
למקורותכזיקהאלתרמןנ'שלסופית"נפ"א"מעשה

מאת

איקהמישר

בזמננוגלינה?מהאך

לדפוס!'ראויהכל-בכל

המצטמצמיםונתכניםלשוניתנדלותברונהמתאפיינתהאחרונותנשניםהנכתבתהילדיםספרות

נספרותולעייןלחזורואמנותיחינוכיאגתרקייםזוספרותיתמציאותרקעעלנלכד.הילדשלבעולמו

ערכיים.ונמסריםלמקורותבזיקהעשירה,נשפהומתאפיינתנעברשנכתבהילדים

המאהבאמצעישראלארץאדמתעלויצרשחיאלתרמןניהמשוררשלהילדיםיצירותהיאלכךדוגמה

הכלליבגורלהשלוביםהפרטרחשיאתיהארץנניידשלהחלוציהפןאתביצירתושיקףמןאלתרהקודמת.

במקורות.ובקיאותידעביטוילידיהניאדורובניאחריםליוצריםונדומה

זהנשירסופית".נפ"א"מעשהאלתרמןשלביצירתוהיהודייםלמקורותבזיקהאתמקדזהבמאמר

דברהאותיות,כ"נמתוךליציאתההגורמתהתנהגותהסופית,לפ"אהאותיותכללשלהלועגיחסןמתואר

 ...העולםלהתמוטטותכמעטהגורם

בתיקונוהכרחיחלקמהווהמהאותיותאחתשכללכולםוברורלתיקונו,חוזרהכולהשירשלבסיומו

שלעולם.

ולאזיקהשלכקשראלתרמןשלזויצירתולניןהיהודייםהמקורותשניןהייחסאתלאפייןנחרתי

ורות- .KPפשלהישירהההשפעהמידתליידועהשלאמאחרברורה,אינטרטקסטואליותשלכקשר

לכתיבתהבסיסאתמהוויםהיהודיתמהמסורתהמונאיםשהרעיונותברוראולם .המשוררעלשהנאתי

סופית".נפ"א"מעשהיצירתו

במסורתהאותיותתפיסת-הראשוןתחומים.לשושהפיעלביצירהלמקורותהזיקהאתנפרט

למדרשיבזיקההיצירהשלהמסרולבסוףבמדרש,ופירושוהמקראילסיפוררמיזות-השניהיהודית;

חזייל.

רקמצויניםהשולייםובהערותהמקוררת,רשימתמונאתהמאמרבסוף . 12עמיסופית,בפ"אמעשהאלתרמן,ני 1
קיצוריהם.

 ] 2009תש"עכיירחוכרת-[מכלול
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לשירבהשוואהבמסורתהעבריותהאותיותתפיסת

וחןהאותיות,שלהאנשה.קיימתלחברתןללעוגמחליטותהבטלותהאותיותסופית"נפ"א"מעשהנשיר

נלוזות.אנושיותתכונותמגלות

נחיותהחופש,מימיאחדיום

נטליםהספרים

זרית,נקרן

האותיותכלהתחילו

סופית.נפ"אמתגרות

רי-"

החסודה:חיו"דאמרח

-חידהלכן"אחוד

ומגריל?מספרחנשקפחזומיהי

חסידההיאוגלחפיעל

 2פיליי.היא-אפחפיעלאבל

לברואיתחילשבחןממנוומבקשותהקנייהלפניהאותיותכלמופיעות 3מספרבמקורותהמופיעבמדרש

 : 4אתחעולם

יזואחרבזונקשתןוהפילו ...חא"נשלאותיותכ"נירדוהעולם,אתלרבואהקנייהשנקשנשעה

 ...העולםאתתבראני-לפניואומרתוזאתהעולם,אתתבראני-לפניואומרתזאת

של"רנונולפניו:ואמרחחראברוךהקדושלפניני"תבכנסחשנאו,כלעומתוחזרוכולןמשיצאו

ברוךואומרים:אוךתומפאריןמשבחיךעולםנאיכלשניהעולם,נילברואמלפניךרצוןיחיעולם,

"ברוךלח:ואמרני"תשלבקשתהלמלאחראברוךהקדושנענה."מידואמןאמןלעולם,כנורושם

ואתהשמיםאתאלקיםברא"בראשיתהכתוב:שאמרחיגרנני"ת,עולמווברא ,"'חנשםהנא

הארץ".

החיוניתהאותכאשרערכי,למסרמובילהדיאלוגהקנייה.לניןהאותיותניןדיאלוגקייםזהבמדרש

 sחתודח.וחכרתהצניעותבמידתומצטיינתהא-לאתמברכתבסוף,המופיעהזוהיאדווקא

שלהמוסריתחידרדרוןתאתכביכולומתאראירוניכמונןחראבשירנוהדיאלוגזה,לדיאלוגביחס

האותיות.

 • 6עמיסופית,נפ"אמעשהאלתרמן, 2

כ.עמיא,היהודים,אגדותגינצנודג,נתון:יהזוהרלספרהקדמהעקיבא,דישלא"נ 3
האותיות.דדךהבריאהשללרעיוןמצטרפתזואגדה 4

התודה?נושתינתןסיניהדננחרמדוענשאלה:העוסקלמדרשדומהמסד 5
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הגרפית:צורתהנגללהסופיתלפ"אהאותיותנטפלותסופית"נפ"א"מעשהכיצירה

חסידההיארגלהפיעל ...

אפהפיעלאכל

 ...פילהיא

אורךאיזהנאראואמרו:

 ...לתפארתעקםואיזה

היאטבלןכשלראשהאמרו:

 ...הואטובלשנכרכהשעה

 6מקפלתהיאעצמהכתוך

הואעקיבאו'שלא"נהחיבורנוספים.וכמקורותכמדרשיםמצויההאותיותשלהצורנילצדההתייחסות

מתייחסמהפירושיםחלקמהאותיות.אחתכלעלפירושיםנווקיימיםעקיבאלד'כמסורתהמיוחסחיבור

הזהכעולםדלשהואמישכלמפניה"א?כלפיפניונותןדלייתמה"מפנילמשל:האות,שלהצורנילצד

הנא".דלעולםהואעשיר

"למהלמשל:האותיות,שלהצורניהצדעלמדרשיםקיימיםמוקדם,חיבורהואאף sהנהיר,נספר

 9מקומויי.העולםואיןלעולםביתשהיאללמדךמלפניה,ופתוחהצדמכלסתומהני"ת

גםמתייחסיםהחידושיםאותיות.כמדרשיילדיםשלהחידושיםעלמדרשמופיע 10הננליכתלמוד

מהמדרש:מספרדוגמאותלכךאניאהאותיות.שלהגרפילצד

דלים,אחרילרוץחסדיםגומלשלדרכושכךדליית,כלפיגימיילשלרגלוטעםמה

דלייתשלפניומחזירטעםומה ,עצמולושימציא ,גימיילכלפידלייתשלרגלופשוטהטעםומה

 ...יתבייששלאכצנעהלושיתך-מגימייל

 ...פשוטנאמןכפוףנאמןפשוטהכרייךכפופהכרייך

 ...סתוםפהפתוחפהפשוטהרףכפופהפ"א

מתקיים.''אינושקרמתקיים,אמתמלכן?לכןואמתעומדאחתרגלעלשקרטעםומה

שאב~ Qהילכ~לשירמתחברהואוכזה ,חיברושילדיםספרותשזומאחרכמיוחדמענייןזהמדרש ,לענייננו

 12ניאליק.שלספיחכסיפורגםנמצאאותיותנצורתילדיםשלדווקאעיסוקנו.עוסקים

כמדרשביטוילוישזהדברכאותיות.וצורהתגכלשללמשמעותביטויניתןעקיבאו'שלא"ננספר

 13הנא:

 . 10-4עמ'סופית,נפ"אמעשהאלתרמן, 6

 . 412עמ'המדרשים,אוצר 7

הקדומה.הקבלהמספרילאחדנחשב 8
י"א.א"נ,הנהירספר 9

ע"א.קדשנתנבליתלמוד 10
 .התלמודמעשיותנספרונצרימ'נירילעבריתהמתורגמותדוגמאותהנאתי 11
 .קפה-קפועמ'ב,פרקספיח,ביאליק, 12
ע"נ.כטמנחותנבליתלמוד 13
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שלרנונו-לפניואמרלאותיות.כתריםוקושרשיושבלקנייהמצאומרום,משהשעלהבשעה

יוסףבןועקיבאדורות,כמהבסוףלהיותשעתידישאחדאדםלו,אמרידך?עלמעכבמיעולם,

 ...הלכותשלתליםתליוקוץקוץכלעללדרוששעתידשמו,

"כלהתורה:פרשנותדרךבנושאהרמב"ןשלבפירושומופיעההאותיותלצורתהמשמעותיתההתייחסות

האותיות"."בצורתאובגימטריותאובתיבותשרומזהאובפרושבתורההנמסר

ואילוערכיים,ומסריםרעיונותולהבנתלפירושדרךהיאהאותיותלצורתההתייחסותהניילבמקורות

השונה.ולדחייתלהשמצהללעג,דרךהיאהאותיותלצורתההתייחסותאלתרמןשלבשירו

מציאות.כבוראותאלאהדדיתלהבנהמוסכמיםסימניםכמערכתרקמופיעותאינןבשירהאותיות

הסופית,הפ"אשללאךזףה-יעלמותה "

כצורךתפסוהכלהכללאעוד

אולם ...ארעהתקלהמה

בדגאיזהכאילופתאום

 ...העולםמןנשלף

 ...מלעופחדלושעופפוהצפורים

 ...מלתופנדמושתופפוהמתופפים

 ...שטשטפועודלאעמדושטפושדהרוסוסים

 1511 •••גטנטפועודלאפסקושטפטפוברזיםטפוח

האותיות.אחתהיעלמותבגללבסכנהכולההבריאה

בריאה.כוחבעלותהןהאותיות-היהודייםבמקורותהמצוילרעיוןברורהבזיקהעומדזהרעיון
 : 16נאמךובאבמדרש

העולם".אתובוראבתורהמביטהקנייה"היה

כתוב: 17יצירהבספר

 18אותיות".ושתייםועשרים ...עולמובראחכמהנתיבותושתיים"בשלושים

נאמר:הגר"אשלבפירושוזה.רעיוןמוסבריצירהלספרבפירושים

 19בדיבוריי.העולםאתאלוקיםבראכלןהאותיותשלצורפו"ע"י

נאמר:אבועלפיאאברהםלויהמיוחסבפירוש

כראשית.לספרהקדמההרמנ"ן, 14

 . 17-16עמ'סופית,מעשהנפ"אאלתרמן, 15

א.א,ונאכראשית 16

הקדומה.הקבלהמספרי .הראשוןלאדםהמסורתפיעלמיוחס 17
א.א,יצירהספר 18

 .דמשנהנפרקיצירה,לספרהגר"אפירוש 19
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המציאותשרשישהםבעצמןבאותיותכלןהאותיותלקשרלאמורתמידלךצוחקות"האותיות

 20הרראתם".לפי

בצלאלאנושית.ליכולתאלוקיתמיכולתמרענוזהדברהבריאה.כוחבאותיותישאלומסוררתפיעל

וירצד:כחכםבמקראהמתואר

 21 ." •••מלאכהרכלובדעתובתבונהבחכמהאלקיםרוחאותר"ואמלא

מתואר:במדרש

 22וארץ".שמיםבהןשנבראואותיותלצרףבצלאלהיה"יודע

המתייחסתנ~מרהלכךישביטויעצמאית.כמהרתומתוארותוהיצירההבריאהיכולתהןהאותיות

נאמר:בתלמודמשה.בידיהלוחותשבירתלאחרלאותיות

 23פררחרת".ואותיותנשברולוחות"תנא:

הלוחות.שלהחומרעםנשברותואינןלמקורןחוזרותעצמית-רוחניתכז;יהרתהאותיות

הבקיאוהאדםרוחניתכמהרתהאותיותלאותיות.הקשוריםהרעיונותוהורחבופותחוהקבלהנספרות

 2כתרנ:•סופית"נפ"א"מעשהביצירהשונים.צירופיםנעזרתמציאותולשנותלברואיכולרזיהןאתויודע

לתוהו".חוזרוהעולםקטרעדרקהיה"נדמה

מאוחריםבמקררותמצאתיהאותיותאחתבהוצאתהחרבתוכדיעדבעולםהפגימהעללרעיוןביטוי

כתוב:חיים"עץ"דרך 26הרמח"לשלנספרו 25 •יותר

האורותלמעלה.הנמצאיםאורותושנייםעשריםעלמרדותכולןבתרדהרואיםשאנוהאותיותכל

כךנכתביםבההקדושהולפיהתורהקדושתנמשכתומכאןהאותיותעלמזהיריםהעליוניםההם

אח,דפסולנושישהתורהספרלכןאותיותיהם,עלההםהאורותשלוההארהההשראהתגדל

נו.הקריאהנכוחלעםהקדושהממנושתמשוכראויעליועומדתההארהאיןכיכולו,נפסל
\.....,._" 

בראשית:לספרחייםהחפץשלבפירושולענייננויותרברורבאופןנוסחזהרעיון

כאילוהריאחת,אותתחסרראםהעולםחלקיבכלופלכיםעיירותעלמרמזיםהתורה,אותיותהנה

 21מהערלם.חלקמחריבאתה

מט.עמיאנולעפיה,אברהםו'שליצירהלספרפירוש 20

ג.לא,שמות 21

נה.ונאבראשית 22

ע"נ.פזפסחיםנבלי,תלמוד 23

 • 24עמיסופית,נפ"אמעשהאלתרמן, 24

הקדומות.המסורותבבסיסגםנמצאזהרעיון 25

קפנ.עמיחיים,עץדרךהדרכים,ספררמח"ל, 26

בראשית.פרשת-לתורהפירושחיים,חפץ 27
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הסופית:ה-פייאשלהיעלמותהלאחרנאמראלתרמןשלובשירו

 ...נפסק ...נתקנקטע."הכל

 ...כמוהומאיןקםושקט

קטרעדרק-היהנדמה

 .לתהוחוזרוהעולם

אשםנמיידעאישלא

שםאיהאותיותורק

הזוית,נקרן

כלהתבלכי ונינד:-·..-

קלה,אותנשלנפגמת

 ...סופיתפייאנשלאפילו

האותיותהופעתשדרךספקאין .מאודנולטאלתרמןשלבשירוההתרחשותוניןהמקורותניןהדמיון

נשירהאותיותשלמוסריתהידרדרותבמעיןלהבחיןניתןאולםלמקורות,ברורהזיקהמשקפתנשיר

שבמקורות.האותיותלעומת

במדרשולפירושוהמקראילסיפורנשיררמיזות

שהואכפיתורהמתןלסיפורברורהבזיקהבשירנומתוארהסופיתהפייאשלהיעלמותהלאחרהעולם

אתעצמםעלמקבליםישראלבניונוהתגלותשלמעמדקייםתורהנמתןובמדרש.במקראמופיע

התורה.שלהקדושהמהותזושהנאתיהמדרשיםפיעלהאותיות.נכיינכתובההתורההתורה.

הפוךביחסעומדהמעמדשכאןאלאודרמטיות,מתחשלאווירהיוצרתבשירנותורהלמתןהרמיזה

תורה.למתן

התקדמותומשמעותהמאותיות,המורכנתהתורהוקבלתהתגלותמשמעותותורהמתןשלהמעמד

 .לתוהוהעולםהפיכתשלאיוםמהווהוזואות,היעלמותמשמעותואלתרמןשלנשירהמעמדבבריאה.
 : 28רנאנשמותהמדרשעלמתבססתנשירתורהלמתןהרמיזה

געה,לאשורפרח,לאעוףצווח,לאציפורהתורה,אתהקנייהכשנתןיוחנן,דינשםאניידיאמר

ומחריש."שותקהעולםאלאדיברו,לאהבריותקדוש,אמרולאשרפיםעפו,לאאופנים

פעליםגםדכאשמותעלוהוסיףפייא,היאשלהםהפועלשלמייךהפעליםבקבוצתנחר 29אלתרמן

מודרנית.עכשוויתנשפהשתיקותעםסיניהרממעמדשתיקותמערבהואמודרניים.

כט.פרשהדכא,שמות 28

ה.מיתרים,למורה,כמדריךסופית"נפ"א"מעשההשירניתוחעלמכוססיםאלודברים 29
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 30כדרגמת:הםתורהממתןהפעלים

מלעופףחדלוצפרים

וחוףרחפהלאהרוח

כמר:הםמודרנייםפעלים

שטוףשטפולאסוסים

נטרףנטפולאברזים

סוףבלינשארותהתחלות

פיעלאך .סיניהרלמעמדבניגודעומדהעולםשלשהחורבןכךעלהצבעתיזהבפרקדברייבראשית

במדרשלחורבן.סיניהרמעמדביןקשרלראותניתן .)ב"עזרה(עבודההבבליבתלמודהמופיעהמדרש

נאמר:

אתםאיןאםלהם:ואמרישראלעלכגיגיתהרהקנייהשכפהמלמדחמא,ברוימירבאמר

קבורתכם.תהאשם-לאוראםמוטב,-התורהאתמקבלים

שלהאלוקיתהתכניתמתערערתכביכולאחרתהתורה,בקבלתהבריאהאתממשיכיםישראלבני

בשירנו.לביטוישבאכפילתוהומחזרההחששגםקייםסיניהרבמעמדלכן 3הבריאה.'

היאהסופיתהפ"אאתלהחזירשמצליחההדמותיוסף.שללדמותהיאבשירנוספתמקראיתרמיזה

המקראית.יוסףלדמותברורהרמיזהקיימתהסופיתלפייאכמטונימיהביוסףהביתה.שחוזריוסף

היחידהואדברשלבסופואךהמשפחהמתוךלהוציאוניסואחיו.עלשנואהסופית,הפ"אכמויוסף,

תקופתו.שלהעולםואתמשפחתואתולהחיותלעזורשיכול

יפריוןהיאהברכהמשמערתיוסף".פורתיינןיעקבשלהברכהמילותבתוספתיוסףהשםמובאבשיר

והאותיותלצפוי,מעברהרבהעצמהאתהסופיתהפ"אהגדילההשירשלבסיומוואכןוהרחבה,הגדלה

 32באיי.הקץכמעטהעולםעל"שמכוחהאלאמשמעותחסרתבאותמדוברשלאלמדוכולן

חזייללמדרשיבזיקההשירשלהמסר

חסרתפ'יקדנראהזהאםגם .תפקידישבקבוצה-בחברהאחדשלכלהואהיצירהשלהברורהמסר

 .בלעדיולפעוליכולהאינההחברהחשיבות,

המרכיביםביןהדדיתאחריותמחייבזהדברהפרטים.כלסךמאשריותרשהיאמהותישלקבוצה

עםויחדאות,כלשלומהותהייחודהבושמוזכריםיצירהבספרנמצאזהמסרהקבוצה.שלהמגוונים

האותיותלצירוף-לייביחד"מיסטיתמשמעותניתנתיצירהבספריחדיו.האותיותכלשלמשמעותןזה

דברים.ולשנותלברואאפשרשדרכו-

קייםהזהבמסרישראל.לעםביחסחזיילמדרשיבמספרזהמסרלראותניתןחברתי-אנושיבמישור

אתהמפרשיםחזיילמדרשיהמגוונים.מרכיביוללאשלםאינושהעםובכךהדדית,אחריותשלהרעיון

 • 33עמ'סופית,נפ"אמעשהאלתרמן, 30

התורה.אתשיקיימוישראלנשכילעראהעולם-חז"לאצלהמצרירעיון 31

 • 32עמ'סופית,נפ"אמעשהאלתרמן, 32
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זה.למסרביטוינותניםנסוכותחמיניםארבעתלקיחתמצרות

הנא:המדרשמונאהבנליבתלמוד

יחיופרותחערשיןפרות;ערשיןאיןמחםושנייםפרותערשיןמחםשנייםשבלולב,מיניםארבעה

חובתוידייוצאאדםואיןפרות,לערשיןזקרקיןיחיופרותערשיןושאיןפרות,ערשיןלשאיןזקרקין

שנאמר:אחת,באגודהכולםשיחרעדבהרצאה,ישראלרכןאחת.באגודהכולםשיחרעדנחם

 33יסדחיי.ארץעלואגדתומעלותיובשמים"חנונה

נושא:נאותרנוסףמדרשמונאונאבמדרש

אדםבנינחםישישראל:כךריח,נרוישטעםנרישזהאתרוגמהישראל:אלו-חדרייעץס"'רי

נחואיןטעםנחישזרתמרחמהישראל:אלו-תמרים"ייכפתטונים;מעשיםונעליתורהנעלי

ישראל,אלו-ענת"עץ"ועףנטונים;מעשיםנחםואיןתורהנעלינחםישישראל:חםכךריח,
ואיןטוניםמעשיםבידיהםשישאדםבנינחםישישראל:כךטעם,נוואיןריחנרישהדסמה

ישישראל:חםכךריח,ולאטעםלאנחאיןזרערבהמהישראל,אלו-נחליי"וערניתורה;נחם

לאבדםלחם?ערשהחראנרוןהקדושרמהטונים.מעשיםולאתורהלאנחםשאיןאדםבנינחם

ראםאלו;עלאלומכפריםוחםאחתאגודהכולםיקשרוחרא:נרוןהקדושאמראלאאפשר,אי
מתעלה?חראואימתימעלותיו",בשמים"חנונהשנאמרזהרמתעלה;אנישעהארתחכךעשיתם
 3יסדחיי.•ארץעל"ואגדתושנאמר:אחת,אגודהעשוייםכשהם

התיאורמשמערתהעולם".מןנשלףבורגאיזהכאילו"פתאוםמתואר:הסופיתחפ"איציאתשלהתהליך
מבנח.שלהתמוטטותשלהיא

ספינהלהטביעהעלולחור)המשאירהבורגלשליפת(נדומהחורקדיחתמתוארת 35הנאבמדרש

ישראל:לעםבמדרשהמדומהשלמה,

אחדנטלבספינה.נתוניםשהיואדם,לבנימשלירחאי:נרשמעוןוישנה-וגו'יחטא"אחד"האיש
לכם,אכפתמהלהם:אמרכך?ערשהאתהלמהחבריו:לואמררתחתיו.קודחוהתחילמקדחמחם
הספינה.אתעלינורמציפיןעוליךשהמיםמפנילו:אמררקודח?אניתחתילא

חןאךאותיות,מניאבשירואלתרמןישראל.נעםבאנשיםאלאבאותיותעוסקיםאינםחללוהמדרשים
אלתרמן.שליצירתולניןהמדרשיםשלהמסרניןברורקשרשקייםכךהאנושית,לחברהדימוי

השואבתעשירהנשפההכתרנהאיכותיתיצירהעםמפגשמהרוחהסופית"נפ"א"מעשהנשירעיון

שונים.לגילאיםהמתאימיםמשמעותייםמסריםומניעהשוניםלשוןמרבדי

ספרותיותביקורותתופעתעלסמויהביקורתנר.ישהתרבותיבהיבטגםביצירההמסראתלראותניתן

בלינה?מה"אךאליהן:מופניתהסופיתהפ"אעלהאותיותשלהביקורתונכךבטלנות,מתוךהנעשות

מרכינילכלביטוילתתצריכההרצויהחתרנותשלהתמרנהגיסא,מאידךלדפוס!".ראויהכל-בכלבזמננו

ע"א.כזמנחותככליתלמוד 33
ל.דכאויקרא 34
ו.דכאויקרא 35
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המיעוט.עלכוחנירובשלמהשתלטותולהימנעהאוכלוסייה

ולתכניםאיכותיותותרנותספרותיצירותלחיפושדרךומהווהלזמננומאודרלוונטיתזוביקורת

ולחברה.ליחידהמשמעותייםולתכניםלמקורותזיקהומשקפיםהשפהאתהמעשירים

ולאאיכותיותספרותליצירותהתלמידיםאתלחשוףהאוריינותנתחוםהחינוךאנשישלתפקידם

היצירה.שלובהבנהבקריאההנדרשמהמאמץלחשוש

תלמידיםשלדורולבנייתהתרבותיתהרדידותלצמצוםדרךהיאאיכותיתספרותעםהתמודדות

ספרות.יצירותשלונמסריםנתכניםהעמקהויכולתגבוההמילוליתיכולתנעליהשפה,ברזיהבקיאים

מקורות

 .תשמ"דירושליםיצירה,לספרפירוש ''אר'אנולעפיה,
 . 1915ירושליםמדרשים,אוצרי"ד,אייזנשטיין,

 • 2002אניבתלסופית,נפ"אמעשה ,'נאלתרמן,

 • 2007אניבתלספיח,ח"נ,ביאליק,

 • 1987אניבתלהאגדה,ספרי"ח,ורנינצקי,ח"נביאליק,

תשס"נ.ירושליםהתלמוד,מעשיות ',מנצרי,

תשי"ז.כירושליםנדפסוילנא,דפוסונא,כראשית
 . 1994אניבתלה,מקראה"מיתרים", ,'דושטייך,מ'נרו.ן

תשל"ה.גןרמתהיהודים,אגדות ',לגינצנורג,

תשס"נ.ירושליםעקיבא,ו'שלא"נ-המדרשיםאוצר ',נגריננוים,
תשי"ז.כירושליםנדפסוילנא,דפוסונא,ויקרא
תשל"נ.ירושליםא,חלקהתורה,עלחייםחפץליקוטימרדיך,הכהןי"מו'חיים,חפץ
תשנ"נ.ירושליםשלמה,תורהחומשמ"מ,כשר,
תשנ".דירושליםהנהיר,ספר

תשמ"ו.ירושליםכראשית,לחומשהקדמהחיים,תורתרמנ"ן,
תשל"ט.ירושליםהחיים,עץדרךרמח"ל,

תשנ"ז.תשמ"ד,ירושליםמנחות,פסחים,שנת,מסכתותככלי,תלמוד(עורך),הרבע'שטיינזלץ,
 .תשי"זכירושליםנדפסוילנא,דפוסונא,שמות

תשמ"א.ירושליםמאמרים,קונץלעולם,היאאות ',משפיצו,

 .....ו~---
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סוכ";!ית"א .P ~ה q\מע, /אלתרמןגתן

ג::זיו"תש, "Qחזגימיזrc:זדיו"ם

~tכליםרים Qהt;כ

~קךןזןית,

::זאו.חיו"ת;נלהב:יחילו

ית. P,סו"א .P ~זגב:י~רו"ת

הו::יסוךה:היו""ך/$ז;נכה

-חיךה ן~)'mד 1$ " "

וזג~ןיל?~;נר .Pזגה ?i Qi?ז~הזו"זגיהי

ו::יt;כיךההיאר.ולח~יעל

~יליי.היא- ח~~~יעדל ל~~

קץ(:קי;:זאו".חיו"תז?-ין;נחו

ע.לזו~קולע,מום) Wגל~ן

i? ה, 1$הז.ק~יעל!?צו

ילן f-;נלהח.לו

יז?iכ"ץ iרעדמזcסר"י

להב:יקל.ס.ית P,סו~פ"א

א"ךן~יזהנאייראו/$ז;נרו:

 "!ל.ח!?זcרתעקםך~יזה

צ"ךןל~יזה"גכלל/$ז;נרו:

ךת". "Qעו"גזנוז :ח;ז. iאו;ב;קו

הוא,tכ~לןץקל f"ר"אז?fח/$ז;נרו:

w ע.הw הוא".טוכ.לג~כ?ה

הוא~לן Pהו;ר ן.כ$!"/$ז;נרו:

הוא".סרכ.ל;נז"אתסן;;!ית א"~~ם

ליג";!יחושגעליי;נל/$ז;נרו:

זtc;כגכt;כי)חושגעל-(~לעז

א"פןכאיזהיתמההלא
 ·.· \' "=-ן • :-

היא".כ.ית-לף 1$לגז?iנ:ור~~ה
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~:t ?:?נגייםגם ם~" :ור;tגייגi?W ר

י;:זת~ר:פיךזQךאמח.ן

ת ?j ו:;ן;~ז;ה 1ד ! כ:יכ;e.~ריר"

זQאין-~מו":כ:לחהג~אות-

~לת )i ?!היאע~ז;:ר;~תוך

היא:קתו~ה~ו Wך::זזגלין

נוגfלתזג~רזQ~ן !~מורו"ת

היא!;:ז+סהזי:תמנעול?זגיו

i;t ;,שו?:?ענו;:ז:קסכעםלו ,ן

 ...הסוס~ליהוא:ר ?tj;כלז~:זגיי

כזוכגנו ?גליגהזגהאן
דלפוס!"כאויככל-;:זכל"

ל;:זג,הוt;כ"יפואוהיו"ת ~

 . 1 ~ 1$ךכt;וועו"~ןאיןגיי
קולעת הכ?:?~~לעםו~חוק

 .נן~"ן-וקריצות ף"~ו?:?חיאות"

עוד,~~ז:וזן ?j~חוזfiגיגה~לעם

-הוא~ל;נלהוt;כיף~ריסה~לעם
זאת?זגה ?אז:; ...גד::כמו~tועאן

 .~ללוזQלאן~ראכע

אלה,~לזQ?:?נןהסר"פית;נ"אגיי

ו;נtוע ...ה ?jזQג:יt;ו;ןלה,t;ו;ןלה,

 ...כךלת הסכ;e.~ ...ה ?jז~ ...~t;ננןה
Z ~ i;t גיסא-:כאל;נאזגתרןה! 

 . ..-ךלתפיז:ות ?tכה Z ~ i;t •••ה ?iז~
גזוית wךהt;ו;נרים

סלי-ךיר~גיך:כערל"ם
נר.ז;יiרו

נליפ"א

ית. "Qסר
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גצ"כן.ז;ז:;כסומכללאעוד

אולםז:tרגןה."לה wמזגה

ככגז:tיזה~לו f~נ:יא"ם

 ...::זעולםזגזלף wג

!.קעו:;כ"פומצ~רים

ו:ודלול~;יב:וע

P .לעוP. ••• 

ז.קתו:;כפוים .P. !;;ןת~מ

~נ:יא"םזדמו ,

P .לתוP. ••• 

~פו W-ז.קך;:~רוים pסו

גן~דו

 ..ט: w~פו wעודלא
 "ופ~כ;:pזק.!.?כזים~פו"ת

קו 9 ~

 ..גט:ג~פועודלא

:ז~;ית i::זרו::זרוז:וגן~ךה

 ..כח:לאכז.כ:;כה

מז;כנ:יז:ול~;ית,::זעתגן~ךה

ג~שר::זכגע

 ...לז.כל.?לי

 ••• .Pעו.לאעו"ף

 ••• .Pףהלאתו"

 . ..זנ 1qסוסלא

 . ..גזנלא~כז
 ..כח:כז.כפולארו"חו"ת

 ...לז.כל.?לי::זכגעג~שן

לז fממנ:יו:ולו"ת~לכי

 •.סר:.?לייי 1$Wג
 ...ג:;כסק ...גמק ...גק,זנעמכל
qךזj? טj( יזםt:מו"הוזגז~... 

ט )jרעדרק- ה~ז::גר~ה

 .לההור .tחוך::זעו"לם



זtז?fם.?זגי;רע~ישלא
ז?fם-~י;:זאו"היו"ת(כק

.? i? זזרית,רז:::

לח' fה.כ.ל:;וי;::ז:;גינו

קלח,או"ת לifז?.ג~;וג~ת

 ...ית "pסו א"<; לifז?.א,:;ולו

רקיע- יז::: t: ~ז?fג;וקו

 ת"ויר?.ז::: ".נזtכץ

גיע.?לי~רחוכנן~דו

~עווי.!;ויות."

i;t ק:;גי~ח ".זtחגf?זמו::יריז:::

ך:::זסו"~כתך:::זתו;:זח

ח w ~קו"לתע ?Jלג~מע

 ".תכ!"וזגז::: ל$/ח F i;tב;א,זק"ר

זוע.ף,.?קול~חוץ'.?גה ל$/

:::ז~זו"זרח:זגזהיאהרעי~ח

 ?יוסףקרח,ם wמחיוסף,

-ז:וt;כרחא,זק"רסונ";!ית"א .Pו ...
 . . .ז:וזרחג;ןא"ם 1;!.

יוסףת j'פגזעםז:וזרח

;ח.ף::דז:ו~רזגןץ t;~זק"

י;י~ר ...~קו~ה ל$/ז:וזרח

מכןם f:::זקיצו:::זכל

כ~י~כעלאו;י~לו

רם i?fעול"םיינ Wה~זג;ר
ף, .P.לעו

ף, .Pלתו

ךל~ט"ף,

ךלרחף

 ...סוףעדזגסו"ף
זק"ז.p"כז:ןהית pסו"א .Pו

 .א~ץ jP ז:;:;ו~עט:כעול"םעל

נו"ז:ןח,'בFנונןח,ז;יוגי~חנן~ךח

f גע.היאגק,~;וחלא~לו~tז

 63למקורותבז'קהאלתדמןנ'שלסופ'תבפ"אמעשה

\.\.~- ... 
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 ו:;י~ת t;t~~סהערדלאאותם 1ש

 ...::וו.קג~r:ותת t;tל::וק,גי~ה,
w לף-כיתגיזcו~גיע::וז::

- דו:r~גםזיו"ת i;:ואו~לזcת
לה::ו~ילת 1דמ~םלז.qאלזq"לא

::וr:יז:;כיןהדמיתלה~םאו"

סלילהל::ורגיזהךלא

ג~נו"ןה. ע.גי;~~ךלא

.~-
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