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(ליצכ)י1יאוריה,י*ידיל:אילטא׳לכםהיתומשבםתואארוקו

רישהינימתאקלהרשאןושארהיתעידייפלאוהל״תמר.הזבאצויכו
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ימםינורמתהתמט?א
עןכוי

?שמשהדע

מיהרומוגוגךפ
י

??שמאהיגי.ימ?יהי

תייהדימתובתונויזחהםלועלא X•־!■־▼:V־▼״

תילן;ןכשלתורפסמהתוחורהןיב

םיבכוכןיבהתעףחרמריבכהךזיה

םיבהאבעבשתהארתזןשפנלמעמ

ונכותבדומע;.םירדרדלךךכזףא
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ל
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.״תווצבשהלודגהאיההתג?אלבהתיסה״

.ז׳׳לרתתנשמהמדקה

ךדיבךלימרתו־ןלקמולגרבתולעלרקיהיארוקתיסגםא

םעררתסבתבשל,םימשהתהתרשאםיאשגהםירהה■לע

הזכלמעשפגתאתעדיהתעיכ,ךילגרתהתםיבערבךהלו

ישלפמדעועיגהבוםימרהםיסכרהלאואשגתהבםירהבףדורה

,וברקלאחורףואשלוויתחתעגרודמעבולםעגיהמ:בע

הברבערשאץראהרככלכתאתוארלווירחאלאטיבהל

!הירדהוהירודהלכםעיולגהרפסכויגפלהחותפ

.וצקםורמדעטעמטעמטקלתמהבגרהםדאהייח

ידקומתדדומחרולעמםימשתכרב;שעגרה,לולחולולתרה

היחתרחתרתתבהלשתבהלודימתוברקבדקותשא.םלוע

םייחהלכ.דעצודעצלכלעץרפתהלהנוכנההרוצעהלמהב

שיא;ומכשלעוגולקצושיארהבולעישמשהתחתםיכלהמה

.סלכועיגידחאץקםורמדעאליכףאוכליוינפרבעלא

המדאהעקי!תוברשאםוקמהתאוותעתאםדאהעדיאליכ

הזכ:המהלדחאץקורההילועלדחאךרדלבא;וילגרתחת

ץראהוגעלבהרשאשייכםפא!ואבשכתכללובושיאלהזןכ

לעוילדגםתאריאשירשאשיו,אוה־אלהרמאוהיפהתהמו

.וירחאםיאבלןורכזלתחפיפירבע

יגפל.םיגשששוהגשםיעבראלרההטקלתהילגרתחת

יתוגפהב.הביתרבערשאץראה—ירחאו,ןוילערתסובעישל&מ

םירורמתהתאויליתבצהרשאסיגויצהתאוזחייגיעימכש

ודעמרשאוירושאוכמתרשאלחגהיקלחתא,ילומשרשא

םויבםבידייתקזחהרשאץעהיכבסוםיחישהתא,ילסרקםב

.תטרשובוטרשיוירשבבואברשאםילולהגהוםיצוצעגהתאויתולע

ורכזוומשרשאהזםיעושעשעטגאוההמההםיחישהדחא

רבדמבויתאצמ,ןנערתיזליתשכ.תואבהיתורושןיבמוריהצי

יתזחאויגסגסבויתאםירחאויגאיתבשיויתדמחולצב.יכרדלע
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הימתאץראההחתפול.והצקבעוגנורהבתולעיתיאחהםויב

—םויהדעזאמ.רחאםוילהכשחונתואורההדרומבוהעלבתו
.םינשלבוייצחןיי

אצויהחורפאהימי,רדמסהחתפתהימיילויהםימיה

תאצלימויבורקיכאראוילעקבנרואוק.ותפלקמ1<ציךא

ת*יתנ#אלוהיןיניתילעהאלדועינאוםינוערזילשקבלרייי

תחאהילתדמועינאולופלולחהשרדמהתיבילתוכ.יטפךח

ילחהבו,םייחהתוצראבתרחאהילתוהבלהלשתומא1ךותב

ךמוסןיאושיאןיאיתאותור*<טקללתולשבםיכרכבךלהתהל

ינומכחורפאאוהםנו,הזקדצהשועוששתאיכרדלעיתענפ

הזיאילתרוהלםיניעליליהיו,החמצותצנוהנוכנ־תוררבכו

ינפלרבועאוה,ודחיונילעםידחאםידעצ.רואקלחיךרדה

אליכספא.ויבקערמושוךלוהוירחאךלוהינאוילתלרנכ

הזהחורפאהיכהלננוטעמדועייכ,ודחיונתכלימיוכרא

...אוהםשםיללחרשאבוםדעלעי

תומםוימתאזההנשבהנילכתהנשםירשעושמח
ך׳׳זב

ימילכליכיתימדרשאהזירוענףולא,ת״ירבהתנשבטבשל

הבותכםוימלהנילכתהנשםירשעושלש.תירבומעיתריויאבצ

רשאוימיימדביבלימדבוילעיתננוקרשאתאזההניקהינפל

שדחלונידמחמ]תטלפשדקחתפשלםידרחהינפלםויהםשיננה

ברקבותלחנלעתמהםשםיקהל,שדחהרודהינבבלבורכז
ינפלהבותכאיהרשאהמלצכוהתומדבהתואםשיננה.ויחא

אליכףא,םינששלשוהנשםירשעהז,ימולעימימהרומשו

םיכוראשי:ןוקתויונשםישרודהםירבדהבואצמניכינממדחכנ

חיהיוארהמרשאםירצקשיו,הרצקבאובלסיוארהםיזרפנו

יתדנהסאוםויהיתדגדאלילוארשאםירבדשיףא;םבךיראהל

םירבדהילםישדקיכספא.םירחאםירבדותרחאהפשבםיתדנה

:יבלביתרמאו,ידמעשדחיבאכדועבזאישפנמוכפתשהרשא

.ותואדימאאלוונפילחאאל,ט*דקהתאעלבלדיחלשאאל

ידידילעתאזיתניקתאסופדבתולעהליבללעיתולעהב

אוהאלה,יההידידיויבאםעםירבדיתחקלתמה
ןקז

תיב

,ןאזנעבעלןהכהס״דאר׳׳רהונתרפסיבצווניררושמשארלארשי

:רימאלהלאהםירבדכ(ז״לרתןושחח׳׳ר)רפסהםעוילאדמאו

ירוענימיבישפנהבהאשתאיתרכזתולילביבכשמלע״

ונישארלעמסיהלאוחקלרשאאלפמךנבףסויהכימתא
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תנשלםינשלבוייצחהלכיתאזההנשביכיתרכז.ותעאלב

רודהידליםירוענהינבבללעורכזתולעהליבללעלעאוותומ

סיפדהלרמ&ו,םיתעהיבתכדחאבשדחץיצוליביצהב,שדחה

ב״חק״ששךרפסלךיתורעהבתרכזרשאותומלעיתניקתא

יתחקל.רואהתאראלוהכדעיבתכןיבהנומטהנהרשאו

שדחה,טבששדחל׳בוחבהנסיפדהלרחשהלעבתאםירבד

ןכלע.ויפכץפחבהתואלבקמאוההנהו;תמהתמוברשא

המירנדחיוימעךדיתתלץופחתילואךנזאאנ.הלגאיתרמא

תלודגתשרפוךנבתודלותתאהרצקבךבתכבתאזההבצמהתא

.״יתריששארלהרטעקישתוושפנ

וניעהתהכיכםארשא,הזהשישיהברהיננעהזלע

:רימאלןושח׳חןמובתכמב,וחלםנאל

םינשירחאךבללעתמהינבןורכזתולעהלענד&מודבכנ״

רישבונורכזתולעהלרמאתו,הכדעופלחח״ב״
רשאןויזחה

םעךירבדויהרבכםנוע׳׳הכמדחאב,ותומבזאתבתכ״

ךתבשחמםיקתםאהנהו.ולבקלת1*יורחשההשועםכחה״

הלאירבדו״:(242׳בק׳׳שש)ירמאבזאאבנתמכיננתתתאז״

לבא.״אוצמתעבםופדהתיבלודמעייוכםינורחאה״

ךמעהולנתויהלינממםנדועלואשלהשקתיכ!ידידי״

יחכםנתיארוהזץיקבינתיאראלההתאו•הזךלמעב״

•יבי&מההכתינשהםנו,רמקינימיןיע,תופריד;.התע״

טעתחקיתלבלינורמשירשאו׳׳ציינבתיבבהתעינאו״

?בותכאהמ:תינשהו—.םהילעאפורהתוצמבינימיברפוס״

רבכשימלע,ןזן>י7רפעךש;לעהתעהריעאםיניקדועםא״

ותלהתרפסלתעהךאהתע?תעהםיניקלהפלהרבכו,תמ״

ךיבאאוההמבו;״׳ונוךיפאלורזךללהי״:רומארבכז״עו״

םג.רשבראשדיבהכתו־תאדיבלהתהלהחד?ךיפכאל״

י.םיוגלכ׳התאוללה:(יתעדל)רישהרמאי׳התאללהל״

,וגחנאאלו)!םיטאהלכוהוחבש״
ודסחוגילערבגיכ(ןעי

יתמאאלווידסחלומנכקרונתלהתהארתו)״
תמאו(ת

לעותלהתםנתויהלונצפחוונעשילכ:ל״ר)!!םלועל׳ה״

ידידיהתאהנהו—.(אוהםנןכשומכ,תמאהתרהט״

ינאו,ושפנתולודנתשרפוויתודלותתאבותכלילארמוא״

ךיאוק׳יששבםשהעמדלכימיתניקבלכהיתבתכרבכ״

תושעלהתאיידיריךלךא?יתרמארבכרשאתאהנשא״
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התאתמירשאתאוא,ךשמנתואבםשמתחקל,תאז״

ידואתחאותדלותקרךלרפסללכואאלינאו.ינססץוח״

עשךתעדלליכשסרודלןורכזלרפסבאבלהיוארה,ותופ״

םינשהתחאביאובביכ—אוהו,םהינפלךלוההדחלסכ״

ותבצמןבאהנהויתאצמ,ורבקתארקבלותומירחא״

בקנוהרבשנ״
בעתנשונאידיהשעמ,הכותבבחרדוח

י..חלאנו״
.

תאזיתדנהאלו.אוהימםויהדעילעדונאלו

אובכילואו,םויהדעהזלעדוערוענאלשיאםנו,שיאל״

כ)רחשהילעמדחאבחזרבדסנ״
י

םנחלשתש•תעדןכ

תע,ידידיהתע—.הזתועמקתלזאהוצא(המשהזיבתכמ״

ךליכ,תמארבדלעיבכרחלצ.יתילחהיכירבדתולכל״

הכרבוםולשרבודיננהו.הזהרשיהובוטההשעמהךדבל״

.״ןהאזנעבעלןהכהםדא—םימתךבהוא.םימיהלכךתיבלוךל״

וילסכך״א,גרוברפפם״ס

.ק׳׳םל״הנשו׳׳טילואלמםויבםויה.

.ד־ירתתנשמהמדקה

,הזהאשמהתאיתאשנוילערשארקיהודבכנהםלעה

עדונ׳(םייחךב)ןה^זנעבעלןהכה(םדאךבנףסויהכימ

רשאוונצראברשאלארשיימכחלכלוירבערפסעדוילכל

םישארשאיתותואויהירתומליכדעלובנהרבעתוצראב

ךורבערזתרופןבאוהיכוהריכיהלאיתורושארוקלכווילע

םיךזן׳בעדונהףסויהכימאוהיכ;הזיה
תוסירהויתורבחמב

תויפדשאףסויהכימאוה(*;ןויצתבירישואיורמ

ותמכחברוללהיו,וחבשואלמלארשיינבלםיתעהיבתוכלכ

.ץמ&ו
ונדועברשאףסויהכימאוה;וחיבןויפרםע,וחור

לחנכוחורוםימולעואלמויתומצעדועבומתםצעבוובאב

ודמעויריכמוויעדוילכוונעדניותרוכהוילעהלע,ףטוש

לאורהנהעמדירוקמו,הניקםהינבוילעואשיוותומבםידיערמ

ועמט׳תאועמשרשאוותואםיעדויהלארשיימכחברמורבשםי

•

םתולחברשא!חזסדא־ןבתמםדאדלכתומכאליכ

,ותחילואשענרבורפסמימיםבכשמלעםהיריצבוכפהתהו

.ותומירחאאצי״ןויצתגיונפ״(*
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ךיראהכו,רענמ?וגווימילכתוב&כמשיאהיהףםויהכימו

רבדובקצוה.וירוענימיתמדקמיכ!ותומיעתוכראוייחימי

ימכחלכהתאלהרשאאפךההנאמףרעתשקהלחמולעילב

עדיהרתיהותמשנבאוהו.הלעתתאופרולאוצמלםיאפורה

ונינעו_םיבאכמוימילכויהיו,ונעצבתתאזותלחמיכןביו

תארקלןוכנהיהותומינפלתוברםינש.תחשתוהלבוסעכ
ונמילשתהלילדעיכרמאיכ,רחמםויבללהתדאלותומה

העידיהםדאלכייחררמתםאהנהו.ולרחמםויןיאוותלחמ

םייחוארונהמ,םימיהתירחאבתומלרשבלכץקוצקיכ

לאהזעהקושתוםימולעאלמדועהיהרשאהזםדא-ןבלהלאכ

.הלסםודיוימיימדבוומויםצעבויניעםיצעייכועדיב—םייחה

ולכלכבוחורלדנתאדמלםיעדויהוירועניערכונומכימו

דימתרבדונתאורבדידמןה?חנאהילבמתוברםינשוהלחמ

םשהשיאכ,תמאלאידיבוחורדיקפהלןכהדמועהשיאכ

וניוענונחנא.דאמפירעשנהויגבוםינזאבםינורחאהוירבד

רבדאוהוונחנאנונחנא;ורבדבוינפ,דועאלאוהועומשמ

ירישררושיוךלהאוהוםירתסמבוניכבונחנא;ונמחניוהחונמב

שמשהתחתוצפחלכוועשילכיכםיעדויונומכימו.ץיצתב
הברהבתכוהבהנהןכלעוהרידאהלורבעתפשלידנהלהיה

הישרודוהידמולידיקזחלחכיצמאמלכבהרחתדורקחקימעהו

!ודחיםיערדוסבדימתונתארבדמוהונעמשוינזאברשאכ

וייחתונשלכיכ,ותומענרבויפביתתנםנהלאכםירבדו
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קדש״(י

—י
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יוסיפסיצסוי)׳הלךרעיקחשבימומנ
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.
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.רתיתפשיסכו׳התלהקע״בארה׳ע(בי
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יכטילחי?וליכשהרשאםינומדקהםיוגה
י

ילשמהטעמבחמארבדוהמכח

וארקרשאלודגלחנתומדכהישנהתאונלוראתהמודמרויצוהואנ

,ףולחינבלכלעוימימףיצירשאהישנהףטושלחניכ,1161110םשכ

0ז180<10בגשנהורישביקלטיאהררושטחוטםויראוקיוודולו.יקנןיא

םיתורחדלחיאבלכתומשיכ:רמאיוהזהרבדבםיאלפרישי£111-1080

תויחאהשלש,ןעצר$פהידיבתרמשמלםינותנוםימש׳םורמבתוחוללע

יתבתאתושעלוחכםםהלעםכסמלתחאה,םדאהייחלעתונוממה

תישילשחו,ומלםיצורההםימיהרפסמגר$וךולהםמאלתינשה,ןידינח

ימוימתומבו,ןתאדקפהםימיריבכןקזו.ץורחחםויחאובבםדפקל

לכתאןעצראםהידימאוהחקלושמשהתתתםיכלהמהםייחהןמ

לחנךותלאםכילשהוםאשנוםהילעםיתורחםיתמהתוטשרשאתוחולה

המהםגוחכשיוםייחהיעגנושונאלמעלכםיתמהוחכשיזאוהישנה
ולצניחצנהייחלוכזדשאםישנאהםלואו.םיטשהתתתרשאלכבלמ

ןקזהשארללעמתוטאשהףסכבתופחנםינויירילעתישנהףטשמ

םשרותיכו,ךלוהרשיוךרדםימתלכםשחולוחורתרמלודימףוטחל

וטםויראירבדמכ״ע.חרמזהורישהיניעממןוששבםימבאשרשאשיאה

רשאםולחהםעאוהרחאםולחחזהםולחחיתעדלו.וננינעלךרצנה

םשתאתומהירהאלאשיהמודהךאלמיכוניתומולחילעבונלםימלחמ

ורכזדבאלותישנההלוצמבוכילשהלידככיגקפסילב,שיאושיא

תוחולי״עאלןודבאחןמולצניונחנאוניתמןורכזיכספא;שונאמ

יתומיקתרכזנהלשמהינדאלע.םיעודיםיקוספי״עםאיכהנויינבו

׳כףסאבבונטאםיידדטאהזלהמורו.הזההזחמביתרישידומעתא

.וילעהבוטההלבקהדיכםילוגלגהתאשתתתםשלגלגתהיכספא,ג״כ
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,םבתכהמלשתלהקוםירישהריששל״זחתעדלעדסונח,אוההורישביכ
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יכנאהנהו.ל״כע.״הי-םרכ.איהםגהארקנןכלו״המרשםרכ,הניכמ

בתוככקלערירהלעםלואו,ררושמלהנתנהתושרכיבלמרבדהיתידב
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המדקה
.תופסוהוחוטטשהג,הנושארארורהמל

רתורודימגוידיבץפחילכלשפההיהםלועתוסימ

;םיעמושהבבלבאובמםהירבדלחותפלםיקרפלובושמתשהרשא

לכאמלבוטוירפרשאתעדהץעיפנעבדחאהףנעהאוהו

תא.דוצןוטלפא.םדאהייחידמעמלכלהפורתלוהילעו

וצמיקמלןהיקנויינזאבםילשמרפסלתוקיעמה
תאוקניי

רשאהבוטההלועפה.ןהידשבלחםעדהיקדצהורסומה

,םיניעלאיההיולנרפסהתיביאבםידליהבללעלשמהלועפי

םירוענהינבהלאלאםילשמהןכליכשמרטנדיבםיצחכיכ

אלםימיבורוםידומלבעומשלםנזאהחתפנרבכרשא

רמחכתוכפהתמתומימתהםתושפנ;םבלתאדועתישקה

עומשלתובושקםהינזאוהילעורוצירשאהרוצלכלבקלםתת

רשאאלפנהרופסהלעסתעדתולקבאלפחדלולכשםושב

רופסהתאםעלבביכ,תשלשמותילכתזאו,לשמהיפב

רמהרסומהתאםנדחיותאועלביקותמה
ונקיו

םנדחאכ

אתש,ה״העביעבטתעידימםנרעזמטעמוהפשהתעידי
םישנאםנו.לשמהתותלדהניבסתםהילערשאםיריצהדחא

Iי׳

םנהמו;תלעותוננעילבאלהזכרפסבוארקיםימייאלמ

יכ,םידליתעדםתעדרשאשיםילודגהןיבםנרשאירדא

ויתועידייפלעםאיכםדאהחוררכביםינשהבריפלעאל

ןבכששןבכדמלאלשםיעבשקו,ויתונויםנו
םיטעמו;עבש

וטלשירשאבלחכידיבכשפנירשיהלנםישנאדאמםה

רמארבכו,הירובלעתמאהתאהורתךכבעומשלםחורב

םיבר.״םיטעמהיאשונןכלעהדבכתמאה״םימכחהדחא

םבלםפרחייכףאהלנמתחכותבםתפרחעומשלושובירשא

םתנשוובוצפחיאלוםבלץאנרסומרשאםיברו,רתסב

םתרבעהזןכהזכו,רקשהלצבוהפונחהלצבםהלהברע

תעדבםהלבוטו,םהינפבהנהיתמארשאלכלחצנהרומש

ףלאינמדחאתאשמ,רתסבםהבםתחשמתאםישנאיפלא

Iזווןןטהןקתילשמהםלואו.ויתפשלדלעםמומתא
וטושב
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ובננתיהזהךרדבו,תטאהתלתהלפרעורסומהשובלןנע

הלאהתוארמבםריבדבו,םהידנמםהיאנושבבלברסומהותמאה

שיאריסהלוצפחיםאולכויזאםתינבתתומדםלצתאםנ

.וששובתיאלו,וינפמויניעיצוקש

ץאטעמכיכעדנאלרשאםירפסבםיננובתמהןמימו
ןבאהתאואיבדאלרשאסיונהתונושללכבןושלוהמוא

םילשממהדבלמ!?םתורצואלא,לשמהתא,תאזחהרקיה

^!טס״זגמגרפכדילי(^650!>118)ינויהסופוזיאומכםיקיתעה

1:הלאכםילשמילשממלכלןושארה?1117816טץראב
ביבסיח״(

תבהקרחירהאהנשםישמהכאוהשז״נהעדאיפמילאל
םשבםילשמץבוקוסחייולרשא,יברעהןאמקל,ןושארה

סורדעהפוידוההייפדיפ,(יםיכחלאןאמקללאתמא
םיצבוקי״עונילאםיבורקהםינמזבםלועםשםהלושע,ימורה

,יתפרצהןיטנו8אל:ונושלבשיאםירישבםיבותכםילשמ

אוההלעמבםדוקוןמזבםהמןורחאהויזנכשאהנניססעל

ימלרפסהיתבבהנפשארלויהוילשמרשאיסורהףולירק

ץראהלכבתעדומו.איסורןושלורפסםדמללונצראבםירוענה

.הלאכםילשמירפסמתאצויההברהתלעותד

םכחםע,חזםלועמיט,לארשיינבתפשםרכמו

קנויכחזםיעושעשעטנםנהלע,הצילמהורובדהתמכחב

וילשמתאסופוזיאעימשהינפלתוברםינשתואמ.םינפל

סוינינימםוקינפלוסינןיהינבלכוסאמ&סישנאינזאב

אלפנהלשמהידילעומעתשנרןואשחיבשהל(׳אפפירנא

תאחיכוהל(ילעבריןבםתויליכשח״םירבאהואכמוטצאה״

ודובקי׳׳לעבאפ*םשברשאהזהןימהןמהואנלשמבורודינב

1)18016ן>150116?41)61.זומשלעהזהלשמהןיטארקיןכלעו(י

וןארוקהרפסכרכזנוטשדשא,הזהקיתעהרפוסהייחןטז(*

םלואו,ךלטהדודןטזדעוטידקהלםיללוהתמשיו;רוריבבעדונאל

רכזנהתיכרע׳לבםילשטהץבוקםארבדבקפסםיליטמשםירחאשי

.אוהולש

,אטוררסוהירחאתישילשההאטביח11606111113^תעןג(*

.רכזנהםופוזיאייחןמזלבורק

ןונןבעשוהייטיבדוע.:רטאנט״עףדהלבקהתלשלשב(*

ילכאתליטאוהו(ןלעבאפונייה)•ילויאפוםילשמותודיחתרימאהאצמנ

דחויהזלעךמס(24דצשלשמהטוחהסרטנוק)ןאמפיירי״רו;אמעט

תסחיתמונמזלולעבוריןבםתויםשהק״השכטמשנהארנהיפכו.יאדמ

<.•תמאכםילשמהתרימא>.
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םכשישנאינזאבםיזירגרהשארלעמרפושכאורקלוםימע

,(יסםיטפוש)(י״ךלמםהילעחושמלוכלהרשאםיצעה״ירבדתא

חוחכרוקדלהזםימורעןושללארשיךלמשאוהיולרחבןכו

,דייביט)״ןונבלברשאחוחה,לשמבהדוהיךלמ.דיצמאבבל

קמל׳(י״שרלסחוימהשוריפכהזכןייעו;חיי,ה״כב״הד;׳ט
קזראכונממאוהקזחותמחלמישנאוומעברביכוריכזה
םיזורחבאבהזהינשהלשמהתאאצמתרשאיפכ,חוחה

יעתיברמדבלמ,(׳אלשמ׳כ■*ס)םיאבהםילשמהךותב
.םהינימלהצילמולשמלכברבדשושלודמלרשאםיאיבנה

בתכאוהלשמהרוקמתישאריכודינהםיברםימכחרבכו

ירויצבוטילהרשאםירצמ*דומעלע(קפילנארעיה)םימופרחה

ילעבלתעדםדבתורוהלםילודנוםיברםישעמםייחילעב

םימלאהיפבםירבדתתלוליכשההלאהםיאבהו,עודיכ,םעה

דחאםנרמואןכו.(•לשמה-םהלאציוהלאשהד״עפדה

36םישדחהםילשממה ןילרעב)וילשמתמדקהב11011041.0018

םשקלחלאציהארנהיפכיכהעטהזבםלואו;(7דצ1803

םינויהילשמןיבוןלעבאראפקרםהששדקירפסילשמץב

םיאצמנשדקירפסבםניכתמאוניאהזו(,ןלעבאפםהש

רמאד״מקתתנשלףסאמבםנו.ונאבהשומכןורחאהןיממ

םאיכםניאשדקירפסבםיאצמנהםילשמה״:םיפסאמהדחא

ותננשולוהיכוישאוהיוםתור,״לעבאראפא״לבארקנשהמ

.וינפלע

,אריםןברפסבםנועדונןימההזמםילשמתובקע

דומלתהירפסןיבושדקהירפסןיבעצמאבדמועכאוהש

לשמךרדבםירבדהורמאנאלולצאיכספא;וירחאםיאגה
קרפסב.לשמהןמאצויהירסומרמאמךרדבםאיכירופס
:רמאלבותכ׳נו׳ב׳פנ״יןמיסתימראבותכהארים

:ףתותשתאלךנמריתעדלויעבתאלךנמריקיד

^

;וילשםם׳כ׳םמג״כלשמףוסבגגיסםעלםגזומריהזהלשטל(י

.שיע.הטההוילשמתאויפבםשםגאוהשאוילשולשמו

1838ןעיוי,ןעטפירש.לטמם$1ז)ן״מבטדהלםילשורי׳סב׳ע(*

.(271דומע

ותארוהבשי,י״לב1/1\>#0<!םשהלבורק,תירבעבלשמםשה(י

רופסהתא,ויקלחלכתאםגלולכיןכו,םינושהלשמהינימלכ

(ץנעטנעז)ונטמאצויהרסומהתאו(ססינכיילג)ןוימדהתא(לעבא6)

.קספהוןידהבירהללוכהטפשמםשלהזבאוההמודו
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.הלארבתו

םופוזיאלשולשמתאםירבדטעמבללוכהזהקוספה

אבסופוזיאילשס׳יע.שרהרצויתוריס׳ולכ,X״{.־״

רפסןיטנופאללאבםשמו;422לשמ,םלאהתאצוהתינוי

;ב״ילשמיעיבשרפסףולירקלםשמו,ינשלשמישימה

םיקוספהינשתאונאבהםשו,ב״כלשמיעיבררפסונלצאו

שרדמדוע׳עו;באזןבלשותקתעהפ״עק״הלבאריסןבמ

#.׳ה׳יס,תודלות׳פאמוהנת

ןאוידקאתארונבהופתןא/׳:א״י,ה״כאריסןבבדוע

רמאמהאוה,״ןונאןמןוהיתרתויכעדתאימהילעקורת

.דתיהרמואאריסק:ג״ל׳פהברארקיושרדמבאבומה

אצויהרסומה.התבכוהבקקרהרעיבוהבהפנתלהנוינפל

ומכ,ןושלדיבםייהותומ:המלשרמאשהמאוההזמ

לשולשמאוההזהלשמהו,1םש>שרדמהותואראבמש

םשש,״ריעשהוםדאה*׳ולכ^*ן״־״ז**ג2^><>0;סופוזיא

אריס־ןבירבדכשממםדאהלארמואריעשה
**X־!;־״,ז־״

!)X//<^)׳^;׳׳.ל רקהוםהה;יולכ<גז0,<*10ן%0.׳^,׳י!•!ג!1*

יו׳חןיטנופאל׳עו,64םל&ה).ודהיםהינשואביךיפמ
)

.

לארשיתמדאלעהזהףנעהאשנהכדעםאהנהו

8רעזמטעמקרירפ
םינושארההנשמהימיהימיבהנה(

םההםימיביכ;ריבכמלהבונתירפתתללההםינורהאהו

אלםידוהיהןיבהנושלםנתינויהמכחםנהטשפתהרשא

ונמטושדקהעזנלעתאזרזתרומזביכרהלמונימכחוענמנ

הבסנוהבחרהזןיממםילשמהתעידיו,ראתהפיירפאצמנ

ילשמ*םשולוארקיוהרותבדחוימעוצקמלםהליהיוםלצא

דבלמיכ.(יטוקסעוונהםימכחהילמנמםיברו״םילעוש

׳ע)ונתאמודבאנרשאךלמההמלשילשמןיבםנויהילואו(•

מירלףרצמה׳סב׳עו.ןימההזמםילשמ(יתבראתמכחםשבנ״הש

,סובוזעילשמלסחוילשמוהמלשילשמהמדמשגימןמיסאיהץינוק

ל״תמרירהתעדםנןכו,ו״כ׳יסבםנםש׳יעו,ןימההזמםתויהל

׳סלניבתמדקה׳יעו.(זועלודנמלותמדקהב)סתוילשולשמב

.םירומלתישאר

.דסעטטאניד,רקיה׳סבהזןינעבםירקיוםירגקםירבד׳ע(•
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ןימכםילשמרובחש
תמכחוח״עבתדלותתעידיםעבלושמ,דז

ילכלםהללשמדהיהדוע,ל״זחיניעבתורקיויהש,ןושלה

ודילעםהל.ראבלוםהיעמושלהקלרסומודילעתורוהלהשעמ

י״עש,ךיניעבלקהזהלשמהאהילא:ורמאאידהבו.הרותירבד

תעבו.(יא׳פהברריש)הרותירבדבדומעללוכיםדאלשמד

תהיש״:ורמאיותמכחלדנוללהלשוהבשונלורפסירשא

״דמללבה,תולשמותימהבותויחתחיש,םיבשעוםיצע

לשהברהותמכחותבשםרפסבןכו.(טיהז״טפםירפוס׳סס)

,םילקדתחישיוכחינהאלש:כ׳׳נורמאיז״בירודימלת

׳סמי,דילקביב,חיכהכיס)(׳״םילעושילשמו,םיסבוכתולשמ

רשאדומלתדימכחןיבםסרופמהםלואו-.(ח״הםשםירפוס

אוהןושלהתמכחמהזהקלחבםשודיולהיהוטרפבקסעתד

ולטבריאמ׳רתמשמ(זמהטוס)ורמאוילערשאריאמיבר

אתליתשירד.דוההיקריפבמ׳׳רשירד,דוהיכו.םילשמילשומ

(א״עסחלןירדהנס)ילתמאתליתאתדנאאתליתאתתעמש

שלש(םשול״זםרמאממהארנשומכןלעבאפההמהםהו
שממהמדיתעדלעו(״מ״רלולויהםילעושילשמתואמ
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,היהעבתחישקדיפיזיאהלשטהןימלולכיאליטםיראחעדל(י

רשאםילשמהןיכליזחםגוקלחיילואו.םירבדמהוםיחמצהתחישאלו

יגבורכדגםברשאםילשמהןיב,הדשהחישלכוםיחמצהםהיאושג

היהיו,ויחאבשיאח״חעבורבדיםברשאחלא;יבווהערלשיאםדאה

ילשמ,םיסבוכתולשמ;חטוצהילשמ,םילקדתחיש

תעשבולאכתוישעטידופסבםיקסעחטםיסבוכהויהילוארשא)םירבדמה
,ס״שבתופוקמהמכבםימעפלתודגאילעבלםתואונאצטשיפל,םתכאלמ

אהךלאגטסבוכאוההליירלאששאיעסח״לןירדהנס׳עדיחיבו

אתלתאתדגאאתלתיוכשרודייהשילעיטשמירדהיקריפטרמא

(תויחבשחקפאוהשיפל)חיהעבילשמ—םילעושילשמו.(ילתמ

׳םיסבוכתילשמ״תלמבשדח׳יפXהרעהכ100דצםשץניציעו
הימתרתייו,״םילקדתחיש,והמדקרבכשינפט,טעמהומתאוהי

םיקמכםישבכסרוגה,רכזנהןאמ6יירםכההלשישיריפריע
.םיםביכ
י

ל״זחדכלגרימהאמזיגרפסמאיהתיאמשלשרפסמה(י

ילשמתיאמ׳גימכםילשמההלאלצאטרפבי,םייסמיניאשךסל

דיבדיהיבי,דיעיחיכרייי)ןילחמהאטחלחןכיינרכזהשםילעיש

הרעהך$לבשיררהלי״שרחידליתיעי.(תואט׳גהטרופכהארגשח־ע

תואט׳גיואשפ(ט״יקםיחספ)ם״בשרחבתכשוריפבו.ידי׳ג׳יסזיל

חגשלןייציעי.כ״ע,סישבשתיאמ׳גלכןכיאקודואל

•234דצ׳כארידהטםליעתוביתנ׳סלש״טרהתורעהבו,7דצא״רת
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מ״רו(״תואמהמכלתמאבהלועםרפסמשסופוזיאילשמ

המכחבהברהקסעתהשהיובאןבעשילאוברמסתואדמל

*•תינוי
)

ויתוצראבהיהומצעבאוהםגו,
תאםשדמלון

הוהריאמ׳ר(ז״ל׳פר״ב)ש״מכםהימכחתמכחוםנושל

״(דכםיאלנימלשורי)םשתמםנו,היסאב
איההיסאו.(

םנהכותבתללוכאיהו(ןעיזאניילק)אילוטנאץראבהנידמםש

וסכ),םילשמהלעבסופוזיאתדלומםוקמןעינירהפתנידמ

י׳ידלץראהתואובת׳םבדאובמש

עמשמשומכו,:דףדץראווש

.נ״פ*חק״בבו/תומלתעקוספהבררישבו(ט׳׳יםיחילשהילעפב

ז׳ע׳םותיעו,תאזרמואומצעבג״בשדטינהטוסבו)נ״בשרםושמורמא

ודמלםהמתואמ׳ה,אבאתיבבויהםידליףלא(לבאה״ד.בל

אלאםהמרייתשנאלו,תינויתמכחודמלתואמ׳הוהרות

ויהאיסאלשהארנה.כ״ע,״איסאבאבאיהאןבוןאכינא

ראשנש׳אהאוההיהו,תינויהמכחדומללהולשלםילנרומ

,הרותודמלשתואמ׳ההןמ
דחאהאיםאבויבאיחאןבו

מ״רלולהיהו.תינויהמכחודמלשתואמ׳ההןמראשנה

ןושללעבםנהיהשקי,םילשמלשממתויהלהריתיהנגד

וננ׳׳רדא.זסןיטיג)וילעורמאשומכ,ץילמו
;רפוסוםכחמ״ר(

תכאלמיפילערפוסתלמבהזבונוכיהארנהיפכיכםאו

םוקמבאידהבורמאשומכו,הבסנרפתממ״רהיהשהביתכה
,רחבומובטןבתכהוהמ״ר(ינאיתאנשו׳פתלהקלר״דם)רחא

הצילמביקבהלעהרותרפוסתלמשאוהעודיתאזלכב

ב׳׳פבםיפיהוירמאממהארנויתפשקתמו.(״םירפסבדמולמו

זיףד)תוכרבד
)

השעמהיהשתעבו.תומוקמהמכבדועו
םנפולסקונלוחלשםהלהרמאווניתוברלצאתוכלמהחלשו
6דחא

היחשהמ׳פתלהקשדדמ)ריאמיברתאםהלוחלש,(י

ע(״
.ה״ל׳פשירלארשיכהדועת׳

ע,ןושלוחצילמונייחתינויחטכח(י*
13דצח״פקתע״חכב׳

.גארפמל״רהמןואגהםשביינר״ישןואגחאיבמש.דמ

,אמי*ןוגלע׳יסרעיבחייוכ׳יסאכחילךמדיאחוחמ*ר(״

לעונודאומשהעשיפלקרוייאבכ״חארבקנשאצמתןויעהרחאוש״ע

42׳יס״.דמלשןינב,׳םבךאלכ.דמלש׳רהאורבהגשכ״אוםיהףוח

861116^.30116^111(51661611611116!11170111*114.:םשתמאב145צ

י*
)

.הרעהכגיס׳פל״בירםכחהלהדוהיחיכ׳ע

היחיון>11ן11108ןמו6x11ןמבכרומאוהשדמאללכונילוא(״

־.הלוגהרואמושוריפ
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!יבוריע)ותומכט״רלשורודב.דיהאלשינפמאוהו(.יידישאוה

לארשיימכחראשמרתויהנידמהןושלעדוי.דיהיאדובו(.ג•

מ״רתא(?)ארטפואילקהלאשועצמרבכו.ונבתכש:ימכ

תח)ידרתםומינבאלצאאבוךלוההיהםנו(״(.צןירדהנס)

הכיאשיר)םעלבכלודגףוסוליפהיהש(ימענרמאתו׳שהכר

.(בס׳פריב,אזובר

ילשומולטבמ׳׳רתמשמ״הנשמהוילעהרמאשפ״עאו

היהשארפקרבתאוירחאשרודבוניצמתאזלכב,״םילשמ

ומכ;מ׳׳רלשוילשמרפםמכ,הברהםילשמעדויאוהםנ

רמא.־דוה(ןייזי׳המ׳0׳יברתוהקבו,היכדייו)וילעורמאש

ןמרצקןמזבשהמיתהו;אלעתןידהלעןילזומהאמתלת

ןנחוייברירהש,םילשמדוחכתשנןנחוי׳רדעארפקרב

ונאומ׳ירלולויהשימתואמ׳נ(חלןירדהנס)רמואהאוההז

ןויערהדחץילמכ״נארפקרבהיהו!׳נאלאונלןיא

הרורבהפשבםירמאנ,דומלתבםירזופמהוירמאממהארנכ

תלהקשרדמבוב״יקרפתובותכ׳יעאמנודלו.קומעלכשבו
ילואו.תומוקמראשבוםינשהםיבוט׳פו,המכחהבוט׳פ

יברימיביכ,וילשמונממדמלוריאמ׳רתאארפקרבהאר

ירחאדועהיחיכףא,םימיבאבןקזארפקרבהיהרבכ

,בסרבגדחןמתתיאל׳׳נהשרדמהרמאממהארנכ,ותומ

תאיברםנהאררבכו;ןקזךריכמינניא:וילאיברירבדמו

תמכחהנשמההרכזאלדשאםעטהו.וירוחאמריאמ׳ר

לשוחבשלתאזותעידיבארפקרבעינהאלילוא,הזהןכסמה

החונ.דתיהאלהנשמהרדסמק׳׳הרחורשיפלילואואדיאמ׳ר

.עודיכ,וידודחבםימעפהמכוהטינקהשק׳׳במ

ילשממםיברםילשמונתוארבאלפתנאלתאזםעטמו

דומלתבםינטקםיונשבואסםלצכוםתומדבםיאבסופוזיא

ותפלקמזונאהךותתאאיצוהמל׳יזחולדחאליכ,םישרדמו
ויירפסמםיליעומםירבדאיבחמו

ר״בבומכ,םשדקירפסלן

אוה׳וכונורגבםצעדמעוףרטףרטירא:ד״ס׳פףוס

יי
)

רסיקסוילויתבוהא,העודיהארטפואילקץבןמזהקוהירלע
הזלע—דיאמ׳רןיבו,ןברחהינפלהנשהאמכ.רתיהש,סונינוטנאו

׳יחשם״רוניא.דזברכזנהמירשרמאו(ו״פ)ןנ״השלעכוליפאדמעדבכ

;תרחאאדטפואילקאיהשרמאלהארנרתוילבא.רחאאלא!ברחהדהא

.תלפםה׳פהדנבוא״ע׳םמדקיפבדועתרכזנארטפואילקו
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באזה׳ולכ׳11׳1״ז*״•ל׳*?=״י0?ג2766(6(1.מ*1זמ)םופוזיאב
תויחהךלמיראבבאזהתאהנובבח״בירףילחהילואו,הדיסחהו

:ורפסבםעקודו.(ש״ע)אמורךלמלעוילשמאשניכןעי

.המואמז״עריעהאל129׳וכ40דצ,עיניק5ור6ש.באדיוג

שארלבנזהרמאשהזהשחנל:׳אהשרפהברםירבדב

סופוזיאב;יוכהלחתךלאינא,הלחתךלהתמהתאיתמדע

.וי־באושחנהבנז׳ולכ01?(׳!!X״?11ף0?״!9.^6״44

,רתיהשסראי:לשמ:ןמהתאלדנתשרפרתסאשרדמב

םופוזיאלשמלתצקמבהמוד׳וכהריזחוהרומחוהחיייםול

לעשרדמהלשמלןורתיו^׳^ז<^*״״ת?״׳?״*.*115
.סופוזיאלשמ

םרכאצמשלעושל:אצירשאכתשרפתלהקשרדמב

־ג״״ין{6{־ן!ו״ו#״״א31סופוזיאיוכוויתונפלכמניושטהיהו

ינבאקדצינזאמ,רסבולכאיתובא:א׳׳ערט״לןירדהנס

לשמהןמינשהקלח.י׳׳שר׳יע;ץלחנהרצמקידצ,קדצ

לעושה״ג״יזון**<״*?״?״ז*456סופוזיאבאצמנאיבהש

םוקמבואצמנאלי״שרבהנהו.(באזהוי״שרבו)שיתהו
.ןקתלעניוא״שרההזבהשקתהרבכו?םינשקרהשלשה

:םידחאלויהוהפובלשנהזלהזטעמםימודםילשמינשתמאבו

לוכיאלוילדהי׳׳עראבהךותבודבללעושהתדרב(׳אה

,XI)ודננכשילדבתבשלבאזהתאהתפיותולעל (1,*6>ם1*1ם66
תדרב(יבהו,קדצינבאקדצינזאמךיישוילעו(•״=׳דונלצאו

תאוריעצהתרזעבודבלאוהלעיוםיזעהריפצםעדחילעושה

111)המשחינהורזוע קידצרמאנוילעו(•גנ׳בונלצאומיט.5,

.ץלחנהדצמ

םישנ׳בולויהשדחאל׳םףדקיבתומדלדועשר

םהירבאב,56םלאה),סופוזיאםע׳וכהנקזתהאוהדליתחא
22

.17,4םעו(. וליחתדלזרבהארבנשןויכ׳ה׳פר׳׳בו;1*ז0ט1

122םלאה)םופוזיאםעןיתתרמתונליאה
XII.*1,4£00,ןמםעו(

5םלאה)סופוזיאםעהיניקלארונאתייאדאברועל:ה׳׳םר׳׳בו
)

איבמאוהשםירעובהםילחנהי״עונקבשאתיצמרשנהםשש

םששרדמב׳עו.חבזמהלעמבנונאוהשרשבהםעדחיב

ןכו.הנוהכתונתמב
נ׳׳בשרלשודבעיבסמשרדמברפסמשהמ

ןשילהילקזקפנאבטידצילןיבזקופל׳׳אד(נ״רלשוא)
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וייחתודלותץיע).שממ.דזכסופוזיאמרבכרפוםמ,ש״עיוכו

.(ץטנופאללםילשמה׳סב

דועםהלםיסודהטעמוונאבהרשאםילשמהדבלמ

םידסוימםהשםהבןעתםהינפתרכהרשאןנברדץלמואצמנ

,אטנודלומכ.והעדנאלואוהעדנשסאבלשמהזיאלע

״זראכהשקאהילאוהנקכךרםדאאהיםלועל״רמאמה

לאקפסיתלבןוכיןלהלםשרומאהלכו(יי*מנ-רדא,׳כתינעת)

ונלצא׳ע(^680ע.*1796)הנקהוזראהקעודיהלשמה

(ב״בר־טב)״הדוצמולושרפןאצלאבבאזהשדע,,רמאמה•ב,א

ונלצא)ותואלוטילבאזהאבש,דשל(יה׳8ייש)םלשמלאזמור
,א

ט׳
)

״ךליטמיאלשיבודיבעתאלשיבלבט״רמאמה—.
ןשיהיהשסיטשיליכראללשמהלעדסוימ(םיכבדועוב״כי״ב)

(״אשינהרמאהילררועמירשודהרבעםיכרדתשרפב
ץראךרד׳סמב.97םופוזיאלשמלהמודאוהש׳וכאכהחיכש

׳י׳פ

׳וכברועלצאריזרזךלחםנחלאל:םיכלמטוקליבו

.(ה־סר׳כ)׳וכי״אלריזרזהלעאייח׳רימיב:השעמהלעדסוימ

תמארמואוליפאשיאדבלשושנועךכ״רמאמהקפסיתלבןכו

הזיאלעתזמרמךכהלטהו,(ט•!־ןיייהנס)״ולןיעםושןיא

הילווהדינדוא,ינרקיעבמלליזאאלמנ״ןכו,השעמרופס

אתשוכרכ״ןכו;ט*1םג184סופוזיאלשמאוה״הינמוזיזנ
זומריילוארשא,״אדנשיבדאברתמאלוליהץדבעארנושו

׳וכאדנשיבל״א׳וכשובההיהשףועל״לשמהלא
יכשמיניעטדאבסילמנישיפנ״ןכו(ייחבחםש׳פהברתלהק)

לאזמור(טלןירדהנס)״אגרניבליזינאבאיבוהינמ״.״יננוהד

דפארבכו.דועודועוליעליתאבהש״ןיתתרמתונליאהוליחתי

הילדינסהינדיעבאלעתרמאמהש(ו״כ׳אףרצמ)ץינוקמ״רה

־ץלמהתחאםעפיכינומדקהסובוזעילשמלםהוימ(••״>הליגמ)
ילשמבתמאבאצמנהזכלשמו.כ״ע,המןמזללעושהתאיראה

מ110ע4(1688!ם,7ידוההייפדיפילשמבוט*ים2721סופוזיא

(58דג׳ג׳וח׳אהנשקאבאקלשןורשי)ר׳׳ישןואנהרמאןנו

אוהותעדלש״התימרחאליראהתאןיבישמןיא״רמאמלע

שרדמבןכו;שתנהשוריפש״*/!זתינויההלמהםילבאוה(י•
הנסכעתשרדןוהילענםבןוקרדתרוגהתיהשהנסכעתםהילגרבו:זימרייו
סכעכוםגהזכםישרפמשיו(25—1,עג$זרטייבםקאז׳ע)י£/4?ןמ

יזילשמ)ליוארסומלא
)

.
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תד
.םינומטמשפח׳סבםיספדנהםילשמהןמב״ילשמלעדסוימ

םינומטמשפחדפסרואלאיצוהרשאםכחההנהו
המההטילפתיראשאלםאעדויימו״הרעשהךרדברמא,הז

.״דומלתבורכזנרשאארפקרבלואריאמ׳רלםילעושילשממ

ונירבדלברעויסהזבהיהותאזהרעשההתמאתהוןתיימ

םילשמהלכשינפמ,ורוקממסופוזיאילשמבושמתשהל״זחש

כ)רפסמבה׳׳ס,םשםיספדנה
י

םה,ינ—ד״מםילשמה׳ז

(טי—נ׳׳יםילשמהןמהלמבהלמתועטבהארנהיפכםילופכ
הרעשהלםידננתמםימעטשילבא.סופוזיאבואצמנםלכטעמכ

םישרדמודומלתבםיאצמנהםילשמהתטלפתיראשמ(א:תאז

:היקנרבעןושלבסהילשמםיבתוכויהשבורהיפלעהארנ

יתשל(חרזןירדהנס)׳ונרואלםיפצמויהשףלטעולוננרתללשמ

הזוזגהניאשתחאוהזוזגתחאםימבתורבועויהשתולחר

ןאצולהיהשךלמל(•זזיטיג)
(חישר״מכ)׳מהדשבתאצוי,דתיהו

תתאהקנאהארךרדב;שחנךושנונושלבתאפרלאבשאפורל

יפלעהדוצמולושרפותותשלאמצהיהשבאזל(כ״סםש)׳ןכ

ינירהדראאלםאודוצינינירהתותשלדראםאןרמא,ןיעמה

,םהבאצויכהברהדועו.(יינעלכו׳פרתסאשרדמ),אמצבתמ

.ןיבהלהשקאירוםןושלבםיבותכמ״ח׳סבםילשמהו

׳רימיבוחכתשנוודבארבכריאמ׳רלשםילשמה(ב

ןנחוי

(ב״עסחי׳לןירדהנס)״שלשאלאונלןיאונאו״ורמאממהארנכ

.םהמעדויי״רהיההפלעםירוסמואםיבותכויהולאן

ראבמושרדמהתיבבוילשמשרודדיאמ׳רהיההארנהיפכ(נ

קריפבמ׳׳רשירדהוהיכ:םרמאכ,ך״נתבשםיקוספםהב

,הי

,ילתמאתליתאתדנאאתליתאתעמשאתליתשירד.דוה

אצויהרסומהש,םיראשנהםילשמההשלשםידיעמשומכו(םש)

םילשמהבו—׳וכרסובולכאיתמא,קוספהזיאלאןוכמםהמ

םהינפתוזח(ד.הזמןורכזןיאםינומטמשפח׳סבםיספדנה

ןושלמםיירוסהדחאידימתרחואמהקתעההמהשםהילעדיעת

וי
ן

םיאצמנ,ונרכזהרבכשומכםילשמהלכטעמכשיפל,

ןאמקללםיסחוימהםילשמהךותבםגםהמםידחאו,סופוזיאב

ינשויראה)ןארותוןוד&׳איברעהלצא,ו״טלשמומכיברעה

:ומכםמלצבםתומדבתינויתולמםהבוראשנםנו.(םירושה

—י״״*•**,הנכס(ב״מו,ח״ללשמ)םונידניק
(ב״מ)פיריק

ןושלבבוריפלעמ׳׳ח׳סבםילשמהםויסקו.דועו״״*•״ז

ילשמל.דזבאוההמודו,ןידאפלמוא,ןידאעדומ^

^
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מ,״*x0^1;?80!ןאמג0>?גיןג״םייסמשפופוזיא
לצאןכו

(*.האנעמאדהרכזנהןאמקל
,ונרכזהאלשוונרכזהש,דומלתהימכה•לכהנהו

םישרדמהודומלתהירפסלכבו,םייפוזיאםילשמבושמתשהש

םילשמובםנואצמנשרהזהםנםללכבוםינורחאהוםינומדקה

המכחלתרפרפכאלאלשמבושמתשהאל,הזץממהברה

ודילעדומעלידכםהיתודנאוםהיתושרדךותבותואועילבהו

םילשמהןמשולקןורכזהזךרדלעראשנןכו;הרותירבדב

ירעש׳םבומכ,םהירחאשתורודבםישרפמהירפסבםנםהה

תובאה״דט׳׳לןירדהנסלי״שרבוןואניאה׳רתבושתבקדצ

םעאשמבוענמבלארשיימכחואבשןויכמו.הלעמלונאבהש

ןילוחירפסםהיניבםנתוברתהלוליחתהותיברעהתורפסה

םיצבוקםנםהמםידחאי״עורבחתנרישוהצילמירפסםהש

םילואשויהםלכטעמכםנמארשארסומילשממםידחוימ

:םהבםיעודיהוםילתנה.םהלומדקשםירחאםימעירפושמ

האמביח)אלוהםןבהמלשןבקחצי׳רלינומדקהלשמ

יחותפםירויצםעתוברםימעפספדנ,(ישימחהףלאלהנורחאה

׳למהקתעה,םייחילעבתרנא;לשמולשמלכלץע

ףלאלו״עתנשב)סמינולק׳רבםומינולק׳רתאמ,תיברע
ןדקנהיאנורטנרבהיכרב׳רלםילעושילשמ;(יששה

ללט,(םרפסמל1260ךרעבדנונרובביח)איפסירקתחפשממ

״ק
םילשומהירפסמוסופוזיאילששמםיחוקלםייפוזיאםילשמז

םהםנשל׳׳זחמקפסילבחקלורפסםשתאקרו,םיידוהה

וספדנםירפסההלאלכ.םילעוש.ילשמםשבהלאםילשמלואךכ

םיארוקהןו&דיכתואהונלהזווניניבוטשפתנוםימעפהמכ
םירפסהיכספא,הלאכםירפסבחורתרוקאצומלארשיינבמ

.!וינשארודהםל.דועה(*

שפחסרטנוקבנ״בר״רהאיצוהשהלאהםילשמה
םשבע׳׳פברפסב(1859,ןעז*ש)כ׳׳חאוספדנםינומטמ
הקתעהותוירקחמתורעהולודנאובמ׳םעסופוסדאילתמ

רבודותוקמעהלנמה,רענרעבםדנאלסוילויר׳׳דהי״עזנכשאילל

לשמהתודלותלעםירשימ
אלאוהםנלבא;לארשיינבןיב

אירוס׳לבםילשמהרבחמסופוםאוהימהרורבהמהלעה

הקתעהבםיאצמנההמהםהשרריבקדו,ורבחתנקזהזיאבו
.ספיטנםילשמםשבהמודקתינוי 2-
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ןשיהםנונגסו,חלכומילעדבאוונשיתנרבכונרכזהשםהה

ינבךחלדועםעניאלםינומדקהתופוסאהילעבןונגסאוהש

.םינורחאהתורודה

לטףינהלםימלשוםיברוררועתהרשא,םינורחאהםימיבו

תעטלויעושעשעטנשיאואיביו,התמהרבעתפשלעתורוא

םידבכנוםיברםילשמםנםיאבהךותבואב,׳הןנבקרוש

םידרופמהמהיכספא,שדקהןושלתרהטלעםיבותכ

ודעומבשיאשיא,םירפסהברהבוםיתעהירפסב,םירזופמו

רשאמ)דחאו,דדונלץבקמןיאוףסאמןיאושרודןיאו,דדוב

ורפסבלאוועקןימינב׳ראוהונרודישנאןיב(יתעדי

םיבותכםילשמםינשוםישמחףוסאלליאוהרשאםדקיחרפ

ןעיוו)דחארפסבםיזורחב
1843
)

.

ירחושלארשיינביחאינפלןתוניכנארשאהזירפסו

הקתעהבםיקתענםבך,םייפדיאםילשמהאמליכי,םשדקתפש
םהירחאו,ףולירקו׳ןיטנופלסורדעהפםופוזיאילשממתישפז,

,םהיבלחמוםילשמהתורוכבמטוקלאוםירחאםירפסביתללוע

םישרדמהודומלתדירפסמםיברםילשמתופסונםהילעיתשו

המישרהןמארוקהלררבתירשאלככ)/ינויערידילימםיברו

תוקתעההןמשיו.(רפסהףיסבהפוצרהב״אם׳׳עתיטרפה
,הבבתוכינארשאהפשהחורלוםעהחורליתינשרשא

םיזורחםירישב,ןיבהלהלקהרורבהפשבםבתכליתלמעו

.םירשימהניזחתארוקהיניערשאכ,םירשיו

האציהמחרשאםירפוסהתרעסינממהדחכנאלהנהו

םירשפאיתלבםיאושנינשהמהרישהולשמהיכטילחהל

אוהוןקזהרוהרבכו,דחיואשניאלדבבדבו,דחאאשונב

תישאריכ:זיראפברשאינומכחתתבשביבשוימדחאורטאפ

הלאהםירבדהו,(״ידעלכולתויהיתלבלאוהלשמהיידע

קיזחההרחהוירחאו)רמארשאנניססעלםכחהיניעדננלויה

,״םשבהתאםשבמכםירישבםילשמבתוכהיכ״(נ׳׳אמררפוסה

םושב,הזמערחירדלו:םאםויהדעיתעדיאליינעבינאו

תחתאלה!חחינחירלדחיםמשביוםיברםימשבתבורעתםדא

לולבהתעהיהי,וידעומבדדובדחאהםשבהחירזאתויה

!׳הסברחברשאםימסהחירכוחירןתיוםירחאםימשבחירב

״)״1.6ן>ז10<;1ן>*01:061061111(11111816>1מ116681ם>0•▼011׳
8(10110״.ןיסנוזאלילשםלהםדקה׳ע
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לשפהתאומדזאיכםיררושמוירחאג״אמרוגגיםסעלהיהולו

לעהרקיןבאלבובהזידעהלעמההפיהמלעלרישבאבה

רדההודוההרתיביפדןתנןכרובעבלה:היפילידגהלהשמל

?איההפיםהידעלבםגיכןעי,התילחוהידעהילעופיסוירשא

לשמהתאםושלהריתיהרימשותוריהזךרצגיכתמאיכםא

,המואמםהמשיאבוטמדבאירשאילבמוידחיםימתרישהו

התואםילחהלוגלןיאהדובעהדבכתרשארובעבתאזלכב

הכאלמבתושעלוסניכםיברוארהרבכו.תירשפאיתלבל

ףוליךנויתפרצהןיטגופלו,םדיבהלעיותאזהתירשפאיתלבה

,דועו,לעפעפפ,טרעלענומכזנכשאיררושממםיברויסורה

ךפההרמאלישפנבזעהביהראיינעבינאו!םינמאנםידעלונל
םאיתלבארבנאללשמהיכ,ינומדקשםילמנהורמארשאמ

לשובמרשבכיזרפבתכבלשמהו;רישהםשבבםשבחדל

.ומעוטלכשפנובהטקנוקרמבומעטלטבירשא,םיברםימב

םורדעהפוסופוזיאואשנרשא,םינושארהםילשמהיכםאו

רשאםנמזחורלםחובתכהנה,םירישבואבאל,םינומדקה

,ותמלשהלברקוךולהלשמהםנךלהםימיהתמרבו,מויח

אביןורחאהרודהוםלועתומימםדקמויתואצומרשארבדלככ

ילשמשיבלהלוחכתוסנלטארקוםםנלחהרבכו;ומילשיו

.רישהישובלבםופוזיא

,ןושלתקלחורתויהרורבהפשילשמלתתןעמלו

לקשמהלמנמהאלהלםנולרצברמעלםידיבחרירישליתתנ
.םינורחאהםימיבםידוהיהיררושמםהילעולבקוומיקרשא

הכוראבואביםימעפיכ,בוצקונניאיתורושתועונתרפסמ

יזחמדיפטריפשיכהו,םילשמהךרדכ,הרצקבםימעפו

בוריפלעו;ארוקהןושללרתויםיחונו,אמידאתודיאכ

תונבתורצקהותועונתא״יונ׳׳יתונבהנהתמוראהתורושה

הלמתונבושמחתונבםנתוקוחרםיתעלשיו;עבשועשת

,תחא
תובשחנוזורחהןינעלםינשלתועוטקתורושםנשיןכו

שיאםימעפ,בוצקונניאזורההםנןכו:לקשמהןינעלתחאכ

ש׳׳רהרמאמכו;םהיניבחוירוודרפתיםימעפוושניוהיחאב

לגלגלהנתנתדה״:תלבנתשרשורפםףוסבהריווילואיד

,םיענהםיאושהםנ,״ררושמהץצרכםילקשמהינימבםיזורחה

רפסמבויהיאלםאםהיתולמישארמוניררושמםתואורעבירשא

יכנאסנהזביתרהזנרשאווארקי״תודתי,םשבזארשאבוצק

-י^9*
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