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אנאו;תודהיה)תלואג

,קיודמהןונגסה

.(םעה-דהא)נרובצניגרשָא

דיהוירוה.בויקךלפבשריוקסריעב1856תנשכדלוננרובצניגרשא

הלדנרבכהנשז”םןבכרשאתויהב.תדהחוריפלעותואובנהו,םידימאיםידיסח,

תיתדההריקחהירפסבהדחוימהקושתבתוגהללחהזאו,ותורפםודומלתבותואיקכ

םיברםימידועראשנשאלא,השאולאשנהנשרובעב.חינאפשהיתיברעההפוקתהמ

םשםלתשהלידבהסידואלעסנהנשב"כגרובצניגלתאלמכו.ויבאןחלשלעךומס
'וינפםשו,ותעדתאהגש1882תנשבםלוא;היסאנמינהתניחבבדומעלוםידומלב

*לסירב,ןילרבתארקבםינשיתשךשמב.הטיסרבינואבחקלעומשלירבץראליץוהל

:הסידואלבש,היסורלרוזחלוירוהובוציאהשכו.תופשוזיאבהעיריולשכרו,הניוו

.זאהדלונשןויציתכחתעונתבףתתשהללחהו

לארשי־ץראבבושיהןויעריכ,חבונגרובצנינוםימיהוכראאלםלוא
תא”ץילמה,בםסרפ1889תנשב.שפניחפמופוסשימרפקסעלהיה

לשהדובעהילוקלקתאחיבומה,”ךרדההזאל,ןושארהורמאמ

יחיחחלונתלועפתישארשידקהל-גרובצניגכתוב-ונייהםיכירצ,.”םיבבוחה,
הקושתהתארידאהל,ללכהייחלהבהאהתאלידגהל,חוככלה

ךא...הנומאבושעיםילעופהו,ןוצרהררועתישדע,ותחלצהל
.,לארשימםישנאםמצעבםהםגםתויהב.וננויערלגדיאשונושעןבאל

הידפםירחאולכאירשאהנאתרוצנלםבלםנתנאל,םתוימרפבתברועמםתוימואלש

גכלעו,הדובעהירפמדימתונהילוצפחובה.(1"המה(יםהייחלבםיבשערבכולעישתעב

ותדובעתישאר

ןתיתורפסה

בושיהתרקב

.לארשי־ץראב

.'אםי־.דתשרפלע,'א"ךידההזאל,(2.רבקבוכקרישכ(1
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,םימיענםייחםשתויחלוי"אבלהנתהלרשפאםימעומםימוכסביב,"םיפיתונוכשה,ומסרפ
תילכתליבשבהבהאבםירוסילבקלללכודתעתהאלםבורש,,םישנאןומהכושיהלךכשמו
_התעדעוזאמוענמנאל,םיינוימדחונוכשחותועידיחפבולפניכםתוארכו,.(י”תיללכ

.(י"םדיכשםיעצמאהלכבתוימדפהםהיתוילכתשקכלמוהכובמוןואשתוכרהלמ
תאוכרקברכבאופאליכמ,וילעםותחםעה־דחאיונכהש,הזהרמאמה

תמדוקםעהלשתינחורההיחתהיכ,(ימסיצילבופהלשותמישןיערג
,.ימואלהשגרהתאררועלידכרקעכהרצונוויצייתכחשו,תירמחהותיחתל

םיפיםירמאמתרושבהכרעוואינמראכלוביחרהלםעה־דחאלמעתאזההמישהתאו

.לעופהלאונויערתאאיצוהלולרוזעתש"השמינכ,תדוגארסי,םג;םיקומעו
,חסידואכזאדסונש,”ןויציבבוח,לשדעוהרבחלםעה־דחארחבנ1890תנשב

,תעש
-ץראל

,תוירכעהתוכשומהבצמלןנוכתהלירכלארשי־ץראלעסנהנשרובעכו

`־ץדאמתמא,ורמאמתא”ץילמה,בםסרפוכרדמוכושכו.םשורסונש
הפקשההנושארעימשהאוה.םיארוקהלעלודגםשורהשעש',"לארשי

םימיענתונוימדהמכהלמבולש'הרמהתמאהו,שדחהבושיהלעתינויגהוהאירב

.םעבושרתשנש
'

.לארשי

הלכטעמכהתעאיהלארשיץראיכ-םעהירחאבתוכיץראליץרהכןימאהלובאםיליגר._

לבא.וכלץפחבהנקיואוביתועקרקהכתונקלהצורהלכו,עורזאלרבדמ,הממרש

לוהיתודשקר.;רערןיאלרשאערויתורשאוצמלהשקץראהלככ.ןבדכדחןיאתמאכ

יתולודגתואצרהוהכרהדובערתאהזםנו,תועיטנלאלאםייוארםניאש,ןכאיירהוא

הכרהחורמלםיבהואםייברעהןיאשינפמ,םירכענסניאהלאקר-,ךכלם־לשכהלוםתוקנל

םע,רבדמיארפםלכםהםייברעהיכ,ןימאהלינאםיליגר...בוחרריתעליבשכתוהכ

`הלודגהאיגשלבא.םהלביבסמהשענהתאםיניבמםניאוםיאורםניאו,ךוסחלהמודה

,םייברעהםיניבמוםיאור...המרעאלמודחלכשלעבאוה,םשינבלככ,יברעה.איה

,םיעדויאלכםמצעםישועוםישחמםהלבא,ץראבונצפהוונישעמתא,םירעהיבשוידוחיבו

םגלצנלאופאםילדתשמםהו.םחיתוריתעלהנכמםושהתעונישעמבםיאורםניאשיפל

ונלםיקתוש.הזםעו,םדילאלתויהבםישדחהםיחרואהןמתלעותאיצוהל,ונתוא

דע,ךכלכהעורפואיההשולחתיקרוטההלשממהיכ,ןימאהלונאםיליגר...םכלב

,לכהםשתושעללכונהמכעצבדעבו,לארשי־ץראבהשענהלכלללכבלםישתאלש

(וישישככ,ה.דאמהנשנהזכםגלבא.ונלהםחמלהפוריאתוכלממיריצויהיםאמנהמו

יכ,תעדלונילעךא;וינפבודמעיאלהנידמהיברסנו,היקרוטבלודנהכםנמאאוה

(נםיטוירמפםנהזםעםהםילורנהםירשה
תולאשכו,םתלשממלוםתרלםימוצעםיאנקו

רשאכו...ןוהלכליעויאלוהנומאבםתבוחואלמיהלאמתחאדובכלםהיהויאןהלשיש

לכוכרדלעשוגפיחרכהברשא,סיירםומהוםייעבטה,םייללכהםילושכמהלאהזלכףרצנ

.וייחיברדלכםשתונשלודתעתהבםגהמו,השדחץראוזיאבעקתשהלאבהכרןומה

.וניתובאץראבונתרטמגישהלץרפחכםימתכותמאבםאזא-,המדאידבועלרחוסמךפהתהל

תושורדוזכהמחלמליכו,םיאצויונחנאהדככהמחלמליכ,רניניעמםילעהלדועלבונאל

הטישהשורד,ויתונוכתוהכרעמההרשבצממתיטרפוהרורבהעיריהשורדכתולורנתונבה

תעיבקוהמלש
וזל-םיכומקשניילכםישורד,תודיתעהתולועפהלכשארמליבגתרשא

םירשכומוםיאיקבםיגיהנמםישורדלכהלערתיו-המלשתורחאורידאןוצרךא,תיגחוכרח

.(6"ןומההינפלוכלירשא,ךכל

,.םתרלומיץראלםירושק(5.דחושיןהמ(4.םינושםינינעלעםירמאמבתוכהרפוס(3־.םש(2,(1

.םש,'אילארשייץראמהמא.(6



בררבצכינרשא_260

םירוםרסןומהיכ,תואיקבוהמיש-,רדסןיאבושיהישעמביכהארםעה־דחא

בוריכ,םפסכתאםילצנמותועקרקתונקללארשייץראלםילועהתאםימרזבםילכונ

,םימרובאלא,המדאהןמםמחלתאםיאיצומה,םירבאאלושענםשםיעקתשמהי

המדאלעשלכלעתולוקילוקבםינותעבםיזירכמתואריירצקםירפוסיכו,ןייבםירחוסה

תימואלההדובעהלעהורהיהובלו-תיקרוטההלשממהתאנקונילעםיררועמוץראבהנקנה

.והותבהלועההלודגה

,תרבשרםהבךרפיביתיארשהמיתיארוץראהתאיתרת.רשאירחא,בצעיתיעראלמ,

יחישךופשל,המילשדריחספברעיתאב
"טעבו

ינפל
ביצעףװ

יבירםהמתיראש,"םיכבאהד

יבשוירביחאמםיבריתאצמםש."לתרכיהלא,”ןבומכ,התיהיכררתישאר.םרקימיס

םהישוכלמותורוהםהיתועיכת,םילדהםהינפ.תולוקילוקבםיללסתמוםירמועםילשורי

ה:שודמו,לתוכבוםהבלכתסמורמועיכנאו.ארונהלתוכההארמלםיאתמלכה-םינושמה

הלאהםישנאהו.ונצרא'ןברהלעהכהםידעהלאהםינבאהביכלירדהלכאלמתתהא

יבץרא-?רתויהככנםהמהזיאלע?ורבחמ,לורבתונבדוההינשמהויא;ונמעןברחלע

יבושיי(?הירחאםעהוהימחכדארזע,לבבורזהלרמרקי*חברםייחאלמונריעםעהו`,ברחת_

ימ,ברחייכםעהךא;תינשהובביו
םוקי

(ןי'?ורזעאוביןיאמוול

'םעפב1893תנשבותבלכ.ברחהםעהתיחתלומעתאשידקהםעה־דחאו
םשומצעןויסנהיכו,ומייקתנרבכתושקהויתואובנמהמכש,אצמלארשי־ץראלהינשה
החיכוה,זאםסרפלףיסוהש,ולשהינשה”תמא,,ה.הלהוכמהתוכשיתההללובנוקוה

םיסב'ותושעלשיאלא,תומ/ככבושיהתבחרהרבדלעללכדועבושחלןיאיכ,אופא

םעהידחאבלבןויערהדלונרבכםימיהםתואבו.תודהיהלשתינחורההתלואנל
רוזעיש,”תירבעןושלכתודהיהרצוא,,השדחהידיפולקיצניארואלאיצוהל

בידנהש,הזהיקנעהרפסה.תימואלהותוירת~תרכהתאלארשיבץיפהל

קצוסיוז'ןכ
חורב"הרותהתלאש,תארותפלדעונ,םילודגםימוכסולשידקהלרמאי

שדחרפס,:ארקףסוי'רום"כמרה,אישנההדוהי'רסתעשבהורתפשומכ,ןמזה

,,תודהיהתעירילולכיוהלקתירבעןושלבבותכהיהירשא,םעפהדועונלץוחנ

בדןיעמוילערמאללכונשןפואב,ולםיחמומםימכחתאמעוצקמלכ,היתועצקמלכל

,ורפסלעם”במרה
ן

ונממעדויוהזבארוקןכירחאו,הלחתתירבעאורקלדמולםראש

תאזתחתו,לעופהלאאציאלןויערהםלוא.("הלכתודהיהלכ

,”חלשה,בושחהןוחריהתא1894תנשברואלאיצוהלםעה־דחאליחתה

.תודהיהתיחתלםיעגונהתונויערהמכ'םינשששךשמבובעיבהו

.'תודהיהרצוא,

"חלשתו

םיליכמ,םינושםיפםאמוםינותעבו'חלשה,בםעה־דחאםסרפש,םיכרדםירמאמה

יכ,לכםדוקחיכומאוה.לארשיםעלשתינחורהותיתתבהמלשהמישןיעמ

םיינחורהםהייחמוחו',רצויםעתויהמםלועמולדחאלםידוהיההריציהתרמתה
,דומלתהוך”נתה.הכוראה”תולנ,,הךרדבקספנאל.תימואלה

עובמרחאםתוהוםארבדהאהור,םנכחלעגונבםהיניבשברהקחרמהתורמל.

יהרשפ,,לחונוניאשבונמע,ורודלשתוירוסיהתונוכתהתתאאיהוויכיםתרונולע

רוםיוהשעוןויערהזיאלשותותמאריכהשרחאמאלא.ךרדהיצחבדומעלבהואוניאו

ילכמ,ויקורקרוויטרפלכב:ייהבומישנהללמעווחכילבבורלארכמתמאוה,ותלועפל

איהתאזהחירוםיההנובתה.היהתשהרטמוזיאםשלי'תוויונה,,תושעלו_םידדצללכתסהל

.םש,"תירבביןושלבתורתיהרציארבדלע.!2.םש(1
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קלבבםיאיבנהתרותתא,וגתוריחימיב,הלחתוכלהדילוהש
,תירסומההתוינוצי

לכבךורע־ןחלשהודומלתהתרותתא,ונתורבעימיב,ןבירחאוגלהדילוהשאיהאיהו

המואהתאךשמהרוזפוהתודבעבהמויקלערומשלךרוצה.תישעמההתוינוציק

לארשיתאתוכזלאוהיךורבישורקההצר,יכ,הנומאהתאהבלבעבקוינוציחההשעמהדצל

לדחאלוףלהתנאל,אופאתסאלונמעבשהריציהחכ...”תוצמוהרותםהלהברהו

יאנתתונתשהיפל,ומעטבהנתשנוירפשאלא,םינמזהלבבוברדיזגלעירפתישעמ

זירפל,ישפחהויעבטהולורגםוקמבאצמנאוהשכ,,ץעהלשזירפהסורוביא.םייחה

ועבטבאוהרתאץעהלבא,תיתוכאלמךרדבםשרפתשמולותשאוהש,ולדזםוקמב

,(ו”וברמלירפהשועאוהיעזגתמאלדועלבו,םשםגוהפםגימינפה

הפוקתבקרו,םיניכהיימילכבםגלארשיבהכשמנתידומלתההריציהתדובע
.'תדלמתירבעההרוטלוקההדמע,תוללוכתהוינידמרורחשלשהנורחאה

םילדתשמונאשםושמאלא,תירוקמההריציהחכונלצאקספשינפמאלו

םימעלשתוברתההרשלעוניתונורשכתאםירזפמונאווגינכשלברקתהל

ל,.םירזי
ו

הרוטלוקהתדובעדחיודבעו,םירזופמהתוחכההלאלכונלובגךותלאוצבקתה
תוירוקמרתויהותורישערתויהןמתחאוזהתיההתעיכ,םינפלמכ,ונלשתימואלה

תאונתוארב,רתוירועונבלביאדהלךאתלגוסמתאזה'המחג,הלבא.םלועהלבב.

ויאנושלשםדובכוםרשעלידגהל,רבעלכלוחוריצוצינרזפמ,סינכמוניאואיצומונמע

לשהברההדובעהלכמאלמתמימואלהורצואןיאוולשמהנהנוניאומצעאוהו,זיפדורוי

םיבתוכםילודגהוניררושמוונירפוםבור.'וחבברצירשאםילודגהתונורשכהילעב

.םירחאםימעתורוקבםהיתוריצילםיאשונםהלםירחובםיניוצמהונינמאו,תורזתונושלב

־השעמהשועה,ירזכאוינזנרלשומלשותינבתאורבליקםלוקוטלאלספה,לשמל,הצרי
אטוחאוהו,ובבלב"םיהלא,תמאלתאזלכבו,ויכיכםלכלעאוהארונוםוילכבחצר

הרסמשיפכ,ךלמהסודרוהמהזלתואנרתויאשונךלשייכו~טרחתמזאטוח,טרחתמז
אל,עודיכ,הזולעפמליקסלוקוטנארחבתאזילכבו?וישעמוויתונוכתתאהירוטסיההונל

לספהותואלשותעדלעהלעשכןכו."היסורךלמםויאהןהויבםאיכ,לארשיךלמםודרוהב

תביתכבקסועו,םלועהןמלורב,ורדחבאולכבשויהשורפלשספוטאורבל,

יסורהריזנהתאאצמושקבאלא,וריעןב,הנליומןואגהתארכזאל_”םירפס

.םימיהירבדתביתכבםשקסעובויקבשטלקמה־תיכבדדובתהש,אייההאמהמרוממנ.

,ברעמבשלארשיימכחידילעהארבנאל,ונלשולכאוהשעוצקמ,"לארשיתמכח,וליפאו.

ונייחבתורודהלכדחירשקמהינחורהטוחהתאאוצמלליבשב,,דועורגיינ,ץנוצב.

םתגוכהברדאיכ;"הרורבתירוטסיהחרכהידילעהזהרשקהתאקזחלליבשבו,םיימואלה

ןיבדירפהלו,לארשילשהוההורבעהןיכרשקהתאלטבלהתיהםההםימכחהלש

תאםתושעבו,םמעלשתימואלהתודחאהלעהזךרדבםרתווב.הזהרזופמהםעהיקלח.
לאידיאהתאגישהלו,םיוגה.יניעבןחאוצמלווק~”תותמתוקיתע,תריקחלילשהירוטסהה

."תויכזה־יווש_םההםימיהלשלודגרתויה.

יוקחה,תוללובתהה
,ונלשהריציהוחורהםלועכוזכהדמבםילגתמה,תולטבתההו

.ימואלהשגרהובשתוומצעלםידחוימםייחתויחלמונמעלדחיכאופאםידיעמי

רכנתמדאלעםהלומיקה,םדא־ינבראשמולדבנוהטיגהתרמוחבורגסנש,וניתובא

הרוטלוקהןמםיקנויהונאלבא;תינחורתוללובתהינפמםהילעןיגהש,דחוימידוהיםלוע*

ונלרשפאךיא-ונממםיבורמהוניגבשםעםיבורקםיסוחיבםויםוי'םיאבהותיללכהז

תוללובתהה

.תינחורה

.ב”חריפע,ת"פ,"חורהךרד,(1
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.יכ,הבשחמידילםיברהאיבהוזהשקהלאש?תימואלתולטבתהינפמרהזהל

,,"תוימואלתויכז,םנםהלושקבי,סהירוזפתוצראלכב”חויחרזאתויכז,םידוהיהולבקיש

םנושלכשמתשהל,םידחוימןוטלשוךונח,רובצידסומרסילתושרהםהלןתנתש-וגייה

ןואגבםשארומירילארשיינב,,וםויאובייב,םהםיבשוח.המודכו,ימשרךרדכ

;הפוריאבתירוטסיהתוכזהלשיש,ונאהקיתעתירוטלוקהמוא:הקזחבםהינבשלוארקיו

ונתתותוימואלהזניתולזגםתאודבכתש,םכתאמשורדלהקדצונלשיןכלעו,םכומכ

וניתויכזונלונת.םכומכםידחוימםיימואלםייחםבברקבתויחלתלוכיונלתריכ,טא

ץתלדב:תשאל
יוניגבש.העתמןוימדוהזיכ,רבוסםעה־דחאלבא(י"!תוימואלה

;היהרשפאםא,.םלועלואלמיאלוזונתשקבתאו,ונלוקחשיואוזנר`

וחיטבהשינפמקרהזהיההנה,תויחרזאתויכזהפוריאימעבורךותבגישהלםידוהיל

ו-תוימואלתויכזלבא.”דחארשב,לםימיהתוברבםהמעתויהלותוצראהימעבעלבתהל

תירחאב,וליפאו.”םכותבוגישיאל_תואיצמהינפלךנוימדןיכרמשימקפסליטיאלהזב

םינטקהםימעהתאהעימטידילאיבהללדתשהמתולשומהתומואהולדחישכ,”םימיה

לשתוימואלהםהיתויכזבהדותרשאהמואםושאצמתאלזאםנ~ןתושרבםידמועה
ןיא.הפוריאברדוסמינידמםעםלועמלארשידועהיהאליב,הכותבםיבשויהםידוהיה

םידחוימםיימואלםייחומצעלולתימחלרזםעלשתירוטסיהתוכז,םיריכמ

ימואלהונינקבהבשחנאלהכותב.רוגלואובתישארמרשאץראב
.”ומצעיניעבוליפא

נבנויהי"חישמהתומיב,יכ,ןימאנשדעוננוימדריבגגוףיסונםאףאאלאדועאלו.

לבבתוימואלתויכזהלשישתדחוימהמואבםימעהראשיניעבםיבשחנלארשיינב

ואיםגהבה.־־,תוצראה
אל

,רשויהוקרצהםנ"רהש.םיימואלהונייהיכרצלהזובלקופס"

קזחהןמויתויכזעובתלשלחהאבםמשברשא
לערתולקזחהתאובייחיאליאדוב,ונממ

.דחיםייקתהלןהיתשלרשפאיאוןהלתורגבתמשלחהתויבזשםוקמבומצעויתויכז
`

,דחיםירגהםימעינשלשתוימואלתויבזבוזלוזרבגתהלושבגתהלתולולעהתויכזךלןיאו

לכב.הירטסואתוצראמוזיאבב,הזךותבהזםאיכןץייוושהוצ-יאבכ,הזרצבהזאל
,ןושלה,הרכההינחבמוםיטפשמה,ךונחהיררס4־הנירמבםיבושחרתויהטייחהינינע

.,םהבההורזיאםיככתההאלכש,ההאתבבולשמ"תונושחומואשרשפאואי'וכוהמכחהו

רחאקדצבוהרכהבןכלעםיכלוההלאהםירבדהלככ.היבוברעבושמשיןלכלשןהיתויטנז
םנהרובדאיהךכשומב.הנעטםושילבןידהתאוילעלבקלךירצטעומהו,בורהחור

םיטעהלכסטעמהונחבאובתויהבו.םייטרפהםיחרזאהלשתויחרזאהתויכזהתושגנתהב

הפוריאבתויחלונידיבתלוכיהיהתוםויאובייכתווקלהקדצוגלשיהמ.םוקמלכב

(2”?םאולמלכבםיימואלהונייח

יתויכזה,דעבהכוטיתרכהישגרןיידעיאלמםכלש,םייברעמהוניחאשאלאדועאלו

."תוימואלתויכז,םגםהלשורדלוףיסוהלללכםיזיעמםניא-םהלתונותנה"תויחרזאה
,,םיבשויםהםבדקכש,םימעהםהמעושעשלודגהדסחהירחאיכ,םיאצומסההברדא

־תוצראלםירומגםינבוםיבוטיםימוירטפ,םהשחיכוהלידבו.ירמרתויםה'יםיימואל,ןיידע
י"

המכהזולדחםידוהיהיכ,הכלההתאםייברעמהוניחאושדח,םתדלומשמשמש...
האיבהוזהפקשהםלוא.תיתדהיסנכלויהודחוימםעתויהמ
םשלהיסנכאלאתויהליאשרלארשיןיאדחאדצמ,:רצלועשמלםתוא

הפוריאבשלחנתדהחוריכ)רתויבףפורתנהזהימימשהרשקההנה,ינשדצמ;םימש

והיתר

.םש(2.א"כ,םש(1
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יכ,הלאלכתורמל,ם-בלבםישינרמםה,רקיעהוהזו,ישילשדצמו;(ללכב

ןיבשהריתסהתאםהיניעמאופאיריתסהלירב.תויהלוצפחיםידבעוםנהםידבע
(ו”המודקההעדההתואבטלפמשקבלםהםיחרכומ,הלאהיתוינרזגאןד,

,

לבלתדגנתמה

,הדועתותילכתוזיאלותלחתמרצונםעוםעלכיכ,וננמזכהמכחהידוסי
ורצונ,לשמל,הככ,.םימורממוילעומשרשאתאםילשישדעיחאוהוחרבילעבז

ליבשבםיאמורהורצונ,ינוציחהיפויהתאללכשלוראפלליבשבםינויה'לארשיתררעת

ליבשברצונלארשיםנו(י"ףורנאהחכרידאהלוםמודל

ףא,ירבעהםעהלדיקפתותודחאלשלצדועראשנןכבו.תדחוימתיתדהדועת
לבא,םנמאתמלארשיםע,:תויתדהתודסומהםגותוימואלהםגונממוחקלנשיפלע
אלדועלארשיתדועתשיפלםיקתהלתחרכומותמיקהנדועלארשיתסנכ
=5”סומםיאיתונומ,השןמזלכהלבהטלשנ

חצנאלונממףעתםמהלכםעטלחומה(

רצונךכליכ,םחליולובסיואשיווחרבילעבלארשיהיחיזאדעו,םלועהתאלילכדוע

יי"וזהעידיירילםירחאאיבהלוםיהלאתאתעדל
)

.

`

לארשיימכחלשוזתעטומהעדלםיכסהללוביוניאםעה־דחאלבא

ואהדועתתואיצמבהדומהניאתיעדמההטישה,ו,תישאר.ברעמבש

ךיא,תינשו.(5”הטושפןיעלבלרתויבתיארנאיהשםוקמבףאתילכת

לועותווצמוהרותלשדבכלועוילעאשונוםיקויתםלשםעיכ,,תלבוסתעדה

.וזיאםירחאלדמללליבשבלכה,הגשיפלאהזםיפודגוםיבואכמותורצלשלזרב

הצורהלכו,ןונגסלכבוןושללכבםיברםירפסןומהברבכתראובמה,תיפוסוליפהעד

םיצורהש,הזהןמזבןכשלכו;ונדצמהרזעלכילבדומללואובללוכידומלל
דנדומלתםיחכושוםיכלוהונמצעבונחנא'םגש,םוילםוימםיטעמתמוםיכלוהדומלל

םירבדהמבםלוא,,םימעהלבל”דמלמ,,תויהלםנמאאוההאנדיקפת.(י”םוילםוימ

ושכעלבא\יוארכםברכרובבםינהונוםילקוםיחונםהםג”םידימלתה,ויהםאםירומא
סאמייבדעםימיהלבומשםיצאנמוםיפרחמוםברבםיטעובוםהםינפייזעםידימלתהש

לכדועםיאיבמםניאונחנאונייהשרתא:תדמועהמוקמבהלאשהירהושכע,וייח

סרגורפהזונידעלבםגדועודבאיאלשדוקה־יבתכשרחא,הדועתהתמלשהלתלעות

תבצמ,אלאהתעדועונאןיאונאשרחא,ונידעלבםגולשתאאופאהשעייתדה

וגתרזעילבםלשנוךלוהה,הזהסרגורפהךרדלע”ןורכז
ונלהמלןכםא--

זיתורצוםייח
"

(ו

,

לשהתועט

והפקשהה

םידבעושמיב,הזכטושפרבדןיבהלםילוכיוםיצורםייברעמהוניחאןיאםלוא

:ומצעללאושםעה־דחאו."תינידמהםתוריח,ךותמהאבה”תינחורהםתודבע,לםה

!אלואל,;םימתבותמאבבישמאוהו---”?הלאוניחאלשםהיתויכזבינאאנקמה,

ילןיאתויכזםא,ינא.ןרבשאלוןהאל
,

ינאלוכי,ינא;ןתרומתישפנםגיתתנאל

'שקבלךרטצאשילבמ,םהשםוקמלכבימעינביחאילםיבוהאיכ.,םרלוקבדינהל
,”ידוהיראשאהמינפמ,עדוייננהינא,;(יי”קחודבובשילליבשברבדלתואלתמא

המינפמ,ינולאשיםאןיבאאלשומכ,הלאשוזהמללכןיבמיניא,ןוכנרתוי.וא
םויםיברתמוםיכלוהיכ,תאזםגעדויםעה־דחאםלוא.(9"יבאלןבראשא

'?םידוהיםיראשנוגאהמינפמ,הלאשהש,והומכםישיגרמוםיבשוחםניאשםידוהיהםזי
י

שגרהרתויבםלצאשחשםושמ,תונושיתוילילשואתועטומתובושתידילםתואהאיבמ

.םש(9,(8,(7,(6,(5,(4.רתאלאבהנומאה(3.םש(2.'אד'יפע,”תוריחךותבתודבע,(1

\
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1

.החפשמתברקלשהשנרההתגרדמלןפואםושבממורתהללוכיוניאוימואלה

-איהו,ונלשתוימואלהתאקזחלהלולעההפורתאצמוםעה־דחאשקבןכלעו

."בחורהזכרמה

ןינעהזיאתורכנתה;ושוריפו,עודייגולוכיספןויזחאוהחורהתוזכרתה,

םלכםדחאלשגרומיתלבןפואבעיגמשדע,הכשםינינעהרתילעשפנהיקמעבינחור

ולביבסמ
,

...ויכרציפל`־םהיתזנוכתתונשלוולתדחוימהותרטמלםלכתאדבעשל

םימעתודלותבןיעםישנםא.םעהחורבםג.ענמנוניאיטרפהשיאהחורברשפאשהמו

תופוקתךשמבש,הזןיעמתונויזחהברהתמאבאצמנ,ומצעונמעתודלותבקדולוא,םינוש

ותלועפהארהרשא,רחאינחורדוסיהזיאלהלכחדבעושמהמואהשפנהתיהתוכורא

םעלעעיפשהלהלוכיה,חורהלשוזכתוזכרתהו.(1'וייחיכרדוםעהתונוכתלכלע
”ןויצתבח,ןויערבתעבאוצמלשי,ותודחאקזחלוולכלארשי

תוכירצונמעתוגלפמלכ.

תיתמאךרדבחתפתהלםילוכיםיימואלהונייחיכ,הקומעהשגרהוהרורבהרכהידילאובל

ראכקרתיעבטו
יייץ

לשזכרמלוניתובא־ץדאכשדחהבושיהתמאבהיהיזאו;לארש
םלוא.רזופמהםעהלכלשםיימואלהויתושגרוויתוהכתאדימתשדחמה,םייחורוא,חור

תאאללארשי־ץראבושיבלכםדוקשקבלהטונאוה,ותולנבףדדנוהנועמונמעתויהב

ןורתפהתאאלא,תודהיהלשתינחורההתלואנלהנוכנהךרדה
איבמןכלעו;םיאכודמהםידוהיהתלאשלהעטומהוירמחה

”תולג,ובןיאש,ינוימדםלועלדחאעגרונתואםעה־דחא

לשינחורהךרעהלעותפקשהתאברקלידכ,תוירמחתורצו

.לכשהושגדהליןויצ'תבזד

זכרמהלוכיךיא

.חתפתהל
וזתוינאמוההתועדהתוחתפתהו,ץראבהיהיםרטזגםומסיטימסיטנאההכהו,וגמולהב.

)

תלחנלרבכהתיהםידוהיהתלאש;םינפלהכרההדעצהברדא,ןיידעהקספלאל

,הזםעו;המלש(4היצפיצנמיאלצבתוצראהלכבחטבלןכושלארשיו,הירוטסיהה

וותיצלימימאהוהלכשההךרדלעםינפלאוהםגרעצ,ןבומכ
)

הזכרשואבצמב.תינוציחה

ויה,הזכ”היוהלעכ,אצמנ,היהםאו,םדאםושבללעוווהיצפיסנאםיאוטיואהלעתאל

:תרחאהלאשםיבדבלבהררועתגתאזתמעללבא.םילודגםימחדבוינפבםיטיבמלבה
,דאמףפורתהלארשילכןיבשרשקה.ימואלההגבומבתודהיהתלאש

'ןיאב

רבד
ולבקםייחהותרהיגהנמ.םיחאתרזעשורדתרשא,הרצםגןיאב,והקזחירשא

טעמכהתורפםםעדבעתפש.איההץראהחוריפל,תדחוימהרוצץרארכב

ך

הככו.םוקמלכבאלהזםגו,דעומותבשתלפתאלאהלראשנאלולארשימהחכתשנ

,ץראהםעחוריפלתדחוימהרוצשבליםהמקלחלכוםהייוגלםתוצראללארשיינבודרפתי
תאםגרבכםישיגרמםניאםעהבור.דחאחורבדחאםעכיםיגיוצמ,תויהלתלוכייתלבמ

םיאצמנהכוהכלכא.םתמואץקלאבלתחונמכםיברקוםיכלוהו,םיניוצמתויהלךרוצה

תופילחבוםינשבתוחפל,לודגהיונה,םמעתםיםנלעההנאובצעבםיטיבמה,בליישבאדוע

ולבבתהפלוםירזופמהוידכאתאברקלובושלהמב,םיעצמאםישקבמםנהו,תוירוטסיה

תוסנלןויערהםבלכאבי..םדיבהתלעאלוםיגושםינפואב_וסגשרחאו.םישרהםייחחוד

לארשיינבולדחאלרשא,תודהיהתרהץרא."הנקזההניתשילפ.לארבד

הואנוזיאבםנהזינפמהילאטיבהלוםימעהרתיכםיגפלכלעהתשודקבתודוהל
ידוסיותושעלבוטליםיימיאלה.ואצמ,וגויסרלכםג!י.הזהימואלהרשקהתא.תימואל

!ן.תוירבהתבהאלש(3.לארשילהאנשה(2.'אהרודהמ,"םיכרדתשרפלע,תמדקה(1
.רורחש(

_5.
)

.ומצעידילעםעהרורחש(6.תוללובתה
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ןפואב,תונושהתורואנהתוצראהלובגלץוחמדמועוישחומותויהב,המואהתודחאל

דמיוזהרטםלו.ונממהעפשהלבקלווילעעיפשהל,זבףתתשהללארשילכולכויש

.'ןויציבבחמ,םשכ,תדלומץראלדבהילב,תיללכהדונא

תישארבףכיתםסרפלןוכנלהדונאההאצמאל-םעהתודחא-תירקיעהזאדהתרטמתאי

וניחאמםיפלאהברההג..:תרמואאיהלארשי.תוצופתלכבהחלששאדרקהילוקכ-הישעמ

םילדתשמתותדהוםימעהלכהארנולכוני?או...דפהםחלםילכואווניתובאץראבםיבשוי

םיתבםשםינוב,שדקהתמדאמלעשולעשלכריחמבםיברמ,הקזחדתיהבעוקתל

,םתדוםמעינבירעגללכבםיכורע.רפמייתבוםהיחאמםילוחוםיחרואלםיבימ
.ונחבאקרו

אלוהוגחכשומבוגחבאיהגתודלישרעםנוגלאיה,התשודקדבלמ,תאזהץראהרשא

םישנאויההדונאהידםימשיפלו..."'!םדקמ:ותדלומץראבתודהיהלובגביחרהלכלםישנ

תונקלוחילצהןכל,היוארהתוניתמותוריהזבוזיעדולכשהבלכהושעורכרינובגוםידבכנ

נהלעפלהדוגאההאצידימו-,םינובהםימוכסםגףוסאלותונושתוצראבתובבלהברהםתרוגאל

םעדחיבץראהידיליונמעיריעציריחבמהמדאהתדובעלתוינולוקדמילהליחתד

,תעדוהרותלםינושרסםייתבדםילםנהליחתד;ןיראליץוחמםגםיבוטוםיאירבםישנא

הינבותודהיהבצמםירהלםתכבשישםירבדהלבלכלהמשללכבו,תונמואוהמדאיתדובעל

חדוגאהיתרטמלםימיאתמהםיכיסנםירדסב,ץראהוםעהלתיתמאהבהאחורבלכהו.ץראב

.ךבלםייוארםישנאויחגשהכו,תירקיעה

.ירפואשנהדונאהישעמו-,רפםמםינשורבע
תומיקותודמועתודחאתוירבעתוינולוק

רחארפםייתב;החמשבםמחלםילכואוהבהאבםתמראתאםידבועףהילעבו,ןוכנםימבלע

דועו-,ץדאיךררוהמכחוהרותילעב,םינובהםידימלתלשדחארודלדגלרבכוקיפסה
,םייתמאםידבעםידכאלארשי־ץראבשייכ,הלוכב-עמשנלזקהו-.הלאבוהלאכ

,םייתמאםידבעו.שממםהידיבםירצוקוםיערוזוםישריחה,םייתמאםירבארמולכ

םיארוקוברעבהדשהןמםיאבה,בושיהןמםישנא
,םינושו

...הרבשלותשיאלןייו

,הלונהתוצראבדאמרקיהזכןויזח!המלשההיצפיםנאםיאהרורבםידבעםירבא

לארשי־ץראלאובלוליחתהונמעילודגמםיבריב,אופאאלפיחמו...רפוסייכןמואיאלו
םבלכושיגרה,הדוגאהישעמרתיוהזלכוארוואבשכו?אלפהתאםהיניעבתוארלידכ

יניעללארשיםשםיראפםח,הילעםיבשויהםהיחאלומהיתוכאיץראלהקוסעהבהאשגד

;םיאירבהוםייעבטהםהייחבםימעה
םירחאשאלא,הדונאהלםדיונתנשרמאלךירצןיאו

םגתכללוליחתהםילודגהתובקעבו.חצנתרכזמלםרכוהדשתלחנםמצעלסנםשונקםהמ

םיגמק
דובכלותבוחלולבושחיויטעבלעבלכש,לארשיבגהנמלרבדההיהשדע,םהמ

ץראליץוחלאצויאוהשתעכ,ץראהתאםימעפלרקבלוייןויציבבחמ.רפםםבבשחהל

\.ותדובעמשפנהל

...תורואנהתוצראלאובלוליחתה,הדוגאהלשרפסה-יתבב־םגחתנש,לארשייגבירענו

םניאש-!וכוםיתפרצאלוםיזנכשאאלםניאש,םיליכשמםיריעצ!אלפואלפההגהו
,םעוםעןושלברבדלםנמאםיעדויםהוידו-לארשי־ץדאמלארשיינכאלא,םולכ

'וכוםיתפרצהוםיזנכשאהםיטנדוטסה...םינומדקהםירבעהןושלאיהםמצעלםנושללכ

זקחציויהמתיוועמשהלחתמ,השמתרינכ
וליחתהוהזכולנדוהטעמטעמלבא,םבלכ

םינתונםירצונהםהירבחתאםתוארכו.תונישלהתחאבתאזהןושלהזיאבושחלםהרכילצכ

השמתדינבםהםנוליחתה,”םישודקהםירפסה,ובזכנהבש,הנקזההפשהלרובכםג'

שובללםנוליחתהףוסףיםו,םורק'ןמזהזיאב:היתובאורבדוזהפשביכ,ריכזהלורוכזל

רבדשןויבמו.התעדלדומללוקקותשהוהלוצלצבםעונוןהםגמאתפולנםיברו...תואנ

םתואורככירשא,"המצעלארשי־ץראם'תירכעירומ,,םידמלמםנואצמנ,דומללםיצפחה
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םירומהתאהיחתרחאהפשלכבםירכבמשומכ,ץראליץוחבםתדילשםירומהיגפלע

י.ואציהצראמרשאו

,התלועפגוחביחרהלהטילחה,ךבהדוגאההתאדשבו
.רסמוןושלינינעבםגקוסעלו

םיחמומםימכחידילעךרענה,דבכבולורבידבעיתעיכתבמםילשוריבהדםילכםדוק

:צמרבדלע,היתוינומדקוהיבשויוץראהתונוכתרבדלעםיניוצמםירמאמאלמורבדל

,ו:מעינכלבןיבבוטםשולהנקהזעיבמ.'וכוסהיכרצו:הייה,תוצראהלכבלארשי

,ויארוקוברשכו.יוארהדובכבוירבדואיביוםשבוהועדיהפוריאבםיתעהייבתכילודגםנו

,רבעתפשבםיבוטםירפמםגובר,לארשי־ץראבםיחמומםירפוסוכרשמו;וידמוםםנובר

תורפסההלדנהכו.הלוגהתוצראלבכהדיקשוקשחבםיארקנולארשי־ץראברואלםיאצויה

_.(ו'תוכיאב-רתוידועו,ומכבתירבעה

`

ונווכתהולא,לארשי־ץראבינחורהזכרמה,חתפתמוךלוההיההזכןפואב

דדמבםהישעמלכתאםישועויהו,תורהיהלהלואגוהיחתאיבהלהלחתבבושיהינוב

‹.ןובשחו
יזכרמה,לשותעפשההתיהואיכ,םעה־דחאיניעבקפסןיאו

םדאבשישיוקחההדמ.יוקחההבבםעהלערתויורתויתרבגתמ
הדשמאיהיכ,תישונאההרבחהתדמועםהילעשםירבדהןמדהאאיה

ןכלעו.דהאסופטהלתנתונוהרבחהישיאלבלשםהיתופקשהוגםנושל,םהינהנמ

ךושמללודנוחכש,יללכזכרמהזיא,יוקחלשיאשונ,הזיאדימתהרבחהתשרוד
םדאהייחשכ,המודקההפוקתדכ.וישעמתאתוקחלםררועלותובבלהלכתאוילא
תואושנטבשואהחפשמלכיניעויה,לכמהלעמלרמעחכהוהנכסבדימתויה

תיטרפהתושיהו,"םכותברשאםיהלאאישנ,,םנגמוםשארלאתוממורהתאריב,
לשונואגירדהינפמירמגלהלטבחגומכ,היתויטנוהיתונוכתלכםע,דחאלכלש

,ולבללכהןינקליוקחידילעושענויתוכילהווישעמווירבד.(”הזה"לאידיא,ה

ינבלכש,תינחורהרוסמלהיהוםינבלתובאמהשוריבןכירחארבעהזהןינקהו

בריחשיא,אוהיללכהוזכרמש,הוהןימהמיוקחהלבא,.הכםיקיזחמטבשה
ןמהשוריבלבקמשדחרודלכשיפל.רודלדודמחרכהבךלוהוטעמתמ,”םילעפ

לכו,יללכןינקלרבבושענשםירבדהתא,זאדעיוקחהתואצותתאולםימדוקה

,היקלחלכבהרבחהתרוצתמלתשמותכלוהןכ,םיברתמוםיכלוהולאםירבדשהמ

דועואצמישילבמ,םידדצהלכמתלבגומוהמלשוזהרוצ,אהתשןמזהעיניףוסףוסשדע
יוקחהיזברמ.םיירקיעםירבדוזיאםדצמםגףיסוהל,וברדנתהלםוקמיחהרודהישאר

ועיבמהש"םשהישנאםירובגה,םתוא,דבלברבעהקרזאינמןכלעאוהיללכה
.(י'הרבחהתרוצב(5םנקוידתומדםנמזב

י

חתופמהרתאםעלשהרוממםעתשננתמדחאםעלשרבעהתרוסמששיםלוא
תאתוקחלםיליחתמוםהםהיםומינתאםיבזועשלחהםעהינבו,ןושארהןמרתויוחורב
טעמטעמהשילחמתירכנההרבחהינפמהשדחהתולטבתהה,.ונממקזחהםעהישעמ
(5"תיבאהינפמהנשיהתולטבתההתא

,

.הנכסבזאדמועשלחהםעהלשומויקלבו

תבהלשוכרעןיטקהלהלחתמםיסנמ,ויתודיתעוולרוגלםינאודה,ובש”םיימואל”הו
ומצעדצמיוקחהאליכ,,ןויסנהםהלהרוישדע,םמעינכתאונממקיחרהלוירבגה
תועצמאבתוללובתההתאתבכסמהאיהתוילטבתההםאיכ,תוללובתדידיילאיבמ

תולטבתההתאלטבלךירצ,ןורחאהדעברוצעלתחתןבלעיכו,יוקחה
השדחהנוכתולםינתונםהשאלא,יוקחהחכבםישמתשמםהוזהרטמלםגו.(6"המצע

עיפשמזכרמה`

.יוקחהחכב

,(4.םתכימת(3.'אד"מע,'חולליבתהויוקח.,ם־רודפ(2.'אר'ןפע,ב־פ,'חורהךרד.(1

שנמ..םששן,(5
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לכתאםהללגסלםמעיגבתאםיררועמםה.תורחתהלשיוקחלותואםישועו

םמצעםיכרדהםתואב_תולגלידכ,קזחרתויהוהקוחמהםעהלשםיללכושמהםיכרדה
.רחוימהימואלהםחורתא

`

,השדחהתעבו,םינויההלכשהלםיאמורהלשסםוחיב,םדקימיכ,יוקחהךלהמהיהךכ,
4

ינחורהחכהינפמתולטבתהבוליחתהולאוולא.ברעמהלתלכשהלםימודהלשםםוחיב

םיטוירטפו;םתומלשב,השעמהורובדהוהבשחמה,םירבגהםייחהיוקחכ-ןכלעו,ירבגה

ןוטקב
םתלצהוםיקרפלקרוחילצה,יוקחהםרוינפבירמנלךרדהםוסחלוכנרשא,ימורד

,תורחתההךרדביוקחהתאלהנלוליחתהוםיחקפםיטוירטפומקשדע;תינמזהלצההתיה

תולטבתדההדבזא--,ולםידחוימהםמעייחב,תולטכתההתכמ,ינחורהחכהתאםישגהל

.(וייתימואלהתושיהשגרלץמואדועףיסוהיוקחהוהילאמ

.לארשיםעתורוקבםגוניארהזןיעמןויזהו
-

,תינויההלכשההיגפםתודהיהתאלטבללארשי־ץראב(2"םימםיגיליה,,ומקשםדוקדועברןמז,

וניצמאלןכיוגלעףאו,םתמבהוםחורל,םהייחיכרדוםיגויהלםירצמבםידוהיהוברקתהרבנ

םהיתועידיבושמתשהםה,הברדא;תוללובתההדצלהקזחהעונתוזיאםברקבהררועתגש

הינפמליפשהלוםלועהלכלהיפ:תוארהל,תודהיהלשתימצעההחודןדילעתולבלתויגויה.

.חכהינפמתולטבתההתיההנושארהותבמש,יוקחהידילע,רמולכ;םינויהתמכחןואג

..'תורחתהלתולטבתהמואדובעלוהזהחכהתאםהללנםלוחילצה,ירבגהינחורה

םימגרתמ..םירצמידוהיליבשבתינורלהרותהתאומנרתש,"םינקתהםתואויהילמלא

םינויהלשינחורהחכהתאתושעלידכ,לארשי־ץראידוהיליבשבןוטלפאתאםנהזםע

התיהלארשי-ץראבםגיכ,ןימאהליבורקוא,וגושלבווצדאכונמעןינקל

,תורחתהלתרבועתולטכתהה.
לארשי־חורתוחתפתהלדבכנרתויוהלענרתוידועןפואבו

ךרוצילואולהיהאלו,"תירבייעישרםםירגוב,,וגמעבואםימקויהאלאליממו;תימצעה

ימו,אוההןמזבתחכומהנושארהןתכסשתוינחורהתודלותחןתואלכבאלוםיאנומשחב

.ירמגלתרחאךרדואהלתרתוכישונאהןימהלשהלכהירוטסיההםגהתיהאלםאעדוי

םינקזהלבא
השענ,םייברעהתלכשהימיב,הברהדחואמןמזכקרו,ןכושעאלםהה

םג,תאולכבו.וצרא'לדועאלךא,ונושלבונמעןינקלםינויהלשינחורהחכה

רצקןמזבתולטבתהההרבע.רבגתמדאלע,איההתעב
,תורחתהל

וזותרוצביוקההו

ההודתולגלורועדחיוןהירוענושרהןלפ-*תדה,תורפמה.הפשה.תואלפנהשעי
”

םעםירחאלהזהחכהואהיהךכלכו.שדחהינחורההבהידילעתודהיהלשתימצעה:

היהרשפאיכוםהלאוהירבג'יכ,ןימאהלןמזהימכחולכיאלשדע"תירבעהתישוחה,

יכ,חיגומדקהדגהואצמשדע'םתעדהררקתנאלו,וידעלבםגןמזהזיאבלארשיל

לארשיירפסמאיההכובנתינויההמכחהלכוםיאיבנהיפמםתמכחודמלןוטלפאוםטרקום

.ןברוחהימיבודבאש

לש,הכוראתחאבוורחאוובתופוקתיתשםעפהדועונמעלעורבעןאינפו

תוקחרתה
ךלוהאוההגהםעפהםנלבא.הרומבתולטבתהלש,הרצקתחאו,הרומב

ברקו
וםיתביכשתישילשהךרדכםאיכ,העושיהןהיתשבאליכ,הרכההלא'יובכ

.וּפי'תורהתהלשיוקחידילעתימואלהתושיהתומלירשהןדד

הרכהלשםינמסהדחא
וז

רתויהוניחאשןויכמ.תדבםינוקתהתעונתאיה

הזידה,תינדידומהרוצהלתתלו"תובאה־תלחנ,תאןקתלםילדתשמםהיתועדכםישפח

םהו,הניבוםהיניברשקהבושקזחתניכחינמ
םיפאוש

ידילעהדובכתאלידגהל

.םש(3.תינויהתוברתהיבבוח(2.םשט.

..
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םישלשךשמבלארשיבהררועתנש,"תוימואל,ההטונדוחיכו.יאפוריאתורבלולבשה
ונלש”םיימואל,ה."תורחתהלשייוקחה,ךרדבהתדועתלשמתשהל,תונורחאההנשה

םתואתושעלםיעדויו,םתינבשלשתהתופמהתוברתהיגהנמתא'םוקמלבבםהלםילנםמ

,אובלדיתעלםנארילאופאהכירצונתמואןיאחוללובתהינפמ,.מתרממלתרשיילכ

הכירצלבא
_

ינבלשםתדוכעתנוכתשרתאיכ.תודרפתהינפמארילאיההכירצו

ררושה,ירכנהינחורהחכהתנוכתבםוקמלכבתיולתתימואלהםתושיתומלתשהלונמע

ררפתתאמש,גואדלשיהנה_-,תורחתהלשיוקחלםתואררועמהואוההםוקמכ

תוברביכדע,תונושתוצראבי.וחורהחכהתונתשהיפל,םינושםיכרדלתאזההדובעה

ומכ,םידרפנםימכשםימבשאלא,דהאיונלארשידועהיהיאלםימיה

ינחורהזכרמה:תחאהלצהקרשיתאזההנכסהןמו.(י”ותודליתישארבהיהךכש

ודמל,היקלחתודכלתהלעינהלהמואהלכותתודרפתההבצמב,.לארשי־ץראב

ליבשבאל,ומצעדצמרשא,יזכרמםוקמידילע,תוימוקמהםהיתוימנ

ץפחהתאםלבבררועלו”תובבלהלכוילאךושמללודגוחכהיחי,ינמזוירקמסחיהויא
םידיתעהמואהתודחאבםיצורהלכ.ונממהאצויהתירבעהתוברתהתאתוקחל

לא,חרזמלםהיניעתאשלוירוטסיהההרכההינפמףוסףוסענכהל,אופא

..(2”ינומרקהיוקחהיוכרמ

תוחתפתהלשםייחםשתויחלליבשב,ירוטםיחההזכרמלבושלתשקבמתודהיה.

תאםילשהלוחתפל,תישונאההרוטלוקהתועצקמלבכהיתוחכריבעהל,תיעבט
הינינק

ישונאהןימהלשורצואלדיתעלםנהבבסינכהלו,הכדעהלהשכררשאםיימואלה

.דבעשלהסינכהשומכ,וחורכיהםעלש'חישמההרובעירפ,הלודגתימואלהרוטלוק

יכ,תינידמהלשממלהבירצהניאוטעומכהתע־תעלקפתסהלאיההלוכיתאזההרטמל

םישנאלשןונהןיוכק:התוחתסתהלםיתואנםיאנתהתרלוסיץראכהלאורכל-קרםא

רע.תונמואו`המדא־תרובעןס,הרוטלוקהיסנעלככעירפמןיאכםידבועה__,ֿפוףבע

ץובקה.תורפסהוהמכחהתדובע
דכרמלםימיהתוכרבהיהי,טעמטעמטקלתירשא,הוה

.ולתירשפאהתומלשהדעעיגיו.ויררצלכלחתפתי,ותרהטבההודםשנתיוב,המואה

ןמו
,ןתויההל,הלוגהתולהקלכלא,לודגה"ףקיההלכלאתודהיהתורידאאובי,וכרמה

.(8"תיללכהותודחאלערומשלו

םעלשהדהוימהתימואלהותדועתכםנמאהדומוניאםעהדחא
-רכוםאוהתאולככו,ליעלרומאכ,לארשי

קדצבו
ףתתשמםעלכיכ-

.תוימצעהויתולוגסידילעהתוארישעמווכרדיפלתוישונאהלשתיללכההרומלוקהב

יעבםךרדבםשחתפתהלףיסויוויתובאיץראבזכרתילארשיםעשאופאלדתשהלשי

תתלאוהםנבושיותירוקמהתימואלהותרוצשמשמתתאלשידכ,םדקימיככ

םעהש,תימואלהתוברתה.םינפלומכתוישונאהלםיחבושמהוחוריירפ
י

תאהכעיבממ
,םיסומינ,תונמא,תורפסומכ,םינושםיפנעהמכ,עוריכ,הליכמ,דחוימהומתוח

תונמאשישםשכ.רסומסנ_םעה־דחאתעדלו,םלועיתפקשה
.ימול._. אררש“

שי.ימואלרסומםנשיךכתוימואלתורפסו

שי.םיירוטסיההוייחךלהמוימואלהוהורתניסתלסבמהכ,דחוימרסומםעוםעלכל.

,תורחאבמרתויהכםיקדקרמוווהמואיניעבאיההרומהש,תירסומהרבעואהוצמ

לשםתובישחתנדדמכךאאלו.הכרההכםיחיגשמןיאואיההלקהתרבחיניעבו

.'כר"מע,א,"תינידמהתונויצה”(3.םש(2,(1

.
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1

הברהםיאצומונאערהובוטהלשהקולחהםצעבםאיכ,םינושהםיידסומהםינינעה

םילדבה
ןיב

הברהלבשוחהזשהמ.ערלהזיניעבבשחנבוטלבשוחהזשהמ:םעלםע

הלאהתווצקהןיבו.דירומוניאוהלעמוניאשרבדלהזבושחיהילעושפנןתונםתירםום

ותנוכת!םהבתשגרמהסגהןיעהןיאש,םיקדהןםםיקדוםיקדםילדבהלשיםוקמהמכ

הלאלכ*םינושםינמזבוילעודבעשתוערואמה,ינחורהוימשגהובצמ,םעלכלשויכרצו

םגאליממו,םייחהתונויזחלאוםוחילתדחלםהרוצםינתונ
.ויתוסקשהל

ןפואותוירסומה

.השעמבןתמשנה

יטרפהשיאהייהיפנעלכבערלבוטןיבהנחבההיכרדרמולב-ומצעלאוהשכרסומה

ןינק,הרוטלוקהתועצקמראשלכמרתויילוא_,אופא_אוה-הרבההייהו
רשא,ימואל

ןפואוימואלהחורהלשוביטהארנרבוםינמזהלבכובצמוםעהייהימשראצמנוכ

רבדהךבםאו.םינתשמוםיכלוההםייחהיאנתלאוולהצוחמרשאםלועהלאותוסחיתה

,ןחיתודוקוןבצמוןהיתונובתכוזמוזהברהתוקוחרןניאש.תורואנהתומואהראשלכבםג

ךרדבםימעהלכמלדבומ,'ןוכשידדבלםע,אוהותויהתישארמש,לארשיםערמוחולק
דסומולהיהיאלשרשפאיאיאדוב-,החנידעוםרקימימםיאלפנהוייחךלהמוותוחתפתה

ויכרצוובצמבורבעשל'םיירוטסיההוייחב,וחורתונוכתכדםוימה,דחוימימואל
.(ןיהוהב

י

ויהישדאמץוחנ,םעהייחלשםינוציחהםיאנתביולתירסומהשגרהשןויבמו

הרשיהזהשגדהלשותוחתפתהםגהיהתשירכ,םייעבטוםיאירבםיאנתהםתוא

םשתויחלףיסויוויתובאיץראלירבעהםעהמקלחתוחפלבושישץוחנ-ונייה;תיעבטו

ירבעהרסומהלשומויקתאךישמהלידכ,ויתויטנוותנוכתלירמגלםיאתמןפואב
ייתיספורטיפאתישענתדהםגיכ,רבדהתמא.םלועביתמאה

רסומהיתרותל(

,הברדא;תאזההרותהתאביחרהלוחתפלהפיסומהניאאיהלבא,המויקלתגאודו

_תנתונתדה,.היגשומותדהתאביחרמהוחתפמהאוהרסומה-שגר

םלועלאבירסומהןכותהלבא,ירסומהןוצרהלזזעוףקותםנמא
לאידיאהלםייחתנתונתדה.ומצעלחתפתמוךלוהותורחאתוכסירילע

,ותרהטבהזהלאידיאהאשונ,ןוילעיוצמינפלונתואהרימעהב,(יטשפמהידסומה

לבא;(וכו"םוחרהתאףאםוחראוההמ,:ויכרדבתכללוובהקבדל.םדאהךמשרודה

הפוקתלהפוקתמןפרצמוךלוהוחויחלאהתונוכתהתא(יליבגמהאוהירסומהשגרד
.(5”הפוקתלכבותוחתפתהבצמלםכסהב

י

,תימואלהתוברתהךותלתדהתאםגםעה־דחאםינכמהככו
לשוזתוחתפתהםלוא.וייחיכרדוםעהתונוכתיפלתחתפתמותכלוהה

םעה־דחאןיא.םדא,ידיבאלותורודהךשמבאליממתישענתדה

רםומהישנר

.תדהלעעיפשמ

אלותוחתפתה

םינוקה
.תדל

רמואהלכ.(חתיתוכאלמךרדבתרהןוקתלשותורשפאבאלורתלעותבאלללכןימאמ,

.דחאאשונבםיכפהינשרמולכ,שאה:ראררקלרמואולאכויניעבאוהירהתדהתאיןקתל

הרוקמבםינימאמחילעבשןמזלכתדאיהתדה
תולעללכויןוקתהןויערשרועב,יהלאה

שדקהלאהשנמדועארייאלישונאהלכשהו,וזהנומאהדבאשרחאקרבלהלע
,םלועהתומואבומקשםינקתמה.םדאידיכןוקתתושרודהתוערגמוכתוארלםן

ןכו
ויהאלםההנהךא;הדילעבםנמאוראשנונכותבםיארקהתדידםימ

י'םינקתמ.

רקבלואבאלםה,רמולכ.תצקמבםירפוכקרםאיכ,התעליגרתןבומב,ללכ

ובשיהזו,אוהשומכראשיובוטולכהז:רמאל,ומצעלןינעלכ,תדהינינעןכות

!ס.סזװפיוּפהװונגלא(3.תחקפמ(2?יייו"פע.'נ"חורהךרד,,(1
)

.םש(5.סזוןנמגרוװוסםןװו

.םסאצםװםּפװװן(6

18



וייז.י1'יי:,:י|־_יוי-ווו
-_.ו.

נררכצכיכרשא270
,_1

יהלאה(וטטירוטואחתאתחאםעפבוללשאלא;ךכוךכןוקתשרודותוערגמ

.םינינעןומהאליממולפנהוירילעו.לוהוהושעותיתדהתורפסהןמעודיקלחמ

~
ינפמםאייכ_.יסצעהםנורסחינפמאל,םתשודקודבאו,תויתדתווצמלזאדעיכשחנש

םינקתמהאופאויהותשודק-וללששקלחהלאסחיב.ןעשהלהמלעדועםהלהיהאלש
אלוםירומגםינימאמםהםנוראשנותשודקבוריאשהשהזלאםהיבו,םירומגםירפוכהלאה

רזו.םינימאמהראשלכמרתויוכ`קדקדלופיסוהדוע,הברדא,םולברבןקתלםהלושרה

רמולכ.ןקתלתמאבםיבשוחםהש,ביעמהתוצראבםירבעהםינקתמהלשםתאיגשאיה
.י.תועודיתווצמםתערמהזםעלטבלותיגומדקההתורפםםעהללכבתדהתאהתשודקבחינהל

י

ןמזקיכרצלתומיאתמןניאשינפמ

אלפתהלןיאו,הימתמורזןפואבםמצעםירתומםההזבו.

וכותברבכללוכןוקתהגשומתמאבשרחא,ללכבתדהלוטבידילםיאיבמסהינוקתםא

.(צ"דועןקתלהמולןיאןקתלאכהו,הריםכהגשומ

יתלבןפואב,הילאמתחתפתמתדהיכ,םעה־דחארבוסתאזתמועלו

.(=י"תוחירכמתוכסמקר,ןווכמתנובילב,םייללכהםייחהךלהמידילע,טאלטאל,שגרומ

יפלתונשמןהו,תונידערתויםדאהבל'תופיאשתושענללכבהוברתה'תומדקחהםע

הזהקוחה,."ןיעתחתןיע,קוחהבםיאורונאהזלהמגודתדהיגהנמתאםגןחוד`

'וכוםיאמורה,םינויה,םירצמה,םידוההלצא-םינומדקהםימעהלכלצאאצמנ

יאווברקבשאכרעובהיההמקנהשגרש,ינומדקהםדאהשפנהנובתבקומעורוקמו

ולאכארקמהתאושרפהפילעבשיהרותהימבה`םלוא.(י"םדבאלאותובכלהיהרשפא

,בותכהתנוכאיהךכש,םימתבותמאבונימאהםה.ןיעתחתןוממ:בותכהיה

דועהלכיאלםנמזבהטלשרשאבלהיתרכהשינפמ,ןכןימאהלויהםיחרכומו

.וזכהדמבםדוםקנתפאושתיהלאההרותהש,לוגפיתבשחמלםוקמתתלןפואםושב

הלחתמ.ללכבםייחהתוחתפתהםעדחיב.טאלטאלהבלהתאזההרכההתוחתפתהו

אלהמקנהשגרש,תוברתינבםישנאואצמנםיתעלשאלא,ופקתבןשיהקוחההיה

.(י"םמומתחתרפוכתחקלםהבלבחשימינונחתלוצרנםהו,ךכלכםכלבקזחהיה

היהםאו,,ןשיהקוחהטעמטעמחכתשנתוברתהלהלאכםישנארפסמףיםוהשכו

ותואםיבשוחםעהוםיטפושהויה,”ןיעחחחןיע..ולבוחבםייקלאקודהצרשםדאםימעפל

ן,.(י”ותבשחממוכישהלםילדתשמויהורזכאל

י

.יגשהתיבהימיבםדקתהלםייתדהונינשומופיסוההמכדעהחיכומוזהמגוד

והקהםייעבטהםייחהמותוקחרחהולארשילשהכוראהתולגהיכ,רבוסםעה־דחאםלוא
קספנ.תדה”תונבאתה,,ידילאליממואיבהוובלתושגרתאןכירחא

תומדקתההחוריפלדועםישדחתמהיגשומןיאו,תדהוםייחהןיברשקה
םגו,םינפואינשבןורחאהןמזכונירפוםוסחיתההזהןוזחהל.תורודהלש

םשמחשהכ,(7םיקודאהלעהמחלמלהלחתבואצי'םיליבשמ,,ה.םינוכניתלבםהינש
דומעלהלוביהניאתינולפהנומאיכ,תוארהלםילדתשמויה:םיינויגהןיזיילכב,

וארסומהיגשומלדגנתמינולפקוחואגהנמיכ,עדמהיתפומוןויגההיטפשמינפב

,םעהלעהברהתיהאלםתלועפלבאו(8"ללכהואטרפהייחלרצהזיאמדספהםרוג

שגרםהלביואלומיקהונינפלםיכלוההלעסנלנלבוםימדוקהתורודהיגהנמביפורםתחכיכ
י

םיאורה,םישדחה"םיימואל,הוקרצאלןכו.םדאהבלברתויבקזחה,תובאידזכב

תשורימםעבשרקחנשהמלכלי-ץוחלוהפשהןמקרולו--”שודק.רמאלםמצעלהבוח

תוחוקפםיגיעבןנובתהלרשפאיאש,העטומחטפשמהותואבםהףאםנימאהב,תובא

רשקהתקיספ

.תדהוםייחהןיב

1.,(8ו(2.ולעובדלבייחמהחב.ד(1
)

:'קיבדה(7.א,ד"פצ,ו"כ"חורהךרד“(6,(כן
.'נר"פע,”חרבאהלחנ”(8.תרהיגהנמברתוי

י

,י1

ב"י/יכ..ג

שגמ**'
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ןידירזנהזםעאיצוהלילבמ,םויהונינשומיפלתורזהןמובשישהמתוארלורבז`7 `

הבהאהשגרוללחהמהמואהדובכאצמנו,תובאהלשימצעהםכרעלע'_
(י”ףפורתמהזוחל

תעכתטלשה,תוחתפתההתטישירחאםעה־דחאהטונהזדגנכ.

.םייעבטתונזיזהכויתובשחמוםדאהישעמלכ,האורהו,הירוטסיההתריקחבוע

םיגיעבלבוקמרבדלכלםיכסמהוא,לתהמהורקבמהםוקמב.(צ'תוחירסמתוכסמודלו

המכחאל,עראלובוטאלוינפלןיאש,,רקוחהתאאיבהלוזהטישהדיתע,תומ
ןכםאןיאתאזההריקחהךרדב,.(5"םדאהחורירפויניעבאוהלבהיכ,תושממ

לבהאלא,םירומחכולאאלוםיכאלמכסהולאאל.םולבאלוםינורחאוםינושארן,

יאנתלםכםהבוהבצמיפלתעלכבירפהשועוםייחצגםיקהלחדבעושמסחורש,םדא־י'

_.(י”התואםיבבוסהםיי

ויתופקשהוםדאהישעמלבתאהאורה,רקוההךרדבזחואםעה־דחאשךותמו
תאתושעללדתשמ'אוה~םינוציחהםיאנתהוהביבסהירפכ,ללכבתדהיגשומתאםגו:

,”לארשי־ץראבזכרמה,לםעפהדועאופאםיבשונא.םייוצרוםייעבטלהלאהםיאנתה

םגשדחתתאליממו,”ןבאתנ,,שובלתאתויחהלוונמעלםיאירבםייחיאנתאורבלדיתעה

.תינחורהתולגהןמיתודהיהלשהתלואגהיהתוזו.םדקימיבכתרהלשהתוחתפתה

\

\_

סרגנוקהז”נרחהנשבףםאתלצרהר”רהלש"םירדחהחצרמ,ריבסהעיפוהש/כ

םישארהםידגנתמהץבםעה־דחאהבמב,ליזאבבןושארה`ת`צה
וםעה־רהא

םימדוקה”ןויצ־יבבוח,מ.תינידמהתונויצהלשהשדחההעונתהלתושרלרביש

ת;ע_ס_;
ומישיורדסורטשמבלארשי־ץראבבושיהתאוננוכישקרםעה־דחאשרד

רתויי
דיתעבתויהלרשבמאהישידכ,ינחורהודצלםבלתא

םיפרורכםיינידמהםינויצהויניעבוארנתאזתמועלו;תודהיהלשהווקמהזכרמהל
־

םיצורווניתובא־ץראבושיבללכהתעיתעלםיקסועםניאשירחא,העתמןוימדירחא

םיכלוהה”םיבבוח,,הומכ,”םיינידמ,ה.הקיטילופהיסיםכחידילעםדוקמהתואלוחנל

החודאיצמהלוםידוהפהתלאשתארקיעברותפלולאוולאםיצור,םהינפל

םישעמבוקסע”םיבבוח,השדועבםלוא;תויכזוםהלרסחהושגנה`םעהלתירמח

הרטמלםפאשב”,םהישעמתילכתבקרועטוםמצעלםהשכרתויואתוחפםייוצר
םיפדורםה.הרטמהבםגוםיעצמאהבסנ"םייניכזמ,הםיעוט,הנובניתלב

לארשי־ץראתשיכרםעה־דחאבשוחלכםדוק.בזכיססקמירחאתולקלקעתוחראב

;תורשפאהןמקוחרוהשקרבדל,ןטלושהותולשממהםכסהבו,יטילופןתמויאשמידילע

(5י'רטראשט,יפלעלארשי־ץאוגלהנתנרבכשי,וננזימרברייצנםאוליפאו

-'

םנמאויהילארשייינעלכ?תימשרההרצהלץקהברקתנואאברבכהזבםנמאה.

םילושכמםכרדלעושנפישילבמ,םשפנתואבםתסנרפםששקבלו:תנידמלךלילזאםיאשר

אלדועהסנרפשקבלולכוישהזבלבא.`המודכו”םיליבגמםיקה,תנומתבםייתוכאלמ

לשוישעמחכםיליבגמהםייעבטםיקהשי.םשקובמזאאוצמלולכוישךירצןועשןו

לכםינושתודוסימםיבכרומוננמזב(6םיימונוקיאהםייחה.םייתוכאלמםיקחמרתויהברחםרו:

םושןיאשדע.ךכלכםיבורמםיאנתבהיולתהלכלכהיפנעמףנעלכתוחתפתה.ךב

הםגרםיירוקמץראוזיאברצקןמזבאורבל,רישעוקזהרתויהףא,םעהזיאלתלוכי

קפס`ןיאםדא־ינבתובבריפלאלוקיספישםישדח
ולכויהנידמהרםןהבםניכ,אופא

תרהבהתוחתפתהתדמיפלוםעההכלםכסהב,אעמקודאעמקקרהב`בשיתהלםידוהיה

ןמ'נרמיהןוישר(5.םש(6,(3,(2,(1

.מעמ(7.םיילכלכה(6.
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1ש

פיראשנהםגוץראבםיבשיתמהםגרבדיוורפיאלהךכךותבו.חנירמה'לשםיימונוקיאה

סוקפהרצידחאדצמיכ,הרבחבםורגתולאלשוולאלשתיעבטהסתוברתהו,הלוגב

ערגיאלרחאדצמו.שרהמםיאבלרתויורתוילארשייץראב
:האיציהתורמל,הברה

.(ו"חלוגבםיראשנהרפסממ,תירימתה

ךמהלעמלשרבדאוהתוילגץובקיכ,ונמצעלתודוהלונילע,ןכבו
,קחרהתאםיעט'לארשייץראבבושיהיכהרקתבוליפאונשפנתולשהלןיאו,(נ”עבטה

ךויער.םיצחלנהםידוהיהמקלחםשמואיצוהב,הלוגהתוצראברחסמה(3תורחתתאו

ילארשיםעלשתיטשנההרצהלהפורתםושאופאאיבמוניא"םידוחיהתנידמ,

.שדחילכלכרוקמרותב
'`

ךרדבלועפללבונ.ונצראבי'םינודא,ונתויחביב,"הנירם,הילעבובשחיילואוא,
3....4תוצראבםירווםמהםידוהיהלעמתאזההרצהתאריסהלתולשממהלע(4היטמולפידה

לבא
.הלוטבבךיראהלץוחנלאצומיניאשדע.ךכלכתינוימדיליתיארנתאזההרקויהי

..תורידאהתולשממהבללרתויםיבורקהםידחאםימעלםהיבףאו,םימעפהמכוניאררבכ

..הנימילעדמועוניאוכרצלכןיוזמלודגליחםא..ולאכםינינעבהיממולפידהלשההכהמ

ןיראוזיאבםיימונוקיאהםייחהיאנתשכ,”םידוהיהתנידמ.ימיביכ..רעשלרשפא,אברדא
לקב."םיליבגמםיקה.ידילעםידוהיהתורחתהינםמהמעלעןגהלתחלשממתאואיבי
קידצהלהסןוחתפאוצמלהתעמזאהלהיהי

םוקמהםהלרצםא:הרטאב,רבדה
.(נ“םחנידמלוכלי

לשימואלהלאידיאהתאםייחבםשגלתונויצההדיתעלכמתוחפו
חמשלארשיםעהיהישרשפאיא,רקחןיאתורצוהערתונשיפלארחא,.םעה־דחא
וינבשיריבקוהצה=רודככיותנידמש,לפשוןטקםעתגרדמלףוסבלועיגהב,וקלחב

העשהשימינפלתידימתהענכהוהיממולפידהילכנ_ידילעאלאתמייקתמהניאוםירידאה
'רכשרותב,קפתסהל,`םיוגרואלהיהרשא,ןימויקיתעםעלרשפאיא;ולתקחשמ

רהונישה,תוברחילבוםשילבינב,םירחאםימעהברהשהזכטעומכ,ויתואלתלכל

.הזכלדדיתעב.(יי"אוהלבסשהממטעמהןמטעמףאהלחתלובסלילבמ,רצקןמזב

י,תוימשיטנאהתופידרותוירמחהתורצחמרטפהלםיפאושההלאקרקפתסהלםילובי

"תוינידמהלזוביזוב,תירבעהתוברתהלשהתיחתלרקיעבגאודה,םעה־דחאבא

יברעמידוהי,לצרהר"דה.ירוקמהירבעהחורהמםולכהבןיאוהפוריאםעטבהבורעה

.תרכינםחברוקשםישנאץובק,כתירבעההמואהתאהאר,תודהיהןמקוחרה

.איצמהןכלעו;"םלכלףתושמביואידילעתמייקתמםתודחאשו

ונילעםקההזה”ףתושמהביוא,,הדננהסחמהבאוצמלידכ,”םידוהיהתנידמ,תא

,תודהיה,לעהיונבלארשילשותודחאיכ,רבוסםעה־דחאלבא.ץוחהןמ

.המלצכהינבתאהרציש,הקיתעוהלודגתימואלהרוטלוקלשההכ,תירוטסיהה

יידסחבאלו,ומצעתוכזבדמועוםייקה,לבגומדחאינחור(7ספוטידילעםתואהדחאן

.הרוטלוקללארשייץראבטלקמלכםדוקשקבלךירצןכלעו;(י"תינוציחחהביאה
.םעהלשומויקלכיולתהבש,וזחימואל

;העונתהלעובלבחמש,תונויצהלשהתטישלזועלככדננתמה,םעה־דחאםלוא

,ערואמלויניעבבשחניאליזבהסרגנוקהו,לארשיבררועינויצהןויערהשהדיבכהתימואלה

בסיטצהןיביטילופןתמויאשמ(4.צסוװזװזּפװוווח(3.םש(2.'בר"מע,א"פ"תינידמהתוינויצהװ(1

..םש,”ורצויוסרגנוקה,(8.וןזונןנװצגםןזמ(7.'נד"פע."ןושארהינויצהםינייקח..(6'םש(3

נב..__

שלוו-
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לשרשםעתירבבאובליתלכיו~-אוהבתוכ-ןתיימ,.המואהייחברתויבבושח
,איליזבבועמשוואררשאלכתאםיפסאנהבללעמלילכהחמיש,והעיבשמיתייהו.התבש

~םלכםדמעכ,השודקהוהלודגההעשהןורכזברחאןורכזםאיתלבסהלריאשיאלו
םהיניעושדקיישנראלמםכל,ודחיםיהאכ~ץראירצקלכמואברשאהלאלארשייחדנ

.ומעלעתואלפנףיממוהמבהלערמועה,(לצרה)לודגהםהיחאלאןואגוהבהאבתואושנ

הארנהשודקתימואלהוחאוחורהתוממורתהלשווהעשב.וי"םרקימיבםיאיבנהדחאכ

,רתויבולאונשהראות,”טמולפיד,כאלםעה־דחאיניעבינויצהגיהנמההאובבה

,האובנה.םידוהילותודהילהלואגאיבהלודכללגוסמה,”איכנ,כאלאהמואת,

לשהתיצמח,םעה־דחאתעדל,איה,טלחומהקדצהתבהאוא
האובנהםדוקמהררועתנוחוברתולארשילהלואגהאבשםעפלכבו;תימואלהונתוברתלב

.העושילהניקתהלידכ,המואהלשהחודתאהשדחו

`

ןושארהללכושמהסופטהםגהיהאוהו,השמהיהלארשילןושארהעישומה
:תוידוסיתונוכתיתשבםדא־ינבראשמלדכנח,איבנהלש

תויטנילבםהימשרטלוקוםהשומכםייחהתאאוההאור.הםאה`שיאאוהאיבנה(א,
`

ינאמאלתמאהתאאוהדינמו.םיידדצתונובשחילב,האורשומכריכמאוההאורשהמו,תוימצע

,אוהחרכומן:שינםמאלא,תושעלאוהביוהמןכש,אצמוקדבשינפמאל,ךבבולוצרש

םאוליפא,`הנממררחתשהלותלכיבןיאש,הנוכת.והורלתדחוימהנוכתאיהוזשינפמ,תושעל

םירקוחהדהארמאהפיו.ררחתשהלאוההצור
עינהללוכיםדאלככליילרק,םיילננאה

דיבכןוצרתועצמאב,ךכתויהללוביםדא:שאלא,תמאהתשקבבאיבנההלעמל
.ועבטםצעוהזשיפל,ךכתויהיתלבללוכיוניאאיבנהר,הבורמהעיניינ

ובש!,ולשלאידיאבוכלוותעדאוהםצמצמ.תווצקהשיאאוהאיבנה(ב
אוה'

.אוהשלכרוימיילכ,ןורחאההצקהדעםייחהתאדבעשלהצוראוהולוםייחהתילכתאצומר

,ינוציחהםלועהתאםגןקתללומעיוהיפלו,ילאידיא,םלשםלועאוהאשונושפנתוימינפב.

שורדלליבשבולקיפסמהזו,תויהל*ךירצךכש,הרורבהרכהאוהריכמ.ישחומה

םיכסהללוכיוניאו,(2אלתמאםושלבקללוכיוניאו,תמאבהיהיךכש,ףקוהלכב

לכסאףא.ותחכותוופעזמחנוניאו,הרשפםושל-
.ולדגנתיםוקיה

בדהיןחיתשמתבכרומה,תישילשהנוכתתאצייתוידוםיהתוביבחהולאיחשךותמו

שיאותויהב.וישעמלכו`וירבדכ,איבנהלשושפנבטלחומהקדצהןוטלש

!השעמכתמאהאלםא,קדצהאוההמיכ;קדצהשיאסנהיהיאלשרשפאיא,תםאהי

תאדבעשללוכיוניאשומכ-קדצהתארבעשללוכיוניא.תווצקהשיאותויהבו

םוקמכףאוא.ךכלהכירצהעשהשםוקמבוילע,תידדצתילכתםושל-תמאה'

קדצןכלעאוהאיבנהלשקדצה.ולםמוקחמהלמחהשגרואהבהאהשבדש
,טלחומ

.תוישיאהתויטנחרצמאלוםייתרבחה'םיכרצהדצמאל,רצםושמלבגומוניאש

וחוריפלםייחהתאןקתללוביוניאדהאדצמש,איבנהלשובצמאוהךכשיפלו

ןכל־,סהיתוערגממןיעםילעהלוומצעתאתומרלרשכומ-וניארחאדצמו.טלחהב

בשומבשיתמאלשןיערגר.םכותביורשאוהש,חוההיייחםעםילשהלותלכיבןיא

אלאומלועבאיבנהלולןיאםנמאיכ.”תודיתעריגמ,לכםדוקאיבנבהאורה,ינומהה

,תגילתעמםחנתמועשעחשמאוהובש,”םימיהתירחא,ל,אובלדיתעלובלןוזח'

האוראוהש,הערהלערמרםתהלוקועצלדועהכוב`ןיאוהאלמתמיםינוניהסוכהמ:

.הוההייחבולביבסמ

.סעסצסקװ(2.םש,"ןושארהינויצהסרגנוקה,(1
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..ולםיעמשנסניאהעשהייהםגךכי,העשהייהלעמשנאיבנהןיאשםשבלבא

ךרדהלו-וחרובעתשדע,יעצמאילכ.הרשיךרדברהודתעפשהםילבקמםניאו
םילוכיםדא־יבכויהיש'ידכ',םיגוציההםירההיאנתלתלכתסמ`איהםהבש,םיעודיייתורונצ,

.אלאיבנההלעמלםנמארשא,םהםדא־ינבםהםגהלאהייתורוכצ,הויהבדומעל

,ועיגי
יותוינוציקה

ןומההןסרתויםחורבולםהםיבורק'לבא,םהלהרז

לשיםיבהכ,ההמהםהו.עודילוכבדעונממםיעפשומתויהלםילגוסמו
,.םילקלקעםיכרדבותעפשהניאםיכילומוםייההןיבווכיבםידמועה,יאובכהלאידיאה

..(1'השעמהםלועלהתדדבהתומצעתרימשוהתרהטלעדיפקהלילבמ,הכרציפלהעשלבב

.איבנוןהכ

יבקדצהלחחמשקב,השמתאםעפלהאובנהחורלההשכ
'דמעו,ורבחלםדאן

,ירצמהדיכהכזמהירבעהיקמיל
תאליצהלםקןכירחאו;חוקושעהורתיתונבןימילו

עצבלאיבנהלוכיאלהזכלודגלעפמםלוא.טפשמילבהנועמודבעושמה,ולכםעה
תושעלוםוקמהוןמזהיכרציפלוישעמוורובדןווכלונממרתויעדויה,ןהכתרזעילב
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םיריעצהךונח:אוהלפטמהנשםיעברא.םילודגתודיתעלויתובאמרתוייוארה,שפוחהו

.רחאלהנתנותרשמואיבנהתמהנהוםאתפו-הדמחיץראלובגלועיגהדע

־הביא,עודיכ,תרוסמה?ולעפמתאומצעבםילשהלהכזאלואיבנהוימהמינפמ.

ןוכנשוחבלבא;רבדלקיפסמםעטתבתוכ
העשההעיגהשכ.תויהלךירצךכש,הריבה

תונפלתרכומוםעהשארבדומעלדועלוכיאיבנהןיא.השעמבלאידיאהתאםישגהל
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.אלוגישהלאיבנההצרשהמלכאלןפואלבכךא,הכרהםאוטעמםאי,ונישישהמ

.(3”גישהלהצרשךיא

בימואל;ודצבו.הלואגלשהפוקתלכבלארשילומקהזןיממהשעמיישנאוםיאיבנ

.םש(3,(2.'נד'פע,"השמ,(1



השדחהונתורפם
'ו

_.____-'_._

.תואיצמה,ייחלםתואולבססיבורחאהו,תינחורהיחתלשםילודגתונויערוררועםינושאיװ

י
וקםעיש.”םינהכרכח,להקוקז,תונורחאהםינשבלארשיבהמקש,תימואלההעונתהסנו

,הנותמאיה”םינויצ,,הו”םיבבוח,,הישעמלעותרקב.בויחב.

י.הלואגהיאיבנןוזחתאםייחבסשנלידכ,תיללכתורדתסהוננוביוהעשלהדובעב

ו

תובשומהתארקבל,יאםידואהדעוהתשקביפלע,םעה־דחאעםנ1900תנשכ

בושיה,,לעםיבושחםירמאמוזיאבתכ,וכרדמורזחכו.תישילשהםעפבלארשייץראב

,םמצעתושרבירמגלםידמועםילעופוניתובא-ץראבונלםישורדיכחיכוהו,”ויםפורטיפאו

לכתאהלקלקזיראפמבידנהלשואיאםידואהדעוהלשתוספורטיפאהתטיששםושמ

תאהרוהו,”ופיברפםהייתב,לעםירמאמוזיאםעה־דחאואםסרפןכ.בושיהתדובע

וירמאמץבוקאצי1895---1904תונשןיב.ימואלהחורהתאםהבןיכשהלךיאךרדה

םיכרכהשלשב,"םיכרדתשרפלע,,םעה־דחאלש
בןעו

חמשרפוסהו,תורודהמ
טסיצילבופהבשויךליאו1908תנשמ.ויתועדבסיקיותמהוויארוקובריכתוארל

.ןודנולבעבקיתכישי
5;

לעךנחתבולדגש,טסילאיריא,”ינחור,רפוסאוהםעהירחא

ךינח,םולבניילילשרועב.לכמולרקיהמויקו,תירוקמהתודהיה

הריתעהשדחהתימואלההעונתהיכהוק,ותומכהקיתעהונתורפם

היחתהרוקמתאווהעונתכםעה־דחאשקב,לארשיולשםיידמחהויכרצתא.אלמל
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