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בד"יקתם.

רשנ~חח.מנוחה )א'
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 ,םיבוהסממעשיויותרששכלומיאביו .סוביםמעשיםע"ירקהואאמהי

 .רבו'ממעשיומרובהשחכמתוניונאמר:זהיעיו 7שכאת"הכי';נחגואין

עצומוהורידהקדרשיסרותיואמצוףאוריאיר'עצריאעכשיואב'ו

מעניןו~?ב Jענינוכפיהפשוטגםשיביןכדיפשוטה,;ושרןבכיוון

ר?כפ'מרחקיםח 7שנשת'נבן-מ?ךמשינאר·שבעמעקביויצאהפושה

 ,כרח?שמרורצההמוךמאביוכתב iהג'עהזמןובהאריך ,פחות-ערךאחר

מהחהו"שממיומיםיוםמה~מרם: tבהכפרבני"וייעיגרפן.סוחזזt:איוא

ושארייןלהםהוקנהכפריבביאקר-זבן-המ';ךעשהמהעדשה!זו

אביר.בשמחתוהואבייןהםשמחר .המשכריםמינים

אביהבתענוגיבשבת?שמוחברשההקדושהשמההנמרנן:והנמשיו

מפני ,אמאבומים 7שאגרתשהיאהיתירה,בנשמההקדרש·ברוך-הוא,הםיון,

בתשבהגוףאתיוענגהתורהצרתהיכוכבן-כפר,שהואז, 1הפחוהגרף

~קותדבשמחת?שמוחהנשמהיכולה /בשמחתושמחריוכשהגוףסרב.ויום

 Mוכיבנאה,רוח 7כויסירובר,א'ויתןוהחיהקדוש·בררך·הוא.המ?ך
תעצבו?הראותיובםוח?ייוה ,א?היועונגב•ז~מחהא?אהחייםאורי·~כון

'ואדוננר.היוםקדושכיהמקום,יפני

בסיריצאורשיהבע?ירכלחייםרוחונכנסהלםוכנתעוררוומיד

ערבות:מירותבז ם?~·?והנעימו

~דים! Q ~י;םך, i~ת Wם iיו~הוןים;א;ר-~הו?~'ךזtנוז;זה
מי<ויtואחדאחדלכ';ונתן?רניכוסומזגהכדאתהבית 7נע ? tנכ

תהביונע"צדיק.אותרשלמנרכןת•ןזב:!ומו 1ונ "םייחן,'ושתויי"ש,הכרס

:r ההמצרנעימותמתוךומתעדןחולךוגופוומשקהרדוי;הע'ויהםומד~ 

 .;'?ההת \tעליווגומריםיי"שה ;י~ומתענגיםשרתיםרהנ,בכים

-~· jנר-נ~צ c :י

ווהיו .יישוןעצמםפרשו /המזרןעדוברכוושתרשאכ'(ואחרו

הצנדעים,ה~דגזיםעלוה?יווםיכיהארווהספסליםהש';חנותגבי-עותסחרשכ
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צ'י" ."עצמושתיקהתפסוהביתהתברר'עי;·גבר 5'עונדקאיתוהפדהפרנדקאי

זעירשם,זעירו ,חם 5'היופתרתהעצמותהח,ה,שיורייייסוהשבתנורת

מןמזריחההי;רד nההשערתןכייי;עומתהא;רותישובמתנשאייםסום

 ,השבתתברדעי;·גביעומדעדייווהרבעובדת.שעהע'לרשעהי;ות;זמשקר

עדנוטפתרזקנרבתייזדרעותירבתרךנתונותידירתנועה.רםtז·ביימוכש

בהןהיתהייכאיגופר,ינענועי:בי 1זבא'ויהןמתנועעותוהציציותתיו,וציצי

רהרבועווה,מתמרעשןועמודוהולכיםכיםועדהנרותממש.ונפשחיית

 ·פעםומדיהשבת.נרותעשןעתרבצמארשותה ''כממקומרנעתקבראי

 !גןיעדןריחגן-עדן!ריחקדושה:הברת 5'בהתאומוהואגפעם

 . ,;ךוהאמאור )יג

איוזי,םוגהתעבבחיקנרדמוא 5'יוישוןעצמםשפרשו-פיואף·עו

 ;8רכנרעם.באמריהרברובדיןעיסורעיסרףרעשופקוחותבעיניםשכבר

ומספר.רידונוסונפוארתיהם,ומעשהצדיקיםשי;משיחתןי;ספרשידועוני

י?ה. 5'ה 5'כהאמונהאורהמשיכווכך

דברייאגידאנכיויאמר:צ,עו 5'כבוהשי;חברוספראחדואברך

י~~זורביז ,ב~ז'ורביץהייתיןתחרבבו.מעותגרד';אתותבין 7שכיתדאז

י;שבתראויובאתי .ויפנואראהא';כהאמרתי,ובנויי;משכןהוארחוק~א

שערתש'ושעדשבתותב'וי'?י iלהנשע'וושהקדהרביושבכידוע,אחת.

יביייהיו .הויוהב'ושיאירומאדםיגדר'ונרותרמןי;יקיםיותרראייוהיב

ישבובידרהונסיהכרסאתומזגעליכםרם 5'שואמרהרבנסבכקודשסכת

שעפירבע ,קרוין"בעשעפירנפ,אה:בד~קרתנגן 5'רלשיריי nתרההכסאעי

p "!םאורד'וחר 5'החורהגרות- ?אספרומהא~רמהמאז.יפהבנגרןרוין

ותובחדרינ.העצבהתלהבותהז~לההדבריםונגןישבהיחשיוהוא ,ד,ו nד

 //!קרויןבעשעפירין,ררק..,בעשעפיר :דשקו

יעז.תמ: ). 1 "

והוציאוהתנוראתוופתחואשתויתהבנעומרקוםיהשהאיררסוק

עצמםיגרוהנושתרהתורהברכווברכובבים 5'הנקמו'שתרת.חמיןמים

ניידעויכ;~רבותיהם,ררנסרדמחשבתםבתב"ב';הפתאםהשחר.לתפ';ת

איוקרמאדלהסויצרהשבוע.פרשת'קראאיןןספריתווחהמהבכפר

רבעהגיע ,בשיירהשיצאשבתשומרבהמעשהנזכרוחרמש.מתוךהפרשה

וואמרראה. 7היייירצהויאייעמדונורא,גדרו';מדברהגיעושבת,

 ~כאןארתךיחיםמנאנויהר-רלאא~:בומוסב,-עמנוהר'וןאתהאםחבריו:

עדבמדבר.זבוהווע'והםכר 5'ה .ו~חיולהשבתאתשמרני'הם,שמעד'א
שבעתואוררקויןהסנפתחשנת,ש4והארהע'וירוממשיךכןעומדשה'א

הרtדבקדבת~ cהאתומקבוים cערמדיןר'ויעקדושירעדתזורחהימים



\ J עגנון .• .:ד

חשנו .בתורהוקוראיםועים iהעתבשערליםוקדבנובסבתבסהרה,ו

שלהםזהסיועוהיכן •אותרמסייעין-';טהרהבאאמרו:חז'''והואהנ':'בבים,

נפטםכהתהייכהם.תב.:זיעו.:ג';נטלםלהיוה 1ניניעווכמה ,בחתרותרויזזתכמה

דוויעמ .ה?'בהפולעמודה'אר'?התקרבממשרתנאפז.ווהיהו'?אע?יהם

מא.דהכאבגדרוכי ,דברדרנו~ין tובידיהםוטליותיהםבכהוזהבכהזה

 י-r•ר.t•••-י •ר-חור- , ......
 • 1-\-י-e' ' 1 1- 1 'ג .\ג '-\

 .יויןארבניםעריריהולךוהואהכפרבקצהיושב jזקדאחויהודי
בעיו,ה'בניתלמשמרתויהנהןתורהספרויכתובמהונוה'אתבדויכ

ע'כהםקראליו:ויאמרוכפרייםאנשיםרית?קטוהמועדימיגאוכיןיהי

בכפוים tהנרר~בימים?התפללמניןונעשההתורהספראתוקחהעירה

עוריצטרכולאכי ,מחו ..z~רי·הכפרה.ריביאהרהתורהר;:כ:~ת tריקהןדיו

ר'נתןאלכי ,רגעעדיחיתהזם.ז.וינחז~ךררז:יים.הנמיםבימביתםרדד?נ

בניאשרהנדברת,יתנזעטולבללעיר,מחוץבצבורהפלהלעררךר iאביגד

ונשאוהספרנתקייםלאוהמביןלהתפלל,העידהםראבביםבמנדהכפר

' .... .., t" ר רבים.ימיםאישהבביתויהי ,.._ 4

אמשה'\~?היםאישעשהאשדהמעשהכלאתלרויספרענה'ויבוא

דדתיוז:אתיי:וןעבדו:אלויאמרהעיר,ו:כןבא ך,:.~·~זהמזיגה,בבית

בחיקוהתררהספראתריגלוםאדרתואתהזקןקחריאדרתו.אתיוןויית

 :רויאמבידיהםוטליותיהםעומדיםהעירמןאנשיםשםוימצאה~~:סניה.אלילךו

רלהשאבכחיערדהיהולאהזה,בנזקרםהרבישכ~שמעתי,

איךי? 7רהתודהספראתלקחתבלביעצההמקוםונתןיכ.קומי,ע?

ימותכלשמסרויאות 7המזסבתוכאילןונחרץשסגרירובראותיה.האכסני

ןונתני 7אתחזקברחמיוהשי"ת 1 ''הענין..נזכלונתיאו:;תיעיניחשכוהינ;,בוע,
 .ה'בנחלתלהסתפחהמזיגהז 1ביאלוהלכתיהמניעות 7עתיברוהתגדעתני

הרבה.עכברבתאי;'ה 5'הזופוואח .:כאדגדולה·:.מחהבויתכללרעמהםויעמוד

ר'סעודתרושגמןלאחרדבש.רק"קיככההקריבונעו·חבית"שהי~עלקדשהרב

 ..ןיג.תירצרעדותשבחותדי.:ויריםמשהאר·זבורי-:;בהיום.לסעודתידיהםנטלוחרקא

י.שב.פרק

 .םהרועינותשננו
-ח··"" •אי'·~·ייי- )א י• 1ן J.וווl- ' ~---11ו.

השלגימהחורן:-. rש;שבר:~תכבמוצאינאההדורהשלגאין ס'{ןע?'

זיאות.חוצעו-פני'וחו-:t 'אשרארא?ים::נפילנוצות- ~אלדרי~רתב .ודמו



ןןח:דה

הצחורות.כנפיהםמעתרתישראי;אתזנרהשרתמ';אכיאסיכזאת

 .מתבלב,תלילהש;ו'וירתו J'ראפהשלגיפרוגנוזיםרקיעיםמבי

לךוהויורדוהשלגבדממה.נעלמיםונתיבותנחשפיםנעלמיםמות J'ער

יייפנ CJהשמיםמןשבפיהנאה,ככסרתעמומיםודרכיםים J'שביעיונמתח

דודשלבסעודתוליסבקודששבתבמוצאישיוצאיםצדיקים,ש'ווגליהם

השוום.ע?ירהמז;ן
t 

נחפהגגההלילה.בחסדימערטרתעומדת,האכסניההדרכיםובצדי .

וממשיכי.םיושביםשניע~מקדשיו~םארתה,מעטריזהשבתורזישלגברצי

השבת.הארת

וננההתרהאש .ין.פיזהאושי;בונתחמםהתנוראתהסיקהוהעממית

 .ואורחסדמוקףוהכלהצבהת iררה?קונסת ..חמימותנתמלאוהביתבתנור
ךמחלבאותןזיר 1י;הרח,הפו iי'ודוהלכהגדויועביטבט?ההביתדבעיות

 .ב'יידלפניהןו'ויתז

 jתבמצעעלכב;ת itה'השמנות,ררת tהוגוtובעהשחתמןיעלהואד

יטר i;'הבמשהר,הו, flמזר::ק iרנזבעיניהןפוררפ ,הנואדרנצנץגרה.ותרמעיו

ו •רגעוהמסורבלהגרףמתוןיהןראש

פרותהע'ליישפיעוא~שרואמרה:בדדיהןהאכסניהנעותמשמשה

 ~';הרבמטעמיםז 1לעשדתישמנונימ:והקר?טתואניבעדנתן,ש'נאאף ,חלב

ופערשמעכה.במקוםמככהררזיהןקנחה ,ופרהפרהנ'ולפניעצמהוכפפה

ההספשספט~העד ,יהכלתוך?ונוזלשופעוחלבןולעסו,פיהןהפרזת

 .נ~ tוהi.נסהשחתגבי·עררנה ...ו nהא

:. c תהרה.כ~' i.:. גיחכ~ל. 

 "י:. 1זקוחי:~תנרכרס,ה 5'עבדילשהעדסהיותה.כינההשלאוריא 'רד

זנרכההאנקודתובשחיתהמי ?וכשבת.~י· tלמוצזמירותהשרמאדגדולה

ייךעדקרוס,יענתיאוצבמהרבי'וחברסלאוכזךשנ'והיה,יודעהאמתית,

:יוביב =ח~הנדרבדיםדאהעלהויודגה iתןבחמ? .בידרגיהנםל.::יהמפתחות

ערדולירסכה ?ו'ויט J!.'ממ iלראי·אפשרשביורהכמהמשתבר'?ברשאיי

הנאה.השבתאורעליושמתנוצץ

;ייחקווספניםהם'להאהרוםיבבלהנ iי 7אוהת?קטההבדלהרחוא

 r ~שי"היוק~בז.הלו >.ו"א 1 ד.:"מזרו;?היותשזכרוח,שמר'ויפהנגרןןי;נגוצרה
 ,הרבה cרתאר~:דדק . r .;ד:א:נןבדרתםו~\ומוליכיךמדריכין..zז'אמת,צדיקי 1'ר

וצריכיםאבשחר ::רבשן;זיופים,;חיושנםיששיוהירתוצרהוחזרוצרה
' 

 .הבאהיושבתותוהתקרבהתעוורות

כלוושברווהתחזקהמעשהאנשיבתגבור
' 

i לבות'הםיועורר .·~דתיג;מ

י:נחה.~יד.פגימירת{"תק·נעיכה·ודוכהחהזמ.::הוךוע?·רחדורים.נדברי
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קיסםהדליקוהמרתף.ך'ותוהשפחתעםוירדההביתת?בערהועב

מואראדמה.תפוחיש'ויגיושהגיעודערהי:יכר ,החשךתא.יתיקובר.ד

רגייהן ,,~קרמוכים,ניםשרפרפע'בהישי"הןוקבעווע';רמהםהןסינרי

עיוקורזוקליפתםולדגבסירשמותוכםהאדמה,פרחיתוקלפוחוריהןא;'

מת·~סשרתושתיהן ,מזדעזעהשחורהנצב ,יקרמבסכיניהן"הבהמסיבית.

'בה 5'עצ'(בכעיןהעממיתעשתה .האדמהתפוחישק,סו ,המרתףחמרי

 !'התיקריוישועתךאמרה: ,ו'דיוהב ,יתהבת 7עוב ,ירקהו

אתושפתרחמלעליהםנזקוובמיםהאדמהתפרחיוסכסכוודמע

 ,יכראוהזםאערוךיובתהמחשנחכלהמשיכההביתתיובעונור.בתההקדר

בהעסקה ,;ישנשיתוער .~תיאההטעםבהםך'(המשיךחםרךקושו"ם~דר 9ל

ס."רשנוחבעש~ית

 ,קרסד?יהדערדיוסינרהן.שמההאדוםהנררש"סאתהשבח

תואדמימומזיויםקברימ ,נתשדוב'וכבהםשנתקשטה ,הצחוריםהינינופ

ת,ננחכרסהעיוידיהמש"בתאיהוצר~ורה.תחמימונניםומצי'ובשהת '~

 .כיםמושלחןע'אפילולעוותשראויווש''ס,הבכיפיעיניה-::וגרת
מים 5ש ,אדמהיתפוחכמהנטלהב'ובה.סרבה::זבהחמנצנצהרפהאם

חיןותרשלהירדותוךבק'?יפתס,כשהסוזרקתם,יפה,אותםהדיחהנקיים,ו

ר 5'דנתבש ,יותרםיהמנהחממומהרה.ובשלשיהילבסבהררד.הנהוהגדי'ו

הקךרההפכההסיר.מזן·יוקפוובקשןמעסרפיהםסיוערנת ,הדמהאתפרחי

ברהוצ ,מןובשרקוחיםבצליםושומןגהםהטי';ה ,היפיפהחבנונסוהפיע"

לסעודה.ועומדכןמושהכרלבע'וה,הורמזהגדולערהקך~תוםתא:ו

םשאשרן,שוחהנייופהקריבההקערה,את'וונסיתהבבעליצא

ורש"ט.בהאתםגהניא"קלוףידיהםשנתנוועד ,יםבבהנ?ושבו

הע-צכאתתאורו;:ונכהמלרה·מרותדמסע?יהנותיהםדי'ו tרזשיתנונ

':S ,זרדהמסעואי:!אהנאהלהשאיןוז. 

-,, ...... ~" L.-....... רה, ..... " ....א  • .... 1וו •• J 1ו,·,.,..,_ו

ס:·יו:;ב ,"הכךו

פגיואורוטהורהביראהרמוכתארריא'ו 'רהרבבקודשלמע'וה

הימים.עתשברוכא-בבחיק

i;יןדעהיהשהודייכת,בעיוים·אריהקאליצדק;ןיימוי' v וונn 
באב.עהבתשבכותו?רהתוב:ומחת

נכחמתפר"היהש ,ןה'ו;,תקאריה·?יבנחנע';יהיקים-אר"אידיעי·

פיו.מתוךזקניווחשפרעדגדולההובעבוד

ריאחרזהיהשדייהו ,התארבעזמהרםןק r .השאריה-?יבידוער-

תאוותיהם.יאחרםרועכק';יותורהחמתוהמצד
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בתכי;יתפשוטדיוהי ,הכפרמןהזקןתארהנע'ומהרם ,,.,ער

ברעהשתשפר'וקרארה iתהספראתהביאהואהפשוטה.האמרנה

 .בשבת .

 .ז 1;נינ nהרהשחיה·שלבעלהגתן-נטעהכפרמןהזקןיעי·יד
ר"י;'מ'ע :t 'יעקב·יהינ;בית nהחיה-שרהשרוה vבנתן·נטערעו-יד

 .החשובים r .ויבכנסשנמנה 'יהוד ,פין~ץק"ק

 ,רהשחרמרהןןאברהם·ן~ץפיןק /Aק :מיויךע-t ·רה"·:קי;רעו-יד

tl חהלשמשחררההמרהיהפוךיודעהיה. 
ראה .ה;'רגדשתיהאפרים-שי;מהשחורהמרהאברהם·ךןך·יר 5'רע

 .נה?צרתיוהרבשושיחנו 5'מתביהירתי nה
הסיר ,ס nוהשינכיי;·בעריש iה J'גדרהשתימהאפרים·ש'?רעי-יד

· t ;טחיטתרמהפרנסהעביר.. 
הירש·מוךמשחיטתוהפרנס:והעבידרהשוחטזינביו·בערישיעי·יד

 ,הבעש"ס•~היהמים,ואב.:י'ה ;'שבניומבנייזורביץ,ק Hמק:ב:זיוניצי
 .פתוחיםשמיםשעוישםתפותושבמקרםעליו,אומרמרומים,בגנזינשמתו

החמההנץעםכדרכווהתפ'?לובית·הכנסתובאמעשהוכך?זכהרגהמ

היהר';אשרובערר?עו iזרתביונקרשבערוםהיתהעזהצגהיוםראותו
בשרשנקרעעדהמנער';כפות 5'עשילווהפקם ,תפיייןוהניחיכרו

רבאוצכירעוי~~יויויו. 5'תפימניחוהואשותתדמווהיהשנעצםהתפוח

 • J.'המנעוכפותעומורנספווידינאמר: .
 .וותהומסאי ,הרבאתהכפרההב~~~םישראיבבישמותא';ה

 • :t ··דדרו:רושוז;ת; )ך;

ית-גנזירבלהביתנע'רדי ,וכמאכדתורהבדברידבםשהיטיבוחר~\ל
ווגמרתרש .ואחראחרוכדגדווהכרסומזגמי-דבשקיתוןמשםוהעוה

ןגן·עדוטעסהביתנע'שומרתפומשאייעמוקאמרו:החיי·אתעויר
רהתחילרםהשיראסנתקדועד"גמורהספיקו א;'משם.מעוהשהואמה "כ,

הרעו";צףאוהו ,לבטןאותרמ~גריםסוב:משקהשידרכושנן .שוקעים
יואש.

נףבכמחה ;יייראגע"ייתא~מפאה?יד /בךהביתבעיוראה
ואמר:~עתרהקטנהטויחו

הראזימהיכןזהמשקה ,רבותיאתם,יודעיםכלום 17-
ןאיררהובוהרבצמהשפ 'אושפהוכרסידכלדבקה~פס

 .בפיהם.

 /Aבקה!פיאר"מכפר

זןענתאזרוית,בה ;'נעימפיוצאפיאובקההשםאתשמעווכאשר

משקהההמשקה,מן'סערםבחייהםאחתפעםהשיית"הםשהזמיןוחדרה,
 .זי"עבורסק /oמפמשהו'הצדיקהרבעשהאשוהזה.



!f :-. .ניעגיi 

.( t., 1ו "ו .11א~ר• םחיתר··-'•• '"""יי ~אהב"י-·הי J  ,,ן " j "-.1 • ~.,ו ~ •'י " 1

יכיאהוברועבודתומעשירבתהותושהמר'הרבהסתיר ,כידוע

 .השכ"נהעםגלותיוסבו'לנדונעלךהוגם ,עםיהז~רץשוספסכאיהעורם

 .אורחומכניסהגוןאישהביתג.רןב• ,אחד'לגיתבאתאחפעם

רבתןיפותפניםבסברתורא 3'וקגלקראתוהאישסמח ,?ביתנכנסוכאשר

ולשתות.'לאכר'ופניול

בדאגהםייורשתו trוא'הביתבעלכי ,בהרהכירדההסעובתוךהנהו

 .מדאג;ךםהאורחישמעיוכל 'בהסתרןניעמאיזהזהםעזהמדבריםו

 .דברליעצםירכזואולידאגתם,לויסיחוכימהם,בקשזאת,הביןרשכאו

ש"הייאתהעושההאומןאותנדעזבכי ,דאגתנוויאמרו:תראונויעו

זו~אומנותאתה"ודעראפשמרובה.היזקבזה?נוגרםד

 'הזאתבמלאכהאניבקיואומןידעתי,גםידעתיויאמר:הרבאותםויען

ןאומה·~י"תיוהםןהזמיכי ,וחדרהעוזנתאזרויו,רדב'tiומערוכא'.:.יר

אווהרהיי,'שאכתמ'ובית'ו?יכרהווהומידרתיכףויגיעה.ז:דפרשליבם rלני.

לעזורבמל)זכהםיי-r.ו·העהער?יםאתהזהירהביתרבע?נכותם,תביכללו

יעשו.מפיוהיוצאככלהזה:לאיש

דברב?התנהגאיך /פיראת'?שאולהעוליםארובויוחרת iלכויהי

גםתעשוכןהנהדעועשיתםםלתהורגכאשר :להםריאמו .ש"הייעשייית

ובוישווישמעוי.בב"עםכאשן·ןו~קאןתקעי~יבייטבלאאשרוכלעתה,

יהם.כמעשויעטרםדתובע;'

האומןבג';יש nביישעריםמאהיינצאןשהאיביתאת 'הברךדי

נונידובד iויע , tהיי"זביתשרבעיניחןוימצא 'הנסתרהצדיקבהר

שם.נעסהמההרמ tמ\רז 1א,דעו?א ,הדבשמירי"שהיענין

 ,היי"•ז:,כתמלא"לביתעמוקח J'ציופחוכלשםדירתובעקרבוה

'?ביתהווןהרבםריריוםכלבוו.יאדונבניתעזבותפיליוסזויתורק

והפלתואחר ,ס"הייכת~מלזבביתללולהתפמשםאותםקחילוניואד

יםחמונחפציוכלכי /ורואי 5כיניעבלפ"ואהדברויהילשם.חזירםה

עליהםוסורחהביתנע'ויתב"כיווםיובכלאדשביוותפילתויוט'?אצלו

רק ,רץ·האםרע'שוטהבעיניהםנחשבזהעבורבועליחנם.טרחותכמה

מורה-מוכהס·ג,,רדתיאכן'(דרכוהיהםג .רשויתםלאישראותקוהחזיש

קודש.שבתאימוצבכ?אדוניורביתובראמוכרחהיהזהםולש

ההנומיכהה-מלרעודת?סנדרכובא"ב 1וחסבתבמוצאיאחתפעם

נע'יכיא,ירווש,בדעיחיווהערלים.עםותיובחשבונרודטכיתהנעל

היי"ש.ויפתשזוניתומוומקלוךוילמא,דטרודיתבה

םשריהעדייםעםוןנהחשאת';עשרתהביתנע'וכ?הרכאשויהי

ישאהאיןכי ,וירארכהכהויפןמ'ודהימיונה.סעודתר'ובלאלברא:ו

בוסעדויח'האדמןבאההבאמרו:יוביתואנשיאתלאויש .בביתומןוהא

 ,ד?וילךןפוי ,מאד~תםריםסווכי ,יראו

! 
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ואפשרהואפשוטישאיכ ,כמדרמהלבר:א'הביתנע'רמאוי

 'ןנמת~הואמצרהשםיוואפשר ,רעביכינפשר'מ'ארת'אברורוצה

וילך .ייואקראוןאעיו-כן ,מיוכה·מ?רהדתוסע j'ר'אכשמצרהביומאמעובש

 .הוחם ;'אלאומןיוקראכפרלוץחמי;א"שהייויפתשיבית

יחשובו .לחלונותנעדמזורחאורהוהנויראבוא j'הקריבכייויה

עושי:אינםהיל 7בשדעייכ ,היי"שמןהעדיויםגנבוינוראיכיר'ב J'ב

שם.·עשהמה?ראותהכות';מאחורייעמודימעשיהם.תא
•• 1 ". 

זקןשאירעמוביושהאומןוהנהויראהחרכיםמןהציץכאשרויהי

ריפהחםדרתרמ nם· nורע';יר'פניהםקטןחןןשי; ,המיוךיפנכת~ר~ררךג:ו

לאכי ,הביתלבעיביןאזמינים.מעדנירכלודגיםבשרגם ,מאדעד

 .ועדורנכה'ויעמוד .אוהפשוטברד

ומןהאהנהושמעויוע.לשמואזנטוייגיע,אליוקי'י5אקו';והנה

 'יומשחתשידקמןשביבדעדודמצאתי :במדרשאיתא :הזקןאתראוש

ןנתניכך :ברמשיוהזקןוחתום.סתרםדרשמוה !וםבסד- 1ומצאתיןהיכ

סעודהב ,רושפי !נאמלודודנסעידתא-נוטריקון ,כסד"םע:יורקבמתיכתא

לפני.מןמהיתראומצאתיןשהתקי

ול'כולאיוניחו.רינסרת'וכהמןברחית,הב 7בעתזאשמערכאשו

 .הנוקרלאורפהמצרהמשמעלמדועהלילה,כי;רן?יש
כאשרורם.ייוס·וכדרכותפיליוטליתוליקחבאהאומןוקרבנוויהי

 :ויאמרקומתומואמפניויתהבנע"ד iויעמיתהבןמפת <'ערךד

לתומעהיעשיכ ,רתכםתודבכברלפגרםצהוריאנ jאי ;ירומוירב

משותששאתםפרטבולפניכםלז~משיrוראפיכדאאיניניאו ,אכתימ'ואת

 .שכזרבאומנותתי iא

 ?ביחק?צאלההםיברדכידברלכםמהמר: tרי,הרבאותועןוי

יראיתני ,זנימנעצמכםלהסתירליםויכאתםאיןבשרית:בהנע"יאמרו

גדולקצדיכיבבירור,ודעיואני ,אצלכםהזקןישיבתבואמשבכבודכם

אנזתתליידוגהכיאבקש,ארתהניואדמאתאותישזואחרקמע';תר.

ש.~מ\כםזענאיתירראשזהההזקןאהוימ ,הדבר

אלךיכ ,להומעשנגזרלבשרניבאכי ,אוההוי?'אג tלה :הרכיעןו

האיtוזהני ,הקרסופשבאלךןיאר:ז;רא.דומגירבלהיותלנורסק /oלפ

 :ויען ?ומגידרב 5'הםי 5'עינו'ליקבואיןרץעס-האלםשמפורסםמשה

וסיכניםהדברויבאדגיהמהרבהבהויאמרו:ריםעהנ ;'כצווריםשךאובב

 .ןופטרולרבאותןונוימהעדהביוחשוהעיראנשיכ'בלב
יוו.וילךדתהננע';אתומןהאברךיו

יאבהרבנהה :הנערים 5'כויצעקוקבורסופשנאכאשריהוי

 .מגירלתרואוימנוריהעינש~ tב"בנכנסוםיהדברר

 ' vהדבימכלויואחרנשאראשרש /Jהיילכתאאסףיתהב 'רבע
ונאיתבשכרוברבהיר tואלכלאותםורכוימרחנית,יהןתוחשגהנכחשנעשה

מצרה.ודרתסעררוקאךבהםושתמשיש
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נקייננוןרעת

ושתווסותיהםכהרימו

רמגייימשה"פניאור,,

זקנוע'שקרדגחבית
השופס,וזיגביייבעריש

קפץ ,בגדותחתנוצרת

 .מכוסו

ומידהזה.שקה.היבמעותבדעתםהנ"בביםששון

הרבנישמתת zיעונפ"אהותבהתפעורשתווחזרו

נעיאתשחררהמרהאברהם·דוותפסההת,הברת

כמרר'אלמיישרא", ,אשריךגזו":בנחוצעק

מ"גtכרוישםנסןבברכתה' iברכ"אאשר

כרןשנשמטעדה-tהמע·תפע"ותמהקפיצותכמה

 •/ J,.ג . "וj' '""ר··ר~מי·~ז)

מנערויראועיניהםוישארנשמע.עגות-חורףוקווחים.שי:כהם

אותנוהכרכי ,נגזרנוכי ,ינראריויאמרו~ים.באיהודיםהנהוייז nה

 t(יינסתוזמפניהםראנהמזה,'גרשנורבאוגם"שובםבסוסהמחנגדיס

כדרך ,נחובכ'ווח f:והנכרמןןקהזעמד .בכפסםות:~יצלשיחידעו

 :באיםיםאשונאיןשרונשעהשצדעקין

אריה,ואסראשי

הזיו. ,:.י•א:-וראשן

ככ"ב,אותןרואהאני

 •בפרמךראמןייתאס

חסידים ,הםובסרiנעצמםאךהבאים ,,כי ,':'"~רמימיימיאן

כשכהסהונ,ע'געגועיהםעודנ~איכ?ו"אאשרוס"מיסיראים

הבדיהאחוומיד ,כריההשבתכונגדים r .משכרהנעירחייםםיכיתומ
ן "

הר.בפניבאורואורהשחורההנזרהמפניוברחונשרקורף nעגות-תפסו

מןואחדאחדיניםוהס,רביטשאתויושטמא,דהרבדיסמח

ם"שלויויגקייצעקווימאדשמחוהמעשהואנשי.וחסידיםיני .הבאים
ואחרי ,רבהכשמחה"'וחייס"וישתו"קולם.האכסניהקעהנבכיעדעויכם"

והתפעי;ותשמחהמתוןבכומהםעמו.שמחווחסידיועודהרביחמ-.:·רסהכ

שו~וי tמשועמוצאויהביתובעי;י:כא.דשמחתםגךי;הכיצעקו,ומהם

 .ע'ייהטובהה'כיד-בטובועויהםומשפיעתהמסרס"מאנו
ביואiיזמעוסריסכוי;םוחסידה.נאהמקה?ההגונביםישנוככה

 .מ'ווה·מ"כהבסעודתהרבש'נו nשרומעסריןמצדה,ס'והבחדופנימית

מעי;ה.שי~';ריהוספאמזיוי"ת,הש:.מדוותמתנוצץהרבו

הראשונים:ע"מוסיףואוח

ש:.תערבעו·'יכהמירה·תבסעודשמאריך ,בשרבעי;הניןי-זינבי

חסכה.עם

מאהוהש';יס:ככיסריי-ישצנצנתפסקהשיאמאה-כרכרת,הירשיי

 .ם·;בכיברכות
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עיןכניעת·י vובסוב,יי'נחםשפיואזם ,הקצב,ס·זשואמ~

 .הימנונבהשנגשתאכרכהקוגייבתרןאפייייויהכ

 .הפשוטהובאמונתרמרפיואפשרסאישמוכו·ירקרת,יזוק

"י.יכ iתו~סמעסנשת"ש"יהודי ,הקטןהואזרדחביבאחווןואחרון

 .דמרי·כימיניבכמהנגןעודוי

יהסהו.:פיקהשיא ,בעירשירארידיםשההיחידים,דיםיהחסאיה

שכאיראווינ ,דרת~הבדקףתוםעוצשאתיבורי'א ,הרבעםאתיצםשעת

יםא J'מכו"ם ,הםושיומלבהםי?ייכימשטבהס .האכסניהאישבתכמוצאיאחד

 .הרבעםשבגתבערבייייתןפרשנעישי;גג';גוי;נתגיוגיוכאייוס,ג,

וושתווחזרשתר ,ובאמקורב ,יםשוהחד ,נעוריהחדשהמחהשוה

הפנימיתשהאהחי;קנת .םיהאברבפנימיותשהאדירמזגקרירותהכניעדו
חסריםונהה{}השכמונמזהזהתחזקותהייבוק ,השומהההארהה nגי nנר

וכי; .האהבהתאתומחזקשמקרבתיגימאר"הדג :;י''זחשאמרוזהו .חייםר

 •ידשכשכוונמשירבאויצהשירעייב

M ( חמנגגןכנf • 

והרהירתדרדכמה .ירהקעייו J'תשןן·נר"שכגררוראהדודצפה

 ,,עשהבימיןוואותעשהזקןמכשף .נונגעהא J'רירירקהע' ,,,ח

 ·''"יהזראהבהמעורונוזנגןשנמיר ,זקנותמכשפותשבעשיסתנעורתיהן

 iב J'מממיותשהפגרינסת?קר .וגדהנתאונטיוירוזרדפשספתאס

 'כקיוצאים,ויריםוועמתרי'והתחונעימיםמתוקיםרקד"רתרנה.נייותירנתמ,ארו

 ·שעורתואנחות 'קדישיןןתפרחי ?בהקהייcוצותחותהמתעוררהצפרים

כמרת.עזה ,אהגהשאמחמתה'באתומהמותהומרתהכסף

נוובכהמשתמששכ' ,דעיואיברכ?רם ?ערשההואמהדו,דדוד

זה,גריואף .יוערי;מיםנרהכבהיייארבמת'וקחתהאהבהאשמיד ,זה

במוצת ה'.'קלכןש .מימיוע':!ירןמנגהיהא'ו ,יי"שבכרסהרהיבוש ,ייבדוה

שאנר,שמשתמשמייניתו,או ,""קזקנותתמכשפושבע ,בכבררת'וריה

 •ברחת,קמתזרה
יםנמשכערביםוביםבגושתבקנוהגתדודשיוידופסתועדיין

ערמועטיםרגעיםהיואו ?אבנפואה.השתוקקותשמ'ואים ,רהויוכים

כניוינפעיוי;כיי·שךתהנעשושמרתרגמטונתפשיתישהאמפער"תרשנסת'וק

 .'הידעוירותהיהמנגןכבגןרחיה •זמר

ידיוועותיו~צברונתבי;ב~יובאברמרטטדודהתחיושעהנאות.ר

און;,מרש'וךררהנגנשמתה.הוציאהונהרהאחוהמנגינה'ארץנפרי"כנרר

ועריהמתע'וההתחייהשנתעוררההאהבהוארתהמפרכסות,הנימין,עדיין

אהבה.יועו רו'ג!:'וג 'רואהרבפניער"ס.שירדר nיי

ורעשקמרסםזעירשםוזעירנגינות.התמכתנועהיברתיהםנתמ,אר

כרקיי"זויצאו !חני;כבאחאיריה :אמרוזהאיזהוקראאחתוtנודה
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נמת?במרכיןשהיואלהואף'ברגליהם.אנפילאותיהםפר 5'סנסתעדרקדוו

בדבקרתנגןוהרב !דן~שםובניבארץכנדוהר·~ב :ככפיריםאגר t:Jשפתם

הרקרדורקדוחדרהעוזרנהאזו 1ה'ייאיןפ~םרה:צידיגרנפלאה:

יהם. 7מרגאנפי'וארתיהספר 5'סנסהעדסבינורקדוהחסידיםוכ"העליון

t: \ .חצ·ה

ק.מו,הנורא,ועבודתהתנורבפנתאשרםגוליהתרננתעוררושעהבאותה

ממשיכיםהמעסהואנשימקיפיםסהחכדיםובעודהשביח.הא:זמררתלראשנרר

ג'(ההרהי;ןנינההגדולהי:ן·~רונפתחברקיעיו 'י;וסמרנעםהשנת,היות

הסכינה.עםחסדו· 1דגמלארץ,ריסנועשההב~אנסיכלנזדעזעוכהיכ'וה,

כניסהוהחניהנע'לתחזרה ,; iה•.:,יכינםעחסדרגויכייםיושביםשהםעד

וסתריכזגו /ואבורקלפויכ:יקה;והביאחזרהביתרבע'ותפרחי-אדינה?אה.יכקערה

ת.ר· nש 7ש:זמעקריאת.ול i:רנה:וקראעדחכמיםוכאמונתחסידותנדבריעסקוו

מה:כ:זניטלעדוהרחנהתוכ·:רמתוךבםיווהיסינויסברככה

 'וכמאריחם.חזרווחרקודיןסכתםמתק,'כהת·~וררופתאםהמוחשיות.כל

וגבורהעוזר iה:ואהמהנ:.דיםכדרךתר i."?אצט'נחובראננסו:זער"יןיכ·

וכךאשתו.נזפניחססא 7ככ?נוספגם:ןהסיז;iוהגםבבת-אחה.רווהתי

ככיכר'ו. /הכבודכסא·ג.דמר,.לו:ויהםאבקהע'וו t •עדדוקריםהיו

ורואהותירכהיסת 7ובחחיז:..נהו.ינבעומק•נבוןאוריאל 'רוהרב

הכחשוביםכנמרים,עצמם~·:.ימים .r •אף-·ג.?-פיו .אליסרסליןבעינוג

 .כנדונים':'פניו

------·ר· ... ,~. י-"'א 'י  .,.... 1 .ב. , * 1 • • ' ,

ועכשיובוגרתוב:::יםבחשאי:והיתהשבת ו..:י•תה oכ:ניהרבנזכר

שמא·שט nילהתחיקרות,וארדובהו.רנחדותקולובקווייוצאההריהי

 .• iהשמחיככרעיניווהסיעיר~ננהכרכיכונגה.יכקל"!:;:וא'?אאינהההארהכי

 ,רנ·.;·נהוב"ביהנע?ב·םבעלבוןהרואה ,~ '5ע·כלרנונות:י"ה;י ינ:.:~:>מר

בוז:ינרצ,ךויכירבזז.בירות.לברוחזק 'יןל!:ביהתהלךואמתךי):ורןתנה

l( מימיו.כזה ם,;·סלאינמסהאי:~,באוריואבר'וקהו.נררוח"ןהייבךן

סרד 7לברןונתהגירוי;ןיבג.זירתהושהקרד·~תויח cז;סעההרזיבא

'והצטערהק~ידולא .'ית.:וו nהי:-גער-פ·בעולםנע·ז.:.השהכ'ורא,והבכעשי

כרצונושנעשהןיבלעשות,י=.וחסבבמהחילוקסז~ין /מביןתחילוה /ערר

לכעדיוהיההבוראופניישרהיהואילוכרצונו,ס'ואשנע:~הובין

 .טובר"רעיvהזהר:נכחלרצון,ה 7עלאאי iבו·ג.סהבא ;r:וועכסירזנור,':יג
ילויא·רע.ז:מהדעתוע?והע?ההרב ·:פא!יכ:ורה-צחרק-קודכ r :י
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קיעוןאיזהנעותאחבשנת·קרדסשנטוואךיה ,הקדושסרבשם J'יהבע
הכניעכףרתיומרת.ובשבראשבגן·עדןקר 45חקחי 5'רהערוםבזה?חזרכןכדי

גcת'השמיעכיורןועשהניחוחריחוהדיחטבקמצו Rמיאוצברהמדירותב'ו
ז..כאפדכסהםיאונרעשו?מקומראחד ('כנשת,ש, .אמרותיומנעימות'שראי

ווהבינ .חן 5'השעיוהעמידה ,הס;בהטבקתבת ,תכתראתפתחוהרב

ירנטירבהםיידנתנוהטנק.מןהםאףיהבושכדיהעמידה,ןיורשבכ
 .המרחין ,ונצט,,הימהנשנוישנפתחועד ,והריחועהקמ

"ןרייסוממדינת .רוכיאבקתכריחוריחו ,הוארקכזרעוהטנק

 ,'הבררןשמים,ראתיותרדה ,אמנםשעבר.הכפרויםיירםהרב 45הביארהר

ןאי ,באמתסרבבקטחי'להרשרוצהמיאביה."הקיובמדינתאתנוגםשי

שם.מוהביאואיאבדירה ,,

 ;'מהנענפ?אמעשהכם 5'ואס~ :הרבוהםאמרמוחותיהםררכשנצט';'ו

הםיידנתדבקר ."םיי?ח"לשתותךמזלמעשהוקודם .הקדושטובםש

 5'כ ,נפ'ואהבדבקותורקשובתהברכותאתכויוהמש ,רךע,תאחרה ,בהבאה
ידבר';שמרעי;פונדקאיתמיוחדתפנהעויהקצ .די?יהשיעורכפרםאחד
 ,המעשהרעותומאספרוהרבשע.אליימפשומעתרהשרנמיתבבחינת ,הרב

 .םיא'והנזפע?רתספר !:'עביםכתוהסא 5'ה

'נתנ;;הברכשלרסכמזגהביתבעור ,כהלכהרהמבגורדת iרסער

ןנגדש?היפבתנועהתושבקדורנתדבקהכרסאתשאנוהרבהרב.ריני

ולםהעוח?לי;עריםמערי;סושרתמשלהתחיה':!ילההמזרן.ברכת;וןו

ית 5'לו tוהאשטותמתפההארות .ירנה 5העהבהירותע"ייוממשיךך 5'הרהיה
שו iקבהינ'והגדר?שמרשנתיחדובשעהרמתעי;ח.ה 5'עדהיוםומדתקתגמת

 .יםובמזמורםיבתחנונמונאולאהיכיבנעמדוותשבחותבי~יררתוהתעטר

בלהונתעו';סשיוגופרניועינרזןבטליתוונתעטףריאלוא 'רקם

דע ,הנבראיםו,מדתהערתש'ללתרמהשחצחיםמצוהמהערומותהומעצהתלהבות

ויחבט א!:'שהנפלאהדבקותוקצתי~~ןזכוכיתהדףע?מצחושהניח

ית.שחרפתהינהתקהביתובעלתי;התפ""עמדוחסידיםה ·''כתואימהמצ
ימותכ?לבתהשאוריכושוהמהימיםמי;כתאתהגונבים)ןי:ןככה

 'כיספיקויואשבתאותה ~ש'תיהאמהחןן?בארריותאר~י.יי~השבוע.
ירת.בניילאעוררת

השפ".ר'םהעיכי!;עליוןבנתימהשבועאותרכ' jנמשג J'ששפע
קתהנמחוה 5'השלבצרשבייםבנ 5'רהניונההעלבהבהירותהסתכז 1ההאכסניה

ירא:-אשד ,בניובהשיהא ?אב .באואיןאיוצאיןירן. 5'העמנועםרו~שפע
מ·ג.·ןבחשאיבנהתגועותהמניכ'ושברברתגהו,בלבנגעהטהורה 'ה

 .קהצדימשכןאיקצדלנרהתר 5'יעהעיר



 1נ-...... . ... ' . ... ~

שלישי.פרק

ישרים.מות

 .'זו~:.'הד :tחה" ~א

כיוכ~שמערקהונזמהקר'ו .הביתכי-פניעיורהשוב::יצווחר

ךאיזאין·מספרימיםזהסוכנת~יד'והערסזויעליוצא.ומתפרנס·ב.צור

הכניסה4ואעדייןמייייהאחדאפיייוטהורה, ה:: iנישמה'למהל.:-ה. ;:ןרפא

 ,רפואותמיניבניוהרופאארתהר:ייי:כנריערפו.םיכנשרחייהורגעיו:ה nל

יארסתשועתשראמקודש,עזרתויש'"לאה'אםאן

הבית "..,.ח>:!לר'ותוךמציצהניה,יעפוקחתאידוהבפעםפעםדיומ

שהש.וראיהנחבכ';נמשכהופהאםוקוונות.מקרוביםעמהשהרמטתה ו'::ו

וסיגרןמשומר ,נמיםאתרוגשורהאחתבוסניתצנצנתתוךרן.הח"כלפי

 .'אי,נותהבינהבואסינו""שההיאביגדורך'ע'ויויכינוןכדי'וםש

רםכהיורד.הואופעמיםעריההואפעמיםבפרח,האתרוגנתכרכמר,המים

צק:םעצמהאוהיאפשרם. tp ~סימןבררואהאינה'ורארת,איד'והסעמ';ה

 '"מחשבהאחתות,מחשבעויהבאות ,כךצרפהאישהעדזבפיהפטמו
היאאומרת !קצךהגיעמי,קרוה:רתמאוומיתהשלמחסנהואחתחיים

ומדיםעש ,הרכיםגוזיויה:כלפיעיניהוממשיכהוקציהגיע'אעדיין :?ה

~םזהרבה"הושענה"בבפיהפטמושקצצההאתרוג,פיוכ,ע'ני:ד,נ.·כיםו

 ,·,פדcדרעהער';םמסוףארכומלאך,יפניהרואהיהיהרפתאם ,"קהריון

 jרנסיאס,כרזוואש,כסותו ,אש"בוסרעינים,'א·יקרקרורעדרגי5ומכף

 ,וזיםמתפאבריהכחוהמוריקות,פניהדימבה.הת?וימרהוספהבידר

כביכוז.אליה,יורדובעצמו, iבכבודהוא,·רהקדרס·ברוךמתפרקות,עצמותיה

הטהורה.תהנשמתאיימוסרתוהיאלפניהתראה 1זנן

י- H "~··~'לח• )._ ...
י·י*ג• 1 ' •

 .רהו"ךמתמעטהמנורהואורתכריכיםמתעטףהביתוארץכסההשלג

r בואידיוה.שובעלהמשום,רביעומדנעוריואשתמסתו'"'" 
ראשותכובססה,.היכע?·פניצונחתצוננתאפלריית ·י'איןודמעהבקרבו

 ,חרוצהמיתתהנא::וה.מרתתרתוידיודומםכאבןשעומד ,אביגדור 'רשי

עוונהאחתודמעהמצסמקרתעיניומחבלניים,בנים J'הגביניוקצוצים.חייה

 .בתנורדועתכוהאשוכבהמתמעטהמנורהאור ."חרץסת J'נפדחקת,ב
בתנוראותםשמה /מיןקםכמהונסיהמדהיעהביתסימבאחתהואס

התחיהוואדומהות nכח"ונהרבתנורחייםרוחנכנסה .המדורהרהגדיוה

עוהיושביםהיקרים,אידיוהבנישניע"-פניוהתרפקהומתעוהעריה

שוואורונעימהבנעימהוהוגיםנרסןבספררחזים~ו~חבוק·םרםים tיסר
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רנב,רעתרהוז;כותרי;רת nהכערתיהםאצבביןמסתננותתזכותדמעותיהםות,נדר.

גרםייוםוהםמרג"כא.הריסדסתכתחבומתכרכמיםוהדפיס ,הישןהספד ~כרפ

 :המעשהספררשלסופר

בזבוחp'בריח iיוד';תיסכי ,ראה ,הכרך'תוךצדיקרתר Kכשנכנס

היהדוםיניווהנהראוי'רוב.בריושביםהודיםירגםמווכהרעיוןוט

רישגc' .חפוישראב"רדמעהפניהםעו ,מרהוצועקיםברךאיכףקים tםר

 'שפתאוראיכ ,דברואותעונהואיןהזאתהמנוכה ;'עהעידבכית 1

ההזה~ב'שש iה~ניכו'מהר ,ורעיםקו~דירכעניךיוהרוהואובצנו

 .מצרתםהרשיעם'

תבכי ,הזאתהעירשבואת"לרפררויסמאובהםפצרכיויהי

 Rהניוהמלך .בנפשהקשורהונפשואביהליחידהוהיאלמרתנוטהך 5'המ

רכרוגtת !איןלמכאובהצריש,נואיאמרווכריסומערבמזרחרופאיכ'את

ניעדהיושביםהיהודיםאחרי nרישי ,,האיןתעיהרפאותכיהמלך,

מתי,םומחיהחוליםרופאאיהיכםכיידעתיהיאהם:י;יאויאמרכותומל

?היסיבוהוספתיהונואדמזרדי;הי'tולחכיוהיה ,ה'אלבעדההתעירובןז

.מוע'ותם-tרנ'גולהתי;כר-יאואםמעי;ה,מעי;האתכםראגדלהעמכם

יבהכאתזיעי !רפה nוי;מה wואשימכםרסר-כי;' nבתצאוריחףעררםאדמתי,

רתעי;ה.מזורמשמים?ה nרישיוברה'~עתואריי ,יהודיכד

עיניכםמנער :?הסויאמרהאלההמריםהדבריםאתקהצדיוכשמרע

ומ.ידבית ;'אצררררמהרורשו,האךלמחלתה.מרפאישכי ,רמעה:יכ

 .נהיהעדבתראתלרפאותיייענייהודישאיהנהבאיכיי;ודרהגיו

i מאך :ויאמרו .ו?ריכוזוהמקוםאנשייר 5'עחקר'ש"q ~כו .בנרהזההאישה

וm:ז 5תרכאיןונכזבה,תוח'יתהבראש,אמרוומערבמזרחרופאי

 ~רפאותהו

 5'אצדרררמהרואךכרישי,תביטואו :י;אמר ~הצדיאותםיענהאז

ש pב 5'קיהצד::ירבהכה !יבםרייטנדגרתיאשדככ?ייוהנידווחמי

הצדיקאתלהביאך?'המי~רי •המ?ךבארמוןהדברבשמעיכרע

א'ניב

םבשורייאי;שומשפטרקכח ,יש'ומוירישאלפניו,דיקהצויבוא

 :ויעב.דו ~תיבאתותרפאלנןיווביערה 1יהודיאישהמ?ך: ,"ויאמר ·חמיי

ויקח.דו !הפבאחייםנשמתעורישאסאך ,ארתהרפאיאוחיםדיבלע

 .שרכבתבתרשםאשויחדורביאהויהסיד

יופקר?אהיועורקדמיהקמווחנהויראהחדרההצדיקכבראיהיו

הצדיקיו nרימזער.מעטנשמעתאפהנשמתאפסמראות,קמרועיניהעוד

 .רפאנהירפאאיהיםנדבראםכיותחבושת,מזורבצריאיוסאפ /.רפאותה;'

ת.ביהנשיאכ'וישמחוה.יעינותאדרנהאחתשעהבורתעערדרבסרם

 .דעריהבפהיהואהדבוררכחרומםכאבןעוזבהשכשכבוארים

at מםיייוהיאי .עודהיעירחמיםויבקש 'הי;פניהצדיקנפיהתז

םמייייך.·מיונתפעמינשמעוהביתובכ'; ,מסתה J'מעדהשירעדתונסים.



ןו·~גנ • .שם

TB כארזוגופהחזקהובריאההיתהשבעה

מאד.ויג"לוויסמחויישרעתס.אורראו
' 

המ"רנייועבלבנון.

 'והקרכ"וידעו

מלכ.דהו

ה"ישדעה

 .הסיויוקדוסן

 :אז:רריהתעורראידלה•ש Kומסלם

אי-א!::שרןעוד."אי-אפייz.ר ...הקציםכלייכ

ת.ביהמןיצאוק~ץ?שרנו 7עמלתרועוד

 ~פנהאנה ?מ~לםהוןאנה

ןירשיזרחמים'היתןאייי /אוריאלר'הרבאללכפרירדמסים

ינמוח.נפשהלחלץ /חראש~ת

···~· ( " •1 ""'" " 

נעשה.אשרנ'ואתידעאביגדורב"ור

כשהי•דהחיהיבתרעו-פניי:זות .:tהק'עיניושתירודאביגירבידהור

u עn , י;בראתחזקעודבה'אךדמעותיה.יותרךהכבדותדמעותייורכעונ, 
קרר:ז.;כתורעזח 7ן•י:ןעודעויהיוחםיב

שמאגזכרתר,מרהנהינה:יכייכ"ננה,ר .:.1נפ·נחבכו~תקופ:ראם

דה.ל-יעיםנכ:ס'להבריותנכצאין /ארדיא?סלבברכתורפואתהיחוו
ואמר:למרוםעיניושתירגדואבירביתרהשעהותהנא--

שלאמיד,נ~סהאת·נא nקלפניך,היאגזרהאם ,בלעו 7tJונורנ

יםווסלחסלם,ובעה-1 · 5'עקדה:ונחבריגת

נ:יתםהריצתהףוג 7שקצו כ::iל:::כיעד'כועסיםרגעיכיוהלא
 .הרהבס

רג'ויה ,יאוץאותהה::ןכייבורדמעותיהוסלונפע·נ·הועציבווע:רר

בארעהוהשמחודח 5'ו"מראשר:ויה.סערהסיברות:ותירהר?יקו ,ופתח

מקרבנותנשיםועדתה'י;ה. ;כפו:זםנמובריבנווהסכנות,השכנים ?כ
xבגדיוערכותחתיהן'ארץויסברו?מספר.בכי?וקראוהעידמקצהבד

ערים.

'אזר·שבובסיסוהתה,המעי·פנ"שאיתחאורהפיוסוהנשמהגדות
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 הrmכבדזרחיך, tמתההמחטהט 5' ,ה'כןכבדחסראחרחרס fיי nהוש

כהמןהקיושיברוטומ~נ.סיהן,תארתחוזאםפק,ריהוה ,המתכבשרכךמה

פעמים.והובג

חתפה·.האס!:קוריהעופרשה ,בן'סדיךבםוהאחת,ישכנהקמה

ות.פג;ל

ותו,אב

דע ,םיהקריאידיהבנייסנינרדמו ה<'ייערתיבואבריםכברתפרן

 · IאKפ tזבאאכיסרבוםי f ·צדערהתחיייהשכנותש'ןרתיה 7'קווררותנשע

כחם.ןת ;sכדעהילה?כ'ןינכר

 :t '?אכנח:~ )ך

רבניתיייחיניחייםשבקהאיד'ה'בנו,משושואתהעברההשבת

ש'נזcהד,ת,הנמוכים.השרפרפים c;Jעישנודםאבריהורזחרגדואבייוב

.עברגפעמיםי;שתונפתחתהו';כת ,רףחוש'ועטיפיןזרשגהע'יהונכר

עדשיםשיוריש'ריח .נאנחים ,ראשקועי :.i ~איםבוםמתג';ג,יהעיריוא~ש

עשדהקויוסיםוהתינוקות /החדר ?.;זיחילוא~לנ;הבראהמסועדתוביצים

ש~בי-ניזזשרtנ iגך.:.יבהגיי'הם i'באחם-י,ונז~הקערה jמתזדשהעאחר

 .כאןשיע'יייעחביביםסייכמאכ'והעבשכאן~ינו tש
שפחכונמרךקריובאיםנויםנכנססיךתרייונע'?כת 7רהונפתחתהזית

 nnונועצובההו.pלררהדיןאתםזיקי rרממהמתהש'בחהשמזכיריםרפה,
נרשו.םעייוורריםמתעעיםגעגווהיבמןכחת iושמהמתה .כית'וגתשבמ

והקיפו.דוודעמ ,נוותמה /יייובזר'נכבסשוכ .תובחכמםעמהוברייךשהיה

השכחהייעמו ...ראם ,כרישי=יםפיררהנמםי;גרש;ייק:הסש"סרת: 7שאב

 .ערמדפיסים,הניןשו:דהגדווקתהמחיךניךעי;יעוהגניךלעומעניובר.יש

קםנההתזורנט,ו,ר:-.נתהמהעמ~הנה.;זנהיתומים ;'שםיהעינרושבתקש

אח;ןונתעוררום.ערבייםברדכמה'הואמרחמסהבארתההשכיבה~בהם,

סרכותאמאשיוהתמ·.:.י:·~יה,יע·:.ע"זוהפתי :קטנההחותםאב'נג~גרותיה,יואח

יה.ממיכי;תהוסתמה" wנהסר:.::

רבניתמה,ננחויצאוקןנ:זםכ::'פריפ,המנחמקמרםשרזעי ,סשזעיר

מסתן'כו i.8הידי:Jה, ;r; rשניהבעמדויישרן.עצמםהתקינואביגדוררני

 .חוz:בשמיכהסבתוביהער'התנורי;פניופושרהיכההשמאתנס';ןזקנם, ;'ס

קפםי:זשבהםוהנמ-.כים ,ה i."ימעתהואהיםגביומדיםעומשנהםהי-קרמ 7עב

רתמקנ~יםת,רגמיעיהם iשייבמהיבארתהומרימיםםרגויהרבותכהע''צסמ

נוlזוי;.ה ..rהמ?ן';!:וייאןא'יעי~הרימהידםכששים,חיהאשוקכרו.בת.ם

וה.םרממקאדרקזקנםשיהבהןג1פשר

סרור Kהר ,תורהבריבדרראגור"רקצראורכותמתה'ךריגדואב 'ן
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אצדועמדםקמש'וסו'מאב'?ותר.ותראסררדיסוהסאב'י('תמחמתויתם

ת Rוהגיףהמשמסיצג}ה'בך.חשוגע'ו-פניהאדומותעיניורגרג'החדרן

';בעלה!איואמתהאשהאיןבאנחה:ראשווהניען.רתריסי

אךס,אבומקמרהאב~ים ,ב"ניומסושו~תהעברההשבת

הכישו,,';ביתויצאכאנחה 5'הבדיאביגדור 'רמ'בם.סרהגזו

ביתובניערוגזרבדיותהראסכיקד'למוס. ,,ותקןארזנתת

'?ו-בתרגייימכתבוכתבת'?תוירב';בנתרקנחהוצההנאתנהס

תורה.'למקוםשגרה

האב?'ת

ייברד
 y.'שתו

iוגשםי?'

ה. iכ.צלעהרהים 1נחדנה)

יע"א.שבושק"קפה 'יתהשםבעזרת

 .ק'"'פאותנוינחםד'בשנתבני,יחנךאלהים'לסררקודששבתמוצאי

והמנוחההשירםאורודיריריקוברכותסמיםענני

החתןהבחורומדרת,במע'?ותהמשובץאהובינכדימשכנותיך,א'ל

 .יצ"ו oגרש;כמר

 ,,..ש'וחתאשרהתנחומיםכרסעםמכתבךיקר,מכלהיקרנכדי
 "ממניורקחי '4עחמתוה'ןיכפכי'להתנחםארכו"אאמנם .תי 5'קב
אזחאףלהוני?זכתהולאושלששושיםבת /עיניתבבהיחידה,חבי

יכיודעואניסברי.כיםגזן;חופתם.תחתמבנותיהאחתא 5'ובםניה

עדן,נשמתהאמך,כיאחרת,אשהלורישאעריהאביךויתנחםבראוייפים

הםשען.רויכהשםלמעןה'ושון:ה iבתחי'הגדולהלאחותךמותהסרס~דתה

 .הימיםכ?בגדיחסא'ואכיאשה,"ויסאירצהכאשרואביךתתנגדיש'וא

 .רתידגבכאישואישמהיותזקנתיאנכי ?הא'וההצאןיסארומייעלגcן

K ג 7'ודעוד 7אוכ?אונרפה.אנכינרפהסנה,ושמוניםש"שבןהיוםנכי

ir הצבורמצרכיוגסו'ומכדר,'וקנות'ונסועהגבאו"ת,ע'ורוקפץההריםד

ת tUבכ'ו'ויחי,נסר'ואעיניכהתה א?''וא'ותה'והכיאםידי,אתשםכחי

התנחם. 5'אונ'וואיך ,עתהכחיאזככחי .,

בהיותהוכרכה,זכרהאמך,כיבזכרימעטנחמתישוביאחריכאמנ

כרובוהשסריפ"אהואורביא'וראותעמהיניקתה.ינה'ונהשניםסתיחנכ

תמחחאדיריםבמיםוצ"'וה"שטריפ"ארנפ'וה י:'"זמאמךדעתההסיחהוגע

כאשרויהיאיש.קומותמיכתייותר:נאד,המיםקו.עיניכםאשויגשר

רמהשהמים'?תוךוקפץבגדיואתפשט'ואהמטבחיםמניתאחדאישארה

ראהנארואהוביתי.ביאהויממרת,אותההציווכההמיםמןדזtתה

בניםאחריהישאדו';מעןרצהכי ,'המעשי'ויסרגדתמים-רעיםאות [lפם

.זז J'אמיתה,מיתתונקראדאבןאחריוהמניח :'"זחאמרוכןכית,ובגר
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שוזד ,כמרןחכםבןאחריההשאירהכיואףמעס,בחמתיאיהזאת .ןנ'יעה

~דyי ijאתהגםרכן .המהבארץאשרהגדר'ויםכשם J'יגדשמךכיבתרקתי.

J יךיK בכות'ומד .אמתרדינומשפטוכי ,הדיןת'J וםגמשניות,ויוםםיו

כגפיותרנסרהוהסהאמךנשמתאתיסתירהרחמיםרבע'כן,עושהaזני

ה. J'סאמןנשמתהאתהחייםנצרורויצרורםיםזער,

יאכיידעתיאמנםאם ,והיאאבקש.ארתה ,ממןשארתיאחתרהבה

בכי· ,,בחקריםיגייי 'היראיעםרק ,ופוחזיםםיויקאנשיםעםחברתת

יתבוריימפםיהחשודהחסידיםכתימפננאמנה'{הזהירךראיתיזאת

רבו'.הניעורמןוהרחק ,"השמררק .השדהכי'וקפשטואשרייןהז'וםי
ס'וה.אמןער'וםרעדעתהממעגי::ותיןאתישרמוןה'

אקצרה'ובומסרות

והבסוןהנעזבזקנןדבריאוה

ר.ודיגאב

עושהג'י·"מרראב"ד 'וכרהגאוןהרבב /lשהא'וף'ושראיףרםםי J'ישו
ו. J'גדע'והחוניםנ'וויושיורמועיויוישפותבמרוומשירם

עיניוו.ידמתוןזקנושוובמכתלוכוהיוםכיניחהיאםושגר

משרההואברוךושדקהוו,בעיניחבריותודמעותיוהכתבןיבותנתונ

 !תימה !המתיאבלקי;ה.לשעהשונפצרתוכחשוהואע';יוחסדושכינת

 1הכתשימאב'והזהירוראהמההואחשפקזקנו

שברשעסקיע'בהבהרחרוספאזורואתפתחהכתבאתהמוני'

עיהג"עניךרמענין .מראשיומפטירתהגרשום ;'ש"בר"הסיעכדי ,עירם

אךוהייונבריוישאוריא?תאתהכאנשיוהםהביאוהיאךעביך,ואותו

וסיים . 5ישרא';מחנהחרץכמצורעסרי'והפל 'שיחיורדיגאבירבדרזזזrה

חירכיי'שיחוקנזתאזהריאלואשקי;י;זרה",דעבודהאצנותי",,נ

 .רחבנiיצ(ן

רביעי.פרק

רזקם.עושהצדיקקללתאוותהשתוחח
tחת )א i ת·:.·~ i: רח.צ

תפרתגמרויאןיעדי ,קיעברותהמאורו 5'ב 7נתנר 5'כאיו 5" ~ימים

,ך 21בחעשוקמוויוכם?דהעכ? .ויבנתהשיועדנתההבאבוכורnיחדו
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ווםאהבריות:\ותהנ'וכביני'ה'"הקבש'לבתפקידו':'עמודחהמפסקהמיrי

 .סע,.רשי

 ,אדיםונינ"בכישמקרסוז~ויר,חרצבה.ס~קחםספקדרס.מבבית·ו

רבדסרהאבריםזוך 1 "ומפעפעהראיהנחיגלומאפי'והעיניםאתמדקיח

אינןוהעיני.כהעורם,מןהתורהאהבתח*ונטלהכאילו,דוה';ימחסק

הדפיםאתוהופךאבריווחוליןאדםמהחזקיכנה.אחריאיאהכו';ות

מה-בכן,ש'בהברהארבפיהוקגומרמידתורה,שלנהברנפהרפדתח

ומגברתהנפשאתמשכיבהשנים,נוההדפיםמביןשיב.נשבתצבה, ;'סרוח\

Z( בשובריםבחוריםהבט?ה.תn ·::..יותרןאותהמטייויםעמו,דמןיה 7חו יא

י;!י:ובאפשרויהאהגרף,ויתחמםהתברריתחמםאפשרהפרסר,.ותנור

יגעים.והדבריםה 7?תפמת?בציםננ·-\~דםגמרא.דף·ד 1ול.נ 1
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פרקע'לבנעימהס?ת 5:'מסתנגינתו .בתורתוק iמתחעדיין?נד;ויכוםרק

היהיגוןרוחבעו ;tש:בונרשום,אמר.סלנשמתהלעלייתשסרנהישוננירת,

מןעמוהסכימוכאירוע?יו,היה·הךן.בעכיר,אמרשמתהנירןעיין,חופף

ההשגחהכלפיהיהטרבהכפויעכש·ועדאמנם .יגוןאותועוהשמים

כלרם,חסרהיהואולכאורה ,עו'לםס':נכ~רברעליוסהי:ןפיעההע?יונה,

שריגוןויגרבוממש,אבלות~בלותו tז:מזל,שי5מחיקוסנט-דיר-tעב·אב'

אמו. 7עא:ל jהר\~אבלכה.רבהואבדיןבוכהוכשהואצעו,
T T 

 tגעגרע"נפשראה J:'שמתמעדןרלנבומתע'והעולההכי.:זרהאמובר tד

?ביתתו iאהיוןכוסכיםא'?ווגעג.·י~יםאזבר.על·ם.;·י.:.::גלושיסכתינוק

בצאתררנים .t ~ rהימיהצער·ט 1ולקלאמא rיכוע( ו·-רא.צע?יובבותאביר

'נהעלרתחומש,פרסהוללמדםהקטניםאחיואתבךכ·ןעל?נענע iנפז:ה

הרכ;ןאחותוש'ללכהו?טעז.וע ל'.-כשר ·,'(בצידיסקי.וודגדייהם'פנ

סידרוז.ו'ו"וחוחיוציורין'כ.זקוחסדו;ה'מ~!:לאותמ:ג:ויותבסכורי

ש' 1נירייוםבכלפעמיםע'?יהם:נהר;;קותידיה:זו;יו /א~רש"רrנ.ג';ונרת

הברית.תילוח~ניעלנו ...ך:זסה

היהשפעמיםעדאביו,ביתכי:'Jפי"נכרוןם iג·-שש""ברהיה-ידיייי

עדייןכאירוי:יברדו 7בקר"ו :tמריוהיהת.דהא.:וי'םנעבכרסא:י:ושוכח,

 ת~:'" 1י.עגינבמין:וךנמהיהודק·רל·:י,נו.ע.עליועריכות , :c·י;ן:.·היה 5'ע ,היא

אוגר 7רומ;;ורהרבורידי ';';:ו:טוכ:יפ·: .,,~דבארנקדטוחוזרחןש'ל

אביו"לבית ה::.~~ר:~~~יה jוכ ;:· 1 :;ו'?ומדגך.:.י;םהיהכךהבגי.

יודע ,,חיתהה~וד:·רת r.:כ:יי:הלו;זד~תה .:.י·~נעג-נ:יינכהאב'(

 \tו?.:וות-'ןא::iוריודעומימיחוש. .rלה:וה~ו'ורייכהאדם:זב'?ב ,ם;·;::.ךגהיה
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תווה- .קבעתשנןישולאה J'כטחהשישחלא ,גהוושיושבוהיהי;תווה,

צריך.הוארדמי'יוםרבע

הערבים.ז~יי >.ג

ומין 'הישןשדרמבית-הש'וחלל 5'כקולטתן-ערביםיכשי;דומהי

 'הע'שותיוומנורהנושניםספריו ,וספס'וירש'חנותיווחרת' ,,,ה "'ןהכיר

 .באהושעההולכתהשע ,אנחהאחראנחהפר'וטיםהשעותכ'יוררה.ח

ם iוגרשותפ'והמתקבציםתיםבעי"-בהעת.'והתזחולובכבדותבעצ'ותים

 .כמשניותפרקהח,וןל~ורקורא

מבצבצתונוגהחשאיתומדורהתנורליעץר?בהטי'ובית-המדרש~מש

 ,ומרחעשופנורתה .העציםאתכרסtכעשותוססיםהרטוביםהעציםעןןי;ה.
 .ית?נרשזpנהבםימשתקעויםוכבדיםהרונוהאברים ,החוםאתס?וקרךג.וף

ירדינוסו ,מיםהרתז.שקאליוצאהטרחן .חוריםשמתעטףםגהא

 5'אפןאומגוגוים ,rב:םרהי;תרךמת?קטים Nםגרנייוה//ההעין,ןמםרמתעי;
השחור.מחהקאתחניםווטאופן

דיומו.נפילתי;קר?רעורמתם iשרגרם.שגר J'שידירמתוךרושנהספר
רהצ:יפרד ,תורהנאתיטיבממששה .דרבנןקדי•זz,ואומרידיר J'טררנקםהוהרי

 .לתפ?היר iינוס'ו

 .לדוי;זלעלםדא )ו

 .רהתו 5שמאהלהשמאלגךש;םועדייןרהבעונהשרארהמושא

וזכזקאדםלייישמהכ ,גרשרםדם,שגר .?קוםןיאחונתוקפתשחררהרההמ

שה?כהלאחרשיועכ .נהו .rהאמןם'ווושחסלבךמשרשראתההנבאמוןני;

דעולצובראמהל ,'תייומרותאחרירהרלהראויםרכלוחות,נוממאא

תה,רטיפיראחךזקנ'יכתבאשראתהתזנורם, iגדש ,התזכורו.אבר

יה.-.אחיםנברואישעןמיוטריפ"איעהיימממאותהמשוהיז~ך

םולהע ;'כ ,םוכיארים iנמנרנםימננמומ?יהםסספ 5'עטוחיםשהבחורים

ע'שוקטיםההנשמנרותו.צקלבומתקרלקודרנוהנהvןבמשוקעכולו

שתלי:Jלתזנהעירצאשה .לילהתצוחליםרמתעורתשעוהוניכיהםלליt.י

טביעוהוהשםאשרבבזו,תאהיקינמוהנהראלדתורוימותבונהמעויום

 .לביתוופורשורספתארוגסםושגר .םיה::;רל
אתהואוךברורסקהתך ryמנוחה.ךיאשםףא ,םשררגיודעאמנם

לעפרו'ותואמחזיריםו 5'ואפימפי;ט.יוראסמנויןאין,רסוייסוריןיוחי

 !לדיולעמלארסריו.אחחוזרתחוצר

עומררוך iה~?היהל .ורו:אק:בלמתלודגחכנסתה·ביתסאצ?פ;סה
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צי"ייםוהבתיםשותקים,האפ';"םרתהמבוא ,היייגרס;ם .שמנראתu:חזז

עדבאם iגדסנטמעת.תרדהשיורנהביתבכי;יייקנר:~יייהם.·י

וראי .שרריר t:שפכררגליו,נסירכמעט ,השופכיןבקרסו'ביתסמרךביתו.
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יעל-פנחשאיתאורהזרלפתקסבה'מנורהיכבה.סרסהתנוראורו

סמןורקיקיביציםש"מרקוחתמעשהרע'הסלחןחצי ;'עהפרוסהרפס.ה

סעם'ואגרש;םערבית.ש'ו'וםעודההביתביג.ותיוושהתקינהחיב,יסוס

'ויכשסבגדיואתופשטסמעאתוקראהחלבמןסתהןי;אהמאבי;ןרנ

י'סופגוהקשקשטהועהביתהלי'וה.יוומי~כתונעשההתבדר'אור

רהתריסיכהבלמעליםהחדררכת'נירס';ג.נסםנספיעםחרוףיייייתחרת

שםסיופחד.עצברמיפולסיםרסחור~םארוכיםרצ'לליםבדממההרמים

אברבכ?בלב,מפעפיב..ה!:חדה'י'ה~באמצעלוומההתריסיםניןהרמה

~n .גדשבחלרך.דופקכברקולהיפתח?הילך~ום~היקברi גךש;םקם,ם

 .צעדיךאותוירגיזופןם, iגרשיון,י:!אט-נדניו.וךבתמתפשטוהפחדן '8זה

כאן ,היהכאןזרהיהזכאןז:יהחום.פגבחדרואישאיןבחוץ

ולפתעכויוו,הביתאתומלאאחתאךנפנהמרש';הואדומםזה!קובברם

אך •העיןמןויתע';םכףאוכףיתקעסוף, nיתרנגויכרעייקרם,nפאם

 ·זה~שומםיי nיתירכעתרואשינערץזהםיי

n לעהק·ג.רההפכה ,הארכ';יןכלחן ל~·קפצהבעררה,סחורהת;'ורנג

פרחה.ו ,ביצהאהרביצהרהונקהיtנ

פורשגךס;םואףלשתיקתו.חזרוהביתופנתהפך•:,ההתרנגולת

מחספדזלנית."בת-מרכה*מנמנמתעיניומוללישר;.מסתו J'אן '8הרר

w העלתהn צוארהעזות'נויהחרסיםסלונזחרוזתבכתרהוהנערצהי;רדה. 

ם. iגר:ז:לוחזהשואאךואמו.תכריכיםתפרובהם ,החוסיםואוההמחטזאת

בי:זבוש.חלו~ורואהכאןיוסבגרס;םומדוחים.שואםחזות

התגברי;אנרשוםאב'והבורא.לעבודתקראר;:ו~מסאורסדםהבוקר

אפילואלאסחר,עורר.ינהיהאשלדילאברדאר.ליב.כרדתוקרס:טרי

זכה.ואעצמו"{התעוררות

מסי'ויםהביתוכי;ימבקיעאינוהנץואודמוגפי~:::התריסיםועדיין

הסוהריחייםנשתמבהםנופחיםהלילהורזיושחוריםארוכים~ייוים

 ~\'במטה,~צמרעוצרגרש;ם"ועצמם.חייםונוס'ויםמדמימותםחזננערים

זוקףפתאםבדממה.בחדרמתי;בטיםושחרדיםיםארוכרצי;יוים ,ודג'ו ,"זיייז

מתעטףהוא iןמ'התודה.ברכתברךומידירנוס';מסתר,מעיוקופץז;יניו
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והולך ,נהזנהשלסלחופיתמנעדמפציעשארורנחשתר,פנסומדליקבעיספתר
תווה.בדברילעסוקליבת·המדרזס

רוזכרנזרגןוברקוהמזרחמןויוצאתמנצנצתוכההמרושלתאודה
ה.ליכספקוםיספק fגשםספקשלג pספרעולה.דנקע

רשםעושהקצדיקללתי>
y 

ילן Kרן xובכוcבלרהמכארברת,הכעסבהתעוורותחסהתחילגושוםר
בית-המדרסאנשיוראז. 1ךגןבתוניסוריווהרוךמתעדןאי5אמתמרמר,היה'א

עמדשיאבי·ש:כןבנה,ע'אםמיתתקשהרואי :אמררנפשר'עגמת
ו:וואומרים"בואתשנים zמותו,אמנחמיםווהי !נשמתהיציאתבשעת

 ,המנוחותבער"ם"אמךגררםה .rאצער !הובמןשישתכחהמתעוגזירה

מוסכיםוהיו !נשמתהיית c;i"עתךדעשתתןטנדמ !כי-כןאתהמצטעראם

וינחם yויאה~"בבחינתוומעורתיההצנועה"כךתןורצויחןבדבריובראת

השעהזואיז'יושראייםאציורנאיםהיוביוםםיפעמוכמה "אמראחרי

מתנותיונידוןעמוומשיחיםתר c;iכיישעטרההשערתכוי"בועו'העוותכדי
 .מרפאיןואנחתיןאיוצא,ויוםנכנסיוםאבורהא';פסין.ש"סותן,המחישי

רבותהוים.הבישוןגרש~סנוכהתהמי'רמהנפשייתשתוחח,מה

 .ונוישרפראהאיעובצעדראשומנענעבהנהגותיו,ורואהוושעיגיםמי
ונגתרההשמי,םמןנשוע :ואומריםםותיהבאצבעמפריזיםהוהדיוטות

 lר~םעושהצדיקק'כ?תייקה.צדיקנאותראביגדור

חחכמח.םנםני ) 1

היהזובערמערב .ועגומיםונוחיםקייםהידהבאיםהימיםוארים

וםהישידרנוהע,יונות.כחכז:ותטטתומשוומחשבתבתורהעוסקגרש;ם
החכמהניבסנסועריההספריםארוןפני 5'גיייההסרים J'עעומדהיה

נרשוםת.נחאמימחורבוונהניםרואיםהכימקדושתם.ומתנשםרזרבה

רהד,כתנמחקתאבויתריש?ירן.מורשיריניהאמתיהוימרדישרשחרזו
יכואתכת fןממאמושקבררזיתכורכרום.הי 5'כע';יונטריאיו-וחסד

גםומעייןעוריותמוהואהשםובאהבתהמשובחותבאגדותמוכנוהואואף

יונשמתר.קישרטיןשהועריראיםינספר

הצדיקים.מתחאמאורידעסרסש;םרוג

תהלנוברשיםוודשואליםייי nהתוהבחוריםפסקהעירניהשיעור
סחים.פי J'יבובתיםנעיוישוסדריהםוהמתיקההגדהובפירושיהפסח

 ,בפיושונניםמרמצהחמץדיניידון"."צידהוהכיןיכושםא 5'גרשום
סר'יבס::עםםכיידירןנתק'ווהראייאביוחיים.הםמפיו'נאוזקניואביו
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רביעירובפסוזחמץמשהו .אראיתראיהבהםעיין ,הש,תנותעלהמגובבים

 ,יראיכספרישרמזווסודותיה,ההגדהרמזןושארשב"בהעברהדמיון

היצרמשחיתתנפשוומ~וסניםךכהעויו 7התחירגרשרם •גדרולחיזוקייהיו

 .מר i ה'(צילי 2הזאתמו~ 1vים~ראסכרי ינ:-ל;:

חמישי.פרק

 .בוהואלבובשד
א"'יר ה•""- .... ~--·-·- .... · ." )'יי"  •נ· "" • ~ /י j 16 .:י-'.-.יי- ! L..-J ,_ •י"

חמהעםשבאכדאשתקד,או"תר,';בים iגרשחזרפסחבערבאן

ועתנסירוחהאבאביתסלמצערום iגרשהיהמת;ראניסן. ;'שראשונה

ביתגתלילפניוהיועומדיםהדיןמדתבושפגעהמיוםשאפשר.כ"·כמה

 1אמוהשהית ,רובצתדמעהעדייןכאילוהביתח'ורנות 7רעשחווימאנא

אחיותיות'וכנהדרותקוין·השמשרת.בבשעתע"יהםיtהנ?' ,הסלוםהליע

הקטנים.היתומיםאחיוע'והיוםכלתצעקנהדהספחותהקד, tזאינגדולבישות

וניתיתומיםרחמיומכולה,רהעיכלםרר~ובקאביו'נו<יקנרפה~ה vב

 .מבהיקהאינהתורומקטוקצרותוכותראיתהלךוזקנונחה.אמתוךום 7שלו

מקטרתועכשיו-ידומתחת~ציםךמ;ציאוובצצורמק~ססהיהזה, ן-:;ז

ואף·ע?·פי·כןאש.בהויע'וואחריםשיבוארעדפז'רתיו 7.'לירכתיסמרסה

מטינהמקצת .אבפסחוערבהוז.וכיםשה"נשיאים" 'ה;'זוינהםוביסכע

 ,עוררותואיתעירואל .ו rי:!כלוא?א:יכ'נש,לעירוו';א ,ירוי:!עגרש;םבמשך

חבה.ניימבררו 1-נתערורצוי;נ;ךידברי .".צ:גאבו,' ,:והכ.ראובר

 .א::וח ::ר ):

ס'לפניוקבל?אחיותיווואחייצא,· "i.רישיכלעירה·~ולהלהכמס

וחודראומרוהיהלהםוחכתהיההמרונהמבית~"שפרש~ום:.נמהגםז.וום.רג

עומדנשארונשקו.דו,צואריו ;'ענפלו t ·כיוןאות::~רואהא~יי r'נוא'מר:

וגרפונתןר~וידברי c ה':'-,.~ולהדבורבוהיהולאהבועה,שרםיכל

לביה.וסהגיעעד רס~~·מהנויעשות

אחותו:לואמרהלשם.ץ 1לקםבקשאבא,::יו iניתגרס'~םר~ה 'J.'וכיון

יראהשדםקו';התחזקמבקש\~בא jקצת,והמ:וןע'גודגר·~ום,"בינך,הקשבכ

נת'וכדואביושלותח;'הו·~יניורפה,בי:.פהונכנסקצתהינר.יןגושום !ןוה~

באלו.אלו~ותיהס·דמוזר:ןנ.רק:עדובעיניוונ

ן';בריאותדרלימו i;'סא"ורתיו,פאי;ןוסדרשלוםיינתןזקנו,נכנס

אמושתבראהמתיך,כאי<>ן , i17 :.~נ" ·,ן,נ•פ רי:::· ~ i ב'' 1ע • 1בשא J\1'1:!גר .;'פר
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 ,אותוחבקושנית,צרארירע'וותיאחיבפורכך,עומדשהואערתנשקו.ו

ברחמים.וידירופני~~ערויישקוב

ופניכיפיימותהחמיייויהשתיפשטה ,והענוגההרכה ,הקטנהאחותו

עדכגרש;םוהאריכה !גרשוס :ואמרהנותיהעדהיידבתוךייר nישתיתט?ה

 ~"שיא,וה .ברכההוויראשי5א /יונפ?החזירקוז.:וגמעיניודמעות'יצאוש

ש'ורהנאפניך,דרבא'הסתנוייהנח 1ירנגרשמרה:ואחזרהוומההבינה

בחזקה.אחיההשגושרעדמשםידיהזזוי'אתרדה!

 ,רןיוצקספאמתספק ,רהיבאמוותח\נה'אתוראביגדרכיהשתיק

'ואא /מובסיו'יןיתמוהאחיךיה'י;שמרצה ?סיוםיייש ,ם;שגרשאיו:
פ"כיופנהעגריכדךותו .עמהםסיוסידרשית-המבבעמי-הארציםשחברו

 ;;c • 1 :~וי;ןיתנ :להואמרתיה,ועדמומהתהףהסע?שעמדההמבשלת,

ותגיוגלנפניםואםיפנדה~ת tשרשמתוךא'א ,באהכךוזP.ם Wוהיא !קמעה

ריתו'אחזרהח ,הזירוזהמעששןוכי-םרשיהחעליהונתבי5ב?רוחמיה

נ'זtרמזשרקחהאדמה,פוחית ?'שהגעויןמכונטיוההבישול?ביתונכנסה

יוופנוהביאהגניםומטבצ?י5דיוגותינונ iשככמהע?יהוהוסיפה ,ארזים

מצהוםוגרשיווטהפשואהוברהזחנת;כיסה,שעינתים ,דה 7הישיאכי;.

כמה ,רעיוהישהרגרשום, !ם(גרשא,נאכוי; :אמרהו'תינוקותיםשאופקסבה

עדר,-t 'נפאתדעי?א ,זובנתינהשיאהבהוכמהינוקרת r ,;חביבהזדמצה

 ;'שהובו:בראשמנענעאואבח!פסכ iבעמצה :בצחוקאחיהפרצותהש

ה:.זאש'ובה !אמה

יבככי; .rנסרונגדכישבואביר ,ורחעו-כדתווסעכ?ערישבם iגרש

n החדרבקצהעמדונזק .בז;האזכת-כ.המנההחצנצהנוניומעי ,דנועותי
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יההו ,,שמעגר·ז;,;ס .צחחוריו:כאוףוחוץת:ק: jשי?אב,ודבכרתצמב
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שכאשר'בית·הקנררת,סרהיההירכרבדרןו ,וקצרותותארוכפסיי'

t: נריהקעי"הסר.טח ,וסיםרקהותיואבות.עציכז.:ונרתt . 

ותאיינ ,:ו,והעו"םכ"אתינקססrוהחמהפנים,"ימסחקתהבריאה
האמרנהות ;c ~אםאןנעימים.ריחותמע"הוהסרהפיםכיעומדיםדסיחיס

 !יאההברמהנותכריוסיפוהומיהבומה 'אין

עתהחורף,לייכרתגרש;םהיהמסתרקקהנאיםה•מיםבאותםרדרקא

 ·י"ורפאש"גבג'וגריויערבותיויתמרקואר'ויושג.הופעססהארץ
 . :cהב:דיקיאמתתכ.אורידעטוסםר.כוגר

 .", .......י~ג ...,.יי ~·--· ...- )""
" j--· t • ·-~ 1ן'יי- 1ןJJ •' j • 

-ננית-ה;י:דרסא:רן'יאומר- ''במ:ומחייס"ים 'הפקודי א;'ך,
 :זוע::יםופניך';ומרסא.ההאניוראהערתה

נר:"מנאנחם iרגר:ו

ומהאז;רמהרעכסין, ;עיניררו~~וגכראדף"ויבדכ:והייתינהירנא

'יערנאתצאיכאיה·ם ,~דבר

רהגישכי ,הסחורותעיניוריסיימביןדמענת'וינהרייכ:נפוובדברו

יהאמתהטעםמרגיסהיה'ואכי ,הקרוסהוי:נתורתר'ת'מהשיריחוקווצםע

 .בעיניונעזבוהיהמחכמתו~ה :iוהנקור.חיררחסדם ,,היתהו"אביימודן

קצת,והרימוקצתלרה·';דםוקהואיך iבהקרוס'והספיעהרי .בלנע

 .יותררהש'ויכוכדיא'ואהרימולאאמתבאבו

יביר-ארמאראמאיג.פיר'יתירקופסנפי ,"קוםתוסיףיואה ;cנפ ...

 .קתא"עמי

ראו:תר.ארורה'יס'"אווי ,ראיםיבס~רייןייענסהפעמיםכמה

א·ן.ונפשתנחויביןאן

ייעיניםיראההאדם

רר:.א:וראיווכל

ח.ם :tבמובוסמיבווכרוהזב-· !בתורהגופרגך:ן;םזת.:בכ

בא:גבעותיהם:רהב:ריזוי:יהם;נראנענעוהכתיכיא:רק

 !ר~םסהעצדיק ;r.';cק 'צדיקקללת

וחרתנ.וההייסשירקח ,משיש'"חתיכה-זררמהם iגר:והיהךמהאני

ך.יה"אה,/'תח iiחוהכהיהואלויאונאה.מ?ברסהימנהועוסה'גזרים
 !-;''"נ.נינמנהועשות 5'יט

" 
חחנו:מסים ,,,אז:ראניגדרו ,,

מקוםיכ;ינה .כאךרזנסיני:~'ישיבהשיסעדגריכ;ס,יוובםרשר cא

עדייובהו r1החיזביור.מסובהנעצגות רמ;:~·תוק·ג.יהאאודמז~:י.זניrנה

הם.וקיםרת

 1 ~-----------יייי-י•
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וסרבראבעבע /מבנריפרושם~ום 'ר' ,,וסה pשהיהאף·עו·פי
והסכים.

בעירהמתמרציםהחסידיםונוכיויום,מיוםנדחההנסיעהעביןאן

אביגדור 'רשהעבירו ,השוחטזנביו·בערישאתהסמוךר tככהדסינווהזבה

היהיגדוראב 'רו-ערםותיהם'שחוטהכתאנשיכירבאיאייייםתר, nונש

ב~רועצורנמהסררייהמתיקיהרגז'א~פהוקראורובוואשוםרןד
הזאת.הרעה

מחשבהמכל';גךש;םשיוונסיעתומאדאותרהסרידהאספהעבין

 .באהואמ·~שה ,"כ,

 .הישןרשיהמדבכיתכיחידותייורמו ,נשנושיונשארם iוגר:י
ותםבקטנמגודליםשהיו ,בביתיהמדרשבמצאואחרותמעריםר~ברכים

והמה ,חותניהםמדעתשלאהדורצדיקיאחריכרוכיםוהיוהחסידיםבין

מהרבויתתהאמהאמרנהומשמחתתית .rהאהאמרנהמד~קרתגרש;םעםדבור

יהיוכצלואשרארריא'וו'

שזכהיך t \'ור·וונהאמי?וב!;'ב?ושה~ןךאי ,יווספראחדואברך

עליושנמשכהואיך ,חכמיםנתמוא{'ליכנסוזכהאמת';צדיקי'התקרב

יןגיי:נןכיןדעיר'ואתרעההיהועדייןדברים.בכמהזנה 1רנשקצתיראה

הרבפנירובאוא,·רשזכהעד ,כראוימנהיגייהיה א;'כי ,יסמאיור

 .ת.:י:אגתiוי"הז.אעבודולרוחניתיניקההימנוב'ון?ק ו'• tאוויר'

לצר·קצבי )ג

אתוחהררביבבג'בוא ;sהזההחי';יניאייי:בדנויסהיויוםיום
 .ההתנגדותמחמתדחיותבכמההאברך

מאדגרד';קחשברררונתעוקתבחזפרעםיוכוהתחי'ופתאםאן

,קההתשךאזה,מהרעלזהמהידע א!;'רא'ויאורר'הרבאי"~רת

המעליה.ברתגלהדעוובאיןרכחרגותב:~יןיהפערתוובומתגברתגרברת

 !ארהדבריואהז 1לאלחיםעשהוה

אתומקרוביורביתנשימאשאיםשד i;''וגלרת ;.'וכי'אםש:גראך

ונאיןנחני ,ירגישובעצמול.כיבעינלאיפיכידעכי ,הזההדבר

העירת•:ויצארח::ציצרוראתקחיר :cויק .הזאתהוקהתשעל'.;נצחעוו

 • :Cרריאאו'הרבשםאשרהעיראללהגהעבדרןןי?ן

 .שערים :tלח )ד

ואתניותח .מביתישאהחסידיםרריגרס ,דיםיבחסמים nנידיםתנגרהזב

-ח.יננווסנפציציותיהםואתשברוחלונותיהםאתמחיקם,הוציאונשיהם

יהם 1 'שוחועס .rה ,cמ;דשיתנ:וד.tי: , ii ~ i •-11ב,םיהכרב:;אתדנוהמרחץ

רשתים.אחת'א
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ד' iררנהנםיוטמעםוהתחזקושבתב'ייהחסידיםמרועאסוהיה

ידיהםפסtכורישכוריםערויםובאו-כשיוםיאיכלגגןורותפניהםכן tוה

יסאירווואהב~זמרת,ברי Kן )lבינודה'~וואת~תר nויווהיעבתבנרות

הנתננדיסיין.יכשכוריםהסכיועכסית.וכנורהונרנבית·התפלהארו

ישואו.ס'שונאיהםשיאיוםוכנותבפוספעםמדיובאו

השדזיס?ההערויס,עו·אודותהשראיהחסיד•סזנןקרכיויהי

החסידיםכ•מו· oריבלירה.בית·.רתפילהאתויהרסוננובדיויםוונוכנה

ו•לכוו·קןמואבן,ערבן Kכמנונשארא 7וה 3נית·התפנתץ.והנהוקרבב

השמים.רקיעתחתנבאהפש 1בויתפללותיהםטיייאתייקחוקוהבונו

ונוחםה xעוהפייאו.נפיז,:..סאורחיכךיאיםורים,טינ.וגיםשהיווהגם

ס, nהשוזנביל·בערישרבידיבאחיואישויחזיקו ,ניניהםאשרהאחדותבכוח

ארריאו ,,,או.ד·פיזכ•ןשנע;ןהוהפונדקאי,מי:וחיסתר.אביגדורו'שהעבירו

סביבהוההכפראנשיוכלליכיחס.בביתמקרס;ננה ,סיוב·:.·.נשגרהבשנת

כשום·זרכאייורדביכגועפעמ'םוכנהוט, nישא'דיועופותיהםאתנביאים
' 

 'ובביתהתקבצוסוהיכתנגדי :::ככעםפעםנוגל,עםפעםהכפרה,הקזב

K ככסרוניגדtהכתואנשיעודל~שותםה ,~גהו' i הך~ה.בעדצרר

ו--- ..... ~·· )-  l 1ו 1 ..1ו•גו' 1 •

הכפראלכדרכולונוסעהקצב':'ם·זושאומסאביגדורר'בביתהם

הדרךאםעוסרוחסןכבאיסרהבהיירא ,עגלתןעומ:ורבלת ·,וועגוiו

ווג?ים.יריםטובפש

םשונההנאהרנהוהואעירנו.הואעניאךב'בו:זושאכ~'וסויאמר
1 

יהודי.נוס.והייםילעתותבדרך.רשי•תוושהזמיןאהיה'כצ ,,

ויקרא:

עללישוןשכבתרי:יי.דננית-ה'כספס"יםאיןהמבליתישן,ז iומה,ר~ן

הדוךזאם

המיתוקרוהאריךועםכיעדסרטואתהניףדבורכדיותוך

 .יעווקסק
קם.~יבנווהנהבוס ך~·וייחל

 .כמתוaצה~ב·נןהפרנסנכדרםשגרוהנההעגוה 'מעויקפוץ

העירה.ענובב:דוזוועותינווהקיi:אותרייקח

ונום~הדלןמסום·זרשאאתראואביגדורו'בביתאשרוהאנשים

ויזעקו:ולםקתאויריויגו ,אביגדורו'ב•תו K~קךב

צם-וק:סושרתמוהזה,צףוהג.יו~ n ~י;כ:אוההנה

בחזקה.נדלדברווןראתווןפ :cונה

לומושכבהפרנסנכדוס-eרגראליהסנכבס vעדדגאתהבפוקרוא

סת. pספחיכפקזרועותיד,בין



 ~הגרת

 ~-:.:~~.בדרך.קיהואשרכבויהםויספר

ע-כמרכיבוהיה ,ידה-פ iגרש'והיכןיודע~שא ,· fזנזק';ונהיהאימיי
י;שם.הרומעיוונתפ

מחי;תיהלבברנתעוררהשמא ,פחדפחדובביתאך ,יותו nיחזרגרש;ם

אמו.מתהשנת

 :!"יינהיורואמחי;תר.עי;כרבתגה"ובחסדיבאנוש,הואנחאכן

 .הגומלברכתר~ריךשהבריאעדעטיםומ

חץריצאתשבקשעויסרסהשמיםמןנשוכעמחותואתקב"ם iגרש

ושדטה.

,,ציצתספררביביהםת;באתהמושכיםספריםבכמהקראחייובעת

בזונהיהועל·כרחוו.וסיעתצבינתישיעיוו'ו.תיסופרבראשרצבי"',ניבי

כמעסהיהרובקכי ,הברשהמגרד'השכרועיניוהחסידיםכתבאנשי

 ,באחריתך';היטיבךענותךי;מעןהמקרז~=עצמועוקוראוהיהאייהם.

 .כאחריתוייב'היטיכדיהקרושיברוך·הואשיסדו
כרוך ,חבריםבדבוקרמתפ'~'וירמדושרנהקוראהיהראייוומכאן

 .האמתי~שרשןךהחזוןךח~זן'' oחשבאעדהפוגז~ים,היזבןביס

תשיעי*).פרק

 ...גשמועלית
יודע .וכוזו'עירהי;הכנס,,,חוזריאותושודעתוהיתהאותחיהמ

שהםפיייע?אףאיורש'ווברתיהסהם,גמוריםשברשיםשיושביה ,היה

 ,כיינהםסתננכתורהש'תמימותהאיךיוםאושוכפתח"תורהפתוחים
ןמכיואב'מצרה?ש'ושמחהשמיםיראתבהס'הפיחבידויע'הואיך

וסנו:א,ממשמשיי nהתשמ·~ותהביןשבתרעובבדרןוושהחשיך

יייעשקדוזריתבקרןשםנתקפי;המדדש,יביתי;תרךעצמודם,ט,חפציו

היום.

ותבקבצקין,ייימבמהפרקואמירתיתערבתפותשנגמרהיאחר

 ,",הונה.בהזהאתה iמנצחיםייי nהת .תורהש'י;שיחהבבי·תררהכמה

וtחר.ןוסנוכנדפסכבוזהםוק >·
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K אוםריוהללוכךרםו'םc די';בואיודעיםה•וו'איסוכנתינעו .כן''

 "רעתוהשמיעוה'"כסלם,יםביןנתערבר,וזחתוו ttאףהם•אונםםוםסקנא.

ובעיניווראב·גד 'ונ:ון .ו rכ:כו..והוכהוראודכסת tכאאוניהם~שו

החוזרלןנעתרתו.בביבתנזושיהגt ,נרםצרהוא.גרורשמופ'ב •הנירו

 .אחריוהוןו

-?זכוהיכרהםןזראיןבעו·הב·ת.שיכהתנהגותוהחוזרזכ~ 1גם

ואשרייפינו,יושבוחתנו ,כ~סרורובוראשוהשלחן,ב~אזסזהיייושב

רויפ 1ויניםכספבג:ה Iרנ:נםימס•ם pקזבסיסנעשהם nיכצבסמר.דבררו

רן.בה-:'ו•הם.eיכציזותהכלנהשכתועיני?פנ·הם.שהביאוהרוסבותוך

 tה?וסביבבוו.אליהובםכפגיסאינםוהםהווסנzנןרביםרחםים

שיום:יסיתכיהה•לווגדוויסומבחיניםבדרן·ארזיויכביiכהביתבנישאר

כיוןשי•טייא,הןדושברברזרוהחנזכרשעהבאותהמה~.נווסתין 5חו

 ''" 'יtנשינת\תולהא'וtכל·עוהריה ,חצותאחוקידש~יבתעובשמניע
 •.רהינכיהנשבהעל:וחה 1ד 7 ,םו:ו,והסו,=- nnבווא .יויהקגבי-עזבםכםר

ניגר~ת ה..:ילמהל:כה ,•:וזסה,רערום, ;'עונונרמעוח:והחוזרי.עיגםיאר rג

תי, iאז;ואנידןכנה.דברכברגלייכתתוהוכחתגידיקיtנ C'ל.הבנחתפח tכה

לכעןצוקיל.\ו.נ:במותכ n?נארץ,ענוי·:כורביכ nכיור:רוו.נעו·פביאס~

ועתהה,ירהלךות·נדיאחרהיהר.חיי'אבהטוכי .tינפאת s:ר}.מנ:שייבך,

 ·':נהיבנמנהרנ-ציכתירוחי 1בחרדכלהכמ:;ט ,אבי ,ראהגםאהר

דיוקיםה:ככרדקכפרוך iנתע·ניושתירגדו~ני 'רנ:ואכךב:ווך

למקוםר r:כחעדההלכהכ"אתסובבוהיה ם"~נ 'ו~חרירה:בע .כם,פול

ס::זניכנעוינור 1דהספ,ק >י' ...אלא ,·,כי 1אמ•נאהרה'אאנאר:.ואי:תח t .ש

כרתו?הו vתליםתליר.~גזואביועםםחנכחוהחחיי ·~הרבבי:וב;רם vגר

הטהוראתהםכטמאיםו.ו'ו'נע.לויריכבזרוהחו !בקיאותש'ת'יםתיי

 .הנפשאתותללהעוראהואיןברהסבהרי::~יםומע

ה.ר.ו jר ,שחמתהמכםומהאוהאףיצא " 111

א"א 1ם vנודרכיהדרכישרהותוהםרתר~דההלתחהיהורצה

0הפר'יכיכאס ,נוהשהזראייהיכקרםזהאלששואה ייגרכגר.תו'ינה-1

אפשרשבתי"מוצאעדנר.ש•גרר iיכיודאיאוא-זשנרויגריכיראסנ

יוה ,החוזר ,אוהוביתו.יננורש'גוהכוההברחראיד·נאנ'; /ולחיגי

ש'ונקנו ;'עתההיי'כה ,כאןש•:זארא~הייז ,כאןוה·רתעורתודע

נפזנוחצייעליווחזנה ,כהדהלקבירמרכו::ראוה·קריש.נויאהורהכן

ותורתאתשבוכת•וויככההצביע ,מעשיראתםתסיכךיפ .אומ•סראחת

כבו· ,רוכ~רנםהם,כאחדהגנ'התההנםהובסיהשה:בב·הסומעיונתרך

השכוחאשתהגור ,; )0•יכןתותםוצבכותרו:-יכסמצ~~םח,ארוברעאורין

קה..ימנררחמהלהוציאראויה

 .קודשכזר ו::עליהםעברהכך

א'כת".ינצאוש,ופרהחוזריכ~סעתרוהגיעהקודששבתז.כסע::ר

'' s. שעבתאלא ,דרנורואדור,אביג 'ךיינענהכשבוש.'השארכדיר.צכ



זכחגוה
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