

ובללאןתיואןתודלותדלכןודאו*ןםימלועהלכןוברל

רומשלןטפשמוהקדצתוביתנךותבןהמכחתוחראתכלל

'התווצמ
ויקורו

שיאוןםלשבבלבודבעלוןותאהארילן

הווחדהימרי!תאוןיביאלליסכוןעדיאלרעב

ורמאתהביאונותחכוהברמאיויתואטחלעלארשילוהיכוהב

ייםהלהמתמכחוומאמ'הרבדבהנדן'וגוונחנאםימכח

`
בדיאו



'ה,תאריןהםדאלרמאיוןכרמאותצילמתורתרעמבבויאו

םכחירבדםיענובוטהמו«יהניבערמרוםו!המכחאיה
המכחרדעהאיה.ןהנומאו'התאריררעה»:רתאירםומ

\יהנובתון
השורקהוהלודגההבוחרתאתואלמרובעבל`םנמא

ןובוטוורםחלעורבכלוןבוטיכ'הלתודוהלןיוארכתאזה

ןומצעלםדאהתובוחןוללהתובוחיתשידיתאצלונילע

רשקלו.ןקתל'תילאהןוצריכ;ותלוזללםראהתובוחו
רשאכוןויניבלוניניבשםידברהיםוחילכתאןהרבתרידילע

הארילן'התאדובעללכונאליכהארנבטיהןנובתנוליכשנ

המיכ'ןםעתרבחוץובקהתועצמאבקרןגוהכודבכלוותא
הכימרמאאלה'2ונממשרודאוההמו?ונתאמלאשה

תכלעבצהוןדםחתבהאוןטפשמתושעםאיכ»יתשרומה
דינהללארשיתורימזםיענתאאוהרתאהפהנה«ךיהלאםע

וליכןןמשילחנתובברבםיליאיפלאב'ההצריאליבבונל

תרשעבוןןוכנתורוןרוהטבל'ההצורלבאןהאלמולבח
~.'תילאהתלהתודובכהאוהןוהערתארמתוטפשמםדאה

דשב?םרקמבםוק:ימו'הירסבהלעיימ
י

'

יקנ
!בבלרבוםיפכ

`

לביישבנאבשלאשּפאלרשַא
יי

'וייהסכמ?עפשב

יהלפםתבצהשישקבמ'וישרויידיהז

'התלהתיכןהרותיוגלאצתהלאהםירבדהלכמ

הזוררפיאלוןםדאהדובכודזכחדתאאיהתתאןודובכו
םיזוחאלבאןבלירמתםירעובהומרירשאכןהזמ

םןוןכובדו

םדאלולןכתיאלןיזהוץימאאמיקלשרשקבדחיהמה
«ןינשהתבוח_ידיםגאצייתלבןםהמדחאתבוחידיתאצל

ןוישרוררודהזןקדצלעופוןםימתךלוהןבבלרבוםיפכיקנ

ללתאםדאהאלמיכיאואופאחואוא-ז'הךינפישקבמ

``

ַאי

תובוחה
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רשאתולתונקלוןםייחתוחראגישהלןהלאהתובוחה
דרמאש'המאוהוןהדבחדתסנכוץובקבאלםא'2תומלשו

ןונמיהשובםוקמהחורונמיההחונתוירבההדרשלכ»שיהע

.(גיפתדבא)«ונמיההחונםוקמדתורןיא'וכוןיאשלכו

יי

אודותנווכוךינחהתילכתיכתעדלטפשמדונילעהתעמ

הרבחרלידגהלוןהמכחוםולשתוברהלןומויקוםלועהבושי

םירבדהלכרועבקרתויהלרשפאיאהדםנמא;הרידאהלו

'ןםיהלאתעדויהתארי'םראינבלדמללן~ונייהןוורכזש

טפשמוןקדצוניביןעמלןלכשהרסומוהניבםבלכתתלו
'

תובוחהותוצמהתארומשלוןטפשמתוחרארוצנלןםירשימו

לעךונחהחיגשיןבלוןםתלוזלםניבוןםמצעלםניבש

ןםתואלדבהילבמןדחאכונרכזשהלאהםירקעהתמלשה

ןוהערמשיאהמהםידרפניב`םאהמהו,הזמהזםקלחלו

-דחאבםיפתתשמוםירכלתמלבאןהנושארהפקשהיפל
ןתחאהכאלמל-םיחרהוםןתקלמהםירפסמהיקלחינשכ

ליעומוהושעלוןתודמותועידיבםדאהתאםילשהלאודו

יפלד.םדאוםיהלאיניעבבוטלכשוןחאצמיןותלוול

םיהלאתדידומלןיללכה?ןוגההוברקבללובדנירבד

תיטפשמלככןתינידמהיחירבידומלוןהמכחרסומו

_`.יהיתוקהו

לכןל'ירןטשפמךרדלעךונחהתרותתאוםנמא

לכוןהרושאלךונחהתרוצןיבהיקרןהבדעהתיהונתנווכ

ןןושלוםעלאטכהילבןוינפאלעוכותבללוכ'אוהשרבד

איהותרוצםנמאםאוןדחיהלאהםיקתהרורצבותוארורצל

הרימשוהריבובםיבייחלכהוןםדאהשפנלכלהדשהרבד

לבאןיללכהךונחהיפמםונעמשרשאןתוברתהוםירבדהתא

ןיבןםעלםעןיבלידבמיאוהןהשעישהשעמהוךדנחהודמלת

ןחנירמלהנירבי
ןלדביםאלמםאלו.ןודדפיובםימאלןה

.םינדשםיאנתוםינפואביולתודוהאאוההשעמלכשינפמ

`
`

הלאו6



םייונשהןםיפילחהלכתובאהמהןםוקמהוןמזהתודלותהלאו

ןהםשבאבהימןכלו.לבתבויהיוהוהוויהשתורומתהו
ןוכרדיבשחלוילעהבוחןתחאהנירמינבלביטיהלליכשהל

בטיהליכשיוןםוקמהוןמזהחורלךונההןגבךלהחמהיהיו

;התלוזםימעהידאשלאהםוחיוהמואהבצמלאןנובתיו

ןטאלטאלןתומלשההוהלכשההחבזמלעולעיתולעמביכ

תדרלםיבשםנהןהבועשפיוהלעמרלעםינלודהלכו

םעונלקמב.םלועלאבאיבובדעוןתולעמרשעתינדחא

ןוינפלרשאהכאלמהלגדלומאללהנתיוןודדעםכחהערהעדי

רקבהוןאצהוןםיכרםידליהיכןותמהבשפנקידצעדויו

!ןאצהוהמודחאםויםוקפדוןוילעתולע
טיביהזלאו-

ונתהחיגשיו
הדשהךרעבםצמצלורעשלןיטרפבהון

ןמדחאלםישורדהןםתוכיאוםידימלתתומכןבטיהקוידבו

.וב'בשויהאוהדיונהתלעותלוןתומוקמה

`

ןיהדבחהלאםדאהתאןקתלגאיהךונההתנווכשתויהלו

רשאכןותלוזלםהבליעוישןתועיריותודמבוהדאפלו

ןתועידיחוםידומלהתארדגלהתעונללקנתאזלהנדןונרמא

נחמהאלהן'םטדופלווכותב.ללוכיטרפהךונההדשא

ןושלןאוחןקפסילבםדוקהויחרכהאוהדשא(א
הנידמהישנאלכתאחידבמהחירבהאוהיכןהנידמה

לכתאףדצמוקותמהרמוחבאוהוןרהאללכלםייטרפה

בי.דחאןינבלוריקלםינבלה
ןמותועידיהןמוירחאו(

רבדלכורחםמהיןמויןתובאלמהוןתומכחה

דיבתלוכיהןיאשיפלו;ץראהבךאםיגוהנהךרוצ

לכתאוייחאבצבדומללןלכשלדוםימירצקםדאה

תוקחתהלןהרומהלעהבוחרןכלוןםהבםלהשהלותועידיה

הממחלאבטיהןנובתהלוןודימלתתונורשכלעותניבב

ןךונההדיעןושארה,בתכמבתאזלכונדבזרשאכןושפנ

ןמהשעמהויאלאוןתועידיהןמהעידיוזיאלאתעדןעמל

~

ןםישעמה
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ןהצרנדדבוטההשעמהתאודקחבוןרשכומאוהןםישעמה

תרזעבונדמליוןודימלתינפלותאםישיוןוברחביזאחנה

בלימכחדםשישנאמורבחןםינוכנוםידחוימהםידדמלה

הקושתוןהמומותעדרענלשייםאמיד.הדההשעמהתלעותל

אוהרשכומוןרםומוהמבהיינינעבוןהרותהידומללאהדע

ןלכשםושבויתדצמו'הךררהרומהדנרמלייזאןברתויהל

תבהאוןםראתבהאדבכלךותבעטיוןהעדוםעטבוטו
הרבעהםדקמתאכיהאאלמיולדגישכןפואבןהקדצודמח

םישיוןטפשמורשויילגעמבהדעהתאךירריןאישהשודקה

הרוהטהבוהנומאתעדלםדמליוןםדאו"ההבהאםבלכ

רוחסמחתוביתנדנרוירחוסתויהלאוהרשכומםאדןהיקנו

ןהדלםישורדהץפחירבדלכוןויתובולהתו

`

ןדתלחנבםיעגדניח

ןמןםהירהאו(ג.תובאלמותומכחהןמדועהמודכו

ראשוןחדכאלמהןמותומכחהןמותועידיה
וליעוילבאןץדאלהצוחמךאםיגוהנהםירבד

םימעתונושלןומכןהמויקלדץראהתבוטלאםתעידי

.המודכוםצראתוגהנהוםהידתסמיכרדו'ןםירתא

ןךבבללאתרכשהוןיחאםויהתעדיון
לכתאיכ~

המןיצפחוותנווכמןךונחדהודאלעהנדדעונרבדרשא

םידוםלהלכמוןונממשרודאוההמוןםדאהןמלאשאוהש

ןדממוקיפהלרשפאיאיכעדןוינפלםישתרשאתועיריהו

תושרדמיתבוןרפסיתבתועצמאבםאיכוצפחתואלמלד

םיעדויהןםינובנוםימכחםיברםירומהמהברשאןםיבוט

ןהלארפסיתבתמקההנהוןטפשמבךונחדרבד'תאלכלכל

תכאלמוהמכחאיהןהפירדסהוןךרעהיפלעםתדקלהמו

ילןיאוהוחןמזבםגוןםההםימיבןץראבםילודגהםינמואה

ילהבלא.דומעאלבםילודגםוקמבוןינאףאיעדהנחלזפןיחומ

יתפשאצומהנרןיתהתפשהמבךיראהלורבדלןינינעלהבושאו

.ךיניעלבותכהלככריטדפהוןיללכהךונחהתנווכיתראבוןיתרמש

םאו
\
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הבוטהךונההךרראיהוזיאןתעדלהתעונצפחבםא

תאודמלישםידומלהותועידיהתאררבלוןםירוהילהרשיו

ןמזבםידוהיהבצמךרעתאתעדלהלתתמיוארןםהינב

לבאןםיבשויםהםברקברשאןםיונהלאםםוחיוןהזה

םימלועתורודלאןיעאשניכהפיובוטןהוכונהריקהםרט

ימיבןםינפלמלארשיבךונחהטפשמהיההמןנובתנוהארנו

ןושאררןמזהפםינמזהשלשלללכבםתוא,קלחבוןםרק

ןץראבםדאםיהלא'הארבםוימןךונחהטפשמוברקבלולכי

ןינשחןמזהו:השודקהץראהלאלארשיינבתאיבדעו

רצאנדכובנידילעןהנממםתולנדםוידעוןץראבםתםינכמ

ימכחימיבחאלהואוההםוימןישילשהןמזהו.לבבךלמ

.דומלתהוהנשמה
י

(אןושארהןמזבךרבמהבצמ

ךונההתוחראלאןנובחדלןהמכתבבלאיבנרשאכ'~י'
מלןםדקימיבי

ן

תעדעוןץראילעםראםיהלא'הםישםויה
יכ,הנמאנההרותהתורעיפלעהארנןיונללארשיהיה

תעבוכנחיוןםהיניעבראמהרקיהכאלמהוהרבעההתיה
ישפחשיאהיהאלוןהכאלמםתואודמליוןםהינבתאאיהה

םירבא.םישארינשלםההםימיבהרבעהץחתו.הנממ

תקולחמהיחתו.הנקמוןאציע'רן.המךאהיךבדע
םהמ.םהירחאםהינבימיבוןויחאלכהוןיקימיבדועתאזה

הכאלמההצרפוימיברשאןוינבוחנומבןהמראידבועויה

אלרשאתושדחתואצמהחלאיצמהבןראמדאמבתאזה

,תאזההרבעהיכרדורודישנאלדמליוןויתובאםורעש
לקיו

תרבעבהלחתבםהלהתיהשהשקההעיניהולמעהמותמכהב

ונמהניחז»זרמאלחנומש'ארקיתאזלירשאןהמראה

תישארב)«ורהרדארשאהמדאהןמןוניריןוכצעמוונישעממ

ירחאםנולובמהימיבןץראבערונהיהומשו(טכ'ו

ןןכ

ושיאל
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ויהששיד.(המדאהשיאחנלחיו»רמאנשומכןהמדאהשיאל

היהאלרשאןםידדונהבורנפלעהלאוןהנקמולהאיבשוי

ןץראבךלהתהרשא“ןםהרבאומכןדחוימבשומםוקמדמל

ותכאלמתישארכייעיהתו.וילע'התוצמבהכהרלו'הכראל

אלון'הוחינהדשאונבקחציםלוא.הנקמוןאצתוערל

לה
ך

םהרבאכןרתאםעלאהבלמממו.יוגלאידנמםימיהלכ

'ןהרותהתודעכןהברחביוהמדאההכאלמלםגהואןויכא

תריפתבקסעו(ביי'דיכםש)«'וגואיההןץראבקחציערוידןן

ןבקעיקלחןכאל,קריתוגגוויתודשתוקשהלןהוראבה

דיחאושעינפמדתרכבםידודנועכשביכןונבלארשיתרבעו

בללאןםראהנרפ
ן

רדעבהמשגהנללחהןומאיחא

בלןאצכתדערלוןםילחרה
ן

ןרימתדתדבעתאזהתיהון

תאםתאוחקלןהמירצמסאבבםג.וירחאוינבתרבעו

ןאציערהערפלאורמאיו»רמאנשרבדכןםהינקמדםריעב

«יוגודךידכע
םיהלאהשיאהשמוניפאחורםג(גדימםש,

כיבאו
ל

םינשרבדמבונתוחורתיןאצכגרוג*היהןהזוח

ןהנסהךותמשאבתואבצהיהלא'הוילאהלגנשדעןתובר

ןומעבקעיבתוערלןרהארדעגוהנלותכללןולרמאיו

םישודקהוניתובאיכןוניארםעפההנה.ותלחנלארשיבו

רמאנשםהרבאבןהישדתוהמכחיעדויוןיהידומלויהרשא

יתדחיתוצמיתדמשמרומשיוןילוכבעמשרשאבכעכובי

י.1ל
י

תאיצמםיברבעידודו,ושרדשהמש”העושרדוןיהודדתו

ושרדוןלהאבשויוםימתוברמאנשבקעיכוןותודחאו'ה

ןםישדדקהוניתובאמםתלוזוןרבעוםשלשושרדמתיבבש'הע

תאושידקיו,ןדהיםגםהינבוהמההכאלמבושעוולמעהנר

הליעומןדיהשןםתדובעוםלעפלוןדתרותלו'הלםהייחימי

תאצכוןםההםימיבץראבךלהתמה,ןמזהחורלתמכסמו

רשאוניביבסלכלעארונושודקיוגליהיו--ןםירצממלארשי

ןתד-שאון'ההיהםבותבוןץראתוכלממלכוזגרוולהוינוכמי

`

חריהו
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םהלןתנןאכשיפלאתובכרברשאןםלועייחותמאתרית

םתובאתכאלמהוראיההתעכםנןשרקביניםרהלעונימיב

ינבהשנמהטבשיצחודנוןבוארהטמו,םבלברקמשמאל

ןהשמלאורמאיוןרהאשיאכםלכואבןהידיזרבבקעי

ץראיונוץראה»כרמאלהרעהיאישנלאוןןהכהרזעלאלאו

יוגורמאיוןהנקמךידבעלואיההנקמ
תי
'ונותאזהץראהתאן

.(ו-ה-ד.בילרבדמב)`

יבשהןמזב*ךרבמהבצמ
לארשיאבתעלאןינשהןמזלאןכלנואנהבההתעו

רשאןהבחרוהבוטהןענכץראלאןהלחנהלאוהחונמהלא

לכיפםהרשא,ץראלאןםהלתתלםתובאל'העבשנ

זוזעברשאןםיהלאהשיאםהשמתולהתינפמררושמוץילמ

ץראןודחארמאבתולהתיפלאתובברלולכיןהבגשנהוחור

ץראהלא'הםעאבבהנד'החתואשרודךיהלא'הרשא

םרוקלחמבןהבובשיוהתואווהאיותאזההללהמהוהשודקה
המכחחורןםהבהררועתההשדחחורזאןםהיטבשל

הנירמהתלערהלםישורדההרבעוהכאלמחור*ןהנובתו

לככתושעלםוכנחיוןםהינבתאזאודמליוןהתהלצהלו

םיליעומהןתועיריהוםישעמהלכבוןתבשחמתכאלמ

ןםהיתובאישעמםנוןהבבשויהםעהתבוטלוןץראהתבוטל

ןחודשוערויוןםדיבויהןאצהערמוןהמדאהתדבעהמה

ןלאדשיךלמלואשאלה;םיררעלםבלותישיוןםימרכועטיו

ושפנבםגןכןהלעמוומכשמםעהלכמהבנרשאןןושארה

ויהתאדיותעדחורביןהרובגוהמכחחורבןהלענרוחורו

היבארדעתאהערוןרקובחיההזהראופמהךלמהאלה

ןאלאומש)?(יונוהרשהןמרקבהירחאאבלואשהנהו»בותככ
רשאןםיענררושמולארשייהלאחישמישיןבהככ(האי

וחור
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ן

במייויב-רבד'היחור

נג
ישפנתושגרהילעךופשלוןרינבכן

`

.םחלתיבבןייבאןאצכהיההעראיהאלהןהשירקה

ןץראבתוכאלמהיתומכחהדאמוברהידידייגבהמלשימיבו

ן

ןתבשחמתכאלמלכבוניכהוידמלרשאןםיבר'הםעמיהיו

`

ןתשהנבדףסכו'בהזבהישעל

'

םהם'ויהוןץעהשרהבד
יערו"ן'רהטמישנאוןםישרהוםינובןןבאיבציהיםיררוג

רפסבלכההארנכןםימיבלבתיינאיכליהיןןינקיהנקמן
יכןםדייחינהאלהנקמוהמדאהתרבעמסגו.'בםיכלמ

`

ןאצושבלםירבהןיתנאתיינפגתחתשיאלכבשיוימיב

ומעלףימיןבומהירסומחקלבאיהוןרביפמעםיקמעו
םנהכ«ןםירדעלךבלחישךנאצינפעדתעדיןנ;רמאל

תרותוןווחירשהזחמרשאןחירישנאו'םיויחרינישאר

.ראמהכאלמהתאיבהאהמהאלהןםבלבהרורצהתיה'ה

שריחהיהןוילעוהילאחורבםינשיפהיהרשאןעשילא

נרמאנכאןיתמדאדרשיו

'

עשילאתאאצמייםשמךליויי

איהו,וינפלםידמציושעםינשןשיהאיהוןמפשיןכ

המהןםיאיבנרינבלבחו.(טיןטיי'בםיבלמ)«רשעהםינשב
רשאןרפסיתבידימלת

המשםדמללןהארהלאומשןיכה
רישהתמכח

אלהןלכשהוהניבתעדירבדלכיןהצילמהו
תונבלןחכאלמלכב־םגדובעלםיכנחוםידמל*יכיןהארג
,םיחנ

ינבירמאייּפ:רמאנשרבדכתוכאלמהןמןתלוװ

לוםיאיבגר
דעאנהכלבןינממרצרבוםיקמהאנהנה'י

םיקמםשונלהשענוןתחאהריקשיאםשמהחקני,ןדריה

_
איבנםומעםגהככ(י'יםש)«רגיםיצעהודיגיו«רנותכשל

לארבדרשא:ןןאצהערשיאיהיי.הכאלמברחבןיה
ןםימקשסליביןןיבנארקוביכ\יינייכנאאיבנאל»היצמא

םיניעםעםההנה;(דייחסומע)«וניןאצהירחאמ'הונהקיו

דובכותרקייןםההםימיכךונהדיברדעומשלבבליןתוארלובל

ןץראךרריןהדיבעןהריחההתיהשדעןםהיניעבהכאלמה

הרורצן
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ויהיש,וזמוזתולדבנויהאלו,דהארורצבםתאהרורצ

זתודרפנתוחכיתשוםידבועהוןהרותהישפוחםידמולה'

ו
ן

ישילשהןמזבךונההבצמ
,זבועשפרשאולעי,ומעלארשילע'חףאתודחב

ולבבךלמדיב,םהיםושריבםרבמיוןךולהויכררבובאאלו

לודגהוליחברבעוףטשוםיריבכםיברםימףטשכרשא

,'הםעלכתאהלמחילב:ורתיו,ץראבתומששעיו,הדוהיב

לאהזוויוההימרירבדהיהוא.הלבבותאהלבהםיראשנחו

'וגו(*תוננועמנוובשוםיתבונב»;רמאלהלוגהינבלכ

המולשכיכ_ן'הלאחדעבוללפתהו'וגוריעהםולשתאושרדו

ירבדמונעמשתורוצנותולדג.(והט"כהימרי)«םולשםכליהי

,םהילעהסומעהחלודבההבוחהתאאוהו.הלאההימרי

;התנקתוןהנידמהיכרצלאחמהםגשוחלוגואדליהתוצמב,

אלא_ןםשעקתשהלורדיאלשםאו-הבבשויהיונהלבכ

,הנומאבץראהךלמ?תארובעלו-הנשםיעבש'םשרוגל

חלשי-יכ'הילאורעבללפתהלו,םשפנלכבוםכבללכב

הזו?חילציהנפירשאילככוןוידיישעמלכבהחלצהוהכרב

וצמאתחורלרתשה,ליד«ריעהםולשתאושרית`:רמאשהמ
,

וריעהישנאתבהאוםולש-תאםכלתונקל
תאםכלונתייכ

יכרצותורבעבםתאיםגוקםעתתשתאזבונייהוןםולשםתירב

םנמא,ץראבםולשםיברמהםישעמהוםירבדהלכו,הנידמה

תרבדמה.םנושלתוכמלתהבםאיכןכתי_אלתאז
יכרדון

כוך%הנידמהתמכחותועידיה
ן

הזהרבדההיה
`

תאתמאב

תאויהיו,ןהננרמד'ךוושלגברבדלולחהיכ,םילוגהםידוהיה

,ודמלםגרשאדע,(םכהחאםירבדותחאהפשםירשבה

-

ו

_^נ.
ודמליו

בורויטפינפמ:רמתה'פןוממיקובתוכלהבס"כמרס(*

.לֿפרםילס-םיפיכסתוזלנססםימרכהותורפס

י
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הריתחיטפשמםהינבתאודמליו
ןהנירמהןושללעהיתיקחו

ןרפסהיתבתא,שריקירפסבארוקלבלתאותעדומהנהי

הריהיינבדמללןםההםימיכךלמהרצאנרכובנםיקהרשא

רברביןעדמוהמכחלכבםניבהליןםירשכןושלורפס

לארשיינבמאיבהל'ינוךלמהרמאיי»ביתכבןיצראתמכח

ןיאו;(אלאינד)«םירשכןושלורפס:ודמללו'וגוםידלייונו

בלתאחקלהוידילעיכןהומאצישתלעותהלדוגלקפס

םעתאתוערוםולשןהבהאתירבבםאיכיי,םידוהיה
,היננחלילאינדלהיהשהלידגהורקיהתאהארנוןיצרא

ןםשארתאאשניכןרצאנדכיבנימיבןוהירועולאשימי

עדייןיבןימאהיכןלבבתנידמלכלערשללאינדדקפיי

תיריעולאשימהיננחתאוןיינפלםידוהיהלכואוהןמאניכ

םתעידיותוארבןהנידמה_יכרציתכאלמלכלעדיקפה

ומכןדאמאיההבריתחלצהויתנידמבושיבםתילדתשהו

תנידמלכלעהמלשהו'ונייברלאינדלאכלמןירא»בותכש

ךשומךררשללבבתנידמידאתריבעלעינמי'וגולבב
יכ,וטפשמבהנשאלתמאבו(טימהימבםש)«יננרבעו

לכיןםתבאלמתאםישועויההנומאבוןותאויהםימת

,םידיהיהתאודבכיולדגוירחאויהשןסרפוידמלבביכלמ

ןכלעיכןםייכשהיתאםההםימיבגהנמכןםתאיגהנאלו

ןתמאבהנירמהםולשישרודןאיהןובנוםכחםעיכיאר

ידיקפייואשניוןםלשבבלביהנומאבןהיכרצלכבםיקסועי

םחוריםשפנתאףאןםתיכלמתונידמלבבםירשלםתיא

אריעומכןסתנומאביםתמכחכדאמיחטכיכןםדיבירקפ

ךלמהולידגררשאיכדרמוןםיקשמהרשהימחנוןרפוסה
ירמושמםירשינשיכןילריגהרשארבדלעןשרוֿפחא

ןהיהשפטשרישחאיכםאוןךלמכדיחלשלושקבףסה

ןםידוהיהחורתרומלשדקמהילכבשמתשהיןליורירבדל

חישמיב;ן.םהיניעבושפנרקיתיןראמםהילעביבחהיהוינב
'ה
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םהמטופשלותעדל-ונרכזשםירבדהונלירילבדעו.יאוהיה
.םההםימיבךונחהיכרדו,םיוגהלאםירוהיחרםוחילע

''

זונקלבויךדומלתהתננלאאנהכלנטהתעו

'

םינשוש

ונימכחועטנרשא,תעדהץעירפמהקני,הדגההתוגורעמ'

תעכזלי,וניניעוהקפנולכאנו,הכלההםרכבתופםאהילעב

תאהבוכירדהרשאו4,םהיניעבהרשיה'ךונחהךרראיהוזיא

!יתרמאהלאויהלאהאנתהירבדהלא.םהי'מיבלארשיינבירענ

םירבדהשלשלע».שבדמםיקותמוםירמחנידקידצהןועמש

ןרוביעםלועה
«םידמהתולימנילעוי',הרבעהלעו'הרוהה'לע-

;הלאהםיאשעדוירבדלאאלפיוליכשמלכםמותשי%תוכמו

לכהפכחכ'ןיאשהמ,תעדולכשהירבד`םכותבםיללוכה:

הבוחר-לעדמוע.םלועה,םיבדםירברבםדינהל,רקוח

'הבהאומהכאלמוהמכח!םירסחתולימבלעו,הרבעהלעו“

וניבר'תרותתאזו,םלועה'ידומע'ןה-ןהי,וחלזול”םדא

ולרוכישהרשיךרדו,'התאריתעדונרמלמהי,שויזקזובו
י

ךא;((םךָאהןמולתראפתוןהשעלתראפתאיהשלכ‹`םידאה
ןמשרופהיאל,םיהלא'אריורשי,קידצארקיהזל'

,םלועה

'שודקהאוד'אל,טפשמוקחדומללי,ולהאךותב'דדובתמ

`'קדצלעופוםימתךלוה,תושעלתניבלעדמולהלבא

הלעיאוהי,הרבעאוד'הלאהשוע‹-,ותימעםערסחלמוגוו

,תומלשהרהבהרחב
םירשימזושרקםוקמבםוקיו

ןברונביתפש
הרוחדומלתהפיוי'וכההנהיתמאו!,לאילמג

וניניעלרנימלשוריהירבד-ונליהתווכיפםש)`«ץראלךרד"םע.
'

םהידימלתתאםהבולהנרשאי,בוחרמךינחה'תוביתנתוארל

ו"וכ־תמכהבונכתאדמללוהמ'עשוהיליברתאולאשש*

וחל<לוםמויוב'חינהוביתכדי«לוכוהעשבונדמלייװילרמא

השוביתכרןינבתונמראונבתא'דמללםייאלרוסאל-התעמ
תונמואוזובוםייהנתרחבו־,לאעמשי'יבר־יעורו"ןעדנו-

;הרההבכצ'ארֿפאֿפמונעמש'תעבראאים'חאפץ'נֿפוכו"

דונ~

י,
יש
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הלוארקשדעםהיניעבהתיהשהכאלמהדובכוךרעהלדוג

,.םייח
וביתינהוןםייחבתרחבוןהרותהלעהבויתוכמסו-י

ןיץראךרדבקסעתהלוןתושעלודומללןלידןהלילוםמוד

תועידיהתומכחהןמתחא`אלעודיבאיה'וכהמבהו

תויתרבחוןהצראלבתבתופלחתמהתונמואהותוכאלמהו

ילכההמרלבאןםדאה'תמלשהלוןתמויקלדהבושילהל

לדהימיבויהשןםהילולגעזתעתוםיוגה
עמשנובישקנו7.

ונבבבייהבאהןנברונת»(ןישודק)ןש'העםהירבדדוע

!דכו
:רמואנררוהויברןתונמואיודמללו'וכוהרותודמללו

.תוטמילודמלמוליאכ'דכותונמואונבתאדמלמרניאשלכ

ויליגמתונמואודמללןארמגבםשךירפד
רמאדהיקזחרמא`

םאד'וכואיהשממהשאםאןהשאהםעםייח_האר_,כארק_

הרות
ודמללבינהךכהרותודמללבייחש.‹םשכ,איה

ןרתסמדקסעאודתונמואהו(ץובון-הונמדא
םשקיםמדבן

יבראגתדו-(אקסעהירמגאדוהיניבאכיא-%2והיגיב_ייאמו

«הילעבתא.תדבכמשהכאלמהלודג»ריכארכזנה.הדוהי

ונשי.ש.לכ»(ןישודק)שיהעורמאשהמדמלואצון(תומבי)

לכוןאטחאוההרדמבאלץראךרדבוהנשמבוארקמב

ןנחוייברדבא'דכובושיהןמוניאץראךרדבאלו'וכווניאש

ןהירזעןברזעלאיבדתובשחמוקמעהמו«תורעללדספו

ןיאםאןץראךרדןיאהרותןיאסאמוירבדםילודגהמכו

ןיאץראךרד
ןהרותהיכןונלרמאיותניבתורבאלה«הרות

ןהנירמהידומלבךכלכםיקובדדםיזוחאתרהידדמלאיהו

ירעלכמהתואיצמו`ןתחאהםויקרשפאיאשדעןץראךרדב

.ליגבןינשהתואיצמותויה
_

תונמואהתאשיהעודבכדבלםיתפשרבדכקראלוי-*י

ויהםהמהברהיכןסהיפכלעופבםגלבאןץראךרדו

יברןומכ.ןתמואשמבםיקסועויהוןהכאלמילעבוםינמוא

ימהפהיתשעשוה3יברדןאחפנקחצייברןרלדנסהןנחוי
`

םתלדוו
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ל'דתומלשהמ'םיבדדועםתלוזו

`לכמי”הנהו,'םאיבהלי

יניעבץראךרדוהכאלמהתרקילילעבהארנהלאהםירבדה

'זוגימבה
ל

המוהביאןונמצעמםירשימבטופשלביאלכונו,

ךונההיברדויה
המונמלשההזםעו,םדקימי,םהימיב

הבצממוןתוינומדקםינשב,ךונההיכדרמראבלוניצרש

.הלאהםיפלחתמהםינמזהשלשבהברעו

,'התיהםינמזוהשלשלםלועימיתקולחמבונתנוב,

םתונהשהו"ןלארשיינבבצמתופלחתהלכןיעלתוארהל

םתויהםרטבאוהו,וללהםינמזהשלשבהגרדמלהגרדממ

לארשיושדקלהדוהיהתיהרשאבובירתאוןהבלממלויונל

ןכירחאו,ויתולשממ

זלארשימהלשממודובכתולגב

תופלחתדיפלו.םהיביואתוצראלאןםתמדאלעמוקחרתת

ןבםגופלחתה,הלאהםינמזה

תארדרשאכ,ךונההיכרד

תאהרקתנואנאביחאהתעוןונרמאשהמלכמתעדל

רשאםיוגהלאםםוחיו,הז'הןמזבםידוהיהבצמ

ךרדאיהוזיאוונמצעמןכירחאהערגו,םיבשויםהםברקב

.התעםהלודובישוהדשיהוהבוזםהךונהה

'(אבי.מהה)
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וו
;ביבחארוקךינפללצנתמיכנאםיתשב.הרעה(

אצמתאלשיאןךינהדיבצמתשלשברבדךיניעבאלפיםא
ובעד(א.םתאירקםרטבהלחתבאצמלתירקרשאתאםהב

לכתסהלןהמידקינפתמגמןיאוןםינפלהמריקחאאל
וירחאשורדלןתיינימדקםינשיןםליעימיבךינחהררםב

איהיכןבמיהראבוררבליהפי
ןומצעינפבבדיןינע

ןםירכדתצקקרינממיתאבהלבאןינממכגשניאיהלידגי

יכןהיהןמזבךינחהלאיכתדרלבצומםלםכילויהירשאי

םיבתכמהינשוןיתנווכרקעאיהךאוןיתקושתוילא

ואיבישםיבתכמהלאהמדקהכקרהמהןךינפלרשא,הלאה

תיצממיתרבעאלןיחיכאלככיכנאירבע(ב.שיהיא

יבלתובשחמלכתארכוזינדוע,יתחכשאלו/גיהנהךינחה

תיכבםירענהלככלדוגמרעניתויהבןםינישארהםימיכ

ינבתובשחמםגיכ,טפשמלהבשחאןכלערשאןיבא

ןויגהוןעדיייכנאיתלויימע
רכיייננה.ינממדחכנאלםבל

רשאידמלמתשיבל-יבכלינייערוהיהנהתאםויהריע

ןהלאכיבוררוע

`

יברקבםניאדועיכישפנהחמשלו
ינגד-

ןםירבדלכבוןםליעהבושיבקמועהלכשןיתנמאהיברכיי

םיאיבנןהרותירברבקםעתיםגול-המהתיפגלץוחרשא

ריבכיניעבםינפלץראהםעו.ץראהםעאוההנה-םיבותכו

ירבניי.ילםראתניבאלוןלבשמןיפצייכלרשא^ןםייה

תישגרהדלתורהתוןהילאיאביוישפנבהלאכ'תינויערה

הדליהנהי.המח'התבעיתרשאןםידכנידליו,תירי

תאהנושארב
ןירמ

יתייביתמריכןייחאזובתאוהרוכב

יכי..וכרד.הלכשההחכונרשאןשיאלכתאיתםאמםני

ןרחאםעתפשרכוריבתוכשיאיתיאר

'

תיצילמבארוקוא

.דחיירבחיניעבוןיניעבהפרתלייובלהיהיורבעןושל

עמושינניאדשאןהרומירדיסןבכיעחעתמכוניניעביחיו

תמחלמותאםימחלנונייהוןםליעמויתובאלוקבוןיהלוקב

וה7.ןג

\



ויהםילפשוםיזבנ.ןושלבורכנו,הוצמתמחלמוה

הלאב'הלץפהןיאיתרמאו-,רריתוכאלמהילעבלכיניעב

תארצאנן*התאיבועםיתיחשמםינבםיעימערזהמהיכ

םמהלםימתדילחגויהו'ןםתנשממרותאורונ,לארשישודק

ןיאווהלאכוואולמעתובשחמלץקןיא.אבהםלועב

ואישיווברמהךרדמינוזוירהרשא,םיערםירוהרהלרפםמ

םלכלעו.העותוילעבושחלו,'הירתאמרומליבלתא

םתאםנילאנורפכ.ילרפכ.יללהמילחלםתוחילסהולא
תודותהל!המדורובםכינפליתאטחשאטחלעימעינביחא

יתבשחמיפכיתואאנומפש.הלאכתונועלע'הינפל

םכינפלעורקליתלכיול!ראמהכומאלה-איהו.יתנווכו
הברהבראביבםתעריוםתיארםתארקאלהןיבבלרונם

ליוונימכחתאינאבבוחףא.ימעתאבהאיכנאהרתיו

רהזניכנאםנ.שפנבישמלילםהירברו,תופוסאילעב

,תבהאביכנאהנושיכהלבא;ברבקעםרמשכי,םהב

יךבכבו*וםדאהתרותחכשאםיהלאתרות
הזבאהרותהתא

ןהיתשו,ועבמהץראינראי,היתשלעןה?תרבעהותא

תרות!רמועםלועהןהילעש'םידומעהםנההנרדחי

.והערלשיארמהלומנלו,םראלכתאבהאל-םיהלא

תושעל'הלוקבעומשלוןתמאורםחטפשמ'הןוצריכ

וארווטיבה!םדאהתרותתאוהנרויתוצמרומשלוונוצר

םמבשוונהיווליכשהודמלוםימימתהםכיתובאושעהכ

הרורצהרותההתיהשרע,הכאלמלבבתושעלולובםל

םילדבנויהאלו`,ץראךררוהרבעהתארתארורצבםתא

_יהשםידבועהוהרותהישםותםידמולהויהיש,וזמוז
ךררבםיקוסעויהםאו.יתזיםוהשומכותוידרנכנתותכ
ןבומ,ץרא

חוורלםהינבךונחבוםמצעונהנש,וילאמ

תחאהנררמבתורמשמבםיעוםנויהאלו.םוקמהוומוה
ןימיהנממרוסיתלבל

יכןםיברומרירשאכ,לאמשו

אלול
ן
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וגישהאלוןץראהלעםהיכרדםיתיחשמייהתאואליל

ןחיכויישילשהןמזבךינחהבצמו.רשאתהאיבוטהתא

'חןתנםהלםגיכ.םהלאלץראבםיליגרלארשירגרגךיא
'

.רוחאלאליםינפלםיכלוהםנהוןץראהימעןיבםיכלהמ
-

רבדללחאםרטבורקיארוקראבליתיצרשרבדהאיה

ןיתצפחתאוהנה.הוהןמזבךינהררבדלעיתעדתויחלו

.ךלערהתאוהנעמש

`
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..אוההומזבהםהה,םימיב1וניתובאלװםיםנטוכ'ושענש

`קשאבון
יילע,ייניעלחיריגילגילאיריסביכייייריכָאהיירי"רקחיי וגו..1

ינאזימגעשוהגסוטנגמ,'יװּפגכ'גה7ס.

;ז

וו

\.%ו

ו

אנבו. 40% 1).

ישיש
;ימניייּפנוּפעויּפהחּפעירלינּפנפיוינישגג?

יגיד
;תוי

_ףמואי,
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'בםיקובולזאחהחשברהיצסוושובַאורובת”ג'ףולבאלש
לובנבּפתנואםעהבוהבשושיןידיסשיויעזועהיהומלאמ\לדבה `

איהלובונ-םתצקמשאחרושסככקםשקאו

כינובבבויהבםשּפזדןימיבעמּפיתרשםעניורבההביהקוחו(התמשש
ן

יבוואוּפיונזשיוווייווווםילזו:ץיוושגלעייהניולּפּפולװו

:יבישםבייםקפֿפםירש-*ייןאבוצחי'ישנאורמעיהבוםב*שרושב

,תופעיםירפצכבהילעוןנווללםע
:םילמזחיחוםבגליצהויקנב

ליה'יףוםאל'התוכאלמב”קרביתאהרובר'חולשב'האזלף
;אבצל

ויםלולאיביכ'ןהירשדעהלאיקפםםושילבהלחתב'יאבהיה

יוהילאאלםאהבפיכקלבוירעמ
יףםנאגיוןיובו.

ימבשירחי'םע'ישאר

לעז'יםתא'נװלעלזםליּפעחשיאםיפלאתרשעילתפנוןולבו

;נברוחבלתבהואההאבדווםאוזי,בותכשּפובבירובתיתימורמ

היעבעהיניםבכשכּפליןילואיוותוממחיבשמ:ךאליח
ןיכיךלמאשממ'ואמולבםיוןרויםתיילע

םעטהו;וירשו

'הברובכםשי'וייעשידקהל“י?אקודשיאםיפלאתרשעב

םוסחרקשדיבץראהימעלכועדיוואריןעמלןתואבצ

ןישפנטילמראללורבבכרווליחבורכארםיםו,העושתל
ןיעהנחיכ

.ונימיעשיַאהורובנבםעישוהלןויארילאה

רישבחיללהההרובדוי%ועיוונכןועדנבהוהןינעההיהשומכ

;ארםיםליחבהשערשאהלודגהריהלע'תרבעהשמכהרוה

ונליהיו'האנהאגיכ'הלהרישאנרמאלתאזההרישהתארשהו

םלועתועבגוחשוינפםוץראהשערונממרשא'ה;העושיל
י

ָאו.םרבאלוררוצחרצהליחלעםימשמםיערהיאוה
ל

היבםוקמל'םיהולשהברהו.םלכםיללחולפיו.רלק,ןתנךוילע`

םגאלה.ונוצרירבועםימואלבתוהכותוםידגבבהמקנהרשעל

םנהסובןםיריבחרולורנרואיאלאװ'רשאחנה

ןלחנהמ,תוחקלתה

`

ררי'לומבכךלוחזאוהשייםיםורקלהני^אוה

;וברקי'ארקנהרומ:ירצו-וםיםעומםוימימיתמששןרבבהנ
`

ןלחנהםקלחלוארקי'ךבילע"שינומיוקרםיחיומבייןןומדקןייםידק

ליצי:

יי

רתויה
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-תרומבהיהשרובתרהרצלכיכןומםרתויה

םנהיד--םימויוקילהנ

”פללספטשאלםפרנהרמאוווםפירגןושיקלהבהוןמקלחנ
םאםאמובםפרנילבאמםמרוולודםפומשלוהשימםימהואנאלש

םפרנהלמס-יגהריבה'ןמרפאמתאתפרונשיווהפרמכ,עקרקב

ו;רמָאבתשאיאררשהןטקוכלהנרילעהיכותארקמב-עריהלןיאש

.להבכחבהו;םימשמוילערוגנ/ךאםאםדאהעבופוןםימכףכבייםג

יוהירבדייתמאהוקזחו-ו'ןושיק
ידוךאובןאוה'םיהלאיעבצא“יכ-

סהפרקכםעפמההריוםיהחורב'הרמאש-המאוהּפ-נלארשיליםתלנ

םה%גלפםימינה%בכוכה;ב,.ומהלנ“םומש%ןמ~יי'(יב)
5"ל1.

”שיםתאםחלנשמשתהל-תרמשמ;א'כסייפ'םעיל'מ"

ו

ולעופרבךלשיקיולנהיארזח,יולפנויוערכ`ויהיתופוכת

%ורשאידב'םרקתאפלרתויךומסהלתב!םימודקלהנ
םילענב1ךיריוההמשרשאםוקמי±ו:םיטעומ'םימ

?ידעל.ישיאלכ-

'בורםצחאזלו.שפנה/הנכמוןוסאמ'רתפותהיאלו'ןוחור

וןושיקלהנוארקתושלשתבלייןוהמהמותולעפתה
חאיתרבעתוברםימעפ---.וועףשפניכװת

יההמבויוםקשהכישפנםשיבכרההתעםגוייי,יילנרבהוהםוקמה
.לוקמ(א'י)םדוקהריגההזךררלעו.יששךזחאתי:אלו

;ובהחוקךַאוינו-ןייםשםובָאשמן'פפםוַאָאם?

.עיבטהלןושיקלחנבםימיךויהאליכהנושארביונרמאהוהנר

:היהיכןםיריבכםימו'םןלנףטשבהאלהםמרוזלולורנהליחהתא

*עקרקבםכחהוםפרנלבא,לגרברבעןרשאלחנןםיספאימ

לגרודיירוכשהלאו-,ושודנווגרהנהלאי,לחנההיתהחבו

'םלתףכמיכוםייחהאשמ'מלמולביאלורתיוםרקוערכ

הלאוי,הירטהכמוהרובחועצפ,םותמהיהאל,םשאררעי

תפשלערשאםיבאשמןיבולנלנתהםינשילבו.םיניעילב
,םרידעתאםיעורהוקשיהמשרשאתומוקמבךשמת

החנאנ]

תומרהלעתולעהלראמארונרםזויוכמיךיזבנפמובאכמ

תוצוחברקבההומכ-םיכלשומשיאריפלופישהזכילםקבהרש

כע

י^־
'י

םיללובתמ
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התאצםרטבלבאהםהילעםשפנוו.םתבמץחמםרבםיללובתמ
הנחמר'לא-םושהםראשפנודי,המיאהנהיבללב!הנניאו

ליחרובנביבןהלאלבבהתאררשאחרוברו,הזהארונה

ירישרישתהתעחנרו'ןביואהתארקלהכרעמההרשבהבלה

ךירעה;תאולכחאהבללאהבושבו(ופיוםפנפיו)ןוחצנה
םביוויעהמלוקמ:רמאתוועיכהנוימרב-ביואההלפמונינפל

אבצליחחקאנמוחשולחהיבעלוקמ,םיבאשמ-,זיב
ץירממויעצפמשיאשיאוחנאיוםיבאשמןיבםיללונתמהארםים

יכלבחיבשוילכועדיווריכיהזהםיצוחמהלוקמהנחוןיותבמ

ונת:ןבלוי;ונליוינחלנ'ה
יויתורובנווווזעהתוקרצםשורפםיו

רשאביכבביתברםיאיבנביונשהורברוןהשערשא

היהיו(מויכהיעשי)לבתיבשיורמלקרני,ץראלךימפשם

וםינויבאהקבאמםימלוםיינערושמםימלאתמורלוקמ'םימ

ורועשו,תלעופההבםהוללבבשונממשהמםחייאוהש

ומבץחמהבאבקוחלי'רצהלפבנו;תמחמ,רובעב'ומב

עתורוהל,קרקךיקר:ןמ
ארקתםיצוחמחתאו.הגלפהה'ל
,םיתמחרםתבתופיהםישנהןלהלארקתשומב,םייתוהמ

ובםינמוסמהםימצעהםירברהתויהןםשהחרומםהינשב

ומשורחארברההיהיואו;ומצעבןמסמהםשהתויחלםיבש

איהשומבתוירעבץורפלהפיהשאהביבח,רתא
יחלב

עוגנםותמובןיאושארדעוולנרףבמ'רשאשיאו;םחר

יבולוארקירשאומשהוו,שיארועארקיאל'רחבמו

אוהיכן

לב
ו

'תארבויתאיוארקןוחצנהרכזו.ץחמ

.תאזההמחלמהןמהלרומשהתראפתודובכההלורנהיאוהו

לארשייטבשמםיבריבוהתאאובלחהםירובגהלכלאו

םירעשהלליתא(ןייוםחלבםהינפ.םרקלואבווצבקנ
המחלמיבושלתושעל'םינוחנשומכןהמשםירבועה
תובעלוקבןבלערשא.ןוחצנב

החמש
ורבג”ואוארקת

ַאל
ו

רע
ונבנהיתונויעיו'ו'מייוענתחתמשחורבו“ו''היםע?םי

ומב
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:איעוהלנהלכיאלש::דע,הכלבהיתושגרהיואפקורנ

לחנהרובכהלבברפסלךיראהלוןתחאהלמוליפאהיתפשמ

עםשנהתוהבירברןיאדרמאןיאהיפכותרעוםהשפנ.הוה
וק,הלוק

ל

תאררזתו“)השפנךוחמשלפבאלמתהרשאארוק

ולי/רוע!ירוע!היונבהןירועוירועבלוקבהמצע

`;תולהריושאחארפסלורבדליפיסוהּפרישייךבך

ברמאתוהלשמאשתוקרבתאהארתומעמהתורהתפררשאב

?ומיאלתוםעוניבָאיזפי?חלשתבשוקרבםוק

לוהתאאבצה
ר

רקיורובבהואנ
ךךיבשהבשנמוקךבלמ,

,הנוימרברירש'תאהארתו.ךחעקכוךברחכתיבשרשאתא

,המחלמלוכלההמהוםירובנהברקבהישנאשגריעה

'

אשמו“

היהתויאשנתיב!רירשינורוילהצברמאתוהלשמ
םיריראדרםירובנהיןעמלןךיתוביבסםירעהלבלשאר

'

'םע

('ומע.םירירַאלרירשיוריוא.ךברקבםיבשויה
,הבבראיהרימלהו

לעןנובהתובושחןכירחאןעמל'ומב

ימליביאו,לארשיבתאזההעושתההתשעאיהיכוהמ”

וזמימורלוהראפלםיבייחיםלבןהנממרתויהלודגורקי

תויהלו
יםבלושמתאיהוהתעמשמלרוםלוהלםירבעשמ

,הבולמררחבהלתתללארשיינבםנואןבובשחתמאבילואו
בל
ן

ברמאתוהנעת

וםבכלושמי'הןמבבלרשמלינוצרןיא

אלןוערגהנעשומכןוינפמורונו*םבכלמאוהםבעישומאוה
.םכבלושמי'ה'וגוםכבןינאלושמא

יליריביי:

ורעוםלועלךולמי'ה(**וםירובנב

שיגריןיבמלבו-

רמאבתונויעראבצרשבמה,הוהרמאמהאשנוכנשנהמ
_

.
רתאק

ונביו68.61
ו'ו'כרבדמב,,ןונמתדבוכסריכו,ווככ,םינקבלרכזלעפ

קינופ',ריסמרסומקסעלסכסיןכװװקייררםפערנכוֿפנװףםו8חול

־-%י3־-:ינמורה.אשיייפואו

.36.

ן,

::וררוך``

נ'וננךקבלםחלוןובייש?
צ.סכיכנַאסכלינּפּפ1רמולכה'יר”יתופמ
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רפסתהמיתרכ,הקזחההשפנתורעתסהלעתואההזוןרתא

לוו-ןסחאיהיכוןרירשרובבמוותלורגוקרבתראפתרקיט

`חויעףלתוא,(הםעםירובגבלושיבלהלהיוארההדובכלע
רפובלוהלתרתשאתא.םילשהלאיהו,רובעיותולעפהדר,

,זא(איי)
יוררי

'הבלשל,רמולכ,ת,םעםירעשל
רישבבברםה.לעפחםהךרר;ב;-רובבםהלהלהלוכוהארק'כי,װ

גפבו*רוע,._,נאבמורופסילגרלַאושא'בבוסבי, `

,יששהרופסהמחקתניתובהלתההיבנרםאוהו,םירוצ,
םיאבה.-לבו.ןםיירהצתונויעריכבסבםירתאםיעגרןבאחךו,,

וקתולקה
ל

יפבערואליכוובםותשיורבד

"
םשכו-ררועתמו*וא*פתורהואשנהיא?ררושמההנפהבא

ןובלחו,ךָאװרבדתיינואהערלהבאתלהסרגוםברקב

ץבכרוהרותאצתםלבמךיאו?רחאלםינושתונושו

ומכו-.לכהמ,חקפוםפשןשהכת,האמוטהאיה,.

,ב

תאויװררוכףּפהצע--הףבתושעלאילפמןונרננל,אוהתנהו

ןושפנוחירהבקתנה,,תופסהטוה..תרקתב

רשאםכחררושפוךררהו.ורגדלתיפויוםעפה-.רוע.רושקה
11ויעםשתנשפבשלב';םישנאחובללעררתשהלףלובי2, "

יפויהיברגעדויה.;ןתורהשיאוץילמ
ובתויחהל,

1,
5

..
גוקי

בוהנרא,רשפנ
ל

ב.סכרהןפיןויערלע:חונל/תותיצ
יכ

_`~ףילפמנכםחוםֿפההנשו?,הנובתבוב,.ותכאלמהשעיתולבהחב, ,_

איבמוװופוכזבעםי±ּפיפלעמפםֿפווֿפר'ילינםישחש `.

).1

.

חוללףוַאלוגוש-;ששּפםששב,זייוו-ידיילווטושפ5

הנשל“%יההשװךונסװעהפ"?וולש13334*תניכמ`יי

םייפוס,%שששפשפ«חווטה יליוכיסב

ם%ששאקשמימלשמלשומושייו

`

הינומ-פדיפ

ו%םיבשוישףּפכיֿפיידּפלכלֿפווּפולףףק

ינבא'י

יכפשב,%אוושּפּפַאקקלףןואץיופשחיי”ורמשי
*

שפוטמהריפפּפיסיכּפעאףצכףייּפשּפיגיּפש.
הכמהש?

?ולאש-,וצפינשחששי'ןזימזיםף:'ו!רבשמהש

:וטניפי־'ה;יעשי66:16-'4:'וןצ3'ייע!זיזהשנ:שי

ץ.בייז

'
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”1';ץג*
ם';סוי.םוי;ןוי-סק..ומכו-.חחא1;4,1ג..-

'ַאז'צ-.”.וו.4מ.ו."סןונג.'ויעבצ'ו"ר'בה.םבל \ת\מון,

ב'ירשיופיחו'
'

'192'
*1%*לש**1":1

ייװןיש

%ג

יווו"-יייי
ןא'\ייונישמ-דףוח

,ומעהובברבןימינבךלהוירחא,קלמעבי
טבוַאמריבמומו

_._...,,ב..,.הנש

ישנאוםיקקוחמהתאירקל:”הריהשנמ
רתויההמה',םשה

ש

ןולבומוןרורבשםילובבנ
ודרח.

י

היוובבל

י

טבשביייבשומװלב

4

םירפוסוםימבושך'לֿפַא"

'

לכו;םיניוצמ
ואבוילןריוֿפלאילעב)

ינמודיי)הרמאשרפרהאוהל.רישב“

םיךפָא
ם-

1קלמעב-

ןקלמעבהכמהאוהםוטרומ`רשא'הלאהםיבזוֿפהר)

רמאנןכלו,םשרשהבחבללכנהךיןיםיבושההתלמ

עיאקאלייב'רילבםשרש!
עקרםירפאל
לעפהו,םיבושחה,ל

ן'הםעםירעשלודריוא:קוספברומאירההדרי?םהלש-י

אוהש?

`

ףיבהא(רומאכםירפאינמכקוספהלאךשמנ

וםיק'ק'ולוכוררבריכמיפס;ףיעסמוישוט

רבששילא'האבבו..רפ'סטבשבםיבוַאמןלובומו'י

םדקלקרוירשוויניצקואבאליכןוחבשביי"רפסל`
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סהסשריבישהו(הליא)ומשמ*ואלו:ייתשרח,
ןיזנבה

:*ךהןיא'
י-

טייפזט)הוודאםהבהסאבההנה;המבה:הזיזהצ
זאחשםח%םישמשמשהמההיאינציזההזיינוהוחצננ

םיאישנההזיאזיההמא*וווההיעביההיֿפיסףזיש%הי

(:ץמחהיה“:םאשאישנה?שףזיא%הכשח

::הזתבהו'יישי?יוהדיאמורההאמצהינשמהתבכשה
אההטובחהדי-

אהץאעףימבחבםזייבאה
.זשת(!ץבשל_

?רח וימי'מזהביהרמשב'
י'"כ

.שהמּפלוףשךּפההי

יגיתפשזוללנזךתריקחלוקלוו.המהםירשיוםידמחניכישפנ

ןורתישישינאערויו,ףינסלרשאםיריבכאלםילמ'וםילמדו

יכ,םירהדהיןמלוקהןורתיבןהלאירברךמוירבדל

תגספשארלאךירחאהלעאיכיכנאימו.ןדאמיתלקןכלע

רקחמידמלמןוכלהיםימכחםשרשאןאוההדבכנהאשונה

יכשיאיבלתאעדתםרופהםנמא!תלצהאלאיהו?ךומכ

המםדאלדינמובשאוהםירהרהבוןאוההנשמדיגמ

?ןילמםילמהויוברקבסנכנרשאלכתאווחיש
םירבדהו

ךאםלוא,אוהךלינממעמושהתארשאלכוךירבדהלאה

ןוהצקספא,עמשתןויערההירחאורבדףוס
ולכן

ןעמשתאל

.םירבדלוקודהיתלוז
-

ירבדהכאלה-ורבחלםדאןיבשהמתובוחבםא

יםכתהעיגההלאהתובותכםגםא-רתאיזנכשאםכח

'אלהדצמברחביכווזהגרדמל(פד'יהפז'יװרפו)נ'ועה

ךלושעישהצורךניארשאתא:הקרצלהבשתיוהשעת

הלעאלהנהוהתאםנומלהשעתאלתאזתא,תירחא

רשאתאכ(ןוויניוּפר)הנומאהתנפהשעתוצמלדועעיבהאלו

.התאםגומלהשעתתאזתא,םירחאךלושעישהצורךשי

לאובשבשישלכו,השעתלאובשבושיהשעםוקבשישלכ

.'וכו,השעםוקבוניא'השעת

הנהו

`%שיששו!ריהבא;שלבה-.

'קצװיװ
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תדםרכבחרפתתורפריכזהשהנושארההערההגהו

ךלינמוהמנותניבברמאש.ןקזהללהעטמאיהו.הדוהי

הלילשהךרדלעהבהאההכומתמאבו.ריבעתאלךרבחל

קרןהבדומעללוכיםדאהלכןיאשןבזיחדריעהבהאמ
היהיוןהצרנהתילכתהישונאהןימהנישישםימיהתירחאב

בורבונילפנו.ונחנאםדאינבעיעלו,םיהלאינבמדחאכ

רשאןםימשיכאלממונחפונרוםהמכווגיכרצ
םשןיא

תרשהיכאלמלהרותהנתנאלו.היתשאלוהליכאאל
זייעעיגהלםהיתודמךכדזהלוםבלרהמל,םדאינבלאלא

יקדרדירקמונלהיהקוהשהםאו.יההובגרתויההגרדמל `

יכורפסארקעדויסרמב,רענהורימלתלהוציםא

,ןקקוחמההיהןכ*ןולםימודרומנַאקירבדליכשהלןנובתי

היהייכןתורשיתודמוהעדםדאהתארמלתחתרשא

הגרדמממאלטאלרעצייכוהליגרהלו,ץראבםרא

הקזחבוילעהרצי,רשאתלכיהבאבירשאדע.הגרדמל
יכ
`

.םימשב.םנכשרשאםילאינבלךורעיוףועהיכני

התראאשוניכנאןקזהללהינפתארשאמאלתמאבו

החדאוסאמאםגוללבא!הלילח.אוההםכחהתעד

'אליכןינאםגרמאוירברכוןאוההםכחהכללהתעד

רשאהבהאהבתחנילאצמאאלןאיההבוטוהמלש

לאםתיבהממורואיההלודגיכ,הזהםכחהינרמלי

ךרדלעהבהאהונממתלפשוהנטקרשאךרע,םדאה
ה,.הלילשה

ן

המלכותלוזלםדאבימיישרמאלראמקוחר

לכוןךלשוילשןיבלדבההלטביכ'או.ומצעלבימייש,

ןיב,תווצקהיתשןיבגלוריננהו!ץראךרדתוקתניטפשמ

הלילייהדיעהבהא
!תתבאצמאאלובויחהדיעהבהאןיבו

כל
ן

קרישפנלחונמתתלילבדמןיאיכיבללאינאיתרמא
.יתעדלחישהךכלוילעמשידידיהתאו.עצמאב

-
4תוגרדמ
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ןשפנהרוקממאיהתחאןהנה'םיתשהבהאחוגררמ_

`

איהווילארבחתהלןבוהאהרברלאגורעתוךושמתש

,שפנבדחאהכב`איהתחאו־.הנושארההנררמה.
תארקנו

רתויאיהשתורהלןהרבעהךרדלעקרהבהא
ןמי'

ילאו-בש
1

(סייקיםציגבװֿפג)השעת

י

ריתעינאו.הינשההגררמה~איהו

םששםשכ;רמאו,ירבדלםעטתתלוןהבהרבתאזראבל
לודגהרברלכתויהלהאירבהלבעבטבךרבתיארובה

םיבבוםוםיכלוההזההבהיפלעו`;ונממןטקהוילאךשומ

רתיוהאשרתיהלרשאןשמשלביבםמםימשהימרגלכ

תלכשמהםראהשפנעבטבןב.הזהךשומההבבוע

תתימאהלררבוהשירחא,הנממהלודגשפנלאךשמתש
תמאבאוהוןהתארהאתהלהילאקקותשתוןהילעהנורתי

יפל.הזמרתוילורבגנוערועןיאשהמןחלשגונעתה

התנבהבש
'

קלחכתישענאיההנורתיוהתלוזשפנתלעמ
ןלבהלאףאשאוההקלחהביאוןאיההשפנהמ

הנוקו

תומשלשפנבהנבהאיהתאזההבהאזח.הבישמבותא

היהתולרגתו.תרשאבהתא'גנעתהלוהתלוזתחמשב

לבםישיוורבחברושקשיאה,תויהלהיטנל
ןובויניעמ

הקוחרןכלוןומצעלעגונשומבוילאענונרלכתאשןגררלו
שפנבקרהיהתאלוןהצראלבתבתאזכהבהאהראמ

לבו`ןםתלוושפנ,ןורתיךרעםיריכמהןםיקידצוםימכחה

:הוצמהללכבתאזלרשא;ךרבתיארובהתלעמןורתיןבש

ןוהריבהלוותאתעדלהוצמהאיהןךיהלאיהתאתבהאו

ןכתתאלתאזאלוליכןיהתאתעריוכאוההנממןבומהו
לבבוךבבללבברמאו.שפנלכבובללבבהמלשהבהא

%ךשפנ
ימוןראבלריתעשומב`שפנהמרחאהבבאל

הבהאהתאתמאבםייקמאוהתאזההבהאהלעיגהל`הבזש

לרבההרסוןרתאבוהאהרבדהואוהיבןבויחהךררלע

ורבשיב`ןילןתתהמ'חביגרמאיאלוןךלשוילשןיב

ותאו13י
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.ותומלשםנאוהרשאארובהתומלשאוהותלועפוי,ותא

המודאוהו?תומלשהמישרוילודגרכשוגנועאפיאאוההמו

י«הוצמהוצמרכשש»שיהעורמאשהמל
םניאןכינפמו

תנעטרםו,התלוזתורוההירועיבדנתרותידועיםינמש

הבהאהשןרמאנהלכמראובמא-.הזהןינעברונכהך'למ

לבבץראבתגהונהיהתשרשפאיתלבתאזההממורה

,הינשההנררמרמהבהאהקרןםבלבןקאצמתוםישנאה

לכשיפל,ןוימדההבבןינוצרושפונברחאחכבאיהו
האנההתארימהבשחמוהמרמאוהותלוורבדבהאתשיא

םנהיהתהאנההןטקואלרוגיפלו,הזמולאבתש.

-.הבהאה
ןיאו

רפונתאנה.חאוהאנהההיהתשםאיל
,לייו,שפנהתאנההיהתשםאו,המודכוףסכזייעהיוריש

הלפשיכםאו--.המו־ובוברמםשורובכהזמולעיגיש
,הנושארההגררמבש.הבהאהךרעבראמתאזההבהאה

איהאיהוןלבההגהנתיהיפלעו,ראמאיההבוטו'בב

.ץראיךררהדומע
רשארברבהיולתתאזההבהאשןויכו

יתנשהירחאשוילאמןבומ,וגישהלרימתהמרמןוימרה

ירמארונייהו.הבהאהלמבוינוימדרויצלמבאוההרברה

תמאםהירברו«ןבאךבהריינולפםערמהתישעםא»ישנא

זייעברקלותונקלובלבךרבתי,ביממהשיאהיכ,קרופו

,'ותבוטלבקמהבלוילא
ובקוברו,וילאענכנ'היהירועו

בלקהרתיןכהזבךרעבתמאבו,הנושארבמםינומתרשע

רברהוגישהבשיפלןורםהשיאוובימממהברמהלבקמה

.הבהאהלמבןוימרהלטב,ךנוימד.חכשלהיהװקמה
ךאובלבראשירםההלבקמהאוהרשישיאםאילואוו`

.ראמתלבגומלבאןהרותןויער
לב<;רבדלהיארו-

ונבישהבהבהןוהרמחבווילאדבשפכהתלכ'רשאץפחרבד'

בו.וילעדועחומשמלורחנורקונהורהיהיותא
הבהאלכן

4

הזםחרירפבהזערתויוהקזחרתויאיהורבחלשיאןיבש

יי
4

1'הזמ
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ןכלו.רחאםוקמברוריובשיםאהיהתרשאמ\,הזמ

לא,ויערוימוויערהרבחבץראבםדאהגהנתיהמכחב

קרצי
ןיםקילא־.הב־והעשרילאו,הברה

לאו,ותבהא

רתויהתואלידגי
_

דימחבשחמהיהייכוםמושיןפירמ

ולעפיפכשיאשיאל,ויבהאלהבהארתילעםלשלוכרר

.הומכהבהאובבותכהרואביחערלאוהו.ותב-אוו
,ללכןפואםושבהריטנוהמיקנלעריתוהשירחאילייו

הרמבורועשב,ךלבהאאוהשומבךערלבהא:רמא

חילצהו'ליכשתוהבהאהםיקתההזךרדלעו;אוהה

אלשהיארו,םלועב
ןווכ

יפלןהמלשההבהאהלעבוהבה

חלנרומהצילמאיהשןךשפנכךערלתבהאו,רמאאלש

לעראבמהןייע)ומצע'הבהאבותלוזבהאהלעקיהלב_

(.היי,םייארקיו.ךומכךערלתבהאוקוספה
רואבהיהיו

בבליליםננבותכהשוריפבןףלומכןהושהפףדמב

בויא)םכומפ
,ביי

,בבלילםגןלירש'־(יב
.םכלומב

המוד:םוקמלכב;ןומכשוריפהיהיםשראבמהירבדיפכו

'היארלילחאוםנו.ךילאןךלחלמחחח'ךיונבו

ארקינשרמןהמלשההבהאהלע`הפהנווכהןיאשתפומלו

םוקמלכבהכומסה,תאתלמ'אלורימלב`ךערלבתכו
תדחוימהלונםתויהבןרברהםצעלעהרומה,הבהאל

רמאירהןרימלבךערלבחכרמו,(םשרואבהןייע)בוהאב

אקורםראבלןכתיאלרשאןךשפנכאלוהרמפחרכהב

בושחייבלו.ןבהוןהבהאלתאחלמךמסרשאםוקמב

הנווכהש
לע,הינשההנררמבשבהאהלעאוהערםשב

פומבאוהו.שפנבאלונוימרבוובלןויערבאיה_וחכהאשםש

'בםששריפיישר(יב,םילקםילהת)קוחרמיעךל

יקיררהו.ךילאינברקל,יערלןךחבחוךהוערלאינכשומל
הבהאב:רמאנןכלו.'יבלןויערבןיתבשחמל,יערלשריפ

־

שפנתבהאאלותבהארשאןהזכבראל,ליר,ךערל

*,

`

הנניאש_
'

_י

פוילַא'

1
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ןויערבךאותבהאשךעראוהלבאו,רברבהיולתהנניאש

םגבהאתותא,סרפלבקלתנמלע.,דבלונויםרבוובל

ינאםייםיו,אטחךבהיהיאלו,המלשיתלבהבהאהתא

ךתואםהרםה`,ךיהלא'היכנאלבא.רמולכןהכה:
,רימת

־,םנהרוכחךתאהשועו,ךיכרצ`לכ`ךלןתובהו

כל
'התאתבהאוןסרפ,לבקלתבמלעאליתואםגבהאתן

וךראמלכבוךשפנלכבוךבבללכבךיהלא

הזהאר-

הלפחינאו!ידיריךילאיתחלשו,יתבתכ,יתנבהיתאצמ

!ַאילויבהיחיבשיהמו,שירהא-ינאוימוה.תותיבשלע
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