
ואהמכסהלשךרדאצמלוהצע

םידוהיהןיבוםינלופהןיבהרשפ

וזהפסאירחא.ןילופץראיבשות
,

תודחאתרופסאדועויה,הנושארה

איבירבדהיכ,בורקהיהשטעמבו

שילחהלןהבבס,תולעפהזיאידיל
ינבוערזש,האנשהערזתאטעמ

םיברםימיתוערתונוכילעבםדא
ינבםלוא.םיבשותהתובללע

םיטקושםניאןכ-םגוללהםדא

תעשבםישמתשמםהוםיחנםניאו

אלןהומכשתולילעללועלרשכה
תישארימימ,םיברםימיעמשנ

.שאבהןעמל,תימלועההמחלמה
יבשויןיבווזץראיבשוייניעבונחיר

קרש,ורצונתודגא.תורחאתוצרא
םיניבה-ימילשהנומאהוםותהימיב

ןהבםינימאמםדא-ינבדועויה
דגבלשדגבגראנ;בבל-םתב

יושעאוהו,םידוהיהוגלעהמרמו

,שיבכעירוקלשתשר-השעמולכ

ךלוהאוהדחאדי-עגמבדשא
,ערקלעערקערקנוךלוה,החמנו

.דועאפרמילבלדע

יאל*

".לל-

הערבוננהשהעשב,וזהעשב
,הפרחב–הזמרתוידועוהלוד

םיכוזוננהשדובכלכלרעונבל

,תרחאץראבו.תרחאץראבול
ר"תולובגבתאצמנה,לארשי-ץראב

–ברחדועלבשתאלץוחב

המחלמהתולוק.המיאםירדהמו

w

יואהרשאירחא,טעמוככשץוחמ

רחאהמחלמ-לוקםלוא;הבה
המחלמ:ףסיאלולודגלוק,ביבסמעמשנ

םינותעהןמלודגקלה.םידוהיב
ירחאםיהונההלא,םינלופה

םיטונהותיממעה-תימאלההגלפמה
תמחלמהתעוזירכהולאכ,הילא

לשףחוסרממ.םידוהיבהוצמ
ןיאוםוילכבונילעךתנתולילע

התאםק.תושיגנלותוציקעלץק
לשהפיההנמהתאלבקמורקבב
ךילעךסונאוהוןותעתומדבםרא

ךתואהבמוןורבש-הורםויהלב
רקשהחורלעהתאהמת.ןוהמתב
הלאהםישנאהיפבהיהש,לודגה
םיאשונולאכםה.שפנ-תאשמלוןוזחל

ןיבםינדמלותובירלםשפנתא

,המוד.םיקוחרואםיבורקםיחא

לכםירתוחה,הלאהםישנאהיכ

הכלממהןינבלתחתמתוריתחםויה
,הנידמבםולשהתאםיארי,תינלופה

תאוהולשלשבצמהתאםיארי
בצמבםעהםהמשורדישתושירדה

ךסבסלםיאבםהו–הולשלש

ונמזההנה.םאלבםאל,שיאבשיא
תוידוהי-אלהתוגלפמהחכ-יאב

התיהשהפסאלםיסבשתוידוהיב
הארקנשהפסא–ילוישדחלו"טםויב
סכטלהרמאאיהו–הלשממהידי-לע



–י"

יפמאצוי"ימעומחנומחנ"רבד

ןה,ומחנתהו–לעםקהרבגה
לעםייחתויחלעדויש,םעךלןיא
יפ-לעודבלבהוש-הרזגושקהיפ

האורוןאכבשוי;הרבסולופלפ
,ונוימדבולהמדנוהימפסאבתומולח

ןורתפהתאםהלואצמתומולחהש

תאו,םייחלשזמרקרידול.ןאכ

דיכומצעבאלמלעדויאוהראשה

םעהעדיאלה.וילעהבוטהונוימד
לשןינבםיברםימיולתונבלהזה
לשןינבלאןיבמקרהיהש,הלעמ
הארובשישםוקמבבשיאוה;הטמ
,םיעברםגוםישלש,םינבינבוםינב

,םילאעמשיואםירצונםשץראבו

ץראהו,םינוחםיקרוטואםיטנציב
.לארשי-ץרא–ולשתאז-לכבאיה
ומצעלאוהשכביצנםשההזכםעל

ובללארבדמוהברהרמוארבכ

תומשהתאשרדלעדויאוהו,הברה
שישהממרתויהברהםהבאצמלו

םגרשפאולששרדהיפ-לע.םהב
םעילב,"םידוהיהתנידמ,ל,הנידמל
.דוסיילברתכלו

לאהלועוניאםעה.ןיאדוסיו
תורמל,הלועוניא,ויתובאץרא
אל,םייונעהותופידרה,תורצהלכ

םילוע.ויפלאבאלוליפאוויתובברב

,עודיליגינבםיריעצקרהתע-תעל

םיסנלהכחמועםעהרתיו

,תומחנותועושיםתסלואתואלפנלו

:אוהוובלתאתמאבתומחנמה

ידיל.הברמהאנהןהמהנהנ

:אבונניאאוה.אבונניאהשעמ

הילגנאלגדשכ,התעהשעמידיל

ידוהיביצנוץראהינינבלעססונתמ

ימיברשאמהברהרתוי,םשבצג

ןיא":ורמאזא.םיקרוטהתלשממ

תשרלאבהםעולאב-"שוכרה-ןוחטב

490-ה
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וניכז,הלודגההינטירבלשןוטלשה

ונעדיאלוהומכש,דובכלהתע

,הדוהיבביצנםקה.םיברתורוד
אוהו,םידוהיהעזגמאוהביצנהו

תוחכלדקפמבתוכלמהםעטמםקה

םיכלמ-דובכ.טילשברכוץראברשא

תיזכרמההלשממהםעטמולןתנ

,ץראהלאואובבםעהםעטמו

ץראבשםידוהיהדובכאוהדובכהו
,ופיףוחלאואוברבד.הלהצוחמו

םוקמלכבוינפתלבקוץראבותעיסנ
ויחאלאועדנתהבותלדגתשרפו

ללפתהלואובבתידוהיהםתנוכשב

םההלאלכ–"הברח-בםתא
אלודימ,הארנכ,וחכשיאלשםירבד

,ץראהינבתובלמרהמ,הארנכ,וחסני

.הלוגהינבתובלמ–רתוידועו

ימילבושלץפחוםדאבאוהשגר

תומולחלאוםיקוחרהתודליה
הזשגרבשובנאנ-לאו,תודליה

.אוהתמא-שגריכ,םיגיעלמהינפמ

וכפשנהחמשלשתועמדטעמאל.

הלאהםימיבםידוהיהיניעמיאדוב
ןובלעורעצלשתועמדםעדחיב

תכוזיאמ,םידוהיהויהי–ץק-ןיא
לגדהזיאלםיעבשנויהיוהיהתש

םידוהיהלכתעדאליאדוב.היהיש

הושםהיתוגלפמוםהיתוגלפלכל

תדמוןוטלשהןפא,ןוטלשהרבד-לע

ןיא,עודיכ,םלוא;ץראבןוטלשה

תעדהתאדימתלאוששגרה

לארשי.דבלבתעדבקריולתוניאו

היסהרפבגעולשי:"םהםישודק

תועמדךפוששיו.,הענצבהכובו

.האור-ןיאבגעולולכ-יניעלםינתב

בלביאדוםשרהשעהזהרבדה
הדמבו,םידוהיהןמלודגקלח
ותואלששחלוליפאשיהעודי

ועמשםידוהיהיכ,וניה,םשרה
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םילמב,וניה.האבההדיעוהינפל
הטילחההפסאה:תוטושפותורחא

הפםאהלעו.תרחאהפכאלארקל
.ההילצהשםירמואתאזה

תאתולגל-תמאבהחילצהילואו
יריעצמםיברתוחומבשוהבווהתה

,לשמל,ןילופבש"ןויציריעצ.לארשי

,וניה,"םינומההםשבירבדוואב

,"םיתב-ילעבינבםיריעצןומהםשב

ברל–םיברהוניתונועב–םיכלוהה

הלטבהללחתאםיאלממולטב
םירבדמהםהו,םיאלממשהמב

תעונתוהדובערבד-לעםויהלכ

ןיבהםידבועהתעונתו–םידבועה

איצוסםשהםהלו–אקודתימאל
דחאירבד)"אוהיחרכהסומסיל

ןובשחוןידהיפ-לעהדעובםירבחה

,וזהנש"ריעצהלעופה,בספדנש

איהתיחרכהשומכ,(28ןוילג
תיטסילאיצוסההעונתלתוכישה"

םיבשוח,הארנכ.(םש)"תימאל-ןיבה
םשהיכ,וללהםיאנהםירוחבה

טושקםושמובשיסומסילאיצוס

הלכשהלשהדועתםושמ,דחימ
ךלוהוניאש,ריעצםדאלתורגבו

המעדויאלא,םיכשהםולשו-סח
םלועהינפןאלוםלועבהשענש
.תודעומ

יהרכהסומסילאיצוסםשהםלוא

ןיטרמכםישנאלםג,הארנכ,אוה

,ברעמבשוידימלתואוירבחורכב
.גארפתרפסאבםהםגופתתשהש

תפסאבםגרבדש,רבבכםדאםג
ימינפהקדצהרבד-לעהמצעגארפ

דוגנכותואהארובלהןמאבה

ןתונאוהםג,יקחהקדצהלא

.סומסילאיצוסלשהנסמוירבדינפ-לע

וסהוניאולשסומסילאיצוסהםנמא

ןילופב"ןויציריעצלשסומסילאיצ

ד

ןוחטבתאקרולשקבמוצראתא

םהלםישקבמםההתע.ושוכר
.רחאץורתםתסוארחאןוחטב

* *

ימ

םיפסאתמםידוהיהתע-תעלו

ובןיאש,םויךלןיא.תופסאל

ובןיאש,שדחןיאו,הנטקהפסא

תולודגהתופסאה.הלודגהפסא

תולודגהםירעהמתחאב,ןבומכ,ןה

םינכתסמםידוהיו,ץראל-ץוחבש
הלאונימיבםיכרדתנכסםשפנב
םיריעצה,תורובחתורובחםיעסונו

םיחכותמו,םתנקזכםינקזהוםתריעצב

הזםיחצנמו,םיחגנתמוםילפלפתמו

ירבדבאלשוהכלהירבדבהזתא

.ואבשתמעלכברלםיבשו–הכלה

וחתפץיקהלשתופסאהתנוע
יריעצ"ו"ריעצהלעופה,םעפה

החתפנץרמשדחלח"כםויב."ןויצ
לעופה,לשתימלועההדיעוה

הכראש,גארפב"ןויציריעצ"ו"ריעצה
םימיהלכ.לירפאביששםוידע

ויהש,םיפסאנהושקבםיתניבש

םירבועהישארמםידחאםהיניב

םידהאוץראבהשקהבושיהתדובע

הדובערבד-לעםירבדמהישארמ

םיבושחםירפוס,ץראלץוחמתאזה

עובשושקב,םש-יעודיםינקסעו

ןמהלאןיברובחהתאםימי

יריעצ,לגדלעםיעבשנהםיריעצה

לעםיאשונההלאןיבו"ןויצ
–"ריעצהלעופהםשםהיתפש
הטילחההדיעוה.ואצמאלוושקב
תימלועתודחאתהדםילףוסב

–"ןויציריעצ"ו"ריעצהלעופהלש
דבעלהדחימהדעולהרסמאיהו

תיללכהמרגורפלשהעצהןיכהלו
התואועיציש,תודחאתההלש
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ד

.קיפסמוניאשיאדובהזןויער-ולש

,תעד-רבםדאלקיפסמוניאאוה

,תעדהתאשקבלוכרדהזש

.הירחאףודרלודימתהתואשקבל

-לארשיתיחת:םישרפמשיםלוא
.לארשימםדאהתריחתתרמואתאז

–םעתויהמדועונלדחאלןה
םידומםניאשונתאמהלאםג

םידוהיםה;םהםידוהי,םתודהיב
אלא–,םתעדמאלש,םהרכ־לע
,אירבםעתויהמונלדח?ונלדחהמ

:תרמואתאז.יעבטםע,ילמרונםע

תויעבטה,היוקלונלשתואירבה

.יוקלונבשםדאה–היוקלונלש

טושפהןבומבםג,לכביוקלאוה

ןבומב–ןוילעהןבומבםג–ינפוגה-

םגונאששי.יטתסאהוירסומה

םילענ–"םימעהלכלעןוילע"

המכבםתואםימידקמוםהילע
ןיאהזןוילעשןויכםלוא–,םירבד

שגרותעדומעןיא,ןותחתומע

,תחתמאצמנשהמבהמלשהגשהו

אוהםג,תחתמץראהינפ-לע
אלא,הילעידילאיבמוניאשופוס
ומקרבכםיברםיחישמ.הדיריידיל

איבהלורמאשםיחישמ,לארשילםהל

לאגלוליפאו,ולכםלועלהלאג

הדובכבהניכשהתא,לוכיבכתא

הלודגהפצחה–המצעבו

ילעםדאתויהםוימםימשיפלכ

ונתואוברקאלהלא-לכו–,תומדא

ונובישוהאלא,הרואהתוכלמל

,רמאלםגשי.םיכשחמב,ךשחב

הזןועגש,הרובגלשוזונתשלחש
רתויה-ונתשלחאיה,תולדגלש

םעהזהםויהדעוננה.הלודג

,הברמהתאספות:םיסנבדמלמ
.ריוואבתוחרופתויתוא-םזגמ,גילפמ

םלוא,ןוצרונלשישםימעפלהמוד

רתויה

ןילופבשםיריעצהרתילשאלםגו

םומסילאיצוסה.תורחאתונידמבשו

,ליגרהסומסילאיצוסהוניאולש

ול.קושבהתעךלהמה,"ינומהה

רתויינרדומ,רחאסומסילאיצוס

ךלהמלוויתועדלרתויםיאתמו

לעינרדומהםדאהלשויתופקשה

רבבכםדאןה.םייחהוםלועה
ינרקש,םקרמלשושמשיכ,עדוי

םיקמעהלכלהתעועיגההרוא
רבכ-הזהתבכ-הכעד,םימגאהו

הרוטלוקהימורמב,םימורמבםש
סומסילאיצוסבץפחאוהו,ההובגה

םעתחאהפיפכברודללוכיש

ובללאבורק.ההובגהרוטלוק

הז,ריודנלורבחלשסומסילאיצוסה
תורבחבהדומותוינידמלדגנתמה

ןמןהבןיאשהלא-תודגאבו

םיצפח,עודיכ.תיתרנוכמהתוינכמה

וזהרותילעב
,

דחאהיהריודנלש
עיגהל,זנכשאץראבהילכ-יאשונמ

,דיחיהשפחלאהרבסולופלפךרדב

םלוא.תוידיחיהתוחתפתהלאיוליפאו

לעםנינבתאםינובםההתע-תעל

םייחלשתודגאהלע,םיצובקה

םדא-ינבשםוקמב–םיפתשמ
םייעצמא-יתלבםיסחיבםידמוע

"יאתלע–רבבףיסומ,הזל

וניתונועבשהלא,םיאירבההרבחה

,אפרמילבלונלצאםיעורקםהםיברה

...םירחאםימעלצארשאמרתוידוע

,וילעדומעליוארהרבדהזבשי

תאםיאריולאכםיברםינויצש
םישקבמוהמצעלאיהשכםתוינויצ

ןויערה'.רחאםוקממ,םיכומסהל

םושמםגובשישןויער–ימאלה
תאחינמהרבדםושמ,םוצמצוץווב
ובלתאןתונוםדאהלשותעד

תעדבואגתהלו-תואנתהל

הז
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רשאכארבנאוה.רבבלשויפכ
ותושגנתהתעשב–סותמלכארבנ
,האירבהםעםדאהלש

לאםינפעבטהםעשגפנאוהשכ
ולתולעדע–ומעשיאקבאיו.םינפ

םידמועםדא-ינבויהיזאקר...רחשה

,"הזלהזםייעצמא-יתלבםיסחיב

היהיםלועהלאללכבםהלשסחיהשכ

.יעצמא-יתלבוטושפורשיסחיבוש

תצקםיניבמוזתוינויצשהמוד
ינבמםידחארקעב.לארשי-ץראב

,וירבחוןודרג.ד.אומכ,לארשי-ץרא

ינפבםגתצקהתואועיבהשםהו

,ינמדמכ.גארפבהדעותנש,הדיעוה

וזהדיעולךרעשיםאש
,

והזהנה

ירבדכםירבדהבועמשנש,ךרעה

.ולשהחיתפה-םאנבןודרג.ד.א

,תותכותוגלפמינימלכונבשי

,תוישונאלהלאגאיבהלתואבה

תא,ונמצעתא,רקעהתאלבא
םצעבדובעונילעש,הדובעה
הכפהמלשהדובעהתא,ונתומצ
םעהשפנבוונתאמדחאלכשפנב
ונניאואםיחכושונחנאםעהייחבו

ונתבושתיכ,םיאורןיא.םיאור
הריצי,השדחהריציאיההיחתל

תריצי,םימלועלדועהתיהאלש

םייחתריציידי-לעשדחםדא

םדא-םע.שדחםעתריצי,םישדח
קרהז."ארבל,םיאבונחנא

,םיבושחוםיירקעםירבדהברהמטעמ

.לארשי-ץראמןקזהלעופהרבדש

םינזאהברהולאצמאלש,ןבומ

ופיסוההלוגהיריעציכ,תובושק

ינימלכלעםימיהלכםשרבדלךכ-רחא

לעאלקר,תולאגותוכפהמותודובע

.םמצעתדובעוםמצעתכפהמוםמצעתלאג

* * *

הרגסנשירחאםיחריהשלשכר

ןוצרלכו;תלכיומעןיאהזןוצר

לעחיכומופוס–תלכיומעןיאש
.ןוצרונניאןוצרהםגש,ותלחת

ויפנעשןליאלדימתונאםימוד

חורלכו,םיטעומוישרשוםיברמ

ותואתרקועובתבשנמוהאבה

ךלוהולוקו–ולודגמוותקיתשמ

תורפאשונוניאהזכןליא:קוחרמל
–תירקעהונתרטמןכלו,םיבר

יבגלונתבוחוהלענהונתפיאש

תרוכהל–ולכםלועהיבגלוונמצע

קוחרמלםיברםישרשחולשל.שרש

–ונתריחתהזב–המדאבקמעקמע

ץרא-ינמשמ.ונבשםדאהתריחת

הכפהמהנה,םימש-לטםוקמב
הכפהמ.אבסלארשיחורבהמלש

תודגאהןואשבאובתשרשפא-יאוז
שערבאליכ,תורבחהשערבו
,הדשבםיחרפהולדגירשאכ.איה

לככלדגת,תובבלבאיהלדגתןכ
ידוהידוע.רתסב,הענצבתמא-תריצי

ינחורהלודגהרבעהלאףרעהנפידחא

,תמאבקבדהל,קבדהלאוביוונלש
,םייחלשהריצילכויח-לכ-םא,המדאב

תוללקמלאגנדחאידוהידועהנה
הלודגההלטבהתאטחלערפכותורודה

ידילוםומעשידילהאיבמשהלטב

.ץק-ןיאהיזהותונויזחותומולחאבצ

.תישונאהלאגאיהתאזכהלאג
,יחרכהסומסילאיצוסםשהןיאהל

,תישונאהתואתושעלידכ

,קדצה,רסומההמצעבאיה.תירסומ

הרבחלדוסיהתאחינתשאיהו

.קדצהורסומהלאהבורקההאירב

אלשדחהיממעהסותמהתא
,םיקירהונירוחבםהיפבוארבי

לכמםיבובנוםיקירה–םיבובנה

הפבםגארביאלאוה;יתמןויער
ויתרודוא-לעתובגשנותופיללממ
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ןידהתאארוקוינאארוק-.ינהמת
יגאארוק,הפסאהלשןובשחהו

לאבישקמוהלכדעולחהמותוא
קרעמושינאהנהו,הגהובינלכ

."וננולתיו:לודגלוק,דחאלוק

.ץק-ןיאתומשאהוץק-ןיאתונולת

לעוהערלעשיאםיננולתמשתונולת

ךירצשהמםירחאושעאלרשא
םידוהי.םתסתומשאהותושעל

.ריואבםילמםיקרוז.תונעטבםיאב

דחא-לכ.תודגנתהםשלתודגנתה

,ותגלפמתטישלו"ותטישל,רבדמ

ואםהש,אמלעבםירבדרבדמ

םיירשפא-יאואירמגלםירתימ
לאםינכהלםירמואםתא.ירמגל

םידוהיףלאםישלשלארשי-ץרא

עודמוףלאתאמאלעודמ–הנשל

!לארשילכתאאלעודמוןוילימאל

,"החורלץראהירעשתאוחתפ"

,תישאר,ולאכ–תולוקםשועמשנ

לשבוטןוצרבקריולתהזרבד
,ולאכוחותפלונלשםיגיהנמה

םישנאךכ-לכתמאבםיקחדנ,תינש
טעמרבכםיחותפהםיחתפהדעב

.םוקמהםהלרצשדע,הברהוא
."רידאיוהרותלידגי,םשלםילופלפ

אתמיאלכילב.שרודןשרדה
,העשהתמיאלכילבוארובצד

יכ,ריכזהליד.הבםייחונאש

ןמציולשםימאנהדחאירחא

הששוםיעבראםיחופולומשרנ
לכמישימחהקלחכ,וניה,שיא

לעםירבדמרקעב.םיפסאנהםיריצה
הלאלעםגברלו,ויהאלשםישעמ
םיהונההברהאקודשיו.ויהיאלש

הלאכםישעמלןה.ויהיאלשםישעמירחא

.וברדגתהלןוימדלםוקמשיולובג-ןיא

לשתואצותללאשלדועשיה
,התע-תעלןהתואצותה?תאזכהפסא

םינויצהלש"תימלועההדיעוה

הדיעוה.החתפנגארפבםיריעצה

ןימ–ןודנולבתימלועהתינויצה

םידוהיואבוילאש,ןטקסרגנוק

הכמההנירקואמ:ץראיוצקלכמ
אטילמ,הבולעהןילופמ,הדודשהו
,השדחההידנלזמ,סינוטמ,היגעה

,היריביסמ,הקירמאמ,לארשי-ץראמ

תומוקמהלכמוהקירפאבגנמ,םירצממ

םיצופנםידוהישםיקוחרהוםיבורקה

.םהיפלאלואםהיתובברלםש

ץובקלםהיחילשתאוחלשםלכ
ימיירחאברלםתואוחלש,"תוילג

םיחילשהששיו,ץק-ןיאלפאוםידודנ

ינפ-לעםיברםימיואשנהלאה

לכתאוארותועמדוםדילג

תוצופתבםויכםיאורשתוארמה

רוחאלונתבשחמבאנ-רוזחנ.לארשי

ימיל–הנשםיעבשוםיתאמךרעב

ימיבונינפלשםילודגהםיארומה

הפסאונמצעלאנ-ריצנו–ט"תוח"ת
ללכ,לשהפסא,הלודגתידוהי

,םיחילשואב,םההםימיב"לארשי

ק"קמובורימנק"קמםיטלפםידירש

,ארטסוא,האנלופק"קמ,ןישטלוט

יחילשרתיםהמעו'וכוראב,באלסז

ולצנשתולהקהרתייחילש,לארשי

,הממדןושארהעגרב.הכפההשאמ

,לודגשערלוק,שערהממדהירחאו

הומכש,תובבלהתדרח,הדרחלוק
בוששערהירחאו–דועהתיהנאל

ידוהי:הקדהממדלוק,הממדלוק

ברתאהנתמ,ויחאןיבדמוע
תורצםגםהש,ויבואכמוויתורצ

.ומעתכמ,ותכמלירצשקבמו,ויחא

הזןיעמתצקםגרפנהיהה

הפםא,ןודנולבשהלודגההפסאב
הלאכהמחלמ-תונשירחאהפסאנש

?ף"רתוט"ערתתונשכםינשירחאו
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,"בהזהתלשלש,תאםיכישממה

תלשלשההתוא
םירבאהתכרא-

בשילשיו,ל"דו,ק"ודולש"םימלש,ה

ולכויאל-המ.המודכו–קחדב

?םלופלפבתולעהלוללהםישנאה

הרשע-םיתשההפסאב,לשמל

תירבה-תויסנכב"ןויצ

,הנה

ילעופ,לש

ולעה,גרובסטיפבהפסאתנש,הדנקו

ילעופןיבםירבדמהישארמםידחא

יעקרקהבושיהתוירשפאיכ,"ןויצ

ןיא-דעתולודגןהלארשי-ץראב

תוירשפאהתולודגשןכש-לכמו.רועש

ונתיאלםארקעב,הישעתהלש

.שוכרילעבללגרהתסירדןאכםג

דסממהלחתכלתונבלרשפאהפ

.דיתעהתנידמתאתוחפטהדעו

בישוהל,הנכומהעצהשירבכןה

דוסילעלארשי-ץראברצקןמזךשמב

איצמהש,האצמהלשןמאנוןוכנ
.םילעופףלאתאמ,ידוהירני'גניא

?רבשמהתאהלאכםישנאועדיה

לש,ןויערלשרבשמהתאועדיה
אלוםשג–תומשגתהשרודהןויער

,יברמה,םייחבתומשגתה–,חור
תונובשחוםיליבשוםיכרדוםינוג

?תורמוהרוצלבקלללכםיחונםניאו

*יא*

ןמםההקירמאב"ןויצילעופ"

ירבח,םהירבחןיברתויבםינותמה

,"ןויצילעופלשתימלועהתירבה

םהםאו,רתויבםיישעמה-ןמו
הלעמלהרשילגרבםימעפלםיכלוה
?םירחאהושעיהמ–הטמלשארו

"ןויצילעופהתעהזודעותההנה

ובשיוודעותה.הניובתימלועהדיעול

-תולילוםימיולפלפתהוודמעוא
םג,"תוימלועתודיעובגוהנכלכה

וליפאו,"ןויצ־ילעופםניאשימלש

םיתב-ילעבלשתוימלועתודיעוב

ףיסוהלוביחרהלןיאשדבלבהזאלש

יכ,ץראבבושיהתדובעלעתעב

התיחפהלוהתואטיעמהלךירצשםא

ינבלשינמזהדעובןיקשיסואירבדמ)

הנשלולא'יםויב,לארשי-ץרא-
רלודהש,םינקירמאהוניחא.(וז -

,תועבטמהלכתאהתעהכהםהלש

ישנאלכתאוחצנרשאםה

תומולחהתעםימלוחםהו,הדיעו

רבד-לעתומולח,םילודגםיינקירמא

תרעלםעירפהלרוסאו,םילודגםישעמ

הכןיב.תונטקבםהיתומולחמהתע
,ץראבןטקהירבעהבושיהאצמנהכו

רשפאשיפכמהברהוהברהיאדובןטקה
לכ.דאמ-דעהשקבצמב,תויהלול

ונילאתואבותועיגמה,תועידיה

יננעיכ,תודיעמ,ץראהןמתעב

ינפתאםיסכמוםיכלוההלודגהגאד

.הבורקרבשמתנכסוירבעהבושיה

*יא*

ןבומב).רבשמןיאםידוהילםלוא

ץראבםגרבשמתנכסןיאהז
רבשמה-רבדהלגנשכ.לארשי

ידוהילינמזהדעוהלשהבישיב

לעםדא-ינבםשורבד,"לארשי-ץרא
"יחרזמ,החכ-אב:ורבדשהמלב

םיחבטמורשכרשבלע,ןבומכ,רבד
ורבדתורחאתוגלפמחכ-יאב;םירשב

.םהלשםירשכםיחבטמלעםהםג

תובגלםוקמןאכאצמבוח-לעבלכ

דחאףאלבא,םירחאמובוחתא
ביחומצעבאוהש,הדוהאלםהמ

לעבתאשלביחאוהשורבדב
םאו(.רבשמידילאוביאלש,גאדלו

ילעבםידוהיב,רומאםידוהיםתסב

תחאלע,םיקהבמםינדמל,הירואית

ישרויהלאןה.המכוהמכ

תויתואישרוד,םייתמאההרוסמה

,םינימאמינבםינימאמ,םיגתו

םה
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,תובוחריקנמותוארחמ-יתביקנמדודחרתויתצקש,ןבומ.םיבושח

םינבלבורמחבךרפתדובעידבוע,הגלפה,המזגהרתויתצק,חומה

ילכוברחניכ,שגונטבשתחת,"האליעדצלןילמ,הזרפרתויתצק

,ידוהיהרובצהייחלכותולהקהםירחאםג.םולכךכבןיאלבא

:םהוםמוקממםיחסנםידוהיהיכםאו.םהישעמכתושעלודמלרבכ

םייח-ילעבכםוקמלםוקממםירבעמ

.תויטסילאיצוסדועןניאשתוצראב

םיטסינומוקהורמא,ןאכמו–'וכו'וכו

היארןאכמ,םהה"ןויצ-ילעופןיבש
הלא"ןויצילעופל–"ןויצילעופל
םיפתתשמותוצעומהןויערבםידומש
האופרכ.םהילעןהישעמתוירחאוןהמע

הנידמבםידוהיהוכהש,תוכמהלכל
,ןבומכ,שי,ינוצקהסומסילאיצוסהלש

םלוא,"םידוהיהתנידמ,דסייל

תאהזבףתשלהפםגונלהלילח
גרהלונילעןאכ.םידוהיהםינגרובה
יפלאםגוףלאולטבי.רובעליתלבלו

סחלטבתאלוס"הקמלשםיפלא
...הרותהןמתחאתואםולשו

יא**

תדיעו,לעדוערבדלילעה

:איהודבסלרקב"תידוהיההרזעה

.הדיעוםנמא–תידוהיהקדצתדיעו

.התיהשיאדובו–הלודגהקדצלש

םוקמב–ןאכ.תודיעוהרתימהחלצמ
אקודםידוהילשי–הקדצלעיגמש
.אובאהוא.הפיוהמלשהרוסמ

.תימלועההדיעוהלעתוצרהלדוע

-גרובשרפב"לארשיתדגאלש
וזהדגאל,הלםגו

,

המלשהרוסמ
.םידי,שארהלעהפכ:העודיו

אלתצקהקיטילופותויקנותורשכ
הלאדבלמןהו...היקנ-אלוהרשכ
,תוידוהיתופסאדוע-יאדובויה

.תונטקותולודג,"תוימלועתודיעו

רלאלכורכתמאבםאהלבא
.רקבמ?הנמאו

ןיא–?עודיהערקהרמולאצמת

ילעבכהרבסולופלפישנא.רבד

:הכלהבקרפםיעדויונלשתוגלפמה
ךשומהז,תילטבםיזחואשםינש

רמואהז,לאמשלךשומהזוןימיל

–ילשהלכרמואהזוילשהלכ

םיעיגמשדעםיכשומוםיכשומםה

:סוכמוסכהכלהתורוהלךכ-ידיל

שדחלכןיאאלהתמאבו."וקולחי

אלןמזינפלערקנןה."שמשתחת
רבדלשותרמאלו,"דנוב,הםגריבכ

םיערקקרןהוניתוגלפמלכ

הבשיהגלפמלכ;םיערקיבג-לע
בושהבשיהגלפלכו,תוגלפ

לשףוס-ןיאדעתרותגולפ
ילעופןיאהזב.תותגולפהותוגלפה

םילדבנםניאוללכהןמםיאצוי"ןויצ

."לארשיללכמרקע-לכהזב

קראוה,ללכהןמןאכםיתאצוה

סינכהלםימעפלםהםיעדוייכןעי

רדולילכעדיאלשהמדחאללכב

ברעמוחרזמרבחלםהםיעדוי,השא

אלופלפבהלילוםוירשקלוהפירובח
הניותדיעולואבהנה.אתירואד

היסורב"ןויצ-ילעופיגיהנממםידחא

םירבדונלםירפסמםהותוצעומהלש

םג-םשםידוהיהייחתודוא-לע

ןזאש–,עמשמבםידוהיהםילעופה

.הכ-דעםתואהעמשאלונלש

םידוהיהםילעופהיכ,ורפסםה

ירסחמםהתיטסילאיצוסההיסורב
יכ,רוסחמובערםילבוסוהדובע

תלעמלעיגהםש"לארשיללכ
*

,'וכו

םאו
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